
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام جدید 23 اسفند

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 170

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

در یک دنباله ي هندسی  جمله اي، مجموع دو جمله ي اول  و مجموع دو جمله ي آخر  می باشد. مجموع این  جمله، کدام است؟  1681166
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مجموع چند جمله ي اول از دنباله ي هندسی  برابر با  است؟  22 4170
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در یک دنباله ي هندسی مجموع جمالت چهارم و پنجم    و نسبت مشترك    است. حد مجموع جمالت دنباله ي هندسی کدام است؟  3
8

81
1
3

1
2

234

در یک دنباله ي هندسی با جمالت متمایز، مجموع  جمله ي اول  برابر مجموع دو جمله ي اول است. کدام یک نسبت مشترك این دنباله  4
می تواند باشد؟

410

2345

جمله ي عمومی یک دنباله ي هندسی به صورت  می باشد. جمله ي اول این دنباله چند برابر قدر نسبت آن می باشد؟  5
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از  گرم یک عنصر، پس از یک ساعت و نیم، یک گرم باقی مانده است. نیم عمر این عنصر چند دقیقه است؟  664
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مجموع هشت جملۀ اول یک دنبالۀ هندسی  برابر مجموع چهار جملۀ اول آن است. نسبت مشترك این دنباله کدام است؟  782

279381

در یک دنبالۀ هندسی جملۀ چهارم برابر  و جملۀ هفتم برابر  است. جملۀ اول کدام است؟  814
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تفاضل جملۀ اول از جملۀ پنجم یک دنبالۀ هندسی  و نسبت مشترك  است. جملۀ اول را بدست آورید. 9323 23 2
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بزرگ ترین جملۀ دنبالۀ هندسی  کدام است؟  10
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در دنبالۀ هندسی  جملۀ دهم کدام است؟  122 2 42

3232 26464 2

جمالت سوم، هفتم و دوازدهم یک دنبالۀ حسابی، جمالت متوالی دنبالۀ هندسی اند. نسبت مشترك این دنبالۀ هندسی کدام است؟  13
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در یک دنبالۀ هندسی نسبت مشترك  و حاصل ضرب پنج جملۀ اول  است. جملۀ چهارم کدام است؟  14
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اگر  جمالت متوالی هندسی باشند.  چند برابر  است؟  1523 4 8 2
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اولین جملۀ مثبت در دنبالۀ  کدام است؟  16
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ضلع هاي یک مثلث قائم الزاویه  است، که در آن  و  هر دو مثبت هستند، نسبت  به  برابر است با:  172
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چند عدد چهار رقمی وجود دارد که رقم یکانشان  باشد؟  186
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در یک دنباله ي حسابی جمله ي سوم برابر  می باشد. اگر جمله ي اول  برابر اختالف مشترك باشد، جمله ي پانزدهم این دنباله کدام است؟  19202

65707580

اگر رابطۀ بازگشتی یک دنبالۀ حسابی به صورت  و  باشد، جملۀ سوم این دنباله کدام است؟  20311
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چه تعداد از گزاره هاي زیر صحیح است؟  21

الف) عدد  زوج است یا عددي اول است.

ب)  یا 
پ) تهران پایتخت ایران است یا بیروت پایتخت عربستان است.

صفر

4

3 71 2

123

ارزش کدام گزاره درست است؟  22

 عددي گویاست و   زوج است.  عدد مرکب است یا واریانس  عدد طبیعی متوالی صفر است.

اگر  آن گاه عدد  عددي گویاست و برعکس. اگر آن گاه مجموع هر دو عدد اول زوج است.

20٫425

1 022 2

گزارة  با کدام گزاره هم ارز است؟  23

کدام یک از گزاره هاي دو شرطی زیر، داراي ارزش نادرست است؟  24

اگر  فرد است، آن گاه  عددي اول است و برعکس.

اگر دو عدد طبیعی فرد باشند، آن گاه حاصل ضرب آن دو عدد طبیعی فرد است و برعکس.

اگر یک چهارضلعی مربع باشد آن گاه لوزي است و برعکس.

اگر واریانس داده ها برابر صفر باشد، آن گاه داده ها با یکدیگر برابرند و برعکس.
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اگر  گزاره اي درست،  گزاره اي نادرست و  گزاره اي دلخواه باشد، ارزش کدام گزارة مرکب با بقیه متفاوت است؟  25

ارزش کدام یک از گزاره هاي زیر همواره درست است؟  26

در استدالل زیر براي حل معادلۀ گویا، در چه مرحله اي اولین اشتباه رخ داده است؟  27
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اگر ارزش گزارة  نادرست و   گزاره  اي دلخواه باشد، ارزش گزارة کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  28

در بین جمالت زیر به ترتیب از راست به چپ چند گزاره وجود دارد و ارزش چند گزاره درست است؟  29

الف) عدد  عددي اول است.
ب) استقالل تیم پرطرفداري است.

پ) ایران کشوري پهناور است.
ت) مجموع یک عدد اول و یک عدد گنگ، همواره عددي گنگ است.

 صفر
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2 43 41 22

هم ارز گزارة  کدام است؟  30

  

کدام مورد مربوط به بند  اصل  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران است؟  31

منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معادالت باطل و حرام جلوگیري از سلطه ي اقتصادي بیگانه بر اقتصاد کشور

منع اسراف و تبذیر، اعم از مصرف، سرمایه گذاري، تولید، توزیع و خدمات استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد متخصص در راستاي استقالل اقتصادي
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به ترتیب، هر کدام از ویژگی هاي زیر مربوط به کدام یک از دوره هاي دولت ایران در جریان توسعه است؟  32
- در این دوران حاکمان وقت از موقعیت جهان و وظایف خطیر تاریخی خود تصویر درستی نداشتند و نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره برداري از

اوضاع خاص آن زمان، جریان پیشرفت و بازسازي را آغاز کنند. 
- در این دوران دولت حضوري گسترده در عرصه ي اقتصاد کشور داشت و توانست سازمان و تشکیالت خود را نوسازي کند.

- در این دوران عواملی هم چون سیاست هاي رکودي و انقباضی، تاسیس بانک هاي روسی و انگلیسی و سیل کاالهاي خارجی صدمات جدي بر ساختار
اقتصاد ایران وارد کرد. 

- در این دوران ملت ایران بر سرنوشت خود حاکم شد و بساط حاکمان وابسته به بیگانه برچیده شد.

دولت و توسعه در سال هاي قبل از  ه.ش - دولت و توسعه بعد از پیروزي انقالب اسالمی - دولت و توسعه از  تا  ه.ش - دولت و توسعه از  تا 
ه.ش

دولت و توسعه از  تا  ه.ش - دولت و توسعه بعد از پیروزي انقالب اسالمی - دولت و توسعه در سال هاي قبل از  ه.ش - دولت و توسعه بعد از پیروزي
انقالب اسالمی

دولت و توسعه در سال هاي قبل از  ه.ش - دولت و توسعه از  تا  ه.ش - دولت و توسعه در سال هاي قبل از  ه.ش - دولت و توسعه بعد از پیروزي
انقالب اسالمی

دولت و توسعه از  تا  ه.ش - دولت و توسعه از  تا  ه.ش  - دولت و توسعه در سال هاي قبل از  ه.ش - دولت و توسعه بعد از پیروزي انقالب
اسالمی

13001300135713001357

130013571300

1300130013571300

13001357130013571300

چند عبارت از عبارات زیر در خصوص اقتصاد مقاومتی و مولفه هاي آن درست است؟  33
الف) عوامل اصلی تولید در اقتصاد کشور به عنوان محرك اصلی پیشرفت باید از درون کشور نشأت بگیرد.

ب)اقتصاد مقاومتی، تضمین کننده ي عزت و پیشرفت کشور در بلند مدت و رفع کننده ي مشکالت جاري در کوتاه مدت است. 
ج)اقتصاد مقاوم هم چنان که در مقابل موانع بیرونی استحکام الزم را حفظ می کند، باید به برطرف کردن ضعف هاي درونی نیز بپردازد.

د)در اقتصاد مردمی، برنامه هاي دولت، زمینه ساز کاهش مشارکت مردم در اقتصاد است. 
ه)فراگیرشدن دانش در تمام سطوح تولیدي و به کار گیري آن توسط تمامی تولید کنندگان، منجر به افزایش هزینه ها و کاهش درآمد هاي ملی می شود.

و)اقتصاد هاي تک محصولی، مقاومت و در پی آن پیشرفت کشور را تضمین می کنند.

1234

کدام گزینه در ارتباط با اقتصاد و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، صحیح نیست؟  34

بر اساس اصل  قانون اساسی تأمین امکانات براي افراد جامعه باید به گونه اي باشد که بتوانند عالوه بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی براي خودسازي اجتماعی، سیاسی و
معنوي هم داشته باشند.

در اصل  قانون اساسی، بر مبارزه با ثروت اندوزي از روش هاي غیرقانونی و نامشروع تأکید شده است.

بر اساس اصل  قانون اساسی دولت باید سعی کند موجبات رشد و شکوفایی تمام مناطق کشور را فراهم بیاورد و با توجه مضاعف به مناطق محروم، بکوشد نابرابري بین
مناطق را از بین ببرد.

اصل  قانون اساسی بر ممنوعیت فعالیت هاي اقتصادي که امکان توسعۀ پایدار را از کشور بگیرند، تأکید کرده است.
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هر یک از عبارات زیر مربوط به کدام یک از دوره هاي تاریخی اقتصاد ایران است؟  35
الف) در این دوره بخشی از درآمدهاي نفتی کشور صرف ساخت و ساز شد و دولت به عنوان کارفرماي بزرگ در عرصۀ اقتصاد مطرح شد.

ب) در این دوره تصویري از خطوط کلی اقتصاد مطلوب ایرانی- اسالمی در قانون اساسی درج شد.
ج) در این دوره نظام نوینی در مالیات گیري و بودجه بندي کشور پدید آمد و برخی شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی و انسانی بهبود یافت.

 الف) اقتصاد ایران از  تا  ، ب) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی، ج) اقتصاد ایران از  تا 

، ب) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی، ج) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی الف) اقتصاد ایران از  تا 

، ج) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی  الف) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی ب) اقتصاد ایران از  تا 

، ج) اقتصاد ایران از  تا   الف) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی ب) اقتصاد ایران از  تا 
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کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟  36

الف) پنج اصل  تا  به مباحث مالی دولت شامل دریافت ها و درآمدهاي دولت، بحث بودجه و نهادهاي تصویب کننده و ناظر بر حسن اجراي آن
تأکید دارد.

ب) بین سال هاي  تا  به دنبال اعالم قانون ملی شدن بعضی از فعالیت هاي اقتصادي، ادارة تعداد قابل توجهی از کارخانه ها و مؤسسات
تولیدي-تجاري به دولت سپرده شد.

ج) کارخانه ها و مؤسسات تولیدي-تجاري در ایام قبل از انقالب عمدتًا به انجمن هاي صنفی و کارگري تعلق داشت.
د) پس از جنگ تحمیلی سعی شد تا دولت به نقش و وظایف اصلی خود بازگردد و مشارکت بخش هاي خصوصی و مردمی را افزایش دهد.

الف، د ج، د الف، ب الف، ج

5155
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کدام گزینه نادرست است؟  37

توجه به «تولید ملی» آثار مطلوبی براي اقتصاد کشور دارد؛ مانند افزایش درآمد دولت، افزایش اشتغال کاهش تورم.

خرید محصوالت (کاال و خدمات) ایرانی اقتصاد کشور را شکوفا خواهد کرد.

سیاست هاي کلی کشور مسیر اصلی اقتصاد را مشخص می کند. توجه به این سیاست ها که توسط رئیس جمهور مشخص و ابالغ شده است، موجب می شود قطار اقتصاد در ریل
خود حرکت نماید.

استفاده از محصوالت ایرانی نشان دهندة حساسیت و غیرت ملی ما نسبت به آن ها است و بیانگر رفتاري ارزشمند است.

هر دو بخش کدام گزینه مربوط به اقتصاد ایران از سال  تا  است؟  38

حاکمان وقت نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره داري از اوضاع خاص آن زمان، جریان پیشرفت و نوسازي را آغاز کنند. - روند افول اقتصاد ایران با حکومت رضاخان و
تشکیل سلسلۀ پهلوي تشدید شد و تا زمان پیروزي انقالب ادامه یافت.

تأسیس شرکت اسالمیه و تحریم کاالهاي خارجی توسط علماي اصفهان - عهدنامه هاي ننگین و سیاست هاي رکودي و انقباضی

ایجاد زمینه هاي قانونی، زیرساخت هاي مواصالتی و گسترش مدارس هم نتوانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاري و هویتی برهاند. - درآمدهاي نفتی با تبدیل ایران به بازار
مصرفی کاالهاي پیشرفته، وابستگی دولت به آن و غفلت از اقتصادي مردمی، بیماري اقتصاد ایران را تشدید کرد.

نظام نوینی در مالیات گیري و بودجه بندي کشور پدید آمد و برخی شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی و انسانی بهبود یافت. - در این دوران ایران فرصت طالیی خود را براي
جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا (که در آن زمان هنوز چشمگیر نشده بود) از دست داد.

13001357

کدام گزینه درخصوص چشم انداز اقتصاد نادرست است؟  39

اقتصاد کشور باید پیوسته رشد و شکوفایی مستمر داشته باشد.

در سند چشم انداز، ایران کشوري با جایگاه اول اقتصادي در سطح منطقۀ آسیاي جنوب غربی، ترسیم شده است.

در بیشتر کشورها هماهنگی بین نخبگان، مردم و فعاالن اقتصادي را با تدوین سند چشم انداز به دست می آورند.

301404در سند چشم انداز  سالۀ جمهوري اسالمی ایران، وضعیت اقتصادي در افق سال  هـ.ش. توصیف و مشخص شده است.
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نظام نوینی در مالیات گیري و بودجه بندي کشور پدید آمد و برخی شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی و انسانی بهبود یافت. - در این دوران ایران فرصت طالیی خود را براي
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ضوابط اقتصاد جمهوري اسالمی ایران طبق اصل  قانون اساسی کدام مورد را شامل نمی شود؟  40

تأمین شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همۀ کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند.

رعایت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معین و جلوگیري از بهره کشی از کار دیگري.

تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزي، دامی و صنعتی تا با افزایش تولید ناخالص داخلی، کشور به معیارهاي توسعه نزدیک شود.

تنظیم برنامۀ اقتصادي کشور به صورتی که فرد عالوه بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی براي خودسازي معنوي داشته باشد.

43

اولین رکن کدام بیت، مشمول اختیارات وزنی شده است؟  41

چنبر این فلک شعوذه گر بگشایید  به وفاي دل من ناله برآرید چنانک  

مهره ي پشت جهان یک ز دگر بگشایید  به جهان پشت مبندید و به یک صدمت آه 

ناودان مژه را راه گذر بگشایید  سیل خون از جگر آرید سوي باغ دماغ 

شد جگر چشمه ي خون چشم عبر بگشایید  خبر مرگ جگر گوشه ي من گوش کنید 

چنان چه ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه هاي «استعاره ي مصّرحه، ایهام، جناس تام، تشبیه، تلمیح و مراعات نظیر» از باال به پایین مرتّب سازیم،  42
کدام ترتیب درست است؟

اگر از خمر بهشت است و گر باده ي مست  الف) آنچه او ریخت به پیمانه ي ما نوشیدیم 
که کیمیاي مراد است خاك کوي نیاز ب) نیازمند بال گو رخ از غبار مشوي 
فرو شد تا برآمد یک گل زرد  ج)هزاران نرگس از چرخ جهان گرد 

که ندادند جز این تحفه به ما روز الست  د) برو اي زاهد و بر ُدرد کشان خرده مگیر 
پس به دیوان سراي عاشقان بیداد چیست؟  هـ) گر نه پرتوهاي آن رخسار داد حسن داد 

وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی  و)چنگ در پرده همین میدهدت پند ولی 

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

در کدام بیت اختیار شاعري «ابدال» وجود ندارد؟  43

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست از آن به دیر مغانم عزیز می دارند

رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست مرا به کار جهان هرگز التفات نبود

گرم به باده بشویید حق به دست شماست چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم

بنال هان که از این پرده کار ما به نواست دلم ز پرده برون شد کجایی اي مطرب

آرایه  ي  ذکر شده در مقابل کدام گزینه ي  نادرست  است؟  44

از  زمین  گندم  گریبان چاك می  آید برون؟ (حسن تعلیل) رزق اگر بر آدمی  عاشق  نمی باشد  چرا

که  غریب  ار نبرد ره به داللت برود (اشتقاق) اي  دلیل دل گم گشته  خدا را مددي

زان سردار بلند است که بی سامان است (تلمیح)  بید  را بی ثمري پاس شکستن دارد

ز سّمش  زمین شد  همه چاك چاك (اغراق)  خروشید  و جوشید و  برکند  خاك

هر کدام از آرایه هاي «اسلوب معادله - تضاد - جناس - ایهام - لف و نشر مرتب» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟  45
 محتاج از کریم شناسد لئیم را  الف) فقر سیاه رو محک بخل و هّمت است 

 نه کفر شناسد دل حیران و نه دین را  ب) از نقش چپ و راست خبر نیست نگین را 
 نتوان زدن به تیر هوایی نشانه را  ج) آه هوا پرست به مقصد نمی رسد 

 مدام فصل بهار است می گساران را  د) گل است باده ي گل رنگ باده خواران را 
 از زلزله ي خاك چه غم چرخ برین را  هـ) آسوده بود عشق ز بی تابی عشاق 

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

6

ی نظام جدید 23 اسفند
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

هر کدام از آرایه هاي «اسلوب معادله - تضاد - جناس - ایهام - لف و نشر مرتب» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟  

– د – د – هـ - ب –ج - الف –ج - الف –

www.alirezaafshar.org



آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه صحیح ذکر شده است؟  46
 از سر پر مغز گردد پسته خندان در لباس» «تا نگردد عیش شیرینش ز چشم شور تلخ 

اغراق – حسن تعلیل – ایهام – تضاد استعاره – ایهام – جناس – حسن تعلیل

تشبیه – ایهام تناسب – تضاد – جناس اسلوب معادله – حس آمیزي – تشخیص – مراعات نظیر

کدام یک پیشگام شعر نو نیست؟  47

جعفر خامنه اي ابوالقاسم الهوتی شمس کسمایی قیصر امین پور

آرایه هاي «حس آمیزي، حسن تعلیل، اسلوب معادله و ایهام تناسب» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟  48
الف) گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد

ب) مالمت از دل سعدي فرونشوید عشق
پ) پشت گوژ آمد فلک در آفرینش تا کند 
ت) نفسی سرد برآورد و ضعیف از سر درد 

اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم 
سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ است

هر زمان پیشت زمین بوس از براي افتخار
گفت بگذار من بی سر و بی سامان را 

ت، پ، ب، الف ت، الف، ب، پ الف، پ، ب، ت الف، ب، پ، ت

در کدام گزینه آرایۀ «ایهام تناسب» موجود است؟  49

زلف را زین تاب دادي، روي از آن پیچیده اي زلف و رویت جانب ما گوش می دارند و تو

که چون رفتم به زاغان دادي اي گل آشیانم را چو بلبل زان نکردم باز میل گلشن کویت

گاه چو چوگان شود گاه شود گوي ها بر رخ او پرده نیست جز که سر زلف او

کور بجوید ز خار لطف گل و بوي ها هست تهی خارها نیست در او بوي گل

کدام دو کلمه، در بیت زیر ایهام دارند؟  50
«راه دل عشاق زد آن چشم خمارین / پیداست ازین شیوه که مست است شرابت»

شیوه - خمارین عشاق - شیوه راه - عشاق خمارین - راه

در مصراع هاي زیر، همۀ آرایه ها به جز  .................. وجود دارد.        51
 «آسمان تعطیل است/بادها بی کارند/ابرها خشک و خسیس/ هق هق گریۀ خود را خوردند. »

مجاز کنایه تشخیص استعاره

آرایه هاي به کار رفته در بیت «گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم/ گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید» در کدام گزینه به درستی به کار رفته  52
است؟

تشبیه – کنایه – تشخیص استعاره – کنایه - تشخیص ایهام – تشخیص - تشبیه تشخیص – استعاره - جناس

در بیت عبارت کدام آرایۀ ادبی یافت نمی شود؟  53
«من چون این حکایت ها را می شنیدم و می خواندم، لبریز می شدم، سراچۀ ذهنم آماس می کرد، بیش تر بر فوران تخیّل راه می رفتم تا بر روي دو پا»

استعاره کنایه تشبیه مجاز

در کدام گزینه کنایه به کار رفته است؟  54

 سیه شد جهان پیش آن نامدار   بزد تیر بر چشم اسفندیار 

 بر آن سان که سیمرغ فرموده بود  تهمتن گز اندر کمان راند زود 

 مرا یار هرگز نیاید به کار تو را گر همی یار باید بیار

 نهادند و بردند نزدیک شاه  بفرمود تا زین بر اسب سیاه 

خوشه هاي هجایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟  55
 پیوند روح کردي، پیغام دوست دادي »  « اي باد بامدادي خوش می روي به شادي
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با توّجه به خوشه هاي هجایی و ارکاِن مصراعی از هر بیت، کدام بیت پایه هاي همسان دولختی ندارد؟  56

آیینۀ سکندر جام می  است بنگر           تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

اي تیر غمت را دل عّشاق نشانه           جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

کرده گلو پر از باد قمري سنجاب پوش            کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش

هر کاو نظري دارد با یار کمان ابرو           باید که سپر باشد پیش همه چوگان ها

معنی عبارت کنایی کدام گزینه، در مقابل آن نادرست آمده است؟  57

آن سهی سرو خرامان ز سر زلف سیاه / دل شوریده دالن می شد و در پا می ریخت (بی توجهی کردن)

جزع خون خوار تو گر خون دلم می ریزد / مردم دیدة من غرقۀ خوناب چراست؟ (نگران شدن)

آن پریچهره که جور و ستم آیین دارد / چه خطا رفت که ابروش دگر چین دارد (ناراحت و عصبانی بودن)

بگشاد نشان خود، بربست میان خود / پر کرد کمان خود، تا راه زنده ما را (آماده شدن)

عبارت کدام گزینه، مطابق با گرایش کلی سبک نثر عراقی دورة تیموري نوشته نشده است؟  58

و در آن معرکه، امیرزاده ابوبکر داد مردي و دالوري داد و به زخم تیر، نفیر از رومیان برآورد.

چندان سوار و پیاده به قتل آوردند که از کشته ها، پشته ها برآمد، چنانکه سواران بر کشتگان می گذشتند و اسب و استر به دشواري می رفت.

و سلطان بر لطایف صنع باري تعالی شکر می گفت که فیلی که جز به استعمال حیل و تعاون اعوان و تجلّد مردان به دست نیاید، به لطف و الهام او از معابد اصنام مفارقت کند.

هیزم جمع آوردند و گرداگرد آن چیده، دم می دمیدند و در برابر ایشان مرغی به درختی آواز می داد.

در کدام گزینه هم اسم و هم ویژگی شعر شاعر قرن دهم به درستی بیان شده است؟  59

واقع گرایی شاخصۀ اصلی شعر اوست. (وحشی بافقی) شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور است. (محتشم کاشانی)

در ابداع معانی و خیال هاي رنگین مشهور است. (کلیم کاشانی) وي، خداوندگار مضامین تازة شعري است. (صائب تبریزي)

آرایه هاي «ایهام تناسب، مجاز، کنایه، نشبیه» به ترتیب در کدام بیت هاي زیر آمده است؟  60
دود دل در جگر اللۀ حمرا افتاد  الف) بلبل سوخته از بس که برآورد نفیر

دیدم آن نرگس پر فتنۀ فتّان در خواب ب) رفت دوشم نفس دیدة گریان در خواب 
وز عندلیب در چمن افتاده غلغله  ج) گل جامه چاك کرده و نرگس فتاده مست 

چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت  د) به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم 

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

حیح: 61  عّین التَّعریب الصَّ

دیق الجاهل.  دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.  الَعدّو العاقل َأفَضل من الصَّ

دیشب هیچ درسی نخواندم جز درس عربی.  لیلۀ أمس ما قرأُت الّدروس اِّال العربیۀ. 

من باید امسال قبول شوم، هیچ گریزي از آن نیست.  َعلیَّ َأن َأْنجح ُکّل سنٍۀ ال َمفرَّ ِمنه. 

دانش شکار است و نوشتن بند، پس دانش را با نوشتن به بند در آورید.  اَْلِعلُم صیٌد و الکتابَُۀ قیٌد فقّیدوا الِعْلَم بِالکتابَِۀ. 

حیح فی الّترجمه. 62  یا َربَنا أبق لَنا محمدًا َحّتی أراُه یاِفعًا و أمردًا عین الصَّ

نگهدار - جوان باقی بمان - نوجوان نگهدار - جوان کم سال باقی بمان - رشد کرده
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63  َعّین العبارة الّتی فیها َعدٌد أکثر مِن َجمع الّتکسیر.  

ئاب خالل األعوام الماضّیۀ.   شاهدُت فلمًا َعن حیاة الکالِب و الذِّ

 هناك َسروایُل و ُقمصاٌن جمیلۀ فی هذا المتَجر و لکننی ساشتري أحد هِذه الَفساتین ألّمی. 

 لَنا أجداٌد مجتهدوَن َوَصلوا إلَی أهداف لَم َیصل إلیها أحٌد فتعلَّم منُهم أشیاء کثیرًة و دروسًا متمیَزًة. 

 اِشَترینا أنواع الفاکِهۀ لِضیوفنا الِکرام. 

ث، َالتَّعّدي» َلوُّ حیَح فی َترَجمِۀ الکلمات: «َالْبیَئۀ، َالتَّ 64  َعّین الصَّ

محیط زیست، الوده شدن، دست درازي محیط زیست، آلودگی، دست درازي کردن

محیط زیست، آلوده کردن، دست دراز می کرد محیط زندگی، آلوده، دست درازي

65   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
ا َغلیَظ الَقلب َالنَفّضوا ِمن َحولَک»:   «َفبما َرحمٍۀ من اهللا لِنَت لَهم و لَو کنَت َفظًّ

پس با رحمت خدا با ایشان نرم برخورد کردي، و اگر خشمگین و بی رحم بودي، قطعَا از اطرافت دور می شدند!

پس به رحمتی از خدا با آنان نرمخو شدي، و اگر تندخو و سنگدل بودي، قطعًا از اطراف تو پراکنده می شدند!

پس به برکت رحمتی از سوي خدا با ایشان مهربان شدي، و اگر از ازطرافت پراکنده می شدند، قطعًا خشمگین و تیره دل می شدي!

پس با رحمت الهی با آنان نرم خو شدي و چنان که آنان را خشمگین و غمگین می کردي، بی شک از اطراف تو پراکنده شده بودند!

66  َأيُّ ِعباَرة لَیس فیها متضاٌد َأو ُمتراِدٌف؟

اعون َو الِقّط ِمْن َأعداِئِه.  جاَء سائٌل َفَأعطاه َأبی بَعَض الماِل، ُهَو عادة َیهَتّم بِالفقیر الّذي یأتی َعلی باِب الَبیِت.   اَلَفأُر َحَیواٌن َصغیٌر َیعیُش َتحَت اَألرِض َینُقُل داَء الطِّ

 اَإلنساُن الُمَتفاِئُل َدري الَحیاَة َجمیلًۀ و الُمتشاِئم َالَیري اِّال الکآبۀ.  قام النُّاس بَِأْمِرنَظاَفۀ البیئِۀ َفالّتلُّوُت َیؤّدي إلی َأمراٍض َعدیَدٍة 

67   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
 عیِّن الّصحیح:

ر َصوتِک عنَدما ال َیذُکرنی أحٌد و أبقی َوحیداً!: مادرم! صدایت را به یاد می آورم وقتی کسی مرا به یاد نمی آورد و تنها می شوم!  أّمی! أتذکَّ

الم!: کسی که امنیت و صلح می خواهد، باید از میهن اسالمی دفاع کند!  ُیداِفع َعن الوطن االسالمیِّ َمن ُیریُد األمَن و السَّ

 ال َخیر فی ُمجالَسۀ َمن یذُکر أخاه بِما َیکرُهه!: در هم نشینی با کسی که برادرش را به آنچه دوست ندارد، یاد می کند، هیچ خیري نیست!

 لیَت الحروب َتنَتهی و نَعیُش ُکّلنا فی سعاَدة!: اي کاش جنگ ها را پایان دهند و ما همگی در خوشبختی زندگی کنیم!

: «َقد أفَلَح المؤمنوَن الَّذین ُهم فی َصالِتهم خاِشعوَن» 68  عیِّن الّصحیح فی اإلعراِب َو التِّحلیل الّصرفیِّ

 أفَلَح: فعل ماٍض - مزید ثالثی من باب إفعال - متعّد - مبنی / فعل و مَع فاعله الُجملۀ فعلیَّۀ 

 المؤمنوَن: اسم - جمع مذّکر سالم - اسم الفاعل (ِمن مصدر إیمان) / فاعل و مرفوع 

اهرة   َصالة: اسم - مفرد مؤنث - معرب / مضاف إلیه و َمجرور بالَکسرة الظِّ

 خاِشعوَن: جمع مذّکر سالِم - اسم الفاعل - معرب / خبر و مرفوع (عالمُته: الّنون) 

عّین األصّح و األدّق فی الجواِب للّترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربّیۀ:   69
«َاّیها اإلخوان! لیَس مّنا من ال ُیجلس بنته الَصغیرة عنده و ال ُیقَبلها!»: اي برادران!  ..................

از ما نیست کسی که کنار دختر خردسالش ننشیند و او را نبوسد!

کسی که دختر کوچک خود را کنارش ننشاند و او را نبوسد، از ما نیست!

از ما نیست آن که دختر کوچک ترش را نزد خود نمی نشاند و او را نمی بوسد!

کسی که در کنار فرزند خردسال خویش نمی نشیند و او را نمی بوسد، جزء ما نیست!

«کّل شیء یرُخص إذا کُثر إّال األدَب!» عّین األقَرب إلی المفهوم:  70

ال یرُخص األدب إّال بکثرته!  حاِوْل أن ال یرُخص أدبک کثیراً!  ا!  «ال ُتکِثْر من أدبک ألنَّه یرُخص جدًّ األدُب ال یرُخص و إن کان کثیراً! 
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بررسی ارتباط متقابل و تنگاتنگ میان سالمت جسمانی و ویژگی هاي روان شناختی در حیطۀ کدام علم جاي می گیرد؟  71

علوم شناختی و رفتاري روان شناسی سالمت مددکاري اجتماعی روان پزشکی

به مجموعه .................. که افراد معموًال در زندگی .................. از آن ها استفاده می کنند، سبک زندگی می گویند. .................. در ایجاد و گسترش  72
بیماري ها مؤثرند و سبک زندگی با عوامل .................. بیماري رابطه دارد.

الگوهاي هیجانی و شناختی - روزمره - آلودگی هوا - ایجاد الگوهاي رفتاري و جسمانی - روزمره - الگوهاي رفتاري ناسالم - ایجاد

الگوهاي رفتاري و شناختی - روزمره - الگوهاي رفتاري ناسالم - خطرساز الگوهاي جسمانی و هیجانی - روزمره - آلودگی هوا - خطرساز

چه عاملی عالوه بر ایجاد لذت و شادابی، موجب حفظ و ارتقاي سالمتی و پیشگیري و کنترل بیماري، می شود؟ پیاده روي و دویدن آهسته به مصرف  73
.................. احتیاج دارند.

مقابله با فشار روانی - اکسیژن سبک زندگی - کربوهیدرات زیاد ورزش - اکسیژن تغذیه - مواد فبیردار و میوه ها

در روان شناسی سالمت عمدتًا به پیامدهاي .................. اشاره می شود که از نوع فشار روانی .................. است. فشار روانی به دو نوع .................. و  74
.................. تقسیم می شود. اغلب افراد، فشار روانی را .................. تلقی می کنند.

مطلوب - منفی - منفی - مثبت - مثبت نامطلوب - مثبت - فردي - درونی - مثبت

نامطلوب - منفی - فردي - درونی - منفی نامطلوب - منفی - منفی - مثبت - منفی

براي «دانش آموزي که ترس از قبول نشدن در کنکور او را تحت فشار روانی قرار داده و حتی نمی تواند براي شناسایی منبع فشار تمرکز کند»،  75
کدام روش مقابله اي پیشنهاد می شود؟

مهارت حل مسئله مشورت و راهنمایی گرفتن فعالیت بدنی و ورزش کردن استفاده از حس شوخ طبعی

به ترتیب، هریک از موارد زیر داللت بر چه نکته اي دارد؟  76
الف) احساس عصبانیت و غمگین بودن از نتایج بیماري دیابت

ب) ایجاد نوعی ادراك کنترل و کارایی کاذب در صورت ناهماهنگی
ج) تغییر رفتار و یا تغییر نگرش

نقش متقابل عوامل جسمانی و روانی در سالمت روان - ضرورت هماهنگی الزم ادراك کنترل و کارایی با شواهد محیطی - بروز ناهماهنگی شناختی

تأثیر سبک زندگی با عوامل خطرساز بیماري - ضرورت هماهنگی الزم ادراك کنترل و کارایی با شواهد محیطی - درماندگی آموخته شده

نقش متقابل عوامل جسمانی و روانی در سالمت روان - مرتبط نبودن کوشش هاي فرد با پیشرفت هاي او - بروز ناهماهنگی شناختی

تأثیر سبک زندگی با عوامل خطرساز بیماري - مرتبط نبودن کوشش هاي فرد با پیشرفت هاي او - درماندگی آموخته شده

به ترتیب هریک از عبارت هاي زیر مربوط به کدام نوع از مقابله هاي سازگارانه در فشار روانی است؟  77
الف) مریم معتقد است؛ براي گذراندن اوقات سخت، مشکل را سبک شمردن امري کمک کننده می باشد.

ب) فریماه با انجام مالیم این نوع از فعالیت سازگارانه، به فشار روانی بی توجه می شود. 
ج) مینو نمی تواند براي شناسایی منبع فشار تمرکز نماید، بنابراین از این روش استفاده می کند. 

د) امیر زمانی از این روش استفاده می نماید که احساس فشار روانی در او باقی مانده باشد.

مشورت گرفتن – استفاده از حس شوخ طبعی – ورزش کردن – مهارت حل مسئله

ورزش کردن – مهارت حل مسئله – ورزش کردن – مشورت گرفتن

مهارت حل مسئله – استفاده از حس شوخ طبعی – مشورت گرفتن – ورزش کردن

استفاده  از حس شوخ طبعی – ورزش کردن – مشورت گرفتن – مشورت گرفتن

کدامیک از گزینه هاي زیر از پیامدهاي فشار روانی مثبت نمی باشد؟  78

شکل گیري توجه متمرکز افزایش تالش افزایش انگیزه ارزیابی از مشکل
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شکل گیري توجه متمرکز
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برخالف تصور فاطمه، معلم تمام سؤاالت امتحان را از قسمت فعالیت کتاب درسی طرح کرده است. فاطمه هیچ کدام از فعالیت ها را مطالعه نکرده  79
است. او استرس شدیدي می گیرد، نمی تواند سؤاالت را به دقت بخوان، تمرکز ندارد، دل آشوبه گرفته است و سرانگشتانش احساس گزگز می کند. او
سرانجام برگۀ امتحان را پاره می کند و از جلسه امتحان خارج می شود. با توجه به مثال فوق به ترتیب "پاره کردن برگۀ امتحان" و "عدم تمرکز" در

کدامیک از دسته هاي پیامدهاي فشار روانی جاي می گیرند؟

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

عبارات زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از انواع راه هاي تأثیرگذاري مذهب می باشد؟  80
الف) فرد مذهبی، سبک زندگی سالم تري دارد.

ب) شرکت در مراسم مذهبی، روحیۀ مثبتی را در فرد ایجاد می کند.
ج) توکل به خدا از طریق ایجاد آرامش ذهنی، باعث بهبود عملکرد ایمنی بدن می شود.

غیر مستقیم - مستقیم -مستقیم مستقیم - مستقیم - غیر مستقیم مستقیم - مستقیم - مستقیم مستقیم - غیر مستقیم - مستقیم

حکومت پهلوي از قراردادي که با کنسرسیوم کشورهاي خارجی منعقد کرده بود چه سودي می برد؟  81

41515040 درصد از سود خالص کنسرسیوم درصد از سود خالص کنسرسیوم درصد از سود خالص کنسرسیوم درصد از سود خالص کنسرسیوم

پیمان ضد ُکمینترن با حضور کدام کشورها امضاء شد؟  82

انگلستان - فرانسه - آلمان شوروي - ژاپن - انگلیس ایتالیا - فرانسه - شوروي آلمان - ایتالیا - ژاپن

در چارچوب قانون اساسی ژاپن بعد از انقالب میجی، چه حکومتی زمام را در دست گرفت؟  83

مشروطه چندحزبی پادشاهی تک حزبی

دولت غاصب صهیونیستی اسرائیل پس از چه اتفاقی شکل گرفت؟  84

صدور اعالمیۀ بالفور امضاي پیمان صلح

تصویب سازمان ملل مبنی بر تقسیم فلسطین به دو کشور عربی - یهودي تسلط بر اراضی فلسطینیان

پس از مرگ لنین،  .................. دبیرکل حزب کمونیست رقیب خود  .................. را از سر راه برداشت و به قدرت رسید.  85

استالین - تروتسکی استالین - موسیلینی موسولینی - تروتسکی تروتسکی - استالین

حزب کنگرة ملّی خواستار چه چیزي بود و نتیجۀ تالش هاي آنها چه شد؟  86

استقالل الجزایر از استعمار فرانسه - سرکوب آنها توسط فرانسه استقالل هند از استعمار انگلیس - شکست گاندي رهبر حزب کنگرة ملی

استقالل چین از استعمار شوروي - تسلیم چین استقالل هند از استعمار انگلیس - تسلیم انگلستان

پیامد کدام یک از وقایع زیر موجب زوال سلسلۀ قاجار بود؟  87

کودتاي بهمن  کودتاي  خرداد  کودتاي سوم اسفند  30133212992813031292کودتاي  تیر 

اهداف رضاخان از ایجاد ارتش منظم در کدام گزینه آمده است؟  88

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

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

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

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

رضاشاه پس از فراهم شدن زمینه براي از میان برداشتن آیت اهللا مدرس، در کدام شهر وي را مسموم کرد و به شهادت رساند؟  89

کاشمر خواف بیرجند گناباد
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کدام گزینه در مورد رضاخان صحیح نیست؟  90

بعد از کودتا، به مدت  سال در سمت وزارت جنگ به سرمی برد و موقعیت خود را تثبیت می کرد.

وي در بامداد روز سوم اسفند  حرکت نظامی خود را به سوي تهران آغاز کرد و نقاط حساس پایتخت را تسخیر کرد.

به سیدضیاءالدین طباطبایی به عنوان مهرة سیاسی کودتا لقب سردار سپه داد.

با تبلیغات گسترده علیه احمدشاه او را نسبت به آیندة کشور بی اعتنا جلوه می داد.

2

1299

کدام گزینه در رابطه با دسترسی در برنامه ریزي حمل و نقل صحیح است؟  91

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

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

شاخص انحراف چه معیاري است؟  92

میانگین تعداد نقاط در هر شبکه میزان انحراف از مسیر مستقیم

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

ایجاد مسیرهاي اتوبوس تندرو در چه سالی در شهرهاي دنیا اجرا شد؟  93

1990200519952010

عبارت زیر چند غلط دارد؟  94

«خط فرضی روزگردان نصف النهار مبدأي است که کرة زمین را از جهت شرقی به  درجۀ شرقی در جهت غربی به  درجه غربی تقسیم نموده
است. هنگام عبور از خط روزگردان از غرب به شرق باید یک روز از تقویم کم گردد و برعکس هنگام عبور از شرق به غرب باید یک روز به تقویم

اضافه گردد.»

280180

1234

تصویر روبه رو چه وسیلۀ حمل و نقلی را نشان می دهد؟  95

مترو

تراموا

مونوریل

چه زمانی زلزله به وجود می آید؟ زمانی که سنگ هاي پوستۀ زمین مقاومت خود را در برابر نیروهاي  ..................  از دست بدهند.  96

همۀ موارد برشی همگرا واگرا

کدام عبارت صحیح نیست؟  97

بعضی از زلزله ها اصال احساس نمی شوند همۀ زلزله ها خطرناك نیستند

کارشناسان شدت زلزله را با دستگاه لرزه نگار ثبت می کنند. بعضی از زلزله ها فقط با دستگاه هاي حساس ثبت می شوند

این که امروزه شهرها، بیشتر جمعیت جهان را در خود جاي داده و به دنبال آن حمل ونقل به یکی از اساسی ترین نیازهاي روزانه مردم شهرها  98
تبدیل شده است، کدام مورد را به یکی از موضوعات مهم شهرها در چند دهۀ اخیر تبدیل کرده است؟

کاهش سرانۀ مصرف سوخت خودروها نحوة توسعۀ شبکه هاي جاده اي وسیع بین شهرها و روستاها

احداث هرچه بیشتر خطوط ریلی درون شهري مدیریت حمل ونقل درون شهري

خط بین المللی زمان در کدام قسمت کرة زمین قرار گرفته است و علت انحراف آن در برخی نقاط چیست؟  99

در امتداد نصف النهار مبدأ، در آن سوي کرة زمین - جلوگیري از مشکالت روز تقویمی در مکان هاي مختلف کشورها

در امتداد نصف النهار مبدأ، در آن سوي کرة زمین - هماهنگ کردن ساعت رسمی در کشورهاي پهناور که در طول هاي جغرافیایی زیادي گسترده شده اند.

در محل نصف النهار مبدأ که از رصدخانۀ گرینویچ عبور می کند. - جلوگیري از مشکالت روز تقویمی در مکان ها مختلف کشورها

در محل نصف النهار مبدأ که از رصدخانۀ گرینویچ عبور می کند. - هماهنگ کردن ساعت رسمی در کشورهاي پهناور که در طول هاي جغرافیایی زیادي گسترده شده اند.
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کاهش سرانۀ مصرف سوخت خودروها

احداث هرچه بیشتر خطوط ریلی درون شهري

 المللی زمان در کدام قسمت کرة زمین قرار گرفته است و علت انحراف آن در برخی نقاط چیست؟

در امتداد نصف النهار مبدأ، در آن سوي کرة زمین - هماهنگ کردن ساعت رسمی در کشورهاي پهناور که در طول هاي جغرافیایی زیادي گسترده شده اند.

در محل نصف النهار مبدأ که از رصدخانۀ گرینویچ عبور می کند. - جلوگیري از مشکالت روز تقویمی در مکان ها مختلف کشورها

در محل نصف النهار مبدأ که از رصدخانۀ گرینویچ عبور می کند. - هماهنگ کردن ساعت رسمی در کشورهاي پهناور که در طول هاي جغرافیایی زیادي گسترده شده اند.
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،  و  کیلومتر باشد، شاخص انحراف مسیر ترکیبی چقدر است؟  در صورتی که طول مسیرهاي زیر، به ترتیب   10010128

125

100

150

83

کدام مورد جزِء زبان هاي ایرانی نمی باشد و زبان عربی زبان رسمی چند کشور می باشد و زبان مردم یهود جزِء کدام خانوادة بزرگ زبانی است؟  101

ارمنی - بیش از  کشور - سامیایی و حامیایی پشتو - بیش از  کشور - چینی و تبتی

طبري - بیش از  کشور - آفرو، آسیایی تاجیکی - بیش از  کشور - هندواروپایی

2020

3030

کدام گزینه تعریف اقتصاد جهانی است و کدام عبارت در مورد اقتصاد جهانی صحیح نیست؟  102

تجارت بین المللی کاالها و خدمات براساس سود و زیان مشترك - بخش هاي مختلف اقتصاد یک کشور با تجارت بین المللی سر و کار دارد.

تجارت بین المللی کاالها و خدمات که بر مبناي ارزش یک پول معین صورت می گیرد - بخش هاي مختلف اقتصاد یک کشور با تجارت بین المللی ممکن است سر و کار نداشته
باشد.

خرید و فروش کاال و خدمات با توجه به عرضه و تقاضا - تولید برخی از کاالهاي مصرفی ما در مناطق دور دست

تجارت بین المللی کاال و خدمات بر مبناي ارزش یک پول معین - تأثیر افزایش و کاهش قیمت محصوالت اقتصادي در بازار جهانی بر اقتصاد و زندگی مردم یک کشور

عبارت هاي صحیح و غلط را به ترتیب مشخص کنید.  103
الف) در جهان امروز همۀ کشورها ناگزیر به مبادله و تجارت اند.

ب) همۀ نواحی و کشورها در اقتصاد جهانی موقعیت یکسانی ندارند.
ج) جایگاه متفاوت اقتصادي، تأثیرات زیادي در زندگی مردم کشورهاي مختلف می گذارد.

د) در گذشته هاي دور، تجارت بیشتر در سطح منطقه اي صورت می گرفت.

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

کدام مورد از نواحی خودمختار محسوب نمی شود؟  104

قشم در ایران نخجوان در جمهوري آذربایجان هنگ کنگ در چین کردستان در عراق

مطالعۀ مرزها از دیرباز کانون پژوهش هاي .................. بوده است و مرزها حد .................. یک کشور محسوب می شود.  105

علوم سیاسی - حکومت ملی جغرافیاي سیاسی - حکومت ملی علوم سیاسی - حاکمیت ملی جغرافیاي سیاسی - حاکمیت ملی

کدام عامل از عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت ملی نمی باشد و کدام کشور نام برده شده از کشورهاي محاطی محسوب می شود؟  106

وسعت، شکل و ناهمواري هاي کشور - تایلند موقعیت جغرافیایی کشور - لهستان

منابع کشاورزي کشور - نروژ بنیادهاي اقتصادي کشور - لسوتو
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 و کدام کشور نام برده شده از کشورهاي محاطی محسوب می شود؟

وسعت، شکل و ناهمواري هاي کشور - تایلند
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پاسخ درست پرسش هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟  107
الف) کدام گروه جزء بازیگران سیاسی اصلی و عمده جهان نیستند؟
ب) نظریۀ راتزل چه نام داشت و در کدام قرن محکوم شمرده شد؟

پ) مکیندر کدام منتطقه را قلعه (دژ) جهان می دانست؟

نهادهاي اقتصادي و تجاري بین المللی ـ نظریۀ قدرت خشکی، بیستم ـ از رود ولگا در شرق تا سیبري در غرب

حکومت هاي نیمه مستقل ـ نظریۀ قدرت خشکی، نوزدهم ـ از رود ولگا در غرب تا سیبري در شرق

گروه ها و احزاب سیاسی - نظریۀ فضاي حیاتی، نوزدهم - از رود ولگا در شرق تا سیبري در غرب

سازمان هاي مردم نهاد و حکومتی ـ نظریۀ فضاي حیاتی، بیستم ـ از رود ولگا در غرب تا سیبري در شرق 

کدام گزینه دربارة تقسیم بندي عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت ملی صحیح است و به ترتیب پیش شرط قدرت و عامل مؤثر در افزایش قدرت  108
کدام است؟

موقعیت جغرافیایی، شکل و وسعت و ناهمواري ها، عوامل علمی و فناورانه، عوامل بین المللی، نیروي انسانی و جمعیت ـ منابع انرژي و معدنی زیاد ـ نیروي نظامی و دفاعی

موقعیت جغرافیایی، وسعت، شکل و ناهمواري ها، بنیادهاي زیستی، منابع انرژي و معدنی، جمعیت ـ جمعیت زیاد ـ همگونی جمعیت از نظر قومی، زبانی و دینی

عوامل اقتصادي، عوامل فرامرزي، منابع زیستی، نیروي انسانی و جمعیت، وسعت و شکل، منابع زیرزمینی، وسعت زیاد ـ همگونی جمعیت از لحاظ زبانی، فرهنگی و آیینی ـ
جمعیت زیاد

موقعیت جغرافیایی، عوامل سیاسی، نظامی، فضایی، توپوگرافی، وسعت، شکل و ناهمواري، داشتن منابع انرژي زیاد ـ همگونی جمعیت از نظر قومی، زبانی و دینی ـ نیروي نظامی
و دفاعی

منظور از یک ناحیۀ زبانی چیست و زبان مردم عرب و یهود، به ترتیب مربوط به کدام خانوادة زبانی است؟  109

کشورهایی که با زبان هاي مختلف در کنار یکدیگر قرار دارند. آفروآسیایی – هند و اروپایی

گروه بزرگی از زبان ها که یک ریشۀ اصلی دارد. – آفروآسیایی – آفروآسیایی

کشورهایی که با زبان هاي مختلف در کنار یکدیگر قرار دارند. – هند و اروپایی – هند و اروپایی

گروه بزرگی از زبان ها که یک ریشۀ اصلی دارد. هند و اروپایی – آفروآسیایی

به چه دلیلی کشاورزي یک فعالیت بسیار مهم اقتصادي محسوب می شود و «استخراج معدن» در کدام دسته از فعالیت هاي اقتصادي گنجانده  110
می شود؟

زیرا یکی از نیازها و نگرانی هاي مهم بشر امروز، تأمین غذا است - فعالیت هاي نوع چهارم

زیرا کشاورزي از گذشته هاي بسیار دور در شکل گیري سکونتگاه ها، اولین نوع فعالیت اقتصادي محسوب می شد. - فعالیت هاي نوع سوم

زیرا امینت غذایی جزء اهداف و برنامه هاي مهم همۀ کشورها محسوب می شود. - فعالیت هاي نوع اول

زیرا امروزه در اکثر نواحی جهان، کشاورزي فعالیت اقتصادي غالب محسوب می شود. - فعالیت هاي نوع اول

در چه قرونی زبان و ادبیات فارسی توسعه یافت و بزرگ ترین نویسندگان و شاعران زبان فارسی ظهور کردند و در چه عصري شعر فارسی به  111
اوج خود رسید و کدام اثر نماد هویت ایرانی است؟

قرن هاي سوم تا ششم - عصر سلجوقی - تاریخ بیهقی قرن هاي چهارم تا هشتم - عصر غزنوي - شاهنامه

قرن هاي سوم تا پنجم - عصر سلجوقی - تاریخ بیهقی قرن هاي چهارم تا هفتم - عصر غزنوي - شاهنامه

از نتایج تأسیس حکومت صفوي نمی باشد؟  112

ایجاد رونق اقتصادي رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه یکپارچه و متحد کردن ایران نابودي حکومت ایلخانان مغول

14

ی نظام جدید 23 اسفند
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

قرن هاي سوم تا ششم - عصر سلجوقی - تاریخ بیهقی

قرن هاي سوم تا پنجم - عصر سلجوقی - تاریخ بیهقی

ایجاد رونق اقتصادي
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کدام مورد از اقدامات شاه عباس در برقراري نظم و امنیت در داخل کشور نمی باشد و شاه عباس به منظور تقویت قدرت سیاسی و نظامی دولت  113
مرکزي دست به چه اقدامی زد؟

امراي سرکش و طغیانگر آق قویونلوها را سرکوب کرد - ایجاد سپاهی دائمی و حرفه اي

کاهش قدرت سیاسی و نظامی امراي آق قویونلوها - منحل کردن ارتش قزلباش ها

امراي سرکش و طغیانگر قزلباش را سرکوب کرد - ایجاد سپاهی کامًال مطیع

کاهش قدرت سیاسی و نظامی امراي قزلباش - تشکیل سپاهی از جوانان گرجی

در عبارت هاي داده شده به ترتیب عبارت هاي صحیح و غلط را مشخص کنید.  114
الف) عثمانی ها، شکل گیري حکومت قدرتمند صفوي در ایران را تهدید و مانع جدي براي توسعۀ اقتصادي و نظامی خود تلقی می کرد.

ب) ازبکان از اعقاب جوجی پسر چنگیزخان مغول بودند.
پ) شاه اسماعیل در نبرد مرو شیبک خان ازبک را مغلوب کرد و به اسارت گرفت.

ت) حاکمان گورکانی همواره روابط دوستانه و گرمی با حکومت عثمانی داشتند و در حمله به قلمرو صفوي به صورت هماهنگ عمل می کردند.

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

کدام اثر تاریخی دورة صفویه به ترتیب مربوط به دوران سلطنت شاه تهماسب، شاه عباس اول و شاه اسماعیل اول، می باشد و کدام گزینه از  115
مدارس معروف دورة صفویه نمی باشد؟

حبیب السیر - احسن التواریخ - عالم آراي عباسی - چهار باغ احسن التواریخ - عالم آراي عباسی - حبیب السیر - شاه عباسی

احسن التواریخ - عالم آراي عباسی - حبیب السیر - مادر شاه عالم آراي عباسی - حبیب السیر  احسن التواریخ - شیخ لطف اهللا

در سلسله مراتب اجتماعی نظام فئودالی قبل از سرف ها که پایین ترین مرتبۀ اجتماعی را برخوردار بودند، چه گروهی قرار داشت و کدام عبارت  116
در مورد بخش کشاورزي در طول قرون وسطا صحیح نمی باشد؟

اربابان و زمین داران بزرگ - پیشرفت در این بخش محسوس نبود.

شوالیه ها - کشاورزي پیوسته پیشرفت کرد.

کشاورزان آزاد - اختراع خیش آهنی و استفادة درست از کود حیوانی باعث افزایش محصول شد.

اربابان و زمین داران کوچک و پیشرفت در بخش کشاورزي محسوس بود.

حکومت نوادگان تیمور بر ایران، در چه زمانی و چگونه به پایان رسید و شهر و شهرنشینی در عصر تیموریان چگونه بود؟  117

اوایل قرن دهم - با به قدرت رسیدن صفویان در ایران - دچار رکود و زوال شد. اواخر قرن دهم - با تسلط ازبکان بر ماوراءالنهر - دچار رکود و زوال شد.

اوایل قرن دهم - با تسلط ازبکان بر ماوراءالنهر - دچار رکود و زوال نشد. اواخر قرن دهم - با به قدرت رسیدن صفویان در ایران - دچار رکود و زوال نشد.

فاخرترین نمونۀ شاهنامۀ مصور شده در عصر تیموري، شاهنامۀ .................. است و امیر علیشیر نوایی شاعر و وزیر، .................. پشتیبان و  118
مشوق جدي هنر و هنرمندان بودند و ارگ علیشاه در زمان ..................  تبریز و  .................. در مراغه بنا گردید.

ِدموت - سلطان حسین میرزا بایقرا - الجایتو - گنبد غفاري ِدموت - الغ بیگ میرزا - الجایتو - رصدخانه

بایسنقري - الغ بیگ میرزا - ابوسعید - رصدخانه بایسنقري - سلطان حسین میرزا بایقرا - ابوسعید - گنبد غفاري

کدام گزینه دربارة جنگ قادسیه صحیح است و به چه دلیل حکومت ساسانیان، زنجیر  ه اي از پادگان ـ شهرها در مرز هاي جنـوب غربـی قلمرو  119
خود ایجاد کرده بود؟

فاتحان عرب پیروزي در این جنگ را فتح الفتوح نامیدند. ـ جنگ هاي پی درپی با روم غربی و حمالت اقوام بیابانگرد در مرز هاي شرقی

پس از سقوط تیسفون بقایاي ارتش ساسانی در قادسیه گردهم آمدند اما شکست خوردند. ـ جنگ هاي پی درپی با روم غربی و حمالت اقوام بیابانگرد در مرز هاي شرقی

در این نبرد بقایاي ارتش اعراب مسلمان زا ساسانیان شکست خوردند. ـ هجوم قبایل بیابانگرد عرب مجاور مرز هاي جنوب و جنوب غربی فالت ایران به شهرها و آبادي هاي
مرزي ایران

در اثر شکست سپاه ساسانی در این نبرد، تیسفون به دست اعراب مسلمان افتاد. ـ هجوم قبایل بیابانگرد عرب مجاور مرز هاي جنوب و جنـوب غربـی فالت ایران به شهرها و
آبادي هاي مرزي ایران
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فاتحان عرب پیروزي در این جنگ را فتح الفتوح نامیدند. ـ جنگ هاي پی درپی با روم غربی و حمالت اقوام بیابانگرد در مرز هاي شرقی

پس از سقوط تیسفون بقایاي ارتش ساسانی در قادسیه گردهم آمدند اما شکست خوردند. ـ جنگ هاي پی درپی با روم غربی و حمالت اقوام بیابانگرد در مرز هاي شرقی

در این نبرد بقایاي ارتش اعراب مسلمان زا ساسانیان شکست خوردند. ـ هجوم قبایل بیابانگرد عرب مجاور مرز هاي جنوب و جنوب غربی فالت ایران به شهرها و آبادي هاي

در اثر شکست سپاه ساسانی در این نبرد، تیسفون به دست اعراب مسلمان افتاد. ـ هجوم قبایل بیابانگرد عرب مجاور مرز هاي جنوب و جنـوب غربـی فالت ایران به شهرها و
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چه عاملی در اواخر قرون وسطا استقالل و آزادي عمل بیش تري براي دولت-شهرهاي ایتالیایی به وجود آورد و این استقالل، موقعیت نشر تفکر  120
و فرهنگ جدیدي را براي کدام گروه ایجاد کرد؟

گسترش شهرها و رشد تجارت - متفکران درگیري هاي پاپ ها و پادشاهان - دانشمندان

گسترش شهرها و رشد تجارت - بازرگانان درگیري هاي پاپ ها و پادشاهان - شهرنشینان

هر جهان اجتماعی به تناسب چه چیزي آرمان ها و ارزش هاي ویژه اي دارد؟ اگر جهان اجتماعی، سیاستی مناسب نداشته باشد دچار چه چیزي  121
می شود؟

هویت و فرهنگ ـ نمی تواند اعمال قدرت سازمان یافته اي را ایجاد نماید. ایدئولوژي و جهان بینی ـ نمی تواند اعمال قدرت سازمان یافته اي را ایجاد نماید.

هویت و فرهنگ ـ به ارزش ها و آرمان هاي خود نمی تواند دست یابد. ایدئولوژي و جهان بینی ـ به ارزش ها و آرمان هاي خود نمی تواند دست یابد.

کدام گزینه به سواالت زیر پاسخ می دهد؟  122

 هر نوع تدبیر و سازمان دادن قدرت

 سازمان پیدا کردن قدرت براي رسیدن به هدفی معین

 مجموعۀ سازوکارهایی که براي اعمال سیاست هاي جهان اجتماعی وجود دارد.

 عقاید، ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تعیین می کند.

سیاست ـ معناي عام سیاست ـ نظام سیاسی ـ نظام فرهنگی معناي عام سیاست ـ سیاست ـ نظام سیاسی ـ نظام فرهنگی

سیاست ـ معناي عامل سیاست ـ نظام فرهنگی ـ نظام سیاسی معناي عام سیاست ـ نسیاست - ظام فرهنگی ـ نظام سیاسی

لیبرالیسم، جمهوري، دموکراسی و لیبرال دموکراسی به ترتیب داراي کدام ویژگی ها می باشند؟  123

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

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

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

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

پاسخ درست پرسش هاي زیر درکدام گزینه مطرح شده است؟  124

 این نظام سیاسی هیچ حقیقت و فضیلت فطري را به رسمیت نمی شناسد.

 این نظام سیاسی با فرهنگ جهان غرب که رویکردي دنیوي به عالم هستی دارد، سازگار است.

 جامعه اي که براساس دین مداري شکل می گیرد.

  نوعی نظام سیاسی که براساس فضیلت می باشد.

لیبرالیسم ــ لیبرال دموکراسی ــ جمهوري اسالمی ــ مونارشی لیبرال دموکراسی ــ لیبرال دموکراسی ــ مدینۀ فاضله ــ آریستوکراسی

لیبرال دموکراسی ــ لیبرالیسم ــ جمهوري اسالمی ــ الیگارشی لیبرالیسم ــ لیبرالیسم ــ مدینۀ فاضله ــ دموکراسی

در دورة تجدد هویت از کدام منظر تعریف می شد؟  125
در دوره پسامدرن هویت از کدام منظر مورد توجه قرار گرفت؟

عناصر اساسی هویت کدام مورد می باشد؟

دولت ملت ها ـ ملی گرایی ـ آگاهی و دانش قومیت و نژاد ـ ملی گرایی ـ قدرت و دانش

دولت ملت ها ـ گروه هاي اجتماعی ـ آگاهی و دانش قومیت و نژاد ـ گروه هاي اجتماعی ـ قدرت و دانش

کدام یک از موارد زیر جزو جنبش هاي اجتماعی نمی باشد؟ در دورة پسامدرن کدام گزینه جایگزین دیگري شد؟  126

آسیایی تبارها و اقلیت هاي ملی ـ مدل تکثرگرا جایگزین مدل همانندسازي شد. سبک زندگی و زنان ـ مدل همانندسازي جایگزین مدل تکثرگرا شد.

زیست محیطی و زنان ـ مدل همانندسازي جایگزین مدل تکثر گرا شد. آفریقایی آمریکایی ها ـ مدل تکثرگرا جایگزین مدل همانندسازي شد.
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دولت ملت ها ـ ملی گرایی ـ آگاهی و دانش

دولت ملت ها ـ گروه هاي اجتماعی ـ آگاهی و دانش

؟ در دورة پسامدرن کدام گزینه جایگزین دیگري شد؟

آسیایی تبارها و اقلیت هاي ملی ـ مدل تکثرگرا جایگزین مدل همانندسازي شد.

زیست محیطی و زنان ـ مدل همانندسازي جایگزین مدل تکثر گرا شد.
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در پاراگراف زیر چند اشتباه علمی دیده می شود؟  127
«انسان هنگامی که در تاریکی ناآگاهی به سر می برد، هر شبحی را که از دور می بیند و هر آوازي را که می شنود، نشانه حیوانی درنده و خطرناك
می پندارد. افراد معموًال نسبت به دیگرانی که آن ها را به درستی نمی شناسند، بدبین هستند و از آن ها دوري می کنند. از این رو یکی از راه هاي ایجاد آشتی

و صفا و اتحاد و دوستی در میان گروه ها و ملت ها، شناخت متقابل است»

0123

کدام یک از جمالت زیر نادرست است؟  128
الف: در الگوي مطلوب قرآنی، تکثر و تنوع زبانی و نژادي و قومی، مانع وحدت و همدلی است.

ب: رشد و شکوفایی جهان اسالم در قرون دوم و سوم هجري به دلیل پیروي از الگو و احترامی بود که اقوام مختلف براي یکدیگر قائل بودند.
ج: براي جهان اسالم به هیچ وجه نگران کننده نبود که بزرگترین دانشمند صرف و نحو زبان عربی یک ایرانی به نام سیبویه است.

د: حکومت می تواند با زمینه سازي براي شناخت مردم امکان همدلی مردم با یکدیگر را فراهم نماید. 

ب ـ ج الف ـ د الف ـ ب ج ـ د

جامعه شناسان انتقادي به کدام نکتۀ مهم توجه داشتند و کدام مورد دربارة نظر آنان درمورد جامعه شناسان تفهمی-تفسیري صحیح است؟  129

برجسته کردن یک وجه زندگی اجتماعی و تأکید بر آن و نادیده گرفتن وجه دیگر می تواند آثار و پیامدهاي نامطلوبی براي زندگی اجتماعی به وجود بیاورد. - جامعه شناسان
تفهمی تفسیري به ساختارهاي اجتماعی و تأثیر آن ها بر زندگی افراد کم توجه هستند.

توانایی و خالقیت انسان در ساختن جهان اجتماعی - جامعه شناسان تفهمی تفسیري به معیارهاي علمی نیاز دارند که وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کنند.

برجسته کردن یک وجه زندگی اجتماعی و تأکید بر آن و نادیده گرفتن وجه دیگر می تواند زمینۀ شکل گیري ساختارهاي اجتماعی انسانی تر را فراهم کند. - جامعه شناسان
تفهمی تفسیري به ساختارهاي اجتماعی و پیامدهاي نادیده گرفتن آن ها کم توجهی داشتند.

انتقاد از ساختارهاي اجتماعی و کنترل آثار مخرب آن ها غیرممکن است. - جامعه شناسان تفهمی تفسیري به معیارهاي الزم براي داوري وضعیت موجود دست یافته اند.

هریک از عبارات زیر به ترتیب با کدام مورد در ارتباط است؟  130
- معرفی جامعه شناسی به عنوان علم شناخت ساختارهاي اجتماعی

- قرار دادن جامعه شناسی در زمرة دانش هاي ابزاري
- داوري ارزشی پژوهشگر دربارة پدیدة مورد مطالعه

جامعه شناسی خرد - جامعه شناسی پوزیتیویستی - دانش تجویزي و انتقادي

جامعه شناسی کالن - اهمیت بیشتر علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی - دانش تفهمی تفسیري

جامعه شناسی خرد - اهمیت بیشتر علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی - دانش تفهمی تفسیري

جامعه شناسی کالن - جامعه شناسی پوزیتیویستی - دانش تجویزي انتقادي

مجلس از نظر منورالفکران مشروطه خواه محلی بود که در آن .................. است و همکاري با حاکم نا مشروع در حد واجبات نظامیه را  131
.................. می نامند.

قوانین بر اساس خواست و ارادة الهی - انقالب اجتماعی قوانین بر اساس خواست و ارادة بشر - مقاومت منفی

قوانین بر اساس خواست و ارادة الهی - مقاومت منفی قوانین بر اساس خواست و ارادة بشر - انقالب اجتماعی

قرن  را قرن .................. می دانند و رهبران دینی بعد از شکست در مشروطه چه موضعی را اتخاذ کردند؟  132

انقالب هاي آزادي بخش - از فعالیت رقابت آمیز به موضع انقالب اسالمی انقالب هاي آزادي بخش - از فعالیت رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی

مقاومت منفی - از فعالیت رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی مقاومت منفی - از فعالیت رقابت آمیز به موضع انقالب اسالمی

20

انقالب هاي آزادي بخش در مقابله با .................. و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند. ولی در قطع وابستگی اقتصادي و فرهنگی  133
توفیق نداشتند و به همین جهت .................. در شکل .................. دوباره بازگشت.

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

امپریالیسم - استعمار - استعمار فرانو استعمار قدیم - استعمار - استعمار نو
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 دانند و رهبران دینی بعد از شکست در مشروطه چه موضعی را اتخاذ کردند؟

انقالب هاي آزادي بخش - از فعالیت رقابت آمیز به موضع انقالب اسالمی

مقاومت منفی - از فعالیت رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی

انقالب هاي آزادي بخش در مقابله با .................. و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند. ولی در قطع وابستگی اقتصادي و فرهنگی  

امپریالیسم - استعمار قدیم - استعمار نو

امپریالیسم - استعمار - استعمار فرانو
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در جهان دوقطبی قرن بیستم، هویت جنبش ها، انقالب ها و کشورها بر چه اساسی شناسایی می شد و انقالب اسالمی ایران الگوي رفتاري خود را  134
از چه منبعی گرفت؟

نسبتی که با یکی از دو بلوك شرق و غرب داشت - فقه اجتماعی و سیاسی شیعی

نسبتی که با یکی از دو بلوك شرق و غرب داشت - از فرهنگ و هویت اسالمی تمامی مسلمانان جهان

شیوه عملکرد جنبش ها و انقالب ها در برخورد با دولت هایشان - از فرهنگ و هویت اسالمی تمامی مسلمانان جهان

شیوه عملکرد جنبش ها و انقالب ها در برخورد با دولت هایشان - فقه اجتماعی و سیاسی شیعی

همۀ موارد زیر اشاره به مهم ترین ویژگی  هاي نخستین بیدارگران اسالمی دارد به جز گزینۀ ..................  135

اعتقاد به تشکیل قدرت واحد اسالمی اعتقاد به بیداري از طریق بازگشت به اسالم و عمل به آن

تعامل سازنده و تأثیر سازنده بر کشورهاي غربی تالش در جهت اصالح رفتار دولت اسالمی

صحیح و غلط بودن هریک از عبارات زیر را مشخص کنید؟  136
-  بیدارگران اسالمی عامل قدرت جوامع غربی را عمل کردن آن ها به اسالم می دانستند. 

- عالمان دینی اغلب براساس ضرورت و عدالت با رهبران استبدادهاي قومی تعامل می کردند.
-  فقاهت و عدالت دو عنصر برتر فرهنگ اسالمی، اغلب در حاشیۀ مناسبات قدرت هاي قومی مهجور باقی مانده است.

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

همۀ گزینه ها دربارة نخستین بیدارگران اسالمی صحیح است به جز گزینۀ ..................  137

فقاهت و عدالت دو عنصر برتر فرهنگ اسالمی است که اغلب در حاشیۀ مناسبات کشورهاي غربی، باقی مانده بود.

عالمان دینی، اغلب براساس ضرورت و حفظ امنیت با رهبران استبدادهاي قومی و قبیله اي تعامل می کردند.

علل ضعف جوامع اسالمی را دوري مسلمانان از عمل به سنت هاي اسالمی می دانستند.

یکی از مهم ترین ویژگی هاي بیدارگران اسالمی اعتقاد به شکل قدرت واحد اسالمی است.

به ترتیب علّت «به ضعف کشیدن عزت و استقالل کشورهاي اسالمی» و «مخدوش شدن استقالل سیاسی و اقتصادي جوامع اسالمی» کدام گزینه  138
است؟

شیفتگی رجال سیاسی جوامع اسالمی نسبت به فرهنگ غرب – وابستگی حکومت منورالفکران غرب زده به کشورهاي استعمارگر

وابستگی حکومت منورالفکران غرب زده به کشورهاي استعمارگر – شیفتگی رجال سیاسی جوامع اسالمی نسبت به فرهنگ غرب

تشکیل حکومت هاي سکوالر در جوامع اسالمی – هویت سازي براي جوامع اسالمی از طریق اندیشه هاي سیاسی ناسیونالیستی

نفوذ دولت هاي غربی در کشورهاي اسالمی – تشکیل حکومت هاي اسالمی سکوالر در جوامع اسالمی

در رابطه با تفاوت هاي انقالب اسالمی ایران با انقالب هاي آزادي بخش، کدام گزینه نادرست است؟  139

در جهان دو قطبی قرن بیستم، برخالف اغلب انقالب هاي آزادي  بخش که در مقابله با بلوك غرب و در حمایت از بلوك شرق بوده اند، انقالب اسالمی ایران به  دلیل عدم تعلق به 
بلوك شرق، موضع گیري ضد مارکسیستی داشت و از آغاز جهت گیري ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی نیز پیدا کرده بود. 

انقالب هاي آزادي  بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتب چپ بودند تا بلکه بتوانند مسائل و بحران هاي جهان غرب که به  وجـود آمـده بـود را حـل نمایند ولی انقالب اسالمی
بدون تعلق به  مکاتب و فلسفه هاي سیاسی غرب، از آموزه هاي اسالمی براي حل بحران ها بهره برد. 

انقالب هاي آزادي  بخش در مقابله با استعمار جدید و حذف کارگزاران غیرمستقیم غرب موفق می  شدند ولی در قطع وابستگی فرهنگی توفیقی نداشتند و از جهت استعمار فرانو،
مرعوب و مقهور استعمار گران بودند اما انقالب ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود بلکه هویتی، فرهنگی و تمدنی داشت. 

محمدرضا شاه توانست همۀ جنبش هاي چریکی و نیرو هاي چپ را سرکوب کند اما انقالب اسالمی ایران با توجه به  اینکه از عمق روابط مـردم بـا مرجعیت دینی پدید آمده بود
همه اقشار و گروه هاي جامعه را در بر می  گرفت و یک انقالب فرا گیر مردمی بود.
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انقالب هاي آزادي  بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتب چپ بودند تا بلکه بتوانند مسائل و بحران هاي جهان غرب که به  وجـود آمـده بـود را حـل نمایند ولی انقالب اسالمی

انقالب هاي آزادي  بخش در مقابله با استعمار جدید و حذف کارگزاران غیرمستقیم غرب موفق می  شدند ولی در قطع وابستگی فرهنگی توفیقی نداشتند و از جهت استعمار فرانو،

محمدرضا شاه توانست همۀ جنبش هاي چریکی و نیرو هاي چپ را سرکوب کند اما انقالب اسالمی ایران با توجه به  اینکه از عمق روابط مـردم بـا مرجعیت دینی پدید آمده بود
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به ترتیب طبیعت از منظر فرهنگ مدرن و فرهنگ توحیدي چگونه دیده می شود و جنبش هاي اجتماعی معترض به بحران محیط زیست، کدام  140
مورد را عامل بحران هاي زیست محیطی می دانند؟

طبیعت و هرچه در آن است، آیات و نشانه هاي خداوند است و همۀ موجودات به تسبیح خداوند مشغول اند - طبیعت ماده اي خام و بی جان است که انسان اجازة هرگونه تصرفی
در آن را دارد - بازگشت به رویکردهاي معنوي به طبیعت

طبیعت مادة خام و بی جانی است که انسان با تسخیر و تصرف آن، تمامی مسائل و مشکالت خود را حل می کند - طبیعت و هر چه در آن است، آیات و نشانه هاي خداوند است،
همۀ موجودات طبیعی به تسبیح خداوند مشغول اند و به سوي او باز می گردند - بازگشت به رویکردهاي معنوي به طبیعت

طبیعت و هرچه در آن است، آیات و نشانه هاي خداوند است و همۀ موجودات به تسبیح خداوند مشغول اند - طبیعت ماده اي خام و بی جان است که انسان اجازة هرگونه تصرفی
در آن را دارد - فرهنگ مدرن غرب و ریشه هاي معرفتی آن

طبیعت ماده ي خام و بی جانی است که انسان با تسخیر و تصرف آن، تمامی مسائل و مشکالت خود را حل می کند - طبیعت و هر چه در آن است، آیات و نشانه هاي خداوند
است، همۀ موجودات طبیعی به تسبیح خداوند مشغول اند و به سوي او باز می گردند - فرهنگ مدرن غرب و ریشه هاي معرفتی آن

کدام عبارت مصداق عقل در فلسفه را به درستی توصیف نمی کند؟  141

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

علم آنها از طریق شهود حقایق اشیاء است. علم به آنها از طریق برهان عقلی نیست.

مهم ترین تفاوت عقل به معناي یکی از قواي نفسانی و عقل به معنی موجودات غیرمادي در چیست؟  142

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

مبناي ارسطو در تقسیم عقل به نظري و عملی کدام است؟  143

مجرد یا مادي بودن عقل استدالل تجربی یا استدالل عقلی محض

کارکرد و کاربرد عقل حقیقت و ظهور عقل

نظر کدام دو فیلسوف در باب عقل کامًال متضاد است؟  144

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

از نظر فیلسوفان روح انسان:  145

با تهذیب نفس به مرتبه اي می رسد که کامًال از جسم و ماده مجرد است. نمی تواند به مرتبه عقل برسد.

عقل مجرد مرتبۀ نازل قوة استدالل روح است. با استدالل به حقایق می رسد.

درباره جایگاه عقل در جهان اسالم کدام گزینه درست است؟  146

برخی جریان ها کوشیدند تا نشان دهند که روش هاي عقلی در مسائل دینی هیچ کاربردي ندارند.

عقل در فرهنگ عمومی مسلمانان جایگاه ممتاز و ویژه اي داشت.

فلسفه را به عنوان دستاوردي یونانی، همگام و هم رأي با اسالم می دانستند.

حرکت مسلمانان به سوي علم و دانش موجب ارتقاي جایگاه عقل میان آن ها شد.

در ارتباط با این عبارت از مالصدرا کدام گزینه صحیح است؟ «امکان ندارد که احکام و قوانین دین حق و روشن الهی با دانش و معرفت یقینی و  147
قطعی در تقابل باشد...»

عقل و شهود و وحی ممکن است به حقایق مختلفی برسند.

ما انسان ها ممکن است از استدالل عقلی درست استفاده نکنیم و به نتایج نادرست برسیم.

نتایج استدالل عقلی قطعی و همیشگی هستند.

گاهی میان استدالل ما و وحی تعارض وجود خواهد داشت و باید به وحی عمل کنیم.
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اگر عقل را توانمندي انسان در استدالل کردن بدانیم؛ با این تعریف، در کودك به چه صورتی خواهد بود؟  148

توانایی عقل در کودك بالقوه است و با تمرین و تربیت به فعلیت می رسد. به صورت مادرزادي و فطري است و نیاز به آموزش ندارد.

ابتدا کودك فاقد چنین توانمندي است، سپس دفعتًا براي او حاصل می شود. تفاوت قدرت عقلی از ابتداي زندگی در کودکان مختلف مشاهده می شود.

کدام گزینه به عقل، به عنوان وجودي برتر اشاره ندارد؟  149

که بدان تدبیر اسباب سماست  غیر این عقل تو، حق را عقل هاست  

از دو عالم پیش تر عقل آفرید  نی که اول دست یزدان مجید

بعد از این دیوانه سازم خویش را  آزمودم عقل دوراندیش را

برترین برگزیده ها عقل است  اول آفریده ها عقل است 

کدام گزینه مطابق با نظر فیلسوفان اسالمی در رابطه با عقل و وحی و شهود به  عنوان ابزارهاي شناخت می باشد؟  150

مبناي معارف دینی عقل است و عقل در هیچ شرایطی خالف دین نمی فهمد.

حقیقت ایمان مستقل از بررسی هاي عقلی، هرچند اقناعی نباشد اما ما را به سعادت نزدیک می کند.

تالش هاي علمی انسان می توانند به کاستن از تعارضات ظاهري میان گزاره هاي عقلی و وحی نبوي یاري برسانند.

ما می توانیم با هر یک از طرق عقل و شهود و وحی مستقًال به تبیین حقیقت بپردازیم و به یافته هاي خود مطمئن باشیم.

از دید افالطون سه قوة اصلی فعال انسان چیست و به چه صفاتی متصف می شوند؟  151

قوة عقل، قوة غضب، قوة شهوت، حکمت - شجاعت - خوشتن داري قوة عقل، قوة عضب، قوة وهمیه، حکمت - خویشتن داري - شجاعت

قوة ادراکی، قوة غضبیه، قوة وهمیه، حکمت - خویشتن داري، شجاعت قوة ادراکی، قوة غضبیه، قوة وهمیه، حکمت - شجاعت - خویشتن داري

کدام یک از عبارات زیر طبق نظر ارسطو در مورد فعل اخالقی نادرست است؟  152

اگر عقل بر قواي دیگر حاکم شود، انسان به اعتدال در میان قوا می رسد. دربارة معیار فعل اخالقی نظري نزدیک به استاد خود داشت.

شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفریط نیستند. اعتدال عامل سعادت و نیک بختی انسان است.

دیدگاه ارسطو در مورد قوة عقل کدام عبارت است؟  153

عمل انسان درصورتی در جهت سعادت است که بنابر فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد.

اگر عقل حاکم باشد، قوة شهوت پا از گلیم خود درازتر نمی کند.

عقل هر انسانی اعتدال را درك می کند و آن را به عنوان امري درست می پذیرد.

عقل به صفت حکمت می رسد و برقراري عدالت میان قواي عقل و شهوت و غضب در سراسر شخصیت انسان هاست.

از دید ارسطو قوة عقل در سه حالت «سفاهت، حکمت و جربُزه» به ترتیب چه نام دارد؟  154

افراط - حد وسط - تفریط تفریط - حد وسط - افراط حد وسط - تفریط - افراط افراط - حد وسط - تفریط

از دید ارسطو قوة شهوت در سه حالت «افراط، حد وسط و تفریط» به ترتیب چه نام دارد؟  155

َشَره - خمودي - خویشتن داري خمودي - َشَره - خویشتن داري خمودي - خویشتن داري - َشَره َشَره - خویشتن داري - خمودي

همۀ گزینه ها به جز .................. از دیدگاه هاي کانت می باشد.  156

کاري که در آن هیچ گونه هدف و منفعت شخصی نباشد، خیر اخالقی است.

کاري که انسان فقط به جهت آنکه وجدان بدان دعوت می کند، انجام می دهد، فضیلت شمرده می شود.

عمل هر انسانی باید به گونه اي باشد که دیگران هم همان کار را در مورد وي انجام دهند.

یک چیز همواره مرا به شگفتی وامی دارد و آن آسمانی ست که باالي سر ماست.

دیدگاه ابن سینا دربارة اخالق شباهت بسیاري با دیدگاه کدام فیلسوفان دارد؟  157

ارسطو - دکارت ارسطو - کانت ارسطو - افالطون افالطون - دکارت
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کدام گزینه به ترتیب حروف الفبا تکمیل کنندة جاهاي خالی در جدول زیر می باشد؟  158

حالت تفریطحد وسط و اعتدالحالت افراطقوا
جشجاعتدقوة غضب
بَشَرهقوة شهوت

سفاهتحکمتالفعقل

جربزه - خویشتن داري - ترس - خمودي جربزه - ترس - تهور - خویشتن داري

جربزه - خویشتن داري - ترس - تهور خویشتن داري - ترس - تهور - خمودي

دو مورد از موارد کدام گزینه صحیح می باشد؟  159
الف) عقل عملی، عقلی است که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص دهد و تنها منبع شناخت فضیلت ها می باشد.

ب) از نظر فالسفۀ مسلمان، به سوي فضائل رفتن و عمل کردن براساس آن ها چندان سخت هم نیست.
ج) اگر تمایالت انسان قوي باشد، می تواند مانع رسیدن انسان ها به فضیلت ها شوند.

د) فالسفۀ مسلمان معتقدند اینکه انسان ها فضایل را بشناسند، خود به تنهایی نمی تواند باعث تمایل به کسب فضیلت شود.
هـ) پستوانه اي که از نظر فالسفۀ مسلمان باعث می شود انسان فضایل را بر تمایالت ترجیح دهد، تفکر اوست.

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

به ترتیب هر یک از نظریات و گزاره هاي زیر به کدام شخصیت مربوط می شود؟  160
-  هر کاري که هیچ گونه منفعت شخصی در آن نباشد، خیر اخالقی شمرده می شود.

-  اگر عقل بر قواي دیگر حاکم شود، انسان به اعتدال در میان قوا می رسد.
-  فعل اخالقی با سعادت و نیک بختی حقیقی آدمی رابطه دارد.

-  استعداد کسب علم، از طریق تفکر در بعد غیرمادي انسان وجود دارد.
- عقل و دین در همۀ احکام خود با هم تطبیق دارند.

کانت - افالطون - ارسطو - مالصدرا - سهروردي هابز - ارسطو - افالطون - ابن سینا - عالمه طباطبایی

کانت - افالطون - ارسطو - عالمه طباطبایی - سهروردي کانت - ارسطو  - افالطون  - ابن سینا - مالصدرا

وقتی به اصطالح عامیانه «هندوانه زیربغِل کسی می گذاریم» از چه مغالطه اي استفاده کرده ایم؟  161

بزرگنمایی توسل به احساسات تله گذاري مسموم کردن چاه

در عبارت هاي زیر تحت تاثیر عوامل روانی چه مغالطه هایی صورت گرفته است؟  162
الف) حواست را جمع کن! اگر می خواهی پیشرفت کنی و از مزایاي جانبی استفاده کنی، باید به دستورات غیرقانونی مقامات باال نیز گردن بنهی.

ب) هر انسانی به جز افراد خشن و بی ذوق تشخیص می دهد که براي رشد فکري و ذهنی، خواندن مداوم رمان نیازي ضروري است.

مسموم کردن چاه - توسل به احساسات تله گذاري - توسل به احساسات

توسل به احساسات - مسموم کردن چاه توسل به احساسات - تله گذاري

در عبارت «شما خیلی بزرگوارید، از شما بعید است که این حرف را بزنید» چه مغالطه اي به کار رفته است؟  163

تله گذاري توسل به احساسات مسموم کردن چاه بزرگنمایی

در دو عبارت زیر چه مغالطاتی به کار رفته است؟  164
الف) در این دنیاي، زیبا تنها کج اندیشان خودراي و مستبد هستند که براي آزادي انسان چارچوبی تعیین می کنند.

ب) فکر نمی کنم کسی تا این اندازه بی احساس و بی ذوق باشد. که نتواند تشخیص دهد که فیلم «جوراب هاي سفید» بهترین فیلمی بود که در این جشنواره
به نمایش درآمد.

تله گذاري - مسموم کردن چاه مسموم کردن چاه - مسموم کردن چاه

تله گذاري - تله گذاري مسموم کردن چاه - تله گذاري
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تله گذاري

الف) در این دنیاي، زیبا تنها کج اندیشان خودراي و مستبد هستند که براي آزادي انسان چارچوبی تعیین می کنند.
ب) فکر نمی کنم کسی تا این اندازه بی احساس و بی ذوق باشد. که نتواند تشخیص دهد که فیلم «جوراب هاي سفید» بهترین فیلمی بود که در این جشنواره
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عبارت «توجه به شیک پوشی سخنران- خرید مشتري از فرد فروشنده اي که انواع گوشی هاي همراه را براي مشتري ارائه کرده به علت تحت  165
فشار قرار گرفتن- شما که از افرادي بافرهنگ و تحصیل کرده هستید نباید قدرت نقد یک مقاله یا یک مطلب را از دست بدهید و یا تحت تأثیر زرق و

برق هاي احساسی قرار بگیرید.» از انواع کدام مغالطه می باشد؟

مغالطۀ توسل به احساسات مغالطۀ توسل به معناي ظاهري مغالطۀ در اثر عوامل روانی مغالطۀ بار ارزشی کلمات

به ترتیب بار ارزشی کلمات مشخص شده در عبارات زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  166
- در هنگام محاصرة کعبه با به درك واصل شدن یزید محاصرة شهر مکه پایان یافت.

- امام خمینی بنیان گذار جمهوري اسالمی در تاریخ  خرداد  به ملکوت اعلی پیوست.
- پدر یکی از بستگانم دیروز فوت شد.

منفی - مثبت - خنثی منفی - خنثی - منفی منفی - مثبت - منفی منفی - خنثی - خنثی

131368

کدام گزینه در رابطه با تفکر نقادانه صحیح نیست؟  167

مهارت تفکر دربارة نحوة صحیح تفکر را تفکر سنجش گرانه می نامیم.

پرورش مهارت هاي تفکر درست همچون اکثر فعالیت هاي انسان نیازمند دستورالعمل هاي نظري است.

تفاوت مهم متفکر نقاد و غیرنقاد جدي گرفتن فرایند تفکر و توجه آگاهانه به این فرایند است.

متفکر منتقد باید هنگام تصمیم گیري در مورد یک مطلب، آن را از وجوه مختلفی بررسی کند.

به ترتیب نوع مغالطه هاي زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟  168
- مسلمًا اگر شما آدم عاقلی باشید، با شرکت در این جلسه حتمًا ارزش هاي اولیۀ خداناباوري را خواهید پذیرفت و آتئیست می شوید.

- تنها یک احمق می تواند نظریۀ گرد بودن زمین را بپذیرد.
- فردي در خیابان با در دست گرفتن نوزادي به گدایی کردن می پردازد.

بزرگ نمایی - تله گذاري - توسل به احساسات مسموم کردن چاه - تله گذاري - توسل به احساسات

تله گذاري - تله گذاري - مسموم کرن چاه تله گذاري - مسموم کردن چاه - توسل به احساسات

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟  169
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

کدام گزینه پیرامون تفکر نقادانه نادرست است؟  170

تفاوت مهم میان متفکر نّقاد و غیرنّقاد، جدي گرفتن فرایند تفکر است.

سؤاالت اصلی که توسط متفکر نقاد مطرح می شود، سؤاالت سقراطی نام دارد.

تفکر نقادانه همان فراگیري تفکر دربارة اصول و قواعد درس منطق است.

متفکر نقاد هنگام شنیدن یک مطلب آن را از وجوه مختلف برسی می کند؛ اما هنگام تصمیم گیري باید تک وجهی عمل کند.
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 1

حال دو عبارت به دست آمده را بر هم تقسیم می کنیم در نتیجه داریم:

سخت

 2

سخت

 3

درهر دنباله ي هندسی با جمله ي اول  و نسبت مشترك  رابطه ي  برقرار است.

  

سخت

ام از رابطه ي  بدست می آید. ، جمله ي  در هر دنباله ي هندسی با جمله ي اول  و قدر نسبت   4
 

 

 

متوسط

 5

جمله ي دوم را بر جمله ي اول تقسیم می کنیم تا قدر نسبت به دست آید.
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متوسط
 6

64 32 16 8 4 2 1

یک دوره یک دوره یک دوره یک دوره یک دوره یک دوره

 دوره در مدت زمان یک ساعت و نیم ( دقیقه) گذشته است، در نتیجه داریم:

دقیقه  مدت زمان یک دوره

در نتیجه  دقیقه طول می کشد تا عنصر به نصف کاهش یابد. این زمان نیم عمر نامیده می شود.
متوسط

با توجه به فرمول مجموع جمالت دنبالۀ هندسی خواهیم داشت:  7

 :فرض سوال  

 
سخت

با توجه به جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی خواهیم داشت:  8

  

 
طرفین دو رابطه را تقسیم می کنیم:

 

این مقدار را در یکی از رابطه هاي باال جایگزین می کنیم:

  

متوسط
با توجه به این که صورت سوال تفاضل جملۀ اول از جملۀ پنجم را داده است، خواهیم داشت:  9

  

   
متوسط

اوًال با توجه به اعداد، به این نتیجه می رسیم که دنبالۀ هندسی داده شده کاهشی است زیرا  از   کوچک تر است، بنابراین باید  را بدست آوریم. با توجه به  10

این که می دانیم براي بدست آوردن هر جملۀ دنبالۀ هندسی باید جملۀ قبل از آن را در نسبت مشترك ضرب کنیم خواهیم داشت:

  

بنابراین براي  می توانیم بنویسیم: 

  

 

متوسط

، آن عدد راقرار دهیم، پس داریم: چون جملۀ عمومی به ما داده شده است. هر جمله را بخواهیم، کافی است به جاي   11

  

متوسط

با توجه به دنبالۀ داده شده، جملۀ اول  و قدرنسبت  است. بنابراین با توجه به جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی خواهیم داشت:  12
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 است. بنابراین با توجه به جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی خواهیم داشت:
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،  و  می باشند. از طرفی اگر  جمالت متوالی دنبالۀ می دانیم جمالت سوم، هفتم و دوازدهم یک دنبالۀ حسابی به صورت   13

هندسی باشند  است.
 بنابراین:

 

 

در جمالت قرار بدهید:

 

 

سخت

حاصلضرب  جملۀ اول در دنبالۀ هندسی برابر است با:  14

   

  

جملۀ چهارم برابر است با:

 
سخت

اگر  سه جملۀ متوالی دنبالۀ هندسی باشند،  بنابراین:  15

 

سخت

جملۀ مثبت یعنی  باشد بنابراین داریم:  16

 

طرفین را در  ضرب می کنیم

 

چون  عدد طبیعی است بنابراین  برابر  می باشد.
سخت

چون  و  هر دو مثبت هستند، داریم:  17

  

پس رابطۀ فیثاغورس را با در نظر گرفتن  به عنوان وتر (ضلع بزرگ تر) می نویسیم:

  

  

  

 

سخت

دنبالۀ اعداد چهار رقمی که رقم یکانشان  است برابر است با:  18

  

 

، تعداد اعداد چهاررقمی که رقم یکانشان  است بدست می آید، پس جملۀ عمومی دنباله را می نویسیم: در نتیجه با بدست آوردن شماره جمله 
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، تعداد اعداد چهاررقمی که رقم یکانشان  است بدست می آید، پس جملۀ عمومی دنباله را می نویسیم: در نتیجه با بدست آوردن شماره جمله 
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ام از رابطه ي  بدست می آید. در یک دنباله ي حسابی با جمله ي اول   و اختالف مشترك  جمله ي   19

متوسط
با توجه به رابطۀ بازگشتی جملۀ سوم  را بدست می آوریم؛ داریم:   20

 

  

 

متوسط
ترکیب فصلی فقط وقتی نادرست است که دو گزاره ي قبل و بعد از «یا»هر دو نادرست باشند.  21

الف) عدد  زوج است درست است پس ترکیب فصلی درست است.

ب)   درست است پس ترکیب فصلی درست است.
پ) تهران پایتخت ایران درست است پس ترکیب فصلی درست است.

متوسط

)  عددي گنگ است، در ترکیب عطفی وقتی یکی از گزاره ها نادرست باشد ترکیب نادرست است. گزینه ي   22

)  عدد اول است، واریانس چند عدد وقتی صفر است که آن اعداد با هم برابر باشند. گزینه ي 
در ترکیب فصلی وقتی هر دو گزاره نادرست باشند، ترکیب نادرست است.

)  درست است، امّا مجموع هر دو عدد اول همیشه زوج نیست به طور مثال  در ترکیب شرطی اگر مقدم درست و تالی نادرست باشد ترکیب نادرست است. گزینه ي

) هر دو گزاره نادرست هستند و در ترکیب دو شرطی وقتی هر دو گزاره هم ارزش باشند ترکیب درست است. گزینه ي
سخت

از گزاره هاي هم ارز با ترکیب شرطی، گزارة عکس نقیض گزارة شرطی است.  23

طبق قانون دمورگان

در نتیجه:

پس داریم:

سخت
ارزش ترکیب دو شرطی گزاره هاي گزینه هاي  و  و  صحیح است. به عنوان تمرین بیشتر خودتان بررسی کنید.  24

» می پردازیم: حال به بررسی گزینۀ «
اگر یک چهارضلعی مربع باشد، آن گاه می توان گفت چهارضلعی لوزي است ولی عکس آن، اگر یک چهارضلعی  لوزي باشد، نمی توان گفت چهار ضلعی مربع است زیرا یک لوزي می تواند داراي

زاویه هاي  نباشد. پس عکس گزارة شرطی همواره درست نیست. پس ترکیب دو شرطی دو گزاره نادرست است.
متوسط
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سخت
بررسی گزینه ها:  26

: اگر  درست باشد  نادرست است پس ترکیب عطفی آن ها نادرست است. روش دوم: بدیهی است یکی از گزاره هاي  و  نادرست هستند در نتیجه ترکیب عطفی آن ها گزینه 
نادرست است.

: اگر  درست باشد  نادرست است پس  (ترکیب شرطی) آن ها نادرست خواهد بود. (نادرست  نادرست  درست) گزینه 

: ارزش گزاره هاي  و  همواره برعکس هم است پس ترکیب دو شرطی این دو گزاره نادرست است.   گزینه 
در ترکیب دو شرطی اگر ارزش گزاره هاي دو طرف یکسان باشد ترکیب درست است.

، گزاره  گزاره همواره درست است چون حداقل یکی از گزاره هاي  و  درست هستند. نکته: براي هر گزاره دلخواه 
متوسط

در گام سوم حاصل  به اشتباه برابر  نوشته است.   27

متوسط
ارزش ترکیب فصلی دو گزاره نادرست است؛ پس هر دو گزارة  و  نادرست هستند.  28

 نادرست است، پس  درست است.

؛ پس  نادرست است؛ درنتیجه  گزاره اي درست است.  نادرست است. باتوجه به درست  بودن گزارة 

باتوجه به درست  بودن گزاره هاي  و  به بررسی گزینه ها می پردازیم.
بررسی گزینه ها:

:« گزینۀ «

   ارزش  در گزارة فصلی درست است؛ پس ارزش گزارة فصلی درست و کل گزاره درست است و به ارزش  بستگی ندارد.

:«   گزینۀ «

  باتوجه به درستی  ارزش گزارة فصلی  همواره درست است.

:«   گزینۀ «

 باتوجه به درستی گزارة  گزارة فصلی  هم همواره درست است.

:«   گزینۀ «

    باتوجه به نادرست بودن گزارة  ارزش گزارة عطفی  نیز همواره نادرست است.

سخت
بررسی موارد:  29

مورد الف) گزاره است، ارزش گزارة نادرست است، چون عدد زوج است و تنها عدد اول زوج  است.
مورد ب) گزاره نیست، پرطرفداربودن تعریف خاصی ندارد. (سلیقه اي است)

مورد پ) گزاره نیست، پهناوربودن تعریف خاصی ندارد. (سلیقه اي است)
مورد ت) گزاره است و ارزش گزاره درست است. اعداد اول، طبیعی هستند و مجموع یک عدد طبیعی با عددي گنگ، همواره عددي گنگ است.

متوسط
هم ارز گزاره شرطی به صورت  است؛ درنتیجه داریم:  30

  

سخت
: استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج براي توسعه و پیشرفت اقتصادي کشور. بند هفتم از اصل   31

متوسط
» اشاره دارد. موارد مطرح در صورت سوال به ترتیب به هر یک از موارد گزینه ي «  32

متوسط
الف) صحیح است.  33
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ب) صحیح است.
ج) صحیح است. 

د) در اقتصاد مردمی، برنامه هاي دولت، زمینه ساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. در اثر رشد توانمندي هاي اقتصادي مردم اقتصاد کشور با شتاب، استحکام، گستردگی و عمق بیشتر
پیشرفت می کند. 

ه)فراگیر شدن دانش در تمام سطوح تولیدي و به کار گیري آن توسط تمامی تولید کنندگان، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد هاي ملی را به ارمغان می آورد. 
و)اقتصاد هاي تک محصولی همانند گیاهان و درختان تک ریشه، مقاومت و ماندگاري کم تري دارد و به راحتی از جاي کنده می شود. بنابراین هر چه منابع درآمدي کشور گوناگون تر باشد، مقاومت

و در پی آن پیشرفت کشور بیشتر تضمین می شود.
سخت

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصل  بر این نکته تأکید کرده است که نباید تبعیضی بین مناطق مختلف کشور وجود داشته باشد. دولت باید سعی کند  34
موجبات رشد و شکوفایی تمام مناطق کشور را فراهم بیاورد و با توجه مضاعف به مناطق محروم، بکوشد نابرابري بین مناطق را کاهش دهد و از بیت ببرد.

متوسط

الف) مربوط به اقتصاد ایران از  تا  است.  35
ب) مربوط به اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی است.

ج) مربوط به اقتصاد ایران از  تا  است.
متوسط

تشریح عبارات نادرست:  36
ب) پس از پیروزي انقالب اسالمی و به دنبال اعالم قانون ملی شدن بعضی از فعالیت هاي اقتصادي، ادارة تعداد قابل توجهی از کارخانه ها و مؤسسات تولیدي-تجاري به دولت سپرده شد.

ج) در ایام قبل از انقالب کارخانه ها و مؤسسات تولیدي-تجاري عمدتًا متعلق به وابستگان دربار بود.
سخت

سیاست هاي کلی کشور توسط مقام معظم رهبري مشخص و ابالغ می شود و مسیر اصلی اقتصاد را مشخص می کند. توجه به این سیاست ها موجب می شود تا قطار  37
اقتصاد در ریل خود حرکت کند و به مقصد نهایی برسد.

سخت

» به اقتصاد ایران در سال هاي قبل از  اشاره دارند. » و بخش آخر گزینۀ « »، هر دو بخش گزینۀ « بخش اول گزینۀ «  38
سخت

در سند چشم انداز  سالۀ جمهوري اسالمی ایران، وضعیت اقتصادي در افق سال  هـ.ش. توصیف و مشخص شده است.  39
متوسط

تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزي، دامی و صنعتی به منظور «تأمین نیازهاي عمومی و رساندن کشور به مرحلۀ خودکفایی و رهانیدن از وابستگی» می باشد.  40
سخت

 41
متوسط

استعاره ي مصّرحه (بیت «ج»): نرگس: استعاره از ستارگان / چرخ: استعاره از آسمان و فلک / گل زرد: استعاره از خورشید  42

- الیق، سزاوار - پذیرنده  - پوشش / قابل:  - پرده ي موسیقی  ایهام (بیت «و»): پرده: 
جناس تام(بیت «هـ»): داد (حق و َدین) و داد (فعل)

تشبیه (بیت «ب»): تشبیه  به  (وجه شبه: کمال بخشیدن)

تلمیح (بیت «د»): اشاره به روز الست و عهد خداوند با ُذریّه ي انسان / مراعات نظیر (بیت «الف»): پیمانه، خمر، باده، مست (مجموعه ي لهو و لعب)
سخت

:( تقطیع گزینه ي(  43
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متوسط

» تلیمح ندارد و البته حسن تعلیل دارد. بیت گزینه ي «  44
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: براي چاك میان گندم علتی ادبی (عاشق بودن روزي بر انسان) آورده شده  است و بیت  حسن تعلیل دارد. گزینه ي «

»: دلیل و  داللت: اشتقاق گزینه ي «

»: اغراق در قدرت سم اسب گزینه ي «
متوسط

بیت «الف»: تضاد بین  «بخل» و «همت» و «کریم» و «لئیم»   45

بیت «ب»: چپ لف  / راست لف  / کفر نشر  /  دین نشر 2   لف و نشر مرتب
بیت «ج»: «هوا» و «هوا» جناس تام

بیت «د»: مدام ایهام دارد: 1- شراب 2 - همیشه. 

بیت «هـ»: آسوده بود عشق ز بی تابی عشاق، همان طور که (-) از زلزله ي خاکه چرخ برین غم ندارد.  اسلوب معادله
سخت

بیت آرایه هاي «تشبیه، اسلوب معادله، اغراق و ایهام» ندارد.   46
استعاره: تشخیص و استعارة مکنیه دارد (پستۀ خندان) / تناسب: تلخ، شور، شیرین / جناس: سر و در / حسن تعلیل: علت باز شدن پوست پسته شاعرانه ذکر شده است. / حس آمیزي: عیش

شیرین / تضاد: تلخ و شیرین
سخت

قیصر امین پور از شاعران انقالب است.  47
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سخت
الف) ایهام تناسب  روي به معنی چهره است و معناي دیگر آن با واژه هاي مس و زر تناسب دارد.  48

ب) اسلوب معادله دارد، مصراع دوم نمونه اي براي مصراع اول است.
پ) حسن تعلیل دارد: شاعر براي خمیدگی فلک علتی خیالی آورده است.

ت) حس آمیزي در عبارت «نفس سرد» وجود دارد.
سخت

- پرنده که در این معنا با بلبل و زاغ تناسب دارد. - دوباره  باز:   49
در سایر گزینه ها کلماتی چون (بو - تاب - پرده - روي) مستعد داشتن ایهام تناسب هستند؛ ولی در این ابیات، ایهام تناسب ندارند.

متوسط
- نغمه و آهنگ - طریق، مسیر و جاده  راه ایهام دارد:   50

- از مقام هاي موسیقی - عاشقان  عشاق ایهام دارد: 
متوسط

«بی کار بودن باد» و «خسیس بودن ابر»: تشخیص و استعاره / «هق هق گریۀ خود را خوردند. »: کنایه از مانع از گریۀ خود شدند.  51
متوسط

شبرو است او  تشبیه / خیال  مانند شبرو / کنایه: بستن راه  کنایه از مانع شدن / تشخیص: آمدِن خیال / تکرار: راه  52
سخت

بررسی سایر گزینه ها:  53

): تشبیه: سراچۀ ذهن (اضافۀ تشبیهی) گزینۀ (

): کنایه: لبریز شدن کنایه از شور و شادي بسیار / آماس کردن سراچۀ ذهن کنایه از باال رفتن درك و فهم گزینۀ (

): استعاره: فوران تخیّل (اضافۀ استعاري) تخیّل به «فّواره اي یا کوهی» تشبیه شده که فوران می کند. ولی «فّواره یا کوه» را نیاورده است. گزینۀ (
سخت

«سیه شد جهان پیش آن نامدار» کنایه از کور شدن اسفندیار است.  54
متوسط

وزن شعر از تکرار «مستفعلن فعولن » ساخته شده است که با خوشه هاي هجایی گزینۀ  هم خوانی دارد. وزن دیگر آن «مفعوُل فاعالتن» از برِش «چهارتایی - سه  55
تایی» پدید می آید.

متوسط
وزن آن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن» است که جزء پایه هاي همسان دولختی نیست.  56

سخت
« خون دل کسی ریختن» کنایه از رنج و آزار دادن کسی است.  57

متوسط
» به نثر ساده و روان نوشته شده اند و در آن ها از در دورة تیموري نثر فنی تقریبًا از میان می رود و نثر ساده جاي آن را می گیرد. عبارت گزینه هاي « و   58

» واژه هاي فراوان عربی و اطناب جمله، از ویژگی هاي نثر فنی است. آرایه هاي ادبی فراوان و مشخصات دیگر نثر فنّی مانند عبارات و واژه هاي عربی و ... خبري نیست؛ اما در عبارت گزینۀ «
سخت

در این گزینه هم نام شاعر و هم ویژگی و هم قرنش درست نوشته شده است.   59
اما در گزینه هاي دیگر:

: محتشم کاشانی شاعر مرثیه سراي قرن دهم است؛ اما توضیح نوشته شده مربوط به بابافغانی شیرازي است. گزینۀ 

: صائب تبریزي خداوندگار مضامین نو است؛ اما در قرن یازدهم می زیست نه قرن دهم. گزینۀ 

: کلیم کاشانی را به همین سبب «خالق المعانی ثانی» لقب داده اند؛ اما ایشان شاعر قرن یازدهم است. گزینۀ 
سخت

در بیت «الف»، الله ایهام تناسب دارد. معنی نزدیک «گل الله» کاربرد دارد و معنی دور (چراغ) کاربرد ندارد؛ ولی با «سوخته» تناسب دارد. / بیت «ب»: نرگس:  60
مجاز از چشم به رابطۀ شباهت / بیت «ج»: گل جامه چاك کرده: کنایه از «شکفتن» / بیت «د»: دهان به غنچه تشبیه شده است.

متوسط
تصحیح گزینه هاي دیگر:  61

: َعداَوُة العاِقِل خیٌر ِمْن َصداَقِۀ الجاهل.   گزینۀ 

رَس العربی.  : ما َقَرأُت درسًا إّال الدَّ   گزینۀ 

نۀ، ال مفّر ِمنُه  : َعَلیَّ َأن َأنَجَح هِذه السَّ   گزینۀ 
سخت

ترجمه عبارت: پروردگارا، محمد را براي ما نگهدار تا او را در حالی که نوجوانی کم سن و سال است ببینیم.  62
َأبِق: نگهدار  /  یاِفعًا: جوان کم سن و سال

متوسط
ترجمه و بررسی گزینه درست:  63

اجداد و نیاکان پرتالشی داریم که به هدف هایی رسیدند که کسی به آن ها نرسیده است، پس از آنان چیز هاي زیادي و درس هاي برجسته و متمایزي یاد بگیر.
جمع هاي مکّسر: أجداد (جد) / أهداف (هدف) / أشیا (شئ) / دروس (درس)

) فیلمی از زندگی سگ ها و گرگ ها در طی سال هاي گذشته تماشا کردم. گزینۀ 
جمع هاي مکسر: الکالب (الکلب) / الِذئاب (الذئب) / َاألعوام (َالعام)

12

12

12

2

3

4

1

2،14

3

1

3

4

1

2

3

1

30

ی نظام جدید 23 اسفند
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

اجداد و نیاکان پرتالشی داریم که به هدف هایی رسیدند که کسی به آن ها نرسیده است، پس از آنان چیز هاي زیادي و درس هاي برجسته و متمایزي یاد بگیر.

www.alirezaafshar.org



) شلوار ها و پیراهن هاي زیبایی در این مغازه هست ولی من یکی از این پیراهن ها را براي مادرم می خرم. جمع مکسر:  گزینۀ 
سراویل (سروال) / ُقمصان (قمیص) / َفساتین (فستان)

) انواع میوه را براي مهمانان گرامیمان خریدیم. جمع هاي مکسر: أنواع (نوع) / ضیوف (ضیف) گزینۀ 
متوسط

گزینۀ  ترجمۀ صحیحی از هر سه کلمه است.  64
متوسط

«بما َرحمٍۀ من اهللا»: به رحمتی از خدا / «لِنَت لَهم»: با آنان نرمخو شدي / «و لَو کنَت»: و اگر بود / «َفّظًا»: تندخو / «َغلیَظ الَقلب»: سنگدل / «لَانَفّضوا»: «لَـ نشانۀ تأکید)  65
قطعًا پراکنده می شدند / «ِمن َحولَک»: از اطرافت

متوسط
ترجمه عبارت درست: «موش حیوان کوچکی است که زیر زمین زندگی می کند و بیماري طاعون را منتقل می کند و گربه از دشمنانش است.»  66

ترجمه و بررسی سایر گزینه ها:

) فقیري آمد و پدرم مقداري پول به او داد، او معموًال به فقیري که به دم در خانه می آید، اهتمام می ورزد. (ساِئل = فقیر) گزینۀ 

) آدم خوش بین زندگی را زیبا می بیند و بدبین آن را جز افسردگی و مالمت نمی بیند. (المتفائل  المتشائم) گزینۀ 

) مردم اقدام به نظافت محیط زیست کردند چرا که آلودگی منجر به بیماري هاي زیادي می شود. (َالنّظافۀ  َالتّلوث) گزینۀ 
سخت

تشریح گزینه هاي دیگر:   67

»: ترجمۀ صحیح: «مادرم! صدایت را به یاد می آورم وقتی کسی مرا یاد نمی کند  و تنها می مانم!» گزینۀ «

»: «یُدافُع» یک فعل مضارع به معناي «دفاع می کند» است و کلمۀ «باید» در ترجمه اضافی و زاید است. گزینۀ «

»: «َتنتهی» فعلی الزم است، نه متعّدي؛ پس باید در این جمله، به صورت «پایان یابند» ترجمه شود. گزینۀ «
سخت

تشرحی گزینه هاي دیگر:  68

»: ««متعدٍّ» نادرست است. (أفَلَح: رستگار شد) گزینۀ «

»: «مضاف الیه» نادرست است. گزینۀ «

»: «عالمُته: النّون» نادرست است. گزینۀ «
سخت

/( )/ «بنته الّصغیرة»: دختر کوچکش را (رد گزینه هاي  و  «لیس منا من  .................. »: کسی که  ..................  از ما نیست/ «ال ُیجلس»: ننشاند (رد گزینه هاي  و   69
«عنده»: نزد خود/ «ال ُیقّبلها»: او را نبوسد.

متوسط
صورت سؤال گزینه اي را می خواهد که با عبارت داده شده ارتباط معنایی بیشتري داشته باشد. ترجمۀ عبارت: «هر چیزي هنگامی که زیاد شود ارزان می شود به  70

» آمده است که: «ادب ارزان نمی شود اگر چه زیاد باشد!» جز ادب!»؛ در گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:

»: ادبت را زیاد نکن، زیرا آن بسیار ارزان می شود! گزینۀ «

»: تالش کن که ادبت بسیار ارزان نشود! گزینۀ «

»: ادب ارزان نمی شود مگر با زیاد شدنش! گزینۀ «
سخت

بین سالمت جسمانی و ویژگی هاي روان شناختی، ارتباط متقابل و تنگانگی وجود دارد. بررسی این ارتباط در حوزة «روان شناسی سالمت» قرار می گیرد.  71
متوسط

به مجموعه رفتاري که افراد معموًال در زندگی روزمره از آن ها استفاده می کنند، سبک زندگی می گویند. الگوهاي رفتاري ناسالم در ایجاد و گسترش بیماري ها  72
مؤثرند و سبک زندگی با عوامل خطرساز بیماري رابطه دارد.

متوسط
ورزش عالوه بر ایجاد لذت و شادابی، موجب حفظ و ارتقاي سالمتی و پیشگیري و کنترل بیماري می شود. پیاده روي و دویدن آهسته به مصرف اکسیژن احتیاج  73

دارد.
متوسط

در روان شناسی سالمت عمدتًا به پیامدهاي نامطلوب اشاره می شود که از نوع فشار روانی منفی است. فشار روانی به دو نوع منفی و مثبت تقسیم می شود. اغلب  74
افراد، فشار روانی را منفی تلقی می کنند.

متوسط
گاهی ممکن است فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند، به همین دلیل احساس فشار روانی در او باقی می ماند. بهتر است دانش آموز در این شرایط از معلمان یا  75

مشاوران راهنمایی بگیرد.
متوسط

الف) در روان شناسی سالمت، متغیرهاي روان شناختی در دو نقش بررسی می شوند:  76

) پیامدهاي بیماري هاي جسمانی ) عامل ایجاد بیماري هاي جسمانی 
ب) ادراك کنترل و کارایی باید سازنده باشد؛ یعنی با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد؛ زیرا در صورت ناهماهنگی، نوعی ادراك کنترل و کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار

است.

) نگرش خود را تغییر دهد تا این دو با هم هماهنگ شوند. ) رفتار خود را تغییر دهد.  ج) هنگام بروز ناهماهنگی، فرد می تواند دو کار انجام دهد: 
سخت

2

4

1

2

3

4

1

2

4

1

3

4

1434

1

2

3
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گاهی ممکن است فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند، به همین دلیل احساس فشار روانی در او باقی می ماند. بهتر است دانش آموز در این شرایط از معلمان یا

ب) ادراك کنترل و کارایی باید سازنده باشد؛ یعنی با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد؛ زیرا در صورت ناهماهنگی، نوعی ادراك کنترل و کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار

) نگرش خود را تغییر دهد تا این دو با هم هماهنگ شوند. ) رفتار خود را تغییر دهد.  ج) هنگام بروز ناهماهنگی، فرد می تواند دو کار انجام دهد: 
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فرد زمانی که احساس می کند فشار روانی در او باقی مانده و نتواند براي شناسایی منبع فشار تمرکز کند از روش مشورت گرفتن استفاده می نماید.  77
شوخی کردن و مشکل را سبک شمردن براي گذراندن اوقات سخت، امري کمک کننده محسوب می شود.

فعالیت بدنی و ورزش مالیم می تواندبه فرد کمک کند و باعث بی توجهی فرد به فشار روانی می شود.
سخت

در فشار روانی منفی، فرد به دلیل نوع ارزیابی اش از مشکل، احساس ناخوشایندي را تجربه می کند.  78
سخت

پاره کردن برگۀ امتحان یک رفتار است که در نتیجۀ فشار روانی از فاطمه سر زده است. عدم تمرکز هم جزء عالئم شناختی فشار روانی می باشد.  79
سخت

 80

سخت
81  درصد از سود خالص کنسرسیوم سهم حکومت پهلوي بود.

متوسط
پیمان ضد ُکمینترن با شرکت آلمان، ایتالیا و ژاپن امضا شد.  82

سخت
پس از انقالب میجی، در چارچوب قانون اساسی ژاپن حکومت مشروطه زمام امور را در دست گرفت.  83

متوسط
84  پس از تصویب سازمان ملل مبنی بر تقسیم فلسطین به دو کشور عربی - یهودي، دولت مذکور تشکیل شد.

متوسط
پس از مرگ لنین،  استالین دبیرکل حزب کمونیست رقیب خود  تروتسکی را از سر راه برداشت و به قدرت رسید.  85

سخت
حزب کنگرة ملّی خواستار استقالل هند از استعمار انگلیس بود که نتیجۀ تالش هاي آنان منجر به تسلیم انگلستان شد.  86

سخت
کودتاي سوم اسفند  در تهران پیامد هایی داشت که درنهایت منجر به انقراض سلسلۀ قاجار و برآمدن حکومت پهلوي شد.  87

سخت
به وجود آوردن ارتش منظم در ایران از جمله برنامه هاي اساسی انگلیسی ها بود. این ارتش ضمن اینکه تمرکز قدرت سیاسی را در کشور ممکن می ساخت، قیام   88

هاي مردمی را سرکوب می کرد و در مواقع ضروري به عنوان تأمین کنندة اهداف نظامی انگلستان مورد استفاده قرار می گرفت.
سخت

مدرس به دستور رضاشاه سال ها در خواف زندانی بود سرانجام پس از فراهم شدن زمینه، وي را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی او را در همان جا  89
مسموم کردند و به شهادت رساندند.

متوسط
، سید ضیاءالدین طباطبایی به نخست وزیري منصوب شد و رضاخان که مهرة نظامی کودتا بود، به عنوان فرمانده ارتش، لقب در پی کودتاي سوم اسفند   90

«سردار سپه» گرفت.
متوسط

معموًال کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه یک خط مستقیم است.  91
سخت

میزان انحراف از مسیر مستقیم را می توان محاسبه کرد و درصد آن را به دست آورد به این میزان شاخص انحراف گفته می شود.  92
سخت

) از سال  میالدي در شهرهاي دنیا اجرا شده است. ایجاد مسیرهاي اتوبوس تندرو (  93
سخت

جهت شرقی   درجه  94

عبور از غرب به شرق  یک روز به تقویم اضافه گردد.

معبور از شرق به غرب  یک روز از تقویم کم شود.
متوسط

 95
متوسط

زلزله زمانی اتفاق می افتد که سنگ هاي پوستۀ زمین مقاومت خود را در برابر نیروهاي واگرا، همگرا و برشی از دست بدهند.  96
متوسط

کارشناسان شدت زلزله رابه دستگاه اندازه گیري محاسبه می کنند.  97
متوسط

حمل ونقل یکی از اساسی ترین نیازهاي روزانۀ مردم شهرهاست. از این رو، مدیریت حمل ونقل درون شهري یکی از موضوعات مهم شهرها در چند دهۀ اخیر بوده  98
است.

متوسط
خط فرضی روزگردان (خط بین المللی زمان) نصف النهار  درجه اي است که در امتداد نصف النهار مبدأ در آن سوي کرة زمین قرار گرفته است. این خط در  99

برخی نقاط انحراف پیدا کرده تا از بروز مشکالت تقویمی در مکان هاي مختلف کشورها یا جزایري که خط از آن ها عبور می کند، جلوگیري شود.
سخت

 100

مذھب با واسطھ باعث می شود کھ فرد رفتارھای سالم تری را انتخاب کند.
مذھب بھ طور مستقیم این آثار را در پی دارد.

گزارۀ اول
گزارۀ دوم و سوم

50

1299

1299

1990

180

180

 شاخص انحراف(%)
طول مسیر قابل احداث بین دو مکان

طول مسیر مستقیم بین دو مکان
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حمل ونقل یکی از اساسی ترین نیازهاي روزانۀ مردم شهرهاست. از این رو، مدیریت حمل ونقل درون شهري یکی از موضوعات مهم شهرها در چند دهۀ اخیر بوده

خط فرضی روزگردان (خط بین المللی زمان) نصف النهار  درجه اي است که در امتداد نصف النهار مبدأ در آن سوي کرة زمین قرار گرفته است. این خط در
برخی نقاط انحراف پیدا کرده تا از بروز مشکالت تقویمی در مکان هاي مختلف کشورها یا جزایري که خط از آن ها عبور می کند، جلوگیري شود.

 شاخص انحراف(%)
طول مسیر قابل احداث بین دو مکان

طول مسیر مستقیم بین دو مکان
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 شاخص انحراف این مسیر  است.
سخت

زبان هاي هندواروپایی به چند شاخه تقسیم می شوند که یکی از آنها زبان هاي ایرانی می باشند. زبان هاي ایرانی شامل: فارسی، پشتو، تاجیکی، لُري، کردي،  101
بلوچی، طبري، گیلکی و تالشی می شود.

متوسط
منظور از اقتصاد جهانی، تجارت بین المللی کاالها و خدمات است که بر مبناي ارزش یک پول معین صورت می گیرد.  102

بخش هاي مختلف اقتصاد یک کشور (هر کشور) با تجارت بین المللی سر و کار دارد.
متوسط

بررسی گزینۀ نادرست:  103
د) در گذشته هاي دور، تجارت بیشتر در سطح محلی صورت می گرفت.

سخت
از میان موارد ذکر شده ناحیۀ قشم در ایران یک ناحیه و منطقۀ آزاد تجاري است نه خودمختار.  104

متوسط
مطالعۀ مرزها از دیرباز کانون پژوهش هاي جغرافیاي سیاسی بوده است و مرزها حد حاکمیت ملی یک کشور محسوب می شود.  105

مرزها در هر کشور اهمیت خاصی دارند و امنیت و استقالل هر کشور به مرزهاي آن وابسته است.
سخت

عوامل جغرافیایی موثر در قدرت ملی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد:  106

- جمعیت کشور - منابع انرژي و معدنی کشور،  - بنیادهاي زیستی کشور،  - وسعت، شکل و ناهمواري هاي کشور،  - موقعیت جغرافیایی کشور، 
کشورهاي محاطی کشورهایی هستند که درون یک کشور دیگر محصور شده اند مانند لسوتو که درون کشور آفریقاي جنوبی می باشد.

سخت
الف) سازمان هاي مردم نهاد و غیر حکومتی و حکومت هاي مستقل جزء بازیگران سیاسی اصلی و عمده جهان هستند.  107

ب) در قرن نوزدهم، راتزل که پدر علم جغرافیاي سیاسی شناخته می شود. نظریه فضاي حیاتی را مطرح کرد. این نظریه در قرن بیستم محکوم شمره شد.
پ) مکیندر منطقۀ خشکی اوراسیا از رود ولگا در غرب تا سیبري در شرق را قلعه (دژ) جهان می دانست.

متوسط
ـ موقعیت جغرافیایی کشور       ـ وسعت، شکل و ناهمواري هاي کشور       ـ بنیادهاي عوامل مؤثر در قدرت ملی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد:   108

زیستی کشور ـ      ـ منابع انرژي و معدنی کشور       ـ جمعیت کشور
داشتن جمعیت زیاد از عوامل قدرت ملی است و جمعیت زیاد پیش شرط قدرت است اما کیفیت و ترکیب جمعیت نیز اهمیت دارد.

همگونی جمعیت از نظر قومی، زبانی و دینی در افزایش قدرت ملی مؤثر است.
سخت

هر ناحیۀ زبانی، یک خانوادة زبانی است و منظور از یک خانوادة زبانی، گروه بزرگی از زبان هاست که یک ریشۀ اصلی دارند.  109
خانوادة زبانی آفرو-آسیایی (سامیایی-حامیایی) شامل زبان قوم سامی (که زبان مردم عرب و یهود) و زبان قوم حامی (که زبان برخی از مردم در شمال آفریقا) است، می شود.

سخت
از آنجا که نیاز به تأمین غذا از نگرانی هاي مهم بشر امروز است، همۀ کشورها امنیت غذایی را جزء اهداف و برنامه هاي مهم خود قرار داده اند. به همین دلیل،  110

کشاورزي یک فعالیت بسیار مهم اقتصادي براي کشورها محسوب می شود. استخراج معدن به علت آن که مستقیمًا با زمین در ارتباط است، از فعالیت هاي نوع اول محسوب می شود.
متوسط

قرن هاي چهارم تا هفتم، دوران توسعۀ زبان و ادبیات فارسی و ظهور بزرگ ترین نویسندگان و شاعران زبان فارسی است.  111
در عصر غزنوي شعر فارسی به اوج خود رسید و حکیم فردوسی شاهنامه را که نماد هویت ایرانی و زبان فارسی است سرود و ابوالفضل بیهقی یکی از بزرگ ترین شاهکارهاي زبان فارسی، یعنی

تاریخ بیهقی، را نوشت.
متوسط

صفویان موفق شدند ایران را از جهات سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی متحد کنند، مذهب شیعه را رسمیت بخشند و رونق اقتصادي به وجود آورند. در دورة  112
حکومت صفوي روابط سیاسی، اقتصادي و فرهنگی گسترده اي میان ایران و همسایگان و دولت هاي اروپایی به وجود آمد که آثار و پیامدهاي منطقه اي و بین المللی زیادي داشت.

متوسط
شاه عباس براي تحقق هدف خود امراي سرکش و طغیانگر قزلباش را سرکوب کرد و قدرت سیاسی و نظامی آنان را به طور چشمگیري کاهش داد.  113

شاه عباس اول به منظور تقویت قدرت سیاسی و نظامی دولت مرکزي و کاهش توان سیاسی و نظامی امیران و ایالت قزلباش، اقدام به ایجاد سپاهی دائمی و حرفه اي کرد که کامًال مطیع و وفادار به
شخص او بود.

متوسط
بررسی گزینه هاي غلط:  114

الف) عثمانی ها، شکل گیري حکومت قدرتمند صفوي در ایران را تهدید و مانع جدي براي توسعه طلبی سیاسی و نظامی خود تلقی می کردند.
پ) شاه اسماعیل در نبرد مرو شیبک خان ازبک را مغلوب کرد و کشت.

ت) حاکمان ازبک همواره روابط دوستانه و گرمی با حکومت عثمانی داشتند و در حمله به قلمرو صفوي به صورت هماهنگ عمل می کردند.
سخت

از مشهورترین آثار تاریخ نگاري این دوره می توان به کتاب حبیب السیر تألیف غیاث الدین خواندمیر در سلطنت شاه اسماعیل اول، احسن التواریخ تألیف  115
حسن بیگ روملو در سلطنت شاه تهماسب اول و کتاب تاریخ عالم آراي عباسی تالیف اسکند ر بیگ منشی مربوط به دورة شاه عباس اول اشاره کرد.

از مدارس معروف می توان به مدرسۀ چهار باغ، مشهور به مدرسۀ مادر شاه و مدرسۀ شیخ لطف اهللا اشاره کرد.
نکتۀ آموزشی: شاه عباس نام کاروانسرایی است در شهر کرج

سخت

شاخص انحراف مسیر ترکیبی125
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از مشهورترین آثار تاریخ نگاري این دوره می توان به کتاب حبیب السیر تألیف غیاث الدین خواندمیر در سلطنت شاه اسماعیل اول، احسن التواریخ تألیف
حسن بیگ روملو در سلطنت شاه تهماسب اول و کتاب تاریخ عالم آراي عباسی تالیف اسکند ر بیگ منشی مربوط به دورة شاه عباس اول اشاره کرد.
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سلسله مراتب اجتماعی نظام فئودالی به ترتیب از باالترین مرتبه تا پایین ترین مرتبه عبارت بود از:   116

- کشاورزان آزاد و سرف ها - اربابان و زمین داران کوچک و شوالیه ها  - اربابان یا زمین داران بزرگ  - پادشاهان 

- اختراع خیش آهنی، بهره گیري وسیع از اسب در امور زراعی و استفادة درست از کود - اما این پیشرفت چندان محسوس نبود.  - کشاورزي پیوسته پیشرفت کرد.  در طول قرون وسطا: 
حیوانی موجب بهبود کشاورزي و افزایش محصول شد.

سخت
حکومت نوادگان تیمور بر ایران، در اوایل قرن دهم هجري با به قدرت رسیدن صفویان در ایران و تسلط ازبکان بر ماوراءالنهر به پایان رسید. شهر و  117

شهرنشینی در عصر تیموریان برخالف اوایل دورة مغول، دچار رکود و زوال نشد.
سخت

فاخرترین نمونۀ شاهنامۀ مصور شده در عصر تیموري، شاهنامۀ بایسنقري است و امیر علیشیر نوایی، شاعر و وزیر سلطان حسین میرزا بایقرا پشتیبان و مشوق  118
جدي هنر و هنرمندان بودند. ارگ علیشاه در تبریز؛ گنبد غفاري در مراغه در دورة ابوسعید بنا گردید.

سخت
اعراب مسلمان نخست در قادسیه سپاه ایران را به سـختی شکسـت دادنـد( ق) و تیسفون پایتخت پرآوازة ساسانیان را پس از مدتی محاصره تسخیر کردند.  119
در دوران باستان، قبایل بیابانگرد عرب که در مجاورت مرز هاي جنوب و جنوب غربـی فالت ایران می  زیستند مکرر به شهرها و آبادي هاي مرزي میهن ما هجوم می  آوردند و پس از غارت آنها به
درون بیابان هاي شبه  جزیرة عربستان عقب نشینی می  کردند. بـه همین دلیل، حکومت ساسانیان، عالوه بر زنجیر  ه اي از پادگان ـ شهرها که در مرزهاي جنوب غربی قلمرو خود ایجاد کرده بود،

دولت دست نشاند ه اي از طایفه عرب آل منذر (لخمیان) را در حیره بر سرکار آورد.
متوسط

در اواخر قرون وسطا درگیري هاي پاپ ها و پادشاهان استقالل و آزادي عمل بیش تري براي دولت-شهرهاي ایتالیایی به وجود آورد. این استقالل، موقعیتی را  120
براي متفکران و دانشمندان این شهرها ایجاد کرد تا بتوانند تفکر و فرهنگ جدیدي را نشر دهند که کامًال با اندیشه و فرهنگ حاکم بر قرون وسطا متفاوت بود.

متوسط
هر جهان اجتماعی به تناسب هویت و فرهنگ خود، آرمان ها و ارزش هاي ویژه اي دارد و نمی تواند بدون سیاستی مناسب به ارزش ها و آرمان هاي خود دست  121

یابد.
متوسط

هر نوع تدبیر و سازمان دادن قدرت  معناي عام سیاست  122

سازمان پیدا کردن قدرت براي رسیدن به هدفی معین  سیاست

مجموعۀ سازوکارهایی که براي اعمال سیاست هاي جهان اجتماعی وجود دارد  نظام سیاسی

عقاید، ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تعیین می کند  نظام فرهنگی
متوسط

لیبرالیسم: به معناي مباح دانستن همۀ امور می باشد.  123
جمهوري: به رسمیت شناختن حضور موثر مردم در نظام سیاسی است.

دموکراسی: به معناي حاکمیت مردم می باشد.
لیبرال دموکراسی: خواست و ارادة اکثریت مردم است.

سخت
لیبرال دموکراسی نظامی است که هیچ حقیقت و فضیلت فطري و جهان شمولی را به رسمیت نمی شناسد و حکومتی دنیوي و این جهانی است. این نظام سیاسی با  124

فرهنگ جهان غرب که رویکردي دنیوي به عالم هستی دارد، سازگار است.
فارابی با افزودن مالك سوم (دین مداري)، مدینۀ فاضله را جامعه اي الهی می داند که براساس سنت و قانون الهی شکل می گیرد.

آریستوکراسی نوعی نظام سیاسی است که بر اساس فضیلت شکل می گیرد.
سخت

در دورة تجدد، هویت از منظر دولت ملت ها تعریف می شد.  125
در دورة پسامدرن، هویت از منظر گروه هاي اجتماعی مختلف مورد توجه قرار گرفت.

عناصر اساسی هویت آگاهی و دانش می باشند که در دورة پسامدرن مورد نزاع و کشمکش می گردند.
متوسط

اقلیت هاي ملی جزو جنبش هاي اجتماعی نیست و چنین چیزي وجود ندارد. مگر اینکه در کشوري دیگر موجود باشد که مربوط به آن ملیت نیست.  126
در دورة پسامدرن نیز مدل تکثرگرا جایگزین مدل همانندسازي شد.

متوسط
در پاراگراف مطرح شده هیچ اشتباه علمی دیده نمی شود.  127

سخت
الف: نادرست- در الگوي مطلوب قرآنی، تکثر و تنوع زبانی و نژادي و قومی، مانع وحدت و همدلی نیست.  128

ب: نادرست- رشد و شکوفایی جهان اسالم در قرون سوم و چهارم هجري به دلیل پیروي از الگو و احترامی بود که اقوام مختلف براي یکدیگر قائل بودند.
ج: درست
د: درست

سخت
برجسته کردن یک وجه زندگی اجتماعی و تأکید بر آن و نادیده گرفتن وجه دیگر می تواند آثار و پیامدهاي نامطلوبی براي زندگی اجتماعی به وجود بیاورد.  129
جامعه شناسان انتقادي به این نکتۀ مهم توجه داشتند. آن ها همانند جامعه شناسان تفهمی-تفسیري بر توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی تأکید می کنند، اما کم توجهی رویکرد تفهمی

به ساختارهاي اجتماعی و تأثیر این ساختارها بر زندگی افراد را درست نمی دانند.
سخت

برخی جامعه شناسان، جامعه شناسی را علم شناخت کنش اجتماعی و بعضی آن را علم شناخت ساختار اجتماعی دانسته اند. جامعه شناسی ُخرد، کنش اجتماعی و  130
سایر پدیده هاي اجتماعی خرد را بررسی و مطالعه می کند و جامعه شناسی کالن، ساختار اجتماعی و سایر پدیده هاي اجتماعی کالن را بررسی و مطالعه می کند.
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ب: نادرست- رشد و شکوفایی جهان اسالم در قرون سوم و چهارم هجري به دلیل پیروي از الگو و احترامی بود که اقوام مختلف براي یکدیگر قائل بودند.

برجسته کردن یک وجه زندگی اجتماعی و تأکید بر آن و نادیده گرفتن وجه دیگر می تواند آثار و پیامدهاي نامطلوبی براي زندگی اجتماعی به وجود بیاورد.
جامعه شناسان انتقادي به این نکتۀ مهم توجه داشتند. آن ها همانند جامعه شناسان تفهمی-تفسیري بر توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی تأکید می کنند، اما کم توجهی رویکرد تفهمی

ُبرخی جامعه شناسان، جامعه شناسی را علم شناخت کنش اجتماعی و بعضی آن را علم شناخت ساختار اجتماعی دانسته اند. جامعه شناسی ُخرد، کنش اجتماعی وبرخی جامعه شناسان، جامعه شناسی را علم شناخت کنش اجتماعی و بعضی آن را علم شناخت ساختار اجتماعی دانسته اند. جامعه شناسی خرد، کنش اجتماعی وبرخی جامعه شناسان، جامعه شناسی را علم شناخت کنش اجتماعی و بعضی آن را علم شناخت ساختار اجتماعی دانسته اند. جامعه شناسی ُخرد، کنش اجتماعی و
سایر پدیده هاي اجتماعی خرد را بررسی و مطالعه می کند و جامعه شناسی کالن، ساختار اجتماعی و سایر پدیده هاي اجتماعی کالن را بررسی و مطالعه می کند.
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جامعه شناسی در آغاز شکل گیري خود در قرن نوزدهم میالدي سعی کرد به علوم طبیعی به ویژه علم فیزیک نزدیک شود. به همین دلیل اگوست کنت (بنیانگذار جامعه شناسی) ابتدا نام فیزیک
اجتماعی را براي این رشته برگزید. موفقیت هاي بی سابقۀ علوم طبیعی، برخی جامعه شناسان این دوره را عالقه مند کرده بود که جامعه شناسی را هر چه بیشتر به علوم طبیعی نزدیک و شبیه نمایند.

این رویکرد که جامعه شناسی را در زمرة دانش هاي ابزاري قرار می دهد، با نام جامعه شناسی پوزیتیویستی شناخته می شود.
دانش تجویزي و انتقادي به بایدها و نبایدهاي پدیدة اجتماعی مورد مطالعه نظر دارد و به توصیف، تبیین و تفهم بسنده نمی کند؛ بلکه پژوهشگر به

داوري ارزشی پدیدة مورد مطالعه می پردازد و آن را با مالك هاي ارزشی (خوب و بد) و هنجاري (باید و نباید) داوري می کند.
متوسط

مجلس از نظر منورالفکران مشروطه خواه محلی بود که در آن قوانین بر اساس خواست و ارادة بشر است و همکاري با حاکم نا مشروع در حد واجبات نظامیه را  131
مقاومت منفی می نامند.

متوسط
قرن  را قرن انقالب هاي آزادي بخش می دانند.  132

با وقوع جنبش هاي آزادي بخش در کشور هاي آفریقایی و برخی کشور هاي آسیایی که منجر به استقالل آن ها و خارج شدن از زیرسلطۀ استعمارگران گردید، می توان قرن بیستم را قرن آزادي 
بخش نامید.

پس از شکست رهبران دینی در پیشبرد اهداف خود در نهضت مشروعیت، آنان موضع خود را فعالیت رقابت آمیز به مقاومت منفی در مقابل حاکمیت طاغوت تغییر دادند.
متوسط

انقالب هاي آزادي بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند. ولی در قطع وابستگی اقتصادي و فرهنگی توفیق نداشتند و  133
به همین جهت استعمار در شکل استعمار نو دوباره بازگشت.

متوسط
در جهان دو قطبی قرن بیستم، هویت جنبش ها، انقالب ها و کشورها براساس جایگاه و اهمیتشان براي یکی از دو قطب جهان: یعنی بلوك شرق یا غرب  134

شناسایی می شد و انقالب اسالمی ایران الگوي رفتاري خود را از فقه اجتماعی و سیاسی شیعی گرفت.
سخت

از ویژگی هاي نخستین بیدادگران نمی باشد.  135
متوسط

عالمان دینی براساس ضرورت و حفظ امنیت  136
سخت

کشور هاي غربی  کشور هاي اسالمی  137
سخت

قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادي و جاذبه هاي دنیوي کشور هاي غربی، دولتمردان کشور هاي اسالمی را مرعوب و شیفتۀ فرهنگ غرب می ساخت و این مسئله  138
عزت و استقالل کشور هاي اسالمی را تضعیف می کرد. استبداد استعماري به دلیل وابستگی به کشور هاي استعمارگر و عمل کردن مطابق منافع این کشور ها، استقالل سیاسی و اقتصادي جوامع

اسالمی را مخدوش می ساخت و مقاومت هاي مردمی براي حفظ هویت اسالمی خود را نیز سرکوب می کرد.
سخت

انقالب هاي آزادي  بخش، در مقابله با استعمار قدیم و حـذف کـارگزاران مسـتقیم غـرب موفق می  شدند ولی در قطع وابستگی اقتصادي و فرهنگی توفیقی  139
نداشـتند و از فـرداي پیروزي، استعماربا دست کارگزاران این انقالبها، در چهرة استعمار نو باز می  گشت.

سخت
فرهنگ مدرن، طبیعت را ماده خام و بی جانی می داند که انسان اجازه ي هرگونه دخل و تصرفی در آن را دارد. در این فرهنگ انسان بر این گمان است که با  140
تسخیر طبیعت و تصرف آن، تمامی مسائل و مشکالت خود را حل می کند. در نگاه توحیدي، طبیعت و هر چه در آن است، آیات و نشانه هاي خداوند هستند، همۀ موجودات طبیعی بعه تسبیح
خداوند مشغول اند و به سوي او باز می گردند. اعتراضات و واکنش هاي مردمی در دهه هاي اخیر، جنبش هاي اجتماعی جدیدي پدید آورده است. برخی از این جنبش ها بحران زیست محیطی را

ناشی از فرهنگ مدرن غرب دانسته و انتقادات خود را متوجه ریشه هاي معرفتی این فرهنگ کرده اند و برخی دیگر بازگشت به رویکردهاي معنوي به طبیعت را راه گریز از بحران می دانند.
متوسط

شناخت و اثبات موجودات مجرد (عقول) از طریق برهان عقلی ممکن است اما وسیلۀ ادراکی خود آنها عقل نیست، بلکه آنها با حقایق امور را مشهود می کنند.  141
متوسط

فیلسوفان قوة استدالل را مرتبۀ نازل و پایین عقل مجرد می شمارند. پس وجود عقالنی داراي درجات و شدت و ضعف است.  142
سخت

از منظر ارسطو قوة عقل براساس کاري که انجام می دهد، به عقل نظري و عقل عملی تقسیم می شود.  143
متوسط

علم در اثر اتصال با عقل به عنوان وجودي برتر و مجرد به دست می آید = پارمنیدس.  144
عقل فقط با تجربۀ واقعیت به دست می آید = اگوست کنت.

سخت
فیلسوفان معتقدند که روح انسان با تهذیب نفس می تواند به مرتبه اي برسد که کامًال از جسم و ماده مجرد باشد و در عین حال از قوة استدالل برخوردار باشد.  145

متوسط
- جریان هایی می کوشیدند تا نشان دهند که برخی روش هاي عقلی در مسائل دینی کاربردي ندارد.  146

- برخی گروه ها فلسفه را دستاوردي یونانی و مغایر با اسالم می دانستند.

- جایگاه ممتاز عقل میان مسلمانان موجب حرکت به سوي علم و دانش در حوزه هاي مختلف بود؛ بالعکس آن.
متوسط

- عقل و شهود و وحی هر سه ما را به یک حقیقت می رساند.  147

-  اگر از استدالل عقلی نادرست استفاده کنیم، به نتایج نادرست می رسیم.

-  اگر از استدالل عقلی درست استفاده کنیم، به تعارض با وحی نمی رسد.
سخت
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 از جسم و ماده مجرد باشد و در عین حال از قوة استدالل برخوردار باشد.
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از نظر فیلسوفان توانمندي عقلی در کودك به صورت بالقوه است و با تربیت و تمرین به فعلیت می رسد و تقویت می شود و به همین سبب در افراد مختلف،  148
متفاوت است.

متوسط
باید به وجه منفی سؤال دقت داشته باشید. عقـل بـه عنـوان وجـودي برتـر، مرتبـه اي از موجـودات اسـت و داراي سلسـله مراتـب اسـت. بایـد بـه تمـام  149

) و پس از آن عقول دیگري به ترتیب می آینـد. یکی از ویژگی هاي این موجود برتر، که در کتاب بدان اشاره شـده اسـت، بـه خـوبی توجه کنیم. اولین مخلوق خدا عقل است (رد گزینه هاي  و 

( کارهاي ایـن عقـول، اداره  کـردن مخلوقات پایین تر و فیض رسانی به آن ها است. (رد گزینۀ 
سخت

ممکن است احساس کنیم میان دسـتاوردهاي عقلـی مـا و داده هـاي وحـی تعارض هایی وجود دارد، در این قبیل موارد باید تالش علمی خود را افـزایش دهیم،  150
از دانش دیگران بهره ببریم و از تعارض هاي ظاهري بکاهیم. 

تشریح سایر گزینهها:

»: ما انسان ها چون توانمندي هاي عقلی محدود و متفـاوتی داریـم، ممکن است از استدالل عقلی درست استفاده نکنیم و به نتیجه هاي نادرست و اشتباه برسیم. گزینۀ «

»: ایمانی ارزشمند است که پشتوانۀ عقلی داشته باشد. ایمـانی کـه از چنین پشتوانه اي  تهی است، ارزش چندانی ندارد و چـه بسـا انسـان را بـه سوي کارهاي غلط و اشتباه بکشاند.  گزینۀ «

»: استدالل عقلی، شهود و وحی، هر سه ما را به حقیقت می رسانند و لذا در موضوعات مشترك حتمـًا بـه یک نتیجـه خواهنـد رسـید و مؤیـد یکدیگر خواهند بود. (این سه راه تکمیل  کنندة گزینۀ «
هـم هسـتند؛ نـه مسـتقل از یکدیگر)

سخت
سه قوة اصلی قوة عقل، قوة غضب، قوة شهو است و صفاتی که انسان به آن آراسته می شود حکمت، شجاعت و خویشتن داري خواهد بود.  151

متوسط
به اعتقاد ارسطو شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفریط هستند، اما عقل می تواند مانع این افراط و تفریط شود.  152

متوسط
» اشاره به دیدگاه ارسطو دارد. » جمالت افالطون است و گزینۀ « » و « » ،« گزینۀ «  153

سخت
سفاهت، حکمت و جربُزه به ترتیب در سه حالت تفریط، حد وسط و افراط قرار دارد.  154

سخت
َشَره، خویشتن داري و خمودي به ترتیب سه حالت افراط، حد وسط و تفریط هستند.  155

سخت
دو چیز همواره مرا به شگفتی وامی دارد: یکی آسمانی که باالي سر ماست و دیگري وجدانی که در درون ما قرار دارد.  156

سخت
ابن سینا و دیگر فالسفۀ مسلمان دیدگاهی نزدیک به افالطون و ارسطو دارند.  157

متوسط
به ترتیب حالت هاي افراط قوة عقل، حد وسط قوة شهوت، تفریط قوة غضب و افراط آن می شود: جربزه، خویشتن داري، ترس و تهور.  158

متوسط
تشریح موارد نادرست:  159

الف) عقل عملی منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها است.
ب) از نظر فالسفۀ مسلمان، به سوي فضایل رفتن و عمل کردن براساس آن ها چندان آسان هم نیست.

هـ) این پشتوانه خدا می باشد، نه تفکر انسان.
سخت

به نظر کانت، هر کاري که انسان آن را صرفًا براي اطاعت از وجدان خود انجام دهد و هیچ گونه هدف و منفعت شخصی در آن نداشته باشد، خیر اخالقی شمرده  160
می شود. ارسطو (شاگرد افالطون) دربارة معیار فعل اخالقی نظري نزدیک به استاد خود دارد؛ او معتقد است که اگر عقل بر قواي دیگر حاکم شود، انسان به اعتدال در میان قوا می رسد.

از نظر افالطون فعل اخالقی با سعادت و نیک بختی حقیقی آدمی رابطه دارد.
ابن سینا معتقد است روح که جنبۀ غیرمادي دارد، استعداد کسب علم از طریق تفکر را دارد.

مالصدرا در کتاب «مبدأ و معاد» خود می گوید: «عقل و دین در همۀ احکام خود با هم تطبیق دارند.»
متوسط

در مغالطۀ تله گذاري صفت خوبی را به نظریه اي باطل و یا معتقدان آن نسبت می دهیم و به این هندوانه زیر بغل گذاشتن می گویند.  161
متوسط

در عبارت الف از احساسات مخاطب استفاده شده است و در عبارت ب صفت بدي به معتقدان آن نظریه داده شده است.  162
متوسط

در این عبارت صفت مناسبی به شخص داده می شود تا تحت تاثیر عوامل روانی او را از زدن حرفی باز دارد.  163
متوسط

در هر دو عبارت صفت ناپسند به عقیده یا صاحبان عقیده داده شده است؛ پس، هر دو مغالطه مسموم کردن چاه است.  164
متوسط

موارد ذکر شده نمونه هایی از تأثیرات روانی بر ذهن انسان هستند و بسیاري از انسان ها تحت تأثیر عوامل روانی هم چون تملق، ترس، تطمیع و ... قرار  165
می گیرند. در طول زندگی جمالت مختلف در زرق و برق هاي احساسی و روانی پیچیده و سپس به ما عرضه می شوند، انسان اندیشمند باید بتواند مطلب اصلی را از البه الي این امور فرعی بیرون

بکشد و به دور از احساسات، دربارة آن قضاوت کند.
متوسط

کلمات در جمالت مختلف که در آن ها به کار می روند، بار ارزشی متفاوتی پیدا می کنند، هر سه جمله معنی مرگ افراد را با بارهاي ارزشی متفاوت بیان می کند.  166
متوسط

پرورش مهارت هاي تفکر صحیح و ارزیابی استدالل ها همچون اکثر فعالیت هاي انسانی نیازمند تمرین و تکرار است.  167
متوسط
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در مثال اول ویژگی هاي خوب و شایسته اي را به معتقدان نظریه اي باطل نسبت داده ایم.  مغالطۀ «تله گذاري»  168

در مثال دوم بدون دلیل ویژگی هاي ناشایستی را به یک نظریه نسبت داده ایم.  مغالطۀ «مسموم کردن چاه»

در مثال سوم از عواطف و احساسات استفاده کرده ایم.  مغالطۀ «توسل به احساسات»
متوسط

تشریح موارد نادرست:  169
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
متفکر نقاد هنگام شنیدن یک مطلب یا تصمیم گیري دربارة آن، آن را از وجوه مختلف بررسی می کند.  170

متوسط
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