
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی جدید جامع تالیفی پایه

زمان برگزاري: 200 دقیقه

تعداد سوال: 240

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

مجموع ریشه هاي معادلۀ  برابر صفر است. حاصل ضرب ریشه هاي این معادله، کدام است؟  13 7 4 02

11٫822٫8

کدام یک از روابط زیر تابع نیست؟  2

رابطۀ بین هر فرد و کد ملی او   رابطۀ بین مادر و فرزندانش

رابطۀ بین هر دانش آموز و نمرة درس اقتصادش در یک آزمون رابطۀ بین مسلمانان و قبلۀ آن ها  

دامنه و برد تابع  کدام است؟  3
5

555 5

اگر خط   محور تقارن سهمی به معادلۀ   باشد، عرض رأس سهمی کدام است؟  422

8846

در یک مثلث قائم الزاویه، طول یک ضلع  واحد بیشتر از طول ضلع دیگر و یک واحد کم تر از طول ضلع سوم است. محیط مثلث چند واحد است؟  57

18122030

عبارت  بر کدام دوجمله اي بخش پذیر نیست؟  62 2 43 2

1122

میانه داده هاي زیر کدام است؟  7

647 3536 2451 4972 1237 978

184412372303٫52451

مساحت زمین مستطیلی شکل  متر مربع و محیط آن  متري باشد. اختالف طول و عرض زمین چند متر است؟  81817

0٫2510٫502

 ، میانگین نمرات نگارش دانش آموزان کالس  برابر  و میانگین نمرات نگارش کالس  برابر با  است. اگر تعداد دانش آموزان کالس   9

 تعداد دانش آموزان کالس  باشد، میانگین نمرات دانش آموزان هر دو کالس در این درس چند است؟

1615
2
3

15٫516٫415٫417

میانگین  داده آماري  است. اگر دو دادة  و  را از آن داده ها کنار بگذاریم، میانگین  داده حاصل کدام است؟  101032٫535408

31٫2531٫531٫7532

کدام است؟ اگر  باشد    11
2 52

2
1 2

1221 2

حاصل عبارت  به ازاي  کدام است؟  122 4 16 22103

64546454

1

میانگین  داده آماري  است. اگر دو دادة  و  را از آن داده ها کنار بگذاریم، میانگین  داده حاصل کدام است؟  

32

1 2

54
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اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  13182 36
2

6

2368

اگر  تابع باشد، مقدار  کدام است؟  144 6 7٫1 5 4 3 7٫1 1 2 122

2264

تابع  یک تابع خطی است و نمودار آن از نقطۀ  و محل تالقی دو خط  و  می گذرد. مقدار   15

 کدام است؟

2 263 4

3
3
2

3
2

2
3

3
4

4
3

اگر  باشد و  باشد مقدار  کدام است؟  164 223 73

171719َ18

xهاي تولید شدهتعداد کل صندلی ((

ساعت ((t

30
20
10

1 2 3

نمودار زیر تعداد کل صندلی هاي تولید شده در یک کارگاه نجاري در ساعات کاري طول روز می باشد. تعداد کل صندلی هاي تولیدشده در پایان  17
هر ساعت خاص از کدام رابطه به دست می آید؟

10 1010 10

1010

در داده هاي آماري  انحراف معیار داده هاي بیشتر از چارك اول و کمتر از چارك سوم، کدام  18
است؟

17 12 10 18 11 10 9 14 7 15 8 18

1٫61٫92٫12٫4

در تابع خطی  اگر  باشد، در این صورت  کدام است؟  1983
2

6
1 2

6141816

اگر دامنۀ تابع  چهارعضوي و مجموعۀ برد آن برابر  باشد، مجموع عضوهاي دامنۀ آن کدام است؟  20
42

0 3

3457

ارزش چه تعداد از گزاره هاي زیر درست است؟  21

الف) عدد  عددي گنگ یا عددي گویا است.

ب)  عددي زوج یا عددي مرکب است.

پ)  یا 

صفر

2

91

5 22 325

123

اگر ارزش هر دو گزاره ي مرکب   و  درست باشد، در این صورت ارزش چه تعداد از گزاره هاي زیر نادرست است؟  22

الف)                 ب)                        پ) 

صفر 123

کدام گزاره داراي ارزش درست است؟  23

اگر  آن گاه  اگر عدد  فرد یا اول باشد، آن گاه  مربع کامل است.

اگر  باشد آن گاه، برعکس  همیشه مثبت است.  است، اگر و فقط اگر « مربع کامل باشد یا  عدد اول باشد.»

2234 34 34 3524 42

644320017
1
2

3 1
2

21

2
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اگر ارزش هر دو گزاره ي مرکب   و  درست باشد، در این صورت ارزش چه تعداد از گزاره هاي زیر نادرست است؟  

صفر

 آن گاه 

 باشد آن گاه، برعکس  همیشه مثبت است.

24 42

 باشد آن گاه، برعکس  همیشه مثبت است.1 باشد آن گاه، برعکس  همیشه مثبت است.
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اگر  گزاره اي نادرست،  گزاره اي درست و  گزاره اي دلخواه باشد. چند مورد از گزاره هاي زیر، همواره درست هستند؟  24

الف) 

ب) 

پ) 

ت) 

هیچ کدام درست نیستند. 321

اگر  تابعی ثابت و   تابعی همانی باشد، حاصل  25

عبارت   کدام است؟

5 6 2 10 291 4 4 8 2
2

5566

در تابع ثابت   است. در این صورت حاصل   کدام است؟  263 4 3 4 ،2 22

22
1
2

1
2

مقدار  کدام است؟  27

صفر

2 43

112 43

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  28
2

3
2

2 1
1

15 5

672 151

اگر  تابع عالمت باشد و رابطۀ  برقرار باشد، مجموع مربعات جواب هاي قابل قبول براي  کدام  29
است؟

4 02

8101218

معادله خطی که براي تخمین داده به کمک درون یابی خطی در   براي داده هاي جدول زیر می نویسیم، کدام است؟  30
                                                                             

                                                  

        

6

1357زمان

6575مقدار داده

12122 62 6

در کدام گزینه، خطاي محاسباتی وجود ندارد؟  31

6 6100 0 1024 436 92

اگر  یک تابع ثابت باشد و در این تابع  باشد، در این صورت حاصل  کدام  32
است؟

صفر

2 3 5 2 3 55 3

105
4

5
2
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36 92

 باشد، در این صورت حاصل  کدام

صفر

5 3
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y

درصد میزان مالیات پلکانی

x

بر حسب دریافتی

(دریافتی ماهیانه میلیون تومان )

15

8
10

18

0 1/3 1/8 2/2 3

مطابق نمودار زیر، شخصی که  میلیون تومان دریافتی ماهیانه دارد  .................. مالیات می پردازد و مبلغ زیر  .................. معاف از مالیات است.  33

 هزار تومان - یک میلیون و هشتصدهزار تومان

 هزار تومان - یک میلیون و سیصد هزار تومان

 هزار تومان - یک میلیون و سیصد هزار تومان

 هزار تومان - یک میلیون و هشتصدهزار تومان

2

90

90

60

60

تابع  به ازاي  تابعی همانی و به ازاي  و  تابعی ثابت است. اگر  و   34

 باشد، حاصل  کدام است؟

5 2251 6 5

2 6 1
5 2

2
1122

1 6

3

43 1 3 4

y

x

2
f

y

g

x

با توجه به نمودار توابع  و  نمودار تابع  کدام است؟  35

 

1 432

1/5

x

y

  

1 43

1/5

x

y

 

 

1 43

1/5

x

y

 

1 432

1/5

x

y

 

فرض کنید قیمت نفت در جهان در سال هاي مختلف، یک سري زمانی متناوب را تشکیل دهد که هر یک از قیمت ها هر  سال، تکرار می شوند.  36

اگر در سال  و  قیمت هر بشکه نفت به ترتیب  و  دالر باشد، قیمت هر بشکه نفت در سال 1405 چند برابر قیمت آن در سال 
می باشد؟

8

1395139740801381

2٫521٫51

استانی چهار شهر با جمعیت فعال و نرخ بیکاري مطابق جدول زیر دارد. اگر نرخ بیکاري استان،  درصد باشد، جمعیت شاغل شهر  چند  37
نفر است؟

شهر شهر شهر شهر 
جمعیت (میلیون نفر)

 درصد درصد درصدنرخ بیکاري

21٫4

0٫50٫310٫7

203210

23500015000045000255000

گزارة  در چه صورت همواره داراي ارزش درست است؟  38

گزینه هاي  و  صحیح است. 13 درست باشد. نادرست باشد. نادرست باشد.
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شهر 

 درصد

0٫7

10

255000

گزینه هاي  و  صحیح است.3گزینه هاي  و  صحیح است.گزینه هاي  و  صحیح است.1گزینه هاي  و  صحیح است.گزینه هاي  و  صحیح است.
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اگر  و  گزاره هاي نادرستی باشند، کدام گزینه صحیح است؟  39،

گزارة  با کدام یک از گزاره هاي زیر هم ارز است؟  40

در کدام بیت، آرایۀ استعاره به کار نرفته است؟  41

ز عشِق آفاق را ُپر دود کردم / خَرد را دیده خواب آلود کردم ز شیرین کاري شیرین دلبند / فرو خواندم به کوشش نکتۀ چند

اگر عشق اوفتد در سینۀ سنگ / به معشوقی زند در گوهري چنگ ز سوز عشق بهتر در جهان چیست /  که بی او گل نخندید، ابر نگریست

در کدام گزینه مفهوم کنایی دیده نمی شود؟  42

تا برد ز آینۀ قلبم زنگ تا نسازي دل او از خون رنگ گر تو خواهی به وصالم برسی شهد در کام من و توست شرنگ

در همۀ ابیات زیر، به غیر از بیت  .................. ، آرایۀ کنایه به کار رفته است.      43

 گندم از گندم بروید جو زجو  از مکافات عمل غافل مشو

  که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل  اال یا خیمگی، خیمه فروهل 

 گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت  چنین است رسم سراي درشت 

  که گندم ستانی به وقت درو نپندارم در خزان کشته جو  

کدام بیت در وزن «دوري» سروده نشده است؟     44

چو نکنم ز دست تو شکوه به شاه جم نشان   اي که خدنگ شست تو کرده نشان دل مرا 

هم طبق گل بیار هم رمق دل ببر  سنبلت اي گلعذار بر سر نسرین گذار 

نه جز خیال تو فکر دگر توان کردن  نه از جمال تو قطع نظر توان کردن 

در پاي گل نشستن وانگه گلی نچیدن  هیچ از تو حاصلم نیست دردا که عین خار است 

ترتیب توالی ابیات، به لحاظ داشتن آرایه هاي (ایهام تناسب - حسن تعلیل - کنایه - اسلوب معادله و تناقض)، کدام است؟  45
 که هم به کوي تو مستم به خک بسپارند الف) از آن به خاك درت مست می سپارم جان

 چشم پر از خواب خویش، دیده بیدار من ب) خفته بیدار گیر، گرچه ندیدي ببین
 گر نباشد چون تو اي سلمان هزاري گو مباش ج) صد هزاران بلبل خوشگوست در باغ وجود

 زان روي جهانی به جمالش نگران شد د) ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی
 همیشه طفل ز دیوانگان خبر گیرد هـ) به غیر اشک کسی حال دل نمی داند

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

در بیت «به بوي نافه اي کآخر صبا زان ُطّره بگشاید/ ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها» کدام آرایه ها یافت می شود؟  46

تشبیه، ایهام، مراعات نظیر، حس آمیزي ایهام، استعاره، کنایه، مراعات نظیر    

ایهام، اسلوب معادله، حسن تعلیل، تشخیص ایهام تناسب، تشخیص، مجاز، کنایه

در کدام دو گزینه وزن مشترك دیده می شود؟  47
الف) رام را گر برگ گل باشد نبیند ویس را

  ب) مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را
  ج) آب زنید راه را، هین که نگار می رسد

  د) گر از جور جانان ننالی رواست
  هـ) هیچ می دانی چرا اشکم ز چشم افتاده است

هـ - الف د - ب ب - هـ الف - ج
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کدام عبارت با ویژگی هاي سبکی «قابوس نامه»، تناسب دارد؟  48

من دیوانه ي جرعه ي ذوقم، برآرنده ي شعله ي شوقم، زلف محبت را شانه ام، زرع موّدت را دانه ام.

دوش در خواب چنان دیدم که آتشی عظیم قصد من کردي و من پناه جستمی تا صورت نیکویی پیش من آمدي.

شبی از شب هاي غربت، بدان دیار و تربت، که مقصد و مقصود بود، برسیدم بر آشنایی که بوي آشنایی داشت.

و گاو را به مّدت، انتعاشی حاصل آمد و در طلب چرا خور می پویید تا به مرغزاري رسید آراسته به انواع نبات و اصناف ریاحین.

در کدام بیت هر سه آرایۀ «تشبیه، مراعات نظیر و تشخیص» به کار رفته است؟  49

 به چهره اشک فشانم که عازم سفرم  ز دیده هاي ضعیف از محبّت احباب

 که رفت روز جوانی چو برق از نظرم  چو ابر آب فشانم ز دیدة حسرت

 در این منزل ز رفتن با خبر باش   نجات آخرت را  چاره گر باش

 ز مال و ملک و شاهی، هیچ بردند؟ ببین، دور از تو، شاهانی که مردند

کدام اثر از مشهورترین مثنوي هاي تمثیلی فارسی و «حماسه اي عرفانی» محسوب می شود؟  50

مثنوي معنوي عّشاق نامه تحفۀ االحرار مرصادالعباد

از موارد زیر، کدام یک تشبیه بلیغ نیست؟  51

دریاي غم زندان تن     حّس وجود چراغ دانش    

در بیت «اگر پاي در دامن آري چو کوه / سرت ز آسمان بگذرد در شکوه» کدام آرایۀ ادبی به کار نرفته است؟  52

مراعات نظیر لّف و نشر کنایه تشبیه

کدام گزینه کامل کنندة عبارت زیر است؟  53
«مهم ترین ویژگی هاي زبانی سبک عراقی  ..................  است و چهارچوب زبان آن، زباِن  ..................  است.»

پیدایش قوالب جدید ادبی – سبک خراسانی درهم آمیختگی مختصات نو و کهن – سبک آذربایجانی

پیدایش قوالب جدید ادبی – سبک آذربایجانی درهم آمیختگی مختصات نو و کهن – سبک خراسانی

ویژگی هاي زیر به ترتیب مربوط به کدام قلمرو از سبک عراقی است؟  54
«توجِّه به علم بیان - از رونق افتادن قالب قصیده - گرایش به فراق و غم»

ادبی - ادبی - فکري فکري - ادبی - فکري فکري - فکري - ادبی ادبی - فکري - ادبی

وزن عروضی بیت زیر کدام است؟  55
 خاك ضعیف از تو توانا شده»  «اي همه هستی ز تو پیدا شده      

کلمۀ «خون» در بیت زیر یادآور کدام عالقۀ مجاز است؟   56
 چون رخت از آِن توست به یغما چه حاجت است»  «محتاج قّصه نیست، گرت قصد خون ماست

الزمیّه کلّیّه محلّیّه آلیّه

«آثار ادبی منثور و منظوم این زبان از میان رفته، ولی ترجمۀ عربی و فارسی بعضی از آن ها در دست است.»  57
عبارت باال مربوط به کدام زبان است؟

زبان پارتی زبان پهلوي زبان فارسی نو زبان دري
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ّالزمیّهالزمیهالزمیّه

«آثار ادبی منثور و منظوم این زبان از میان رفته، ولی ترجمۀ عربی و فارسی بعضی از آن ها در دست است.»  
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بیت زیر با کدام گزینه هم وزن است؟  58
 از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد»  «زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد

شهر به شهر کو به کو در طلبت شتافتم / خانه به خانه در به در جستمت و نیافتم

قرعۀ دولت زدم یاري و اقبال هست / خوبی و فرخندگی جمله در این فال هست

آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن / آینۀ صبوح را ترجمۀ شبانه کن

بستۀ زلف اوست دل، اي دل از آِن کیست او / خستۀ چشم اوست جان، مرهم جاِن کیست او

کدام گزینه وزن متفاوتی دارد؟  59

 بلبل مست از نشاط زمزمه از سرگرفت  باد صبا چون نقاب از رخ گل برگرفت

بی عدد از دیدگانم اشک فرو ریخت  دوش مرا عشق تو زخانه برانگیخت

 باِغ مرا نخل و برگ و بار نه این بود  یاِر مرا عارض و عذار نه این بود

 قصر جالل تو طاق گنبد دوران اي به وجودت نظام جنبش دوران

خوشه هاي هجایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟   60
 تو را در این سخن انکار کار ما نرسد»  «به ُحسِن ُخلق و وفا کس به یار ما نرسد

در همۀ گزینه ها به جز   .................. «تشبیه حّسی» یافت می شود.  61

 زیرا که چنین هر دو سیاه است و دراز است  زلف تو مگر جانا امید و نیاز است

 چون پنجۀ عروس به حنّا شده خضیب  الله میان کشت درخشد همی ز دور

 قد او سرو است اگر بر سرو الله ستان بود  روي او ماه است اگر بر ماه مشک افشان شود

 چنان که ریخته بر سبزه، دانه هاي گهر  سرشک نرگس او می نمود بر زلفش

کدام گزینه از تکرار چهارگانۀ «مفاعیلن» ساخته نشده است؟  62

صبا گو باد می پیما و سوسن گو زبان می کش دورویی با چنان رایی پلیدي با چنان جویی

گفتم گره نگشوده ام زان طّره تا من بوده ام تو خواب آلوده اي بر چشم بیماران نبخشایی

موضوع آثار کدام گزینه به ترتیب «عرفان، فقه، تاریخ و زندگی نامه» است؟  63

عالم آرا - مجالس المؤمنین - عین الحیات - جامع عبّاسی جامع عبّاسی - عالم آرا - مجالس المؤمنین - عین الحیات

عین الحیات - جامع عبّاسی - عالم آرا - مجالس المؤمنین مجالس المؤمنین - عین الحیات - جامع عبّاسی - عالم آرا

توضیحات کدام گزینه کامل کنندة جدول زیر است؟  64
 نوع نثر  موضوع  نویسنده  اثر 

 ..................  ..................  ..................  هفت اقلیم 

امین احمد رازي - زندگی نامه - ساده اسکندر بیگ منشی - تاریخ - بینابین

اسکندر بیگ منشی - زندگی نامه - بینابین امین احمد رازي - تاریخ - ساده

کدام دو اثر به نثر ساده، اّما داراي دیباچه اي به نثر مصنوع است؟  65

هفت اقلیم - احسن التواریخ عیار دانش - شرفنامۀ بدلیسی جامع عبّاسی - کتب داراشکوه مجالس المؤمنین - بدایع الوقایع
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بیت کدام گزینه از تکرار وزن واژة «مفاعیلن» تشکیل نشده است؟  66

 که از هیچ مخلوق همدم ندارم  به سیمرغ مانم ز روي حقیقت 

 ز دام خود به صحرا افکنی، اّول دل ما را  اگر دانی چو مرغان در هواي دامگه داري 

 ولیکن با تو آهن دل دمم گیرا نمی باشد  چرا بر خاك این منزل نگریم تا بگیرد گل 

 چراغی را که این آتش بود مردن نمی داند دلی کز عشق گردد گرم افسردن نمی داند  

در کدام بیت فقط یک اضافۀ استعاري دیده می شود  67

 به زیر دامن شب در سیاهی   نهان می گشت روي روشن روز 

 راز دل زمانه به صحرا برافکند  رخسار صبح پرده به عمدا برافکند

 نهان می گشت پشت کوهساران  به مغرب سینه ماالن قرص خورشید

 صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است  کشتۀ چاه زنخدان توام کز هر طرف

باتوجه به متن زیر از گلستان سعدي، کدام گزینه در قلمرو زبانی نیست؟  68
«منّت خداي را عّز و جّل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممّد حیات است و چون بر می آید مفّرح

ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکري واجب.»

دو حرف اضافه براي یک متمم آمده است. «را» حرف اضافه است.

حذف فعل به قرینه صورت گرفته است. از سجع استفاده شده است.

وزن کدام گزینه با پایۀ آوایی دوم بیت زیر یکسان است؟  69
 درد باید عمرسوز و مرد باید گام زن»  «هر خسی از رنگ گفتاري بدین ره کی رسد 

کوکبش را رفتار تو نامه رسان گفتار من

در بیت کدام گزینه هر دو نوع تشبیه (فشرده و گسترده) وجود ندارد؟  70

 هر که گرد خویش دوري چند در گرداب زد  چون صدف در دامن خود گوهر مقصود یافت

 تا در این بستان سرا دست و دلم از کار شد  خود به خود چون غنچه وا شد عقده ها از کار من 

 هر که زیر تیغ چون کهسار دست و پا نزد  خون دل شد در بساط سینه اش یاقوت و لعل 

 چون صدف هر قطرة آبی که خوردم سنگ شد  بس که دل افسرده زین دریاي پر نیرنگ شد 

کدام گزینه دربارة نثر سبک عراقی و پیش از آن صحیح است؟  71

در قرن ششم مرسوم بود که آثاري به نثر فنی را به نثر ساده باز می گرداندند.

نثر سادة تاریخ نویسی سبک عراقی را نمی توان فصیح و بلیغ دانست.

سرعت رشد لغات قبایل ترك و مغول به زبان فارسی در دورة تیموري کاهش یافت.

تعمق و تفکر ادیبان در سبک عراقی جایگزین صنایع ادبی در نثر شد.

کدام گزینه دربارة تاریخ ادبیات قرن دهم به تمامی نادرست است؟  72
الف) زبان فارسی که در شبه قارة هند استحکام و استقرار الزم را به دست آورده بود، همه گیر و رسمی شد.

ب) اوضاع اجتماعی و سیاسی آشفته بود، اما ادبیات و سبک هاي ادبی در حال رشد و رونق گرفتن بود.
پ) هنرهایی چون قالی بافی، مجسمه سازي، شیشه سازي، نقاشی، تذهیب و خوشنویسی در دوران صفویه رشد فراوان یافت.

ت) در این تاریخ دو جریان شعري بیشتر رونق دارد: یکی شعر لطیف و فصیح که محتشم کاشانی از نمایندگان آن است و دیگري مکتب وقوع.
ث) هم زمان با رشد ادبیات در هند، اصفهان نیز که پایتخت و محل اجتماع شعرا  و فضال بود، از دیدگاه ادبی توسعه یافت.

ب، ت پ، ث الف، پ الف، ث
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پ) هنرهایی چون قالی بافی، مجسمه سازي، شیشه سازي، نقاشی، تذهیب و خوشنویسی در دوران صفویه رشد فراوان یافت.
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تشبیه به کار رفته در کدام گزینه از نوع تشبیه حسی نیست؟  73

 مژه تیرگی برده از پّر زاغ  دو چشمش بسان دو نرگس به باغ

 نیز از دستش جهان دریاي پهناور شود  دست او ابر است و دریا را مدد باشد ز ابر

 بتی به پیش من اندر چو تازه روي بهار  می اي به دست من اندر چو مشکبوي گالب

 همچو اوستاست فضل و سیرت او زند  همچو معماست فخر و همت او شرح

در ابیات کدام گزینه «باور به قضا و قدر» مشهود است؟  74
 که از آن دست که او می کشدم، می رویم  الف) من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست

 من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک  ب) چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد
 کانچه خواهی تو قضا نیز همان بود بیا  ج) شمس تبریز، مگو هجر قضاي ازل است

 با هیچ دالور سپر تیر قضا نیست  د) عاشق چه کند گر نکشد بار مالمت

الف - د ج - الف  ب - ج الف - ب

کدام پایه هاي آوایی به ترتیب براي بیت زیر، مناسب است؟  75
ِجد بگ َذَرددر پی ِش مس .................. هر پارسا

مح راب را .................. رو اف َك ندچش مش َب َرب

دلداري - بر سر رود سلطاِن دل - ظاهر شود گر نروم - دلبر جان جانش تویی - داستان ها

در همۀ ابیات زیر به جز  .................. آرایه هاي «واج آرایی، واژه آرایی و کنایه» به تمامی دیده می شود.  76

با آن همه شیرینی گر ترش کند شاید  مستان می ما را هم ساقی ما باید 

که یارم رود پیش چشمم به باد  به روز من و حال من کس مباد 

ساحت کون و مکان عرصۀ میدان تو باد  خسروا گوي فلک در خم چوگان تو باد 

رخ باز نمایید و بگویید کجایید  مرغان که کنون از قفس خویش جدایید 

نوع ادبی کدام گزینه، به ترتیب مدحی، غنایی و حماسی است؟  77
همه کردار او برهان و معنی و بیان باشد  الف) ملک باید که چون محمود باشد تا گه دعوي 

این دل، که تو راست، سنگ خاراست، نه دل    ب) این غم، که مراست کوه قاف است، نه غم
در باز کند ناگه و گستاخ در آید  پ) هر روز مرا عشق نگاري به سر آید 

بدانگهی که تو شمشیر بر کشی ز ُقراب (ُقراب: غالف  شمشیر) ت) بسا تنا که چو قارون فرو شود به زمین
ابا دیو مردم بر آمیختن  ث) یکی لشگري خواهم انگیختن 

الف، ث، ب الف، پ، ث ت، ث، پ ت، الف، ب

ابیات مذکور در کدام گزینه «موازنه» دارند؟  78
 ز عفو و خشم تو زاید همی ضیا و ظالم الف) ز مهر و کین تو خیزد همی بهار و خزان  

ز مهر بزم تو چون گل همی بخندد جام  ب) ز هول رزم تو چون ابر می بگرید تیغ 

به آسمانی اقبال و ایزدي الهام   ج) همی ستانی ملک و همی گزاري کام 

 رسیده منفعت جود تو به خاص و به عام د) کشیده سایۀ انصاف تو به بحر و به بر 

هنر بماندي تاریک و عقل بودي خام  هـ) فروخت نور دل و نار طبع تو ورنه 

به روز و شب کند از خلعت تو گیتی الم  و) به سال و مه زند از بخشش تو گردون الف  

هـ - ج د - ب  الف - ب  الف - و 
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با نگرش به ویژگی هاي زبانی نثر و شعر سبک عراقی، کدام گزینه به تمامی درست است؟  79
الف) در شعر این دوره لغات فارسی اصیل قدیم زیاد شده و جاي لغات عربی را گرفته است.

ب) چهارچوب زبان شعر همان چهارچوب فارسی قدیم یعنی زبان سبک خراسانی است که تا حدودي مختصات جدید یافته است.
پ) مالحسین واعظ کاشفی کلیله و دمنه را به انشاي دورة خود بازگرداند و آن را ظفرنامۀ شامی نامید.

ت) تاریخ نویسی در این دوره به اسلوب پیچیده رواج یافت.
ث) اساسًا مهم ترین ویژگی زبانی شعر عراقی درهم آمیختگی مختصات نو و کهن است.

ب، ث الف، ث ب، پ الف، ت

وزن مذکور در مقابل کدام مصراع درست است؟  80

چه روي است آن که در اوصاف حسنش: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی به سودایت که این افسر، مرا در سر نمی گنجد: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن

باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن با دالرامی مرا خاطر خوش است: فاعالتن فاعالتن فاعالتن

قواعد، هنجارها و نمادهاي هر جهان اجتماعی متناسب با .................. سامان می یابند. هر جهان اجتماعی بنا به هویت خود، .................. و هویت  81
فرهنگی جهان متجدد ..................

رویکرد هاي این جهانی آن - زمینه ي پیدایش و رشد برخی هویت ها را فراهم می کند - با هویت دنیوي جهان متجدد سازگار نیست.

عقاید، ارزش ها و آرمان ها - با انواع مختلف هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است - با هویت دنیوي جهان متجدد سازگار نیست.

رویکرد هاي این جهانی آن - زمینه ي پیدایش و رشد انواع  هویت ها را فراهم می کند - باهویت روانی و اخالقی معنوي سازگار است.

عقاید، ارزش ها و آرمان ها - با نوع خاصی از هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است - با هویت روانی و اخالقی معنوي نا سازگار است.

با توجه به متن زیر کدام گزینه صحیح است؟  82
«مردم ایران با توجه به باورهاي دینی در مواقع کم آبی با قرائت دعاي نزول باران از خداوند طلب بارش می کردند و از طرفی از زمان قدیم در نواحی

داخلی با استفاده از قنات مشکل کم آبی را حل می کردند و چون ارزش آب را می دانستند بنابراین از این نعمت خدادادي حفاظت می کردند.»

ورود پدیده هاي طبیعی به جهان اجتماعی باعث افول و کاهش رشد آن شده است.

درهاي آسمان بر ستم پیشگان گشوده می شود و عدالت پیشگان را در قهر و انتقام الهی فرو می برد.

وضع قواعد خاص براي مقابله با زلزله یا خشکسالی از جمله تأثیرات جهان اجتماعی بر جهان طبیعی است.

سنت ها و قوانین الهی با انسان هاي شاکر و ناسپاس و جوامع عادل و ظالم یکسان عمل نمی کند.

به ترتیب در ارتباط با فرصت ها و محدودیت هاي جهان متجدد، کدام مورد صحیح یا غلط است؟  83

الف) منظور از جهان متجدد، غرب بعد از رنسانس یعنی جهان غرب  سال اخیر است.
ب) جهان متجدد رویکرد دنیوي و این جهانی به تمامی مسائل و وقایع دارد.

پ) در جهان متجدد کنش هایی که اهداف دنیوي را به وسیلۀ علوم تجربی تعقیب می کنند، به شدت رواج می یابند.
ت) جهان متجدد فقط علومی را که با روش هاي غیرتجربی به دست می آیند، علم می داند.

صحیح - غلط - غلط - صحیح صحیح - صحیح - غلط - غلط غلط - صحیح - صحیح - غلط غلط - غلط - صحیح - غلط
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در کدام گزینه ویژگی هاي هویتی هر یک از موارد زیر به ترتیب و به درستی آمده است؟  84
الف) دختر بودن            ب) ایرانی بودن            پ) کارمند بودن            ت) وقت شناس بودن

اکتسابی - فردي - اجتماعی - ثابت انتسابی - فردي - فردي - ثابت

اکتسابی - اجتماعی - فردي - متغیر انتسابی - اجتماعی - اجتماعی - فردي

85  .................. پدیده هاي اطراف ما اجتماعی نیستند و ..................  پدیده ها تحت تأثیر کنش هاي اجتماعی قرار می گیرند.

برخی از - همه همه - اغلب برخی از - اغلب همه - برخی از

هریک از موارد زیر به کدام یک از پیامدهاي کنش اشاره دارد؟  86
الف) فردي سیگار می کشد و به سرطان ریه دچار می شود.

ب) جوانی هر روز ورزش می کند و تندرست می ماند.

پیامد ارادي - پیامد غیرارادي پیامد غیرارادي - پیامد غیرارادي پیامد ارادي - پیامد ارادي پیامد غیرارادي - پیامد ارادي
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  .................. پدیده هاي اطراف ما اجتماعی نیستند و ..................  پدیده ها تحت تأثیر کنش هاي اجتماعی قرار می گیرند.

برخی از - همه

پیامد ارادي - پیامد غیرارادي
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کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی یا نادرستی عبارات زیر اشاره دارد؟  87
الف) در بسیاري از موارد آدمیان کنش هاي خود را با توجه به پیامدهاي ارادي و غیر ارادي آن انجام می دهند و از انجام برخی کنش ها به دلیل پیامدهاي

نامطلوبشان خودداري می کنند.
ب) پیامدهاي غیر ارادي کنش انسان قطعی است یعنی حتمًا انجام می شوند ولی پیامدهایی که به ارادة انسان وابسته است احتمالی است؛ یعنی ممکن است

انجام بشود یا نشود.
ج) پیامدهاي غیر ارادي کنش انسان، کنش نیستند که الزم باشد کنشگري آن ها را اراده کند بلکه نتیجۀ طبیعی کنش اند.

د) برخی کنش ها آثار و پیامدهایی دارند؛ پیامدهاي کنش انسان به دو دستۀ ارادي و غیر ارادي تقسیم می شوند.

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

با توجه به هویت فرهنگی جهان اجتماعی، کدام گزینه صحیح نیست؟  88

تا زمانی که عقاید و ارزش هاي مربوط به هویت فرهنگی مورد پذیرش جهان اجتماعی باشد، دوام دارد.

هویت فرهنگی جهان اجتماعی در برابر انواع هویت هاي اجتماعی ناسازگار با خود مقاومت می کند.

هرگاه ارزش ها اعتبار خود را نزد اعضاي جهان اجتماعی از دست بدهند، دوام هویت فرهنگی با چالش هایی مواجه می شود.

هویت اجتماعی جهان اجتماعی، فرصت شکل گیري هویت هاي فرهنگی متناسب با خود را به وجود می آورد.

کدام گزینه جاهاي خالی عبارت هاي زیر را به ترتیب و به درستی کامل می کند؟  89
الف) روشی که به واسطۀ آن فرهنگ در افراد درونی می شود  ..................  نام دارد.

ب) در جهان اسالم  ..................  در فرآیندهاي جامعه پذیري و کنترل اجتماعی نقش مهمی دارند.
پ) فرد اولین و مهم ترین آشنایی ها را با جهانی که در آن متولد شده است در  ..................  پیدا می کند.

ت) شیوة  ..................  تشویق و تنبیه آثار و نتایج عمیق تري دارد.

اقناع – امر به معروف و نهی از منکر – خانواده – غیررسمی تشویق – امر به معروف و نهی از منکر – مدرسه – رسمی

اقناع – تولّی و تبّري – مدرسه – رسمی تشویق – تولّی و تبّري – خانواده – غیررسمی

کدام یک از فعالیت هاي زیر کنش محسوب نمی شوند؟  90

پسري براي تمیز کردن دندان خود مسواك می زند. قلب به علت مصرف زیاد مواد قندي و چربی از حرکت باز می ایستد.

شخصی در وقت بیکاري خود، سیگار می کشد. مردي براي پر کردن اوقات فراغت خود، درخت می کارد.

با توجه به عبارت هاي زیر موارد مربوط به کنش رعایت حیا به ترتیب در کدام گزینه به درستی ارائه شده است؟  91
 احساس پاکی روح

تشویق اجتماعی
حفظ حریم زن و مرد در وسیله نقلیه عمومی

 

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

جبالف رعایت حیا  

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

کدام گزینه به ترتیب صحیح و غلط بودن گزاره هاي زیر را مشخص می کند؟  92
الف) آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد. آگاهی فردي و خصوصی است.

ب) هریک از موجوداتی که بیرون جهان اجتماعی قرار دارند، به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند در گسترة جهان اجتماعی قرار
می گیرند.

پ) عضویت در جهان اجتماعی و نظم میان اعضاي آن، با اراده و آگاهی انسان ها تعریف می شود.
ت) جهان اجتماعی با انتقال فرهنگ خود به نسل هاي بعد از طریق وراثت پایدار باقی می ماند.

ص - غ - ص - غ ص - ص - ص - غ غ - غ - ص - ص غ - ص - ص - غ
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ب) هریک از موجوداتی که بیرون جهان اجتماعی قرار دارند، به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند در گسترة جهان اجتماعی قرار

ص - غ - ص - غ
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صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر به درستی در کدام گزینه آمده است؟  93
الف) هنجارها، راهنماي کنش اعضاي جهان اجتماعی اند.

ب) نژادگرایی و برتر دانستن یک قوم یا یک گروه خاص از عقاید باطل هستند.
پ) وقتی مردم مطابق ارزش ها عمل کنند، ارزش ها به واقعیت تبدیل می شوند.

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

به ترتیب کدام گزینه پاسخی مناسب براي عبارات زیر است؟  94
- عملی که جهان اجتماعی براي بقا و تداوم خود انجام می دهد.

- جایی که فرد اولین و مهم ترین آشنایی ها را با جهانی که در آن متولد شده پیدا می کند.
- یکی از مصادیق تعیین هویت فرد در جهان اجتماعی پس از تولد

آموزش اعتقادات، ارزش ها و شیوة زندگی خود به فرد – خانواده – صدور شناسنامه براي نوزادان

به رسمیت شناختن افراد به عنوان یکی از اعضاي خود – مدرسه – اعمال قواعد کنترل اجتماعی

آموزش اعتقادات، ارزش ها و شیوة زندگی خود به فرد – خانواده – اعمال قواعد کنترل اجتماعی

به رسمیت شناختن افراد به عنوان یکی از اعضاي خود – مدرسه – صدور شناسنامه براي نوزادان

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  95
الف) کنش هاي اجتماعی قسمت اعظمی از کنش هاي اقتصادي ما هستند.

ب) دلیل تمایز اقتصاد و مؤلفه هاي آن در سایر جوامع، تناسب اقتصاد هر جامعه با سایر نهادهاي خودش است.
ج) اقتصاد روزنۀ ورود استعمار و نابودي هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه می باشد.

د) ایران اسالمی، آرمان بازسازي هویت اقتصادي خود را با اجراي قانون اساسی و سیاست هاي کلی جمعیت تعقیب می کند.

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

پروسۀ دگرگونی فرهنگ چگونه صورت می گیرد؟  96

از دست رفتن ثبات و استقرار مبادي هویت ساز فرهنگ  تزلزل فرهنگی  ناتوانی جامعه در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش هاي اجتماعی  بحران هویت  فراتر رفتن
تغییرات اجتماعی از محدودة تغییرات درون یک فرهنگ

تداوم شیوة زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش هاي اجتماعی  تعارض فرهنگی  ناتوانی جامعه در دفاع از هنجارها و نمادهاي اجتماعی  بحران هویت  تزلزل فرهنگی

ناتوانی جامعه در حفظ عقاید و ارزش هاي اجتماعی  تعارض فرهنگی  تداوم شیوة زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش هاي اجتماعی  تزلزل فرهنگی  بحران هویت

عدم استقرار مبادي هویت ساز فرهنگ  تزلزل فرهنگی  تداوم شیوة زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش هاي اجتماعی  بحران هویت  تحول هویتی فرهنگ

به ترتیب هر عبارت با کدام مورد در ارتباط است؟  97
- مفقود بودن بُعد ذهنی

- هنجارها و نمادها
- شکل گیري نهادهاي اجتماعی

خریداري نفت از کشورهاي نفت خیز به ارزانترین قیمت ممکن در یک بحران اقتصادي - الیه هاي سطح جهان اجتماعی - درنظر گرفتن اجزا و الیه هاي جهان اجتماعی در ارتباط
با هم

اهمیت بسیار بعد عینی پدیده ها در جهان اجتماعی - الیه هاي بنیادین جهان اجتماعی - پذیرش راه هاي قابل قبول تأمین نیازهاي جهان اجتماعی

در نظر گرفتن نفت به عنوان یک سرمایه بنابر محاسبات اقتصادي - الیه هاي سطحی جهان اجتماعی - پذیرش راه هاي یکسان تأمین نیازهاي جهان اجتماعی

بهره مندي از استعداد سرشار دانش آموز - الیه هاي عمیق جهان اجتماعی - مجموعه اي از عقاید، ارزش ها و هنجارها و نمادهاي یک فرهنگ
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خریداري نفت از کشورهاي نفت خیز به ارزانترین قیمت ممکن در یک بحران اقتصادي - الیه هاي سطح جهان اجتماعی - درنظر گرفتن اجزا و الیه هاي جهان اجتماعی در ارتباط

اهمیت بسیار بعد عینی پدیده ها در جهان اجتماعی - الیه هاي بنیادین جهان اجتماعی - پذیرش راه هاي قابل قبول تأمین نیازهاي جهان اجتماعی

در نظر گرفتن نفت به عنوان یک سرمایه بنابر محاسبات اقتصادي - الیه هاي سطحی جهان اجتماعی - پذیرش راه هاي یکسان تأمین نیازهاي جهان اجتماعی

بهره مندي از استعداد سرشار دانش آموز - الیه هاي عمیق جهان اجتماعی - مجموعه اي از عقاید، ارزش ها و هنجارها و نمادهاي یک فرهنگ
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هریک از عبارات زیر به ترتیب پیامد، مفهوم و علت کدام مورد است؟  98
- جوامع از حق گسسته و به سوي باطل گام برمی دارند.

- تصور اعضاي جهان اجتماعی از وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد و خانواده
- عمل کردن مردم یک جامعه مطابق ارزش ها

حق و باطل می توانند بر مدار بینش و گرایش جوامع دچار تغییر شوند - آرمان اجتماعی - قلمرو واقعی وارد قلمرو آرمانی جهان اجتماعی می شود.

جوامع، ایمان خود را نسبت به حقایق از دست بدهند - آرمان اجتماعی - به وجود آمدن قلمرو واقعی جهان اجتماعی

باطل و حق بودن عقاید و ارزش ها با نوع مواجهه مختلف با آن ها دگرگون می شود - ارزش اجتماعی - فاصله گرفتن قلمرو واقعی از آرمان ها

جوامع به حق ایمان نیاورند و حقایق را نشناسند - ارزش اجتماعی - آرمان ها کم و بیش بیرون از قلمرو واقعی قرار می گیرند.

کدام گزینه به ترتیب پاسخ سؤاالت زیر را بیان می کند؟  99
- اساس تعامل جهان اجتماعی با طبیعت و بدن آدمی چیست؟

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

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

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

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

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

صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟  100
الف) ورود پدیده هاي طبیعی به جهان اجتماعی باعث گسترش آن نمی شود.

ب) شناخت جهان ماوراء الطبیعی، آرمان ها و ارزش هاي آدمیان را تغییر نمی  دهد؛ اما کنش هاي اجتماعی آنان را دگرگون می سازد.
پ) پدیده هاي تکوینی به واسطۀ ارتباطی که با زندگی انسان دارند، به جهان اجتماعی راه می یابند.

ت) زلزله و خشکسالی پدیده هاي طبیعی هستند که تأثیرات تعیین کننده اي در کنش هاي اجتماعی انسان ها ندارند.

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

در ارتباط با مراحل گسترش فرهنگ اسالمی، کدام روند درست است؟  101

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

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

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

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

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
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 مقاومت آشکار در برابر اسالم ? استبداد استعماري
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به ترتیب در صورتی که کدام یک از ارزش هاي متعلق به یک فرهنگ مطلوب جهانی تحقق نیابد، این نتایج حاصل می شود؟  103
«از بین رفتن قدرت مقاومت یک فرهنگ»، «گرفتاري انسانیت در بحران هاي روحی و روانی» و «نداشتن معیار و میزانی براي سنجش عقاید و ارزش هاي

مختلف»

مسئولیت و تعهد - معنویت - عقالنیت عقالنیت - حقیقت - معنویت

عدالت و قسط - معنویت - عقالنیت مسئولیت و تعهد - معنویت - حقیقت

ابزارهاي روشنگري در معناي عام عبارتند از ..................  104

عقل - وحی - نفس تجربه - وحی - حسی حسی - تجربه - نفس عقل - وحی - تجربه

منظور مقاومت منفی ..................  105

حاکمیت پادشاه ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاري سیاسی با آن جز در حد واجبات نظامیه انجام نمی شود.

حاکمیت پادشاه ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاري سیاسی با آن به طور کلی حرام و مخالف شرع است.

حاکمیت پادشاه ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاري با آن در حد ضرورت و اجراي عدالت می دانستند.

حاکمیت پادشاه ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاري با آن در حد اجراي فقه و عدالت می دانستند.

انقالب اسالمی ایران از چه جهت اهمیت یافت و از چه جهت اهمیت آن کاسته می شد؟  106

از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته به بلوك غرب را هدف قرار داده بود اهمیت می یافت و اما چون به بلوك شرق وابسته نبود، از اهمیت آن کاسته می شد.

از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته بلوك غرب را هدف قرار داده بود از اهمیت آن کاسته می شد و از آن جهت که به بلوك شرق وابسته نبود اهمیت می یافت.

چون انقالب اسالمی از متن فرهنگ اسالمی بود داراي اهمیت بود از آن جهت که وابسته به بلوك غرب نبود از اهمیت آن کاسته می شد.

چون انقالب اسالمی همانند انقالب هاي دیگر آزادي بخش، ضد استعماري بود، داراي اهمیت بود ولی چون بر اساس حزبی و چریکی عمل نکرده بود از اهمیت آن کاسته می شد.

مهم ترین پیامد انقالب ایران در جهان اسالم چه بود؟  107

جنبش ها و انقالب هاي گسترده مردم در کشورهاي َعَربی در سال  هـ . ش شکل گیري انتفاضه و جنبش هاي جدید اسالمی در فلسطین

جهاد اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوك شرق جنبش ها و انقالب هاي گسترده مردم در کشورهاي غربی در سال  هـ . ش

1389

1389

چه عاملی سبب شد تا استبداد ایلی و قومی، به صورت استبداد استعماري درآید و شباهت استبداد ایلی و قومی با استبداد استعماري در این است  108
که ..................

قدرت سیاسی جوامع اسالمی که در دوران استعمار از طریق سازش با دولت هاي غربی، با قدرت استعمارگران پیوند خورد - هیچ کدام هویت اسالمی نداشتند.

قدرت سیاسی جوامع اسالمی که در دوران استعمار از طریق سازش با دولت هاي غربی، با قدرت استعمارگران پیوند خورد - هیچ کدام چاره اي جز حذف مظاهر اسالمی نداشتند.

غلبۀ قدرت هایی که در چارچوب عادات تاریخی رفتار می کردند - هیچ کدام هویت اسالمی نداشتند.

غلبۀ قدرت هایی که در چارچوب عادات تاریخی رفتار می کردند - هیچ کدام چاره اي جز حذف مظاهر اسالمی نداشتند.

انسانی غربی در فرهنگ مدرن، آخرین گام بشر را در رویکرد  .................. برداشت و کدام محدوده هم چنان دینی باقی ماند؟  109

دنیوي و این جهانی - سیاست دنیوي و این جهانی - فرهنگ عمومی معنوي و آن جهانی - فرهنگ عمومی معنوي و آن جهانی - سیاست
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انسانی غربی در فرهنگ مدرن، آخرین گام بشر را در رویکرد  .................. برداشت و کدام محدوده هم چنان دینی باقی ماند؟  

دنیوي و این جهانی - سیاست دنیوي و این جهانی - فرهنگ عمومی
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در ارتباط با تعامل سه جهان ذهنی، فرهنگی و تکوینی کدام گزینه به  ترتیب ویژگی هاي دیدگاه اول و کدام گزینه ویژگی هاي دیدگاه دوم را  110
به درستی بیان می  کند؟

در این دیدگاه جهان ذهنی نسبت به  جهان طبیعی در اولویت قرار می   گیرد. ـ طبق این دیدگاه جهان طبیعی را مادة خامی براي دخل و تصرف انسان  ها می  د اند. 

برخی جهان تکوینی را به  جهان طبیعت محدود می  کنند و جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و فرهنگی می  دانند. ـ این دیدگاه جهان ذهنی و فردي افراد را تابع فرهنگ و
جهان تکوینی را نیز ماده خامی براي دخل و تصرف فرهنگ  ها و جوامع مختلف می  دانند. 

بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی قائل نیستند و این مسئله منجر به  سلب ظرفیت هاي علوم طبیعی است. ـ در این دیدگاه سـایر جهان  ها اهمیت خود را در برابر جهان
فرهنگی از دست می  دهند. 

ذهن افراد و فرهنگ هویتی طبیعی و مادي دارند و علوم مربوط به  آن   ها نظیر علوم طبیعی است. ـ در این دیدگاه جهان ذهنی را مهم تر از جهان طبیعی می  دانند و سایر جهان  ها
را تابع جهان ذهنی می  دانند.

عبارت هاي کدام گزینه درارتباط با بحران معنویت تمامًا صحیح است؟  111
الف) در فرهنگ مدرن گرایش ها و رفتارهاي دینی تنها، با توجیه دنیوي امکان مطرح شدن دارند.

ب) فرهنگ عمومی جامعۀ غربی، در محدودة زندگی خصوصی سکوالر شد.
ج) برخی جامعه شناسان بر این گمان بودند که در قرن بیستم دین به قلمرو فرهنگ عمومی وارد خواهد شد.

د) فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی، نه تنها به آرمان هاي انقالب فرانسه نرسید، بلکه با اصالت بخشیدن به انسان دنیوي به مرگ آرمان ها انجامید.
هـ) موج هایی که  با عناوین پساسکوالریسم یا افول سکوالریسم یاد می شدند نشانه ي بحران معنویت در فرهنگ غرب است.

و) مهم ترین علت تداوم باورهاي دینی در زندگی انسان، جلوگیري از گرویدن به پوچ گرایی، یأس و ناامیدي و مرگ آرمان ها و امیدهاست.

ج، هـ، و ب، ج، و الف، ب، د الف، د، هـ

نخبگان کشورهاي اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی ایران، براي مقابله با سلطۀ استعمار از چه روش هایی استفاده می کردند و نتیجۀ استفاده از این  112
روش ها چه بود؟

گسترش مناسبات قومی، ایلی و قبیله اي - مورد حمایت قرار گرفتن از طرف مردم

روش هاي غربی نظیر ملی گرایی و مارکسیسم - مخدوش ساختن وحدت امت اسالمی

گسترش مناسبات قومی، ایلی و قبیله اي - مخدوش ساختن وحدت امت اسالمی

روش هاي غربی نظیر ملی گرایی و مارکسیسم - مورد حمایت قرار گرفتن از طرف مردم

جهان غرب از طریق رسانه، .................. جوامع غیرغربی را مدریت می کند اّما تربیت نخبگاِن کشورهاي غیرغربی بیش تر با تثبیت   113
.................. غرب و توزیع هدفمند  .................. و  .................. انجام می شود.

فرهنگ عمومی - مرجعیت علمی - علوم طبیعی - علوم انسانی فرهنگ عمومی - فرهنگ - علوم انسانی - علوم طبیعی

فرهنگ بومی - مرجعیت علمی - فرهنگ عمومی - علوم انسانی فرهنگ بومی - فرهنگ - علوم انسانی - فرهنگ عمومی

به ترتیب، کدام یک، نظر کسانی است که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان تکوینی می دانند و کدام یک، دیدگاه گروهی است که  114
جهان تکوینی را به جهان طبیعت، محدود می کنند؟

بین علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی تفاوت واقعی وجود ندارد. - ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادي دارند.

علوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه نظیر علوم طبیعی است. - جهان ذهنی و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه می دانند.

ذهن افراد و فرهنگ جامعه، هویتی طبیعی دارند. - جهان تکوینی را مادة خامی می دانند که در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف فرهنگی و اجتماعی انسان ها قرار می گیرد.

جهان ذهنی و فردي افراد، تابع فرهنگ جامعه است. - ذهن افراد و فرهنگ جامعه، هویتی طبیعی و مادي دارند و علوم مربوط به آن ها نیز نظیر علوم طبیعی است.
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علوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه نظیر علوم طبیعی است. - جهان ذهنی و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه می دانند.

ذهن افراد و فرهنگ جامعه، هویتی طبیعی دارند. - جهان تکوینی را مادة خامی می دانند که در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف فرهنگی و اجتماعی انسان ها قرار می گیرد.

جهان ذهنی و فردي افراد، تابع فرهنگ جامعه است. - ذهن افراد و فرهنگ جامعه، هویتی طبیعی و مادي دارند و علوم مربوط به آن ها نیز نظیر علوم طبیعی است.
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عامل هریک از پیامدهاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  115
الف) گشایش درهاي برکت جهان تکوینی

ب) بازماندن انسان از تعامل صحیح با جهان هستی
ج) سلب کردن قابلیت ها و ظرفیت هایی از علوم انسانی و اجتماعی

داشتن اخالق الهی از سوي انسان ها – عدم شناخت درست انسان از خود و جهان هستی – نادیده گرفتن تفاوت علوم طبیعی و علوم انسانی

برخورداري جامعه از فرهنگ توحیدي – عدم شناخت درست انسان از خود و جهان هستی – محدود شدن جهان تکوینی به جهان طبیعت

برخورداري جامعه از فرهنگ توحیدي – عدم تعامل جهان هاي ذهنی، فرهنگی و تکوینی در جهان هاي مختلف – محدود شدن جهان تکوینی به جهان طبیعت

داشتن اخالق الهی از سوي انسان ها – عدم تعامل جهان هاي ذهنی، فرهنگی و تکوینی در جهان هاي مختلف – نادیده گرفتن تفاوت علوم طبیعی و علوم انسانی

به ترتیب هریک از گزاره هاي زیر به کدام یک از فرایندهاي تکوین نظام جهانی اشاره دارد؟  116
- با انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفتند که به طور رسمی جدایی خود را از دین اعالم کردند.

- صنعت عنصري بود که انباشت ثروت سرمایه داران را سرعت بخشید.
- کشورهاي غربی براي تأمین منافع اقتصادي خود نیازمند در هم شکستن مقاومت فرهنگی کشورهاي تحت سلطۀ خود بودند.

- زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ شد.

ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - استعمار جوامع در نظام نوین جهانی - به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی سازمان هاي فراماسونري

پیدایش قدرت هاي سیاسی سکوالر - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري - پیدایش قدرت هاي سیاسی
سکوالر

پیدایش قدرت هاي سیاسی سکوالر - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - استعمار جوامع در نظام نوین جهانی - پیدایش قدرت هاي سیاسی سکوالر

ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري - پیدایش قدرت هاي سیاسی سکوالر

به ترتیب هر کدام از موارد زیر اشاره به کدام نوع از انواع استعمار اشاره می کند؟  117
الف) در این نوع استعمار، دولت هاي استعمارگر براي به قدرت رساندن نیروهاي وابسته به خود از کودتاي نظامی استفاده می کردند. این شکل از استعمار،

پس از شکل گیري جنبش هاي استقالل طلبانۀ کشورهاي مستعمره به  وجود آمد.
ب) در این استعمار، کشور استعمارگر کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر را با استفاده از نهادها و سازمان هاي اقتصادي و سیاسی بین المللی و از طریق

دولت هاي دست نشانده در اختیار می گیرد.
ج) در این نوع استعمار، از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره براي رسیدن به اهداف استعماري خود استفاده می کردند.

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

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

کدام گزینه بیان گر شباهت انقالب اسالمی ایران با انقالب هاي آزادي بخش قرن بیستم است؟  118

انقالب اسالمی ایران در رویارویی با رژیم شاه به بلوك شرق وابستگی نداشت.

انقالب اسالمی ایران از عمق روابط مردم با مرجعیت و رهبري دینی پدید آمد.

انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود؛ بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت.

انقالب اسالمی ایران، جهت گیري ضداستعماري و ضدامپریالیستی داشت.

صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟  119
الف) لیبرالیسم اولیه بیش تر رویکردي فردي و اقتصادي داشت.

ب) اصطالحات استعمارگر و استعمارزده را کسانی به کار می برند که چالش و نزاع بین کشورهاي غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادي محدود می کنند.
پ) از نظر مالتوس، اگر کاالها قیمت مناسب خود را داشته باشند و بالهت و حماقت نیز مجازات طبیعی خود را ببیند، پیشرفت کشور به بهترین وجه

تأمین خواهد شد.
ت) لیبرالیسم اولیه، موانع پیشین مانند غیرقابل فروش بودن زمین را از پیش پاي صاحبان ثروت برداشت.

غ - ص - غ - غ ص - غ - غ - ص غ - غ - ص - ص ص - غ - ص - غ
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ب) اصطالحات استعمارگر و استعمارزده را کسانی به کار می برند که چالش و نزاع بین کشورهاي غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادي محدود می کنند.
پ) از نظر مالتوس، اگر کاالها قیمت مناسب خود را داشته باشند و بالهت و حماقت نیز مجازات طبیعی خود را ببیند، پیشرفت کشور به بهترین وجه

غ - ص - غ - غ
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کدام گزینه به ترتیب با توجه به موارد زیر صحیح است؟  120
- علت خطا بودن نظریۀ کنت در مورد جنگ چیست؟

- جهان را تا آستانۀ جنگ جهانی سوم پیش برد.
- پیامد عدم کنترل بحران اقتصادي

کشیده شدن دامنۀ جنگ ها به درون شهرها - جنگ ویتنام - فروپاشی حکومت ها

وقوع جنگ جهانی اول در نیمۀ اول قرن بیستم - بحران موشکی کوبا - شورش هاي شهري

وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نیمۀ اول قرن بیستم - بحران موشکی کوبا - فروپاشی حکومت ها

وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نیمۀ اول قرن بیستم - جنگ ویتنام - شورش هاي شهري

کدام جمله صحیح نیست؟  121

تا قرن  م. مورخان اغلب به تنظیم، ثبت و نگارش وقایع می پرداختند.

برخی از وقایع نویسان به عنوان منشی در خدمت شاهان و حاکمان بودند.

در تاریخ نگاري قدیمی به مسائل و موضوع هاي اجتماعی و فرهنگی اهمیت می دادند.

به دنبال تحوالت فکري و علمی دوره ي رنسانس، علم تاریخ متحول شد.

19

یکی از دستاوردهاي برجسته ي تمدن مصر چیست؟  122

بناهاي باشکوه در اطراف نیل بناهاي باستانی مانند کاخ ها و معابد ابداع تولید کاغذ پاپیروس با نی ابداع خط هاي هیروگلیف و دموتیک

از منابع غیر نوشتاري تاریخ ایران باستان می باشد؟  123

سالنامه ها کاخ ها سنگ نوشته ها ِگل نوشته ها

دلیل ضعف تاریخ نگاري در ایران در عصر باستان چه بوده است؟  124

مقبولیت سنت شفاهی نسبت به سنت کتابت نداشتن اطالعات تاریخی وسیع

عدم شعور و آگاهی تاریخ باال موفق نبودن در نوشتن کتاب هاي تاریخی

جایگاه و حقوق زنان در دوران باستان، تحت تأثیر چه عواملی قرار داشت؟  125

شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه تشکیالت حکومتی و دولتی مردان

آموزه هاي دین زرتشت و فرهنگ عمومی آموزه هاي دینی و اقتصادي جامعه و حکومت

کدام مورد از دستاوردهاي معماري حکومت ماد است؟  126

کاخ ها، آتشکده ها و پل ها قلعه ها، کاخ ها و شهرها  کاخ ها، شهرها، آتشکده ها قلعه ها، کاخ و بناهاي سنگی

هر یک از رخداد هاي زیر، مربوط به کدام حکومت ایران باستان است؟(به ترتیب)  127
الف)جنبش اجتماعی و اقتصادي به رهبري مزدك

ب)جنگ با روم در منطقه ي حّران با فرماندهی سردار بی باك ایرانی، سورنا
پ)پرستش اهوره مزدا و برخی از خدایان کهن ایرانی هم چون میترا

ت)مردم در پیروي از دین خود آزاد بودند و فرهنگ و عقاید اقوام دیگر قابل احترام بود.

هخامنشیان - اشکانیان - ساسانیان - مادي ها اشکانیان - ساسانیان - مادي ها - هخامنشیان

ساسانیان - هخامنشیان - اشکانیان - مادي ها ساسانیان - اشکانیان - مادي ها - هخامنشیان
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ساسانیان - هخامنشیان - اشکانیان - مادي ها
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پاسخ صحیح هریک از پرسش هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟  128
الف) گاه شماري (خورشیدي - قمري) در کجا رایج بوده و راه حل آنان براي رفع اختالف میان سال قمري و سال خورشیدي چه بود؟

ب) گاه شماري هجري قمري بر چه پایه اي تنظیم شده و مبدأ آن چه روزي است؟

الف) گاه شماري خورشیدي قمري در میان مصریان باستان رواج داشت و آنان براي رفع اختالف میان سال قمري و سال خورشیدي، هر چهارسال یک روز به سال می افزودند یا
به قولی کبیسه می گرفتند. ب) بر پایه ي گردش ماه به دور زمین تنظیم شده و مبدأ آن محرم سالی است که پیامبر (ص) از مکه به مدینه هجرت کرد.

الف) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها گاه شماري (خورشیدي - قمري) رایج بود و آن ها براي رفع اختالف میان سال قمري و سال خورشیدي، هر سه سال یک ماه به
سال می افزودند. ب) بر پایه ي گردش ماه به دور زمین تنظیم شده و مبدأ آن اول محرم سالی است که پیامبر (ص) متولد شد.

الف) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها گاه شماري (خورشیدي - قمري) رایج بود و آن ها براي رفع اختالف میان سال قمري و سال خورشیدي، هر سه سال یک ماه به
سال می افزودند. ب) بر پایه ي گردش ماه به دور زمین تنظیم شده و مبدأ آن محرم سالی است که پیامبر (ص) از مکه به مدینه هجرت کرد.

الف) گاه شماري خورشیدي قمري در میان مصریان باستان رواج داشت و آنان براي رفع اختالف میان سال قمري و سال خورشیدي، هر چهارسال یک روز به سال می افزودند یا
به قولی کبیسه می گرفتند. ب) بر پایه ي گردش ماه به دور زمین تنظیم شده و مبدأ آن محرم سالی است که پیامبر (ص) متولد شد.

کدام گزینه در مورد شهر مدینه صحیح است.  129

یهودي ها از منطقۀ شام به یثرب کوچیده بودند.

شهر یثرب متشکل از تعدادي از محالت مسکونی بود که کشتزارها و نخلستان هایی میان آن ها فاصله انداخته بود.

ساکنان شهر یثرب در دوران جاهلیت شامل سه گروه بودند.

محله هاي مدینه بیشتر به شهرهاي شبه جزیره شباهت داشت.

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با اکتاویان درست و در ارتباط با کنستانتین نادرست است؟  130

با انتخاب بیزانتیوم به عنوان پایتخت، زمینۀ تقسیم امپراتوري روم به دو بخش شرقی و غربی فراهم آمد - پس از غلبه بر رقیبانش تغییراتی در نظام حکومتی جمهوري رم به
وجود آورد.

پس از غلبه بر رقیبانش تغییراتی در نظام حکومتی جمهوري رم به وجود آورد - مسیحیت را به عنوان دین رسمی امپراتوري روم برگزید.

با انتخاب بیزانتیوم به عنوان پایتخت، زمینۀ تقسیم امپراتوري روم به دو بخش شرقی و غربی فراهم آمد - مسیحیت را به عنوان دین رسمی امپراتوري روم برگزید.

پس از غلبه بر رقیبانش تغییراتی در نظام حکومتی جمهوري رم به وجود آورد - دین مسیحیت در زمان او رونق بی سابقه اي یافت.

کدام مورد از دالیل روي آوردن مردم ایران به تصوف و رفتن به خانقاه می باشد و کدام گزینه شامل طریقت هاي صوفیانۀ این دوران نمی باشد؟  131

نا امیدي در جامعۀ ایرانی - حروفیه هجوم ویرانگر و وحشت انگیز مغول به ایران - صفویه

نگرانی و نا امیدي که هجوم مغوالن در جامعۀ ایران ایجاد کرد - شعوبیه ویرانگري هاي مغول در ایران - نعمت اللهیه

جانشین شاه صفی که بود و با به قدرت رسیدن چه شخصی روند انحطاط و زوال صفویان شدت گرفت و کدام سلطان صفوي با نفوذ و دخالت  132
حرمسرا به قدرت رسید؟

سلطان سلیمان - شاه عباس دوم - حسین میرزا شاه عباس دوم - حسین میرزا - سلطان سلیمان

سلطان سلیمان - سلطان حسین - شاه عباس دوم شاه عباس دوم - شاه سلیمان - سلطان حسین

 

َربَض در کدام دوره بیش از ادوار پیشین گسترش یافت و علت آن چه بود و تصویر زیر مربوط به کدام اثر تاریخی است؟  133

غزنویان - سیاست توسعه طلبی حاکمان - برج طغرل در نیشابور

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

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

سلجوقیان - سیاست توسعه طلبی حاکمان - برج میل در نیشابور
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سلطان سلیمان - شاه عباس دوم - حسین میرزا

سلطان سلیمان - سلطان حسین - شاه عباس دوم

ض در کدام دوره بیش از ادوار پیشین گسترش یافت و علت آن چه بود و تصویر زیر مربوط به کدام اثر تاریخی است؟
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توجه به وجود منابع و اطالعات کافی مربوط به کدام یک از مراحل پژوهش در تاریخ است و مانع به انحراف کشیده شدن پژوهشگر از مسیر  134
درست پژوهش چیست؟

شناسایی منابع_ پرسش هاي تحقیق شناسایی منابع_ موضوع پژوهش انتخاب موضوع_ موضوع پژوهش انتخاب موضوع_ پرسش هاي تحقیق

کدام گزینه به معانی مختلف تاریخ در عبارت هاي «در نوشته ها و زبان مردم به کار رفته است» و «مجموعۀ حوادثی است که بر سر مردم یک  135
کشور در زمان گذشته آمده است» به درستی اشاره می کند و ارائۀ نتایج تحقیق دربارة تمدن جیرفت، مربوط به کدام مرحله از مراحل پژوهش در تاریخ

است؟

تاریخ برگزاري کنکور سراسري  - تاریخ روابط ایران و روسیه در دورة قاجار - گردآوري و تنظیم اطالعات

تاریخ روابط سیاسی ایران و فرانسه در دورة قاجار - تاریخ یونان - گزارش یافته هاي پژوهش

تاریخ مصر باستان - تاریخ برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمی - گزارش یافته هاي پژوهش

تاریخ روابط فرهنگی ایران و آلمان - تاریخ چین باستان - گردآوري و تنظیم اطالعات

97

با بررسی کتاب «فتوت نامه سلطانی» از چه راهی براي اعتبار سنجی سود برده ایم؟  136

مطابقت با عقل مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد

سنجش گزارش ها بر اساس زمان و مکان اعتبار سنجی به کمک دستاوردهاي سایر علوم انسانی

به ترتیب موارد مرتبط با هریک از عبارت هاي زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟  137
الف) این گروه در سده هاي نخستین هجري، عالوه بر مشارکت در امور محلی، نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از دورة باستان به دورة اسالمی

ایفا کردند.
ب) این گروه نقش مؤثري در ترویج اسالم در میان ایرانیان به ویژه ساکنان طبرستان، دیلم و گیالن داشتند.

پ) بنیانگذار این سلسله بدون اجازه و تأیید خلیفه قدرت را به دست گرفت.
ت) محدودة قلمرو این سلسلۀ مسلمان ایرانی آذربایجان بود.

عیاران - دهقانان - طاهریان - زیاریان دهقانان - سادات علوي - صفاریان - روادیان

دهقانان - سادات علوي - علویان طبرستان - آل حسنویه عیاران - دهقانان - زیاریان - صفاریان

کدام گزینه به ترتیب با توجه به سؤاالت زیر صحیح است؟  138

الف) پس از کدام رویداد در اوایل قرن  م. هرج ومرج اروپا را فراگرفت؟
ب) در قرون وسطا کدام گروه به ارباب خود سوگند وفاداري یاد می کرد و موظف بود که هنگام جنگ او را یاري دهد؟

پ) کدام مسئله در  قرون وسطا در اروپا موجب بهبود کشاورزي و افزایش محصول گردید؟
ت) تفاوت سرف با برده در چه مسئله اي بود؟

فروپاشی امپراتوري بیزانس - شوالیه ها - به زیر کشت بردن تمامی زمین ها - اجازه نداشتن براي ترك ملک ارباب خود توسط سرف

انقراض امپراتوري شارلمانی - واسال - به زیر کشت بردن تمامی زمین ها - قابل خرید و فروش نبودن سرف

فروپاشی امپراتوري بیزانس - شوالیه ها - اختراع خیش آهنی - اجازه نداشتن براي ترك ملک ارباب خود توسط سرف

انقراض امپراتوري شارلمانی - واسال - استفادة درست از کود حیوانی - قابل خرید و فروش نبودن سرف
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به ترتیب پاسخ صحیح هریک از سؤاالت زیر در کدام گزینه ذکر شده است؟  139
الف) علت خصومت حکومت علویان طبرستان با خالفت عباسی در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

ب) پس از کدام وقایع روابط صفاریان و خالفت به خصومت گرایید؟
پ) مهم ترین پیامد سیاسی ظهور حکومت هاي ایران چه بود؟

الف) علویان طبرستان با شکست سپاهیان خلیفه، شهرها و والیات مختلف ایران را گرفتند و عامالن خلیفه را بیرون راندند. ب) حملۀ یعقوب به نیشابور و از میان برداشتن
سلسلۀ طاهریان و لشکرکشی ناموفق امیر صفاري به بغداد پ) تثبیت حکومت عباسی و افزایش اقتدار خلیفه

الف) امیران شیعه مذهب سلسلۀ علویان طبرستان، خود مدعی خالفت بودند و عباسیان را غاصب خالفت می شمردند. ب) پس از حملۀ یعقوب به نیشابور و از میان برداشتن
سلسلۀ طاهریان و لشکرکشی ناموفق امیر صفاري به بغداد پ) کاهش و زوال تدریجی سلطۀ سیاسی-نظامی خلفاي عباسی بر ایران

الف) امیران شیعه مذهب سلسلۀ علویان طبرستان، خود مدعی خالفت بودند و عباسیان را غاصب خالفت می شمردند. ب) موفقیت در سرکوب خوارج و جهاد با کفار در مرزهاي
شرقی و نبرد با سامانیان پ) تثبیت حکومت عباسی و افزایش اقتدار خلیفه

الف) علویان طبرستان با شکست سپاهیان خلیفه، شهرها و والیات مختلف ایران را گرفتند و عامالن خلیفه را بیرون راندند. ب) موفقیت در سرکوب خوارج و جهاد با کفار در
مرزهاي شرقی و نبرد با سامانیان پ) کاهش و زوال سلطۀ سیاسی-نظامی خلفاي عباسی بر ایران

تمامی عبارات کدام گزینه دربارة اوضاع اجتماعی و اعتقادي حکومت هاي غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان درست است؟  140
الف) بخش عمدة جمعیت در این دوران در شهرها به سر می برند

ب) شهرها برخالف دوران پیش به سه بخش تقسیم می شدند که به شهر بیرونی شارستان گفته می شد.
پ) در دورة سلجوقی، طبقۀ بازرگان شهري بیش از پیش اهمیت یافت و این قشر به یکی از مهم ترین گروه هاي اجتماعی تبدیل شدند.

ت) اسماعیلیان مهم ترین مخالفان خالفت عباسی و دو حکومت غزنوي و سلجوقی بودند.
ث) دامن زدن سالطین حکومت ها به اختالفات و درگیري هاي فرقه ها و مذاهب از جمله مشکالت در برخی شهرها و مناطق بود.

ب، ت و ث الف، ب الف، پ پ، ت و ث

در دوره ي ساسانیان پس از سرزمین کدام تقسیمات وجود داشت؟  141

دهستان استان شهرستان ایالت

کدام گزینه صحیح می باشد؟  142

در نواحی انسانی مانند نواحی زبانی و قومی، تعیین مرز نواحی آسان تر از نواحی طبیعی است.

هر ناحیه تنها یک بخش و قلمرو را در برمی گیرد.

براي مطالعه ي بهتر نواحی مرزهاي نواحی قابل تغییر نیستند.

مرزهاي سیاسی و اداري معموًال بر مرزهاي طبیعی و انسانی منطبق نیستند.

با توجه به تداوم خشکسالی در سال هاي اخیر به خصوص در فصل گرم سال، رطوبت خاك کاهش یافته و باد ذرات آن را به نقاط دوردست برده  143
و باعث افزایش ریزگردها در هوا می شود و زندگی مردم جنوب ایران را با مشکل مواجه کرده است. به ترتیب کدام یک از گزینه هاي زیر در پاسخ به

سؤاالت اساسی جغرافیا، در متن فوق می باشد؟

چه چیز - کجا - چه موقع - چرا چرا - چه موقع - چه چیز - کجا چه چیز - چرا - چه موقع - کجا چرا - چه موقع - کجا - چه چیز

کدام گزینه تعریف اشکال کاوش می باشد؟  144

حاصل انباشته شدن ذرات توسط باد در یک مکان است. حاصل کنده شدن ذرات از یک مکان و انتقال آن ها به مکان دیگر

انتقال مواد کنده شده در یک زمان دیگر در یک محیط دیگر است. حاصل کنده شدن ذرات در یک زمان و انتقال آن ها به مکان دیگر

ناحیۀ ساحلی محل تالقی چه نوع زیست بوم هایی است و چه عواملی تنوع زیستی این ناحیه را به خطر انداخته است؟  145

خشکی و دریا - تمرکز زیاد بنادر در این ناحیه جنگل و ماسه - تمرکز زیاد بنادر در این ناحیه

خشکی و دریا - تمرکز زیاد جمعیت در سواحل جنگل و ماسه - تمرکز زیاد جمعیت در سواحل
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چه چیز - کجا - چه موقع - چرا

حاصل انباشته شدن ذرات توسط باد در یک مکان است.

انتقال مواد کنده شده در یک زمان دیگر در یک محیط دیگر است.

 هایی است و چه عواملی تنوع زیستی این ناحیه را به خطر انداخته است؟

خشکی و دریا - تمرکز زیاد بنادر در این ناحیه

خشکی و دریا - تمرکز زیاد جمعیت در سواحل
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رابطۀ عوامل جغرافیایی با سیاست و قدرت از گذشته هاي دور مورد توجه اندیشمندان بوده و توجه به آن موجب پیدایش .................. شده است  146
و نظر به «فضاي حیاتی» در چه قرنی و توسط چه شخصی مطرح شد؟

بازیگران سیاسی -  - راتزل نظریه هاي ژئوپلیتیکی -  - راتزل

بازیگران سیاسی -  - مکیندر نظریه هاي ژئوپلیتیکی -  - مکیندر

1919

2020

مکیندر کدام منطقه را قلعه (دژ) جهان می دانست و علت این نام گذاري چه بود؟  147

منطقۀ خشکی اروپا و آفریقا - قابل دسترس بودن این منطقه براي قدرت هاي دریایی

از رود ولگا در غرب تا سیبري در شرق - این منطقه براي قدرت هاي دریایی، غیر قابل دسترس است.

منطقۀ اوراسیا - این منطقه قابل دسترس نیروها و قدرت هاي دریایی است.

از رود ولگا در شرق، تا سیبري در غرب - این منطقه براي قدرت هاي دریایی، غیر قابل دسترس است.

کدام مورد دربارة مرحلۀ طرح سؤال و بیان مسئله صحیح نیست؟  148

بهتر است صورت مسئله به شکل سؤالی، نوشته، و از عبارات خبري و جمالت نامعلوم جلوگیري شود.

پژوهشگر براي بیان مسئله، ناگزیر است به محیط بیرون برود.

در این مرحله، پژوهشگر از خود می پرسد که انجام این پژوهش چه فایده اي دارد.

مطالعۀ سابقه و پیشینۀ مسئله و نتایج پژوهش دیگران، مورد نیاز پژوهشگر است.

به  ترتیب هر یک از دشت هاي «نهاوند و ماهی دشت کرمانشاه» چگونه به  وجود آمده  اند و چرا در اطراف خط استوا کمربند کم  فشار حاره  اي تشکیل  149
می  شود؟

بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست- حاصل انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین  ها- به  دلیل سنگینی و فرونشینی هوا 

حاصل انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین  ها- بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست- به  دلیل سنگینی و فرونشینی هوا

بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست- حاصل انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها- به  دلیل گرم بودن و صعود هوا

حاصل انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین  ها- بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست- به  دلیل گرم بودن و صعود هوا

ویه
شر

ب

طبسفردوس قائنات
کوهزیر
میاندر
بیشهسر

نهبندان

سرایان

خوسف
جند

بیر

نقشه داده شده کدام ناحیۀ سیاسی را نشان می دهد و این عبارت که «استقالل محدود یک واحد سیاسی در ادارة امور خود در داخل یک کشور» با  150
کدام گزینه هم   خوانی دارد؟

فراملی- کردستان عراق

فروملی- هنگ کنگ چین

فراملی- نخجوان جمهوري آذربایجان 

فروملی- منطقۀ آزاد قشم ایران

کدام عبارت زیر در ارتباط با تصویر داده شده درست است؟  151

توافق  ها و تصمیمات سیاسی و اقتصادي حکومت  ها بر فضاي جغرافیایی تأثیر می  گذارد. 

سیاست  ها و تصمیماتی که حکومت یک کشور در زمینۀ اقتصاد، اشتغال و توزیع درآمد اتخاذ می  کند، بر توزیع امکانات و تجهیزات در نواحی مختلف اثر می  گذارد. 

تصمیم  گیري  هاي مدیریت سیاسی و اداري یک ناحیه بر فضاي جغرافیایی آن ناحیه تأثیر می  گذارد. 

وجود یک منطقۀ حساس بر کشمکش  هاي بین حکومت  ها تأثیر می  گذارد.
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سیاست  ها و تصمیماتی که حکومت یک کشور در زمینۀ اقتصاد، اشتغال و توزیع درآمد اتخاذ می  کند، بر توزیع امکانات و تجهیزات در نواحی مختلف اثر می  گذارد. 
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پاسخ درست پرسش هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟  152
الف) تصویر زیر کدام یک از اشکال فرسایش در بیابان را نشان می دهد؟

ب) کدام مورد از اشکال فرسایش تراکمی در سواحل نیست؟
پ) مماس شدن منحنی هاي میزان روي نقشه هاي توپوگرافی، نشانۀ چیست؟

یاردانگ - ستون هاي سنگی دریایی - شیب مالیم زمین تلماسه - طاق هاي دریایی - پرتگاه

کلوت - باتالق ها - شیب تند زمین تپه هاي ماسه اي - دماغه ماسه اي - دره

کدام یک از گزینه هاي زیر، تکمیل کنندة عبارات زیر می باشد؟  153
الف) چشم انداز نواحی کوهستانی غربی کشور از مریوان در کردستان با جهت .................. تا .................. تشکیل داده است.

ب) برخی از ناهمواري هاي منطقۀ کوهستانی مرکزي .................. هستند که به آن ها کوه هاي منفرد مرکزي می گویند.
ج) رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحۀ .................. و .................. به وجود آمده است.

الف) شمال غربی - جنوب شرقی، جلگۀ میناب، ب) توده هاي نفوذي آذرین، ج) شبه جزیرة عربستان، صفحۀ ایران

شمال غربی - جنوب شرقی، تنگۀ هرمز، ب) توده هاي نفوذي آذرین، ج) شبه جزیرة عربستان، صفحۀ اوراسیا

الف) شمال شرقی - جنوب غربی، جلگۀ میناب، ب) کوه هاي چین خورده، ج) آسیا - اروپا، صفحۀ عربستان

الف) شمال شرقی - جنوب غربی، تنگۀ هرمز، ب) کوه هاي چین خورده، ج) آسیا - اروپا، صفحۀ ایران

طبق طبقه بندي نواحی اقلیمی کوپن، در کدام گزینه ویژگی آب و هوایی که با عالمت  نشان داده می شود، آمده است؟  154

بارش تابستان بیش تر از زمستان است. سردترین ماه بین  تا  است.

این آب و هوا در شمال کانادا و روسیه مشاهده می شود. براي رشد جنگل هاي مخروطی مناسب است.

318

به ترتیب بارش و پوشش گیاهی در منطقۀ آب و هوایی  و  چگونه است؟  155

بارش در دورة سرد سال بیشتر از دورة گرم و مناسب براي جنگل هاي خزان دار - بارش تابستان بیشتر از زمستان و مناسب براي جنگل هاي مخروطی سردسیري

بارش در دورة سرد سال بیشتر از دوة گرم و مناسب براي جنگل هاي مخروطی سردسیري - بارش تابستان بیشتر از زمستان و مناسب براي جنگل هاي خزان دار

بارش تابستان بیشتر از زمستان و مناسب براي جنگل هاي مخروطی سردسیري - بارش در دورة سرد سال بیشتر از دوة گرم و مناسب براي جنگل هاي خزان دار

بارش تابستان بیشتر از زمستان و مناسب براي جنگل هاي خزان دار - بارش در دورة سرد سال بیشتر از دوة گرم و مناسب براي جنگل هاي مخروطی سردسیري

شهر ها با توجه به چگونگی پیدایش و کارکرد هاي مختلف خود، شکل هاي متفاوتی دارند. کدام گزینه به ترتیب مربوط به شهر هاي خطی،  156
شعاعی و شطرنجی هستند؟

شهري که حول محورهاي ارتباطی ریلی و جاده اي و یا در امتداد رود شکل گرفته است. (بوشهر). - شهري که حول محور هاي اصلی و یا در امتداد رود، دریا و دریاچه شکل
گرفته است (آذربایجان). - سلماس در آذربایجان غربی به شکل شطرنجی است.

در این شهر ها، یک شبکۀ مستطیل شکل از راه هاي ارتباطی، زمین هاي شهر را به بلوك ها و قطعات همسان تقسیم می کند (بوشهر). - شهري که حول محور هاي اصلی و یا در
امتداد رود، دریا و دریاچه شکل گرفته است (سلماس و آذربایجان) - در این نوع از شهر ها، شهرداري یک مرکز اصلی است و خیابان ها و شبکه هاي مهم آن با اطراف ارتباط

دارد (همدان).

شهري که حول محور هاي اصلی و یا در امتداد رود، دریا و دریاچه شکل گرفته است (آذربایجان) - در این شهر ها، یک شبکۀ مستطیل شکل از راه هاي ارتباطی، زمین هاي شهر
را به بلوك ها و قطعات همسان تقسیم می کند (بوشهر). - سلماس در آذربایجان غربی به شکل شطرنجی است.

شهري که حول محور هاي ارتباطی ریلی و جاده اي و یا در امتداد رود، شکل گرفته است (بوشهر). - در این نوع شهر ها، شهر داراي یک مرکز اصلی (میدان) بوده و خیابان ها و
شبکه هاي مهم از آن مرکز منشعب می شوند و سایر فضا ها، اطراف آن ها شکل می گیرند (همدان). - سلماس در آذربایجان غربی به شکل شطرنجی است.
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در این شهر ها، یک شبکۀ مستطیل شکل از راه هاي ارتباطی، زمین هاي شهر را به بلوك ها و قطعات همسان تقسیم می کند (بوشهر). - شهري که حول محور هاي اصلی و یا در
امتداد رود، دریا و دریاچه شکل گرفته است (سلماس و آذربایجان) - در این نوع از شهر ها، شهرداري یک مرکز اصلی است و خیابان ها و شبکه هاي مهم آن با اطراف ارتباط

شهري که حول محور هاي اصلی و یا در امتداد رود، دریا و دریاچه شکل گرفته است (آذربایجان) - در این شهر ها، یک شبکۀ مستطیل شکل از راه هاي ارتباطی، زمین هاي شهر

شهري که حول محور هاي ارتباطی ریلی و جاده اي و یا در امتداد رود، شکل گرفته است (بوشهر). - در این نوع شهر ها، شهر داراي یک مرکز اصلی (میدان) بوده و خیابان ها و
شبکه هاي مهم از آن مرکز منشعب می شوند و سایر فضا ها، اطراف آن ها شکل می گیرند (همدان). - سلماس در آذربایجان غربی به شکل شطرنجی است.
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پژوهشگر براي دستیابی به شناخت و آگاهی از مسئله اي که در ذهنش پدید آمده است، ابتدا باید دست به چه اقدامی بزند و چندمین گام  157
پژوهش جغرافیایی یکی از مراحل حساس پژوهش است؟

مسئلۀ خود را به صورت واضح و روشن بیان کند. - گام اول صورت مسئله خود را به صورت سؤالی مطرح کند. - گام دوم

صورت مسئله خود را به صورت سؤالی مطرح کند. - گام اول مسئلۀ خود را به صورت واضح و روشن بیان کند. - گام دوم

هر دو عبارت کدام گزینه نادرست است؟  158
الف) سومین مرحله از پژوهش در جغرافیا، مربوط به گام جمع آوري اطالعات است.

ب) گام ارائۀ پیشنهادها قبل از پردازش اطالعات و بعد از جمع آوري اطالعات قرار می گیرد.
ج) زمینه هاي به وجود آورندة پدیدة خشکسالی، مربوط به سؤال چطور است.

د) جغرافی  دانان با به کارگیري دید ترکیبی به مطالعۀ محیط می پردازند؛ زیرا ابزارها و شیوه هایی که به آنان کمک می کنند، راه حل هاي مناسبی به آن ها
پیشنهاد می دهند.

ب - د الف - د ج - ب الف - ج

فرآیندي که طی آن یک موضوع یا پدیده از یک مکان به سایر مکان ها گسترش می یابد، کدام پدیده است و «قصرالحمرا» از شاهکارهاي  159
معماري در کدام کشور است و بیان گر کدام پدیده است؟

کانون - ترکیه - تنوع فرهنگی پخش - اسپانیا - تنوع فرهنگی کانون - ترکیه - پخش فرهنگی پخش - اسپانیا - پخش فرهنگی

عامل ایجاد «دره هاي  شکل»، «دره هاي  شکل»، «اشکال کارستی» و آنچه در نهایت به کوه ها شکل می دهد، به ترتیب کدام است؟  160

حرکت یخچال ها - هوازدگی - جریان آب رودها - فرسایش انحاللی فرسایش آبی - جریان آب رودها - حرکت یخچال ها - هوازدگی

هوازدگی - فرسایش انحاللی - حرکت یخچال ها - جریان آب رودها جریان آب رودها - حرکت یخچال ها - فرسایش انحاللی - هوازدگی

کدام گزینه در مورد سؤاالت فلسفی نادرست است؟  161

پاسخ دهی به این سؤاالت در انحصار فالسفه نیست. این سؤاالت گاه و بیگاه در ذهن همۀ انسان ها می جهد.

سؤاالت فلسفی برخالف مسائل روزمره تمام روز انسان را درگیر نمی کند. غالب مردم پس از اندیشیدن به این سؤاالت از آن عبور می کنند.

کدام گزینه در مورد اندیشه هاي فلسفی نادرست است؟  162

دستاورد هاي فلسفی ملل جدید مرهون دستاورد هاي تمدن هاي ساده تر است.

دستاورد هاي امروزي ملل جدید وام دار تمدن هاي قدیمی تر است.

اطالعات امروز ما تحت هیچ شرایطی نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد.

ما تنها می توانیم بر اساس دستاور هاي فلسفی ملل جدید گزارش اجمالی از دورترین اندیشه هاي فلسفی ارائه کنیم.

کدام گزینه درست است؟  163

تمامی مورخان فلسفه در غرب، تاریخ فلسفه را از فالسفۀ یونانی پیش از سقراط آغاز می کنند.

برخی مورخان فلسفه در غرب، تاریخ فلسفه را از فالسفۀ یونانی پس از سقراط آغاز می کنند.

برخی مورخان فلسفه در غرب، تالس را به عنوان نخستین فیلسوف یونانی معرفی می کنند.

اینکه تالس نخستین فیلسوف یونانی است مورد اتفاق مورخان فلسفه غرب است.

کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟  164

انسان ذاتا متفّکر است و دربارة خود، آغاز و انجام جهان،هدف زندگی و غایت هستی می پرسد.

در فلسفه می آموزیم براي بهتر زیستن از ظرفیت عقالنی خود بیشترین بهره را ببریم.

اگر فردي بتواند زندگی خود را براساس باوري بنا کند به زندگی برتر دست یافته است.

مقصود از حقیقت، یک باور درست و صحیح مطابق با واقعیت هاست.

فیلسوفان به چه علت نمونه هایی از مغالطات را بررسی و تشریح می کنند؟  165

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

عبرت گیري دیگران  تبدیل انسان ها به موجودات پرسشگر 
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کدام یک از گزینه هاي زیر می تواند نادرست باشد؟  166

ضرب المثل مشت نمونه خروار است وضرب المثل سالی که نکوست از بهارش پیداست. نوعی مغالطه است.

از حکماي باستان نقل کرده اند که فلسفه، عشق به خردمندي و هنر خوب زیستن است.

فیلسوف واقعی بعضی سخن ها را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایۀ توّهم، تخیّل، تبلیغات و تعّصب بنا نمی کند.

تمثیل غار افالطون، بیان تمثیلی مجموعۀ فلسفۀ اوست که داراي ابعاد مختلفی است.

کدام یک از عبارات زیر درست آمده است؟  167

براي کشف حقیقت، ابتدا باید زنجیر عادت هاي نابخردانه را توسط تجربه و وحی پاره کرد.

تنها بعد تمثیل غار افالطون، نمایِش گرفتاري انسان در غار عادت ها و تعصب ها و نادانی ها است.

رهایی از غار و رسیدن به روشنایی، براي کسی که در غار نشسته و زنجیر بر دست و پا دارد، غیر ممکن است.

اگر ما افکار، عقاید و عادت هاي خود و اطرافیان را با نگاه نقادانه بازبینی کنیم، درمی یابیم که برخی از این افکار و عقاید پشتوانۀ عقلی و منطقی محکمی ندارند.

کدام گزینه جاهاي خالی گزارة زیر را به درستی تکمیل می کند؟  168
سوفسطائیان با کمک .................. به نشر اندیشۀ خود می پرداختند و بر .................. مردم تأثیر می گذاشتند.

استدالل هاي منطقی و برهانی – شیوة زندگی اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوري - احساسات

اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوري – شیوة زندگی استدالل هاي منطقی و برهانی - احساسات

کدام گزینه در مورد امور محسوس نادرست است؟  169

امري که با حواس قابل درك نباشد، اما بتوان با ابزارهایی که با حواس کار می کنند درك کرد.

امري که با حواس قابل درك باشد و براي درك آن نیازي به ابزار نباشد.

امري که هم با حواس قابل درك است و هم با ابزار و دستگاه.

امري که با حواس قابل درك باشد، اما نتوان با ابزار آن را درك کرد.

تفاوت دیدگاه پارمنیدس و هراکلیتوس در چیست؟  170

پارمنیدس معتقد بود که حس معتبر نیست و عقل اعتبار دارد، اما هراکلیتوس معتقد بود که هم حس و هم عقل معتبر هستند.

پارمنیدس معتقد بود که عقل معتبر است و حس اعتبار دارد، اما هراکلیتوس معتقد بود که عقل اعتبار دارد.

پارمنیدس معتقد بود که حس معتبر است و عقل هم اعتبار دارد، اما هراکلیتوس معتقد بودکه هم حس و هم عقل معتبر هستند.

 پارمنیدس معتقد بود که عقل معتبر نیست و حس اعتبار دارد، اما هراکلیتوس معتقد بود که حس اعتبار دارد.

کدام یک از عبارات زیر در مورد دیدگاه فارابی و ابن سینا درست نیست؟  171

این دو فیلسوف براي شناخت وحیانی اعتبار قائل بودند.

این دو فیلسوف نیم نگاهی هم به شناخت شهودي داشتند، اما وارد فلسفه نمی کردند.

از ارتباط معرف شهودي با فلسفه و استدالل هاي فلسفه سخن می گویند.

یکی از راه هاي شناخت را معرفت وحیانی می دانستند.

جمالت زیر به ترتیب مربوط به کدام فیلسوف است؟  172

- نفس و بدن دو جوهر کامًال متمایز از یکدیگرند. - روح از تکامل بدن به وجود می آید.  - انسان متشکل از بدن و روح است. 

دکارت - مالصدرا - ابن سینا دکارت - ارسطو - ابن سینا ابن سینا - مالصدرا - دکارت ابن سینا - ارسطو - دکارت

123

اگر خداوند ما را به کسب فضائل .................. و از رذائل .................. نماید و براي آن ها پاداش و مجازات معین فرماید، میل به .................. در  173
انسان .................. می شود.

تشویق - منع - رذائل - تضعیف ترغیب - منع - فضائل - تقویت تشویق - دور - فضائل - تقویت ترغیب - دور - رذائل - تضعیف

خصوصیات اشیاء و پدیده ها به هستی آنها بازمی گردد؛ زیرا ..................  174

همۀ موجودات در دامن هستی قرار دارند. وجود مقدم بر ماهیت و چیستی است.

وجود، مدار تمامی مباحث مابعدالطبیعه است. مابعدالطبیعه، بارزترین مصداق فلسفه است.
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اگر خداوند ما را به کسب فضائل .................. و از رذائل .................. نماید و براي آن ها پاداش و مجازات معین فرماید، میل به .................. در  

تشویق - منع - رذائل - تضعیف

همۀ موجودات در دامن هستی قرار دارند.

وجود، مدار تمامی مباحث مابعدالطبیعه است.
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کدام یک از عبارت هاي زیر مرتبط با «رهایی از عادات غیرمنطقی» از فواید تفکر فلسفی است؟  175
الف) اندیشیدن و نظردادن عموم مردم دربارة مسائل بنیادین فلسفی

ب) نمایان شدن حقیقت با استقامت و پایداري متفکران حق طلب
ج) ارائۀ فهم درستی از حقایق عالم هستی و مسائل بنیادین توسط فیلسوفان

د) پذیرفتن یک عقیده توسط اکثر افراد جامعه بر اثر مرور زمان

الف و ج ج و د ب و د الف و ب

کدام مورد دربارة حیرت فلسفی صحیح است؟  176

حیرت ریشه در هر پرسشی دارد. هر فلسفه اي ریشه در حیرت دارد. هر پرسشی ریشه در حیرت دارد. هر حیرتی ریشه در فلسفه دارد.

کدام گزینه دربارة امکان معرفت درست است؟  177

اینکه حقایق بسیاري را نمی شناسیم و در توانایی خود براي شناخت شک می کنیم، دلیلی بر شکاکیت مطلق است.

ما وجود خودمان و افراد و اشیاي پیرامون خود را حس می کنیم و تردیدي نداریم که اشیایی در پیرامون ما هستند.

اینکه با خود بگوییم «آیا می توانیم به همۀ اسرار مغز پی ببریم؟»، شک در امکان اصل شناخت است.

شک در اصل دانستن امکان پذیر نیست اما در همۀ دانسته ها می توان شک کرد.

در عبارت هاي زیر که مربوط به دفاعیات سقراط در دادگاه است، چند عبارت درست وجود دارد؟  178
الف) سقراط معتقد بود که چون نادانی افراد مختلف را به آنها نشان می  دهد، آن ها گمان می کنند او داناست.

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

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

پس از مرگ استفاده کرد.

5432

کدام گزینه ویژگی یک فیلسوف نیست؟  179

باورهایی منظم و پیوسته دارد و می تواند براي آن ها استدالل ارائه کند.

عقیده اش را بر پایۀ توهم، تخیل، تبلیغات و تعصب بنا نمی کند.

عقیده اش را بر پایۀ نظرات فیلسوفان قبلی بنا می کند و در برابر آنان متواضع است.

دربارة استدالل، می اندیشد و اگر به درستی شان پی ببرد، آن ها را می پذیرد.

کدام گزینه دربارة دیدگاه معرفت شناسی کانت نادرست است؟  180

قوة ادراکی انسان مفاهیم زمان و مکان را نزد خود دارد و آن ها را از حس و تجربه بدست نمی آورد.

انسان آنچه را که از طریق حس به او می رسد در قالب مفاهیم ذهنی قرار می دهد و درك می کند.

معرفت ناشی از همکاري دستگاه ادراکی با حس است که تصویرها را از خارج به دستگاه ادراکی می رساند.

مفاهیمی مثل زمان و مکان مانند اعتقاد به نفس مجرد و وجود خدا، به طور ذاتی با عقل درك می شوند.

وقتی دو کلی عام و خاص را نقیض می کنیم ..................  181

رابطه ي متباین شده و محال است. نسبت بین آن دو من وجه می شود. نقیض اخص، اعم می شود و بالعکس. نسبت عام وخاص تغییر نمی کند.

بین دو قضیه ي تداخل تحت تضاد و دو قضیه ي متناقض، به ترتیب چه نسبتی برقرار است؟  182

مانعۀالرفع – مانعۀالجمع مانعۀالجمع – مانعۀالرفع مانعۀالرفع – حقیقی مانعۀالجمع – حقیقی

متضاد و متناقض قضیه ي «بعضی انسان ها مؤمن هستند.» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  183

هر انسانی مؤمن است. - هیچ انسانی مؤمن نیست. تضاد ندارد. - هیچ انسانی مؤمن نیست.

هر انسانی مؤمن است. - بعضی انسان ها مؤمن نیستند. هیچ انسانی مؤمن نیست. - تناقض ندارد.
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رابطه ي ذهن و زبان و رابطۀ مفهوم و مصداق، به ترتیب، همان روابط میان  .................. و .................. است.  184

معنی و مصداق - زبان و عالم خارج معنی و کلمه - ذهن و عالم خارج مصداق و لفظ - عالم خارج و زبان معنی و لفظ - عالم خارج و زبان

در عبارت «آذربایجان شامل چهار بخش است» و «آذربایجان داراي دو بخش است» منظور از کلمه ي آذربایجان در هر دو عبارت چه نوع  185
وجودي است؟

وجود خارجی - وجود زبانی وجود زبانی - وجود خارجی وجود خارجی - وجود خارجی وجود زبانی - وجود زبانی

در استدالل زیر منشأ مغالطه چیست؟  186

در مقدمه ي اول انسان مفهوم است و در مقدمۀ دوم انسان مصداق است. در مقدمه ي اول انسان مصداق است و در مقدمۀ دوم انسان مفهوم است.

در هر دو عبارت انسان مصداق است. در هر دو عبارت انسان مفهوم است.

سعدی انسان است.
انسان یک مفھوم است.

سعدی یک مفھوم است.

قیاس هاي زیر معتبرند یا نامعتبر؟  187

الف) ھیچ الف ب نیست

ھر ب ج است

ب) بعضی الف ب است

بعضی ب ج است

 

اولی نامعتبر و دومی معتبر اولی معتبر، دومی نامعتبر هردو نامعتبر هر دو معتبر

بعضی الف ج استھیچ الف ج نیست

قضیه ي منفصلی که بتواند هر دو طرف آن درست باشد چه نوع قضیه اي است و مثال آن کدام است؟  188

غیر قابل جمع در کذب - انسان یا به اندازه ي کافی برنامه ریزي ندارد یا موفق می شود.

غیر قابل جمع در کذب - فکر یا تعریف است یا استدالل.

غیر قابل جمع در صدق - انسان یا سفیدپوست است یا سیاه پوست.

غیر قابل جمع در صدق - حکم اسالمی یا دلیل عقلی دارد یا دلیل نقلی.

کدام یک از قیاس هاي زیر معتبر است؟  189

هیچ نیکوکاري گناهکار نیست؛ هیچ گناهکاري درستکار نمی شود؛ هیچ نیکوکاري درست کار نمی شود.

هیچ نرم تنی مهره دار نیست؛ بعضی نرم تن ها آبزي نیستند؛ بعضی مهره دارها آبزي نیستند.

هر آفریقایی سیاه پوست است؛ بعضی سیاه پوستان مهربان هستند؛ بعضی آفریقایی ها مهربان هستند.

بعضی متحرك ها حیوان نیستند؛ همۀ پستانداران حیوان هستند؛ بعضی متحرك ها پستاندار نیستند.

به ترتیب کدام تعریف «با مفاهیم کلی تر شروع نشده» و کدام یک «با معرف ارتباطی ندارد»؟  190
الف) دایره: خطی منحنی

ب) آب: سیال بی رنگ و بو
پ) انسان: ناطق حیوان

ب - الف پ - ب الف - ب پ - الف

در مصراع دوم کدام بیت یک قضیۀ حملی شامل موضوع و محمول به کار رفته است؟  191

مگر کنند فراموش آنچه دانستند  به سّر عشق کجا پی برند اهل خرد

که دوستان حقیقی به دوست پیوستند  مخور به مرگ شهیدان کوي عشق افسوس

نمک زنند بر آن دل که از جفا خستند  مجو تالفی بیداد از بتان کاین قوم

نه عاشق اند که تهمت به خویشتن بستند جماعتی که کنند از ستم فغان، مشتاق
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صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟  192
الف) در علومی مانند فلسفه، ریاضیات و فن بیان از برهان استفاده می شود.

ب) در جریان مناظرة تلویزیونی و سخنرانی ها در پی اقناع طرف مقابل هستیم.
ج) در خطابه به گونه اي مقدمات را مطرح می کنیم که طرف مقابل نتواند نتیجۀ موردنظر ما را زودتر حدس بزند و ناگهان با طرح نتیجۀ مورد نظرمان وي

را غافل گیر می کنیم.
د) تأثیر کالمی قوي تر و زبانی اثرگذارتر در اقناع دیگران دنبال می شود.

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

محمول در قضیۀ «هرکس وسیله اي با خود آورده بود» و موضوع در قضیۀ «بی شک این سی  مرغ آن سیمرغ بود» کدام اند؟  193

آورندة وسیله با خود - این سی مرغ با خود آوردن - بی شک این سی مرغ وسیله اي با خود - این سی مرغ آورندة وسیله با خود - بی شک

چه تعداد از عبارات زیر استدالل هستند؟  194
الف) سالیانه مبالغ قابل توجهی صرف چاپ اسکناس و وسایل مربوط به آن می شود که بهره گیري از کارت ها سبب کاهش هزینه هاي چاپ اسکناس

می گردد.
ب) کارت بانکی، کارتی است که در دستگاه هاي خودپرداز مورد استفاده قرار می گیرد و توسط بانک صادر می شود.

ج) کارت هاي بانکی حجم مسافرت هاي درون شهري را، به منظور دریافت و پرداخت هاي معمولی بانکی، کاهش می دهند.
د) استفاده از کارت هاي بانکی به جاي پول، باعث افزایش امنیت در مقابل سرقت، مفقود شدن و از بین رفتن پول نقد می گردد.

هـ) دستگاه  دستگاهی الکترونیکی است که با وارد کردن کارت و گذر واژه عمل می کند.

یک دو چهار سه

به ترتیب مفاهیم کدام گزینه در رابطه با هریک از عبارات داده شده صدق می کند؟  195
الف) کارت هاي اعتباري اصطالحًا به سري کارت هایی اطالق می شود که شخص با توجه به میزان اعتباري که بانک صادرکننده کارت به او داده از حساب

خود پول برداشت کند.
ب) تلفن همراه امکان ارتباط با دیگران از سراسر نقاط جهان را فراهم می کند و در موقعیت هاي اضطراري به ما کمک می کند.

ج) تبلت ها سیار هستند و به راحتی می توان آن ها را جابجا کرد و امکان مشاهدة فیلم، مطالعۀ کتاب، شنیدن موسیقی واتصال به اینترنت را در هر زمان و
مکانی براي ما فراهم می آورند.

د) نرم افزار بخشی از رایانه است که دربرگیرندة داده ها یا دستورهاي کامپیوتر است و تمام اطالعات فرآوري شده به وسیلۀ سیستم کامپیوتري با برنامه و
داده ها را نرم افزار می گویند.

استدالل - استدالل - استدالل - تعریف تعریف - استدالل - استدالل - تعریف

تعریف - استدالل - تعریف - استدالل استدالل - تعریف - تعریف - استدالل

اینکه مصادیق دو مفهوم باید متساوي باشند، براي فراهم کردن کدام شرط تعریف صحیح است؟  196

واضح بودن و مانع نبودن واضح بودن و دوري نبودن جامع بودن و دوري بودن جامع بودن و مانع بودن

استدالل هایی که در زیر آمده است به ترتیب چگونه استدالل هایی است؟  197
«هر حیوانی در هنگام جویدن، فک پایین خود را تکان می دهد چرا که انسان، اسب و گوسفند چنین هستند. / تعداد رکعت هاي نماز ظهر در سفر، نصف

می شود، بنابراین نماز عشاء نیز در سفر دو رکعت می شود./ اگر باران ببارد زمین خیس می شود، اکنون باران باریده است پس زمین خیس است.»

استقرایی - قیاسی - استقرایی قیاسی - استقرایی - قیاسی استقرایی - استقرایی - قیاسی قیاسی - قیاسی - استقرایی

در کدام گزینه مفهوم جزئی وجود دارد؟  198

استدالل تمثیلی استداللی ضعیف است و نتایج آن احتمالی است.

باورهاي ما گاهی براساس دلیل شکل نگرفته اند و نتیجۀ عادت و تعصب هستند.

تنها کسانی که به اندازة کافی تالش می کنند می توانند انتظار فردایی بهتر داشته باشند.

تیم برندة مسابقات، براي سومین بار کاپ قهرمانی مسابقات را به دست آورد.
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می شود، بنابراین نماز عشاء نیز در سفر دو رکعت می شود./ اگر باران ببارد زمین خیس می شود، اکنون باران باریده است پس زمین خیس است.»

استقرایی - قیاسی - استقرایی
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به ترتیب هر کدام از موارد زیر تعریف است یا استدالل؟  199
الف) با جایگزین شدن رمز یکبار مصرف از سوي تمامی بانک ها می توان میزان قربانیان فیشینگ را به طور جدي کاهش داد.

ب) فیشینگ به تالش براي بدست آوردن اطالعاتی مانند نام کاربري، گذرواژه، اطالعات حساب بانکی و مانند آن ها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس
ایمیل و مانند آنها گفته می شود.

ج) اگر هنگام وارد کردن اطالعات حساس بانکی خود در یک وب سایت، ابتدا آدرس آن را با دقت کامل بررسی نکنید ممکن است مورد حمالت فیشینگ
قرار بگیرید.

د) فارمینگ با فیشینگ تفاوت هایی دارد فارمینگ یک نوع حملۀ  هکرها است که موجب هدایت ترافیک یک وب سایت به سایت جعلی دیگر می شود.

تعریف - استدالل - تعریف - استدالل استدالل - تعریف - استدالل - تعریف

تعریف - استدالل - استدالل - تعریف استدالل - تعریف - تعریف - استدالل

اسناد دادن جملۀ «عکس الزم الصدق ندارد» به یک قضیۀ حملی به چه معنا است؟  200

احتمال صادق بودن عکس آن خیلی کم است. در همۀ مثال ها عکس آن کاذب می شود.

در برخی مثال ها عکس آن صادق و در برخی مثال ها عکس آن کاذب می شود. در همۀ مثال ها عکس آن صادق است.

تولیدکنندگان براي جلوگیري از زیان یا کسب سود (بیش تر)، کدام گزینه را انتخاب می کند؟  201

فراهم کردن بازار خوبی براي فروش محصوالت به کار گیري سرمایه ي مالی الزم

استخدام نیروي کار الزم اجاره کردن محل مناسبی براي فعالیت

یک دستگاه «کاالي سرمایه اي» را به بهاي  میلیارد ریال خریداري کرده ایم. چنان چه عمر مفید آن  سال باشد، در این صورت به ترتیب  202
از «راست به چپ»:

الف) هر سال چه مقدار به عنوان «هزینه ي استهالکی» باید کنار گذاشته شود؟

ب) چنان چه در چهار سال آخر عمر مفید این کاالي سرمایه اي  کاهش بها یافته باشد، مجموع «هزینه ي استهالك» سال آخر آن، چه میزان خواهد
بود؟

ج) قیمت جدید این «کاالي سرمایه اي» کدام است؟
توجه: «ارقام به میلیون و میلیارد ریال» است.

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

98014

10

702528827022588273٫525282873٫5252828

الف) کاالهایی که توسط مصرف کنندگان نهایی خریداري می شوند و به مصرف می رسند، کاالي .................. نام دارند.  203
ب) کاالهاي تولیدي که فرد به رغم تغییر زیاد قیمت کاال در بازار، مصرف آن را تغییر نمی دهد، کاالي .................. نام دارند.

ج) کاالهایی که توسط تولیدکنندگان دیگر براي ادامه ي فرآیند تولید و تبدیل آن ها به کاالهاي مختلف دیگر، خریداري می شوند، کاالي .................. نام
دارد.

د) کاالهاي مصرفی که خودشان مصرف نمی شوند بلکه در طول زمان خدمات ارائه شده از سوي آن ها در فرآیند تولید از سوي نیروي انسانی به کار گرفته
می شوند، کاالي .................. نام دارد.

هـ) کاالهی تولیدي که براي تأمین نیازهاي کم اهمیت تر مصرف کنندگان مصرف می شوند، کاالي .................. نام دارند.
و) کاالهاي مصرفی که خودشان مصرف نمی شوند بلکه در طول زمان ارائه شده از سوي آن ها توسط مصرف کنندگان مورد مصرف قرار می گیرد، کاالي

.................. نام دارند.

الف) ضروري، ب) لوکس، ج) بادوام، د) بادوام، هـ) ضروري، و) لوکس الف) ضروري، ب) لوکس، ج) بادوام، د) سرمایه اي، )هـ) لوکس، و) سرمایه اي

الف) مصرفی، ب) ضروري، ج) واسطه اي، د) سرمایه اي، هـ) لوکس، و) بادوام الف) مصرفی، ب) ضروري، ج) واسطه اي، د) بادوام، هـ) ضروري، و) ضروري
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و) کاالهاي مصرفی که خودشان مصرف نمی شوند بلکه در طول زمان ارائه شده از سوي آن ها توسط مصرف کنندگان مورد مصرف قرار می گیرد، کاالي

الف) ضروري، ب) لوکس، ج) بادوام، د) بادوام، هـ) ضروري، و) لوکس

الف) مصرفی، ب) ضروري، ج) واسطه اي، د) سرمایه اي، هـ) لوکس، و) بادوام
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جدول زیر، نمودار «تقاضا، عرضه، قیمت» در یک جامعه ي فرضی است در این صورت، کدام ردیف جدول بیانگر:  204
الف) «مازاد عرضه» است؟
ب) «کمبود عرضه» است؟

ج) برابري میان «تقاضا و عرضه» است و نام اصطالح اقتصادي آن چیست؟

الف) ردیف      ب) ردیف      ج) ردیف  - مقدار تعادلی

الف) ردیف      ب) ردیف      ج) ردیف  - قیمت تعادلی

الف) ردیف      ب) ردیف      ج) ردیف  - قیمت و مقدار تعادلی

الف) ردیف      ب) ردیف،      ج) ردیف  - مقدار و قیمت تعادلی

(بھ کیلو) مقدار عرضھ
0

200
400
600
800

1000
1200

(بھ کیلو) مقدار تقاضا
1200
1000
800
600
400
200

0

(بھ لایر) قیمت
100
150
200
250
300
350
400

ردیف

1
2
3
4
5
6
7

354

357

534

537

 وضعیت توزیع درآمد در کشور  در سال  میالدي 
سهم دهک اول

سهم دهک دوم

سهم دهک سوم

سهم دهک چهارم

سهم دهک پنجم

سهم دهک ششم

سهم دهک هفتم

سهم دهک هشتم

سهم دهک نهم

سهم دهک دهم

 درصد درآمد ملی درصد جمعیت کشور
 

جدول زیر بیانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور فرضی  در سال  میالدي بر اساس شاخص دهک ها است. چنان چه تفاوت سهم دهک  205

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

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

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

الف)        ب)       ج) 

الف)        ب)       ج) 

الف)        ب)       ج) 

الف)        ب)       ج) 

1998

471998

3

4

؟

6

9

؟

13

15

؟

17

100100

20

50 000

33504 000 2 000

31454 000 2 000

33506 000 2 500

31456 000 2 500

هر یک از بانک هاي زیر به ترتیب چه نوع بانکی هستند؟  206
«بانک توسعه ي صادرات – بانک ایران و اروپا – بانک توسعه ي اسالمی مستقر در جده – بانک ملی»

بانک تخصصی – بانک سرمایه گذاري – بانک توسعه اي – بانک تجاري بانک تجاري – بانک سرمایه گذاري – بانک تخصصی – بانک توسعه اي

بانک تجاري – بانک توسعه اي – بانک توسعه اي – بانک تخصصی بانک تخصصی – بانک توسعه اي – بانک تجاري – بانک سرمایه گذاري

کدام اصل تأکید می کند که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است؟  207

اصل  اصل  اصل  47504857اصل 

منظور از «نهاده هاي تولید» چه می باشد؟   208

سرمایۀ پولی و فیزیکی که در جریان تولید از طرف تولید کنندگان به کار گرفته می شود.

محصول خرجی حاصل از فعالیت تولیدي که در واقع همان کاال یا خدمات می باشد.

ورودي هاي مختلفی با عنوان «عوامل تولید» که تولیدکنندگان براي انجام فعالیت هاي تولیدي به آن نیازمندند.

سرمایۀ فیزیکی به عنوان زیربناي فعالیت تولیدي از طرف تولیدکنندگان به کار گرفته می شود.

تعریف زیر بیانگر مفهوم کدام عقد اسالمی می باشد؟  209
«قراردادي بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی (از جمله بانک) سرمایۀ نقدي یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور

ایجاد سود درهم می آمیزند.» 

مشارکت مدنی مشارکت حقوقی مضاربه معامالت سلف
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«قراردادي بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی (از جمله بانک) سرمایۀ نقدي یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور

مشارکت مدنی
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اولین کاري که براي سرمایه گذاري در بورس باید انجام داد چیست؟   210

گرفتن شناسه معامالتی از یکی از کارگزاري هاست. سپرده گذاري در مرکز معامالتی بورس بهاءدار به قیمت هاي پایه است

طی دورة آموزشی و گرفتن مشاوره از کارشناسان خبره بورس است. ثبت اطالعات اولیه و مشخصات اقتصادي حقیقی یا حقوقی است.

کدام گزینه دربارة دهۀ دوم عمر انقالب اسالمی درست است؟  211

 در این ایام دولت با بازنگري نقش خود در عرصۀ اقتصاد، آزادي عمل بیشتري به بخش خصوصی داد.

در این دوره به ثمر رسیدن بسیاري از طرح هاي اقتصادي و مولد، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانۀ کشور را بهبود بخشید.

تدوین الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت از اقداماتی است که در این دوره شکل گرفت.

در این دهه عزم کشور بر حل مشکالت اقتصادي برجاي مانده از زمان پهلوي و بازسازي خرابی هاي ناشی از جنگ بود.

جامعۀ اسالمی براي حفظ هویت و استقالل سیاسی و فرهنگی خود، باید به چه عاملی به مثابه یکی از مهم ترین ابزارها در این مسیر، توجه کند و  212
کاالي ضروري چه کاالیی است و ضروري یا تجملی بودن کاال چه مفهومی است؟

اتکاء به فرهنگ ملی خود - فرد با تغییر زیاد قیمت کاال، مصرف آن را تغییر دهد - اقتصادي

رشد و پیشرفت اقتصادي - فرد با کوچک ترین تغییر در قیمت، مصرف آن کاال را تغیر دهد - اجتماعی

اتکاء به فرهنگ ملی خود - فرد با تغییر قیمت کاال، مصرف آن را تغییر ندهد - اجتماعی

رشد و پیشرفت اقتصادي - فرد به رغم تغییر زیاد قیمت کاال، مصرف آن را تغییر ندهد - اقتصادي

عبارت کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  213

الف) در کشور فرضی  نرخ سودي که به سپرده هاي بانکی تعلق می گیرد  است. اگر میانگین سطح قیمت کاالها و خدمات سبد خانوار در آغاز

سال  واحد پولی و در پایان سال  واحد پولی باشد، در این صورت نوخ سود واقعی بانک ها به سپرده هاي مردم چند درصد است؟

ب) آقاي (الف) در برابر  میلیون تومان طلبی که از آقاي (ب) دارد، سفته هایی با سقف مبلغ  هزار تومان و سررسید  ماه دریافت کرده است.
اگر این فرد بخواهد پیش از سررسید سفته ها به پول آن نیاز پیدا کند، چه مبلغی را می تواند پیش از سررسید دریافت کند و از ابتدا این فرد چند برگ

سفته دریافت کرده است؟
پ) چرا در بانکداري اسالمی، سود علی الحساب یا قطعی که به سپرده گذاران پرداخت می شود «ربا» نامیده نمی شود؟

ت) به ترتیب، کدام کاال در بورس کاال مورد معامله قرار نمی گیرد؟ کدام یک از اسناد اعتباري می تواند در بورس اوراق بهادار خرید و فروش شود؟

، ب)  میلیون -  برگ، پ) زیرا در بانکداري اسالمی پول هاي راکد مردم را تحت عنوان وام به نیازمندان یا بازرگانان متقاضی می دهند، بدون اینکه در الف) 
فعالیت اقتصادي مشارکت کنند یا ضرري متحمل شوند. ت) فوالد مورد مصرف در تولید لوازم خانگی - سفته

، ب)  میلیون -  برگ، پ) زیرا درآمد بانک هاي اسالمی سرمایه گذاري مستقیم در طرح هاي تولیدي و عمرانی و یا سرمایه گذاري به صورت غیرمستقیم از الف) 
طریق عقود اسالمی در بخش واقعی اقتصاد است. ت) کیف و کفش چرمی - اوراق مشارکت

، ب)  میلیون -  برگ، پ) زیرا درآمد بانک هاي اسالمی سرمایه گذاري مستقیم در طرح هاي تولیدي و عمرانی و یا سرمایه گذاري به صورت غیرمستقیم از الف) 
طریق عقود اسالمی در بخش واقعی اقتصاد است. ت) کیف و کفش چرمی - سفته

، ب)  میلیون -  برگ، پ) زیرا در بانکداري اسالمی پول هاي راکد مردم را تحت عنوان وام به نیازمندان یا بازرگانان متقاضی می دهند، بدون اینکه در الف) 
فعالیت اقتصادي مشارکت کنند یا ضرري متحمل شوند. ت) فوالد مورد مصرف در تولید لوازم خانگی - اوراق مشارکت
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، ب)  میلیون -  برگ، پ) زیرا در بانکداري اسالمی پول هاي راکد مردم را تحت عنوان وام به نیازمندان یا بازرگانان متقاضی می دهند، بدون اینکه در الف) 
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با فرض جدول مالیاتی زیر:   214

با نرخ  درصددرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصددرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصددرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصددرآمدهاي تا و بیشتر از  میلیون ریال در ماه

الف) میزان مالیات ماهانۀ تولیدکننده اي که در ماه  میلیون ریال درآمد دارد، کدام است؟
ب) میزان ماندة خالص ساالنۀ او چند ریال است؟

ج) نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه و ویژگی آن چیست؟

د) چنان چه این شخص  ماندة خالص ماهانۀ خود را براي سرمایه گذاري جدید به کار گیرد، چه مقدار از این پول براي هزینه هاي شخصی او باقی خواهد

ماند؟

، ج) تصاعدي - در این نظام مالیاتی، نرخ مالیات با افزایش درآمد یا دارایی، زیاد و به عکس با کاهش درآمد یا دارایی کم الف)  ریال، ب) 
می شود. د)  ریال

، ج) ثابت - در این نوع مالیات، میزان مالیات پرداختی افراد متناسب با تغیر در نرخ درآمد یا دارایی آن ها کم و زیاد می شود. الف)  ریال، ب) 
د)  ریال

، ج) ثابت - در این نوع مالیات، میزان مالیات پرداختی افراد متناسب با تغییر در نرخ درآمد یا دارایی آن ها کم و زیاد می  الف)  ریال، ب) 
شود. د)  ریال

، ج) تصاعدي - در این نظام مالیاتی، نرخ مالیات با افزایش درآمد یا دارایی، زیاد و به عکس با کاهش درآمد یا دارایی کم الف)  ریال، ب) 
می شود. د)  ریال

2012

3515

4520

5025

65

1
6

12 950 000585 000 000
29 460 000

16 250 00062 050 000
40 625 000

12 950 00062 050 000
32 640 000

16 250 000585 000 000
40 625 000

انواع تولیدات یک کشور در شرق آسیا به دو گروه  و  تقسیم می شود. میزان تولید هرکدام و میانگین قیمت هر واحد از آن ها در جدول  215

زیر آورده شده است. اگر سال  سال پایه باشد و تولید سال  برحسب قیمت هاي جاري  واحد پولی محاسبه شده باشد:

الف) میانگین قیمت تولید هر واحد از گروه  در سال  چند واحد پولی است؟

ب) افزایش تولید کل ناشی از تورم در سال  چند واحد پولی است؟

) که شامل کاالهاي ضروري و موردنیاز مردم است، دولت این کشور پ) با توجه به افزایش قیمت کاالهاي گروه  (در سال  نسبت به سال 

درنظر گرفته است فقط براي جبران افزایش قیمت این کاالها به کارمندان خود کمک نقدي کرده و  به حقوق آنان اضافه کند، در این صورت قدرت
خرید واقعی کارمندان دولت چه تغییري کرده است؟ 

میانگین سال میانگین سال گروه
مقدارقیمتمقدارقیمت

 کیلو واحد پولی کیلو واحد پولی

 کیلو؟ کیلو واحد پولی

، پ) قدرت خرید واقعی کارمندان دولت افزایش یافته است. ، ب)  الف) 

، پ) قدرت خرید واقعی کارمندان دولت افزایش یافته است. ، ب)  الف) 

، پ) قدرت خرید واقعی کارمندان دولت کاهش یافته است. ، ب)  الف) 

، پ) قدرت خرید واقعی کارمندان دولت کاهش یافته است. ، ب)  الف) 
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کدام گزینه به ترتیب پاسخ پرسش هاي زیر است؟  216
- چرا تاجران خرید محصول در مرکز تولید و فروش آن در مناطق مصرف بین المللی را برعهده می گیرند؟

- بازاریابان بین المللی چگونه می توانند به افزایش رونق اقتصادي کشور کمک شایانی کنند؟
- چه عواملی موجب کاهش هزینه هاي تجارت در خارج از مرزها شد؟

زیرا تولیدکنندگان معموًال فرصت، تخصص و امکانات الزم براي فروش محصوالت خود به مصرف کنندگان کشورهاي دیگر ندارند. - با در اختیار داشتن نیروهایی متخصص و
همچنین وسایل حمل ونقل مجهزتر - پیشرفت دانش فنی بشر و وجود امنیت مطلق در سرزمین ها

زیرا تولیدکنندگان معموًال فرصت، تخصص و امکانات الزم براي فروش محصوالت خود به مصرف کنندگان کشورهاي دیگر ندارند. - با اطالع از بازارهاي کشورهاي دیگر و
نیازها و عالیق مصرف کنندگان خارجی - راه هاي مناسب و مقررات مورد قبول بین المللی

زیرا در گذشته ناامنی کشورها و ضعف دولت ها در حاکمیت بر سرزمین خود مانع از تجارت تولیدکنندگان می شد. - با قبول مقررات بین المللی و افزایش دانش و تخصص خود
- راه هاي مناسب و پیدایش صنعت بخار

زیرا در گذشته ناامنی کشورها و ضعف دولت ها در حاکمیت بر سرزمین خود مانع از تجارت تولیدکنندگان می شد. - با اطالع از بازارهاي کشورهاي دیگر و نیازها و عالیق
مصرف کنندگان خارجی - پیدایش حمل و نقل ریلی و هوانوردي

بهترتیب عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  217
الف) نقدینگی چیست و در چه صورتی می توان از افزایش واقعی نقدینگی صحبت کرد؟

ب) کدام گزینه دربارة تورم نادرست است؟
ج) هر یک از بانک هاي «توسعۀ صادرات - ایران و اروپا - توسعۀ اسالمی مستقر در جده - ملی» بهترتیب چه نوع بانکی هستند؟

د) کدام گزینه در مورد «اوراق بهادار» نادرست است؟
هـ) در رابطه با نتایج و آثار «بورس» بر فعالیت هاي «اقتصادي جامعه»، کدام عبارت نادرست است؟

الف) حجم کل پول موجود در کشور، نقدینگی آن جامعه به شمار می رود. - در صورتی که خلق شبه پول در بانک ها به درستی انجام شود. ب) اگر قیمت کاالیی در ابتداي سال 
 ریال باشد و در انتهاي سال قیمت آن به  ریال افزایش یابد، طی این سال   درصد تورم در قیمت کاال داشته ایم. ج) بانک تجاري - بانک توسعه اي - بانک
تخصصی - بانک سرمایه گذاري، د) صاحبان سهام نسبت به سهامی که خریده اند، مالک و در سود و زیان شرکت سهیم می شوند. هـ) با قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار تا

حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند.

الف) امروزه نقدینگی کل مساوي مجموع مسکوکات و اسکناس هاي در گردش و خارج از گردش است. - درصورتی که نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم بیشتر شده باشد.
ب) کاهش نرخ تورم به معناي کاهش سطح عمومی قیمت هاست. ج) بانک تجاري - بانک توسعه اي - بانک تخصصی - بانک سرمایه گذاري، د) منظور از اوراق بهادار، اسنادي
است که در فرایند تأمین منابع مالی به عنوان تضمین صادر می شود. هـ) با تشویق مردم به «پس انداز» و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي، معامالت بازار

سرمایه را تنظیم می کند.

الف) با پیدایش پول هاي تحریري و اینکه بانک ها می توانستند شبه پول خلق کنند، حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول شد. - در صورتی که نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم
بیشتر شده باشد. ب) گاهی علت تورم، نابرابري عرضه و تقاضاي کل در جامعه است. این فزونی عرضه بر تقاضا به صورت افزایش قیمت ها بروز می کند. ج) بانک تخصصی -
بانک سرمایه گذاري - بانک توسعه اي - بانک تجاري، د) اوراق بهادار به سه دستۀ کلی: اوراق سهام، اوراق مشارکت و سفته تقسیم می شود. هـ) از طریق جذب و به کار انداختن

«سرمایه هاي جاري»، حجم سرمایه گذاري را در جامعه باال می برد.

الف) با پیدایش پول هاي تحریري و اینکه بانک ها می توانستند شبه پول خلق کنند، حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول شد. - در صورتی که نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم
بیشتر شده باشد. ب) اگر افزایش پول در جامعه با افزایش تولید هماهنگ نباشد، می تواند سبب تورم شود. ج) بانک تخصصی - بانک سرمایه گذاري - بانک توسعه اي - بانک
تجاري، د) تهیۀ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهدة هیئت دولت است. هـ) سرمایه هاي الزم را براي اجراي پروژه هاي دولتی و

خصوصی فراهم می آورد.
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الف) با پیدایش پول هاي تحریري و اینکه بانک ها می توانستند شبه پول خلق کنند، حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول شد. - در صورتی که نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم
بیشتر شده باشد. ب) اگر افزایش پول در جامعه با افزایش تولید هماهنگ نباشد، می تواند سبب تورم شود. ج) بانک تخصصی - بانک سرمایه گذاري - بانک توسعه اي - بانک
تجاري، د) تهیۀ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهدة هیئت دولت است. هـ) سرمایه هاي الزم را براي اجراي پروژه هاي دولتی و
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با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجۀ عملکرد سالیانۀ یک بنگاه اقتصادي با  نفر کارمند و تولید سالیانه  دستگاه هریک به  218

ارزش   ریال، کدام است؟

 ریالاجارة ماهیانۀ معادل
 ریالحقوق متوسط ماهیانۀ هر فرد معادل

 ریالهزینۀ خرید مواد اولیۀ مورد نیاز سالیانه به ارزش
معادل  حقوق سالیانۀ کارمندانهزینۀ استهالك سالیانه

 ریال ضرر یا زیان ریال سود حسابداري

 ریال سود حسابداري ریال ضرر یا زیان

4750

300 000

1400 000

2200 000

34 450 000

4

116 798 000204 230 000

161 897 000116 897 000

چند مورد از عبارت هاي زیر در خصوص شاخص هاي اقتصادي نادرست است؟  219
الف) اقتصاددانان در محاسبۀ شاخص هاي اقتصادي مثل میزان صادرات و واردات به جاي متغیرهاي اسمی از متغیرهاي واقعی یا حقیقی استفاده می کنند.

ب) اقتصاددانان به همۀ سیاست گذاران، اهالی رسانه و مردم توصیه می کنند که همیشه و به ویژه وقتی پاي مقایسه اي در میان است، همۀ متغیرهاي
اقتصادي را به قیمت هاي جاري محاسبه و در تحلیل ها وارد کنند.

ج) اگر در رسانه ها اعالم شود که صادرات کشور  درصد افزایش داشته است، این اعالم به معناي افزایش در وزن و حجم صادرات بوده است و نه
افزایش به قیمت هاي جاري یا به قیمت هاي ثابت.

د) اگر نرخ تورم  درصد باشد و سود اسمی که بانک به سپرده هاي مردم می پردازد  درصد باشد، آن گاه سود واقعی  درصد است.

هـ) اگر سود واقعی سهام در بازار سرمایه  درصد و نرخ تورم در همان زمان برابر با  درصد باشد، آن گاه سود اسمی سهام برابر با  درصد است.

و) اگر دستمزد کارکنان دولت  درصد افزایش یابد و نرخ تورم نیز برابر با  درصد باشد، قدرت خرید واقعی کارکنان دولت  درصد کاهش یافته
است.

30

101815

14519

1064

1234

چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟  220
الف) برخی از اقتصاددانان موافق دولتی شدن اقتصادند و به حضور بخش هاي غیردولتی در اقتصاد خوشبین نیستند.

ب) اصل حضور دولت در اقتصاد مورد اختالف بسیاري از اقتصاددانان است.
ج) در سال هاي اخیر در کشور ما توجه جدي سیاست گذاران به ضرورت اقتصاد مردمی و نقش آفرینی و مشارکت بیشتر بخش هاي خصوصی و تعاونی و

عمومی و افزایش توان و اقتدار آن ها جلب شده است.
د) در زمان جنگ یا حالت رکود، دولت ها معموًال نقش پررنگ تري را در اقتصاد کشور ایفا می کنند.

هـ) در کشور ما دولت ملزم شده است تا با سپردن  درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاونی، حضور مستقیم خود را در مدیریت و مالکیت اقتصاد
کاهش دهد.

یک دو  سه  چهار

25

تمام موارد دربارة رشد شناختی در دورة کودکی صحیح می باشد به استثناي  ..................  221

رشد شناختی، به رشد توانایی هاي مرتبط با فرایندهایی همچون ادراك، حافظه و استدالل اطالق می شود.

با توجه به پردازش ادراکی در کودکان، آن ها هدایاي بزرگ و کم ارزش را به هدایاي کوچک و پر ارزش ترجیح می دهند.

کودکان تحت تأثیر ویژگی هاي ظاهري اشیاء قرار می گیرند؛ به طور نمونه یک لیوان بلند و باریک شیر را به یک لیوان پهن و کوتاه ترجیح می دهند.

یک اسباب بازي به عنوان یک عامل انگیزشی در رشد زبان و پردازش مفهومی کودکان تأثیر بسیاري دارد.

ازنظر .................. ، احساِس محرك هاي بیرونی براي بقاي موجود زنده حیاتی است.  222

تکاملی تجربی علمی روان شناسی
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دربارة «نگرش» کدام مورد نادرست است؟  223

به مجموعه عوامل زیستی و مادي که باعث رشد و تغییرات رفتار می گردد، نگرش می گویند.

در بررسی چرایی رفتار، گاه به عواملی توجه می شود که فراتر از نیازهاي زیستی و مادي انسان است.

عوامل شکل دهنده به رفتار انسان، افزون بر عوامل انگیزشی تابع عوامل مختلف نگرش افراد هم هست.

عوامل شکل دهندة نگرش، متنوع است و تحت تأثیر نظام شناختی فرد، باورها و ارزش هاي او قرار دارد.

کدام یک از موارد زیر جزو شاخص هاي تعیین نوع مسئله نمی باشد؟  224

میزان زمان بر بودن فهرست اهداف یا راهبردهاي در دسترس

تعریف دقیق مسئله میزان شناسایی موقعیت اولیه

مثال هاي زیر اشاره به چه مفهومی دارد؟  225
(شهر ما خانۀ ما است. ارائۀ بلیت یا کارت نشان دهندة شخصیت خوب شماست.)

هنجار، شیوه اي از کنش اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه است.

عقاید، جهان اجتماعی را دگرگون می کند و جهان اجتماعی جدید ایجاد می کند.

باور، زیرا اعتقاد راسخ و واقعی به بودن یا نبودن چیزي یا انجام پذیر بودن یا انجام ناپذیر بودن کاري است.

فرهنگ، زیرا شیوة زندگی و آگاهی و شناخت مشترك میان آدمیان است.

تالش فرد براي از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن .................. نام دارد. فرد هنگام روبه رو شدن با موقعیت ابتدا  226
براساس .................. آن را ارزیابی می کند. هدف اصلی فرد در مقابله، حذف .................. است که زندگی او را از حالت عادي خارج ساخته است.

مقابله - برداشت اولیه - عامل فشار آور مقابله - عالئم شناختی و رفتاري - عامل فشار آور

کنترل فشار - برداشت اولیه - عامل ناسازگاري کنترل فشار - عالئم رفتاري و هیجانی - عامل ناسازگاري

به ترتیب هریک از موارد زیر، پیامد کدام یک از گزینه هاي زیر می باشد؟  227
«جلوگیري از اتالف منابع انرژي – ارتقاي واکنش هاي رفتاري و پردازش هاي شناختی – اجتناب از رفتارهاي پرخطر جنسی – رفتارهاي تهاجمی و

پرخاشگرانه»

هماهنگی شناختی – فشار روانی مثبت – مقابله سازگار – سبک تصمیم گیري تکانشی

انتخاب هدف – فشار روانی مثبت – تأثیر غیرمستقیم مذهب – ناکامی

انتخاب هدف – هماهنگی شناختی – تأثیر غیرمستقیم مذهب – ناکامی

هماهنگی شناختی – هماهنگی شناختی – مقابله سازگار – سبک تصمیم گیري تکانشی

تعدادي از زنان به دلیل اینکه احساس کردند ظلم ها و تبعیض هایی بر آن ها روا شده است، به جنبش هاي فمنیستی پیوستند و این یکی از  228
راه هایی بود که مشکل زنان به عنوان یک مسئله مورد توجه قرار گرفت؛ در این ارتباط کدام گزینه نادرست است؟

اگرچه تبعیض علیه زنان یک مسئله محسوب می شود، اما زنان درصدد هستند با اتخاذ روش هاي درست به احقاق حقوق خود بپردازند.

زنان در صورت داشتن راه حل می توانند مسئله را به جاي این که تهدید محسوب شود به یک فرصت تبدیل سازند.

بی عدالتی و تبعیض باعث شده است که مشکل زنان به عنوان یک مسئله تلقی شود.

مسئله زنان تصویر مثبتی ایجاد نمی کند، زیرا درك درستی از مسئله نداریم.

اگر تغییرات مهم جنسی با رشد شناختی و اخالقی همره نباشد، چه پیامدي را براي نوجوان به دنبال خواهد داشت؟  229

نوجوان را در مقابل خطرها آسیب پذیر خواهد کرد.

بلوغ زودرس پیدا می کند و با فشار روانی مواجه خواهد شد.

بلوغ دیررس پیدا می کند و از واقعیت هاي عینی و ملموس جدا می سازد.

تنها توجه به جنبۀ جسمِی این تغییرات پیدا می کند و از تغییرات شناختی و عاطفی باز می ماند.
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سارا، دختر بچه اي  ساله است. او ناخواسته شاِهِد دزدي از یک پیرمرد در خیابان بوده است. پلیس سعی می کند با کمک سارا چهره ي سارق  230
را شناسایی کند. آیا پلیس با اطالعات سارا قادر به شناسایی سارق می شود؟چرا؟

خیر - چون رمزگردانی سارا جزء به جزء است. بله - چون رمزگردانی سارا به صورت عملی است.

بله - چون رمزگردانی سارا در آن حادثه همچون یک بزرگسال بوده است. خیر - چون رمزگردانی سارا در برگیرندة خالصۀ موضوع است.

5

توّجه افراد در 2 موقعیت زیر به ترتیب تحت تأثیر چه عواملی است؟  231

)  حمید دندان پزشک است. او در هنگام صحبت با دیگران به زردي دندان هاي دیگران و سایر نواقص دندان هاي آن ها بسیار توجه می کند.

)  زهره با مادر خود قرار مالقات دارد. مادرش دیر کرده است. او چندین بار، چند خانم چادري را با مادر خود اشتباه می گیرد.

حافظه ـ تحریک به وسیلۀ محّرك هاي بیرونی تحریک به وسیله محرك هاي بیرونی ـ سبک پردازش و انتظارات

حافظه ـ سبک پردازش و انتظارات سبک پردازش و انتظارات ـ تحریک به وسیله محرك هاي بیرونی

1

2

حافظۀ کاري تابع چه فاکتور هایی است و ظرفیت ذخیره سازي آن نسبت به حافظۀ کوتاه مدت چه وضعیتی دارد؟  232

زمان - از حافظۀ کوتاه مدت می تواند کمتر باشد. میزان استفاده - از حافظۀ کوتاه مدت می تواند بیشتر باشد.

زمان و میزان استفاده- همانند حافظۀ کوتاه مدت است. میزان استفاده و زمان - برخالف حافظۀ کوتاه مدت، می تواند بیشتر باشد.

"فرار" و "ترس و عصبانیت" به ترتیب به کدام دسته از پیامدهاي فشار روانی مرتبط می باشد؟  233

عالئم جسمانی - عالئم هیجانی عالئم رفتاري - عالئم هیجانی عالئم رفتاري - عالئم شناختی عالئم جسمانی - عالئم شناختی

نمودار تقریبی فراموشی در کدام گزینه به درستی رسم شده است؟  234

به ساعتزمانگذشت ))

رفه
 ص

زان
می

 
یی

جو

به ساعتزمانگذشت ))

رفه
 ص

زان
می

 
یی

جو

به ساعتزمانگذشت ))

رفه
 ص

زان
می

 
یی

جو

به ساعتزمانگذشت ))

رفه
 ص

زان
می

 
یی

جو

کدام گزینه دربرگیرندة عبارات نادرست است؟  235
الف) تکالیف مهم تر با هشدار کاذب همراه است.

ب) اگر تمرکز مداوم و پایدار باشد، باتوجه مواجه هستیم.
پ) از نظر تکاملی، احساس محرك هاي درونی براي بقاي موجود زنده حیاتی است.

ت) وقتی دو خط مساوي که یکی داراي پیکان واگرا و دیگري داراي پیکان هم گرا است را نامساوي می بینیم، دچار خطاي ادراکی مولر-الیر شده ایم.
ث) به وسیلۀ توجه، محرك هاي بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شود.

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

صحیح و یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  236
الف) حافظه کاري عالوه بر ذخیره سازي کوتاه مدت، کمک خوبی براي اجراي وظایف و تکالیف است.

ب) رمزگردانی دیداري نسبت به رمزگردانی شنیداري و معنایی پایدارتر است.
ج) روان شناسان به ادراك پدیده هاي بدون توجه، توهم می گویند.

د) حافظۀ کاذب حالتی است که در آن فرد با استفاده از خطاي اضافه کردن، به غلط ادعا می کند که رویدادي قبًال اتفاق افتاده است.

ص - غ - غ - ص غ - ص - ص - غ غ - غ - غ - ص ص - ص - غ - غ
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 اتفاق افتاده است.

ص - غ - غ - ص
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به ترتیب صحیح یا غلط بودن گزاره هاي زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟  237
الف) هماهنگی شناختی عالوه بر ایجاد توانمندي باعث انسجام در رفتار می شود.
ب) هدف معین فرد را از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژي خود مصون می دارد.

ج) اگر از ابتدا بر اهداف کوچک و بی ارزش یا اهداف باال متمرکز شویم، در هر دو صورت هرگز انگیزة تالش و عمل در ما ایجاد نمی شود.
د) عالت تالش افراد براي تغییر رفتار می تواند بروز ناهماهنگی شناختی باشد.

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

عبارت اول کدام گزینه صحیح و عبارت دوم آن نادرست می باشد؟  238

فشار روانی وضعیت ناخوشایندي است که بر اثر ناتوانی فرد در حل مسئله ایجاد می شود. - فشار روانی مثبت باعث ارتقاي واکنش هاي رفتاري و پردازش هاي شناختی می شود.

در فشار روانی منفی، فرد به دلیل نوع ارزیابی اش از مشکل احساس ناخوشاندي را تجربه می کند و قادر به دستیابی به هدف خود نیست. - فشار روانی از نوع ارتباط شخصی با
خودش است که طی آن یک رویداد را فراتر از توانایی هاي خود تصور می کند.

اغلب افراد فشار روانی را منفی تلقی می کنند؛ اما فشار روانی می تواند به هر دو شکل منفی و مثبت باشد. - در فشار روانی مثبت، هنگام رسیدن به هدف فشار روانی فرد از بین
می رود و پیامد این نوع فشار روانی مطلوب و سازنده است.

هدف اصلی فرد در مقابله، حذف عامل فشارآور است که زندگی او را از حالت عادي خارج ساخته است. - استفاده از مقابله هاي ناسازگارانه موجب بروز فشار روانی بیشتري می 
گردند که اثرات آن ها وخیم تر از فشار روانی اولیه است.

هدف اصلی روان شناسی سالمت چیست؟  239

پیشگیري و درمان بیماري هاي جسمانی پیشگیري و درمان بیماري هاي روانی

از بین بردن فشارهاي روانی کشف پیامدهاي روانی بیماري هاي جسمی

G F C B A D E

 

فردي که به دلیل استرس امتحان، حالت تهوع را امروز صبح تجربه کرده است و البته بدون مداخلۀ درمانی بهبود یافته است و سابقۀ بیماري یا  240
مشکل خاصی را قبًال نداشته است؛ احتماًال در کدام نقطه از پیوستار سالمت است؟

36

ی پایه
ی جدید جامع تالیف

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
www.alirezaafshar.org



y

x

f (x (= 5

 1

 

  مجموع ریشه ها

 

  حاصل ضرب ریشه ها

سخت
به بررسی تک تک گزینه ها می پردازیم:  2

»: هر فرد یک کد ملی منحصر به فرد دارد. پس رابطۀ بین هر فرد و کد ملی اش یک تابع است. گزینۀ «

»: رابطۀ بین مادر و فرزندانش تابع نیست، زیرا هر مادر چند فرزند می تواند داشته باشد. که اگر مار را مجموعۀ اول و فرزندانش را مجموعۀ دوم در نظر بگیریم، در این صورت از گزینه ي «
مجموعۀ اول چند پیکان خارج می شود که تابع نیست.

» رابطۀ بین مسلمانان و قبلۀ آن ها تابع است، زیرا همۀ مسلمانان یک قبلۀ واحد دارند که شرط تابع بودن را برآورده می کند. گزینۀ «

»: رابطۀ بین هر دانش آموز و نمرة درس اقتصادش نیز تابع است، زیرا هر دانش آموز تنها یک نمرة درس اقتصاد دارد. گزینۀ «
متوسط

3  با توجه به آن که نمودار تابع  به شکل زیر می باشد؛

ها تنها مقدار  حاصل می شود بنابراین دامنۀ تابع تمام اعداد حقیقی و برد آن مقدار  می باشد. مشاهده می شود که به ازاي هر مقدار حقیقی روي محور 

متوسط
 4

حال با داشتن مقدار  که برابر  است، معادله به صورت   در می آید که با جایگزین   در معادله عرض رأس سهمی محاسبه می گردد. یعنی:

متوسط
،  و  می نامیم، بنا به فرض: اضالع مثلث را   5

پس  وتر مثلث قائم الزاویه و  و  اضالع قائمۀ آن می باشند. بنا به رابطۀ فیثاغورس در این مثلث داریم:

 

 محیط مثلث 
سخت

6  

اتحاد جمله مشترك  
متوسط

ابتدا داده ها را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم:  7

 

3 7 4 02

02

مقایسھ با استاندارد 3
7

4

0 0 0 7 0
7

3

7 0 7

2٫8
4

3
4 7

7 3
28
10

1

2

3

4

5

55

12

2 4 4
2 داریم:

طبق فرض مسألھ

2 2 1
44 422

4 4 4 2 4 82
2

2 2

7 1

2 1 14 492 2 2 1 2 2 7 2 2 2 2

16 48 02

12 4 0
اتحاد جملۀ مشترک 4 غ ق ق چون طول ضلع مثلث، منفی می شود.

12

13 12 5 3012 5 13

2 2 4 2 2 2 1 23
فاکتور می گیریم2 از

2

22

647 978 1237 2451 3536 4972
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 محیط مثلث 

6  6  6  6  

اتحاد جمله مشترك  

12 4 0
اتحاد جملۀ مشترک

12 5 13

2 2 4 23
فاکتور می گیریم2 از

2

22

647 978 1237 2451 3536 4972
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چون تعداد داده ها زوج است، میانه برابر با میانگین دو دادة وسط است: 

 

متوسط

طول مستقیم را  و عرض آن را  فرض می کنیم. داریم:  8

 محیط مستطیل

 مساحت مستطیل

، مقدار  را قرار می دهیم: در معادلۀ  به جاي 

این معادلۀ درجه دوم را با روش  حل می کنیم:

حال با جاي گذاري مقادیر  در معادلۀ  را به دست می آوریم.

سخت

،  باشد: تعداد دانش آموزان کالس  را  فرض می کنیم تا در نتیجه تعداد دانش آموزان کالس   9

)    :کالس  (مجموع نمرات کالس 

)    :کالس    (مجموع نمرات کالس 

سخت

 10

سخت

مقدار خواسته شده را جایگذاري می کنیم   11

سخت
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 12

سخت

 13

متوسط

 14

 اگر  باشد  به صورت  می شود و چون  نیز داریم پس  تابع نمی باشد پس  می باشد.

متوسط

 15

دو نقطۀ  و  باید در تابع خطی به صورت  صدق کند؛ داریم:

 

سخت

 16

سخت

 17

در هر ساعت  صندلی تولید می گردد. پس بعد از  ساعت، کل صندلی هاي  است.
متوسط
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اتحاد مزدوج4

2 2

64
3 3 2 2

3

64 10 64
103

103 3 54

2
6 2 توان

2 6 2 2 36
2

18

6

18 12 62 6

1 5 4 22 2

22 14 14 32

2 2 4 2 6 4
2

6
3 4

4 10 6 6
10
4

5
2

5
2

5
2

12 5
2

7
2

5
2
7
2

2
2

5
2
7
2

7
2

5
2

2
2

2 2

11 2 2 11
11
2

1
2

11
2
1
2

11 2
1 2

11 24

11 24 3 9
3 11 3 24 9

11 24
3
2

3
2

15
2

3
2

15
2

3
2

3 7 3 9 7 9 712 2
14 7

9

3 3 4 3 2 12 2
7

9
2 7

9
9

7 12 2 19 2 17

101010

39

ی پایه
ی جدید جامع تالیف

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

3 7 3 9 712 2
14

3 3 4 3 2
7

9
2

7 12 2 19 2 17

10

www.alirezaafshar.org



 18
داده ها را مرتب می کنیم؛ داریم:

  

چون داده ها زوج است میانگین دو دادة وسط برابر میانه  است.

 داده هاي بین چارك اول و سوم عبارت است از:

متوسط

با استفاده از ضابطۀ تابع داریم:  19

     

پس ضابطۀ تابع  است.

  
متوسط

 20

    

    

  بنابراین

 مجموع عضوهاي دامنه
سخت

ترکیب فصلی فقط وقتی نادرست است که هر دو گزاره نادرست باشند به عبارت دیگر در ترکیب فصلی کافیست یکی از گزاره ها درست باشد تا ارزش ترکیب  21
درست باشد.

در مورد الف) چون  عددي گنگ است. پس ترکیب فصلی درست است.

در مورد ب)  عددي مرکب است  یعنی به جز خودش و یک بر اعداد دیگري بخش پذیر است. پس ترکیب فصلی درست است.

در مورد پ)   و   هر دو گزاره سوال نادرست است. پس مورد پ نادرست است.

در نتیجه در مورد الف و ب درست هستند.
متوسط

چون  درست است، پس  و  هر دو درست هستند، پس ( ) و  ( )  ( ترکیب عطفی فقط وقتی داراي ارزش درست است که هر دو  22
گزاره درست باشند.)

از طرفی چون    درست است از آن جا که  نادرست است پس باید  درست و در نتیجه  نادرست باشد پس 
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سخت
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(  گزینۀ 
 

( درست       ،      نادرست  گزینۀ 

نادرست  (نادرست  درست)   

(  درست   ،  نادرست   مربع کامل است   ، درست   عدد اول  گزینۀ 

 (   گزینۀ 

متوسط

 24

  (الف

 (ب

 (پ

  (ت

پس  تا از گزاره هاي داده شده، ارزش درست دارند.
سخت

25  ثابت است پس بُرد آن، تک عضوي است. کامًال واضح است که بُرد  برابر  است، پس حاصل  و   هم باید برابر  باشند.

 از طرفی  همانی است یعنی در هر زوج مرتب، عضو اول باید با عضو دوم برابر باشد.
بنابراین خواهیم داشت:

سخت

در تابع ثابت به ازاي هر مقدار ورودي تابع، خروجی مقدار ثابتی  دارد، لذا داریم:  26

پس این تابع به ازاي  نیز مقدار  دارد، یعنی:

در نتیجه:

پس تابع ثابت به صورت   است، لذا   است.
سخت

 27

1، مربع کامل است2،

نادرست

اول است2 عدد

درست

فرد است2 عدد

نادرست

نادرست درست

نادرست
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متوسط
 28

پس براي محاسبۀ  از ضابطۀ سوم استفاده می کنیم و چون مقدار آن مثبت است.

پس براي محاسبۀ  از ضابطۀ اول استفاده می کنیم:

سخت
 29

می دانیم:

 

یعنی اگر ورودي تابع عالمت، صفر باشد، حاصل آن برابر صفر است، لذا:

متوسط

:( براي تخمین داده در  به کمک درون یابی خطی، معادله خطی که از دو نقطۀ  و  می گذرد را می نویسیم (چون   30

 : شیب خط

متوسط
بررسی گزینه ها:  31

) ضرب شده است پس جهت نامساوي باید عوض شود پس نادرست است. : طرفین نامعادله در عدد ( گزینۀ 

 : گزینۀ 

  
توان دوم هر عدد برابر عددي نامنفی است پس معادلۀ فوق جواب ندارد.

: گزینۀ 

 

) از طرفین نامعادله جهت نامعادله عوض نمی شود پس نادرست است. با کم کردن مقدار (

 : گزینۀ 

  
در این گزینه اشتباه محاسباتی وجود ندارد.

متوسط

ضابطۀ تابع ثابت به صورت  است ( یک مقدار حقیقی) در این صورت:  32
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 در نتیجه: 

سخت

 33
مطاق نمودار میزان مالیات شخصی که دو میلیون حقوق دریافت می کند برابر سطح زیر نمودار است. در نتیجه داریم: 

y

x

15

8
10

18

0 1/3 1/8 2/2 3
2

 با توجه به نمودار براي شخصی با حقوق دریافتی کمتر از یک میلیون و سیصد هزار تومان مالیاتی دریافت نمی شود. (معاف از مالیات است)
سخت

تابع  تابعی سه ضابطه اي است. از آنجا که تابع  در بازة  تابع همانی است در این بازه  است پس  و   34

 است.
طبق فرض سؤال:

، به صورت زیر است:  تابع  به ازاي  و  تابعی ثابت است پس ضابطه تابع 

 پس با توجه به ضابطه تابع  داریم:

  و  و  

سخت

، دامنۀ مشترك این دو تابع عبارت است از:  با توجه به نمودار مختصاتی دو تابع  و   35

درنتیجه مقادیر  را در این نقاط مشخص می کنیم.
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نقاط به دست آمده براي تابع  را در نمودار مختصاتی نمایش می دهیم.

1 43

1/5

x

y

متوسط
قیمت ها هر  سال تکرار می شوند، یعنی اگر عدد  یا هر مضربی از  را به  اضافه کنیم یا از آن کم کنیم، قیمت تغییري نمی کند.  36

قیمت نفت در سال هاي  و  با هم برابر است.

قیمت نفت در سال هاي  و  با هم برابر است.

درنتیجه قیمت نفت در سال هاي  و  با هم برابر است و نسبت قیمت آن ها برابر  است.
متوسط

،  و  را مشخص می کنیم. ابتدا با توجه به جدول تعداد بیکاران در سه شهر   37

شهر   نفر 

شهر   نفر 

شهر   نفر 

 نفر  جمعیت بیکار استان

نفر  

جمعیت بیکار شهر  برابر  نفر است.

درنتیجه جمعیت شاغل شهر  برابر است با:

 نفر 
سخت

باتوجه به جدول ارزش گزارة  داریم:    38

 باتوجه به جدول باال اگر گزارة  درست یا  نادرست باشد، در این صورت گزارة  همواره داراي ارزش درست است.
سخت

 39
بررسی گزینه ها:

:« گزینۀ «

 :« گزینۀ «
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:« گزینۀ «

 :«   گزینۀ «

متوسط
با توجه به جدول ارزشی گزاره ها داریم:  40

 با توجه به جدول باال داریم:

متوسط
: دود و خرد (استعارة مکنیه) : گل و ابر، در گزینۀ  : سنگ، در گزینۀ  استعاره ها در گزینۀ   41

سخت
بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ  کنایه از تلخ کامی / گزینۀ  کنایه از اندوه بسیار، کشتن / گزینۀ  کنایه از برطرف کردن کینه و کدورت هستند.  42

متوسط
: کنایه از نتیجه و بازتاب هرکاري به خود آن کار یا شخص برمی گردد. مصرع دوم بیت گزینۀ   43

: «گهی پشت بر زین» کنایه از موفق و پیروز بودن، «زین به پشت بودن» کنایه از مغلوب و شکست خورده بودن در بیت 

: «جو کاشتن و انتظار گندم داشتن» کنایه از این که کار بد، پایان خوب نخواهد داشت یا نتیجۀ هرکار با پایان آن یکسان است. در بیت 
سخت

وزن بیت «مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن است».  44
بررسی سایر گزینه ها

»: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن وزن گزینۀ «

»: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن وزن گزینۀ «

»: مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن وزن گزینۀ «
سخت

- عدد ِهزار در مفهوم بلبل با باغ تناسب دارد. - بلبل  ج - هزار: ایهام تناسب   45
د - حسن تعلیل: علت نگریستن مردم به ماه دلیل شاعرانه اي که واقعیت ندارد.

الف - کنایه: به خاِك در جان سپردن: کنایه از فدا شدن در طریق عشق
هـ - اسلوب معادله: مصرع دوم تمثیلی است براي مصرع اول

ب - تناقض: خفته بیدار
سخت

- سیاه/ «صبا طّره بگشاید»: تشخیص و استعاره/ «خون در دل افتادن» کنایه از - مشک آلود (خوشبو)  - آرزو/ «مشکین» ایهام دارد:  - عطر  «بو» ایهام دارد:   46
«دچار مشکل شدن»، «به رنج افتادن»/ مراعات نظیر: «بو، نافه، مشکین، خون، دل»

سخت
دو مصراع «هـ و الف» وزن مشترك دارند.  47

سخت
نثر قابوس نامه نثري است ساده و روان؛ لغات عربی در آن بسیار اندك است و ظاهرًا نویسنده در به کار بردن لغات فارسی تعّمدي داشته است. نثر عنصر المعالی  48

نثري ساده است و نویسنده سعی می کند تا آن جا که ممکن است ضمن جمالت کوتاه، لغات و اصطالحات را به فارسی بیاورد. نثر این کتاب، از نمونه هاي نثر مرسل به شمار می رود. با توّجه به
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ّ نویسنده در به کار بردن لغات فارسی تعّمدي داشته است. نثر عنصر المعالی نویسنده در به کار بردن لغات فارسی تعمدي داشته است. نثر عنصر المعالی نویسنده در به کار بردن لغات فارسی تعّمدي داشته است. نثر عنصر المعالی
ّنثري ساده است و نویسنده سعی می کند تا آن جا که ممکن است ضمن جمالت کوتاه، لغات و اصطالحات را به فارسی بیاورد. نثر این کتاب، از نمونه هاي نثر مرسل به شمار می رود. با توّجه بهنثري ساده است و نویسنده سعی می کند تا آن جا که ممکن است ضمن جمالت کوتاه، لغات و اصطالحات را به فارسی بیاورد. نثر این کتاب، از نمونه هاي نثر مرسل به شمار می رود. با توجه بهنثري ساده است و نویسنده سعی می کند تا آن جا که ممکن است ضمن جمالت کوتاه، لغات و اصطالحات را به فارسی بیاورد. نثر این کتاب، از نمونه هاي نثر مرسل به شمار می رود. با توجه به
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) را مناسب دانست.  سادگی و کوتاهی جمالت، استفاده ي کم از واژگان عربی و مسّجع نبودن می توان گزینه ي (
بررسی سایر گزینه ها:

) مسّجع بودن و استفاده ي زیاد از آرایه هاي بیانی و واژگان عربی

) مسّجع بودن و استفاده ي زیاد از آرایه هاي بیانی و واژگان عربی

) استفاده ي زیاد از واژگان عربی
متوسط

تشبیه: چو برق / چو ابر  49
مراعات نظیر: دیده (چشم) و آب / ابر و برق

تشیخص: اینک براي ابر، چشم قائل شده تشخیص و استعاره است.
متوسط

مثنوي معنوي اثر مولوي نمونه اي ارزشمند از حماسه اي عرفانی است که با بیانی تمثیلی نکات و مفاهیم عرفانی را بازگو می کند.  50
«مرصاد العباد» اثري است منثور که در بین متون عارفانه جایگاه ویژه اي دارد. مثنوي عّشاق نامه یا «ده  نامه» اثري عرفانی است که عراقی در هر فصل به یکی از مباحث عرفانی پرداخته و سخن را با

تمثیل و حکایت به پایان رسانده است. این کتاب حماسۀ عرفانی نیست.
متوسط

«حّس وجود» تشبیه بلیغ نیست چرا که این ترکیب استعارة مکنیّه می باشد و «وجود» به منزلۀ آدمی فرض شده که حس دارد، در ضمن آرایۀ تشخیص هم دارد.  51
در دیگر گزینه ها «دانش، تن و غم» به «چراغ، زندان و دریا» مانند شده است.

متوسط
کلمه هاي «پا و سر» مراعات نظیرند. «پاي در دامن آوردن» داراي مفهوم کنایی است و به سبب ادات تشبیه «چو» صنعت تشبیه هم در آن آشکارا وجود دارد. ولی  52

لّف و نشر ندارد. 
متوسط

مهم ترین ویژگی  زبانی سبک عراقی، درهم آمیختن ویژگی هاي دو سبک نو و کهن است که گاهی این ویژگی در یک شعر کوتاه هم یافت می شود.  53
چهارچوب زبان همان چهارچوب فارسی قدیم یعنی زبان سبک خراسانی است.

سخت
توّجه به علوم ادبی از جمله «بیان» و «بدیع» و از رونق افتادن قالب قصیده از ویژگی هاي ادبی این سبک است و غم گرایی و گرایش شاعران به فراق در قلمرو  54

فکري بررسی می شود.
سخت

 55

سخت
«خون» مجاز از کشتن است به عالقۀ الزمیّه زیرا کشتن معموًال با خونریزي همراه است.   56

متوسط
صفحۀ  آثار ادبی منثور و منظوم زبان پهلوي از میان رفنه است.  57

سخت
وزن بیت صورت سوال و گزینه ي  یکسان است:  58

خا ِن ُشددو ش ِب ِمیَو ت ِن شینزا ِه ِد َخل
ما ِن شُدبا َس ِر پیمان ِب َرفتَاز  َس ِر ِپی

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

 
با ل هستیا ِر ُي ِاقلَت َز َدمُقر ِع ي دو

فا ل هستُجم ِل َد رینُخن ِد گیخو ِب ي َفر
فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

وزن دیگر گزینه ها «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن» است.
سخت

 59
َبر ِگ ِرفتَاز ُر ِخ ُگلُچن ِن قاببا ِد َص با

َسر ِگ ِرفتِزم ِز ِم ازَتز ِن شاط بُل ُب ِل َمس
فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

وزن دیگر گزینه ها «مفتعلن فاعالت مفتعلن فاع» است.
سخت

وزن بیت یاد شده«مفاعلن فعالتن مفاعلن َفَعلُن» است که با خوشه هاي هجایی گزینۀ چهار مطابقت دارد.  60
سخت

«امید» و «نیاز» مشبه به هستند و به صورت عقلی و ذهنی آمده اند نه حّسی.  61
تشریح گزینه هاي دیگر:

2

1

2

4

ِد ُش دا پِی ُت ِز تی َھس ِم هَ ای

38

2
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ر ِگ ِرفتبر ِگ ِرفتَبر ِگ ِرفت
ر ِگ ِرفتسر ِگ ِرفتَسر ِگ ِرفت

فاعلن
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»: الله میان کشت - مشبه / پنجۀ خضاب بستۀ عروس = مشبه به  تشبیه حّسی گزینۀ «

»: روي و قد معشوق = مشبه / ماه و سرو = مشبه به  تشبیه حّسی گزینۀ «

»: اشک روي زلف = مشبه / دانه هاي گهر بر سبزه = مشبه به  تشبیه حّسی گزینۀ «
متوسط

،  و  از تکرار چهار «مفاعیلن» ساخته شده اند: گزینۀ   62
چ  نان  جو  ییَپ  لی  دي  باُچ  نان  را  ییُد  رو   یی  با
ز  بان  می  کشُ-  سو  َسن  گود  می  پی  ما َص  با  گو  با
َن  َبخ  شا  ییِم  بی  ما  رانِد  اي  بر  َچشُت  خا  با  لو

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

گزینۀ  از تکرار چهار«مستفعلن» پدید آمده است:
َمن  بو  ِد  َامزان  ُطر  ِر  تانَگ  شو  ِد  َامُگف  َتم  ِگ  ره            

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

سخت
عین الحیات: از علی بن حسین واعظ کاشفی در عرفان  63

جامع عبّاسی: از شیخ بهایی در فقه
عالم آرا: از اسکندر بیگ منشی در تاریخ

مجالس المؤمنین: از نور اللّه شوشتري در زندگی نامه
سخت

کتاب «هفت اقلیم» اثر امین احمد رازي در موضوع زندگی نامه و با نثري ساده است.  64
متوسط

دیباچۀ آثاري مثل شرفنامۀ بدلیسی و عیار دانش به نثر مصنوع است.  65
متوسط

وزن واژة گزینۀ یک «فعولن فعولن فعولن فعولن» است:  66
ِب  سی  ُمر
ِك  َاز  هی

فعولن

غ  ما  َنم
چ  َمخ  لو

فعولن

ِز  رو  ِي
ق  َهم  َدم

فعولن

َح  قی  َقت
َن  دا  َرم

فعولن

 گزینه هاي دیگر از تکرار چهارگانۀ «مفاعیلن» ساخته شده اند.
متوسط

» یک اضافۀ استعاري دارد(گردن شب) / «چاه زنخندان» و «طوق غبغب» هر دو اضافۀ تشبیهی است. گزینۀ «  67
بررسی اضافۀ استعاري در دیگر گزینه ها: 

): روي روز، دامن شب  گزینۀ 

): رخسار صبح، دل زمانه  / «پرده برافکندن» براي صبح: استعارة مکنیّه گزینۀ 

): «سینه ماالن رفتن خورشید» استعارة مکنیّه است. گزینۀ 
سخت

سجع جزء آرایه هاي ادبی است و اشاره به آن در قلمرو ادبی است.  68
متوسط

برش هجایی پایۀ دوم: با عبارت «کوکبش را» در گزینۀ  یکسان است.  69
َرن        ِگ          ُگف           تا
-             -            U          - 

َکو        َك          َبش           را
-              -           U         - 

بررسی سایر گزینه ها:

( - U- - ) «گفتاِر من» : گزینۀ 

( -UU- ) «نامه رسان» : گزینۀ 

(UU- - ) «رفتار تو» : گزینۀ 
سخت

بررسی کلیّۀ گزینه ها:  70

: در این گزینه  تشبیه گسترده و فشرده به صورت ترکیبی مشاهده می شود؛ که «گوهر مقصود» تشبیه فشردة آن است و در تشبیه گستردة آن: صدف (مشبه به) چون (ادات) یافتن گوهر (وجه
شبه)

: در این گزینه فقط تشبیه گسترده وجود دارد. چون (ادات) غنچه (مشبه به) عقده ها (مشبه) وا شدن (وجه شبه)
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: در این گزینه  تشبیه گسترده و فشرده به صورت ترکیبی مشاهده می شود؛ که «گوهر مقصود» تشبیه فشردة آن است و در تشبیه گستردة آن: صدف (مشبه به) چون (ادات) یافتن گوهر (وجه
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: در این گزینه هر دو تشبیه گسترده و فشرده دیده می شود:
تشبیه فشرده: یاقوت و لعل (مشبه) خوِن دل (مشبه به) ]شد: فعل اسنادي[

تشبیه گسترده: هرکه (مشبه) چون (ادات) ُکهسار (مشبه به) دست و پا زدن (وجه شبه) 

: در این گزینه هر دو تشبیه گسترده و فشرده دیده می شود:
تشبیه فشرده: قطرة آب (مشبه) سنگ (مشبه به) شد (فعل اسنادي) 

تشبیه گسترده: چون (ادات) صدف (مشبه به) هر قطره آبی سنگ شد (وجه شبه)
سخت

توضیحی که در این گزینه نوشته شده کامًال درست است.  71
بررسی گزینه هاي دیگر:

»: کامًال برعکس است؛ یعنی نثرهاي ساده در این دوره به شکل نثر فنی نوشته شده است. گزینۀ «

»: کامًال برعکس است؛ یعنی رشد لغات ترکی و مغولی در این عصر افزایش یافت. گزینۀ «

»: کامًال برعکس است؛ عینی تعمق و تفکر در این عصر جاي خود را به صنایع ادبی داد. گزینۀ «
متوسط

موارد «ب» و «ت» داراي غلط است.  72
گزینۀ «ب»: اوضاع سیاسی و اجتماعی آشفته بود و به تبع آن وضعیت ادبیات و سبک هاي ادبی هم آشفته بود؛ نه در حال رشد و رونق گرفتن.

گزینۀ «ت»: نمایندة شعر لطیف و فصیح این دوره بابافغانی است، نه محتشم کاشانی.
سخت

در این گزینه تشبیه غیرحسی به کار رفته است: تشبیه فخر به معما و همت به شرح / تشبیه فضل به اوستا و سیرت به زند.  73
در گزینه هاي دیگر تشبیه کامًال حسی است.

متوسط
ابیات «الف» و «د» اشاره به این موضوع دارند که دست تقدیر، تعیین کنندة اتفاقات است و شخص سرنوشتی تعیین شده دارد؛ اما در ابیات «ج» و «ب» به اختیار و  74

ارادة انسان توجه شده است.
متوسط

با توجه به وزن شعر، موارد گزینۀ «3» براي جاهاي خالی بیت، مناسب است.  75
متوسط

واج آرایی: تکرار «ي» / واژه آرایی: ندارد. / رخ بازنمودن: کنایه از آشکار شدن.  76
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ«1»: واج آرایی: «ا» / واژه آرایی «ما» / کنایه: ترش کردن (کنایه از «عصبانی شدن»)

گزینۀ«2»: واج آرایی: «م» و «ا» / واژه آرایی «من» / کنایه: به باد رفتن (کنایه از «از دست دادن» / رفتن)

گزینۀ«3»: واج آرایی: تکرار مصوت «ا» / واژه آرایی: تو / کنایه: گوي در خم چوگان شدن (کنایه از «روزگار بر وفق مراد شدن»)، مصرع دوم: کنایه از تسلط ممدوح بر کل گیتی.
سخت

 77
همه کردار او برهان و معنی و بیان باشد (مدحی)الف) ملک باید که چون محمود باشد تا گه دعوي 

این دل، که تو راست، سنگ خاراست، نه دل (غنایی)   ب) این غم، که مراست کوه قاف است، نه غم
در باز کند ناگه و گستاخ در آید (غنایی)  پ) هر روز مرا عشق نگاري به سر آید 

بدانگهی که تو شمشیر بر کشی ز ُقراب (مدحی)  ت) بسا تنا که چو قارون فرو شود به زمین 
ابا دیو مردم بر آمیختن (حماسی) ث) یکی لشگري خواهم انگیختن 

متوسط
بیت هاي (الف - و) موازنه دارند؛ زیرا در هر دو بیت واژه هاي مصراع اول با مصراع هاي دوم دو به دو سجع متوازن و متوازي هستند (هر دو بیت ترکیبی از سجع  78

متوازن و سجع متوازي دارند.)
متوسط

بررسی عبارت هاي نادرست:  79
الف) در شعر این دوره، لغات فارسی اصیل قدیم کم شده است و جاي آن ها را لغات عربی گرفته است.

پ) مالحسین واعظ کاشفی کلیله و دمنه را به انشاي دورة خود بازگرداند و آن را «انوار سهیلی» نامید.
ت) تاریخ نویسی در این دوره به اسلوب ساده رواج یافت.

متوسط
بررسی سایر گزینه ها:  80

»: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  گزینۀ «

»: فاعالتن فاعالتن فاعلن گزینۀ «

»: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن گزینۀ «
متوسط

هویت هر جهان اجتماعی، براساس عقاید، آرمان ها و ارزش هاي کالن جهان اجتماعی شکل می گیرد و قواعد و هنجار ها و نمادهاي آن متناسب با عقاید، آرمان ها و  81
ارزش ها سامان می یابد.

هر جهانی اجتماعی بنا به هویت خود، با نوع خاصی از هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است و زمینه ي پیدایش و رشد همان هویت را فراهم می آورد و امکان پیدایش و رشد انواع دیگر را
تضعیف می کند. هویت فرهنگی جهان متجدد با هویت روانی و اخالقی معنوي ناسازگار است. هویت اخالقی و الهی انسان نیز نمی تواند با هویت دنیوي جهان متجدد سازگاري داشته باشد.

سخت
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هویت هر جهان اجتماعی، براساس عقاید، آرمان ها و ارزش هاي کالن جهان اجتماعی شکل می گیرد و قواعد و هنجار ها و نمادهاي آن متناسب با عقاید، آرمان ها و

هر جهانی اجتماعی بنا به هویت خود، با نوع خاصی از هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است و زمینه ي پیدایش و رشد همان هویت را فراهم می آورد و امکان پیدایش و رشد انواع دیگر را
تضعیف می کند. هویت فرهنگی جهان متجدد با هویت روانی و اخالقی معنوي ناسازگار است. هویت اخالقی و الهی انسان نیز نمی تواند با هویت دنیوي جهان متجدد سازگاري داشته باشد.
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سنت ها و قوانین الهی نیز با انسان هاي شاکر و ناسپاس و جوامع عادل و ظالم یکسان عمل نمی کنند.  82
توضیح نکات درسی:

شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماوراي طبیعی، آرمان ها و ارزش هاي زندگی آدمیان را تغییر می دهد و کنش هاي اجتماعی آنان را دگرگون می سازد. بنابراین هریک از موجوداتی که بیرون
جهان اجتماعی قرار دارند؛ یعنی موجودات طبیعی و ماوراي طبیعی به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند. در گسترة جهان اجتماعی قرار می گیرند.

سخت
بررسی موارد نادرست:  83

الف) منظور از جهان متجدد غرب بعد از رنسانس یعنی غرب چهارصد سال اخیر است.
ت) جهان متجدد فقط علومی را که با روش هاي تجربی به دست می آیند علم می داند.

سخت
الف) دختر بودن: انتسابی ب) ایرانی بودن: اجتماعی پ) کارمند بودن: اجتماعی ت) وقت شناس بودن: فردي  84

متوسط
برخی از پدیده هاي اطراف ما اجتماعی نیستند و همۀ پدیده ها تحت تأثیر کنش هاي اجتماعی قرار می گیرند.  85

متوسط
پیامدهاي غیرارادي به اراده و اختیار آدمیان وابستگی ندارد. دچار شدن به سرطان ریه و تندرست ماندن مواردي هستند که به اختیار آدمیان وابستگی ندارند.  86

متوسط
بررسی عبارت نادرست:  87

د) همۀ کنش ها آثار و پیامدهایی دارند.
سخت

هویت فرهنگی جهان اجتماعی، فرصت شکل گیري هویت هاي اجتماعی خانوادگی، شغلی و ... متناسب با خود را پدید می آورد.  88
متوسط

الف) اقناع روشی است که به واسطه آن فرهنگ در افراد درونی می شود.  89
ب) در جهان اسالم امر به معروف و نهی از منکر در فرآیندهاي جامعه پذیري و کنترل اجتماعی نقش مهمی دارند.

پ) فرد اولین و مهم ترین آشنایی ها را با جهانی که در آن متولد شده است در خانواده پیدا می کند.
ت) شیوة غیررسمی تشویق و تنبیه آثار و نتایج عمیق تري دارد.

متوسط
از حرکت ایستادن قلب، غیر ارادي است و کنش محسوب نمی شود.  90

متوسط
احساس پاکی روح: پیامد غیرارادي (ج)  91

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

سخت
تشریح عبارت هاي نادرست:  92

الف) آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد، آگاهی فردي و خصوصی نیست؛ بلکه نوعی آگاهی مشترك و عمومی است.
ت) جهان اجتماعی با انتقال فرهنگ خود به نسل هاي بعد تداوم می یابد. فرهنگ از طریق وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شود.

سخت
بررسی موارد:  93

الف) نادرست: هنجارها  ارزش ها
ب) درست
پ) درست

متوسط
- جهان اجتماعی براي بقا و تداوم، اعتقادات، ارزش ها و شیوة زندگی خود را به فرد آموزش می دهد.  94

- فرد اولین و مهم ترین آشنایی ها را با جهانی که در آن متولد شده است، در خانواده می بیند.
- صدور شناسنامه براي نوزادان، یکی از مصادیق تعیین هویت فرد در جهان اجتماعی پس از تولد است.

سخت
تشریح عبارات نادرست:  95

الف) کنش هاي اقتصادي ما بخشی از کنش هاي اجتماعی هستند.
د) ایران اسالمی، آرمان بازسازي هویت اقتصادي خود را با اجراي قانون اساسی و سیاست هاي اقتصاد مقاومتی تعقیب می کند.

متوسط
- تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار  96

خود را در زندگی مردم از دست بدهند.
- تزلزل فرهنگی می تواند به بحران هویت منجر شود. بحران هویت فرهنگی در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش هاي اجتماعی خود را نداشته باشد.

- اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، راه براي دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می شود. در آن صورت تغییرات اجتماعی از محدودة تغییرات درون جهان اجتماعی
فراتر می روند و به صورت تحوالت فرهنگی در می آیند.

متوسط
- در جهان اجتماعی بُعد ذهنی پدیده ها اهمیت بسیاري دارد. در یک بحران اقتصادي که کشورهاي صنعتی دچار مشکل شده بودند، بنا به محاسبات اقتصادي  97
می بایست نفت را به گران ترین قیمت از کشورهاي نفت خیز خریداري می کردند، ولی به ارزان ترین قیمت ممکن، نفت موردنیاز خود را خریدند. زیرا در کشورهاي نفت خیز بُعد عینی نفت به

عنوان یک سرمایه وجود داشت، ولی بُعد ذهنی آن مفقود بود.
- الیه هاي عمیق، تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند،. اما الیه هاي سطحی هم تأثیرات محدودتري دارند و هم بیش تر در معرض تغییرند. هیچ جامعه اي
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- تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار

- تزلزل فرهنگی می تواند به بحران هویت منجر شود. بحران هویت فرهنگی در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش هاي اجتماعی خود را نداشته باشد.
- اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، راه براي دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می شود. در آن صورت تغییرات اجتماعی از محدودة تغییرات درون جهان اجتماعی

عد ذهنی پدیده ها اهمیت بسیاري دارد. در یک بحران اقتصادي که کشورهاي صنعتی دچار مشکل شده بودند، بنا به محاسبات اقتصادي
عد عینی نفت بهُعد عینی نفت بهمی بایست نفت را به گران ترین قیمت از کشورهاي نفت خیز خریداري می کردند، ولی به ارزان ترین قیمت ممکن، نفت موردنیاز خود را خریدند. زیرا در کشورهاي نفت خیز بعد عینی نفت بهُعد عینی نفت بهُمی بایست نفت را به گران ترین قیمت از کشورهاي نفت خیز خریداري می کردند، ولی به ارزان ترین قیمت ممکن، نفت موردنیاز خود را خریدند. زیرا در کشورهاي نفت خیز بُعد عینی نفت بهمی بایست نفت را به گران ترین قیمت از کشورهاي نفت خیز خریداري می کردند، ولی به ارزان ترین قیمت ممکن، نفت موردنیاز خود را خریدند. زیرا در کشورهاي نفت خیز بعد عینی نفت بهمی بایست نفت را به گران ترین قیمت از کشورهاي نفت خیز خریداري می کردند، ولی به ارزان ترین قیمت ممکن، نفت موردنیاز خود را خریدند. زیرا در کشورهاي نفت خیز بعد عینی نفت بهُعد عینی نفت بهُعد عینی نفت به

- الیه هاي عمیق، تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند،. اما الیه هاي سطحی هم تأثیرات محدودتري دارند و هم بیش تر در معرض تغییرند. هیچ جامعه اي
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بی نیاز از هنجارها و نمادها نیست؛ ولی هنجارها و نمادها برحسب شرایط در زمینه هاي مختلف قابل تغییرند و تغییر برخی از آن ها تا زمانی که به تغییر در الیه هاي عمیق منجر نشود، موجب تحول
و تغییر بنیادین جهان اجتماعی نمی شود.

- وقتی اجزا و الیه هاي جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم، نهادهاي اجتماعی آشکار می شوند.
سخت

- اگر جوامع حقایق را نشناسند و به آن ایمان نیاورند و مطابق آن عمل نکنند، یا اگر ایمان خود را نسبت به حقایق از دست بدهند (علت)، از حق گسسته و به  98
سوي باطل گام برمی دارند. (پیامد)

- آرمان اجتماعی، تصور اعضاي جهان اجتماعی از وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد و خانواده و ... است. (مفهوم)
- ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانبداري می کنند و رعایت آن ها را الزم می دانند، اما در عمل ممکن است برخی از آن ها را نادیده بگیرند، قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را شکل می دهد و

ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند، قلمرو واقعی جهان اجتماعی را می سازد. (علت)
سخت

سؤال اول  هر جهان اجتماعی براساس هویت خود، با طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند.  99

سؤال دوم  یک انسان باتقوا جهانی را تغییر می دهد.

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

100   تشریح عبارت هاي نادرست:
الف) ورود پدیده هاي طبیعی به جهان اجتماعی باعث گسترش آن می شود.

ب) شناخت جهان ماوراءالطبیعی آرمان ها و ارزش هاي آدمیان را تغییر می دهد و کنش هاي اجتماعی آنان را دگرگون می سازد.
ت) زلزله یا خشکسالی پدیده هاي طبیعی هستند که تأثیرات تعیین کننده اي در کنش هاي اجتماعی انسان ها دارند.

متوسط
در عصر نبوي (سال نهم هجرت) گروه هاي زیادي براي پذیرش اسالم به مدینه آمدند – تا سال هشتم هجري ارزش ها و هنجارها و رفتارهاي جاهلی این زمان  101

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

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

سخت
جهان 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

از بین رفتن قدرت مقاومت یک فرهنگ  مسئولیت و تعهد  103

گرفتاري انسانیت در بحران هاي روحی و روانی  معنویت

نداشتن معیار و میزانی براي سنجش عقاید و ارزش هاي مختلف  حقیقت
متوسط

ابزارهاي روشنگري در معناي عام عبارتند از عقل، وحی و تجربه  104
متوسط

منظور مقاومت منفی حاکمیت پادشاه ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاري سیاسی با آن جز در حد واجبات نظامیه انجام نمی شود.  105
متوسط

انقالب اسالمی ایران از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته به بلوك غرب را هدف قرار داده بود اهمیت می یافت و اما چون به بلوك شرق وابسته نبود از  106
اهمیت آن کاسته می شود.

متوسط

جنبش ها و انقالب هاي گسترده مردم در کشورهاي َعَربی در سال  هـ . ش از مهم ترین پیامد انقالب ایران در جهان اسالم بود.  107
سخت

قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیشتر قومی و قبیله اي بود، در دوران استعمار، از طریق سازش با دولت هاي غربی، با استعمارگران پیوند  108
خورد و استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماري درآمد. 

شباهت هر دو نوع استبداد هویت غیراسالمی آن ها می باشد.
سخت

انسانی غربی در فرهنگ مدرن، آخرین گام بشر را در رویکرد دنیوي و این جهانی برداشت و محدودة فرهنگ عمومی همچنان دینی باقی  ماند.  109
متوسط

دیدگاه اول: برخی جهان تکوینی را به  جهان طبیعت محدود می  کنند و جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می  دانند. این افراد معتقدند ذهن  110
و فرهنگ افراد نیز هویتی طبیعی و مادي دارند و علوم ناظر به  آن   ها علوم طبیعی اسـت وبین علوم طبیعی و انسانی تفاوتی قائل نیستند. 

دیدگاه دوم: گروهی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می  داننـد. این گروه جهان ذهنی و فردي افراد را تابع فرهنگ می  دانند و جهان تکـوینی را نیـز ماده خامی براي دخل و
تصرف فرهنگ  ها و جوامع مختلف می  دانند.

سخت
ب) فرهنگ عمومی جامعۀ غربی، در محدودة زندگی خصوصی، همچنان دینی باقی  ماند.  111

ج) برخی جامعه شناسان بر این گمان بودند که در قرن بیستم دین از اخرین عرصۀ حضور خود یعنی قلمرو فرهنگ عمومی نیز بیرون خواهد رفت.
و) مهم ترین علت تداوم باورهاي دینی در زندگی انسان، نیاز فطري آدمی به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی است.

سخت

1389
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انسانی غربی در فرهنگ مدرن، آخرین گام بشر را در رویکرد دنیوي و این جهانی برداشت و محدودة فرهنگ عمومی همچنان دینی باقی  ماند.

دیدگاه اول: برخی جهان تکوینی را به  جهان طبیعت محدود می  کنند و جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می  دانند. این افراد معتقدند ذهن

دیدگاه دوم: گروهی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می  داننـد. این گروه جهان ذهنی و فردي افراد را تابع فرهنگ می  دانند و جهان تکـوینی را نیـز ماده خامی براي دخل و

 شناسان بر این گمان بودند که در قرن بیستم دین از اخرین عرصۀ حضور خود یعنی قلمرو فرهنگ عمومی نیز بیرون خواهد رفت.
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بسیاري از نخبگان کشورهاي اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی ایران، براي مقابله با سلطۀ استعمار، از مکاتب و روش هاي غربی مانند ناسیونالیسم (ملی گرایی) یا  112
مارکسیسم استفاده می کردند.

این مکاتب عالوه بر اینکه وحدت امت اسالمی را مخدوش می کردند؛ مورد حمایت مردمی که در دامان فرهنگ اسالم تربیت یافته بودند نیز قرار نمی گرفتند.
متوسط

جهان غرب از طریق رسانه، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدریت می کند؛ اما تربیت نخبگان کشورهاي غیرغربی بیش تر با تثبیت مرجعیت علمی غرب و  113
توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی انجام می شود.

متوسط
قسمت اول: دیدگاه دوم  جهان ذهنی (فردي) و جهان تکوینی تابع فرهنگ می باشد.  114

قسمت دوم: دیدگاه اول  جهان طبیعت مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی است. ذهن افراد و فرهنگ نیز هویتی طبیعی و مادي دارند و علوم مربوط به آن نظیر علوم طبیعی است.
متوسط

الف) از منظر قرآن، هرگاه انسان اخالق الهی داشته باشد و جامعه نیز از فرهنگ توحیدي برخوردار باشد، جهان تکوینی درهاي برکات خود را به روي آن ها  115
می گشاید.

ب) اگر انسان از خود و جهان هستی شناخت درستی نداشته باشد، از تعامل صحیح با جهان هستی باز می ماند.
ج) نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی، ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب می کند.

سخت
با انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفتند که به طور رسمی جدایی خود را از دین اعالم کردند. زوال تدریجی قدرت کلیسا که منجر به حاکمیت فئودال ها شد،  116

مربوط به پیدایش قدرت هاي سیاسی سکوالر است.
رشد ثروت سرمایه داران بر اثر عنصر صنعت مربوط به پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت است.

کشور هاي غربی از طریق به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري، در صدد در هم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نفوذ آن ها را تحمل نمی کردند.
متوسط

استعمار نو، پس از شکل گیري جنبش هاي استقالل طلبانۀ کشورهاي مستعمره و در طی قرن بیستم به وجود آمد. در استعمار نو، کشورهاي استعمارگر با استفاده  117
از شرایط مساعدي که در دورة استعمار ایجاد کرده بودند، از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره براي رسیدن به اهداف استعماري خود استفاده می کردند. در این استعمار، دولت هاي

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

کشورهاي دیگر را در اختیار می گیرند.
سخت

وجه شباهت انقالب اسالمی ایران با انقالب هاي آزادي بخش قرن بیستم این بود که هر دو داراي جهت گیري ضداستعماري و ضدامپریالیستی بودند.  118
متوسط

تشریح عبارات غلط:  119
ب: این گروه، چالش فقر و غنا را به ابعاد اقتصادي محدود نمی کنند.

پ: این نظر ریکاردو است، نه مالتوس
سخت

- علت خطا بودن نظریۀ کنت در مورد جنگ: وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نیمۀ اول قرن بیستم، خطا بودن نظریۀ کنت را نشان داد.  120
- بحران موشکی کوبا جهان را تا آستانۀ جنگ جهانی سوم پیش برد.

- پیامد عدم کنترل بحران اقتصادي: بحران اقتصادي در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود.
سخت

عمدة تمرکز مورخان قدیم بر روي مسائل سیاسی و نظامی و شرح حال فرمانروایان بود و به مسائل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی اهمیتی نمی  دادند.  121
سخت

ابداع خطوط هیروگلیف و دموتیک از دستاوردهاي برجستۀ تمدن مصر باستان بود.  122
متوسط

 123
متوسط

 124
متوسط

آموزه هاي دین زرتشت و فرهنگ عمومی، تأثیر شگرفی بر جایگاه و حقوق زنان در دوران باستان داشت.  125
متوسط

قلعه ها، کاخ ها و شهرها، از دستاوردهاي معماري حکومت ماد است.  126
سخت

الف)در زمان پادشاهی قباد یکم، حکومت ساسانی با جنبشی اجتماعی و اقتصادي به رهبري مزدك مواجه شد.  127
ب)در زمان اشکانیان فرماندهی سپاه ایران را در جنگ حّران، سردار بی باك و شجاع ایرانی، سورنا بر عهده داشت.

پ)درباره ي دین مادي ها شواهدي وجود دارد که نشان می دهد آن ها اهوره مزدا و برخی از خدایان کهن ایرانی همچون میترا را ستایش میکرده اند.
ت)در زمان پادشاهان هخامنشی مردم در پیروي از دین آزاد بودند.

متوسط
(الف) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها گاه شماري (خورشیدي - قمري) رایج بود. از آنجایی که سال قمري  شبانه روز و سال خورشیدي  و  128

یک چهارم شبانه روز است، براي رفع این اختالف، هر سه سال، یک ماه به سال می افزودند.
(ب) گاه شماري هجري قمري که تقویم رایج بیشتر کشورهاي اسالمی به شمار می رود، بر پایه ي گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است و مبدأ آن اول محرم سالی است که پیامبر (ص) از مکه به

مدینه هجرت کرد.
سخت
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الف)در زمان پادشاهی قباد یکم، حکومت ساسانی با جنبشی اجتماعی و اقتصادي به رهبري مزدك مواجه شد.

پ)درباره ي دین مادي ها شواهدي وجود دارد که نشان می دهد آن ها اهوره مزدا و برخی از خدایان کهن ایرانی همچون میترا را ستایش میکرده اند.

(الف) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها گاه شماري (خورشیدي - قمري) رایج بود. از آنجایی که سال قمري  شبانه روز و سال خورشیدي  و

(ب) گاه شماري هجري قمري که تقویم رایج بیشتر کشورهاي اسالمی به شمار می رود، بر پایه ي گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است و مبدأ آن اول محرم سالی است که پیامبر (ص) از مکه به

(الف) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها گاه شماري (خورشیدي - قمري) رایج بود. از آنجایی که سال قمري  شبانه روز و سال خورشیدي  و365(الف) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها گاه شماري (خورشیدي - قمري) رایج بود. از آنجایی که سال قمري  شبانه روز و سال خورشیدي  و(الف) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها گاه شماري (خورشیدي - قمري) رایج بود. از آنجایی که سال قمري  شبانه روز و سال خورشیدي  و354(الف) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها گاه شماري (خورشیدي - قمري) رایج بود. از آنجایی که سال قمري  شبانه روز و سال خورشیدي  و
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تحلیل گزینه هاي نادرست:   129

: یهودي ها از فلسطین به یثرب کوچیده بودند. گزینۀ

: ساکنان شهر یثرب در دوران جاهلیت شامل دو گروه بودند. گزینۀ

: محله هاي مدینه بیشتر به دهکده هایی شباهت داشتند که در هریک از آن ها اعضاي یک یا چند قبیله و طایفه زندگی می کردند. گزینۀ
متوسط

اکتاویان با غلبه بر رقیبانش تغییراتی در نظام حکومتی جمهوري رم به وجود آورد و دین مسیحیت در زمان امپراتور کنستانتین رونق بی سابقه اي یافت و حدود   130

 سال بعد از کنستانتین، مسیحیت دین رسمی امپراتوري روم شد.
سخت

یکی از تحوالت مهم دوران ایلخانان و تیموریان، رشد قابل توجه تصوف و طریقت هاي صوفیانه بود. هجوم ویرانگر و وحشت انگیز مغول به ایران و نگرانی و  131
نا امیدي که در جامعه ایجاد کرد، نقش مؤثري در روي آوردن مردم به تصوف و رفتن به درون خانقاه ها داشت. از این رو، در عصر ایلخانان و تیموریان طریقت هاي صوفیانۀ بزرگی همچون، صفویه،

نعمت اللهیه، حروفیه، نوربخشیه، نقشبندیه، مشعشعیه ظهور کردند و یا فعالیت خود را گسترش بخشیدند.
سخت

شاه عباس دوم، پسر و جانشین شاه صفی، نسبت به پدر شجاعت و لیاقت بیشتري داشت و قندهار را پس گرفت، اما نتوانست روند ضعف و انحطاط حکومت  132
صفویان را متوقف سازد. با به تخت نشستن شاه سلیمان، روند انحطاط و زوال صفویان شدت گرفت. در زمان او اعضاي حرمسرا نفوذ زیادي داشتند و در ادارة امور حکومت دخالت می کردند.

در نتیجۀ نفوذ و دخالت حرمسرا بود که شاهزادة بی کفایتی همچون حسین میرزا (سلطان حسین) به عنوان جانشین شاه سلیمان انتخاب شد.
متوسط

ربض (شهر بیرونی) در دورة سلجوقی بیش از ادوار پیشین گسترش یافت. این اتفاق به دلیل رشد تجارت و افزایش جمعیت شهرها رخ داد و تصویر صورت  133
سؤال مربوط به برج طغرل در ري می باشد.

متوسط
محقق باید موضوعی را برگزیند که منابع و اطالعات کافی در مورد آن موجود باشد . «پرسش ?ها» در یک پژوهش? علمی مانع از بیراهه رفتن پژوهشگر از سیر  134

درست پژوهش می ?شوند. ???
متوسط

تاریخ روابط سیاسی ایران و فرانسه در دورة قاجار  گاهی واژة تاریخ در نوشته ها و زبان مردم به  کار رفته و منظور از آن علم و روش هاي علمی است که به  135
وسیلۀ آن، رویدادهاي گذشته براساس شواهد و مدارك مطالعه و تحلیل می شوند.

تاریخ یونان  گاهی واژة تاریخ به منظور مجموعۀ حوادث و رویدادهایی است که یک فرد یا یک جامعه از سر گذرانده است.
ارائۀ نتایج تحقیق دربارة تمدن جیرفت مربوط به گزارش یافته هاي پژوهش یعنی ششمین مرحله از مراحل پژوهش در تاریخ است.

سخت
بررسی کتاب "فتوت نامۀ سلطانی" از راه مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد است. مقایسه و مطابقت یک خبر و منبع تاریخی با سایر منابع نظیر فتوت نامه ها  136

روشی سودمند در جهت تعیین اعتبار اخبار و اسناد است.
سخت

الف) دهقانان  137
ب) سادات علوي

پ) صفاریان، علویان طبرستان، آل بویه
ت) روادیان

سخت
الف) پس از انقراض امپراتوري شارلمانی در اوایل قرن  م. هرج ومرج اروپا را فراگرفت.  138

ب) واسال به ارباب خود سوگند وفاداري یاد می کرد و موظف بود که هنگام جنگ او را یاري دهد.
پ) در طول قرون وسطا اختراع خیش آهنی، بهره گیري وسیع از اسب در امور زراعی و استفادة درست از کود حیوانی موجب بهبود کشاورزي و افزایش محصول شد.

ت) سرف اجازه نداشت که ملک ارباب خود را ترك کند؛ اما در عین حال مانند برده نیز نبود که قابل خرید و فروش باشد.
متوسط

الف) امیران شیعه مذهب علویان طبرستان که از سادات علوي به شمار می رفتند، خود مدعی خالفت بودند و عباسیان را غاصب خالفت می شمردند.  139
ب) پس از حملۀ یعقوب به نیشابور و از میان برداشتن حکومت طاهریان و سپس لشکرکشی ناموفق امیر صفاري به بغداد، روابط دو طرف به خصومت گرایید.

پ) مهم ترین پیامد سیاسی ظهور حکومت هاي ایرانی، کاهش و زوال تدریجی سلطۀ سیاسی-نظامی خلفاي عباسی بر ایران بود.
سخت

تشریح عبارت هاي نادرست:  140
الف) بخش عمدة جمعیت در ایران در روستاها به سر می بردند.

ب) شهرها مانند دوران پیش از آن، از سه بخش کهندژ (ارگ)، شهرستان (شارستان) و شهر بیرونی (ربض) تشکیل می شد.
سخت

در دورة ساسانیان کشور به ترتیب به سرزمین (ایالت)، خوره (استان)، تسوگ (شهرستان) و رستاك (دهستان) تقسیم می شد.  141
متوسط

بررسی گزینه هاي نادرست:  142

. در نواحی انسانی مانند نواحی زبانی و قومی، تعیین مرز نواحی آسان تر از نواحی طبیعی نیست بلکه دشوارتر می باشد.

. هر ناحیه گاه بخشی از یک روستا، یک شهر یا استان یا یک کشور است و گاه چند کشور و قاره را در برمی گیرد و مقیاسی جهانی دارد.

. در اثر فعالیت هاي انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگی هاي خاص یک ناحیه از بین برود و وسعت آن کم و زیاد شود و مرزها تغییر می کنند.
متوسط

در جغرافیا براي علت پدیده ها از کلمه (چرا، تداوم خشکسالی در سال هاي اخیر) و روند زمانی موضوعات از (چه موقع، در فصل گرم سال) و بیان ماهیت هر  143
پدیده با مسئله از (چه چیز، افزایش ریزگردها در هوا) و مکان وقوع پدیده ها از (کجا، مردم جنوب ایران) استفاده می شود.
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در دورة ساسانیان کشور به ترتیب به سرزمین (ایالت)، خوره (استان)، تسوگ (شهرستان) و رستاك (دهستان) تقسیم می شد.

. در اثر فعالیت هاي انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگی هاي خاص یک ناحیه از بین برود و وسعت آن کم و زیاد شود و مرزها تغییر می کنند.

در جغرافیا براي علت پدیده ها از کلمه (چرا، تداوم خشکسالی در سال هاي اخیر) و روند زمانی موضوعات از (چه موقع، در فصل گرم سال) و بیان ماهیت هر
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توضیح نکات درسی: 
شش سؤال اساسی در جغرافیا وجود دارد که عبارتند از: کجا، چه چیز، چرا، چه موقع، چه کسی و چطور.

سخت
اشکال کاوش: این نوع فرسایش بیشتر حاصل کنده شدن ذرات از یک مکان و انتقال آن ها به مکان هاي دیگر است.  144

متوسط
ناحیۀ ساحلی محل تالقی زیست بوم  خشکی و دریا است. این ناحیه زندگی گیاهی و جانوري متنوع و خاص خود را دارد و گیاهان خشکی و آبزي، انواع ماهیان،  145

مرجان ها و نرم تنان، پرندگان و حشرات و سخت پوستان را که در جزایر، آب ها و سواحل زندگی می کننند، در برمی گیرد.
به طور کلی این تنوع زیستی در اثر تمرکز زیاد جمعیت در سواحل و فعالیت هاي انسانی در معرض خطر قرار گرفته است.

متوسط
رابطۀ عوامل جغرافیایی با سیاست و قدرت از گذشته هاي دور مورد توجه اندیشمندان بوده و توجه به آن موجب پیدایش نظریه هاي ژئوپلیتیکی شده است.  146

، راتزل که پدر علم جغرافیاي سیاسی شناخته می شود، نظریۀ «فضاي حیاتی» را مطرح کرد. در قرن 
سخت

مکیندر در جزیرة جهانی خود منطقۀ خشکی اوراسیا (از رود ولگا در غرب تا سیبري در شرق) را قلعۀ (دژ) جهانی می دانست و می گفت این منطقه براي  147
قدرت هاي دریایی، غیر قابل دسترس است.

سخت
» در مرحلۀ جمع آوري اطالعات می باشد که در نوع روش میدانی آن، پژوهشگر براي گردآوري اطالعات ناگزیر است به محیط بررسی گزینۀ نادرست: «  148

بیرون برود.
سخت

بعضی از دشت  ها بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست به  وجود آمده  اند. مثل دشت نهاوند و پاره  اي از دشت  ها حاصل انحالل مواد آهکی و  149
هموار شدن زمین  ها هستند. مثل ماه ی دشت کرمانشاه. در اطراف خط استوا به  دلیل گرم بودن وصعود هوا، کمربند کم فشار حاّره  اي تشکیل می  شود و داراي آب و هواي گرم و مرطوب است. 

متوسط
نقشه ی داده شده در صورت سؤال ناحیه  ي فروملی را نشان می دهد که یک واحد جغرافیایی مانند شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان است. ناحیۀ خودمختار  150

ناحیه  اي است که استقالل محدود یک واحد سیاسی در ادارة امور خود در داخل یک کشور است. مانند نخجوان در جمهوري آذربایجان، هنگ  کنگ (چین) و کردستان در عراق. 
متوسط

سیاست  ها و تصمیماتی که حکومت یک کشور در زمینۀ اقتصاد، اشتغال و توزیع درآمد اتخاذ می  کند و هم چنین نوع برنامه  ریزي و بودجه  اي که به نواحی مختلف  151
کشور (شهر، روستا، استان و...) اختصاص می  دهد، بر توزیع امکانات و تجهیزات در نواحی مختلف اثر می  گذارد. در نتیجه، ممکن است توزیع امکانات مناسب و عادالنه یا به دور از عدالت باشد و

چشم  اندازها و فضاهاي جغرافیایی متفاوتی ایجاد شود. (تصویر صورت سؤال، استفاده از کار کودکان در جمع  آوري زباله- فیلیپین را نشان می  دهد.)
سخت

الف) تصویر نشان داده شده، تپۀ ماسه اي ( تلماسه ) را در لیبی نشان می دهد.  152
ب) ستون هاي سنگی دریایی، غارها و طاق هاي دریایی از اشکال فرسایش کاوشی در سواحل است و آب سنگ ها، جزایر مرجانی، باتالق ها و زبانه یا دماغه ماسه اي از اشکال فرسایش تراکمی در

سواحل محسوب می شوند.
پ) مماس شدن منحنی هاي میزان روي نقشه هاي توپوگرافی، نشانۀ پرتگاه است.

متوسط
الف) چشم انداز نواحی کوهستانی غربی کشور از مریوان در کردستان با جهت شمال غربی - جنوب شرقی تا تنگۀ هرمز را تشکیل داده است.  153

ب) برخی از ناهمواري هاي منطقۀ کوهستانی مرکزي، توده هاي نفوذي آذرین هستند که به آنها کوه هاي منفرد مرکزي می گویند.
ج) رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحۀ شبه جزیرة عربستان و صفحۀ اوراسیا به وجود آمده است.

سخت
»، «بارش در دورة سرد سال بیش تر از دورة عالمت  در طبقه بندي کوپن نشانگر آب و هواي معتدل است که «سردترین ماه در آن بین  تا   154

گرم» و «مناسب براي جنگل هاي خزدار» است.

» مربوط به ناحیۀ آب و هوایی سرد است که با عالمت  نشان داده می شود. ،  و  عبارات گزینه هاي «
سخت

) میانگین سردترین ماه بین  تا  است و بارش در دورة سرد سال بیشتر از دورة گرم و مناسب براي جنگل  در منطقۀ آب و هوایی معتدل (  155

) میانگین سردترین ماه کمتر از  است و بارش تابستان بیشتر از زمستان و مناسب براي جنگل هاي مخروطی سردسیري است. هاي خزان دار است. در منطقۀ آب و هوایی سرد (
سخت

شکل هاي متفاوت شهر ها:  156
شهر هاي خطی: شهري که حول محور هاي ارتباطی (ریلی و جاده اي) و یا در امتداد رود، دریا و دریاچه و به صورت خطی شکل گرفته است (بوشهر).

شهر شعاعی (ستاره اي): در این نوع از شهر ها، شهر داراي یک مرکز اصلی (میدان) بوده و خیابان ها و شبکه هاي مهم از آن مرکز به صورت شعاعی منشعب می شوند و سایر فضا ها اطراف آن ها
شکل می گیرند. (همدان)

شهر شطرنجی: در این شهر ها، یک شبکه مستطیل شکل از راه هاي ارتباطی، زمین هاي شهر را به بلوك ها و قطعات همسان تقسیم می کند (سلماس، آذربایجان غربی).
سخت

پژوهشگر براي دستیابی به شناخت و آگاهی از مسئله اي که در ذهنش پدید آمده است، ابتدا باید مسئلۀ خودش را به صورت واضح و روشن بیان کند.  157
گام دوم، یعنی تدوین فرضیه (فرضیه سازي)، یکی از مراحل حساس پژوهش است.

متوسط
تشریح عبارت هاي نادرست:  158

ب) گام نتیجه گیري و ارائۀ پیشنهادها مربوط به گام آخر است و بعد از پردازش اطالعات قرار می گیرد.
د) جغرافی دانان با به کارگیري دیدي ترکیبی یا کل  نگري، به مطالعۀ محیط می پردازند؛ زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند.

متوسط
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شهر شعاعی (ستاره اي): در این نوع از شهر ها، شهر داراي یک مرکز اصلی (میدان) بوده و خیابان ها و شبکه هاي مهم از آن مرکز به صورت شعاعی منشعب می شوند و سایر فضا ها اطراف آن ها

شهر شطرنجی: در این شهر ها، یک شبکه مستطیل شکل از راه هاي ارتباطی، زمین هاي شهر را به بلوك ها و قطعات همسان تقسیم می کند (سلماس، آذربایجان غربی).

 اي که در ذهنش پدید آمده است، ابتدا باید مسئلۀ خودش را به صورت واضح و روشن بیان کند.

د) جغرافی دانان با به کارگیري دیدي ترکیبی یا کل  نگري، به مطالعۀ محیط می پردازند؛ زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند.
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پدیدة پخش یا انتشار، فرایندي است که طی آن یک موضوع یا پدیده مانند زبان، مذهب، افکار و ... از یک مکان به سایر مکان ها گسترش می یابد.  159
قصرالحمرا نشان دهندة گسترش معماري اسالمی در اسپانیا است و این بنا از شاهکارهاي معماري اسالمی به شمار می رود و پدیدة پخش فرهنگی را نشان می دهد.

سخت
دره هاي  شکل معموًال بر اثر جریان آب رودها و فرسایش آبی شکل می گیرند.  160

دره هاي  شکل معموًال بر اثر فرسایش یخچالی طی هزاران سال پدید آمده اند.
اشکال کارستی بر اثر فرسایش انحاللی به وجود آمده اند.

پس از به وجود آمدن کوه ها، هوازدگی و فرسایش به آن ها شکل می دهند.
متوسط

سؤاالت فلسفی به ذهن اکثر انسان ها خطور می کند نه همه.  161
سخت

تمدن هاي قدیمی تر و ساده تر، مقدمۀ شکل گیري تمدن هاي جدید تر بوده اند و دستاورد هاي آنان به تمدن هاي جدید تر منتقل شده است. باتوجه به این  162
دالیل، اطالعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد؛ ما تنها می توانیم بر اساس آثار باقی مانده، گزارش اجمالی از دورترین اندیشه هاي فلسفی ارائه کنیم.

متوسط
مورخان فلسفه در غرب ، تاریخ فلسفه را غالبًا از یونان و فالسفۀ یونانی پیش از سقراط آغاز می کنند و معموًال تالس را نخستین فیلسوف یونانی معرفی می  163

نمایند.
سخت

این باور که حقیقت وجود دارد، یک باور حق است و اگر انسان بتواند زندگی خود را براساس این باور بنا کند، به «بخشی» از زندگی برتر دست یافته است.  164
سخت

فیلسوفان می کوشند نمونه هایی از مغالطه هاي فلسفی را جهت عبرت گرفتن دیگران، تشریح کنند.  165
سخت

فیلسوف واقعی «هیچ» سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایۀ توّهم، تخیّل، تبلیغات و تعّصب بنا نمی کند. هرچند گزینۀ  از لحاظ منطقی می تواند  166
درست باشد (فیلسوف بعضی سخن ها را بدون دلیل نمی پذیرد،عبارت غلطی نیست) ولی می توان از آن نتیجه گرفت که برخی را نیز بدون دلیل می پذیرد پس می تواند غلط باشد.

متوسط
اگر ما افکار، عقاید و عادت هاي خود و اطرافیان را با نگاه نقادانه بازبینی کنیم، درمی یابیم که برخی از این افکار و عقاید پشتوانۀ عقلی و منطقی محکمی ندارند.  167

بررسی سایر گزینه ها:

- براي کشف حقیقت، ابتدا باید زنجیر عادت هاي نابخردانه را توسط «عقل و خرد» پاره کرد.

- «یکی از ابعاد» تمثیل غار افالطون، نمایِش گرفتاري انسان در غار عادت ها و تعصب ها و نادانی هاست.

- رهایی از غار و رسیدن به روشنایی، براي کسی که در غار نشسته و زنجیر بر دست و پا دارد، «بسیار سخت» است.
سخت

168  با کمک «اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوري» به نشر اندیشۀ خود می پرداختند و بر «شیوة زندگی مردم» تأثیر می گذاشتند.
متوسط

امور محسوس را هم می توان با حواس درك کرد و هم با ابزار. شاید امر محسوسی به صورت مستقیم و بدون ابزار حس نشود، اما اگر امري با حواس قابل درك  169

( باشد، قطعًا با ابزار هم قابل درك است. ضمنًا برخی امور محسوس با حواس قابل درك هستند و دیگر نیازي به استفاده از ابزار نیست. (صحیح بودن گزینۀ 
سخت

پارمنیدس شناحت حسی را معتبر نمی دانست و براي شناخت عقلی ارزش قائل بود و هراکلیتوس معتقد بود که هم حس و هم عقل معتبر هستند.  170
سخت

ابن سینا در یکی از کتاب هاي خود به تبیین عرفان می پردازد و به طور دقیق معرفت شهودي را توضیح می دهد؛ اما از ارتباط آن با فلسفه و استدالل هاي فلسفی  171
سخنی نمی گوید.

متوسط
- از نظر ابن سینا انسان متشکل از بدن و روح است.  172

- بنابر نظر مالصدرا روح از تکامل بدن به وجود می آید. بر اساس حکمت متعالیه، روح نتیجۀ رشد و تکامل خود جسم و بدن است.
- طبق نظر دکارت نفس و بدن دو جوهر کامًال متمایز از یکدیگرند.

سخت
 173

متوسط
وجود و هستی اصلی ترین مبناي هرچیزي است و تمامی خصوصیات وابسته به همین وجود و هستی است.  174

متوسط
مورد «الف» مرتبط با استقالل در اندیشه است و مورد «ج» مرتبط با دوري از مغالطه هاست. اما موارد «ب» و «د» مرتبط با رهایی از عادات غیرمنطقی است.  175

متوسط
آغاز تفکر فیلسوفانه، درك عظمت و اهمیت سؤال هاي بنیادین و ورود به وادي حیرت است. بنابراین انسان ابتدا با پرسش هاي بنیادین مواجه می شود و از  176

عظمت آن ها دچار حیرت می شود و بعد وارد وادي تفکر فلسفی می شود.
متوسط

تشریح گزینه هاي دیگر:  177

»: شک در امکان شناخت و شکاکیت مطلق امکان پذیر نیست. گزینۀ «

»: این شک، غیر از شک در اصل شناخت است. گزینۀ «

»: شک در اصل دانستن و همۀ دانسته ها امکان پذیر نیست. گزینۀ «
متوسط
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 هاست. اما موارد «ب» و «د» مرتبط با رهایی از عادات غیرمنطقی است.

آغاز تفکر فیلسوفانه، درك عظمت و اهمیت سؤال هاي بنیادین و ورود به وادي حیرت است. بنابراین انسان ابتدا با پرسش هاي بنیادین مواجه می شود و از
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تشریح عبارت هاي نادرست:  178
(د): سروش معبد دلفی به کرفون (دوست سقراط) پیام داده بود، نه خود سقراط. هم چنین راز سروش معبد دلفی این بود که به ما بنمایاند تا چه پایه نادانیم.

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

پیروي از نظرات فیلسوفان گذشته تنها در صورتی پذیرفته است که با استدالل عقلی اثبات شده باشد و اگر فیلسوفان قبلی عقاید نادرستی داشته باشند،  179
فیلسوف واقعی آن ها را نمی پذیرد. لذا عقیده اش را بر پایۀ نظرات فیلسوفان قبلی بنا نمی کند. همچنین فیلسوف در برابر حقیقت متواضع است.

متوسط
دکارت معتقد بود انسان مفاهیمی مانند اعتقاد به نفس مجرد و وجود خدا را به طور ذاتی دارد که با عقل درك می کند. اما کانت مفاهیمی مانند زمان و مکان را  180

غیر تجربی و ذهنی می دانست نه ذاتی.
سخت

هنگامی که دو کلی عام وخاص را نقیض می کنیم، نسبت میان آن دو تفاوتی نمی کند و فقط کلی عام، خاص شده و کلی خاص، عام می شود.  181
سخت

بین دو قضیه ي جزیی که در کیف مختلف اند رابطه ي مانعۀالرفع و بین دو قضیه ي متناقض منفصل حقیقی برقرار است.  182
سخت

تضاد بین دو قضیه اي است که سور هر دو کلی است ولی از نظر نسبت یکی موجبه است و یکی سالبه: بنابراین موجبه ي جزئیه «تضاد ندارد.»  183

تناقض بین دو قضیه اي است که هم در سور و هم در نسبت تفاوت دارند؛ بنابراین متناقض موجبه ي جزئیه، سالبه ي کلیه می شود: «بعضی انسان ها مؤمن هستند  هیچ انسانی مؤمن نیست.»
متوسط

رابطه ي ذهن و زبان همان رابطه ي معنی و کلمه است و رابطه ي مفهوم و مصداق همان رابطه ذهن و عالم خارج است.  184
سخت

در عبارت اول کلمه ي آذربایجان داراي چهار بخش آ/ذر/باي/جان  است پس منظور وجود زبانی است و در عبارت دوم وجود خارجی آذربایجان داراي دو  185
بخش شرقی و غربی است.

سخت
در مقدمۀ اول سعدي مصداقی از انسان هاست و در مقدمۀ دوم انسان یک مفهوم است.  186

سخت
هر دو قیاس نامعتبر است زیرا در اولی، محمول درنتیجه، مثبت است و در مقدمۀ دوم منفی است و در دومی حد وسط در هر دو مقدمه منفی است. با  187

عالمت گذاري کامًال مشخص می شود.
سخت

قضیه ي شرطی منفصل غیر قابل جمع در کذب قضیه اي است که محال است هر دو طرف آن نادرست باشد، اما می تواند هر دو طرف آن درست باشد و یا یک  188

) جمع هر دو ممکن است اما نمی شود که به اندازه کافی برنامه ریزي درشت و موفق نشد. طرف درست و طرف دیگر نادرست باشد. در گزینه ي (
متوسط

تشریح گزینه هاي دیگر:  189

»: نادرست هستند؛ چون هر دو مقدمۀ صورت قیاس سالبه است. » و « گزینه هاي «

»: نادرست است؛ چون حد وسط در هر دو مقدمه منفی است. گزینۀ «
متوسط

در تعریف مفاهیم ذهن به طور طبیعی ابتدا مفاهیم عام و کلی تر را مورد استفاده قرار می دهد و سپس به سراغ مفاهیم جزئی تر می رود در حالی که حیوان  190
کلی تر از ناطق است و این شرط رعایت نشده است. همچنین استفاده از تعریف نادرست به معنی تعریف بی ربط است بنابراین تعریف دایره به خط چون نادرست است پس بی ربط است زیرا دایره

شکل است نه خط.
متوسط

» موضوع در مصراع اول ذکر شده است و گزینۀ « » و « »، دوستان حقیقی: موضوع - به دوست پیوسته: محمول؛ درحالی که در گزینۀ « در مصرع دوم گزینۀ «  191

» نیز اصوًال قضیۀ حملی نیست.
سخت

تشریح موارد نادرست:  192
الف) در فن بیان در پی اقناع دیگران هستیم؛ نه در پی کسب حقیقت. پس از برهان استفاده نمی کنیم.

ب) در جریان مناظرة تلویزیونی، طرفین در پی اقناع یکدیگر نیستند.
ج) توضیح مذکور مربوط به «جدل» است.

متوسط
قضیۀ اول: «هرکس (موضوع) آورنده وسیله با خود (معمول)»  193

قضیۀ دوم: «این سی مرغ (موضوع) آن سیمرغ (معمول)»
متوسط

در بر شمردن مزایاي یک چیز از استدالل استفاده می کنیم (مورد الف، ج و د).  194

در تعریف، شی جدیدي را براي افراد توصیف می کنیم (تعریف کارت بانکی در مورد ب و تعریف دستگاه  در مورد هـ).
سخت

الف) تعریف  195
ب) استدالل
ج) استدالل
د) تعریف

 توضیح نکات درسی:
اگر مزیت هاي یک مفهوم را برشماریم، از «استدالل» و اگر به توصیف مفهوم بپردازیم، از «تعریف» استفاده کرده ایم.
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متوسط
از شروط تعریف صحیح این است که دو مفهوم (که یکی در تعریف دیگري می آید) جامع و مانع باشند، و این قضیه با متساوي بودن مصادیق دو مفهوم حاصل  196

می شود.
متوسط

در دو استدالل اول، مقدمات ضرورتًا نتیجه را در پی ندارد. بلکه صرفًا از نتیجه، حمایت نسبی می کنند. اما در استدالل سوم، مقدمات ضرورتًا نتیجه را درپی  197
دارند. بنابراین دو استدالل اول ، استقرایی اند و استدالل سوم قیاسی.

توضیح نکات درسی:
نتیجۀ استدالل استقرایی احتمالی است و ممکن است غلط باشد. اما نتیجۀ استدالل قیاسی، در صورت صادق بودن مقدمات و درست بودن قیاس، حتمًا صادق است.

سخت
«تیم برندة مسابقات» در این جمله، مفهومی جزئی و داراي مصداقی مشخص است.  198

» یک مفهوم کلی است چرا که مشخصًا به روز بعد از امروز اشاره نمی کند و داللت بر آینده دارد. نکته: «فردا» در گزینۀ «
سخت

الف) استدالل، ب) تعریف، ج) استدالل، د) تعریف  199
اگر مزایا و منفعت چیزي را برشماریم (چرایی) از استدالل استفاده کردیم و اگر در رابطه چیستی یک موضوع صحبت کنیم از تعریف استفاده کردیم.

متوسط
عبارت «عکس الزم الصدق ندارد» به این معنا است که عکس قضیۀ مورد نظر ما در برخی مثال ها، صادق و در برخی از مثال ها کاذب می شود.  200

متوسط
- فروش کاال با قیمت - کسب بازار مناسب براي محصوالت خود   تولیدکنندگان براي جلوگیري از زیان و کسب سود بیش تر، درآمد خود را از طریق،   201

مناسب افزایش می دهند.
متوسط

 202

هزینه ي استهالك ساالنه  میلیارد ریال 

میزان کاهش  میلیارد ریال 

میلیارد ریال  قیمت جدید  میلیارد ریال 

هزینه ي استهالك جدید  میلیارد ریال 

استهالك چهار سال آخر  میلیارد ریال 
سخت

الف) کاالهایی که توسط مصرف کنندگان نهایی خریداري و به مصرف می رسد (کاالهاي مصرفی) نام دارند.  203
ب) کاالهایی که به برطرف کردن نیازهاي اساسی زندگی بشر براي بقا می پردازند (خوراك، پوشاك و مسکن) و تغییر زیاد قیمت این کاالها در بازار مصرف آن ها را تغییر نمی دهد (کاالهاي

ضروري) می نامند.
ج) کاالهایی که تولید می شود ولی مستقیمًا مورد استفاده قرار نمی گیرند، بلکه در ادامه ي فرآیند تولید در تولید کاالهاي دیگر بکار می روند و کاالي نهایی را تکمیل می کنند (کاالي واسطه اي)

می نامند.
د) کاالهاي مصرفی که معموًال بادوام هستند و مستقیمًا مورد استفاده مصرف کنندگان قرار نمی گیرند بلکه در طول زمان با آن ها کاالها و خدمات دیگر تولید می شوند (کاالهاي سرمایه اي) گوید.

(براي این نوع کاالها باید هزینه استهالك محاسبه نمود)
هـ) کاالهاي تولیدي که براي تأمین نیازهاي کم اهمیت تر مورد استفاده قرار می گیرند و در واقع استفاده از آن ها معموًال رفاه و آسایش بیشتري را ایجاد می کند (کاالهاي لوکس و تجملی) نامیده

می شوند.
و) کاالهاي مصرفی که خودشان مصرف نمی شوند، بلکه در طول زمان خدمات و تولید ارایه شده از سوي آن ها مصرف می شود و مترادف با آن ها کاالهاي سرمایه اي را در نظر می گیرند (کاالهاي

بادوام) گویند.
متوسط

در سطح قیمت  ریال که مقدار عرضه و تقاضا برابر می شود بازار به تعادل می رسد و کمبود یا مازاد دیده نمی شود. پس در ردیف  برابري بین عرضه و  204
تقاضا را داریم که به آن قیمت و مقدار تعادلی گویند.

در سطح قمیت هاي باالتر از  ریال (ردیف هاي  و  و  در بازار با مازاد عرضه روبه رو می شویم.)

در سطح قیمت هاي پایین تر از  ریال (ردیف هاي  و  و - در بازار با کمبود عرضه روبه رو می شویم.)
سخت

 205

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

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

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

 سهم دهک نهم 

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

 جمعیت افراد در هر طبقه

نفر  جمعیت افراد دهک هاي چهارم تا هفتم

نفر  جمعیت کل کشور

3

12

980 14 70

980 98
10

100
882980 98 882

882 14 63

63 4 252

2504

250567

250123

544 9

125 77

100

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

16 17 33

4 20 5 000 000
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 سهم دهک سوم  سهم دهک پنجم

 سهم دهک ششم  سهم دهک سوم  سهم دهک ششم

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

 سهم دهک دهم  سهم دهک نهم

 جمعیت افراد در هر طبقه

 جمعیت افراد دهک هاي چهارم تا هفتم

 جمعیت کل کشور

4 9

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

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

100 3 4 5 6 9

16 17

4 20

10 10 5 50 000
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ج) دهک سوم از  درصد درآمد ملی برخوردار است یعنی:

میلیارد دالر 

دهک ششم از  درصد درآمد ملی برخوردار است یعنی: 

میلیارد دالر 

سخت
بانک توسعه صادرات = بانک تخصصی            بانک توسعه اسالمی مستقر در جده / توسعه تعاون = بانک توسعه اي  206

بانک ایران و اروپا = بانک سرمایه گذاري               بانک ملی = بانک تجاري
متوسط

 207
متوسط

 208
متوسط

 209
متوسط

 210
متوسط

در دهۀ دوم عمر انقالب اسالمی، عزم کشور بر حل مشکالت اقتصادي بر جاي مانده از زمان پهلوي وبازسازي خرابی هاي ناشی از جنگ بود.  211
سخت

جامعۀ اسالمی براي حفظ هویت و استقالل سیاسی خود باید به رشد و پیشرفت اقتصادي خود به مثابه یکی ازمهم ترین ابزارها توجه کند.  212
کاالیی ضروري است که با تغییر قیمت، فرد مصرف آن را تغییر ندهد.

 ضروري یا تجملی بودن کاال یکی مفهوم اقتصادي است.
متوسط

 213

)  سود واقعی داریم.  الف) سود اسمی که بانک ها به سپرده هاي مردم می پردازند  است که بعد از کسر تورم (
ب) در صورتی که طلبکار قبل از زمان سررسید سفته به پول آن نیاز پیدا کند، می تواند سفته را پشت نویسی کند و با دریافت مبلغی کم تر، طلب خود را به دیگري انتقال دهد.

پ) زیرا درآمد بانک هاي اسالمی از راه سرمایه گذاري مستقیم در طرح هاي تولیدي و عمرانی یا سرمایه گذاري به صورت غیرمستقیم از طریق عقود اسالمی در بخش واقعی اقتصاد است.
ت) فوالد کاالي واسطه اي است که در تولید لوازم خانگی استفاده می شود و در بورس کاال خرید و فروش می شود، ولی کیف و کفش چرمی کاالي مصرفی است و در بورس کاال معامله نمی شود.

- اوراق مشارکت از اسناد اعتباري بلندمدت است که می تواند مانند سهام در بازار سرمایه خرید و فروش شود.
سخت

 214

ریال  مالیات ماهانۀ فرد (الف  

 ریال  ماندة خالص ماهانۀ فرد (ب

 ریال  ماندة خالص ساالنۀ فرد  
 ج) نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه «تصاعدي» است. در این نظام مالیاتی، نرخ مالیات با افزایش درآمد یا دارایی، زیاد و به عکس با کاهش درآمد یا دارایی کم می شود. به عبارت دیگر، افراد با

درآمدهاي بیشتر با نرخ بیشتر و افراد با درآمدهاي پایین تر با نرخ کم تري مالیات می پردازند.

) را در سرمایه گذاري جدید به کار ببرد،  ریال ( د) درصورتی که فرد  ماندة خالص ماهانۀ خود (ریال

) براي فرد باقی می ماند.
سخت

 215

واحد پولی  تولید کل به قیمت جاري در سال 

 الف) واحد پولی

ب)

 تولید کل به قیمت ثابت در سال  تولید کل به قیمت جاري در سال  افزایش تولید کل ناشی از تورم در سال 

 واحد پولی  تولید کل به قیمت ثابت در سال 

 واحد پولی  افزایش تولید کل ناشی از تورم در سال 

5

50 000 2 500
5

100
12

50 000 6 000
12

100

نرخ تورم100
سطح قیمت ھای قدیم سطح قیمت ھای جدید

سطح قیمت ھای قدیم

10 103850 3500
3500

155 10 155

تعدا سفتھ ھا1000
100 000 000

100 000

65 000 000 16 250 000
25

100
65 000 000 16 250 000 48 750 000

48 750 000 12 585 000 000

1
6

48 750 000 8 125 000
1
6

40 625 000

48 750 000 8 125 000 40 625 000

45 200 350 510001391

51000 9000 350 350 42000 120

139113911391

45 150 350 100 41 7501391

51 000 41 750 92501391
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 تولید کل به قیمت جاري در سال 

 تولید کل به قیمت ثابت در سال  تولید کل به قیمت جاري در سال  افزایش تولید کل ناشی از تورم در سال 

 تولید کل به قیمت ثابت در سال 

 افزایش تولید کل ناشی از تورم در سال 

451391

1391 تولید کل به قیمت ثابت در سال  تولید کل به قیمت جاري در سال  افزایش تولید کل ناشی از تورم در سال 1391 تولید کل به قیمت ثابت در سال  تولید کل به قیمت جاري در سال  افزایش تولید کل ناشی از تورم در سال 

451391

511391
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 پ) ابتدا باید نرخ تورم کاالهاي  را به دست آوریم:

 نرخ تورم کاالهاي گروه  در سال 

درصد  نرخ تورم 

 دستمزد کارمندان دولت  افزایش یافته است و در همین زمان تورم ( درصد) می باشد. درواقع قدرت خرید واقعی کارمندان کاهش یافته است.
سخت

- تولیدکنندگان معموًال فرصت، تخصص و امکانات الزم را براي فروش محصوالت خود به مصرف کنندگان کشورهاي دیگر ندارند؛ به همین دلیل، این کار را از  216
طریق افرادي انجام می دهند که شغل آن ها خرید محصول در مرکز تولید و فروش آن در مناطق مصرف بین المللی است. به این افراد در اصطالح «تاجر» یا «بازرگان» گفته می شود.

- بازاریابان بین المللی می توانند با اطالع از بازارهاي کشورهاي دیگر و نیازها و عالیق مصرف کنندگان خارجی به تولیدکنندگان داخلی و افزایش رونق اقتصادي کشور کمک شایانی بکنند.
- پیدایش صنعت بخار، حمل ونقل ریلی و هوانوردي و به  دنبال آن پیشرفت دانش فنی بشر، وجود امنیت نسبی در سرزمین ها، راه هاي مناسب و مقررات مورد قبول بین المللی موجب کاهش هزینه 

هاي تجارت در داخل و خارج از مرزها شد.
متوسط

الف) حجم کل پول موجود در کشور، نقدینگی آن جامعه به شمار می رود. قبل از شکل گیري خدمات نوین بانکی، نقدینگی کل مساوي مجموع مسکوکات و  217
اسکناس هاي در گردش و خارج از گردش (پس انداز خانگی) بود. اما با پیدایش پول هاي تحریري (چک) و اینکه بانک ها می توانستند شبه پول خلق کنند، حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول شد.

نقدینگی هم مانند همۀ متغیرهاي اقتصادي به دو گونۀ اسمی و واقعی تقسیم می شود. فقط زمانی می توان از افزایش نقدینگی صحبت کرد که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیشتر شده باشد.
ب) بررسی قسمت «ب» در گزینه ها:

» درست است: گزینۀ «

»: نادرست است. کاهش نرخ تورم به معناي کاهش سطح عمومی قیمت ها نیست. کاهش تورم به معناي کاهش شتاب افزایش قیمت هاست و قیمت ها هم چنان با شتابی کم تر از قبل، گزینۀ «
افزایش خواهد داشت.

»: نادرست است. گاهی علت تورم، نابرابري عرضه و تقاضاي کل در جامعه است. این فزونی تقاضا بر عرضه به صورت افزایش قیمت ها بروز می می کند. گزینۀ «

»: درست است. گزینۀ «
ج) بانک تجاري، مثال: بانک ملی

بانک تخصصی، مثال: بانک توسعۀ صادرات
بانک سرمایه گذاري، مثال: بانک ایران و اروپا

بانک توسعه اي، مثال: بانک توسعۀ تعاون / بانک توسعۀ اسالمی مستقر در جده
د) بررسی قسمت «د» در گزینه ها:

»: درست است. گزینۀ «

»: درست است. گزینۀ «

»: نادرست است. اوراق بهادار به دو دستۀ کلی: اوراق سهام و اوراق مشارکت تقسیم می شود. گزینۀ «

»: نادرست است. تهیۀ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق  مشارکت در ایران بر عهدة بانک مرکزي است. گزینۀ «
هـ) بررسی قسمت «هـ» در گزینه ها:

»: درست است. گزینۀ «

»: با تشویق مردم به «پس انداز» و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي در کاهش نرخ تورم مؤثر است. گزینۀ «

»: نادرست است. از طریق جذب و به کار انداختن «سرمایه هاي راکد» حجم سرمایه گذاري را در جامعه باال می برد. گزینۀ «

»: درست است. گزینۀ «
متوسط

 218

ریال  درآمد سالیانۀ بنگاه

ریال   اجارة سالیانۀ بنگاه

ریال  حقوق سالیانۀ همۀ کارکنان

ریال  هزینۀ استهالك سالیانۀ ماشین هاي تولیدي

ریال  هزینۀ سالیانۀ بنگاه

ریال   سود حسابداري سالیانۀ بنگاه
سخت

الف) صحیح است.  219

91 در سال90 میانگین قیمت کاالھای گروه در سال میانگین قیمت کاالھای گروه
90 در سال میانگین قیمت کاالھای گروه

91

100 33٫33
200 150

150
5000
150

2033٫33

1

تورم100
سطح قیمت جدید سطح قیمت قبلی

سطح قیمت قبلی

100 تورم20
1800 1500

1500
2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

750 300 000 225 000 000

400 000 12 4 800 000

200 000 4 12 9 600 000

9 600 000 1 920 000
20

100
4 800 000 9 600 000 4 450 000 1 920 000 20 770 000

225 000 000 20 770 000 204 230 000
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  اجارة سالیانۀ بنگاه

 حقوق سالیانۀ همۀ کارکنان

 هزینۀ استهالك سالیانۀ ماشین هاي تولیدي

 هزینۀ سالیانۀ بنگاه

400 000 12 4 800

200 000 4

9 600

4 800 000 9 600

225  سود حسابداري سالیانۀ بنگاه 000 000
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ب) نادرست است. اقتصاددانان به همۀ سیاست گذاران، اهالی رسانه و مردم توصیه می کنند که همیشه و به ویژه وقتی پایه مقایسه اي در میان است، همۀ متغیرهاي اقتصادي را به قیمت هاي ثابت
محاسبه و در تحلیل ها وارد کنند. چرا که استفاده از متغیرهاي اسمی به جاي متغیرهاي واقعی بسیار غلط  انداز است.

ج) نادرست است. اگر در رسانه ها اعالم شود که صادرات کشور 30 درصد افزایش داشته است، این اعالم چندان معنادار نیست. زیرا معلوم نیست که افزایش در وزن و حجم بوده است یا افزایش
به قیمت هاي جاري و یا به قیمت هاي ثابت سال پایه.

د) نادرست است.
 نرخ تورم - سود اسمی = سود واقعی

درصد  = سود واقعی

هـ) صحیح است.
 نرخ تورم - سود اسمی = سود واقعی

درصد  = سود اسمی  سود اسمی = 

 و) نادرست است. اگر دستمزد اسمی کارکنان دولت  درصد افزایش یابد و نرخ تورم نیز برابر با  درصد باشد، قدرت خرید واقعی کارکنان  درصد  افزایش یافته است.
سخت

ب) اقتصاددانان در مورد اصل حضور دولت در اقتصاد اتفاق نظر دارند؛ ولی در مورد این که دولت در چه مواردي، چقدر، تا چه زمانی و چگونه نقش داشته باشد،  220
اختالف نظر دارند.

سخت

عوامل محیطی در تسلط کودکان بر لغات تأثیر بسزایی دارد. یکی از مهم ترین عوامل محیطی، اسباب بازي است که در رشد زبانی دوره کودکی مؤثر است.  221
متوسط

ازنظر تکاملی، احساِس محرك هاي بیرونی براي بقاي موجود زنده حیاتی است.  222
سخت

به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار و شناخت انسان می شود؛ «نگرش» می گویند.  223
سخت

شاخص هاي تعیین انواع مسئله عبارتند از: شناسایی موقعیت اولیه - فهرست اقدامات یا راهبردهاي در دسترس - تعریف دقیق هدف - امکان تضمین دستیابی  224
یا عدم دستیابی به هدف

متوسط

باور؛ زیرا اعتقاد راسخ و واقعی به بودن یا نبودن چیزي یا انجام پذیر بودن یا انجام ناپذیر بودن کاري، باور نامیده می شود.  225
سخت

تالش فرد براي از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن مقابله نام دارد. فرد هنگام روبه رو شدن با موقعیت ابتدا براساس برداشت اولیه آن  226
را ارزیابی می کند. هدف اصلی فرد در مقابله حذف عامل فشار آور است.

متوسط

هدف معین، فرد را از بیراهه رفتن و اتالف منافع انرژي مصون می دارد.  227
فشار روانی مثبت باعث ارتقاي واکنش هاي رفتاري و پردازش هاي شناختی می شود.

افراد مذهبی، در مقایسه با دیگر افراد، سبک زندگی سالم تري دارند و از رفتارهاي پرخطر جنسی، مصرف سیگار، الکل و تغذیه ناسالم اجتناب می کنند.
ناکامی باعث پرخاشگري می شود.

متوسط

واژه مسئله یکی از واژگانی است که به کرات در زندگی روزمره از آن استفاده می کنیم، اما بسیاري تصویر مثبتی ندارند و علت آن این است که راه حل مسئله  228
را نمی دانند.

سخت

نکتۀ قابل توجه آنکه اگر تغییرات مهم جنسی با رشد شناختی و اخالقی همراه نباشد، نوجوان را تنها به جنبۀ جنسی این تغییرات متوجه می سازد و او را از  229
تغییرات مهم دیگر شناختی، عاطفی و اجتماعی باز می دارد.

متوسط

کودکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند. در رمزگردانی جزء به جزء امکان خطاي بیشتر وجود دارد.  230
سخت

231  منابع توجه تحت تأثیر  عامل است 

سخت

شکل گیري حافظه کاري، عالوه بر اثرپذیري از زمان، تابع میزان استفاده ما هم هست، بنابراین ظرفیت ذخیره سازي و زمان بازیابی اطالعات، بر خالف حافظه  232
کوتاه مدت ، می تواند بیشتر باشد.

سخت

18 10 8

14 5 19514

106410 6 4

3
 تحریک بھ وسیلۀ محرک ھای بیرونی1
حافظھ2
سبک پردازش افراد و انتظارات آن ھا3
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کودکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند. در رمزگردانی جزء به جزء امکان خطاي بیشتر وجود دارد.

شکل گیري حافظه کاري، عالوه بر اثرپذیري از زمان، تابع میزان استفاده ما هم هست، بنابراین ظرفیت ذخیره سازي و زمان بازیابی اطالعات، بر خالف حافظه
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فشار روانی

هیجان

ترس و عصبانیتفرار

درد معده
شناختی

نداشتن تمرکز

((

((((

((

متوسط

- بیش ترین تعداد فراموشی در ساعت هاي نخست بعد از - با گذشت زمان، بعضی از واژگان فراموش شدند.  آزمایش ابینگهوس  نتیجه دربرداشت:   234
یادگیري صورت می گیرد.

سخت
اگر توجه مداوم و پایدار باشد، با تمرکز مواجه هستیم. از نظر تکاملی، احساس محرك هاي بیرونی براي بقاي موجود زنده حیاتی است. به وسیلۀ ادراك،  235

محرك هاي بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شوند.
سخت

بررسی موارد نادرست:  236
ب) رمزگردانی معنایی نسبت به رمزگردانی دیداري و شنیداري پایدارتر است.

ج) روان شناسان به ادراك پدیده هاي بدون احساس، توهم می گویند.
سخت

تشریح عبارت نادرست:  237
انتخاب هدف، عالوه بر ایجاد توانمندي باعث انسجام در رفتار می شود.

متوسط
تشریح موارد نادرست:  238

) نادرست (تعریف مربوط به ناکامی می باشد، نه فشار روانی) - درست گزینۀ 

) درست - نادرست (فشار روانی از نوع ارتباط شخصی با محیط است.) گزینۀ 

) درست - درست گزینۀ 

) درست - درست گزینۀ 
متوسط

روان شناسی سالمت شاخه اي از روان شناسی است که از یافته هاي این علم براي پیشگیري و درمان بیماري هاي جسمی بهره می برد.  239
متوسط

علی رغم احساس تهوع، ولی به دلیل این که فرد بدون مداخلۀ درمانی بهبود یافته است بنابراین در قسمت زندگی نسبتًا سالم در پیوستار سالمت و بیماري قرار  240
دارد.

متوسط
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