
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی قدیم جامع تالیفی پایه

زمان برگزاري: 200 دقیقه

تعداد سوال: 240

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

،  و  ، از بین آن ها حذف شوند، در  داده ي آماري میانگین و انحراف معیار به ترتیب  و  می باشد. اگر داده هاي ناجور  ،   1
واریانس داده هاي یاقی مانده، کدام است؟

2530810154550

14٫7214٫8115٫3316٫66

در دادههایی با جدول فراوانی  اگر واریانس برابر  باشد، فراوانی دسته ي  2

سوم، کدام است؟

حدود دستھ

فراوانی

5 7
3

7 9
2

9 11 11 13
6

13 15
1

6

4567

اگر واریانس داده هاي   برابر صفر باشد آن گاه میانگین داده هاي   چقدر است؟  348 3 2 1

6٫567٫55

داده هاي آماري در  طبقه دسته بندي شده اند. اگر داده ها را در  طبقه دسته بندي کنیم. طول طبقه ها  کم می شود. در دسته بندي اولیه ي  4

داده ها، اختالف بین کران باالي طبقه ي دوم و کران پایین طبقه ي پنجم چه قدر است؟

89
2
3

1218824

در معادله ي  ، تفاضل معکوس جواب از خود جواب، کدام است؟  52
2

4
2 8

4
5
4

3
2

7
4

5
2

، کدام است؟ ریشه ي بزرگ تر معادله ي کسري   63
6

1
1

3
1
2

1
5

1
5

1
2

خالصه شده ي عبارت  کدام است؟  75 1
6

2
1

2
3346

تعداد جایگشت هاي  حرفی از حروفی کلمه  که دو حرف آن  باشد، کدام است؟  84

24365672

حاصل عبارت  ، کدام است؟  96 12 83 2

4 42

1
2

2 42 22 12

2
4
3

1
5
6

A
B C

9
8
7

با توجه به شکل مقابل، مجموعه ي  چند عضو دارد؟  10

34

56

1

72

2

2
4

3

1
5
6

A
B C

9
8
7
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، کدام است؟ حاصل عبارت   11
8

2 2
1
2

32

21 212

y

x

5

-2

12  شکل رو به رو، نمودار کدام تابع زیر است؟

4 322 42

2 51
2

22 31
2

2

داده هاي آماري در  طبقه دسته بندي شده اند. بازه ي دسته چهارم به صورت  می باشد. اگر این داده ها در  طبقه دسته بندي شوند،  13
مرکز دسته ي پنجم کدام است؟

826 296

3434٫53535٫5

اگر  باشد، مقدار  کدام است؟  14
2

1 12 2

2112

مجموع سه عدد  برابر  و مجموع حاصل ضرب دوبه دوي آن ها برابر  می باشد. مجموع مجذورات این سه عدد کدام است؟  15113

90105110115

، کدام است؟ ساده شده ي عبارت   163
3
8

3 41 2
2

2
1
4

0 25

2٫52٫251٫751٫5

، به روش مربع کامل، مقداري که به دو طرف معادله (پس از تبدیل ضریب  به یک) اضافه در حل معادله ي درجه ي دوم   17
می شود، کدام است؟

2 3 122

9
4

9
16

3
4

1
4

ها یک در میان باشند؟ حروف کلمه ي  را به چند طریق بدون توجه به مفهوم آن می توان کنار هم قرار دارد، به طوري که   18

6361224

، اگر  و  دو جواب معادله باشند، آن گاه حاصل  کدام در معادله ي درجه ي دوم   19
است؟

3 1 02
123 33

1
2
1 2 1

2
2

3
2

992727

اگر  یک تابع باشد،  کدام است؟  20

هیچ مقداري براي  وجود ندارد. فقط  فقط 

4 5 4 11 8 22 2 2

444

اگر   و   باشد، حاصل   کدام است؟  2132434

161286

اگر    و   باشد، حاصل   کدام است؟  22122 232 12 2

14151820

اگر  و   و   باشد، آن گاه حاصل  کدام است؟  234 22 22 3

2
20

2 1222 4 2 24 22 2

2
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  کدام است؟

20

20 کدام است؟

4 22 2
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اگر  و  ریشه هاي معادله ي   باشند  ، ریشه هاي معادله ي   کدام است؟  242 3 022 02

1 2
3

1 2
3

1 2
3

1 2
3

اگر   و  و  عددي صحیح باشد، مقدار   کدام است؟  25

صفر

2 3 2211

221

 
10

25
30
35

درصد فراوانی نسبی

گروه خونی

%
%
%

%

شکل زیر نمودار میله اي مربوط به گروه خونی  نفر از دانش آموزان یک کالس است. به ترتیب فراوانی مطلق دسته اي که بیش ترین فراوانی را  26

دارد و فراوانی مطلق دسته ي  کدام است؟

 و  و 

 و  و 

20

6575

6474

خطاي اندازه گیري یک ترازو  کیلوگرم است. اگر وزن واقعی شخصی  کیلوگرم باشد، عددي که ترازو نشان می دهد در چه محدوده اي  27

قرار دارد؟ ( عدد ترازو و بر حسب کیلوگرم است)

0٫263٫8

63٫7 63٫963٫7 63٫963٫8 6463٫6 64

اگر  و  دو مجموعه ي غیرتهی باشند، حاصل  همواره کدام است؟  28

طول از مبدأ خطی که بر خط  عمود است و از نقاط  و  می گذرد، کدام است؟  292 332 5

3663

اگر  باشد، آن گاه کدام گزینه نادرست است؟  302

1 1 22 2 4 12 2 31 2 1

اگر به داده هاي جدول زیر  داده اضافه کنیم، در نمودار دایره اي، زاویه ي متناظر دسته ي دوم،  کاهش می یابد. فراوانی جدید این دسته کدام  31
است؟

مرکز دسته                

فراوانی

518

4321

2463

6789

معادله ي  چند جواب حقیقی دارد؟  32

یک ریشه ي مثبت و یک ریشه ي منفی دو ریشه ي مثبت  

یک ریشه ي منفی یک ریشه ي مثبت   

2 24 2

ساده شده ي عبارت  کدام است؟  338 5

6 7

25 3 4

2 3 32

3
2

236

، سه نقطه ي  و  روي یک خط قرار دارند؟ به ازاي کدام مقدار   343 0 1 24

1
2

1
2

32

3
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ها می باشد؟ ، خط گذرنده از نقاط  و  موازي محور  به ازاي چه مقدار از   356 2
1

3
5

1
6

2
3
5

5

کدام گزینه ي زیر در مورد سهمی به معادله ي  صحیح است؟  36

مختصات رأس سهمی:   روبه باال باز می شود و داراي نقطه ي مینیمم است.

ها نقطه هاي  و  است.  معادله ي محور تقارن:   محل تالقی با محور 

2 5 32

5
4

7
8

5
4

01
2

3 0

حاصل عبارت تعریف شده ي  کدام است؟  37
3 22

22

22

2 42

2
2

2 2
122

اگر  یکی از جواب هاي معادله ي  باشد، جواب دیگر معادله کدام است؟  3825 2 1 02

3141

39  براي حل معادله ي درجه ي دوم  به روش مربع کامل چه عددي باید به طرفین معادله اضافه شود و معادله چند جواب

دارد؟

 و دو جواب یکی مثبت و یکی منفی و فقط یک جواب مثبت

 و دو جواب مثبت و فقط یک جواب منفی

4 2 02 1
4

1
16

1
16

1
4

1
4

معادله ي  داراي چند جواب حقیقی قابل قبول است؟  40

صفر

1
1

2
12

123

در کدام گزینه همه ي ترکیب ها «اضافه ي تشبیهی» است؟      (سنجش انسانی 89)  41

آبروي بندگان ـ جمال عشق ـ اوج بالغت ـ تقصیر خویش گوشه ي کاله ـ روي ماه ـ روي تعظیم ـ قبه ي عرش

بنات نبات ـ بحر مکاشفت ـ مهد زمین ـ تیر مژگان دروگر زمان ـ عصاره ي تاك ـ شهد فایق ـ موسم ربیع

کدام گزینه درباره ي بیدل عظیم آبادي و آثار و سبک او، مصداق ندارد؟  42

از آثار منثور او نکات و مراسالت معروف است.

اگر صائب را پهلوان شاعران سبک هندي در داخل ایران بدانیم، بیدل را می توان شهسوار سخن پارسی در قلمرو این زبان در خارج از ایران دانست.

در شعر خود به ویژه در غزل و مثنویاتش، از عرفان و فلسفه، دوري می جوید و به سرودن اشعار صرفًا عاشقانه، تأکید دارد.

عرفات و محیز اعظم از جمله مثنویات اوست.

نویسنده ي کتاب پر تکلف  «دّره ي نادره» کیست؟  43

میرزا مهدي خان استر آبادي وصاف الحضره ي شیرازي ابوالفضل عّالمی عطاملک جوینی

کدام گزینه درباره ي شهنشاه  نامه ي صباي کاشانی، درست است؟  44

در اصل، دیوان اشعار صباست که شامل قصاید و غزلیات و دیگر انواع قالب هاي شعري اوست.

منظومه اي است حماسی در بحر متقارب بر وزن شاهنامه و موضوع آن ذکر وقایع پادشاهی فتحعلی شاه و جنگ هاي عباس میرزا با سپاه روس است.

منظومه اي حماسی مذهبی و در قالب مثنوي است که در بیان معجزات پیامبر (ص) و دالور هاي حضرت علی (ع) سروده شده است.

یکی از مثنوي هاي صباست در مدح فتحعلی شاه و آمیخته به اندرز و هجو که به تقلید از تحفه  العراقین خاقانی سروده شده است.
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میرزا مهدي خان استر آبادي

منظومه اي است حماسی در بحر متقارب بر وزن شاهنامه و موضوع آن ذکر وقایع پادشاهی فتحعلی شاه و جنگ هاي عباس میرزا با سپاه روس است.

منظومه اي حماسی مذهبی و در قالب مثنوي است که در بیان معجزات پیامبر (ص) و دالور هاي حضرت علی (ع) سروده شده است.

یکی از مثنوي هاي صباست در مدح فتحعلی شاه و آمیخته به اندرز و هجو که به تقلید از تحفه  العراقین خاقانی سروده شده است.
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سراینده ي شعر «نگاه» با مطلع «من ندانم به نگاه تو چه رازي است نهان / که مر  آن راز توان دیدن و گفتن نتوان»  که توصیف و تعبیرات جدید را  45
با استفاده از مفاهیم کهن و سنی بیان کرده است، کیست؟

ملک  الشعراي بهار میرزا حسین وثوق  الدوله بدیع  الزمان فروزانفر رعدي آذرخشی

پروین اعتصامی سروده هایی را که به صورت مکالمه و گفت و گو و مناظره است در کدام قالب شعري بیان کرده است؟  46

مسمط مثنوي قصیده قطعه

عبارت «وي پس از ترك تحصیل پزشکی به خراسان و به دیدار کمال الملک نقاش رفت و شعري با عنوان «زیارت کمال الملک» بدان مناسبت  47
سرود و بعدها ناگزیر شد تا وارد خدمات دولتی شود.» چه کسی را معرفی می کند؟

عالمه دهخدا سید محمد حسین بهجت پروین اعتصامی اعتصام  الملک آشتیانی

عبارت «یکی از مشهورترین مثنوي هاي تمثیلی فارسی است و آن را می توان در واقع «حماسه ي عرفانی» نامید که در آن سالکان راه، سرانجام  48
حقیقت را در وجود خویش کشف می کنند »  کدام اثر عطار نیشابوري را معرفی می کند؟

مختارنامه مصیبت نامه منطق الطیر الهی نامه

اگر بخواهیم تنها یک ادیب معتدل که همه ي جنبه هاي هنري و فنی و هم چنین جهات مضمونی و فکري، فردي و اجتماعی و عاطفی و عقلی را به  49
کمال در شعر و نثر خویش باز نموده است، در سرتاسر ادبیات یک هزار و صدساله ي فارسی بجوییم، او کسی جز  .................. نخواهد بود.

عطار نظامی سعدي مولوي

عبارت  «وي مرید شیخ نظام الدین اولیا بود. پسرش ملک محمد در نقد شعر قریحه اي تمام داشت»  چه کسی را معرفی می کند؟  50

نظامی گنجوي خواجه حسن امیر خسرو امیر معّزي

ترتیب درست ابیات به دلیل داشتن آرایه هاي «کنایه، حس آمیزي، اغراق، اسلوب معادله، استعاره ي کنایی» کدام است؟  51
 الف) ساقی ام کرد چنان مست که هنگام سماع
ب) هر دو عالم چیست تا ما قیمت یوسف کنیم

ج) هر چه جز معشوق باشد، پرده ي بیگانگی است
د) اظهار عجز پیش ستم گر ز ابلهی است

هـ) مگر در دامن خورشید اندازد سر خود را

سنگ بر شیشه ي نُه طارم مینا زده ام 
می توان بخشید اگر سنگی به چاه افکنده ایم
بوي یوسف را ز پیراهن شنیدن مشکل است

اشک کباب موجب طغیان آتش است
وگرنه چشم شبنم سیر از گلزار کی گردد

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

در همه ي آثار آموزشی گروه .................. از اندرزنامه ها و پندنامه هاي عصر ساسانی کم و بیش استفاده شده است.  52

اخالق ناصري - بحرالفواید - قابوس نامه االبنیه - لغت فرس - چهارمقاله

هزارافسان - هفت پیکر - تاریخ سیستان گشتاسپ نامه - گرشاسپ نامه - دانشنامه

چه کسی با کتاب «شاعر در نیویورك» به سوررئالیسم رو آورد و اساس شعر او چه بود؟  53

آندره برتون - تخیّل و تفنّن گیوم آپولینر - خردگرایی

فدریکو گارسیا لورکا - ترانه هاي عامیانه لویی آراگون - تعّزل و توصیف

در کدام بیت هر سه آرایه ي « تشبیه، استعاره ي مصرحه و استعاره ي مکنیه » وجود دارد؟  54

 چنان کشید که زنجیر صد عالقه گسستم  کمند زلف بتی گردنم ببست به مویی 

 گل خزان شد نا گه و خارم به پاي جان خلید  سال ها نالیدم از عشق گلی چون بلبلی

 ستاره خون شود از چشم آسمان بچکد  ز شرم چهره ي چون آفتابت اندر صبح

 جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم  چون می رود این کشتی سر گشته که آخر 

روي هم رفته، اشعاري که به عنوان نخستین شعرهاي فارسی دري در تذکره ها نقل شده، غالبًا یک دست نیستند. برخی از آن ها نمونه ي سادگی  55
فکر و بیان است. در ترکیب الفاظ بعضی از این ابیات به ویژه ابیاتی که نویسنده ي .................. نقل کرده است درشتی و خشونت و ناپختگی در وزن و

آهنگ مشهود است و بیشتر از همه می تواند نخستین شعر فارسی قلمداد شود.

بحرالفواید چهارمقاله هزار افسان  تاریخ سیستان
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 یک دست نیستند. برخی از آن ها نمونه ي سادگی
فکر و بیان است. در ترکیب الفاظ بعضی از این ابیات به ویژه ابیاتی که نویسنده ي .................. نقل کرده است درشتی و خشونت و ناپختگی در وزن و

بحرالفواید

www.alirezaafshar.org



قالب هاي شعري کدام گزینه در دیوان «نخل بند شاعران» نیامده است؟  56

مثنوي و دوبیتی غزلیات و رباعیات ترجیعات و رباعیات قصاید و قطعات

در کدام گزینه هر دو آرایه ي «استعاره ي مکنیه» و «تشبیه بلیغ» یافت می شود؟  57

 چو بدیدم رخ زیباي تو چیز دگر است نسبت روي تو با ماه فلک می کردم

 ببر اندوه دل و مژده ي دلدار بیار اي صبا نکهتی از خاك ره یار بیار 

 نزند الف به پیش تو به کوچک  دهنی غنچه در باغ اگر لعل لبت را بیند

 قّد سروش را ندارد دلبري لعلش آتش، نرگسش مست مدام 

آرایه هاي کدام گزینه تمامًا در بیت زیر وجود دارد؟  58
 باده ي صاف دایمت در قدح و پیاله باد»  «اي مه برج منزلت چشم و چراغ عالمی 

تشبیه – تضاد – جناس – کنایه استعاره – کنایه – تناسب – جناس

استعاره – تناقض – حس آمیزي – جناس مجاز – تناسب – تضاد – کنایه

در کدام بیت همه ي آرایه هاي «تشبیه – استعاره – مجاز با عالقه ي جزئیّه» یافت می شود؟  59

 تا به سینه چو قلم بازشکافند سرم  نی مپندار که حرفی به زبان آرم اگر 

 دست ز دامن نکنیمت رها  تا به گریبان نرسد دست مرگ 

 فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد  مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد 

 بینی که سرو را ز لب جوي برکنند  یک بامداد اگر بخرامی به بوستان 

در کدام بیت آرایه هاي «استعاره ي مکنیه، کنایه و تشبیه» تمامًا به کار رفته است؟  60

 شعله اي از آتش بخل شماست  گفت آن آتش ز آیات خداست 

 زان قد که راست هم چو صنوبر کشیده اي  در ِگل بماند سرو سهی را ز رشک پاي 

 چون همی تازي برر مرکب رهوارش  نیک بنگر که کجا می بردت گیتی

 خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند  نقش کردم رخ زیباي تو بر خانه ي دل 

توضیحات ذکر شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  61

المعجم (نثر عرفانی) راحۀ الصدور (نثر تاریخی) حدائق السحر (علوم ادبی) کشف االسرار (نثر دینی)

در همه ي ابیات به جز بیت گزینه ي ...................... هر دو آرایه ي «تشخیص» و «کنایه» وجود دارد.  62

اي دل نگفتمت که عنان نظر بتاب  /  اکنون تا فکند که ز دستت لگام شد

افسوس خلق می شنوم در قفاي خویش  /  کاین پخته بین که در سر سوداي خام شد

عجب از الله ي دلسوخته کو در دم صبح  /  از خروشیدن مرغان سحر نندشید

چو گل نقاب برافکند بلبل سحري  /  فغان برآرد و از باغبان نیندیشد

در کدام بیت  همه ي آرایه هاي «تشبیه – مجاز با عالقه ي شباهت – کنایه» یافت می شود؟  63

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

بستی نظر ز نرگس سحر آفرین مرا گفتم به چشم عقل نیفتم به چاه عشق

چرا خزد به خویشتن چو کهنه می گسارها؟ اگر نه نرگس چمن کشیده باده ي کهن 

چون گل از بیهوده خندي فرصتم بر باد رفت داشت دلتنگی مرا چون غنچه در مهد امان 

در رابطه با دورة تغّزل و خرد آزمایی کدام گزاره صحیح است؟  64

در این عصر رودکی عنوان «پدر شعر فارسی» یافت و توسط شاعران بزرگ هم دورة خود چون کسایی و عنصري ستوده شد.

اگر حمایت بی قصد و غرض پادشاهان سامانی نبود تا این حد شاهد ظهور شاعران خوش قریحه و پرمایه نبودیم.

در این دوره بنیان هاي خردگرایی و خردمندي بازمانده از فرهنگ ایران قبل از اسالم در چارچوب فرهنگ اسالمی آزموده می شود.

قالب هاي شعري رایج در این دوره چون قصیده و قطعه، همواره شاعران این عصر را به دنبال تعابیر و مفاهیم تازه می کشانید. 
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ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي «استعاره، تشبیه، کنایه و مجاز» در کدام گزینه درس آمده است؟  65
 الف) نزیبد مرا با جوانان چمید / که بر عارضم صبح پیري دمید

 ب) رخسار صبح پرده به عمدا برافکند / راز دل زمانه به صحرا برافکند
 ج) مستند همه خانه کسی را خبري نیست / از هر که درآید که فالن است و فالنه است

 د) چو برزد بامدادان خازن چین / به ُدرج (صندوقچه) گوهرین بر، قفل زرین

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

«میرزا محمود مازندرانی»، «میرزا عباس بسطامی» و «مال احمد نراقی» به ترتیب با چه تخلصی به سرودن شعر می پرداختند؟  66

اسرار - مسکین - صفایی اسرار - مسکین - صفایی فدایی - مسکین - صفایی اسرار – فروغی - فدایی

هریک از عبارات زیر به ترتیب شیوة شاعري کدام شخصیت را معّرفی می کند؟  67
الف) عالوه بر تازي دانی از دانش هاي زمان خود مانند طب و نجوم هم آگاه بود و اصطالحات و واژه هاي خاص آن علوم را در شعر خویش به کار می برده

است.
ب) در میان شعرهاي او به ابیات یا قطعاتی بر می خوریم که از نکته هاي اخالقی و آموزنده خالی نیست. با اطالع از اخالق و اعتقادات شخصی او می توانیم

در صمیمیت او نسبت به این نکته ها تردید کنیم.
پ) کار اصلی او قصیده سرایی است و زبان غزلش ساده است اما در این نوع شعر هم به مانند قصیده ابتکار چندانی نیافته است.

معزي - فرخی - منوچهري معزي - منوچهري - فرخی منوچهري - معزي - فرخی منوچهري - فرخی - معزي

شعر «پرورش طبیعت» از کیست و کدام مورد در رابطه با آن صحیح است؟  68

شمس کسمایی - با پاره هایی فارغ از قید تساوي و قافیه بندي معمول پیشینیان در روزنامه ي تجّدد منتشر شد.

جعفر خامنه اي - از نظر زبان و دید شاعرانه با اسلوب پیشینیان تفاوت داشت.

جعفر خامنه اي - تقلید گونه اي از اشعار اروپایی بود که در مجله ي آزادیستان منشر شد.

شمس کسمایی - تقلید گونه اي از اشعار اروپایی و از نخستین نمونه هاي تجدد در شعر فارسی است.

کدام ویژگی، از ویژگی هاي «افسانه» سروده ي نیما نیست؟  69

نزدیکی آن به ادبیات نمایشی در پرتو شکل بیان محاوره اي

نوع تغّزل آزاد که شاعر در آن به گونه اي عرفان زمینی دست پیدا کرده است.

منظومه اي کوتاه و موزون که در آن، پس از هر سه مصراع، یک مصراع هم قافیه با دیگر بخش ها آمده است.

توّجه شاعر به واقعیت هاي ملموس و در عین حال، نگرش عاطفی و شاعرانه ي او به اشیا

قطعه ي «گوزن و تاك» از کیست و براساس شعر چه کسی سروده شده است؟  70

حبیب یغمایی- الفونتن مهدي حمیدي شیرازي- بوالو    رعدي آذرخشی- ویکتورهوگو میرزا حسن وثوق الدّوله- الیوت 

در کدام بیت، آرایه هاي استعاره ي مکینه و استعاره ي مصرحه وجود دارد؟  71

از خروش و ناله ي مرغ سحرخوان چاره نیست  صبحدم چون گل به شّکرخنده بگشاید دهن 

زان که شمعی چون رخش در مجلس اصحاب نیست  پیش رویش ز آتش دل سوختم پروانه وار 

بلبل خوش نغمه آهنگ هزارآوا گرفت  چون گل صد برگ بزم خسروانی ساز کرد 

بس که از چشمم به دامن لؤلؤي الال گرفت  ابر را بنگر که الف درفشانی می زند 

کدام عبارت درست است؟  72

قاآنی در اشعارش برخالف پیشینیان بیش تر از معانی فلسفی و عرفانی بهره برده است تا طبیعت و امور حسی.

وصال شیرازي در غزل و به خصوص مرثیه سرایی به شیوه ي محتشم دستی توانا داشت.

جالب ترین بخش آثار یغماي جندقی، عالوه بر نامه هایش، غزلیات پر مایه ي او به شیوه اي نوین است.

نشاط اصفهانی در چهل و سه سالگی به تهران رفت و به دربار ناصر الدین شاه راه یافت و به لقب معتمدالدوله سرفراز گشت.
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دلیل تمایز شعر رة معیري از پیروان سبک هندي پیست؟  73

انسجام ترانه ها و تصنیف هاي رهی توانایی باالي رهی در حسن ترکیب

توجه به استحکام لفظ و انسجام سخن تأثیرپذیري اندك از نازك خیالی صائب

به ترتیب کدام یک از آثار جامی شامل حقایق عرفانی و ذکر حال عارفان است؟  74

لوایح و نفحات االنس نفحات االنس و اشعۀاللّمعات  لوایح و سلسلۀالذهب سلسلۀالذهب و اشعۀاللّمعات 

آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه صحیح ذکر شده است؟  75
 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

کتاب «سندبادنامه» در سیر تحول خود بعد از این که از هند به ایران آورده شد، به چند زبان ترجمه شد؟ و بعد از ترجمه به کدام زبان، به نظم  76
درآمد؟

دو زبان – فارسی دري دو زبان – فارسی دري سه زبان – فارسی پهلوي سه زبان – فارسی پهلوي

آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست است؟  77

کز آن زمان که فکندند چرخ را بنیاد / دري نبست زمانه که دیگري نگشاد (تضاد – جناس ناقص)

پروانه چو شمع دید، دیوانه شود / از سوختن آن لحظه کجا اندیشد (مراعات نظیر – تشبیه)

کسی کاندر تو دل بندد همی بر خویشتن خندد / که جز بی معنی اي چون تو، چو تو دلدار نپسندد (سجع – اشتقاق)

جاي خنده است سخن گفتن شیرین پیشت / کآب شیرین چو بخندي برود از شکرت (ایهام تناسب – استعاره)

عبارت کدام گزینه در مورد شعر دورة عباسی صدق نمی کند؟  78

انحطاط سیاسی و فرهنگی و کم توجهی به زبان و ادب عرب منجر به خاموش شدن فروغ هنر و ادبیات و خالقیت شد.

هر شاعري با تخیالت ملّی خود زبان به سرودن گشود و ادب عرب را که بالقوه گنجایش داشت، بالفعل گسترش داد.

ادب عرب با فنون و هدف هایی مواجه شد که پیش از آن در میان اعراب سابقه نداشت.

حاکمین در این دوره درصدد بودند که مسائل عصر جاهلی را دوباره زنده کنند امّا موفق نشدند.

، ملکۀ زنوبیا» به ترتیب خالق کدام آثارند؟ پدیدآورندگان «دوشیزة قریش، شب تابستان، بیروت   79

عروس فرغانه – پایان دنیا – دربند کردن رنگین کمان – سرگشتگی در بالد شام فاجعۀ رمضان – حادثۀ شرف – کابوس هاي بیروت – المواکب

ابومسلم خراسانی – خانه اي از گوشت – قهوه خانۀ باشوره – النظرات زیباي کربال – سرباز سیاه – غم نامه اي براي یاسمن ها – احمدبن طولون

75

عبارت زیر بیانگر کدام یک از درون مایه هاي شعر عصر بیداري است و ویژگی مشترك این درون مایه ها چیست؟  80
«مردم عالوه بر این که از نظر فردي حقوقی دارند، از نظر اجتماعی هم مختاراند سرنوشت سیاسی و اقتصادي سرزمین خود را معین کنند.»

آزادي – هر کدام از این درون مایه ها به نوعی از فرهنگ غربی متأثر است.

قانون – لزوم عمومیت دادن شعر براي اکثر مردم در همۀ این درون مایه ها مشهود است.

توجه به مردم – هر کدام از این درون مایه ها به نوعی از فرهنگ غربی متأثر است.

وطن – لزوم عمومیت دادن شعر براي اکثر مردم در همۀ این درون مایه ها مشهود است.
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در رابطه با تاریخچه ي جامعه شناسی کدام یک درست نیست؟  81

در قرن نوزدهم، نوعی از حس گرایی که شناخت علمی را به دانش حسی و تجربی محدود می کرد غالب شد. این جریان را «اثبات گرایی» یا «پوزیتیویسم» می نامند.

جامعه شناسی از پایان قرن نوزدهم با توجه به تفاوت «موضوع» خود از علوم طبیعی فاصله گرفت و طی قرن بیستم با توجه به تفاوت «روش» خود به تدریج به روش هاي
غیرتجربی نیز اهمیت داد.

در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، با آن که روش تجربی هم چنان به عنوان روش اصلی شناخت علمی مورد پذیرش جامعه علمی بود تعدیل هایی در جامعه شناسی به
وجود آمد.

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

در ارتباط با معناي عام و خاص عقل، کدام یک به ترتیب درست می باشد؟  82

ابزاري براي هر نوع شناخت و تالش علمی و ذهنی انسان، ابزار شناخت امور کلی و غیرطبیعی و حسی ـ ابزار شناخت هستی ها و احکام ریاضی و متافیزیک و احکام ارزشی و
بایدها و نبایدها

ابزاري براي شناخت هستی ها، احکام ارزشی، امور کلی و غیرطبیعی ـ تأمالت فکري و فعالیت هاي روشمند علمی و ذهنی، امور حسی و تجربی و احکام ارزشی

عقل عام ابزار شناخت حسی، تجربی و شناخت عمومی و عرفی ـ عقل در معناي خاص ابزاري براي هر نوع تالش علمی و ذهنی انسان، شناخت هستیها و احکام ارزشی

ابزار شناخت امور کلی و هر نوع شناخت و تالش علمی و ذهنی انسان و شناخت هستی ها ـ ابزاري براي شناخت احکام ریاضی و متافیزیک و بایدها و نبایدها

به عقیده ماکس وبر، .................. شاخص هاي اصلی شناخت علمی می باشند و جامعه شناسی علمی به دلیل .................. نمی تواند داوري هاي  83
ارزشی انجام دهد. وي موضوع جامعه شناسی را .................. معرفی نموده و .................. را در جریان شناخت، داراي تأثیر فعال می داند.

ذهن و عقل - انسان خصلت تفهمی بودن - کنش هاي اجتماعی - حس و تجربه

حس و تجربه - خصلت تجربی خود - کنش هاي اجتماعی - ذهن و عقل انسان

حس و تجربه - خصلت تجربی خود - پدیده هاي اجتماعی - آگاهی و اراده انسان

ذهن و عقل - انسان خصلت تفهمی بودن - ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی - فهم معانی رفتار

اجزاء متناظر با «ساختمان ورزشگاه»، «مجموعه ي اجزا وعناصر بیمارستان»، «روابطه همسري – فرزندي» و «آموزش و پرورش» به ترتیب در جامعه  84
کدام اند؟

نظام اجتماعی – جهان اجتماعی – ساختار اجتماعی – نهاد اجتماعی وسیاسی ساختار اجتماعی – نظام اجتماعی – جهان اجتماعی – نهاد فرهنگی

جهاد اجتماعی – ساختاراجتماعی – نظام اجتماعی – نهاد اجتماعی وفرهنگی نظام اجتماعی – جهان اجتماعی – سختار اجتماعی – نهاد اجتماعی وفرهنگی

پدیده هاي زیر را از نظر اندازه و دامنه و عینی و ذهنی بودن، مشخص کنید:  85
«آزادي بیان – روستا – دید و بازدید عید نوروز»

محسوس و کالن – عینی و متوسط – محسوس و خرد ذهنی و کالن – خرد و محسوس – خرد و عینی

نامحسوس و ذهنی–عینی و محسوس-نامحسوس و متوسط ذهنی و محسوس – محسوس و خرد – ذهنی و متوسط

در کدام یک از موارد زیر، شخص تحرك اجتماعی افقی داشته است؟  86

کارمند یک اداره هنگامی که مدیر بخش اداره می شود.

مدیر یک بخش هنگامی که مدیر کل می شود.

کارمندي که از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال پیدا می کند.

مدیر یک اداره هنگامی که از مدیریت عزل می شود و به صورت یک کارمند عادي به کار خود ادامه می دهد.
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کدام گزینه بیان  گر هویت فرهنگی جوامع اسالمی از نظر مستشرقان و تاریخ نگاران غربی است؟  87

توحیدي و یا اساطیري می باشد و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود نمی گردد.

سکوالر و دنیوي است و در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی، امت و ملت اسالمی را به اقوام مختلف تقسیم می کرد. 

توحیدي یا اساطیري است و در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی، امت و ملت اسالمی را به اقوام مختلف تقسیم می کرد. 

سکوالر و دنیوي نیست و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می گردد. 

شهوديحسینوع شناخت
معیار
وهـابزار
دجمنبع
الفبروش

 

به ترتیب هر یک از عبارت هاي زیر مربوط به کدام قسمت در جدول می باشد؟ عالم طبیعت  88

 وحی و الهامات الهی و غیر الهی

 نحوه ي رفتار و عمل آدمی 

 مشاهده  و احساس

ج - د - الف - ب ج - د - ب - هـ

هـ - د - الف - و هـ - و - ج - ب

«دانش آموزي کتاب درسی خود را به درستی مطالعه می کند، مطالب درس را به خوبی می گیرد و به پرسش هاي آزمون پاسخ می دهد. معلم نیز  89
متناسب با تالش او نمره ي قبولی می دهد و او به کالس باالتر راه پیدا می کند.» پیامد ارادي فعالیت این دانش آموز کدام است؟

پاسخ گویی به سؤالت امتحانی راه یابی به کالس باالتر مطالعه ي کتاب درسی یادگیري درس ها

کدام یک، در رابطه با موضوع دانش اجتماعی از دیدگاه متفکران مسلمان و جامعه شناسی انتقادي، درست نیست؟  90

متفکران مسلمان که عقل را هم چون حس و تجربه به عنوان یک ابراز مستقل معرفتی به رسمیت می شناسند، براي داوري ارزشی و هنجاري مشکلی ندارد. - جامعه شناسی
انتقاد ي در روش خود از محدود کردن شناخت علمی به شناخت تجربی فاصله می گیرد.

جامعه شناسان مسلمان به دلیل این که شناخت علمی را به شناخت حسی و تجربی محدود نمی کنند، به محدویت   هاي جامعه شناسی تفهمی گرفتار نمی شوند. - جامعه شناسی
انتقادي در روش خود از محدود کردن شناخت علمی به شناخت تجربی فاصله می گیرد.

متفکران مسلمان با شناخت تفاوت موضوع عقل عملی و نظري، دانش اجتماعی را شبیه علوم طبیعی نمی دانستند. - جامعه شناسی انتقادي با قرار گرفتن در محدوده ي علم
تجربی و ابزاري، به سطوح دیگر ي از علم که توان داوري ارزشی و هنجاري داشته باشد، دست نمی یابد.

جامعه شناسی انتقاد ي به دلیل این که از نشان دادن معیار و میزانی که فراتر از محصوالت اجتماعی و تاریخ انسان بوده، باز می ماند، با مشکل مواجه می شود. - اما متفکران مسلمان
که عقل را هم چون حس و تجربه به عنوان یک ابزار مستقل معرفتی به رسمیت می شناسند، براي داوري ارزشی و هنجاري مشکلی ندارند.

تناقض یا پارادوکس دموکراسی، پیامد چیست؟  91

نارضایتی مردم نسبت به نظام سیاسی لیبرال دموکراسی رویکرد دنیوي این نظام سیاسی به عالم هستی.

عدم مشروعیت این نظام سیاسی طبق اراده ي الهی تناقض موجود میان عدالت و آزادي

فرهنگ
آرمانیواقعی

فرهنگ
کدام گزینه در ارتباط با شکل مقابل، نادرست است؟  92

بخشی از فرهنگ واقعی می تواند از مواردي باشد که در سطح آرمان ها، رعایت آن را الزم نمی دانند.

بخشی از فرهنگ آرمانی بیرون از فرهنگ واقعی قرار می گیرد؛ یعنی بعضی گروه ها یا افرادي در عمل آن را رعایت نمی کنند.

بخشی از فرهنگ واقعی می تواند در حوزه فرهنگ آرمانی باشد؛ یعنی مردم همواره مطابق آن چه خوب می دانند، عمل می کنند.

بخشی از فرهنگ واقعی می تواند در حوزه ي فرهنگ آرمانی باشد یعنی مردم همواره مطابق آن چه خوب می دانند عمل می کنند.

کدام گزینه در ارتباط با بسط جهان اجتماعی درست است؟  93

شناخت فلزات و به دنبال آن اثر گذاري ابزارها و وسایل جدید، آن ها را به جهان اجتماعی وارد می کند.

جهان ماوراء طبیعی قبل از انسان، وجود داشته و پس از نابودي انسان ها نیز، وجود دارد و نمی تواند به جهان اجتماعی راه یابد.

کنش هاي اجتماعی انسان و پیامدهایشان، فرصت هاي زندگی اجتماعی را محدود می کنند و در گستره ي جهان اجتماعی قرار نمی گیرند.

پدیده هایی که محصول کنش اجتماعی انسان نیستند، نمی توانند به جهان اجتماعی راه یابند.
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بخشی از فرهنگ واقعی می تواند در حوزه فرهنگ آرمانی باشد؛ یعنی مردم همواره مطابق آن چه خوب می دانند، عمل می کنند.

بخشی از فرهنگ واقعی می تواند در حوزه ي فرهنگ آرمانی باشد یعنی مردم همواره مطابق آن چه خوب می دانند عمل می کنند.

جهان ماوراء طبیعی قبل از انسان، وجود داشته و پس از نابودي انسان ها نیز، وجود دارد و نمی تواند به جهان اجتماعی راه یابد.

کنش هاي اجتماعی انسان و پیامدهایشان، فرصت هاي زندگی اجتماعی را محدود می کنند و در گستره ي جهان اجتماعی قرار نمی گیرند.

www.alirezaafshar.org



به ترتیب: «حرمت ربا»، «تکاثر» و «تقّدس حیوانات در هندوستان»، بیان گر کدام مفهوم است؟  94

هنجار اقتصادي - فرهنگ واقعی - فرهنگ آرمانی ارزش اقتصادي - فرهنگ آرمانی باطل - فرهنگ آرمانی

خرده فرهنگ اقتصادي - فرهنگ آرمانی - بیرون فرهنگ واقعی ارزش اقتصادي - فرهنگ باطل - درون فرهنگ واقعی

علوم اجتماعی در چه صورتی می توانند درباره ي حق یا باطل بودن فرهنگ هاي مختلف داوري کنند؟  95

در صورتی که علم را به معناي تجربی آن محدود نکنند. در صورتی که علم را محدود به دانش آزمون پذیر بدانند.

در صورتی که بین آرمانی و واقعی بودن آن ها تمایز بگذارند. در صورتی که آن را متناسب با فرهنگ همان بخش بسنجند.

نوع و پیامد کنش انسانی

وارادي
بیرونی

غیر طبیعی
درونی
طبیعی

غیر ارادي

وو
درونی

و
درونی

الف

ب

ج

د

هر یک از عبارت هاي زیر به ترتیب مربوط به کدام قسمت از نمودار است؟ - یاد  96
گرفتن درس

- شکست ناشی از تصمیم احساسی
- قبولی در امتحان

- نشاط پس از ورزش

الف - د - ج - الف

ب - الف - ج - د

ج - الف - الف - ب

ج - ج - الف - د

به ترتیب هر یک از عبارت  هاي زیر مربوط به کدام قسمت در جدول می باشد؟  97

 عالم طبیعت

 وحی و الهامات الهی و غیرالهی

 نحوه ي رفتار و عمل آدمی

 مشاهده و احساس

 شهودي   حسی   نوع شناخت  
معیار
وهـابزار
دجمنبع

الفبروش

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

کدام یک، در رابطه با موضوع دانش اجتماعی از دیدگاه متفکران مسلمان و جامعه شناسی انتقادي درست نیست؟  98

متفکران مسلمان که عقل را همچون حس و تجربه به عنوان یک ابزار مستقل معرفتی به رسمیت می شناسند براي داوري ارزشی و هنجاري مشکلی ندارند – جامعه شناسی
انتقادي در روش خود از محدود کردن شناخت علمی به شناخت تجربی فاصله می گیرد.

جامعه شناسان مسلمان به دلیل این که شناخت علمی را به شناخت حسی و تجربی محدود نمی کنند به محدودیت هاي جامعه شناسی تفهمی گرفتار نمی شوند – جامعه شناسی
انتقادي در روش خود از محدود کردن شناخت علمی به شناخت تجربی فاصله می گیرد.

متفکران مسلمان با شناخت تفاوت موضوع عقل عملی و نظري دانش اجتماعی را شبیه علوم طبیعی نمی دانستند – جامعه شناسی انتقادي با قرار گرفتن در محدوده ي علم تجربی
و ابزاري به سطوح دیگري از علم که توان داوري ارزشی و هنجاري داشته باشد، دست نمی یابد.

جامعه شناسی انتقادي به دلیل این که از نشان دادن معیار و میزانی که فراتر از محصوالت اجتماعی و تاریخی انسان بوده، باز می ماند با مشکل مواجه می شود – اما متفکران
مسلمان که عقل را همچون حس و تجربه به عنوان یک ابزار مستقل معرفتی به رسمیت می شناسند، براي داوري ارزشی و هنجاري مشکلی ندارند.

نظام  .................. می تواند با حمایت هاي ویژه از حکومت و دولت، قدرت آن را تحکیم بخشد و نظام  .................. بر اساس ارزش هایی که  99
پذیرفته است، با وضع قوانین به سهم خود بر نظام  .................. اثر می گذارد. نظام  .................. اگر از ارزش ها و آرمان هاي فرهنگی دور شود، زمینه ي
تعارضات و بحران هاي فرهنگی هویتی را پدید می آورد. اگر رویکرد نظام  .................. در جهت بازار آزاد و حاکمیت سرمایه باشد. بر شکاف طبقاتی

جامعه می افزاید.

اقتصادي – فرهنگی – سیاسی – فرهنگی – اقتصادي سیاسی – اقتصادي – اقتصادي – سیاسی – فرهنگی

فرهنگی – اقتصادي – فرهنگی – اقتصادي – سیاسی اقتصادي – سیاسی – اقتصادي – سیاسی – سیاسی 

11

ی پایه
ی قدیم جامع تالیف

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

جامعه شناسی انتقادي به دلیل این که از نشان دادن معیار و میزانی که فراتر از محصوالت اجتماعی و تاریخی انسان بوده، باز می ماند با مشکل مواجه می شود  اما متفکران
مسلمان که عقل را همچون حس و تجربه به عنوان یک ابزار مستقل معرفتی به رسمیت می شناسند، براي داوري ارزشی و هنجاري مشکلی ندارند.

نظام  .................. می تواند با حمایت هاي ویژه از حکومت و دولت، قدرت آن را تحکیم بخشد و نظام  .................. بر اساس ارزش هایی که  
پذیرفته است، با وضع قوانین به سهم خود بر نظام  .................. اثر می گذارد. نظام  .................. اگر از ارزش ها و آرمان هاي فرهنگی دور شود، زمینه ي
تعارضات و بحران هاي فرهنگی هویتی را پدید می آورد. اگر رویکرد نظام  .................. در جهت بازار آزاد و حاکمیت سرمایه باشد. بر شکاف طبقاتی

– فرهنگی – فرهنگی – اقتصادي

– اقتصادي – اقتصادي – سیاسی

www.alirezaafshar.org



عبارت هاي زیر، تأثیر کدام بخش هاي هویتی را بر یکدیگر بیان می کند؟  100
- قواي بدنی در حکم ابزارهایی براي قواي نفسانی هستند.

- هر جهان اجتماعی با نوعی خاص از هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است.
- در جامعه ي قبیله اي، هویت افراد از طریق جایگاه قبیله اي آن ها مشخص می شود.

رابطه ي جهان اجتماعی با طبیعت و بدن – رابطه ي جامعه و فرهنگ با ویژگی هاي نفسانی – رابطه ي جامعه و فرهنگ با ویژگی هاي روحی

 تأثیر ویژگی هاي جسمانی بر خصوصیات روحی – تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی – تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی

تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی – تأثیر زندگی اجتماعی بر جهان نفسانی – تعامل جهان اجتماعی با خصوصیات جسمانی

 تأثیر ویژگی هاي جسمانی بر خصوصیات روحی – تأثیر جهان نفسانی بر فرهنگ – تأثیر ویژگی هاي جسمانی بر خصوصیات روحی

«چراغ راهنما و نظم»، «عمیق ترین سطح الیه ي اجتماعی»، «ناپسند بودن اسراف» و «تقدس حیوانات» به ترتیب با کدام مفاهیم، ارتباط دارند؟  101

عینی و ذهنی بودن – آرمان ها – بیرون فرهنگ واقعی – درون فرهنگ واقعی خرد و کالن بودن – خانواده – درون فرهنگ واقعی – فرهنگ نادرست

عینی و ذهنی بودن – عقاید – بیرون فرهنگ واقعی – فرهنگ باطل خرد و کالن بودن – فرهنگ – درون فرهنگ واقعی – فرهنگ حق

هر یک از عبارات زیر، به ترتیب با کدام موارد، ارتباط دارند؟  102
«وجه اختالف جهان اساطیري و گروهی که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و طبیعی می داند.»

«تأثیر محیط هاي جغرافیایی مختلف بر مناسبات و روابط اجتماعی»
«وضعیت قدرت در افرادي که براي ذهن افراد و فرهنگ جامعه، هویتی طبیعی و مادي در نظر می گیرند»

ارزش قائل شدن براي جهان فرهنگ – تعامل فعال جهان عینی با جهان فرهنگی – می تواند مشروعیت داشته باشد، اما قطعًا مقبولیت ندارد.

میزان توجه به جهان ذهنی و جهان طبیعی – تعامل فعال جهان عینی با جهان فرهنگی – می تواند مقبولیت داشته باشد. اما قطعًا نامشروع است.

ارزش قائل شدن براي جهان فرهنگ – تعامل طبیعت و جهان اجتماعی – نامشروع است و مقبولیت ندارد.

میزان توجه به جهان ذهنی و جهان طبیعی – تعامل طبیعت و جهان اجتماعی – مقبول و مشروع است.

103  کدام گزینه در مورد شناخت اجتماعی شهودي، شناخت عقلی و شناخت عمومی به ترتیب نادرست، درست و نادرست است؟

 انسان ها از درون خود و بدون استفاده از ابزارهاي حسی و عقلی، فقط امور غیرمحسوس را می توانند بشناسند-  شناخت مسائل و قوانین، کلی و عام است. – اگر عقاید و ارزش 
هایی که در شناخت عمومی وجود دارند با همه ي علوم یا برخی از آنها ناسازگار باشند، مانع از آموزش یا گسترش علمی می شوند.

در جهان اساطیري با همه ي مراتب عقالنیت و عقل عرفی، مخالفت می شود. – انسان با تفکر و استدالل درباره ي اموري که قبًال حس کرده است یا امور طبیعی که قابل حس
کردن نیستند به شناخت عقلی درباره ي آن ها می رسد. – با پرسش از شناخت علمی، شناخت عمومی نسبت به جهان اجتماعی آغاز می شود.

 در جهان توحیدي، سعادت و رستگاري انسان در بازگشت به سوي خداست. – به استدالل هاي عقلی در مورد امور محسوس، استدالل تجربی می گویند. – شناخت عمومی بیش 
تر به دنبال کشف امور واقع است.

وحی الهی با آن که نظر به مسائل و مشکالت اجتماعی بشر دارد، از منبع طبیعت یا شناخت عمومی و اموري از این قبیل، بهره می گیرد. – برخی از حیوانات در بعضی از حواس
خود، قوي تر از انسان ها هستند. ولی از شناخت عقلی محروم نیستند. – ما درباره ي این شناخت، کمتر می اندیشیم و بیش تر از آن استفاده می کنیم.

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام موارد، ارتباط دارند؟  104
«پدیده هاي جهان اجتماعی»، «ساختار اجتماعی» و «محدود شدن فرصت  هاي زندگی در اثر آلودگی محیط زیست»

هر چیزي که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد. – مقاوم سازي در برابر زلزله – ساختار اجتماعی

کنش هاي اجتماعی انسان ها و پیامدهاي آن ها – نظام خویشاوندي گسترده – نظام اجتماعی

ارتباط کشاورزي و آب و هوا – ایجاد خانواده از کنش هاي اجتماعی انسان – نظام اجتماعی

امور مرتبط با زندگی انسان به جز پدیده هاي طبیعی – ساخت قنات در مناطق خشک – ساختار اجتماعی
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«قدرت پیش بینی فعالیت هاي اجتماعی، علم اداره ي جامعه، شناخت کنش اجتماعی انسان و علم به واقعیت هاي اجتماعی» به ترتیب با کدام موارد  105
در ارتباط است؟

فایده علوم اجتماعی ــ سیاست ــ جامعه شناسی خرد ــ تعریف علوم اجتماعی تعریف علوم اجتماعی ــ سیاست ــ جامعه شناسی ــ مردم شناسی

فایده علوم اجتماعی ــ حکومت ــ مردم شناسی ــ جامعه شناسی کالن جامعه شناسی خرد ــ حکومت ــ علوم اجتماعی ــ جامعه شناسی کالن

کدام گزینه نادرست است؟  106

جامعه شناسی قرن نوزدهم را جامعه شناسی اثبات گرا می نامند و هدف آن، شناخت پدیده هاي اجتماعی براي پیش بینی و کنترل آن ها بود.

وبر معتقد بود ذهن و عقل انسان در جریان شناخت تأثیر فعال دارد و به ضرورت فهم معانی رفتار کنشگران، توجه داشت.

جامعه شناسی تفهمی، دانشی است که با نگاه علمی خود، توصیه هایش را جهت گذار از نظام موجود به نظام مطلوب، ارائه می دهد.

جامعه شناسی انتقادي موضوع خود را از نوع موضوعات طبیعی، نمی داند و به کنش هاي انسانی و نقش آگاهی و اراده در آن، توجه دارد.

علوم اجتماعی با داوري و انتقاد درباره ي .................. ، فرصت واکنش و موضع گیري اجتماعی مناسب و صحیح را فراهم می آورد و جامعه   107
شناسی .................. جامعه و پدیده هاي اجتماعی را مانند یکی از پدیده هاي اندام وار طبیعی، در نظر می گرفت و تفاوت میان موضوع علوم طبیعی و علوم

اجتماعی را .................. می انگاشت.

واقعیت هاي اجتماعی ــ پوزیتیویستی ــ مهم ناسازگاري اجتماعی ــ اثبات گرایی ــ مهم

کنش هاي اجتماعی ــ قرن نوزدهم ــ نادیده پدیده هاي اجتماعی ــ تفهمی ــ نادیده

هر عبارت با کدام گزینه ارتباط دارد؟  108
- امور غیر طبیعی، محسوس نیستند.
- سیار و متغیر شدن شناخت علمی.

- آگاهی هاي پیشین بشر، غیرعلمی دانسته شد.

شناخت تجربی ـ استفاده از شناخت عمومی ـ غلبۀ دیدگاه شهودگرایان شناخت تجربی ـ استفاده از شناخت عقلی ـ غلبۀ دیدگاه حس گرایان

شناخت شهودي ـ استفاده از شناخت عمومی ـ غلبۀ دیدگاه عقل گرایان شناخت عقلی ـ استفاده از شناخت عمومی ـ غلبۀ دیدگاه حس گرایان

غرب بعد از رنسانس، نمونه اي از یک جامعۀ  .................. است، که تقسیم کار در آن به طور گسترده صورت  .................. و اندیشمندانی که  109
بـه تفاوت موضوع علوم طبیعی و علوم اجتماعی توجه کرده اند، جهان هاي اجتماعی را  ..................

مکانیکی ـ نگرفته است ـ در طول هم در نظر می  گیرند. ارگانیکی ـ گرفته است ـ در طول هم در نظر می  گیرند.

مکانیکی ـ نگرفته است ـ در عرض هم در نظر می  گیرند. ارگانیکی ـ گرفته است ـ در عرض هم در نظر می  گیرند.

مفاهیم جامعه شناختی متن زیر، به ترتیب کدام اند؟  110
«در جامعۀ الف که طبیعت به عنوان آیتی از خدا تلقی می شد، با افزایش بی رویۀ جمعیت و تخریب سیستماتیک جنگل ها براي ایجاد فضاي زندگی، طبیعت

نیز تا سطح ابزاري در راستاي اهداف انسان تقلیل یافت و با پیشرفت دانش، بهره وري از منابع طبیعی براي تأمین مخارج این جامعه، به حداکثر رسید.»

غلبۀ کنش هاي عقالنی معطوف به هدف - افسون زدایی - غلبۀ کنش هاي عقالنی معطوف به هدف

افسون زدایی - افسون زدایی - رویکرد دنیوي و این جهانی

رویکرد دنیوي و این جهانی - زوال عقالنیت ذاتی - غلبۀ کنش هاي عقالنی معطوف به هدف

غلبۀ کنش هاي عقالنی معطوف به هدف - زوال عقالنیت ذاتی - رویکرد دنیوي و این جهانی
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به ترتیب هر یک از عبارات زیر به کدام یک از ویژگی هاي جهان متجدد از نظر «وبر» اشاره می کند؟  111
- جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل بشرند.

- نظام اجتماعی برنامه ریزي شده اي که همۀ ابعاد وجود انسان ها را احاطه می کند.
- در جهان متجدد، متافیزیک و علومی که داوري هاي ارزشی می کنند، از بین می روند.

- در این جهان، آدمیان متوجه اهداف دنیوي اند و براي رسیدن به این هدف ها از علوم تجربی استفاده می کنند.

افسون زدایی - رویکرد دنیوي و این جهانی - بسط و توسعۀ عقالنیت ابزاري - زوال عقالنیت ذاتی

قفس آهنین - افسون زدایی - زوال عقالنیت ذاتی - بسط و توسعۀ عقالنیت ابزاري

افسون زدایی - قفس آهنین - زوال عقالنیت ذاتی - غلبۀ کنش هاي عقالنی معطوف به هدف

غلبۀ کنش هاي عقالنی معطوف به هدف - قفس آهنین - افسون زدایی - زوال عقالنیت ذاتی

هریک از عبارات زیر به ترتیب در کدام قسمت جدول قرار می  گیرند؟  112
- هنگامی رخ می دهد که مبادي هویت ساز فرهنگ، ثبات و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست می دهد.

- فرهنگ هاي مختلف با آن، برخوردي یکسان ندارند. - از بین رفتن متافیزیک و علومی که داوري  هاي ارزشی انجام می دهند.
شناخت شهوديتزلزل فرهنگیزوال عقالنیت ذاتی

الفجب

ج ـ ب ـ الف ب ـ الف ـ ج ج ـ الف ـ ب الف ـ ب ـ ج

عبارات زیر را به  ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.  113
- راهبري اراده هاي اجتماعی بر عهدة نظام سیاسی است.

- حکومت، عامل اجراکنندة سازوکارهاي سیاسی است.
- در جامعۀ اسالمی، انسان ها مسئولیت شناخت و اجراي احکام و مقررات تعیین شده توسط انبیا را دارند.

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

مفاهیم جامعه شناختی متن زیر، به ترتیب کدام اند؟  114
«امروزه فعالیت ها و نیازهاي انسان، باعث انباشته شدن مواد تجزیه  ناپذیر در محیط طبیعی شده است. با آشکار شدن تأثیرات مضر این مواد بر طبیعت،
کنش هایی در راستاي کمتر استفاده شدن از آن ها شکل گرفته و تالش شده است که آموزش هایی به مردم در جهت حفظ محیط زیست در عمل و اهمیت

دادن به آن شود.»

تأثیر جامعه و فرهنگ بر طبیعت - کشف حقیقت؛ از ویژگی هاي شناخت علمی - حمایت؛ از ویژگی هاي شناخت عمومی - فرهنگ عمومی

تأثیر طبیعت بر جامعه و فرهنگ - تأثیر شناخت عمومی بر شناخت علمی - فرهنگ عمومی - ورود فرهنگ آرمانی به فرهنگ واقعی

تأثیرکنش هاي اجتماعی انسان بر محیط زیست - جست و جوي واقعیت؛ از ویژگی هاي شناخت علمی - تأثیر شناخت علمی بر شناخت عمومی - ورود فرهنگ آرمانی به فرهنگ
واقعی

تأثیر طبیعت بر جامعه و فرهنگ - کشف حقیقت؛ از ویژگی هاي شناخت علمی - فرهنگ عمومی - حمایت؛ از ویژگی هاي شناخت عمومی

تقّدم و تأّخر تاریخی مراحل شناخت علمی در علوم اجتماعی کدام است؟  115

مطالعۀ پدیده هاي اجتماعی  مانند یکی از پدیده هاي اندام وار طبیعی - استفاده از عقل نظري و عملی در شناخت پدیده ها - توجه به نقش آگاهی و اراده در کنش هاي انسانی

توجه به ضرورت فهم معانی رفتار کنشگران - اهمیت دادن به داوري هاي ارزشی در علوم اجتماعی - شناخت پدیده هاي اجتماعی براي پیش بینی و کنترل آن ها

شناخت پدیده هاي اجتماعی براي پیش بینی و کنترل آن ها - توجه به ضرورت فهم معانی رفتار کنشگران - اهمیت دادن به داوري هاي ارزشی در علوم اجتماعی

نادیده انگاشتن تفاوت میان موضوع طبیعی و علوم اجتماعی - مخالفت با همۀ مراتب عقالنیت - استفاده از وحی و الهامات الهی در شناخت
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هریک از عوامل زیر منجر به بروز چه پدیده اي می شود؟  116
- شکل گیري عقاید و ارزش هاي مشترك در جامعه

- بحران هاي زیست محیطی و معیشتی
- غرب زدگی

تحقق هویت فرهنگی - به بن بست رسیدن فرهنگی که نمی تواند نیازهاي طبیعی آدمیان را سازمان دهد. - جلوگیري از تعامل و داد و ستد فرهنگی

تحقق هویت فرهنگی - مرگ طبیعی فرهنگ - ملحق شدن جوامع غرب زده به فرهنگ غرب

فرصت شکل گیري هویت هاي اجتماعی متفاوت - مرگ طبیعی فرهنگ - جلوگیري از تعامل و داد و ستد فرهنگی

فرصت شکل گیري هویت هاي اجتماعی متفاوت - به بن بست رسیدن فرهنگی که نمی تواند نیازهاي طبیعی آدمیان را سازمان دهد. -محلق شدن جوامع غرب زده به فرهنگ
غرب.

عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید.  117
- منبع شناخت عقلی حقایق طبیعی مانند قوانین علمی، قضایاي ریاضی و منطقی است.

- یکی از تأثیرات شناخت عمومی بر شناخت علمی، ایجاد محدودیت است.
- یکی از انواع شناخت علمی، شناخت شهودي است که برخی از فرهنگ ها آن را غیرعلمی می دانند.

- شناخت عمومی، فواید علمی دارد اما در درجۀ اول به دنبال کشف امور واقعی است.

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

هریک از موارد زیر به ترتیب با چه هدفی تحقق یافتند؟  118
- جامعه شناسی تفهمی

- بازگشت فرهنگ غرب به جهان باستان در دروة رنسانس
- استفادة کشورهاي غربی از تبلیغ مسیحیت توسط مبلّغان مذهبی

قضاوت دربارة آرمان ها و ارزش هاي جوامع مختلف - تسخیر عمیق ترین الیه هی فرهنگی غرب توسط فلسفه هاي روشنگري - تأثیرگذاري بر نخبگان سیاسی کشورهاي دیگر

فهم پدیده هاي اجتماعی جهت پیش بینی و کنترل آن ها - حذف پوشش دینی و عبور از مسیحیت - بسط جهانی قدرت خود

اعالم توصیه هاي خود جهت گذار از نظام موجود به سوي نظام مطلوب - ادامۀ حرکتی که فرهنگ یونان با غفلت از تفسیر توحیدي هستی، طی کرده بود - درهم شکستن
مقاومت هاي فرهنگی اقوام غیرغربی

شناخت پدیده هاي اجتماعی جهت پیش بینی و کنترل آن ها - مستقر شدن در فرهنگ اساطیري باستانی - ایجاد اختالل در فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی

به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام موارد، ارتباط دارند؟  119
- ادغام در جامعۀ جهانی جدید از طریق نفوذ اقتصادي، سیاسی و فرهنگی

- شناسایی بایدها و نبایدها و احکام ارزشی
- تالش جامعه شناسی انتقادي براي رفع کاستی هاي علم حسی

- حکومت اکثریت مردم براساس حقیقت و فضیلت

شرایط نیمه استعماري - عقل عملی - استفاده از عقل جمعی - جمهوري

سلطۀ سیاسی به صورت مستقیم - علم تدبیر ُمُدن - استفاده از فهم عرفی - مدینۀ فاضله از دید فارابی

استعمار نو - عقل نظري - استفاده از شناخت عمومی - دموکراسی

استعمار فرانو - علم اجتماعی عقلی - استفاده از شناخت تجربی - آریستوکراسی
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عبارات زیر را به ترتیب از جهت درست و غلط بودن مشخص نمائید.  120
- نظام اقتصادي می تواند با وضع قوانین و مقررات مالی از گردش ثروت بین قشرهاي محدودي از جامعه پیشگیري کند.

- جهان اجتماعی متجدد به دالیلی که ریشه در شناخت علمی و فرهنگ آن دارد، در مقطعی از تاریخ خود شناخت حسی و تجربی را مورد حمایت قرار
داده است.

- تشویق و تنبیه، بیشتر در مورد افرادي که ارزش هاي فرهنگی را به میزان کمتري درونی کرده اند به کار برده می شود.
- تفاوت اخالق و فرهنگ بشر از سنخ تفاوت هایی است که یک نوع واحد از موجودات طبیعی در طول زندگی خود دارند.

غ - د -غ - د د - غ - د - غ د - غ - غ - د غ - غ - د -غ

کدام مورد از لوازم و نتایج عقیده ي پروتاگوراس در مورد شناسایی محسوب نمی گردد؟  121

نادرستی همه ي آنچه که حواس انسان گواهی می دهد. بی معنا بودن هر گونه تعلیم و تعلم و آموزش و پرورش

بیهودگی گفت و گوهاي آدمیان براي رسیدن به یک نتیجه ي واحد بی ثمر بودن کلیه ي جست و جوهاي علمی و فلسفی بشر

در مورد وظیفه ي فلسفه ي علوم طبیعی کدام بیان صحیح نیست؟  122

مبادیی که در علوم تجربی پذیرفته شده، در این شاخه از فلسفه مورد سؤال قرار می گیرد.

در پدیده هاي طبیعی تفحص می کند تا اصلی ترین علل وقوع آن ها را در یابد.

درستی روش علوم تجربی، در فلسفه ي علوم طبیعی به عنوان یک اصل پذیرفته نمی شود.

سر و کار آن با ریشه هاي علوم تجربی است و پاسخ هایی که به مسائل می دهد، علم تجربی را متأثر می کند.

به اعتقاد سقراط، زبون ترین افراد، کسانی اند که .................. و دانا ترین افراد، کسانی اند که .................. و شرط دست یازیدن به کاري، فهم  123
.................. است.

با منطق نادرست حق را به جاي باطل می نشانند - بدانند که هیچ نمی دانند - درستی یا نادرستی آن

بیش از دیگران به دانایی شهرت دارند - بدانند که هیچ نمی دانند - درستی یا نادرستی آن

بیش از دیگران به دانایی شهرت دارند - مغرور دانایی خود نمی شوند - حیات بخشی یا مرگ آفرینی

با منطق نادرست حق را به جاي باطل می نشانند - مغرور دانایی خود نمی شوند - حیات بخشی یا مرگ آفرینی

بنیانگذار علم فلسفه، .................. است که با روش .................. و بیانی .................. انسان ها را به تأمل در نفس خویشتن دعوت می کرد.  124

سقراط ـ استوار و مطمئن ـ معتدل ارسطو ـ استوار و مطمئن ـ معتدل ارسطو ـ معتدل ـ استوار و مطمئن سقراط ـ معتدل ـ استوار و مطمئن

از نظر ارسطو وظیفه ي یک فیلسوف ..................  125

به تفسیر جهان هستی از افق علل اربعه بپردازد. علت غایی را به عنوان مبدأ شناخت حقایق بپذیرد.

به تفسیر مبدأ درونی اشیاء در طبیعت بپردازد. به شهود حسی از راه شناخت علل اربعه دست یابد.

با توجه به دفاعیات سقراط در دادگاه کدام عبارت مناسب تر است؟  126

به اعتقاد وي خورشید، سنگ و ماه، کره اي خاکی بیش نبودند. وي انکار خدایان متعدد را، دلیلی بر انکار خداي یگانه نمی دانست.

به گفته ي او همانطور که زین و لگام از آن اسب بود، جهان از آن خدا بود. سخنان وي در مورد دانایی و عدالت، نشان می داد که به خدا معتقد است.

به اعتقاد افالطون، حواس .................. .  127

به ندرت به امور پایدار تعلق می یابند. هیچ نقشی در شناسایی ندارند.

آن طور که پروتاگوراس می گفت، خطاپذیر نیستند. حقیقت چیزها را چنان که هست، نشان نمی دهند.

بحث فلسفی «اراده ي آزاد یا جبر» در کدام یک از مباحث زیر بی تاثیر است؟  128

منشا آرمان ها و ارزش هاي فرد حق حاکمیت بر جامعه انتخابی بودن فرهنگ خاص هر فرد مجازات مجرمین

به ترتیب «رهایی از وسوسه شک و گمان» و «گشایش افقی جدید به روي مخاطب» در گرو چیست؟  129

خود آگاهی - «خود را بشناس» سقراط «نمی دانم» سقراط - خود آگاهی  «خود را بشناس» سقراط - خودآگاهی خودخواهی - «نمی دانم» سقراط
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آن طور که پروتاگوراس می گفت، خطاپذیر نیستند.

منشا آرمان ها و ارزش هاي فرد

خود آگاهی - «خود را بشناس» سقراط
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اگر در میان موجودات «کثرت» و «وحدت» در کار نبود، به ترتیب چه نتایجی به بار می آمد و بحث «وحدت و کثرت» از مباحث کدام علم است؟  130

قادر به تمیز اشیاء از یکدیگر نبودیم – نمی توانستیم میان اشیاء همانندي و مشابهت تشخیص دهیم – فلسفه ي اولی

نمی توانستیم میان اشیاء همانندي و مشابهت تشخیص دهیم – قادر به تمیز اشیاء از یکدیگر نبودیم – مابعدالطبیعه

قادر به تمیز اشیاء از یکدیگر نبودیم. – نمی توانستیم میان اشیاء همانندي و مشابهت تشخیص دهیم. – ماوراءالطبیعه

قادر به دسته بندي اشیاء برحسب همانندي هایشان نبودیم. – قادر به تمیز اشیاء از یکدیگر نبودیم. – ماوراءالطبیعه

در تمثیل غار افالطون، فرد رها شده از اسارت به ترتیب در مرحله ي دوم و سوم، موفق به دیدن .................. و .................. می شود و سیر  131
عقالنی به سوي معرفت حقیقی در کتاب .................. بیان شده است.

خود آدمیان و اشیاء – آسمان و ستارگان – جمهوري خود آدمیان و اشیاء – سایه ها و تصاویر اشخاص و اشیاء – تئتتوس

سایه ها و تصاویر اشخاص و اشیاء – خود آدمیان و اشیاء – تئتتوس سایه ها و تصاویر اشخاص و اشیاء – خود آدمیان و اشیاء – جمهوري

کاربرد «مفهوم چشمه ي صوت در پدیده ي دوپلر» و «استفاده ي دانشمندان از قانون تغییر رنگ تورنسل در مجاورت باز و اسید» به ترتیب بیانگر  132
اصول  .................. و  .................. هستند که مبانی  .................. محسوب می شوند.

قابل شناخت بودن طبیعت – یکسان عمل کردن طبیعت – فلسفی علوم طبیعی قابل شناخت بودن طبیعت – یکسان عمل کردن طبیعت – طبیعی علوم فلسفی

واقعیت داشتن جهان – قابل شناخت بودن طبیعت – فلسفی علوم طبیعی واقعیت داشتن جهان – یکسان عمل کردن طبیعت – طبیعی علوم فلسفی

تحقیق و بررسی در قوانین علمی علوم طبیعی نشان می دهد که  ..................  133

تالش هاي تجربی انسان براي درك بهتر نظام جهان و هستی است.

دانشمندان پذیرفته اند که به حواس انسان نمی توان اعتماد کرد.

هر قانونی بیان یک رابطه ي علیّت است و در همه ي علوم براي بیان قوانین از مفاهیم علت و معلول استفاده می شود.

تجربه و آزمایش روشی مطمئن براي کشف اسرار طبیعت نیست و با آن ها نمی توان به قوانین طبیعت دست پیدا کرد.

با توجه به نظر پروتاگوراس مبنی بر آن که: «آدمی مقیاس همه چیز است. مقیاس هستی آن چه هست، این که چگونه است و مقیاس نیستی آن   134
چه نیست و این که چگونه نیست» کدام مورد استنباط می شود؟

تربیت در طبیعت آدمی تأثیر گذار است. هیچ کس نمی تواند «ربا» را درست بداند.

تأثیر یک موضوع بر افراد مختلف می تواند یکسان باشد. هر کسی می تواند یک گل را زیبا نداند.

نمی توان گفت از نظر ارسطو .................. نیست.  135

علت فاعلی - معموًال عامل خارجی علت غایی - طبیعت صورت - همواره طبیعت طبیعت - همان عامل خارجی

طبق گفته هاي بهمنیار بن مرزبان حول علل اربعه به ترتیب «مرغ» و «طبیعت تخم مرغ» نسبت به جوجه متصف به کدام موارد زیر است؟  136

بدو به فعل آید - به قوت بود وجود از وي بود - از بهر او چیزي بود

وجود از وي بود - به قوت بود بدو به فعل آید - بدو به فعل آید

کدام مورد در اصل یک سؤال فلسفی است؟  137

آیا انسان ها در ابتدا نژاد واحدي داشته اند؟ کدام مکتب انسان را تابع اقتصاد می داند؟

چگونه انسان می تواند خودخواهی را با دیگرخواهی جمع کند؟ آزادي تابع فرهنگ است یا فرهنگ تابع آزادي؟

کدامیک در مورد سقراط نادرست است؟  138

سخنانش ساده اما دقیق بود. سخنوري بسیار توانا بود.                              

سود را ثمره ي فضیلت می دانست. رسالت خود را خدایی می دانست.                     

کدام عبارت منظور ارسطو را از «علل اربعه» هر پدیده دقیق تر بیان می کند؟  139

اصلی ترین عوامل مؤثر در ایجاد پدیده  عوامل مؤثر در تغییرات بعدي پدیده 

علت هاي وجود بخش یک پدیده همه عوامل دست اندر کار آن پدیده 
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منظور افالطون از بی اعتباري حواس این بود که  ..................  140

انسان نباید هیچ یک از ادراکات حسی خود را درست بداند. آن چه انسان با حواس درك می کند، نادرست و خطاست.

ادراك حسی بدون کمک عقل، انسانرا به شناخت نمی رساند. انسان نباید تردیدي در نادرستی محسوساتش داشته باشد.

افراد و مصادیق یک «نوع» همه از حیث .................. با هم فرقی ندارند.  141

اوصاف عرضی امور ذاتی مراتب فصول

رابطه ي «فصل و ناطق» و «جنس و نوع» و «عدالت و فضیلت» و «حیوان و حساس» به ترتیب مربوط به کدام نسب چهار گانه است؟  142

عموم و خصوص مطلق، مطلق، من وجه، من وجه تساوي، من وجه، تباین، تساوي

عموم و خصوص مطلق، من وجه، مطلق، تساوي تساوي، من وجه، من وجه، مطلق

عکس نقیض سالبه ي جزئیه و موجبه ي کلیه و عکس مستوي سالبه جزئیه به ترتیب کدام یک از موارد است؟  143

موجبه جزئیه، سالبه کلیه، ندارد ندارد، سالبه جزئیه، سالبه جزئیه

موجبه جزئیه، سالبه جزئیه، سالبه جزئیه ندارد، سالبه کلیه، ندارد

کدام عبارت در مورد استدالل و اقسام آن نادرست است؟  144

استدالل، توان مندي طبیعی ذهن و پاسخ به چراهاست.

در استقرا ذهن جزئی را از کلی نتیجه می گیرد و در قیاس جزئی را از کلی سیر می کند.

بخش مقدمات در استدالل همان دانش هاي پذیرفته شده ي قبلی ماست.

از تمثیل در محاوره، ادبیات، آموزش و شعر استفاده می شود.

145  وقتی اکثر افراد یک هتل را داراي صفت منظم ببینیم و سپس حکم کنیم که «همگی، منظم هستند» چگونه استداللی به کار برده ایم؟

تمثیل قیاس استقراي ناقص استقراي تام

146  اشکال زیر به این دلیل براي اشکال کننده رخ داده است که وي فکر کرده است .................. 
 «علی انسان است، هر انسانی ناطق است، پس علی ناطق است» به نوعی غلط است و کمکی به ما نمی کند؛ زیرا اگر دو مقدمه درست باشند، نتیجه در درون

مقدمات است و نتیجه گیري بی معناست و اگر دو مقدمه، غلط یا مشکوك و مجهول باشند، نمی توان نتیجه گیري کرد.

صرف معلوم بودن دو قضیه براي معلوم بودن نتیجه کافی است. محتواي مقدمات قیاس، از طریق منطق در اختیار ما قرار می گیرد.

ضرب اول شکل اول قیاس اقترانی، نوعی مصادره به مطلوب است. منطق صورت اندیشه را ارزیابی می کند نه ماده ي آن را.

کدام عبارت درباره ي قضایا درست نیست؟  147

مقدم همواره به لحاظ معنی پیش از تالی است. قضایاي شرطی همواره سه جزئی نیستند.

در قضیه ي حملی، گاهی موضوع بعد از محمول ذکر می شود. در قضیه ي حملی، گاهی محمول درباره ي موضوع نیست.

از صدق قضیه ي «هیچ الف ب نیست» صدق کدام مورد را نمی توان نتیجه گرفت؟  148

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

استدالل هاي زیر چه نوع مغالطه هایی هستند؟ (به ترتیب)  149

«هر مدادي قرمز است.  هر قرمزي مداد است.» / «درد در دست است؛ دست در جیب است.  درد در جیب است.»

مغالطه ي اولی در ماده و دومی در صورت است. هر دو مغالطه شرایط انعکاس رعایت نشده است.

مغالطه ي هر دو در ماده است. مغالطه ي هر دو در صورت است.

درباره ي تعاریف «علم طبیعت شناسی» به «علمی که به بحث از اشیاء از آن جهت که حرکت بر آن ها عارض می شود» و «انسان» به «فردي که  150
داراي انگیزه است» می توان گفت به ترتیب .................. و ..................

از مفاهیم درونی استفاده شده است – مانع است. بی ربط است – جامع نیست.

از مفاهیم درونی و روشن و بی ربط استفاده شده است – جامع و مانع است. از مفاهیم بیرونی استفاده شده است – جامع است.
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«هر مدادي قرمز است.  هر قرمزي مداد است.» / «درد در دست است؛ دست در جیب است.  درد در جیب است.»

مغالطه ي اولی در ماده و دومی در صورت است.

درباره ي تعاریف «علم طبیعت شناسی» به «علمی که به بحث از اشیاء از آن جهت که حرکت بر آن ها عارض می شود» و «انسان» به «فردي که  

– مانع است.

–از مفاهیم درونی و روشن و بی ربط استفاده شده است –از مفاهیم درونی و روشن و بی ربط استفاده شده است – جامع و مانع است.

www.alirezaafshar.org



در تعریف انسان به «خزنده اي که قدرت سوادآموزي دارد» و درخت به «هر چیزي که می روید» و انسان به «بشر یا آدم»، به ترتیب کدام یک از  151
قواعد تعریف رعایت نشده است؟

مرتبط بودن مفاهیم به کار رفته در تعریف – مانع بودن تعریف – تعریف حقیقی نیست.

مرتبط بودن معرِّف (تعریف گر) با معرَّف (تعریف شده) – مانع نبودن تعریف – تعریف نیست.

روشن تر بودن مفاهیم به کار رفته در تعریف از معرَّف (تعریف شده) – جامع بودن تعریف – تعریف حقیقی نیست.

روشن تر بودن معرِّف (تعریف گر) از معرَّف (تعریف شده) – جامع بودن تعریف – تعریف نیست.

به ترتیب عکس مستوي و عکس نقیض «بعضی الف ب است» کدام است؟  152

عکس مستوي الزم الصدق ندارد – بعضی ب الف نیست. بعضی ب الف است – عکس نقیض الزم الصدق ندارد.

عکس مستوي الزم الصدق ندارد – هر ب الف است. بعضی ب الف نیست – عکس نقیض الزم الصدق ندارد.

در کدام مورد هر دو قضیه از صورت و منبع یکسانی برخوردار هستند؟  153

موش ناقل بیماري طاعون است - کسی که دچار سل باشد، هواي آلوده برایش مهلک است.

زمین به دور خورشید می گردد - خورشید نورانی ترین کره اي است که می بینیم.

نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل - نوِر ماه از خودش نیست.

امروز هوا گرم است - قد مادرم بسیار بلند است.

انسان پس از مدتی آشپزي کردن متوجه می  شود که پختن سبزیجات نسبت به حبوبات به زمان کمتري نیاز دارد. ذهن از کدام راه متوّجه این  154
نتیجه می شود؟

استقراي ناقص استقراي تام استدالل عقلی تمثیل

در تعریف یک مفهوم مجهول، مالِك ابهام یا وضوح مفاهیم و کلماتی که به عنوان معرِّف (تعریف گر) به کار می روند، چیست؟  155

مرتبط بودن با مفهوم مجهول پیچیدگی مفهوم مجهول آشنایی مخاطب با کلمات   فهم گوینده از کلمات

از آن جا که وجود ما آمیخته اي از روح و جسم است و جسم ما کارکرد طبیعی خود را دارد؛ پس تفکر ..................  156

که جنبه ي روحانی دارد، براساس قوانین خاص فعالیت می کند. که جنبه ي روحانی دارد، از همان قوانین طبیعی تبعیت می کند.

که مهم ترین فعالیت روح است، ضوابطی دارد که می توان در آن تصرف نمود. که مهم ترین فعالیت روح است، امري ارادي است.

عکس نقیض کدام قضیه، متداخل قضیۀ «هر رسانایی فلز است» می باشد؟  157

هیچ عایقی فلز نیست. بعضی رساناها فلز هستند. بعضی فلزها عایق نیستند. بعضی فلزها رسانا نیستند.

در رابطه با تفاوت ذاتی و عرضی نمی توان گفت ..................  158

فهم معناي ماهیت جز از طریق فهم ذاتی ناممکن است. همۀ انواع ذاتی مساوي با ماهیت هستند.

براي فهم عرضیات ابتدا بایستی به فهم ذات نائل شویم. پیدایش ذاتیات بدون علت مستقل است.

اگر از قضیۀ صادق «بعضی غیر ب الف نیست»، عکس نقیض بسازیم. متداخل قضیۀ به دست آمده کدام است و چه حکمی از نظر صدق یا کذب  159
دارد؟

هر غیر الف غیر ب است - نامشخص بعضی غیر ب الف است - کاذب هر غیر الف غیر ب است - صادق هر غیر الف ب است - صادق

منبع دریافت قضیۀ «تعداد انسان ها از تعداد پستانداران کمتر است»، کدام است؟  160

مشاهده بداهت تجربۀ علمی استقراي ناقص

عمده ترین هدف الیحه ي اصالح قانون انتخابات انجمن هاي ایالتی و والیتی در زمان نخست وزیري َعَلم کدام بود؟  161

نفوذ دولت در شوراهاي استان و شهرستان اجراي اصالحات ارضی درکشور

تضعیف اسالم و زمینه سازي براي نفوذ بهائیان در ارکان حکومت سرعت بخشیدن به اجراي خواسته هاي دولت امریکا در کشور

 

در تصویر مقابل، سکه از جنس طال مربوط به دوره کدام پادشاه ساسانی در ایران می باشد؟  162

خسروپرویز بهرام گور انوشیروان شاپور اول
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آتشکده ي مهم سرزمین خراسان در زمان ساسانیان چه نام داشت؟  163

ارژنگ مهر آذر فرنبغ آذر گشنسب آذر برزین مهر

کدام یک از موارد زیر جزء دالیل آزاد کردن امام خمینی (ره) از زندان برخالف تهدیدهاي اولیه به صورت محدود و مشروط از جانب رژیم  164
پهلوي نمی باشد؟

وانمود کردن به تفاهم و دخالت نکردن در امور سیاسی اجراي اصالحات مورد نظر آمریکا در کشور

مهاجرت علما به تهران در اعتراض به دستگیري ایشان اعتراض شدید اللحن مراجع تقلید به بازداشت ایشان

هدف عمده ي دولتمردان مستبد عثمانی، از افزایش حقوق اجتماعی اقلیت هاي قومی و مذهبی و گسترش دادن آزادي هاي فردي و جمعی در  165
عصر تنظیمات کدام بود؟

تجدید عظمت و حیات عثمانی با اتکا به نژاد ترك

احیاي قدرت و شکوه گذشته ي امپراتوري در آسیاي صغیر

جلوگیري از شورش اقلیت هاي قومی در شبه جزیره ي بالکان و دیگر قلمرو عثمانی

جلوگیري از دخالت کشورهاي اروپایی به بهانه ي حمایت از اقلیت هاي قومی، در بالکان

همه ي موارد زیر از جمله عوامل ناکامی انقالب مشروطه در رسیدن به اهداف خود بودند، به جز ..................  166

سرایت جنگ جهانی اول به خاك کشور بی تفاوتی روسیه و انگلستان نسبت به امور داخلی ایران

تالش طرفداران حکومت استبدادي براي سلطه ي دوباره بر کشور بروز چند دستگی و اختالف میان مشروطه خواهان

خالفت .................. آغاز دوره اي است که ترکان بر دستگاه خالفت عباسی غلبه یافتند و  .................. با تکیه بر پشتیبانی موالی بر حجاج بن  167
یوسف ثقفی، حاکم ستمگر و سفاك عراق شورش کرد و آل بویه نسب خود را به .................. می رساندند.

معتصم – مختار ثقفی – بهرام چوبین متوکل – عبدالرحمان بن اشعث – بهرام چوبین

معتصم – عبدالرحمان بن اشعث – بهرام گور متوکل – مختار ثقفی – بهرام گور

هر یک از موارد ذکر شده  به ترتیب مربوط به اقدامات کدام یک از افراد از سلسله ي ساسانی است؟  168
«نسبت به عیسویان ایران سخت گیري نمود، به کمک پادشاه هپتال ها دوباره به قدرت رسید، حکومت لخمیان را برانداخت. در زمان وي امپراطور روم

اسیر ایرانیان شد.»

شاپور اول – انوشیروان – قباد – شاپور دوم شاپور دوم – قباد – خسرو پرویز – انوشیروان

شاپور دوم – قباد – خسرو پرویز – شاپور اول شاپور اول – مزدك – شاپور دوم – خسرو پرویز

کدام گزینه در مورد پیمان عقبه ي اول نادرست است ؟  169

بین شش تن از سران یثرب و پیامبر در محلی به نام عقبه بسته شد .

در سال دوازدهم بعثت بسته شد . 

در این پیمان بزرگان شهر یثربب با پیامبر پیمان بستند به خداوند شرك نورزند، دزدي نکنند و با دشمنان پیامبر تجارت نکنند .

زمینه ي گسترش اسالم را در یثرب گسترش داد .

روش علم در قرون وسطی چه بود و حاصل طرز نگرش «فرانسیس بیکن» به علوم چه بود؟  170

مشاهده و تجربه – توجه بیش تر به اندیشه هاي فلسفی تجربه ي درونی و کشف و شهود – توجه بیش تر به اندیشه هاي فلسفی

مشاهده و تجربه – توجه بیش تر به علوم طبیعی تجربه ي درونی و کشف و شهود – توجه بیش تر به علوم طبیعی

انگلستان به چه طریق در زمان ناصرالدین شاه بحرین را از ایران جدا کرد؟  171

با زیر پا گذاشتن تعهدات خود در قرارداد مفصل با اعزام سر گوراوزلی به ایران جهت تقسیم کشور

با تسلط نظامی بر خلیج فارس با حمله به بوشهر و قبول معاهده ي پاریس توسط ایران
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تصویر زیر یک لوحه با نوشته  هایی به خط .............. است که در ................. به دست آمده است.  172

دموتیک - مصر میخی - میان دو رود

دموتیک - میان دو رود میخی - مصر

کدام یک از وقایع مهم همزمان با دوران حکومت نادرشاه افشار در جهان بود؟  173

روس ها با مالحظه ي قدرت نظامی نادر از مناطق اشغالی عقب نشستند. عالمان شیعه و هنرمندان به عتبات عالیات و هند مهاجرت کردند.

سپاهیان عثمانی از سرزمین هاي اشغالی عقب رانده شدند. تکاپوهاي استعماري دولت هاي اروپایی وارد مرحله ي جدیدي گردید.

سر انجام لشکر کشی سلطان محمد خوارزمشاه به بغداد و جنگ با خلیفه کدام است؟  174

با زمین گیر شدن سپاه وي در اسد آباد همدان لشگر کشی ناکام ماند. 

گرفتاري سلطان محمد در برابر مغوالن فرصت لشگر کشی را از وي گرفت. 

با به رسمیت شناختن حکومت خوارزمشاهی به وسیلهی خلیفه،  لشگر کشی انجام نگردید. 

با حمله ي چنگیز خان به مرزهاي ایران شاه خوارزم از حمله به بغداد منصرف گردید. 

نتیجه ي مهم تقسیم بندي هاي دوره هاي تاریخی در بررسی هایی که به وسیله ي پژوهشگران و مورخان انجام می شود، کدام است؟  175

شناسایی تمدن ها و دولت هاي نخستین که توسط اقوام مختلف به وجود آمده اند. آشنایی با تسلط انسان بر طبیعت و اهلی کردن حیوانات 

شناخت روشن تر و درست تري از گذشته انسان ها و جوامع شناخت امپراتوري هاي بزرگ  و ارتباطات گسترده بین المللی 

کدام امام شیعیان به عبدصالح معروف بود و دلیل انتساب این لقب به ایشان چه بود و به دستور کدام خلیفه عباسی، بارگاه امام حسین (ع) و  176
دیگر شهداي کربال ویران شد؟

امام موسی بن جعفر (ع) - به واسطه ي حلم و فروخوردن خشم - معتز امام موسی ابن جعفر(ع) - به سبب کثرت زهد - متوکل 

امام جعفر صادق (ع) - سبب کثرت زهد - معتز امام جعفر صادق (ع) - به واسطه ي حلم و فروخوردن خشم - متوکل 

پس از مرگ شاه اسماعیل اول چه کسی به سلطنت رسید و کدام مورد از اقدامات وي نمی باشد؟  177

شاه عباس - شکست ازبکان شاه تهماسب - پایان دادن به خودسري سران قزلباش

شاه عباس - ممانعت از موفقیت سپاه عثمانی در هجوم به ایران شاه تهماسب - نوسازي سازمان سپاه صفوي

لشکریان هوادار مأمون به فرماندهی سرداري از خطۀ خراسان به نام .................. بغداد را تسخیر کردند و امین را به قتل رساندند و در زمان  178
خالفت .................. نخستین حکومت هاي مستقل در .................. شکل گرفت.

طاهر بن حسین - هارون - شمال آفریقا ابومسلم - منصور - شمال شرق ایران

ابومسلم - هارون - شمال آفریقا طاهر بن حسین - منصور - شمال شرق ایران

کدام مورد از زمینه هاي بروز جنگ جهانی اول نیست و چرا یک سال پس از شروع جنگ، ایتالیا به متفقین پیوست؟  179

رقابت شدید آلمان با انگلستان - اختالف با آلمان

کشمکش هاي شدید بین فرانسه و انگلستان - اختالف با اتریش

اختالفات شدید آلمان با فرانسه - اختالف با آلمان

رقابت امپراتوري هاي روسیه، اتریش - مجارستان و عثمانی بر سر بالکان -  اختالف با اتریش

در تقسیم بندي تاریخ بشر فاصلۀ زمانی  تا  میالدي مربوط به کدام دورة تاریخی می باشد؟  180

دوران اکتشافات جغرافیایی و گسترش فن دریانوردي و رنسانس دوران امپراتوري هاي بزرگ و ارتباطات گستردة بین المللی

دوران رشد روزافزون فناوري و تحول علوم پایه دوران شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ

14001600
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نیمرخ توپوگرافی مقابل به کدام یک از اشکال سه بعدي تعلق دارد؟  181

عبارات زیر را کدام گزینه تکمیل می کند؟  182

 مهم ترین عامل توسعه ي حومه نشینی، .................. است.

 مگاالپلیس ها به شکل .................. یا .................. هستند.

 علت اصلی رشد سریع شهر نشینی در کشورهاي در حال توسعه .................. است.

بهبود وسایل حمل و نقل - خطی - کریدوري - مهاجرت زیاد از روستا به شهر آلودگی هوا - خطی - میدان گاهی - رشد جمعیت روستاها

بهبود وسایل حمل و نقل - خطی - میدان گاهی - مهاجرت زیاد از روستا به شهر آلودگی هوا- میدان گاهی - کریدوري - رشد جمعیت روستاها

کدام گزینه، منطقه ي زلزله خیزي را نشان نمی دهد؟  183

محل برخورد صفحه ي آفریقا و هند محل برخورد صفحه ي آفریقا و آسیا - اروپا

محل برخورد صفحه ي آسیا - اروپا و اقیانوس آرام محل برخورد صفحه ي آسیا - اروپا و هند

هر یک از ویژگی هاي زیر مربوط به کدام ناهمواري می باشد؟  184
«دما در آنجا، پایین تر از مناطق پست و هموار مجاور آن است. –  در دامنه ي جنوبی آن، رطوبت کم و پوشش گیاهی کم و ناچیز است. – جنس سنگ هاي

آن رسوبی و آهکی است. –   داراي دره هاي باز و دشت هاي وسیع است.»

کوه  پایه هاي البرز - البرز - البرز - زاگرس شمال غربی کوه  پایه هاي زاگرس - زاگرس - زاگرس - زاگرس جنوب شرقی

کوه پایه هاي زاگرس و البرز - البرز  - زاگرس  - زاگرس جنوب شرقی کوه  پایه هاي زاگرس و البرز - البرز- زاگرس  - زاگرس شمال غربی

ایجاد نیروگاه هاي خورشیدي به منظور استفاده از کدام توان هاي محیطی نواحی گرم و  خشک است و موانع سنگی منفرد در چه صورتی در این  185
نواحی به شکل قارچ در می آیند؟

ساعت آفتابی زیاد – قرار گرفتن در معرض سایش باد انرژي – قرار گرفتن در معرض سایش باد

انرژي - متفاوت بودن مقاومت الیه هاي مختلف رسوبی ساعت آفتابی زیاد – متفاوت بودن مقاومت الیه هاي مختلف رسوبی

186  .................. و .................. سبب دگرگون شدن چشم اندازهاي کوهستانی توسط بشر شده است و نواحی کوهستانی با توجه به ویژگی هاي 
.................. و .................. خود، گردشگران زیادي را جذب می کند.

ازدیاد جمعیت- احداث نیروگاه ها- امکاناتی- محیطی ازدیاد جمعیت- پیشرفت هاي شگرف فناوري – طبیعی – محیطی

فعالیت هاي نامناسب کشاورزي- پیشرفت هاي شگرف فناوري- امکاناتی- رفاهی فعالیت هاي نامناسب کشاورزي- احداث نیروگاه ها- طبیعی – رفاهی

به چه دلیل دماي هوا در مناطق مختلف کره ي زمین، فرق می کند و در نواحی خشک و مناطق مرطوب به ترتیب چه نوع پوشش گیاهی دیده  187
نمی شود؟

تفاوت ارتفاع خورشید در طول روز، سال و مکان هاي مختلف – درختان پهن برگ، گیاهان خاردار

 تفاوت ارتفاع خورشید در طول روز، سال و مکان هاي مختلف – گیاهان خاردار، درختان پهن برگ

تفاوت رطوبت و بارش در عرض هاي جغرافیایی مختلف – درختان پهن برگ، گیاهان خاردار

تفاوت رطوبت و بارش در عرض هاي جغرافیایی مختلف – خاربن غول  پیکر، درختان پهن برگ
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هر یک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام سیستم کشاورزي است؟  188
الف) مزارع کوچک و اغلب یک هکتارند و کشاورزان بیش ترین استفاده را از زمین می کنند.

ب) قبل از مرحله ي برداشت به کار و هزینه ي زیادي نیاز ندارد.
پ) از هیچ نوع کود حیوانی یا شیمیایی استفاده نمی شود.

کشت برنج غرقابی - کشت متحرك - پالنتیشن کشت غله و باغداري - کشت تخصصی تک محصولی - کشت نوبتی

کشت برنج غرقابی - کشت نوبتی - کشت متحرك کشت غله و باغداري - کشت متحرك - کشت تخصصی تک محصولی

کدام گزینه در مورد موقعیت فالت ایران صحیح نیست؟  189

جلگه ي دجله و فرات در جنوب غربی این فالت قرار دارد. نواحی پستی در کنار دریاي خزر، خلیج فارس و دریاي عمان قرار دارد.

جلگه ي سند و پنجاب و ارتفاعات هندوکش در شمال غربی این فالت قرار دارند. بیابان ترکمنستان و جلگه ي رود کورا در شمال این فالت قرار دارند.

چنانچه هرم سنی در ایران به سمت سالمندي حرکت کند، به طور کلی چه پیامدي به دنبال خواهد داشت؟  190

 مانعی اصلی بر سر راه توسعه ي اقتصادي جامعه خواهد بود.

میزان نرخ رشد مطلق بیشتر از نرخ رشد طبیعی خواهد شد.

پدیده ي مهاجر فرستی شکل می گیرد و شهرها به محل سکونت بازنشستگان تبدیل می شوند.

برهم خوردن تعادل جمعیتی، تضعیف نیروي دفاعی و شهرنشینی به مفهوم گسترده ي آن رونق می گیرد.

همه ي ادیان زیر مبتنی بر پرستش غیر خداي یگانه هستند، بجز:  191

زرتشت هندوئیسم بودائیسم  آنیمیسم 

بررسی علل وقوع زلزله در ژاپن بیانگر چیست؟  192

تاکید جغرافیدان بر پراکندگی فضایی تجزیه و تحلیل زلزله هاي جهان                         

رده بندي زلزله هاي جهان از نظر شدت دید کلی نگري جغرافیدان                               

کدام مورد از جمله علل تحول و تکامل جغرافیا پس از جنگ جهانی دوم نمی باشد؟  193

پیشرفت ابزارهاي اندازه گیري و اطالعات رایانه اي رشد سریع فناوري عکاسی و عکس برداري

نیاز روزافزون به برنامه ریزي فضایی یا آمایش سرزمین افزایش ماهواره هاي مخابراتی و تهیه ي نقشه از عکس هاي ماهواره اي

هر یک از گزاره هاي زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از جنگل هاست؟  194
- از نظر اعتدال آب و هوا نقش مهمی دارند .

- بارش سالیانه آن   میلی متر است .
- این جنگل ها عمدتا مخلوطی از درختان بلوط و راش سفید تشکیل شده اند.

- در کرانه هاي دریاي خزر و دامنه هاي شمالی البرز روییده اند.

نیمه خشک - نیمه مرطوب  ارسباران - نیمه مرطوب ارسباران - هیرکانی  نیمه مرطوب ارسباران - هیرکانی - نیمه مرطوب ارسباران - مانگورو

نیمه مرطوب ارسباران - هیرکانی - هیرکانی - مانگرو نیمه خشک - نیمه مرطوب ارسباران - هیرکانی - هیرکانی 

600 1000
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کدام گزینه در رابطه با سؤاالت زیر صحیح است؟  195
الف) براي مقابله با مشکالت ناشی از آلودگی رود راین در سطح ملی، کشورهاي اطراف چه اقدامی انجام داده اند.

ب)  درصد آلودگی دریاي شمال ناشی از چیست؟
ج) رود راین از کدام کشور عبور نمی کند؟

با مشارکت در گردهمایی ها و جلسات بحث و گفت وگو کوشیده اند تا حدود زیادي از آلودگی هاي این رود بکاهند - اکتشاف و استخراج نفت در این دریا و انتقال آن توسط
نفت کش ها - ایتالیا

با تصویب مقررات براي صاحبان صنایع سعی کرده اند تا تخلیۀ مواد مضر را به این رود کاهش دهند - موادي که رود راین از کشورهاي اروپایی جمع آوري می کند و به این دریا
می ریزد - ایتالیا

با تصویب مقررات براي صاحبان صنایع سعی کرده اند تا تخلیۀ مواد مضر را به این رود کاهش دهند - اکتشاف و استخراج نفت در این دریا و انتقال آن توسط نفت کش ها -
اسپانیا

با مشارکت در گردهمایی ها و جلسات بحث و گفت وگو کوشیده اند تا حدود زیادي از آلودگی هاي این رود بکاهند - موادي که رود راین از کشورهاي اروپایی جمع آوري می 
کند و به این دریا می ریزد - اسپانیا

45

196 خشکسالی در چه مناطقی رخ می دهد و بیش ترین مناطقی که با خشکسالی مواجه هستند، در کدام عرض هاي جغرافیایی واقع شده اند؟ (به 
ترتیب)

مناطق بسیار خشک، خشک و نیمه خشک جهان - منطقۀ بین المدارین

مناطق بسیار خشک، خشک و نیمه خشک جهان - عرض هاي جغرافیایی باالتر از مدار رأس السرطان و پایین تر از مدار رأس الجدي

در هر نوع اقلیمی اعم از خشک تا مرطوب حاره اي و حتی مناطق نزدیک قطب - منطقۀ بین المدارین

در هر نوع اقلیمی اعم از خشک تا مرطوب حاره اي و حتی مناطق نزدیک قطب - عرض هاي جغرافیایی باالتر از مدار رأس السرطان و پایین تر از مدار رأس الجدي

کدام مورد در ارتباط با عوامل تأثیرگذار در آب وهواي جنوب شرقی ایران نادرست است؟  197

قرار داشتن در عرض هاي جغرافیایی پایین تر سبب گرماي بیش تري در این منطقه شده است.

 نزدیکی به دریاهاي جنوب ایران باعث تعدیل حرارت در فصول گرم می شود.

نفوذ توده هاي هواي مرطوب موسمی در تابستان موجب باران می شود.

در مناطق کوهپایه اي این منطقه دما معتدل تر است و بارش بیش تر است.

کدام گزینه دربارة کوه «عسیر» صحیح است؟  198

ارتفاع زیاد و گنبدي شکل نوك تیز با دره هاي عمیق مرتفع، دندانه دار و پرشیب کم شیب با دره هاي باز و کم عمق

«کاهش فشار و رقیق شدن گازها جّو» و «برگشتن انرژي خورشید از سطح زمین به داخل جّو» که از مسائل و مشکالت زندگی در کوهستان  199
هستند، به ترتیب چه تأثیري بر روي انسان دارند؟

روبه رو شدن انسان با سرماي شدید شبانه - عدم امکان کشت آبی در دامنۀ کوه ها و ایجاد خشکسالی

مشکل کردن فعالیت هاي حیاتی مثل تنفس - آفتاب سوختگی

آفتاب سوختگی - عدم امکان کشت آبی در دامنۀ کوه ها و ایجاد خشکسالی

مشکل کردن فعالیت هاي حیاتی مثل تنفس - روبه رو شدن انسان با سرماي شدید شبانه

 

تصویر روبه رو نتیجۀ کدام یک از اشکال فرسایش سواحل بوده و یکی دیگر از انواع این ناهمواري ها کدام است؟  200

تراکمی – ستون هاي سنگی دریایی

کاوشی – دریا بار

تراکمی – غارها و حفره ها

کاوشی – تپه هاي ماسه اي ساحلی
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کدام یک از روش هاي مقایسه ي «وضعیت توزیع درآمد» بر اساس «شاخص دهک هاست»؟  201

محاسبه ي  درصد باال نسبت به  درصد پایین جامعه و یا  درصد باال نسبت به  درصد پایین سنجیده می شود.

محاسبه ي  درصد باال نسبت به  درصد پایین جامعه و یا  درصد باال نسبت به  درصد پایین سنجیده می شود.

محاسبه  ي  درصد باال نسبت به  درصد پایین جامعه و یا  درصد باال نسبت به  درصد پایین سنجیده می شود.

محاسبه ي  درصد باال نسبت به  درصد پایین جامعه و یا  درصد باال نسبت به  درصد پایین سنجیده می شود.

1053070

15353070

20201040

25255050

امروزه یکی از معیارهاي بسیار رایج براي طبقه بندي کشورهاي مختلف دنیا کدام است؟  202

نظام بانکی وضعیت سیاست خارجی عامل اقتصادي سطح توسعه یافتگی

« .................. » تا سال  و شروع برنامه هاي مارشال، تمامی توان خود را بر« .................. » متمرکز کرد ولی پس از آن « .................. » را  203
مهم ترین وظیفه ي خود قرار داد.

بانک جهانی - بازسازي اروپا - اعطاي اعتبار به کشورهاي در حال توسعه

مؤسسه  ي مالی بین المللی - گسترش فعالیت هاي اقتصادي - اعطاي وام به انجام طرح هاي توسعه

صندوق بین المللی پول - پرداخت بدهی هاي ممالک جهان سوم - اعطاي وام به مؤسسات بخش خصوصی کشورهاي در حال توسعه

سازمان بین المللی توسعه - رسیدگی به وضعیت بدهی کشورهاي در حال توسعه - ارائه کمک به توسعه ي کشورهایی که درآمد سرانه آن ها بسیار پایین است.

1948

به سیاست هایی که دولت از طریق «بانک مرکزي» براي کنترل وسیله ي تسهیل مبادله و حفظ ارزش آن اعمال می کند، چه می گویند و اَشکال آن  204
کدام است؟

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

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

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

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

در کدام فرآیند، «گوجه فرنگی» به ترتیب یک کاالي مصرفی و واسطه اي تلقی می شود؟  205

در تولید «سس» به کار می رود. - در «برخی غذاها» مصرف می شود. در «ساالد خانگی» صرف می شود. - در تولید «رب» استفاده می شود.

در «ساالد خانگی» مصرف می شود. - در کنار «کباب» تناول می شود.. در تولید «رب» به کار می رود. - در تولید «سس» استفاده می شود.

بالف
ها و خدمات کا

1) )

2) )

3) )

4) )

با توجه به نمودار رو به رو که تصویري ساده از اقتصاد یک جامعه را نشان می دهد:الف) عناوین مسیرهاي  و  به   206
ترتیب کدام است؟

ب) عنوان عضوهاي این تصویر چیست؟

ج) عنوان روش محاسبه ي تولید کل جامعه مربوط به مسیر  کدام است؟
د) محاسبه ي تولید کل جامعه به «روش درآمدي» مربوط به کدام مسیر است؟

هـ) اشخاص «حقیقی و حقوقی» به ترتیب از راست به چپ در «تصویر اقتصاد جامعه» کدام اند؟

الف) وجوه پرداختی به عوامل تولید - عوامل تولید      ب) خانواده ها - بنگاه هاي اقتصادي      ج) روش تولید      د) مسیر       هـ) بنگاه هاي اقتصادي - خانوارها

الف) عوامل تولید - وجوه پرداختی به عوامل تولید      ب) بنگاه هاي اقتصادي - خانواده ها      ج) روش ارزش افزوده       د) مسیر         هـ) خانوارها - بنگاه هاي اقتصادي

الف) وجوه پرداختی به عوامل تولید      ب) خانوارها - بنگاه هاي اقتصادي       ج) روش هزینه اي       د) مسیر        هـ) بنگاه هاي اقتصادي - خانوارها

الف) عوامل تولید - وجوه پرداختی به عوامل تولید - عوامل تولید       ب) بنگاه هاي اقتصادي - خانوارها      ج) روش هزینه اي       د) مسیر        هـ) خانوارها - بنگاه هاي
اقتصادي

12

4

3

2

3

2

25

ی پایه
ی قدیم جامع تالیف

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

الف) وجوه پرداختی به عوامل تولید - عوامل تولید      ب) خانواده ها - بنگاه هاي اقتصادي      ج) روش تولید      د) مسیر       هـ) بنگاه هاي اقتصادي - خانوارها

الف) عوامل تولید - وجوه پرداختی به عوامل تولید      ب) بنگاه هاي اقتصادي - خانواده ها      ج) روش ارزش افزوده       د) مسیر         هـ) خانوارها - بنگاه هاي اقتصادي

الف) وجوه پرداختی به عوامل تولید      ب) خانوارها - بنگاه هاي اقتصادي       ج) روش هزینه اي       د) مسیر        هـ) بنگاه هاي اقتصادي - خانوارها

الف) عوامل تولید - وجوه پرداختی به عوامل تولید - عوامل تولید       ب) بنگاه هاي اقتصادي - خانوارها      ج) روش هزینه اي       د) مسیر        هـ) خانوارها - بنگاه هاي

الف) عوامل تولید - وجوه پرداختی به عوامل تولید      ب) بنگاه هاي اقتصادي - خانواده ها      ج) روش ارزش افزوده       د) مسیر         هـ) خانوارها - بنگاه هاي اقتصادي2الف) عوامل تولید - وجوه پرداختی به عوامل تولید      ب) بنگاه هاي اقتصادي - خانواده ها      ج) روش ارزش افزوده       د) مسیر         هـ) خانوارها - بنگاه هاي اقتصادي

الف) عوامل تولید - وجوه پرداختی به عوامل تولید - عوامل تولید       ب) بنگاه هاي اقتصادي - خانوارها      ج) روش هزینه اي       د) مسیر        هـ) خانوارها - بنگاه هاي2الف) عوامل تولید - وجوه پرداختی به عوامل تولید - عوامل تولید       ب) بنگاه هاي اقتصادي - خانوارها      ج) روش هزینه اي       د) مسیر        هـ) خانوارها - بنگاه هاي
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با توجه به دیدگاه طرفداران اقتصاد آزاد:  207
الف) نقش دولت در جامعه، چه باید باشد؟

ب) طرفداران اقتصاد آزاد نسبت به چه واقعیتی بی توجه بوده اند؟
ج) از نظر این گروه از اقتصاددانان، وقتی در مسائل اقتصادي دولت به جاي مردم تصمیم بگیرد چه موضوعی دچار اختالل می شود؟

الف) پرداختن به مسائل غیر اقتصادي    ب) فاصله ایجاد شده بین کشورهاي توسعه یافته و کشورهاي دیگر    ج) نظم اقتصادي جامعه

الف) اعمال مدیریت بر جریان توسعه کشور    ب) اهمیت تصمیم گیري مردم    ج) توزیع درآمدها

الف) تجهیز منابع و امکانات    ب) ناکارآیی دولت    ج) تجهیز منابع و امکانات

الف) افزایش شتاب حرکت به سمت توسعه    ب) نقش تحرك بخش خصوصی    ج) ثبات قیمت ها

کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل دو سؤال زیر است؟  208
الف) چنان چه دارنده ي «سند سفته» قبل از زمان سررسید آن به پول نیاز پیدا کند، به کدام اقدام متوسل می شود؟

ب) در .................. وجوه دریافتی حتمًا باید در طرح هاي مشخص تولیدي، عمرانی یا خدماتی به کار گرفته شود. اما در .................. براي وام گیرنده
محدودیت خاصی وجود ندارد.

الف) می تواند «سفته» را «ظهرنویسی» کرده و با دریافت مبلغ کم تري طلب خود را به دیگري انتقال دهد.  ب) اوراق «مشارکت» - اوراق «قرضه»

الف) منحصراً از طریق مراجعه به یکی از بانک هاي تجاري، نسبت به انتقال آن و بدون کسر از اصل مبلغ مندرج در «سفته» پول خود را وصول نماید.  ب) اوراق سهام - اسناد
خزانه

الف) به یکی از بانک هاي «تخّصصی» مراجعه نموده و وجه «سفته» را با همان مبلغ قید شده در «سند» دریافت نماید.  ب) اوراق قرضه - اوراق مشارکت

5الف) می تواند به «بانک مرکزي» مراجعه نموده و اصل مبلغ را با کسر  از اصل آن دریافت کند.  ب) اسناد خزانه - اوراق سهام

گروهی از بانک ها به منظور کسب «سود» اوراقی را که منتشر شده است، خریداري می کنند. آن گاه این اوراق را به مبلغی بیش از خرید به  209
دیگران می فروشند. به ترتیب از «راست به چپ»:

 الف) نام این گروه از بانک ها چیست؟
ج) انتشاردهنده ي این اوراق کدام اند؟

هـ) این «فعالیت بانکی» چه نام دارد؟

ب) این «اوراق» چه نامیده می شود؟
د) این اوراق به چه کسانی فروخته می شود؟

الف)تجاري        ب)اوراق قرضه        ج)دولت         د)بازرگانان     هـ)عملیات پولی

الف)تجاري        ب)اسنادخزانه          ج)دولت         د)افراد متقاضی    هـ)عملیات اعتباري

الف)تخصصی    ب)اوراق سهام         ج)مؤسسات اعتباري    د)تولیدکنندگان        هـ)عملیات تجاري

الف)تخصصی    ب)اوراق مشارکت   ج)دولت و مؤسسات اعتباري    د)سپرده گذاران بانکی     هـ)عملیات مالی
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با توجه به مندرجات جدول زیر چنانچه مجموع ارزش اقالم «پوشاك، مواد غذایی و ماشین آالت» در یک جامعه ي فرضی  میلیارد ریال باشد،  210
در این صورت:

الف) تولید «ناخالص داخلی»
ب) تولید «خالص ملی»

ج) تولید خالص «داخلی سرانه» کدام است؟
توجه: ارقام به میلیارد «ریال» است.

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

145

ارزش تولید مردم کشور کھ در خارج اقامت دارند
2
3

ارزش تولید خارجیان مقیم کشور
3
5

میلیون نفر50
میلیارد لایر45
میلیارد لایر25

ارزش «خدمات ارائھ شده»

ھزینھ ی «استھالک»

جمعیت کل کشور

ارزش «تولید مردم کشور کھ در خارج اقامت دارند»

ارزش «تولید خارجیان مقیم کشور»

2202054٫72052003٫72002053٫71902004٫7

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، تفاوت موجود بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه از نظر وضعیت معیشتی:  211

 الف) کدام گزینه به ترتیب: ردیف  و ردیف  ، پاسخ درست و کامل جاهاي خالی جدول زیر است؟ 

ب) در ضمن در سال  میالدي، تولید ناخالص داخلی سرانه در دو کشور: سوئیس و کنیا، چه میزان بوده است؟
درآمد سرانهگروه کشور هاردیف

سالیانه
نرخ مرگ و میر نوزادان در هر

هزار نفر
امید به زندگی در بدو

تولد
درصد نرخ بیسوادي

بزرگساالن

کشور در حال توسعه با پایین ترین
سطح درامد

بیش از  درصدکمتر از ... سالبیش از کم تر از...

کمتر از... درصدبیش از  سالکم تر از ... باالتر تا  کشور توسعه یافته

الف)  دالر -  -  هزار دالر -      ب) بیش از  هزار دالر - حدود  دالر 

الف)  دالر -  - هزار دالر -      ب) بپش از  هزار دالر - حدود  دالر

الف)  دالر -  -  هزار دالر -     ب) بیش از  هزار دالر -حدود  دالر

الف)  دالر -  -  هزار دالر -    ب) بیش از هزار دالر - حدود  دالر

12

2007

15010035

22022678

12004035351282

12005025151473

9004025441282

9005035241473

فرض کنید تورم در سال  در جامعه اي فرضی،  درصد بوده است. اگر سطح عمومی قیمت ها در این جامعه از طریق میانگین، ارزش  212

سه کاالي   ,  و   که به ترتیب در سال  داراي قیمت هاي  ،   و  ریال بوده اند، به دست آید. در این صورت، قیمت کاالي  در

سال  ، چند ریال است؟ (قیمت کاالهاي  و  در سال  ، به ترتیب  و  ریال است.)

139020

138972070200

1390139080080

308396380369
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کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر است؟  213
الف) در تعالیم اسالمی تأکید بر قناعت و پرهیز از مصرف گرایی به عبارت همان  .................. است.

ب) مالك بهترین روش استفاده از منابع و امکانات، این است که  .................. 
ج) کدام مورد جزء وظایف دولت نیست؟

د) کدام مورد از جمله پیامدهاي وضعیت نابسامان اقتصادي یک کشور نیست؟
هـ) این نکته که بخشی از نیروي کار موجود در یک جامعه هم می تواند در فعالیت اقتصادي شرکت کند و هم به شکل نیروي نظامی در خدمت تأمین

امنیت کشور باشد، به چه معناست؟

الف) محدود کردن نیازهاي انسان، ب) با استفاده از این منابع بتوان بیش ترین میزان مصرف را به دست آورد و سطح باالتري از رفاه را براي انسان فراهم کرد. ج) نظارت بر
عملکرد اقتصاد، د) تعیین مسیر آینده ي اقتصاد با اتکا به فرهنگ ملی، هـ) منابع و امکانات موجود قابلیت مصرف هاي متعدد دارند.

الف) محدود کردن نیازهاي انسان، ب) با استفاده از این منابع بتوان بیش ترین میزان تولید را به دست آورد و سطح باالتري از رفاه را براي انسان فراهم کرد. ج) رقابت با
تولیدات بخش خصوصی، د) تعیین مسیر آینده ي اقتصاد با اتکا به فرهنگ ملی، هـ) منابع و امکانات موجود قابلیت مصرف هاي متعدد دارند.

الف) نامحدود بودن نعمت هاي الهی، ب) با استفاده از این منابع بتوان بیش ترین میزان مصرف را به دست آورد و سطح باالتري از رفاه را براي انسان فراهم کرد. ج) رقابت با
تولیدات بخش خصوصی، د) متأثر شدن از فرهنگ هاي مهاجم، هـ) منابع و امکانات موجود محدود است.

الف) نامحدود بودن نعمت  هاي الهی، ب) با استفاده از این منابع بتوان بیش ترین میزان تولید را به دست آورد و سطح باالتري از رفاه را براي انسان فراهم کرد. ج) رفع بیکاري
در یک بخش از کشور، د) متأثر شدن از فرهنگ هاي مهاجم، هـ) منابع و امکانات موجود محدود است.

یکی از کالن شهرهاي شرق آسیا که جمعیتی برابر با  میلیون نفر دارد، برق مصرفی خود را از نیروگاهی به ظرفیت  مگاوات تأمین  214
می کند. زمامداران شهر براي این که بتوانند برق این نیروگاه را به کشور همسایه صادر کرده و کسب درآمد کنند، طی یک برنامه ریزي و سرمایه گذاري

فرهنگی، شهروندان را به کاهش مصرف تشویق کردند و پس از یکسال، برق مصرفی  میلیون وات کاهش یافت. اگر این صرفه جویی توسط  

از خانوارها صورت گرفته باشد که هر خانوار  المپ  واتی کم  تر مصرف کرده باشند:
الف) هر خانواده چند عضو دارد؟

ب) کل خانوارهاي کشور برابر با چه عددي است؟
پ) افزایش صادرات برق در نتیجه ي صرفه جویی خانوارها، مترادف با کدام عبارت اقتصادي است؟

،  ب)  ، پ) رفتارهاي اقتصادي افراد جامعه بر متغیرهاي کالن اقتصادي تأثیر دارد. الف) 

، ب)  ، پ) عملکرد مثبت و منفی تولید کنندگان بر توسعه ي اقتصادي کشور اثر دارد. الف) 

، ب)  ، پ) عملکرد مثبت و منفی تولیدکنندگان بر توسعه ي اقتصادي کشور اثر دارد. الف) 

، ب)  پ) رفتارهاي اقتصادي افراد جامعه بر متغیرهاي کالن اقتصادي تأثیر دارد. الف) 

564704

156828

2200

411 200 000

514 000 000

511 200 000

414 000 000
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کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  215
الف) به کدام دلیل، امروزه می توان در عرصۀ اقتصاد براي رسیدن به هدفی خاص، سیاست هایی را طراحی و اجرا کرده و نتایج اجراي آن ها را از قبل

پیش بینی نمود؟
ب) کدام یک از گزینه هاي زیر، در رابطه با تعریف علم اقتصاد نادرست است؟

ج) دانش آموزي می تواند فرصت زمانی را که در اختیار دارد، به سینما رفتن و تماشاي یک فیلم یا مطالعه و یادگیري و افزایش دانش و مهارت اختصاص
دهد، چنان چه وي تصمیم به رفتن سینما بگیرد، در این صورت «هزینۀ فرصت از دست رفته» براي او کدام است؟

الف) کشف «ماهیت روابط علت و معلولی» بین پدیده هاي اقتصادي، ب) علم اقتصاد، علم تخصیص منابع نامحدود به نیازهاي محدود است. ج) افزایش مهارت و دانش

الف)شکل گیري و تکامل «علم اقتصاد» و طی مراحل تکمیلی آن، ب) علم اقتصاد با ارائۀ بهترین انتخاب ها، رفتارهاي فردي و جمعی انسان را مدیریت می کند. ج) قیمت بلیت
سینما

الف) تکیۀ اقتصاددانان بر مطالعات علمی خود، ب) علم اقتصاد، علم شناخت فرآیند حاکم بر ساز و کار انتخاب هایی است که چگونگی تخصیص منابع نامحدود را مشخص
می کند. ج) یادگیري و تماشاي یک فیلم

الف) کشف «ماهیت روابط علت و معلولی» بین پدیده هاي اقتصادي، ب) علم اقتصاد مطالعۀ چگونگی انتخاب و تصمیم گیري انسان در زندگی اقتصادي خویش است. ج) افزایش
مهارت و دانش

) کدام گزینه نشان دهندة پاسخ درست پرسش هاي زیر است؟ در رابطه با سازمان اکو (  216
الف) این سازمان توسط چه کشورهایی پایه گذاري شد و نام آن در ابتدا چه بود؟

ب) کدام یک از کشورهاي عضو اکو در زمینۀ صنایع و تجهیزات نفتی از فناوري باالیی برخوردارند؟
ج) زبان رسمی اکو چیست؟ و در ساختار کنونی آن کدام رکن در رأس است؟

د) کدام گزینه به مشکالت این سازمان اشاره دارد؟

 الف) آذربایجان، ایران، ترکیه، موافقت نامۀ عمومی تعرفه و تجارت، ب) پاکستان، ازبکستان، ج) عربی – شوراي قائم مقامات وزارت امور خارجه، د) اختالف درجۀ توسعه در
کشورهاي منطقه

 الف) ایران، پاکستان، ترکیه – سازمان همکاري عمران منطقه اي، ب) آذربایجان، ایران، ج) انگلیسی – شوراي برنامه ریزي، د) منازعات و اختالفات تجاري میان دولت ها

 الف) آذربایجان، ایران، ترکیه، موافقت نامۀ عمومی تعرفه و تجارت، ب) پاکستان، ازبکستان، ج) انگلیسی – شوراي وزیران خارجۀ کشورهاي عضو، د) نبودن توانایی ها و
امکانات تولید بعضی از کاالهاي سرمایه اي و واسطه اي با فناوري باال در کشورهاي عضو

 الف) ایران، پاکستان، ترکیه – سازمان همکاري عمران منطقه اي، ب) آذربایجان، ایران، ج) انگلیسی – شوراي وزیران خارجۀ کشورهاي عضو، د) نبود زنجیره هاي تولیدي افقی
و عمودي بین بخش هاي تولیدي کشورهاي عضو
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کدام گزینه نشان دهندة پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر است؟  217
الف) به چه علت دانشمندان علم اقتصاد معتقدند که مهم ترین سرمایه گذاري دولت، سرمایه گذاري اجتماعی است؟

ب) سازمان همکاري اقتصادي اکو در زمینۀ کسب فناوري، فرصت مناسبی را فراهم کرده است. در این رابطه، در زمینۀ صنایع سبک و نیمه سبک صنعتی
کدام کشور هاي عضو از فناوري باالیی برخوردارند؟

ج) کدام یک از عبارات داده شده در رابطه با هدف دولت ها از اخذ مالیات نادرست می باشد؟
د) قراردادي میان صاحب باغ و دیگري که به ازاي دریافت مقداري از محصول، کار نگهداري از باغ و برداشت را انجام می دهد، چه نام دارد؟

الف) زیرا این گونه  سرمایه گذاري ها باعث تقویت بنیۀ اقتصادي کشور می شود. ب) ترکیه، پاکستان و ایران، ج) مالیات براي دولت یک منبع درآمد محسوب می شود. د)
مساقات

الف) زیرا بدون داشتن نیروهاي متخصص و متعهد انجام سایر سرمایه گذاري  ها  و کسب استقالل اقتصادي میسر نخواهد بود. ب) ترکیه، پاکستان و ایران، ج) مالیات گامی در
جهت رفع نابرابري هاي اقتصادي - فرهنگی افراد است. د) مساقات

الف) زیرا این گونه سرمایه گذاري هاي دولتی باعث ایجاد و استقرار کارخانه هایی می شود که کاالهاي نهایی مورد نیاز مردم را تولید می کنند. ب) قزاقستان، ایران و ازبکستان،
ج) مالیات ابزاري براي سیاست گذاري هاي اقتصادي است. د) مزارعه

الف) زیرا بدون داشتن نیروهاي متخصص و متعهد انجام سایر سرایه گذاري ها و کسب استقالل اقتصادي میسر نخواهد بود. ب) قزاقستان، ایران و ازبکستان، ج) مالیات گامی در
جهت توزیع عادالنه تر سود حاصل از سرمایه گذاري هاست. د) مزارعه

 میلیارد ریالارزش افزودة بخش خدمات
 میلیارد ریالارزش افزودة بخش کشاورزي

 میلیارد ریالارزش افزودة بخش صنعت
 برابر ارزش افزودة بخش کشاورزيارزش افزودة بخش ساختمان

آمار و اطالعات مندرج در جدول زیر از حساب هاي مالی یک کشور فرضی استخراج شده است، چنانچه استهالك سرمایه  ارزش افزودة  218

بخش صنعت، خالص درآمد عوامل تولید از خارج  میلیارد ریال و جمعیت این کشور چهل میلیون نفر باشد؛ به ترتیب (از راست به چپ):
الف) تولید خالص ملی، چقدر است؟

ب) تولید ناخالص ملی سرانه، کدام است؟

الف)  ب) 

الف)  ب) 

الف)  ب) 

الف)  ب) 

2
7

6280

184253

256970

3240373

41٫5

39837311676275

39209311519275

40465311833275

46705111676275

ارزشاقالم درآمديردیف
 میلیارد ریالدرآمد صاحبان سرمایه

 میلیارد ریالسود شرکتها و مؤسسات
 قیمت خدمات سرمایهحقوق کارمندان

 میلیارد ریالدرآمد صاحبان مشاغل آزاد
 میلیارد ریالدستمزد کارگران

 مجموع درآمد ردیف ها  و درآمد صاحبان امالك و مستغالت

جدول زیر مبین اقالم مختلف درآمدي است که در طول یک سال نصیب اعضاي یک جامعۀ فرضی با جمعیت  میلیون نفر شده است؛ با توجه  219
به مندرجات جدول:

الف) درآمد ملی جامعه چند میلیارد ریال است؟
ب) میزان درآمد سرانۀ این جامعه کدام است؟

توجه: درآمد کارمندان و کارگران به تفکیک محاسبه شده است.

، ب)  ریال الف) 

، ب)  ریال الف) 

، ب)  ریال الف) 

، ب)  ریال الف) 

36

1753

2492

31
3

4524

5465

64
5

34

301586 250

310582 650

310586 250

301582 650
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 میلیارد ریال

 قیمت خدمات سرمایه

 میلیارد ریال

 میلیارد ریال

 مجموع درآمد ردیف ها  و 

492
1
3

524

465
4
5

4 مجموع درآمد ردیف ها  و 3 مجموع درآمد ردیف ها  و 
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معاف از پرداخت مالیاتدرآمدهاي تا  ریال در ماه

% نسبت به مازاد درآمدهاي تا  ریال در ماه با نرخ 

% نسبت به مازاد درآمدهاي تا  ریال در ماه با نرخ 

% سبت به مازاد درآمدهاي تا  ریال در ماه با نرخ 

% نسبت به مازاد درآمدهاي باالتر از  ریال در ماه با نرخ 

با فرض جدول مالیاتی زیر: الف) میزان مالیات ساالنۀ  220
تولید کننده اي که در سال 21,600,000 ریال درآمد دارد،

کدام است؟
ب) نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه و ویژگی آن کدام است؟

ج) چنان چه این فرد   ماندة خالص ماهانۀ خود را در

سرمایه گذاري جدید به کار گیرد، چه مقدار از این مانده براي
سایر هزینه هاي او باقی خواهد ماند؟

الف)  هزار ریال ب) تصاعدي طبقه اي، با جزئی افزایش یا کاهش درآمد، مالیات به شدت تغییر نمی کند. ج)  ریال

الف)  هزار ریال، ب) تصاعدي طبقه اي، با جزئی افزایش یا کاهش درآ»د، مالیات به شدت تغییر نمی کند. ج)  ریال

الف)  هزار ریال، ب) تصاعدي کلی، تمامی درآمد شخص مشمول نرخ جدید مالیاتی می شود. ج)  ریال

 هزار ریال ب) تصاعدي کلی، تمامی درآمد شخص مشمول نرخ جدید مالیاتی می شود. ج)  ریال

100 000

200 0002100 000

400 0004200 000

600 0006400 000

600 0008600 000
1
4

1 70214 923 500

1 4161 261 500

1 70214 923 500

1 4161 261 500

روش تجربی در علم روان شناسی به کدام منظور به کار بسته می شود؟  221

تبیین هاي علت و معلول پیش بینی رفتار توصیف رفتار کنترل رفتار

رسش ناشی از چیست؟  222

طرح ژنتیکی رشد که تابع رویدادهاي محیطی است. آمادگی زیستی که بر اساس تجربه به وجود می آید.

طرح ژنتیکی رشد که مستقل از رویدادهاي محیطی است. آمادگی زیستی که اصوًال متأثر از  تغییرات محیطی نیز می باشد.

کدام رویکردهاي روان شناختی پشتوانه ي علمی کم تري دارند؟  223

انسان گرا، روان کاوي زیست شناختی، روان کاوي رفتاري، پدیدار شناختی شناختی، رفتاري

در یک پژوهش روان شناختی، براي بررسی میزان عملکرد حافظه دانش آموزان در ساعت هاي اولیه و پایانی روز، دو متن مشابه را در زمان هاي  224
یاد شده در اختیار دانش آموزان چند مدرسه قرار می دهیم و آن گاه از آن ها می خواهیم تا متن هاي داده شده را، چند دقیقه بعد، از حفظ بیان کنند و

سپس نتایج به دست آمده را با هم مقایسه می کنیم. این تحقیق در چه حوزه تحقیقی اصلی و در چه حوزه تحقیقی کوچک تري قرار می گیرد؟

تحقیقات بنیادي - تفاوت هاي فردي تحقیقات کاربردي - تفاوت هاي فردي

تحقیقات بنیادي - شناختی تحقیقات کاربردي - شناختی

این نکته که حوادث دوران کودکی فرآیند رشد را در زندگی بزرگسالی تحت تأثیر قرار می دهد، بیانگر کدام واقعیت است؟  225

رشد فرآیندي کل گراست و جنبه هاي مختلف دارد. در رشد انعطاف پذیري وجود دارد.

تغییرات در یک جنبه از رشد به تغییرات در جنبه هاي دیگر رشد بستگی دارد. رشد طی مراحل مداوم و مختلف صورت می گیرد و پیوستگی دارد.

اگر بخواهیم یادآوري آزاد، یادآوري به کمک سرنخ و بازشناسی را از آسان به مشکل ردیف کنیم، چگونه خواهیم نوشت؟  226

بازشناسی، یادآوري آزاد و یادآوري به کمک سرنخ بازشناسی، یادآوري به کمک سرنخ و یادآوري آزاد

یادآوري به کمک سرنخ، بازشناسی و یادآوري آزاد یادآوري به کمک سرنخ، یادآوري آزاد و بازشناسی

اضطراب در کدام موقعیت، اضطراب بهنجار تلقی می شود؟  227

حضور در جلسه امتحان سوار شدن به آسانسور تنها ماندن در خانه ترس از عکس مار

محسن با دیدن کارنامه اش کنترل خود را از دست داده و به گریه می  افتد در حالی که سعید که نمرات او از محسن پایین تر شده با دیدن  228
کارنامه ي خود عکس العمل خاصی نشان نمی دهد. از این مثال چه نتیجه اي می توان گرفت؟

فشار روانی یک امر صرفًا بیرونی نیست.

فشار روانی کم تر، قدرت سازگاري با محیط را افزایش می دهد.

هرقدر توانایی ما براي کنترل عوامل تهدیدساز بیش تر باشد، فشارروانی کمتر خواهد بود.

تعریف فشار روانی بسیار دشوار است؛چون انسان ها در هزاران موقعبت متفاوت قرار می گیرند.
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حضور در جلسه امتحان

محسن با دیدن کارنامه اش کنترل خود را از دست داده و به گریه می  افتد در حالی که سعید که نمرات او از محسن پایین تر شده با دیدن  
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کدام ویژگی اساسی در مورد «مرحله ي رویانی»  صادق است؟  229

رشد در مرحله ي رویانی سریع تر است. زیگوت به توده ي سلولی تبدیل می شود.

اندام تولید مثل، در مرحله ي رویانی ظاهر می شود. توده ي سلولی به دیواره ي رحم مادر می چسبد.

روان شناسی شناختی با کدام مشکل مواجه است؟  230

رفتار انسان را بر اساس تأثیر عوامل محیطی تبیین می کند. بر عوامل غریزي انسان تأکید بیش تري دارد.

نسبت به تجربه، از یک منظر بیرونی نگاه می کند تا درونی. بررسی پدیده هایی که امکان بررسی و مشاهده ي مستقیم آن ها وجود ندارد.

دالیل موارد زیر به ترتیب در کدام گزینه بیان شده اند؟  231
مکانیسمی بودن رویکرد رفتاري – مکانیسمی بودن رویکرد شناختی – جبرگرایانه بودن رویکرد روان  کاوي

در نظر نگرفتن نقش اراده ي آزاد – عدم شباهت کامل بین انسان و رایانه – دخیل ندانستن محیط در رفتار 

غفلت از آگاهی، ذهن، تجربه و هیجانات – غفلت از انگیزش، ادراك و تفکر – اعتقاد به تعیین رفتار کودك و بزرگسال به وسیله ي عوامل دور از دسترس آنها 

غفلت از آگاهی، ذهن، تجربه و هیجانات – بناي تبیین هاي شناختی بر مدل هاي ماشینی – اعتقاد به تعیین رفتار کودك و بزرگسال به وسیله  ي عوامل دور از دسترس آنها 

غفلت از عوامل درونی – بناي تبیین هاي شناختی بر مدل هاي ماشینی – قائل بودن بر اهمیت بسیار زیاد نقش محیط در تعیین رفتار 

در آزمون امروز از کدام  یک از روش  هاي بازیابی اطالعات استفاده شده بود و همچنین آن دسته از اطالعات حافظه ي کوتاه مدت شما که امروز  232
نتوانستید آنها را به یاد آورید دچار چه مسأله  اي شده بودند؟

بازشناسی - جابه  جایی یادآوري با کمک سرنخ - جابه  جایی بازشناسی - زوال یادآوري با کمک سرنخ - زوال

کدام جمله درست تر است؟  233

رشد در دوره ي مدرسه بنیادي تر از رشد در سایر دوره هاست. بهترین دوره براي آموزش زبان بین  تا  سالگی است.

هر حادثه در دوره ي کودکی، رشد در بزرگسالی را تحت تأثیر قرار می دهد. رشد هر کودك از مراحل مختلف و جدا از یکدیگر تشکیل می شود.

57

کدام عبارت، «فرضیه» محسوب می شود؟  234

چرا دختران و پسران، از نظر خشونت، تفاوت هاي فردي زیادي دارند؟ نظریه ي روان کاوي، علت خشونت کودکان را ناکامی آن ها می داند.

آیا تماشاي برنامه هاي خشن تلویزیون، خشونت کودکان را افزایش می دهد؟ تماشا ي برنامه هاي خشن تلویزیونی باعث افزایش خشونت کودکان می شود.

هر کدام از موارد زیر به ترتیب، از یافته هاي کدام یک از دانشمندان محسوب می شود؟  235
«سندرم تطبق عمومی، پدیده ي ناخودآگاه، صدمه به یادگیري موش در اثر برداشتن قسمتی از کورتکس، مفهوم دلبستگی»

هانس سلیه - فروید - پل بروکا - جان بالبی پل بروکا - جان بالبی - پل بروکا - فروید

کارل لشلی - فروید - کارل لشلی - جان بالبی هانس سلیه - فروید - کارل لشلی - جان بالبی

کدام یک از عبارت هاي زیر تنها به مدد مهم ترین درك ما از نظریۀ فروید قابل تبیین است؟  236

علی رغم اختالفاتی که با همسرم دارم، ناچارم به خاطر فرزندانم به زندگی مشترك ادامه دهم.

با وجود اکراه شدیدم از این شغل، نیاز شدید به پول مرا وادار به انجام آن می کند.

اگرچه همسرم معتاد است و همیشه مرا کتک می زند، اما عمیقًا دوستش دارم.

به خاطر آزارهایی که به من رسانده است، به زودي انتقامم را از او خواهم گرفت.

13

2

4

مطابق تصویر روبه رو، ناحیۀ ورنیکه در کدام بخش قرار دارد؟  237
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کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟   238

کنترل شخصی به معناي آگاهی داشتن از نقاط ضعف و قوت خود است.

سازگاري بهتر با محیط توانایی انسان را براي کنترل تهدیدساز افزایش می دهد.

آسیب پذیري یا مقاومت شخص در برابر فشار روانی معلول ویژگی هاي شخصیتی است.

فشار خون باال و تهدیدکننده از عوامل مهم ریسک رفتاري است که باعث افزایش ضریب ابتال به بیماري و یا مرگ زودرس می شود.

الف

ب

بلندتر به نظر رسیدن خط الف مربوط به کدام خطا است و در کدام فرآیند شناختی اتفاق می افتد؟  239

شکلی - توجه اثر زمینه - توجه ثبات ادراکی - ادراك اثر زمینه - ادراك

کدام رویدادها، بیشترین استرس را به وجود می آورند و بر سالمت روان اثر منفی می گذارند؟  240

بیماري خود فرد یا سایر اعضاي خانواده مرگ والدین، خواهران و برادران

مشکالت یا گرفتاري هاي روزمره و تکراري وضع نامناسب اقتصادي فرد یا خانواده
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 1

اما مجموع مربعات انحراف از میانگین  داده ي ناجور برابر است با:

 

  بنابراین

حال به  راحتی می توانیم واریانس  داده ي باقی مانده را حساب کنیم.

سخت
 2

مراکز دسته ها به ترتیب برابر  و  و  و  و  می باشند.

 

سخت
چون واریانس داده ها برابر صفر است یعنی تمام داده ها با هم برابر هستند یعنی   است.  3

متوسط
با تغییر تعداد دسته ها، دامنه ي تغییرات تغییري نمی کند.  4

کران باالي طبقه ي دوم، برابر کران پایین طبقه ي سوم است و اختالف کران هاي پایین طبقات پنجم و سوم برابر  یعنی  است.
متوسط

 5

اما  مخرج کسرها را صفر می کند و غیرقابل قبول است و در نتیجه تنها جواب معادله   است. پس داریم:

  معکوس جواب – جواب

متوسط

30
10 15 45 501 2 21
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120 750 6301 2 21 1 2 21
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طرفین تساوي را در مخرج مشترك بین مخرج ها یعنی  ضرب می کنیم تا مخرج ها حذف شوند.  6

  

  
 

 

هر دو جواب قابل قبول هستند. زیرا هیچ یک از مخرج ها را صفر نمی کنند. ریشه ي بزرگ تر عدد   است.

متوسط
 7

روش اول:

 عبارت اول

 عبارت دوم

براي محاسبه ي عبارت داده شده کافی است که عبارت اول را در عکس عبارت دوم ضرب کنیم.

 جواب

روش دوم:

عددي دلخواه مانند  در عبارت جایگزین می کنیم.

فقط گزینه ي سوم است که اگر   را در آن جایگزین کنیم حاصل برابر  می شود.
متوسط

وجود  حرف  قطعی است. پس براي کلمه ي  حرفی  حرف دیگر الزم داریم که آن ها را از بین بقیه ي حروف، به جز  یعنی  و  و  و  انتخاب  8
می کنیم:

) تکراري است. که جایگشت  حرف داراي  حرف تکراري به صورت زیر محاسبه می شود: حاال  حرف داریم که دو تاي آن ها (دو تا 

پس کل جایگشت ها طبق اصل ضرب برابر است با:

سخت
 9

می دانیم: 
روش اول:

3 1

3 1 3 3 1 3 6 1 1 9 1
6

1
1

3

18 2 1 9 9 19 2 1 9 9 02 2 2 2 2

10 7 1 02
2 ضریب 10
ضریب 7

جملھ ی ثابت 1

4 4 10 1 49 40 92 7 2

2
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1
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20
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20

1
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2
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20
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1
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2
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0
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1
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242

4 2 64
2

4
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4 3 2
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4 3
2

442

12
4
2

4 3 2
2

6 12 72

3 3 2 2

6 12 8 8 6 23 2

2 2

1
2

3 2

2 2
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2 2
2

فاکتور
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روش دوم: کافی است یک عدد دلخواه مثًال  را در عبارت جایگزین کنیم.

تنها گزینه ي اول است که اگر به جاي  آن عدد یک قرار دهید حاصل برابر  می شود.
سخت

از روي شکل، متوجه می شویم که  زیر مجموعه ي  است.  و می دانیم:  10

 اگر

از طرفی  یعنی عضوهایی از مجموعه ي  که در مجموعه ي  وجود نداشته باشند.

 

 

پس اجتماع دو مجموعه ي فوق شامل  عضو است.
متوسط

ابتدا کسر را گویا می کنیم (صورت و مخرج کسر را در مزدوج مخرج ضرب می کنیم):  11

 

از طرفی داریم:

 

 :پس

متوسط

))، ثانیًا مختصات رأس سهمی  است، این مورد را روي بقیه ي گزینه  اوًال چون سهمی رو به پایین است، لذا ضریب  باید منفی باشد (نادرستی گزینه ي (  12

ها چک می کنیم:

( (غ ق ق)  :گزینه ي (

( : گزینه ي ( (غ ق ق) 

(  : گزینه ي (

متوسط
 13

  طول دسته

اگر داده ها در  طبقه دسته بندي شوند آن گاه طول دسته ها تغییر خواهد کرد ولی اختالف بین بزرگ ترین و کوچک ترین داده ها یعنی دامنه، تغییر نمی کند.

در حالت اولیه کران پایین دسته ي اول  بوده است زیرا:

  کران پایین دسته ي اول  کران پایین دسته ي چهارم

کران پایین دسته ي اول  

) به صورت زیر خواهد بود: پس دسته بندي جدید (با طول دسته ي 

مرکز دسته ي پنجم برابر است با:

  مرکز دسته ي پنجم

سخت
 14

کسرهاي  را گویا می کنیم (صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می کنیم.)

1
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 :پس
سخت

 15

باتوجه به صورت مسأله  و  است.                                  
طبق اتحاد مربع سه جمله اي داریم:

سخت

ابتدا حاصل تک تک عبارت ها را به دست می آوریم:  16

 حاصل نهایی 

توجه کنید که: 
سخت

پس از تبدیل ضریب  به یک، معادله را به شکل  نوشته و  را به هر دو طرف تساوي اضافه می کنیم تا جمله ي سمت چپ، مربع کامل  17

شود.

متوسط

ها می توانند در خانه هاي اول، سوم و پنجم قرار گیرند، یا در خانه هاي دوم، چهارم و ششم و حروف دیگر  در خانه هاي باقی مانده قرار می گیرند.  18

سخت

 19

 مجموع جواب هاي معادله  

سخت
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 20
در تابع اگر دو زوج مرتب داراي مؤلفه هاي اول برابر باشند باید مؤلفه هاي دوم آن ها نیز باهم برابر باشند.

 تابع نیست 

 تابع است 

پس فقط جواب  قابل قبول است.
متوسط

 21

سخت
 22

سخت
 23

متوسط
 24

البته در مورد معادله ي  چون مجموع ضرایب معادله صفر است یک ریشه ي معادله  و ریشه دیگر  است.

سخت
 25

   عددي صحیح است، پس تنها   قابل قبول است. در نتیجه  و در نتیجه  است.

سخت
بزرگ ترین دسته، دسته ي  است.  26

 درصد فراوانی نسبی گروه خونی 

 درصد فراوانی نسبی گروه خونی 

متوسط
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جذر
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4
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می دانیم:     27

خطا مقدار انداز ه گیري شده  مقدار واقعی

 

سخت

می دانیم  است.  28

متوسط
 29

 

اکنون شیب خط گذرنده از دو نقطه ي  و  را نوشته و برابر  قرار می دهیم تا  بدست آید.

 

توجه کنید براي بدست آوردن طول از مبدأ کافی است که در معادله ي خط به جاي  عدد صفر قرار دهید.
سخت

ابتدا مقادیر  را محاسبه می کنیم.  30

 

 :گزینه ي اول

 :گزینه ي دوم

 :گزینه ي سوم

 :گزینه ي چهارم
متوسط

 31

             زاویه ي قدیم  زاویه ي جدید

   زاویه ي قدیم

   زاویه ي جدید

اگر فرض کنیم  داده به دسته ي دوم اضافه شده است. داریم:

   زاویه ي جدید

   زاویه ي جدید

   فراوانی جدید دسته ي دوم
سخت

 32

هر یک از ریشه ها را در معادله قرار داده و درستی آن ها را بررسی می کنیم.

  

بنابراین معادله فقط یک ریشه ي مثبت  دارد.
سخت

0
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 33

متوسط

) با شیب خط گذرنده از براي آن که سه نقطه ي  ،  و  روي یک خط باشند، کافی است شیب خط گذرنده از دو نقطه ي دلخواه از این سه نقطه (مثال  و   34

دو نقطه ي دلخواه دیگر (مثال  و  ) برابر باشند بنابراین داریم:

بنابراین  است.

متوسط

 35

 

متوسط

، در نتیجه سهمی رو به پایین باز می شود و داراي نقطه ي ماکسیمم است. چون ضریب  منفی است   36

  

 مختصات رأس سهمی

  معادله ي محور تقارن

ها   نقطه ي تالقی سهمی با محور 

   

ها   نقاط تالقی سهمی با محور 

سخت

 37

متوسط

به جاي  در معادله عدد  را قرار می دهیم.  38

متوسط

 39

مربع نصف ضریب  را به هر دو طرف تساوي اضافه می کنیم تا جمله ي سمت چپ، مربع کامل شود. یعنی:

 :پس

3
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5

3

2
4 2

4
5

4
49
8

2
5

4

2 5 3 0
0

2

4 2 3 495 2
1 2

5 7
4

1
1
2
32

3 0

0
1
2

3 22

22

22

2 42

3 22

22

2 42

22

2
2 1

2
2 2

2 1

2

5 2 2 1 6 2 1 5 2 02 2 5
2

5 2 1 0 5 6 0 3 2 02 5
2

2 2
3

4 2 0 02 1
4

4 تقسیم طرفین بر
2 1

2
1

16
2 1

2
1

16

2
2

1
2

2
2 1

4
2 1

16

02 1
2

1
16

1
16

1
16

2 1
2

1
16

40

ی پایه
ی قدیم جامع تالیف

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

 :پس

2

4 2 02 1
4

4 تقسیم طرفین بر
2

2
2

1
2

2
2 1

4
2 1

16

2 1
2

1
16

1
16

1
16

2

www.alirezaafshar.org



فقط یک ریشه ي مثبت دارد. 

سخت
 40

غ ق ق (مخرج کسر را صفر می کند.)  
بنابراین معادله فاقد جواب حقیقی قابل  قبول است.

متوسط
 41

سخت
 42

سخت
 43
متوسط

 44
سخت

 45
سخت

 46
متوسط

 47
سخت

 48
سخت

 49
متوسط

 50
سخت

کنایه (بیت «ب»): سنگ به چاه افکندن: کنایه از مرتکب خطا و اشتباه شدن  51
حس آمیزي (بیت«ج»): شنیدن بو (آمیختن دو حّس شنوایی و بویایی)

اغراق (بیت «الف»): این که شاعر در اثر نوشیدن شراب از دست ساقی چنان در مجلس سماع از خود بی خود شده که توانسته سنگ بر شیشه ي نه آسمان بکوبد، بیانی اغراق آمیز است!

ج) این که چشم شبنم از دیدن گلزار سیر نشود، تشخیص و استعاره ي مکنیّه به شمار می رود.
خطاي علمی سوال: اسلوب معادله از آرایه هاي «عمومی» ست و طرح سوال از آن در آزمون هاي اختصاصی، خارج از بودجه بندي و هدف گذاري آزمون است. 

سخت
در کتاب هاي اخالقی و آموزشی فارسی مانند «قابوس نامه»، «بحرالفواید»، «نصیحۀالملوك» و «اخالق ناصري» از اندرزنامه ها و پندنامه هاي عصر ساسانی کم و بیش  52

استفاده شده است. 
متوسط

«فدریکو گارسیا لورکا»  بزرگ ترین شاعر سورئالیست اسپانیا و یکی از چهره هاي انقالبی در حوزه ي هنر و اندیشه ي جهان است. وي با کتاب  53
«شاعر در نیویورك» به سوررئالیسم رو آورد، اساس شعر لورکا ترانه هاي عامیانه است که در قالبی شاعرانه و خلّاق ریخته شده است.

متوسط
» «گل» استعاره ي مصرحه از معشوق است، شاعر خود را به «بلبل» تشبیه کرده است و «پاي جان» استعاره ي مکنیه و تشخیص است (گل و خار در بیت گزینه ي «  54

در مصراع دوم هم استعاره ي مصرحه اند).
تشریح گزینه هاي دیگر :

» : کمند زلف : تشبیه / بت: استعاره ي مصرحه از یار / زنجیر صد عالقه : تشبیه گزینه ي «
توجه : «کمند زلف گردنم را بست» استعاره ي مکنیه ندارد؛ بلکه اغراق دارد.

» : چهره ي چون آفتاب، ستاره مثل خون: تشبیه / چشم آسمان: استعاره ي مکنیه و تشخیص / بیت استعاره ي مصرحه ندارد. گزینه ي «

» کشتی سر گشته : استعاره ي مصرحه از عمر، گوهر یک دانه استعاره ي مصرحه از معشوق. بیت تشبیه و استعاره ي مکنیه ندارد. گزینه ي «
سخت

مؤلف تاریخ سیستان، ابیاتی از محمدبن وصیف سیستانی را به عنوان نخستین اشعار پارسی در کتاب خود آورده است که گمان می رود نخستین اشعار پارسی دري  55
باشند.
متوسط
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مشبّھ بھ
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دامن
از لوازم مشبّھ بھ

حذف شده

اضافھ ی استعاری و استعاره ی مکنیّھ استعاره ی کنایی (مکنیّھ): (بیت «ھـ») : الف- دامن خورشید

شبنم
مشبّھ

انسان
مشبّھ بھ

حذف شده

چشم
اندام مشبّھ بھ

حذف شده

اضافھ ی استعاری و استعاره ی مکنیّھ ب- چشم شبنم

1899 1936
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مؤلف تاریخ سیستان، ابیاتی از محمدبن وصیف سیستانی را به عنوان نخستین اشعار پارسی در کتاب خود آورده است که گمان می رود نخستین اشعار پارسی دري
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دیوان خواجو شامل قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیعات و رباعیات است که بر روي هم به دو بخش صنایع الکمال و بدایع الجمال تقسیم می شود.  56
سخت

دیدن و الف زدن غنچه: استعاره  ي مکنیه و تشخیص / لعل لب:   57
تشبیه بلیغ اضافی 

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: فقط تشبیهی دارد که در آن چهره ي یار بر ماه فلک ترجیح داده شده است. گزینه  ي «

»: خطاب قرار دادن صبا استعاره ي مکنیه و تشخیص است. / بیت تشبیه ندارد. گزینه  ي «

»: لعل: استعاره ي مصّرحه از لب و نرگس: استعاره ي مصّرحه از چشم / لعلش آتش: تشبیه بلیغ اسنادي و قِد سرو: تشبیه بلیغ اضافی / بیت استعاره ي مکنیه ندارد. گزینه  ي «
سخت

«مه برج منزلت»: استعاره از معشوق   58
«چشم و چراغ بودن معشوق»: کنایه از ارزشمندي و اهمیت او

«قدح و پیاله و باده»: تناسب
«باد و باده»: جناس ناقص افزایشی

سخت
چو قلم : تشبیه / نسبت دادن «سر و سینه» به قلم: تشخیص و استعاره ي مکنیه / حرف: مجاز از سخن با عالقه ي جزئیّه  59

سخت
پاي سرو سهی: استعاره ي مکنیه و تشخیص / پاي در گل ماندن: کنایه از ناتوانی / تشبیه قد به صنوبر  60

سخت
المعجم از کتاب هاي فنی در زمینه ي علوم ادبی است.  61

متوسط
» کنایه از امید بیهوده داشتن است اما بیت تشخیص ندارد.   «در سر سوداي خام شدن» در بیت گزینه ي «  62

تشریح گزینه هاي دیگر : 

» مخاطب قرار گرفتن دل:  تشخیص /  لگام از دست شدن:  کنایه از بی¬اختیار شدن  گزینه ي «

»: خروشیدن مرغان سحر و دلسوخته بودن الله:  تشخیص /  دلسوخته از کنایه عاشق و شیفته  گزینه ي «

»: فغان برآوردن بلبل و از باغبان نترسیدن او و عقاب برافکندن گل:  تشخیص  /  نقاب برافکندن گل:  کنایه از شکفتن گزینه ي «
متوسط

«چاه عشق»: تشبیه/ «نرگس»: استعاره ي مصّرحه (مجاز با عالقه ي شباهت) از چشم/ «نظر بستن»: کنایه از اغفال کردن  63
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «چوابر» و «چو برق»: تشبیه گزینه ي «

»: «چو کهنه می گسارها»: تشبیه گزینه ي «

»: «چون غنچه»، «مهد امان» و «چون گل»: تشبیه/ «بر باد رفتن»: کنایه از نابود شدن گزینه ي «
سخت

تشریح گزینه هاي دیگر:  64

: عنصري از شاعران هم عصر رودکی نمی باشد. گزینۀ 

: تشویق و حمایت سامانیان از شعر و ادب دري، خالی از انگیزه هاي سیاسی نبود. گزینۀ 

: شاعران این دوره افکار و خیال هاي خود را همان گونه که به خاطرشان می رسید بیان می کردند و براي پیدا کردن تعابیر تازه خود را به زحمت نمی انداختند. گزینۀ 
متوسط

بیت «د»: «خازن چین» استعاره از «خورشید»  65
بیت «الف»: «صبح پیري» تشبیه بلیغ اضافی

بیت «ب»: «راز به صحرا افکندن» کنایه از آشکار کردن راز
بیت «ج»: «خانه» مجاز از اهل خانه

متوسط
میرزا محمود مازندرانی متخلص به «فدایی» بود، میرزا عباس بسطامی، ابتدا «مسکین» و سپس «فروغی» تخلص می کرد و تخلص شعري مال احمد نراقی «صفایی»  66

بود.
متوسط

منوچهري عالوه بر تازي دانی از دانش هاي زمان خود مانند نحو، طب، نجوم و موسیقی هم آگاه بود و اصطالحات و واژه هاي خاص آن علوم را در شعر خویش به  67
کار می برد.

در میان شعرهاي فرخی به ابیات یا قطعاتی بر می خوریم که از نکته هاي اخالقی و آموزنده خالی نیست. با اطالع از اخالق و اعتقادات شخصی او می توانیم در صمیمیت او نسبت به این نکته ها تردید
کنیم.

کار اصلی معزي قصیده سرایی است و زبان غزلش ساده است اما در این نوع شعر هم به مانند قصیده به ابتکار چندانی دست نیافته است.
متوسط

«پرورش طبیعت» قطعه شعري از سروده هاي شمس کسمایی است، با پاره هایی فارغ از قید تساوي و قافیه بندي معمول پیشینیان که در مجله ي آزادیستان منتشر  68
شد. این قطعه  شعر تقلید گونه اي از اشعار اروپایی بود و از نخستین نمونه هاي تجّدد در شعر فارسی به شمار می آید.

سخت
افسانه، منظومه اي بلند و موزون است که در آن مشکل قافیه پس از هر چهار مصراع با یک مصراع آزاد حل شده است.  69

متوسط
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منوچهري عالوه بر تازي دانی از دانش هاي زمان خود مانند نحو، طب، نجوم و موسیقی هم آگاه بود و اصطالحات و واژه هاي خاص آن علوم را در شعر خویش به

در میان شعرهاي فرخی به ابیات یا قطعاتی بر می خوریم که از نکته هاي اخالقی و آموزنده خالی نیست. با اطالع از اخالق و اعتقادات شخصی او می توانیم در صمیمیت او نسبت به این نکته ها تردید

«پرورش طبیعت» قطعه شعري از سروده هاي شمس کسمایی است، با پاره هایی فارغ از قید تساوي و قافیه بندي معمول پیشینیان که در مجله ي آزادیستان منتشر

 اي بلند و موزون است که در آن مشکل قافیه پس از هر چهار مصراع با یک مصراع آزاد حل شده است.
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ترجمه ي منظوم برخی اشعار خارجی، مانند قطعه ي گوزن و تاك که حبیب یغمانی آن را بر اساس شعري از الفونتن سروده است، در عصر نیما انجام شد.  70
سخت

استعاره ي مکینه: الف زدن ابر  71
استعاره ي مصرحه: لؤلوي الال استعاره ي مصرحه از اشک

متوسط
وصال شیرازي قصیده را به سبک قدما اما اغلب با لطف و شیرینی خاّص خود می گفت و در غزل – مخصوصًا مرثیه سرایی به شیوه ي محتشم – نیز دستی قوي  72

داشت.
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: قاآنی در اشعارش بر خالف پیشینیان از معانی فلسفی و عرفانی کم تر بهره برده و در شعر، سر و کارش بیش تر با طبیعت و امور حسی است. گزینه ي «

»: جالب ترین بخش اشعار یغماي جندقی هزلیّات اوست. گزینه ي «

»: نشاط در دربار فتحعلی شاه به لقب معتمدالدوله سرفراز گشت. گزینه ي «
متوسط

هر چند نازك خیالی هاي شیوة صائب بر ذوق حّساس رهی اثر گذاشته است اما توجه به استحکام لفظ و انسجام سخن، کالم او را از پیروان سبک هندي ممتاز  73
می کند.
متوسط

نفحات االنس در بیان حقایق عرفانی و ذکر حال عارفان تا عهد مؤلف و لوایح رساله اي کوتاه شامل سی الیحه با نثري مسجع و شامل حقایقی از عرفان است.  74
نکته مهم درسی: سلسۀالذهب در ذکر حقایق عرفانی و اشعۀ اللّمعات در شرح و توضیح لمعات فخرالّدین عراقی است.

متوسط
بیت آرایه هاي «تشبیه، اسلوب معادله، اغراق و ایهام» ندارد.   75

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
«سندبادنامه» مانند «کلیله و دمنه» در زمان هاي دور، از هند به ایران آمده و ترجمۀ آن به زبان پهلوي در ادبیات ایران پیش از اسالم بسیار مشهور بوده است. در  76
دورة اسالمی، این کتاب به عربی درآمد و در نیمه اّول قرن چهارم هجري، در زمان سامانیان، به فارسی دري ترجمه شد که متأسفانه آن ترجمه هم اکنون در دست نیست. ظاهرًا ازرقی هروي، از
شاعران بزرگ قرن پنجم، این ترجمه را به نظم درآورده بود که متأسفانه سندبادنامۀ منظوم او هم به دست ما نرسیده است. ترجمۀ منثور «سندبادنامه» گویا تا قرن ششم هجري در دست بوده و

در این زمان، ظهیري سمرقندي، چون انشاي آن را ساده و غیر مزیّن یافته است، بر آن شده که آن را به نثري فنّی و آراسته به امثال و اشعار پارسی و تازي درآورد.
سخت

در بیت دوم تشبیه وجود ندارد و چو به معنی «هنگامی که» است. مراعات نظیر میان واژگان «پروانه» و «شمع»  77
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: نبست و نگشاد = تضاد / زمان و زمانه = جناس ناقص افزایشی گزینۀ «

»: بندد و خندد = سجع / دل و دلدار = اشتقاق گزینۀ «

»: شکر   ایهام تناسب:  – شکر خوراکی           – معشوقۀ خسرو متناسب با «شیرین» / شکر استعاره از دهان گزینۀ «
متوسط

» مرتبط با اواخر دورة عباسی و پس از حملۀ مغول و ترکان » مربوط به شعر دورة اموي است. توجه داشته باشید که عبارت گزینۀ « عبارت مذکور در گزینۀ «  78
عثمانی است.

متوسط
- دوشیزة قریش، فاجعۀ رمضان، عروس فرغانه، زیباي کربال، ابومسلم خراسانی و احمد بن طولون از آثار جرجی زیدان هستند.  79

- شب تابستان، حادثۀ شرف، پایان دنیا، سرباز سیاه و خانه اي از گوشت از آثار مهم یوسف ادریس اند.

- رمان هاي بیروت  و کابوس هاي بیروت و دو مجموعه شعر دربند کردن رنگین کمان و غم نامه اي براي یاسمن ها نوشتۀ غادةالّسمان هستند.
- ملکۀ زنوبیا و سرگشتگی در بالد شام آثار سلیم بستانی، قهوه خانۀ باشوره اثر خلیل سواحري، المواکب سرودة جبران و النظرات نوشتۀ منفلوطی است.

سخت
جملۀ ذکر شده معناي اصل «آزادي» است که تقریبًا با مفهوم دموکراسی غربی نزدیک است و قبل از دورة مشروطه در ادبیات ما سابقه نداشته است.   80

- ویژگی مشترك درون مایه هاي شاخص شعر عصر مشروطه این بود که هر کدام از آن ها به نوعی از فرهنگ غربی متأثر بودند.
متوسط

جامعه شناسی از پایان قرن نوزدهم باتوجه به تفاوت موضوع خود از علوم طبیعی فاصله گرفت و طی قرن بیستم باتوجه به تفاوت روش خود به تدریج به روش   81
هاي غیر تجربی اهمیت داد.

متوسط
بررسی گزینه ها:  82

) نادرست – درست ) درست – نادرست     ) نادرست – نادرست     ) درست – درست    
متوسط

به عقیده ي ماکس وبر، حس و تجربه شاخص هاي اصلی شناخت علمی می باشند و جامعه شناسی علمی به دلیل خصلت تجربی خود نمی تواند داوري هاي ارزشی  83
انجام دهد. وي موضوع جامعه شناسی را کنش هاي اجتماعی انسان معرفی نموده و ذهن و عقل انسان را در جریان شناخت، داراي تأثیر فعال می داند.

متوسط
مجموعه پدیده هایی که در گستره ي زندگی اجتماعی انسان قرار می گیرند جهان اجتماعی می گویند. نوع ارتباط و چینش پدیده هاي که جهان اجتماعی را می   84

سازند ساختاراجتماعی می گویند. مجموعه پدیده هاي جهان اجتماعی با توجه به ساختار و ارتباط آن با یکدیگر را نظام اجتماعی می گویند.
ساختار ورزشگاه متناظر با ساختار اجتماعی و ساختمان آن متناظر با نظام اجتماعی است. مجموعه اجزاء و عناصر بیمارستان متناظر با جهان اجتماعی است. روابط همسري و فرزندي متناظر با ساختار

اجتماعی است.
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به عقیده ي ماکس وبر، حس و تجربه شاخص هاي اصلی شناخت علمی می باشند و جامعه شناسی علمی به دلیل خصلت تجربی خود نمی تواند داوري هاي ارزشی
انجام دهد. وي موضوع جامعه شناسی را کنش هاي اجتماعی انسان معرفی نموده و ذهن و عقل انسان را در جریان شناخت، داراي تأثیر فعال می داند.

مجموعه پدیده هایی که در گستره ي زندگی اجتماعی انسان قرار می گیرند جهان اجتماعی می گویند. نوع ارتباط و چینش پدیده هاي که جهان اجتماعی را می 

ساختار ورزشگاه متناظر با ساختار اجتماعی و ساختمان آن متناظر با نظام اجتماعی است. مجموعه اجزاء و عناصر بیمارستان متناظر با جهان اجتماعی است. روابط همسري و فرزندي متناظر با ساختار
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نهادهاي اجتماعی ابعاد فرهنگی دارند اما همه آنها نهاد فرهنگی نیستند. 
نهاده ي که از طریق تعلیم و تربیت به فعالیت هاي فرهنگی می پردازند فرهنگ را تولید می کند و استمرار می دهد، عمق غنا می بخشد نهاد فرهنگی می گویند. مثل خانواده، رسانه، آموزش و

پرورش و آموزش عالی
متوسط

تقسیم اجزاي جهان اجتماعی براساس دامنه و اندازه می توان  پیوستار ترسیم کرد:  85

- پدیده هاي خرد مانند کنش هاي اجتماعی افراد

- پدیده هاي کالن مانند نظام اجتماعی

- میانه پیوستار= پدیده هایی که دامنه متوسط دارند قرار می گیرند.
تقسیم اجزاي جهان براساس ذهنی و عینی بودن و یا نامحسوس و محسوس بودن در یک پیوستار قرار دارند. که در یک طرف پیوستار پدیده هایی هستند که بعد محسوس قوي تري دارند در

طرف دیگر پدیده هاي کامًال ذهنی مثل عقاید آرمان ها و ارزش هاي اجتماعی قرار دارند.
آزادي بیان: یک مفهوم ذهنی است چون یک ارزش اجتماعی محسوب می شود و از طرفی پدیده اجتماعی کالن است زیرا در سطح گسترده تري وجود دارد.

روستا: نسبت به شهر پدیده اي خرد محسوب می شود و هم چنین پدیده اي عینی و محسوس است.
دید و بازدید نوروز: جزء کنش هاي اجتماعی افراد است پس پدیده اي خرد و محسوس و عینی است.

سخت
اگر شخصی شغل خود را تغییر دهد و با شغل جدید موقعیت اجتماعی او تغییر نکند تحرك افقی رخ می دهد. کارمندي که از یک بخش به بخش دیگر انتقال یابد  86

تحرك اجتماعی افقی رخ می دهد.
متوسط

از دید مستشرقان و تاریخ نگاران غربی، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدي یا اساطیري نیست. بلکه هویتی سکوالر و دنیوي است که به بعدهاي تاریخی و  87
جغرافیایی آن محدود می شود. این هویت در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی، امت و ملت اسالمی را به اقوام مختلف ترك، عرب و فارس تقسیم می کرد.

متوسط
حواس آدمی ابزار شناخت حسی است - مانند چشم و گوش  88

عالم طبیعت منبع شناخت حسی است - غیر طبیعی، محسوس نیستند - مشاهده و احساس با حواس مختلف روش شناخت حسی است. 
وحی و الهامات الهی و غیر الهی منبع شناخت شهودي است. مشاهده و استدالل روش شناخت شهودي نیست بلکه ریاضت، سلوك، تصفیه، تزکیه و نحوه  و رفتار و عمل آدمی است. هر نوع شهودي

با نوعی خاص از سلوك همراه است.
متوسط

یاد گرفتن درس ها براي این دانش آموز یک پیامد طبیعی و غیرارادي است.  89
پاسخ دادن به پرسش هاي امتحانی و دادن نمره ي خوب توسط معلم، پیامد ارادي کنش اوست.

بنابراین اولی  به اراده ي خود او               دومی  به اراده ي معلم وابسته است.
سخت

متفکران مسلمان با شناسایی تفاوت موضوع علم عملی و نظري، دانش اجتماعی را شبیه علوم طبیعی نمی دانستند به همین دلیل دانش اجتماعی آنان از نوع جامعه   90
شناسی پوزیتیویستی نیست.

جامعه شناسی انتقادي تنها به شناخت حسی و تجربی اکتفا نمی کند بلکه سطوح دیگري از معرفت و عقالنیت را که در فرهنگ و عرف اجتماعی بشر حضور دارد را براي شناخت علمی به رسمیت
می شناسد. بنابراین داوري هاي ارزشی را با این که معیاري تجربی ندارند جزء علوم اجتماعی می داند. جامعه شناسی این بخش از دانش یعنی داوري هاي ارزشی خود را با روش ها و استدالل هاي غیر 

حسی و غیر تجربی دنبال می کند.
سخت

دانشمندان علوم سیاسی از تناقضی که از نارضایتی مردم نسبت به نظام سیاسی لیبرال دموکراسی به وجود می آید، با عنوان پارادوکس دموکراسی یاد می کنند.  91
متوسط

بخشی از فرهنگ واقعی می تواند از مواردي باشد که در سطح آرمان ها رعایت آن را الزم نمی دانند. بنابراین بخشی از فرهنگ واقعی خارج از فرهنگ آرمانی  92

» به دلیل استفاده از کلمه ي «همواره» اشتباه است. واقع می شود و بخشی از فرهنگ آرمانی نیز بیرون از فرهنگ واقعی قرار می گیرد. گزینه ي «
متوسط

تشریح گزینه هاي دیگر:  93

»: شناخت جهان ماوراء طبیعی، آرمان ها و ارزش هاي زندگی آدمیان را تغییر می دهد و کنش هاي اجتماعی آنان را دگرگون می سازد و از این جهت به جهان اجتماعی وارد می شود. گزینه ي «

»: هر چیزي که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد، درون جهان اجتماعی قرار می گیرد، براساس این قاعده کنش هاي اجتماعی انسان ها و پیامدهاي آن ها به جهان اجتماعی گزینه ي «
تعلق می گیرند.

»: پدیده هایی که محصول کنش اجتماعی انسان نیستند از جهت ارتباطی که با جهان گزینه ي «
اجتماعی پیدا می کنند، می توانند به آن وارد شوند.

متوسط
حرمت ربا: در نهاد اقتصادي اسالمی، عدالت و قسط  از ارزش هاي اصلی اقتصادي و حرمت ربا از قواعد و هنجارهاي پذیرفته شده ي آن است.  94

تکاثر: عنصري باطل هم در فرهنگ آرمانی و هم در فرهنگ واقعی است.
تقدس حیوانات در هندوستان: از جمله آداب و هنجارهایی است که درون فرهنگ آرمانی و واقعی جامعه ي هند وجود دارد.

سخت
علوم اجتماعی اگر علم را به معناي تجربی آن محدود نکنند، می توانند درباره ي حق یا باطل بودن فرهنگ هاي مختلف نیز داوري کنند.  95

متوسط
از انواع کنش انسانی می توان به کنش درونی مانند ادراك و تفکر و کنش بیرونی مانند راه رفتن و نشستن اشاره کرد.  96

همچنین کنش انسانی دو نوع پیامد دارد:
اول، پیامدهاي ارادي این نوع پیامدها به اراده ي افراد انسانی یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است.
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 هاي اصلی اقتصادي و حرمت ربا از قواعد و هنجارهاي پذیرفته شده ي آن است.

علوم اجتماعی اگر علم را به معناي تجربی آن محدود نکنند، می توانند درباره ي حق یا باطل بودن فرهنگ هاي مختلف نیز داوري کنند.

 توان به کنش درونی مانند ادراك و تفکر و کنش بیرونی مانند راه رفتن و نشستن اشاره کرد.
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دوم، پیامدهاي طبیعی یا غیرارادي این نوع پیامدها به اراده ي فرد انسانی وابستگی ندارد.
- یاد گرفتن درس ها، پیامد طبیعی و غیرارادي مطالعه ي کتاب درسی توسط دانش آموز است. اما پاسخ دادن به پرسش هاي امتحانی و دادن نمره ي خوب توسط معلم (قبولی در امتحان)، پیامد

ارادي کنش اوست.
- شکست ناشی از تصمیم احساسی یک پیامد طبیعی و غیر ارادي کنش انسان است که درونی است.

- نشاط پس از ورزش نیز یک پیامد طبیعی و درونی حاصل از ورزش کردن است.
سخت

عالم طبیعت  منبع شناخت حسی / وحی و الهامات الهی و غیرالهی  منبع شناخت شهودي / نحوه ي رفتار و عمل آدمی  روش شناخت شهودي / مشاهده  97

و احساس  روش شناخت حسی
متوسط

متفکران مسلمان با شناخت تفاوت موضوع علم عملی نظري، دانش اجتماعی را شبیه علوم طبیعی نمی دانستند و به همین دلیل، دانش اجتماعی آنان از نوع جامعه   98
شناسی پوزیتیویستی نیست. جامعه شناسی انتقادي به شناخت حسی و تجربی بسنده نمی کند بلکه سطوح دیگري از معرفت و عقالنیت را که در فرهنگ و عرف اجتماعی بشر حضور دارد، براي

شناخت علمی به رسمیت می شناسد؛ به همین دلیل داوري هاي ارزشی را نیز با آن که معیاري تجربی ندارند، جزء علوم اجتماعی می داند.
سخت

نظام اقتصادي می تواند با حمایت هاي ویژه از حکومت و دولت قدرت آن را تحکیم بخشد و نظام سیاسی بر اساس ارزش هایی که پذیرفته است با وضع قوانین به  99
سهم خود بر نظام اقتصادي اثر می گذارد. نظام سیاسی اگر از ارزش ها و آرمان هاي فرهنگی دور شود، زمینه ي تعارضات و بحران هاي فرهنگی هویتی را پدید می آورد. اگر رویکرد نظام سیاسی در

جهت بازار آزاد و حاکمیت سرمایه باشد بر شکاف طبقاتی جامعه می افزاید.
متوسط

- قواي بدنی و جسمانی در حکم ابزارهایی براي قواي نفسانی و روانی انسان (بعد روحانی انسان) می  باشند و اگر این قوا صدمه ببینند زمینه ي پرورش قواي  100
نفسانی و روحانی انسان نیز آسیب می بیند و این امر نشان دهنده ي تأثیر ویژگی هاي جسمانی و خصوصیات روحانی است.

جهان اجتماعی و ویژگی هاي روحانی، نفسانی و روانی افراد جامعه با یکدیگر تعامل و تأثیر متقابل دارند.
براین اساس هر جهان اجتماعی با نوعی خاص از هویت روانی و اخالقی افراد سازگار است و این امر نمونه اي از تعامل جهان اجتماعی و ویژگی روانی است.

از جهان اجتماعی به تناسب هویت خود با جهان نفسانی روحانی تعامل می کند.
در جامعه ي قبیله اي هویت افراد از طریق جایگاه قبیله اي آنان مشخص می شود و این امر نشان دهنده ي تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی است.

سخت
هیچ یک از اجزاي جهان اجتماعی بدون معنا نیست، به همین دلیل، همه ي پدیده هاي اجتماعی، هویتی معنایی و ذهنی دارند، اما همه ي پدیده هاي اجتماعی  101

داراي بُعد محسوس و عینی نیستند؛ پدیده هاي اجتماعی را از جهت عینی و محسوس بودن یا ذهنی و نامحسوس بودن در یک پیوستار قرار می دهند.
عقاید و ارزش ها در الیه هاي عمیق قرار می گیرند. عمیق ترین الیه ي اجتماعی، عقاید کالنی هستند که بر آرمان ها و ارزش هاي اجتماعی تأثیر می گذارد.

بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه از آن جانبداري می کنند و رعایت آن را الزم می دانند، اما در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند فرهنگ آرمانی می نامند. فرهنگ واقعی آن بخش از
فرهنگ است که مردم به آن عمل می کنند. بخشی از فرهنگ واقعی می تواند در حوزه فرهنگ آرمانی باشد. یعنی مردم مطابق با ارزش ها و هنجارهایی عمل می کنند که رعایت آن ها را الزم و مهم
می دانند. بخشی دیگر می تواند از مواردي باشد که در سطح آرمان ها رعایت آن را الزم نمی دانند. بنابراین بخشی از فرهنگ واقعی خارج از فرهنگ آرمانی واقع می شود و بخشی از فرهنگ آرمانی

نیز بیرون از فرهنگ واقعی قرار می گیرد.
بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد و براساس خرافات شکل گرفته باشد، باطل و بخش هایی که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد، حق است.

سخت
در جهان اساطیري نیز همانند گروهی که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و طبیعی می داند، براي بخش اجتماعی جهان انسانی اهمیت زیادي قائل می   102

شود؛ اما در جهان اساطیري، برخالف جهان فرهنگ، به جهان ذهنی و طبیعی هیچ اهمیتی داده نمی شود و با همه ي مراتب عقالنیت مخالفت می شود.
تأثیر محیط هاي جغرافیایی مختلف بر مناسبات و روابط اجتماعی، به معناي تعامل فعال جهان عینی با جهان فرهنگی است.

مدار مشروعیت، حق و باطل بودن است. اگر قدرت موافق حکم و قانون و اراده ي تشریعی خداوند اعمال شود، مشروع است. مدار مقبولیت خواست و اراده ي کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال
می شود. بر این اساس، به فرض این که این گروه قدرتی به دست بگیرند، قدرت آن ها ممکن است مقبولیت به دست آورد؛ اما مشروع نخواهد بود.

سخت
103  تشریح گزینه هاي دیگر:

»: غلط، صحیح، صحیح گزینه ي «

»: صحیح، صحیح، غلط گزینه ي «

»: غلط، غلط، صحیح گزینه ي «
متوسط

هر چیزي که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد، درون جهان اجتماعی قرار می گیرد. جهان اجتماعی از مجموعه ي پدیده هایی حکایت می کند که  104
مربوط به اجتماع هستند. لذا پدیده هاي طبیعی نیز از جهت ارتباطی که با زندگی اجتماعی پیدا می کنند، درون جهان اجتماعی قرار می گیرند.

ساختار اجتماعی از نوع ارتباط و چینش پدیده هایی که در جهان اجتماعی وجود دارد، حکایت می کند. لذا عباراتی چون مقاوم سازي در برابر زلزله، ارتباط کشاورزي و آب و هوا، محدود شدن
فرصت هاي زندگی در اثر آلودگی محیط زیست و... که ارتباط انواع پدیده ها (مثًال کنش انسانی و پدیده ي طبیعی) را نشان می دهند، مرتبط با ساختار اجتماعی اند.

متوسط
شناسایی کنش هاي اجتماعی انسان ها، قدرت پیش بینی نسبت به آثار و پیامدهاي فعالیت هاي اجتماعی را پدید می آورد و این از فواید علوم اجتماعی است. البته  105

قدرت پیش بینی علوم اجتماعی به دلیل آگاهانه و ارادي بودن کنش هاي انسانی و تنوع آن ها از پیچیدگی بیش تري نسبت به علوم طبیعی برخوردار است.
سیاست: علم اداره ي جامعه یا علم به پدیده ي قدرت و حکومت است که یکی از خرده نظام هاي اجتماعی است.

جامعه شناسی خرد، جامعه شناسی را شناخت کنش اجتماعی انسان می داند.
علوم اجتماعی را می توان علم به پدیده ها و واقعیت هاي اجتماعی تعریف کرد.

سخت
جامعه شناسی انتقادي، فقط یک علم ابزاري نیست تا در خدمت وضع موجود و به پیش بینی و پیش گیري حوادث مشغول باشد. بلکه دانشی است که با داوري  106
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ساختار اجتماعی از نوع ارتباط و چینش پدیده هایی که در جهان اجتماعی وجود دارد، حکایت می کند. لذا عباراتی چون مقاوم سازي در برابر زلزله، ارتباط کشاورزي و آب و هوا، محدود شدن
 کنش انسانی و پدیده ي طبیعی) را نشان می دهند، مرتبط با ساختار اجتماعی اند.

شناسایی کنش هاي اجتماعی انسان ها، قدرت پیش بینی نسبت به آثار و پیامدهاي فعالیت هاي اجتماعی را پدید می آورد و این از فواید علوم اجتماعی است. البته
قدرت پیش بینی علوم اجتماعی به دلیل آگاهانه و ارادي بودن کنش هاي انسانی و تنوع آن ها از پیچیدگی بیش تري نسبت به علوم طبیعی برخوردار است.

جامعه شناسی انتقادي، فقط یک علم ابزاري نیست تا در خدمت وضع موجود و به پیش بینی و پیش گیري حوادث مشغول باشد. بلکه دانشی است که با داوري
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نسبت به ارزش ها و هنجارها، توصیه هاي خود را جهت گذار از نظام موجود به نظام مطلوب، انجام می دهد.
سخت

در علوم اجتماعی ظرفیت داوري درباره ي هنجارها و ارزش هاي رفتاري خود و دیگران و به دنبال آن امکان انتقاد نسبت به خطاهاي رفتاري و اجتماعی وجود  107
دارد. علوم اجتماعی با داوري و انتقاد درباره ي کنش هاي اجتماعی، فرصت واکنش و موضع گیري اجتماعی مناسب و صحیح را براي دانشمند فراهم می آورد.

جامعه شناسی قرن نوزدهم موضوع خود، یعنی جامعه و پدیده هاي اجتماعی را مانند یکی از پدیده هاي اندام وار طبیعی، در نظر می گرفت و تفاوت میان موضوع علوم طبیعی و علوم اجتماعی را
نادیده می انگاشت.

متوسط
به استدالل هاي عقلی دربارة امـور غیرمحسـوس و غیرطبیعـی، استدالل غیرتجربی یا تجریدي گویند. استفاده از شناخت عمومی و عقل، شناخت علمـی را در  108
حاشـیۀ شناخت عمومی قرار می  دهد و به آن ملحق می  گرداند. در این حال، شناخت علمی به تبع شناخت عمومی سیار و متغیر می  شود. غلبۀ دیدگاه حس گرایانه سبب شد تا آگاهی هاي پیشـین

بشـر نسبت به جامعۀ انسانی نیز به دلیل این کـه از روش هاي صـرفًا حسی به دست نیامده بود یا از روش عقلـی اسـتفاده کـرده بـود، آگاهی هاي غیرعلمی دانسته شود.
متوسط

غرب بعد از رنسانس، نمونه اي از یک جامعۀ ارگـانیکی اسـت کـه تقسـیم کـار در آن بـه صـورت گسـترده صـورت گرفتـه اسـت. اندیشمندانی که به تفاوت  109
موضوع علوم طبیعی و اجتمـاعی توجـه کرده اند معتقدند جهان هاي اجتماعی مختلف در عـرض یـکدیگـر هستند، نه در طول هم.

متوسط
غلبۀ کنش هاي عقالنی معطوف به هدف یعنی آدمیان متوجه اهداف دنیوي اند و براي رسیدن به این هدف ها از علوم تجربی استفاده می کنند.  110

منظور از افسون زدایی، معنازدایی و تقدس زدایی از جهان است. یعنی جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل بشرند.
سخت

عبارات مورد نظر به ترتیب به ویژگی هاي افسون زدایی، قفس آهنین، زوال عقالنیت ذاتی و غلبۀ کنش هاي عقالنی معطوف به هدف جهان متجدد اشاره دارند.  111
سخت

تزلزل فرهنگی ج  - هنگامی رخ می دهد که مبادي هویت ساز فرهنگ، ثبات و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست می  دهد   112

شناخت شهودي - فرهنگ  هاي مختلف با این نوع شناخت برخوردي یکسان ندارند.  الف 

زوال عقالنیت ذاتی ب  - از بین رفتن متافیزیک و علومی که داوري هاي ارزشی انجام می  دهند. 
سخت

هر نظام سیاسی اراده هاي اجتماعی را به سوي ارزش ها و اهداف متناسب خود راهبري می کند.  113
سازوکارهاي سیاسی بدون عوامل اجرا کنندة آن، تحقق پیدا نمی کنند حکومت، مجموعه عواملی هستند که سیاست هاي مربوط به کل جامعه را پیش می برند.

در عقاید اسالمی، احکام و مقررات با خواست مردم، انبیا و اولیاي الهی تعیین نمی شوند.
سخت

امروزه تأثیر کنش هاي اجتماعی انسان بر محیط زیست از مهم ترین مسائلی است که توجه جامعه انسانی را به خود مشغول داشته است. انباشته شدن مواد  114
تجزیه ناپذیر در طبیعت نیز این تأثیرات کنش هاي اجتماعی انسان ها بر طبیعت است.

شناخت علمی در درجۀ اول به دنبال کشف امور واقعی است؛ مانند علوم پایه و علوم مهندسی. آشکار شدن اثرات مضر این مواد نیز در علوم تجربی صورت گرفته است و به کشف حقیقت که از
تأثیرات شناخت علمی بر شناخت عمومی است، مربوط نمی شود.

این که کشفیات علمی در کنش هاي افراد مؤثر باشد و منجر به کم تر استفاده کردن از مواد تجزیه ناپذیر شود، بیانگر تأثیر شناخت علمی بر شناخت عمومی است.
فرهنگ آرمانی بخشی از فرهنگ است که مردم در یک جامعه از آن جانبداري می کنند و رعایت آن را الزم می دانند اما در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند.

برنامه ریزان فرهنگی جامعه تالش می کنند تعلیم و تربیت الزم را براي ورود فرهنگ آرمانی به عرصۀ فرهنگ واقعی فراهم آورند.
سخت

داوري ارزشی در مراحل شناخت علمی در علوم اجتماعی آخرین مرحله شناخت می باشد به همین جهت به راحتی گزینه صحیح قابل تشخیص می باشد.  115
متوسط

هویت فرهنگی جامعه، هنگامی محقق می شود که عقاید و ارزش هاي مشترکی در جامعه شکل گیرد.  116
فرهنگی که نتواند نیازهاي جسمانی و طبیعی آدمیان را سازمان دهد، با بحران هاي زیست محیطی و اقتصادي و معیشتی به بن بست می رسد.

خودباختگی فرهنگی جوامع غیرغربی در برابر فرهنگ غرب را غرب  زدگی می نامند. خودباختگی فرهنگی مانع تعامل و داد و ستد فرهنگی می شود. جامعۀ خودباخته نمی تواند به فرهنگی که در
قابل او قرار گرفته و مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق شود.

سخت
تشریح عبارات نادرست:  117

منبع شناخت عقلی حقایق طبیعی و غیرطبیعی است و قوانین علمی و ... مصادیق حقایق غیرطبیعی هستند.
شناخت عمومی بیش تر براي استفادة عملی  و زندگی در جهان اجتماعی است و شناخت علمی نیز فواید عملی دارد اما در درجۀ اول به دنبال کشف امور واقعی است.

سخت
در جامعه شناسی تفهمی، هدف، داوري ارزشی و انتقادي نسبت به ارزش ها در نظام اجتماعی نیست؛ بلکه فهم پدیده هاي اجتماعی براي پیش بینی و کنترل آن   118

هاست.
در دورة رنسانس فرهنگ غرب براي تسط ابعاد دنیوي و این جهانی خود، به سوي حذف پوشش دینی، قدم برداشت و در این راستا در نخستین گام به یونان و رم باستان بازگشت. این رجوع براي
مستقر شدن در فرهنگ اساطیري باستانی نبود؛ بلکه بازگشت به جهان باستان براي عبور از مسیحیت و تداوم بخشیدن به حرکتی بود که فرهنگ یونان با غفلت از تفسیر توحیدي هستی، طی

کرده بود، همان حرکتی که مسیحیت مانع از تداوم آن شده بود.
دولت هاي سکوالر غربی در جمایت از مبلّغان مسیحی انگیزة دینی نداشتند. آن ها همان گونه که ابتدا حرکت هاي پروتستانی را براي حذف قدرت کلیسا و ایجاد یک سیاست سکوالر به خدمت
گرفتند، اینک از تبلیغ مسیحیّت براي بسط جهانی قدرت خود استفاده می کردند، آنان با تبلیغ مسیحیّت، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را دچار اختالل می کردند و از طریق سازمان هاي

فراماسونري نیز بر نخبگان سیاسی کشورهاي دیگر تأثیر می گذاشتند.
سخت

جوامعی که از قدرت مقاومت بیش تري در برابر استعمار، برخوردار بودند و کشورهاي غربی نمی توانستند به صورت مستقیم آن ها را تحت سلطۀ سیاسی خود  119
درآورند، از طریقی نفوذ اقتصادي، سیاسی و فرهنگی در جامعۀ جهانی جدید ادغام شدند. در دورة استعمار، این گونه جوامع تحت نفوذ کشورهاي استعمارگر قرار گرفته و در شرایط نیمه
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در جامعه شناسی تفهمی، هدف، داوري ارزشی و انتقادي نسبت به ارزش ها در نظام اجتماعی نیست؛ بلکه فهم پدیده هاي اجتماعی براي پیش بینی و کنترل آن 

در دورة رنسانس فرهنگ غرب براي تسط ابعاد دنیوي و این جهانی خود، به سوي حذف پوشش دینی، قدم برداشت و در این راستا در نخستین گام به یونان و رم باستان بازگشت. این رجوع براي
مستقر شدن در فرهنگ اساطیري باستانی نبود؛ بلکه بازگشت به جهان باستان براي عبور از مسیحیت و تداوم بخشیدن به حرکتی بود که فرهنگ یونان با غفلت از تفسیر توحیدي هستی، طی

غان مسیحی انگیزة دینی نداشتند. آن ها همان گونه که ابتدا حرکت هاي پروتستانی را براي حذف قدرت کلیسا و ایجاد یک سیاست سکوالر به خدمت
ت، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را دچار اختالل می کردند و از طریق سازمان هاي

جوامعی که از قدرت مقاومت بیش تري در برابر استعمار، برخوردار بودند و کشورهاي غربی نمی توانستند به صورت مستقیم آن ها را تحت سلطۀ سیاسی خود
درآورند، از طریقی نفوذ اقتصادي، سیاسی و فرهنگی در جامعۀ جهانی جدید ادغام شدند. در دورة استعمار، این گونه جوامع تحت نفوذ کشورهاي استعمارگر قرار گرفته و در شرایط نیمه
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استعماري به سر می بردند؛ مانند چین، عثمانی و ایران.
شناختی که جامعه شنانسی انتقادي براي رفع کاستی هاي علم حسی و جامعه شناسی تجربی استفاده کرد، همان اندوختۀ اجتماعی شناخت بشري است که از آن با عنوان شناخت عمومی یاد کردیم

که فهم عرفی یا عقل جمعی نیز نامیده می شود.
ارسطو، حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته هاي آن ها باشد، دموکراسی می نامد. زیرا دموکراسی به معناي حاکمیت مردم است و در این نوع حاکیت، مردم براساس آراي خود

حکومت می کنند. او حکومتی را که در آن اکثریت مردم براساس حقیقت و فضیلت حضور و فعالیت دارند، جمهوري می خواند.
سخت

تشریح عبارات نادرست:  120
- نظام سیاسی می تواند با وضع قوانین و مقررات مالی از گردش ثروت بین قشرهاي محدودي از جامعه پیشگیري کند.

- جهان اجتماعی متجدد به دالیلی که ریشه در شناخت عمومی و فرهنگ آن دارد، در مقطعی از تاریخ خود شناخت حسی و تجربی را مورد حمایت قرار داده است.
- تفاوت اخالق و فرهنگ بشر از سنخ تفاوت هایی است که در انواع مختلف موجودات است.

متوسط
پروتاگوراس درباره ي شناسایی می گوید «آدمی مقیاس همه چیز است. مقیاس هستی آنچه هست و این که چگونه است و مقیاس نیستی آنچه نیست و چگونه  121

نیست. یعنی آنچه حواس هر کسی گواهی می دهد براي خود او عین حقیقت است.
سخت

وظیفه ي فلسفه ي علوم طبیعی تفحص و جست وجو در پدیده هاي طبیعی نیست.  122
متوسط

به اعتقاد سقراط، کسانی که بیش از همه به دانایی شهرت دارند، زبون تر از دیگران هستند و آن ها که چنین آوازه اي ندارند، خردمند تر از آنان هستند. به نظر  123
وي، داناترین آدمیان کسی است که بداند هیج نمی داند. سقراط معتقد است که هر کس بخواهد کاري انجام دهد، اول باید بفهمد آن کار درست است یا نادرست.

متوسط
سقراط با روشی معتدل و بیانی استوار و مطمئن، انسان ها را به تأمل در نفس خویشتن دعوت می کرد.  124

سخت
از نظر ارسطو وظیفه ي یک فیلسوف آن است که به تفسیر جهان هستی از افق علل چهارگانه بپردازد.  125

متوسط
سقراط در دادگاه گفت:  126

اکنون پاسخ این سؤالم را بگو، آیا کسی پیدا می شود که علم و قدرت فوق بشري را قبول داشته باشد، ولی وجود خداوند را منکر شود؟
سخت

افالطون بی پایه بودن اعتقاد به این که شناسایی یقین آور است را نشان می دهد اما منظور از بی اعتباري حواس این نیست که ما هر چه می بینیم و لمس می کنیم  127
اشتباه و بی اعتبار است. اما حواس انسان براي همیشه از این که معرفت و شناسایی حقیقی را به ارمغان بیاورند محرومند.

سخت
حق حاکمیت بر جامعه بحثی نیست که مستقیمًا به بحث فلسفی اراده ي آزاد یا جبر تأثیر داشته باشد.  128

سخت
سقراط با فریاد «خود را بشناس» پرده ي جهل مرکب را از مقابل چشم ها فرو می اندازد و فرد را بر کرسی تواضع می نشاند و به او می آموزد تا با تکیه بر عقل  129

خداداي می توان از وسوسه ي شک و گمان خالصی یافت و راه حقیقت را پیمود.
سقراط مخاطب خود را در فراز و نشیب راه دانایی همراه خود می برد تابه نقطه اي می رسد که دیدگان مخاطب او باز شود و در می یابد که تا سر منزل دانش حقیقی فاصله ي بسیار دارد. این

«خودآگاهی» افق جدیدي را پیش روي هر جوینده ي حکمت می گشاید.
متوسط

اگر کثرت در کار نبود «نمی توانستیم اشیاء را از یکدیگر تمیز دهیم» و اگر وحدت در کار نبود هرگز «نمی توانستیم میان اشیاء همانندي و مشابهت برقرار  130
کنیم» و این بحث از مباحث «فلسفه ي اولی» یا «مابعدالطبیعه» است.

متوسط
فرد رها شده از اسارت، در مرحله ي دوم، خود آدمیان و اشیاء را خواهد دید و پس از آن به تماشاي آسمان و ستارگان خواهد پرداخت. افالطون سیر عقالنی به  131

سوي معرفت حقیقی یا شناسایی مثل را در کتاب جمهوري به کمک تمثیلی معروف به تمثیل غار بیان داشته است.
سخت

کاربرد این مفاهیم نشان می دهد که یک فیزیکدان آنها را در طبیعت «اموري واقعی» می داند و بعالوه آدمی را «قادر به شناخت طبیعت» و موجودات و قوانین  132
آن می داند. تغییر رنگ تورنسل در مجاورت باز و اسید از جمله اموري است که بارها و بارها تکرار شده است و تبدیل به «قانون» شده است و مفهوم «قانون» به ما می فهماند که انتظار داریم طبیعت

همواره به صورت یکنواخت و مشابه عمل کند.
متوسط

اصل علیّت نزد همه ي دانشمندان اصلی پذیرفته شده است که همه ي قوانین علمی بر پایه ي آن بنا شده است.  133
متوسط

پروتاگوراس معتقد بود که آن چه حواس هر کسی گواهی می دهد؛ براي او عین حقیقت است. وي از این بیان نتیجه می گیرد که حقیقت نسبی است و هیچ  134
دانش پایدار و مطلقی وجود ندارد. پس زیبایی از نظر پروتاگوراس نسبی است و نظرات مختلفی در رابطه با آن وجود دارد.

متوسط
مراد ارسطو از علت فاعلی معموًال آن عامل خارجی است که در حرکت و تغییر اشیا مؤثر است، چه بسا که این علت خارجی در امور طبیعت مشخص و معلوم  135

نیست.
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: طبیعت همواره عاملی داخلی است و به درون شیء بازمی گردد. گزینه ي «

»: صورت طبیعت است آن گاه که آن را به عنوان مبدأ حرکت و سکون در یک شیء در نظر بگیریم. گزینه ي «

»: از نظر ارسطو علت غایی معادل با میل طبیعی است؛ نه خود طبیعت. گزینه ي «
متوسط
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پروتاگوراس معتقد بود که آن چه حواس هر کسی گواهی می دهد؛ براي او عین حقیقت است. وي از این بیان نتیجه می گیرد که حقیقت نسبی است و هیچ

 آن عامل خارجی است که در حرکت و تغییر اشیا مؤثر است، چه بسا که این علت خارجی در امور طبیعت مشخص و معلوم
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ماده و صورت امري نسبی است؛ پس مرغ نسبت به جوجه صورت آن محسوب می شود که به گفته ي بهمنیار بن مرزبان آن بود که بدو چیزي به فعل آید.  136
طبیعت تخم مرغ نسبت به جوجه صورتی است که آن (تخم مرغ) را به سوي صورت جوجه سوق می دهد.

سخت
هر مکتبی که انسان را تابع عوامل بیرون از خود بداند براي اختیار انسان وجهی قائل نیست و بحث جبر و اختیار بحثی فلسفی است.  137

سخت
سقراط همانطور که خود صریحًا گفته، سخنوري توانا نبود، بلکه چون خوب فکر می کرد و ساده و سرراست و با اطمینان سخن می گفت، از نظر سوفسطائیان  138

سخنوري توانا قلمداد می شد.
سخت

علل اربعه از نظر ارسطو فقط اصلی ترین عواملی هستند که در پیدایش یک پدیده دخالت دارند.  139
سخت

از نظر افالطون، براي رسیدن به معرفت حقیقی باید از سطح حواس فراتر رفت و از ابزار دیگري به نام «عقل» کمک گرفت. ادراك عقالنی، ادراکی است که  140
می توان ساحت آن را از هرگونه خطایی پاك کرد.

متوسط
افراد و مصادیق یک نوع از حیث امور ذاتی هیچ اختالفی ندارند. مثًال افراد نوع انسان همه حیوان ناطقند اما از حیث امور عرضی مثًال رنگ پوست و ... مختلف اند.  141

متوسط
فصل و ناطق: مطلق/ جنس و نوع:عموم و خصوص من وجه/ عدالت و فضیلت: عموم و خصوص مطلق/ حیوان و حساس: تساوي.  142

سخت

سالبه جزئیه  موجبه جزئیه/ موجبه کلیه  سالبه کلیه  143

سالبه جزئیه  عکس مستوي ندارد.
متوسط

 144
در استقرا ذهن از جزیی به کلی می رسد و نه بر عکس و همچنین در قیاس از کلی به جزئی می رسیم.

سخت
اکثر نیز حکم بعضی را دارد بنابراین استقرا ناقص است.  145

متوسط
صرف معلوم بودن دو قضیه براي معلوم بودن نتیجه کافی نیست، بلکه اقتران (چینش) صحیح مقدمات است که ما را به نتیجه می رساند و وظیفه ي منطق هم  146

آموزش اقتران صحیح مقدمات است.
سخت

در قضیه ي حملی همواره محمول درباره ي موضوع و صفت و یا حالتی از آن است و غیر از این امکان ندارد.  147
متوسط

بررسی گزینه ها:  148

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

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

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

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

سخت
مغالطه ي اول، ایهام انعکاس است که مغالطه در صورت است و در مغالطه ي دوم حد وسط به صورت کامل تکرار نشده است پس آن هم مغالطه در صورت  149

است.
سخت

تعریف «علم طبیعت شناسی» به «علمی که به بحث از اشیاء از آن جهت که حرکت بر آن ها عارض می شود» تعریف «بی ربطی» است و تعریف «انسان» به «فردي  150
که داراي انگیزه است» تعریف «جامعی نیست» چون خصوصیات ذاتی انسان را بیان نکرده است.

سخت
تعریف انسان به «خزنده اي که قدرت سوادآموزي دارد» بی ربط است؛ زیرا هیچ یک از مفاهیم درونی در آن به کار نرفته است.  151

تعریف درخت به «هر چیزي که می روید» مانع نیست؛ زیرا شامل گیاهان غیر از درخت نیز می شود. معنا کردن انسان به «بشر» یا «آدمی» تعریف حقیقی نیست و فقط شرح لفظ یا شرح اسم انسان
است.
سخت

در قضیه «بعضی الف ب است» عکس مستوي آن می شود. «بعضی ب الف است».  152
در قضیه «بعضی الف ب است» عکس نقیض نداریم زیرا موجبه ي جزئیه عکس نقیض الزم الصدق ندارد.

متوسط
منبع هر دو قضیه ي مذکور در این گزینه حواس است.  153

بررسی سایر گزینه ها:

»: هر دو تجربه است. گزینه ي «

عکس نقیضعکس نقیض

1
صادق

عکس نقیض

صادق یا کاذب

تداخل

2
صادق

عکس مستوی

3
صادق

عکس نقیض

4
صادق

عکس نقیض

صادق

عکس مستوی

1
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تعریف انسان به «خزنده اي که قدرت سوادآموزي دارد» بی ربط است؛ زیرا هیچ یک از مفاهیم درونی در آن به کار نرفته است.
تعریف درخت به «هر چیزي که می روید» مانع نیست؛ زیرا شامل گیاهان غیر از درخت نیز می شود. معنا کردن انسان به «بشر» یا «آدمی» تعریف حقیقی نیست و فقط شرح لفظ یا شرح اسم انسان
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»: یکی تجربه و یکی حواس است. گزینه ي «

»: یکی تخیل و یکی حدس است. گزینه ي «
سخت

هرگاه چندین بار آزمایش و مشاهده کنیم و سپس نتیجه را به همه ي موارد تعمیم دهیم، از استقراي ناقص استفاده کرده ایم.  154
متوسط

در هنگام تعریف کردن، از مفاهیم و کلماتی استفاده می شود که براي مخاطب (ولو مخاطب خودمان باشیم) روشن باشد. به هیچ وجه نمی توانیم کلماتی را به کار  155
بریم که از آن چه قصد تعریفش را داریم، مبهم تر باشد.

متوسط
تفکر به بعد روحانی انسان مربوط است و امري طبیعی و غیرارادي است که براساس قوانین خاص خود فعالیت می کند.  156

متوسط
متداخل قضیۀ «هر رسانایی فلز است» می شود «بعضی رساناها فلز هستند». در این صورت تنها عکس نقیض قضیۀ «بعضی فلزها عایق نیستند» که می شود «بعضی  157

رساناها فلز هستند»، می تواند جواب این سؤال باشد.
سخت

همه انواع ذاتی مساوي با ماهیت نیستند مثًال جنس جزء ذات است در این میان تنها خود نوع است که مساوي با ذات است.  158
متوسط

عکس نقیض قضیۀ بعضی غیرب الف نیست می شود: بعضی غیر الف غیر ب است. سپس باید از آن تداخل بگیریم که تداخلش می شود: هر غیرالف غیرب  159

است. باتوجه به اینکه در تداخل، اگر قضیۀ اول ( قضیۀ اصل) صادق باشد و جزئی، نمی توان صدق یا کذب قضیۀ متداخل را مشخص کرد، گزینۀ  صحیح می باشد.
سخت

باتوجه به اینکه انسان زیر مجموعۀ پستانداران است و قطعا زیر مجموعه کوچک تر از مجموعۀ اصلی است به بداهت می توان این را فهمید که تعداد انسان ها  160
کمتر از پستانداران است. دقت داشته باشید مشابه این استدالل را می توان در کتاب درسی در خصوص رابطه بین شهر و کشور نیز یافت.

متوسط
در الیحه انتخابات انجمن هاي ایالتی و والیتی، انتخاب شوندگان به جاي سوگند به قرآن کریم به کتاب آسمانی مورد نظر خود سوگند یاد می کردند. شواهد  161

نشان می داد که منظور از این اقدام، تضعیف اسالم و زمینه سازي براي نفوذ بهائیان در ارکان حکومت بود.
متوسط

تصویر مربوط به یک سکه ساسانی از جنس طال مربوط به دوره ي شاپور اول می باشد.  162
سخت

آتشکده ي مهم ساسانیان در خراسان آذربرزین مهر نام داشت. که مخصوص کشاورزان بود.  163
سخت

اجراي اصالحات مورد نظر آمریکا در کشور و مخالفت امام خمینی(ره) با اجراي این اصالحات تحت عنوان اصول شش گانه بعدها از دالیل بازداشت امام بود نه  164
آزادي مشروط ایشان توسط رژیم پهلوي

متوسط
دولت مردان عثمانی براي حل مشکالت داخلی و احیاي قدرت و شکوه گذشته ي امپراتوري اصالحاتی انجام دادند که از آن جمله می توان به افزایش حقوق  165

اجتماعی اقلیت هاي قومی و مذهبی، توسعه ي عدالت اجتماعی و گسترش آزادي هاي فردي و جمعی اشاره کرد. این دوره از تاریخ عثمانی را عصر تنظیمات می نامند.
متوسط

تالش طرفدران حکومت استبدادي براي سلطه ي دوباره بر کشور، بروز اختالف نظر و چند دستگی میان مشروطه خواهان، دخالت هاي روسیه و انگلستان در  166
امور داخلی ایران و سرایت آتش جنگ جهانی اول به خاك ایران، از جمله عوامل ناکامی انقالب مشروطه در رسیدن به برخی اهداف، به شمار می رود.

متوسط
خالفت معتصم آغاز دوره اي است که  ترکان بر دستگاه خالفت عباسی غلبه یافتند و عبدالرحمان بن اشعث از اشراف عرب با تکیه بر پشتیبانی موالی (مسلمانان  167

ایرانی) بر حجاج بن یوسف ثقفی حاکم ستمگر و سفاك عراق شورش کرد و آل بویه نسبت خود را به بهرام گور می رساندند.
سخت

یکی از اقدامات شاپور دوم سخت گیري نسبت به عیسویان ایران است. قباد به کمک پادشاه هپتال ها دوباره به قدرت رسید و خسرو پرویز به سبب تردید در  168
وفاداري و اطاعت آنان، حکومت لخمیان را برانداخت. در زمان شاپور اول، رومیان شکست خوردند و امپراتورشان اسیر ایرانیان شد.

سخت
بزرگان شهر یثرب با پیامبر پیمان بستند که به خداوند شرك نورزند، دزدي نکنند، فرزندان خود را نکشند و در کارهاي خیر از رسول خدا فرمان برند.  169

متوسط
روش علم در قرون وسطا، تجربه ي درونی و کشف و شهود و در قرون جدید، مشاهده و تجربه است. «فرانسیس بیکن» دانشمند انگلیسی، برخالف دانشمندان  170
پیشین اعالم کرد که «هدف علم افزایش قدرت انسان است». در نتیجه این نگرش، از آن پس، تنها به علومی توجه شد که براي انسان سود و منفعتی مادي به همراه می داشت و لذا بیش از همه،

علوم تجربی (طبیعی) مورد توجه قرار گرفت.
سخت

انگلستان از طریق تسلط نظامی بر خلیج فارس، بحرین را عمًال از ایران جدا کرد و تحت الحمایه خود درآورد.  171
سخت

تصویر صورت سؤال یک لوحه با نوشته هایی به خط میخی است که در میان دو رود به دست آمده است.  172
سخت

جانشین محمدعلی پاشا از سلسله ي خدیوان مصر مانند خود او الیق و کاردان نبودند، آنان اگر چه اصالحات محمدعلی را ادامه دادند ولی با گرفتن وام از  173
خارجیان، مصر را به صورت کشوري بدهکار درآوردند تا آن جا که سعید پاشا به امید کسب درآمد با ساختن کانال سوئز موافقت کرد. پس از افتتاح کانال سوئز، دولت مصر به علت بدهکاري

سنگین خود به بانک هاي اروپایی مجبور به فروش سهام خود به انگلیس شد و اداره کانال و بهره برداري از منافع آن به دست استعمارگران انگلیسی افتاد.
متوسط
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پیشین اعالم کرد که «هدف علم افزایش قدرت انسان است». در نتیجه این نگرش، از آن پس، تنها به علومی توجه شد که براي انسان سود و منفعتی مادي به همراه می داشت و لذا بیش از همه،

 از ایران جدا کرد و تحت الحمایه خود درآورد.

جانشین محمدعلی پاشا از سلسله ي خدیوان مصر مانند خود او الیق و کاردان نبودند، آنان اگر چه اصالحات محمدعلی را ادامه دادند ولی با گرفتن وام از
خارجیان، مصر را به صورت کشوري بدهکار درآوردند تا آن جا که سعید پاشا به امید کسب درآمد با ساختن کانال سوئز موافقت کرد. پس از افتتاح کانال سوئز، دولت مصر به علت بدهکاري

سنگین خود به بانک هاي اروپایی مجبور به فروش سهام خود به انگلیس شد و اداره کانال و بهره برداري از منافع آن به دست استعمارگران انگلیسی افتاد.
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سلطان محمد خوارزمشاه، فرزند و جانشین تکش، راه پدر را در گسترش قلمرو و تثبیت حکومت خوارزمشاهی در مناطقی چون ترکستان، افغانستان، فارس و  174
آذربایجان ادامه داد. سلطان محمد خواسته ي تکش از خلیفه را، در مورد به رسمیت شناختن حکومت خود، تکرار کرد، اما او نیز با پاسخ سرد خلیفه روبه رو شد. در نتیجه درصدد لشگرکشی به

بغداد و جنگ با خلیفه برآمد. این لشگرکشی با زمین گیر شدن سپاه خوارزمشاه در اسدآباد همدان، به علت بارش برف سنگین ناکام ماند.
متوسط

به دلیل سابقه ي طوالنی زندگی بشر و بر اساس ویژگی هاي هر دوره از زندگی یک ملت یا همه ي ملت ها، مورخان تقسیم بندي هایی را براي تاریخ مطرح کرده   175
اند. این تقسیم بندي ها سبب می شوند که شناخت روشن تر و درست تري از گذشته به دست آوریم.

متوسط
امام موسی بن جعفر (ع) به سبب کثرت زهد به «عبد صالح» مشهور بود و به واسطه ي حلم و فروخوردن خشم و صبر بر سختی و نامالیمات «کاظم» نامیده می   176

شد. به دستور متوکل عباسی بارگاه امام حسین (ع) و دیگر شهداي کربال ویران گردید.
سخت

پس از مرگ شاه اسماعیل اول، پسرش تهماسب که یازده سال بیش تر نداشت، به سلطنت رسید.  177
تشریح قسمت دوم گزینه ها: 

»: درست (از اقدامات شاه تهماسب) گزینۀ «

»: درست (از اقدامات شاه تهماسب) گزینۀ «

»: نادرست (اقدام شاه عباس اول) گزینۀ «

»: درست (از اقدامات شاه تهماسب) گزینۀ «
متوسط

لشکریان هوادار مأمون به فرماندهی سرداري از خطۀ خراسان به نام طاهر بن حسین، بغداد را تسخیر کردند و امین را به قتل رساندند.  178
در زمان خالفت هارون، نخستین حکومت هاي مستقل در شمال آفریقا شکل گرفت.

سخت
بررسی گزینه ها:  179

»: نادرست - نادرست گزینۀ «

»: درست - درست گزینۀ «

»: نادرست - نادرست گزینۀ «

»: نادرست - درست گزینۀ «
متوسط

مطابق سومین تقسیم بندي تاریخ بشر که در کتاب درسی ارائه شده است، فاصلۀ زمانی  تا  میالدي، دوران اکتشافات جغرافیایی و گسترش فن  180
دریانوردي و رنسانس می باشد.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: مربوط به فاصلۀ زمانی  سال پیش از میالد تا  میالدي است. گزینۀ «

»: مربوط به فاصلۀ زمانی  تا  سال پیش از میالد است. گزینۀ «

»: مربوط به فاصلۀ زمانی  تا  میالدي است. گزینۀ «
سخت

نیمرخ توپوگرافی گزینه ي  با منحنی میزان داده شده یکی است زیرا در سمت راست خطوط منحنی میزان به هم نزدیک است که نشان دهنده ي شیب زیاد و  181
در سمت چپ از یکدیگر فاصله  دارند که نشان دهنده شیب کم است. هم چنین به سمت داخل عدد منحنی در حال افزایش است که نشان دهنده ي قله می باشد. 

متوسط
مهم ترین عامل توسعه ي حومه نشینی، بهبود وسایل حمل و نقل است.  182

مگاالپلیس ها به شکل خطی یا کریدوري هستند.
علت اصلی رشد سریع شهرنشینی در کشورهاي در حال توسعه مهاجرت زیاد از روستا به شهر است.

متوسط
کمربند کوهستانی آلپ - هیمالیا جایی است که پوسته ي تشکیل دهنده ي قاره ي آسیا - اروپا به پوسته ي تشکیل دهنده ي قاره ي افریقا و هند برخورد می کند.  183

سخت
در کوه پایه هاي زاگرس و البرز دما پایین تر از مناطق پست و هموار مجاورآن است. در دامنه ي جنوبی البرز رطوبت کمی وجود دارد و فقط در فصول سرد سال  184

میزان ناچیزي برف و باران می بارد و نیز پوشش گیاهی آن کم و ناچیز است.
در زاگرس جنس سنگ ها رسوبی و بیشتر آهکی است.

رشته  کوه زاگرس را می توان به دو نیمه ي زاگرس جنوب شرقی و زاگرس شمال غربی تقسیم کرد. در زاگرس جنوب شرقی دره هاي باز و دشت هاي وسیع در میان رشته کوه ها وجود دارد.
سخت

با ایجاد نیروگاه هاي خورشیدي در نواحی گرم و خشک از تابش شدید و طوالنی مدت آفتاب براي تولید برق استفاده می شود. اگر موانع سنگی منفرد در  185
معرض سایش باد قرار گیرند، به شکل سندان کفاشی یا قارچ در می آیند.

متوسط
ازدیاد جمعیت و پیشرفت هاي شگرفت فناوري سبب دگرگونی شدن چشم اندازهاي کوهستانی توسط بشر شده است و نواحی کوهستانی با توجه به ویژگی   186

هاي طبیعی و محیطی خود گردشگران زیادي را جذب می کند. 
سخت

چون ارتفاع خورشید در طول روز، سال و مکان هاي مختلف فرق می کند مقدار انرژي دریافتی و در نتیجه دماي هوا در مناطق متفاوت است. در نواحی خشک  187
درختان پهن برگ نمی توان یافت. انواع گیاهان خاردار در مناطق مرطوب دیده نمی شود.

متوسط
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رشته  کوه زاگرس را می توان به دو نیمه ي زاگرس جنوب شرقی و زاگرس شمال غربی تقسیم کرد. در زاگرس جنوب شرقی دره هاي باز و دشت هاي وسیع در میان رشته کوه ها وجود دارد.

با ایجاد نیروگاه هاي خورشیدي در نواحی گرم و خشک از تابش شدید و طوالنی مدت آفتاب براي تولید برق استفاده می شود. اگر موانع سنگی منفرد در

ازدیاد جمعیت و پیشرفت هاي شگرفت فناوري سبب دگرگونی شدن چشم اندازهاي کوهستانی توسط بشر شده است و نواحی کوهستانی با توجه به ویژگی 

چون ارتفاع خورشید در طول روز، سال و مکان هاي مختلف فرق می کند مقدار انرژي دریافتی و در نتیجه دماي هوا در مناطق متفاوت است. در نواحی خشک
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الف) کشت برنج غرقابی                  ب) کشت نوبتی (متحرك)                 پ) کشت نوبتی (متحرك)  188
سخت

در شکل  فالت ایران همان طور که از شکل مشخص است، جلگه ي سند و پنجاب در شرق این فالت قرار دارد و در شمال شرق به ارتفاعات هندوکش  189
افغانستان می  رسد.

متوسط
 190

سخت
ادیان مبتنی بر پرستش غیر خداي یگانه مانند هندوئیسم، بودائیسم، آنیمیسم (مذاهب قبیله اي)، ادیان متکی بر یکتاپرستی مانند دین اسالم، مسیحیت، یهود و  191

زرتشت.
متوسط

جغرافیا به پراکندگی پدیده ها در جهان و بررسی علل آن ها می پردازد. جغرافیا بیش از هر چیز بر پراکندگی فضایی تأکید می کند، پراکندگی فضایی یعنی  192
اینکه پدیده ها در مکان هایی به وقوع میپیونند و چرا؟ بررسی علل پیدایش سیالب در بنگالدش و یا وقوع زلزله در ژاپن و بررسی علل وقوع آن ها، در واقع بررسی پراکندگی فضایی این پدیده 
هاست. یک گیاه شناس بیشتر به چگونگی رشد درخت بلوط، ساختمان داخلی و چگونگی ازدیاد آن می پردازد یا رده بندي گیاهان را انجام می دهد،  اما جغرافیدان به پراکندگی جنگل هاي بلوط در

جهان می پردازد.  
متوسط

افزایش ماهواره هاي مخابراتی و تهیه ي نقشه از عکس هاي رنگی ماهواره اي از علل تحول و تکامل جغرافیا پس از جنگ جهانی دوم می باشد.  193
متوسط

از نظر اعتدال آب و هوا نقش مهمی دارند: نیمه خشک   194

بارش سالیانه آن  تا  میلی متر است و این جنگل ها عمدتًا از مخلوطی از درختان بلوط و راش سفید تشکیل شده اند: نیمه مرطوب ارسباران
در کرانه هاي دریاي خزر و دامنه هاي شمالی البرز روییده اند: هیرکانی

سخت
- براي مقابله با مشکالت ناشی از آلودگی رود راین در سطح ملی هر یک از کشورها با تصویب قوانین و مقررات براي صاحبان صنایع سعی کرده اند تا تخلیه  195

مواد مضر را به رود راین کاهش دهند.

-  درصد آلودگی دریاي شمال (انگلستان) ناشی از موادي است که رود راین در مسیر خود از کشورهاي اروپایی جمع آوري می کند و به این دریا می ریزد.
- رود راین از سوئیس سرچشمه می گیرد و از کشورهاي فرانسه، آلمان و هلند عبور می کند و سرانجام به دریاي شمال می ریزد.

متوسط
خشکسالی ممکن است در هر نوع اقلیمی اعم از خشک تا مرطوب حاره اي و حتی مناطق نزدیک قطب نیز روي دهد و بیش ترین این مناطق در منطقۀ بین   196

المدارین واقع شده اند.
سخت

دریاهاي جنوب ایران به دلیل نزدیکی به مدار رأس السرطان، بر کناره هاي خود تأثیر چندانی ندارند و فقط در برخی ماه هاي گرم، بادهاي موسمی اقیانوس هند  197
به سمت سواحل جنوب شرقی ایران می روند و رگبارهایی را ایجاد می کنند.

سخت
کوه هاي پیر که در دوران پالئوزوئیک (دوران اول) شکل گرفته اند کم ارتفاع و گنبدي شکل، کم شیب با دره هاي باز و کم عمق هستند مانند: آپاالش، عسیر.  198

سخت
ارتفاع زیاد کوهستان سبب کاهش فشار و رقیق شدن گازهاي جّو از جمله اکسیژن می شود که فعالیت هاي حیاتی مثل تنفس را مشکل می کند.  199

به دلیل رقیق بودن جّو، انرژي خورشیدي از سطح زمین به داخل جّو برمی گردد و انسان با سرماي شدید شبانه روبه رو می شود.
سخت

شکل صورت سوال یک طاق دریایی ناشی از حفر مواد در ساحل می باشد. در نتیجۀ فرسایش سواحل، اشکال مختلفی از ناهمواري ها چون دریابار، ستون هاي  200
سنگی دریایی، غارها و حفره ها به وجود می آیند که به آن ها اشکال ناهمواري ناشی از حفر مواد (کاوشی) می گویند.

تپه هاي ماسه اي ساحلی، باتالق ها و مرداب هاي ساحلی از جمله اشکال ناهمواري ناشی از رسوب گذاري مواد (تراکمی) محسوب می شود.
متوسط

اقتصاد دانان براي سنجش وضعیت توزیع درآمد در جامعه از معیارهاي متفاوتی بهره می گیرند که یکی از ساده ترین و مفید ترین آن ها شاخص «دهک»  201

هاست. در این شاخص، روش معمول، محاسبه نسبت دهک دهم به دهک اول است؛ اما در بعضی مواقع نیز  درصد باال نسبت به  درصد پایین جامعه و یا  درصد باال نسبت به  درصد
پایین سنجیده می شود.

متوسط
امروزه بر اساس توسعه یافتگی کشورهاي مختلف دنیا را تقسیم بندي می کنند.  202

متوسط

بانک جهانی تا سال  و با شروع برنامه هاي مارشال ، تمامی توان خود را براي بازسازي اروپا متمرکز کرد ولی پس از آن، اعطاي اعتبار به کشورهاي در  203
حال توسعه را مهم ترین وظیفه ي خود قرار داد.

متوسط
به سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزي براي کنترل پول و حفظ ارزش آن ِاعمال می کند. سیاست هاي پولی می گویند. سیاست هاي پولی معموًال به دو  204

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

بررسی گزینه ها:  205

»: مصرفی - مصرفی »: واسطه اي - واسطه اي         گزینه ي « »: واسطه اي - مصرفی         گزینه ي « »: مصرفی - واسطه اي         گزینه ي « گزینه ي «
متوسط
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بانک جهانی تا سال  و با شروع برنامه هاي مارشال ، تمامی توان خود را براي بازسازي اروپا متمرکز کرد ولی پس از آن، اعطاي اعتبار به کشورهاي در

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

»: مصرفی - مصرفی »: واسطه اي - واسطه اي         گزینه ي « »: واسطه اي - مصرفی         گزینه ي « »: مصرفی - واسطه اي         گزینه ي « گزینه ي «
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بررسی موارد:  206

الف) مسیر   عوامل تولید / مسیر   وجوه پرداختی به عوامل تولید
ب) این تصویر شامل دو عضو است: خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي. (صورت سؤال، مبهم است!)

، روش هزینه اي است. ج) روش محاسبه ي تولید کل جامعه مربوط به مسیر 

د) محاسبه ي تولید کل جامعه به روش درآمدي، مربوط به مسیر  است.

هـ) اشخاص حقیقی  خانوارها / اشخاص حقوقی  بنگاه هاي اقتصادي
سخت

الف) به نظر طرفداران دیدگاه اقتصاد آزاد دولت ها باید فقط به مسایل غیر اقتصادي بپردازند و دخالتی در اقتصاد نداشته باشند.  207
ب) هیچ توجهی به فاصله ایجاد شده بین کشورهاي توسعه یافته و دیگر کشورها ندارند.

ج) اگر دولت به جاي مردم تصمیم بگیرد باعث برهم خوردن نظم اقتصادي جامعه می شود.
متوسط

الف) چنان چه دارنده ي سند سفته قبل از زمان سررسید آن به پول نیاز پیدا کند، می تواند «سفته» را «ظهر نویسی»، یا همان «پشت نویسی» کرده و با دریافت مبلغ  208
کم تري طلب خود را به دیگري انتقال دهد.

ب) در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتمًا باید در طرح هاي مشخص تولیدي، عمرانی یا خدماتی به کار گرفته شود، در حالی که در اوراق قرضه براي وام گیرنده محدودیت خاصی وجود ندارد.
متوسط

"بانک هاي تخصصی" به منظور کسب سود اوراق مشارکتی را که دولت یا مؤسسات اعتباري منتشر کرده است، خریداري می کنند. آن گاه این اوراق را به مبلغی  209
بیش از مبلغ خرید به سپرده گذاران خود می فروشند. این فعالیت بانک را "عملیات مالی" می گویند.

متوسط
 210

میلیارد ریال   ارزش خدمات ارائه شده

میلیارد ریال   هزینه ي استهالك

میلیارد ریال   تولید ناخالص داخلی (الف

میلیارد ریال   تولید خالص داخلی

میلیارد ریال   تولید ناخالص ملی (ب

میلیارد ریال   تولید خالص ملی 

 تولید خالص داخلی سرانه (ج

سخت
 211

الف)
امید به زندگیدرآمد سرانه ي سالیانهگروه کشورها

 (در بدو تولد)
درصد نرخ بی سوادي بزرگساالن 

(به طور متوسط)

بیش از  درصدکم تر از  سال کم تر از  دالر کشور در حال توسعه با پایین ترین سطح درآمد سرانه

کم تر از  درصدبیش از  سال از  دالر باالتر تا  کشور «توسعه یافته»

ب)در سال  ، تولید ناخالص داخلی سرانه در سوئیس بیش از  دالر و در کنیا حدود  دالر بوده است. 
متوسط

 212

سخت
الف) اسالم ضمن تأکید بر قناعت و پرهیز از مصرف گرایی و به عبارتی، محدود کردن نیازهاي انسان، نعمت هاي الهی را بی حد و حصر و نامحدود معرفی  213

می کند.
ب) مالك بهترین روش استفاده از منابع و امکانات، این است که با استفاده از منابع بتوان بیش ترین میزان تولید را به دست آورد و سطح باالتري از رفاه را براي انسان فراهم کرد.

ج) رقابت با تولیدات بخش خصوصی از جمله وظایف بخش دولتی نیست. از جمله وظایف بخش دولتی می توان به ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد، تولید برخی کاالها و خدمات که
از سوي بنگاه هاي خصوصی تمایلی به تولید آن ها وجود ندارد (مثل دفاع نظامی)، نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان و اعمال سیاست هایی که تولید یک کاال را رونق می دهد یا بیکاري را در یک

بخش از کشور از بین می برد، اشاره کرد.
د) کشوري که وضعیت اقتصادي آن نابسامان باشد و نتواند پابه پاي بقیه ي کشورهاي دنیا در مسیر پیشرفتی همه جانبه حرکت کند، بسیار آسیب پذیر شده و از نظر اجتماعی و سیاسی به بحران هاي

گسترده دچار می شود. چنین جامعه اي نمی تواند با اتکا به فرهنگ ملی خود، مسیر آینده ي خویش را تعیین کند و به شدت تحت تأثیر فرهنگ هاي مهاجم قرار می گیرد.
هـ) منابع و امکانات موجود قابلیت هاي مصرف متعددي دارند؛ بدین معنا که از آن ها می توان براي رفع نیازهاي مختلف و متنوع استفاده کرد؛ مثًال؛ بخشی از نیروي کار موجود در یک جامعه، هم
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، نعمت هاي الهی را بی حد و حصر و نامحدود معرفی

 ترین میزان تولید را به دست آورد و سطح باالتري از رفاه را براي انسان فراهم کرد.
ج) رقابت با تولیدات بخش خصوصی از جمله وظایف بخش دولتی نیست. از جمله وظایف بخش دولتی می توان به ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد، تولید برخی کاالها و خدمات که
از سوي بنگاه هاي خصوصی تمایلی به تولید آن ها وجود ندارد (مثل دفاع نظامی)، نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان و اعمال سیاست هایی که تولید یک کاال را رونق می دهد یا بیکاري را در یک

د) کشوري که وضعیت اقتصادي آن نابسامان باشد و نتواند پابه پاي بقیه ي کشورهاي دنیا در مسیر پیشرفتی همه جانبه حرکت کند، بسیار آسیب پذیر شده و از نظر اجتماعی و سیاسی به بحران هاي
گسترده دچار می شود. چنین جامعه اي نمی تواند با اتکا به فرهنگ ملی خود، مسیر آینده ي خویش را تعیین کند و به شدت تحت تأثیر فرهنگ هاي مهاجم قرار می گیرد.

ًهـ) منابع و امکانات موجود قابلیت هاي مصرف متعددي دارند؛ بدین معنا که از آن ها می توان براي رفع نیازهاي مختلف و متنوع استفاده کرد؛ مثًالهـ) منابع و امکانات موجود قابلیت هاي مصرف متعددي دارند؛ بدین معنا که از آن ها می توان براي رفع نیازهاي مختلف و متنوع استفاده کرد؛ مثًال؛ بخشی از نیروي کار موجود در یک جامعه، هم

1390 در سال قیمت کاالی 308
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می تواند در فعالیت هاي تولیدي شرکت کند و هم به شکل نیروي نظامی در خدمت تأمین امنیت کشور باشد.
سخت

 214

وات  صرفه جویی هر خانوار

 تعداد خانوار صرفه جو ( کل خانوارها)

 تعداد کل خانوارها  تعداد کل خانوارها 

 تعداد نفرات هر خانوار

رفتار اقتصادي و مثبت خانوارها که همان مصرف کنندگان می باشند می تواند منجر به صادرات برق شود که مترادف با تأثیر بر متغیرهاي کالن اقتصادي است و نیز می تواند به توسعه ي اقتصادي
منجر شود.

دلیل نادرست بودن مورد پ در گزینه هاي  و  این است که فقط گفته شده تولیدکنندگان؛ در حالی که هم عملکرد تولیدکنندگان و هم عملکرد مصرف کنندگان بر متغیرهاي کالن اقتصادي
تأثیر دارد.

سخت
الف) اقتصاددانان با تکیه بر مطالعات علمی خود، توانسته اند ماهیت روابط علت و معلولی بین پدیده هاي اقتصادي را کشف کنند: به همین دلیل، امروزه می توان  215

در عرصۀ اقتصاد براي رسیدن به هدفی خاص، سیاست هایی را طراحی و اجرا کرده و نتایج اجراي آن ها را از قبل پیش بینی نمود.
ب) علم اقتصاد علمی است که انتخاب هاي بشر را به صورت رابطۀ منابع و عوامل تولید کمیاب- که موارد استفادة مختلف دارند- و نیازهاي مادي نامحدود او مطالعه کرده و با ارائۀ بهترین

انتخاب ها، رفتارهاي فردي و جمعی انسان را مدیریت می کند.
ج) یک دانش آموز می تواند فرصت زمانی را که در اختیار دارد، به سینما رفتن و تماشاي یک فیلم یا مطالعه، یادگیري و افزایش دانش و مهارت اختصاص دهد. وي تصمیم به سینما رفتن می گیرد:

هزینۀ فرصت سینما رفتن، فرصت افزایش مهارت و دانشی است که آن را از دست داده است.
سخت

الف) این سازمان، توسط سه کشور استراتژیک و مهم ایران، پاکستان و ترکیه پایه گذاري شد و در ابتدا با نام «آر سی دي» - که نام اختصاري سازمان همکاري  216
عمران منطقه اي است – آغاز به کار کرد.

ب) کشورهاي آذربایجان و ایران در زمینۀ صنایع و تجهیزات نفتی از فناوري باالیی برخوردارند.
ج) زبان رسمی اکو انگلیسی است. در ساختار کنونی سازمان اکو، شوراي وزیران خارجۀ کشورهاي عضو در رأس قرار دارند.

د) مهم ترین مشکالت اکو:

- نبودن توانایی ها و امکانات تولید بعضی از کاالهاي سرمایه اي و واسطه اي با فناوري باال در کشورهاي عضو

- نبود زنجیره هاي تولیدي افقی و عمودي بین بخش هاي تولیدي کشورها 

– شباهت اقتصادي و تولیدات مشابه بین برخی از اعضاي اکو، به ویژه ایران، پاکستان و ترکیه و وجود رقابت میان آن ها و در نهایت، کاهش کارایی اکو

- اختالالت سیاسی و تفاوت در ایدئولوژي حاکم بر کشورهاي عضو
متوسط

الف) به نظر می رسد که مهمترین سرمایه گذاري دولت سرمایه گذاري اجتماعی است؛ زیرا بدون داشتن نیروهاي متخصص و متعهد انجام سایر سرمایه گذاري   217
ها و کسب استقالل اقتصادي میسر نخواهد بود.

ب) در زمینۀ صنایع سبک و نیمه سبک صنعتی، کشورهاي ترکیه، پاکستان و ایران از فناوري باالیی برخوردارند.
ج) مالیات گامی در جهت رفع نابرابري هاي اقتصادي - اجتماعی و توزیع عادالنه تر درآمدهاست.

د) مساقات قراردادي است میان صاحب باغ و دیگري که به ازاي دریافت مقداري از محصول، کار نگهداري از باغ و برداشت را انجام می دهد.
متوسط

 218

 

   

در این سؤال با توجه به مفروضات داده شده نمی توان به گزینۀ مورد نظر یعنی کلید  در پاسخنامۀ سنجش برسیم و احتماًال در این سؤال درصد داده شدة ارزش افزوده بخش ساختمان مشکل
دارد و یا اینکه اعداد مفروض با کلید مورد نظر در حل آن مغایرت دارد، اما با توجه به تغییرات داده شده می توان از روش تشریحی زیر به پاسخ درست رسید.  

 (الف)

(ب)

سخت
الف) درآمد ملی دربرگیرندة مجموع درآمدهایی است که در طول سال نصیب اعضاي جامعه می شود. این درآمدها عبارت اند از: درآمد حقوق بگیران (دستمزد  219
کارمندان وکارگران)، درآمد صاحبان سرمایه (قیمت خدمات سرمایه)، درآمد صاحبان امالك و مستغالت (اجاره بها)، درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودي که نصیب شرکت ها و مؤسسه ها می شود.
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الف) درآمد ملی دربرگیرندة مجموع درآمدهایی است که در طول سال نصیب اعضاي جامعه می شود. این درآمدها عبارت اند از: درآمد حقوق بگیران (دستمزد
کارمندان وکارگران)، درآمد صاحبان سرمایه (قیمت خدمات سرمایه)، درآمد صاحبان امالك و مستغالت (اجاره بها)، درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودي که نصیب شرکت ها و مؤسسه ها می شود.

حقوق کارمندان
1
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(قیمت خدمات سرمایھ)

درآمد صاحبان امالک و مستغالت 3 4
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 ب) درآمد سرانه عبارت است از سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه.

سخت
 220

ب) نرخ مالیاتی مورد محاسبه، نرخ تصاعدي طبقه اي است. در محاسبۀ مالیات بر اساس این نرخ با جزئی افزایش یا کاهش درآمد، مالیات به شدت تغییر نمی کند.
  ج)

 چنانچه این فرد  ماندة خالص ماهانۀ خود را در سرمایه گذاري جدید به کار ببرد،  ماندة خالص او براي سایر هزینه ها باقی خواهد ماند، در نتیجه خواهیم داشت:

سخت
براي تبیین هاي علت و معلولی در علم روان شناسی از روش تجربی استفاده می شود.  221

متوسط
رسش یا پختگی به معنی آمادگی زیستی است که خود مبتنی بر یک نقشه ي ژنتیک می باشد و شرایط محیطی بر آن اثر می گذارد.  222

سخت
رویکرد روان کاوي با توجه به این که بیش تر بر تجارب ناخود آگاه ذهنی تأکید دارد که کامًال قابل آزمایش علمی هم نمی باشد و رویکرد پدیدار شناختی یا  223

انسان گرا با توجه به این که محور مطالعات خود را بیش تر خود شخص قرار می دهند نه آزمایش علمی، بنابراین این دو رویکرد از پشتوانه علمی کم تري برخوردار هستند.
سخت

هدف اصلی در تحقیقات بنیادي، گسترش و افزایش دانش درباره ي رفتار است. در حوزه ي شناختی حافظه، توجه، زبان، تفکر و ... بررسی و مطالعه می شود.  224
سخت

هر گونه حادثه اي که در دوران کودکی اتفاق می افتد، فرآیند رشد را در زندگی بزرگسالی تحت تأثیر قرار می دهد. این مطلب بیانگر این ویژگی است که رشد  225
فرآیندي مرحله اي، مداوم و پیوسته است.

متوسط
مطالعات نشان داده اند که بازشناسی از یادآوري با کمک سرنخ و یادآوري با کمک سرنخ از یادآوري آزاد آسان تر است.  226

متوسط
شرکت در امتحان همراه با اضطراب است ولی این گونه اضظراب یک واکنش عادي در برابر فشار روانی است. زمانی اضطراب یک اختالل محسوب می شود که  227

حّدت و شّدت اضطراب به اندازه اي است که فرد قادر به کنترل آن نمی باشد.
متوسط

فشار روانی صرفًا یک امر بیزونی نیست و تا اندازه اي بستگی به نوع نگرش ما نسبت به خود، دیگران و محیط اطرافمان دارد؛ به عبارت دیگر، به این بستگی  228
دارد که آیا ما رویداد یا حادثه اي را فشار روانی تلقی می کنیم و آن را تهدیدي علیه خود می دانیم یا نه؛ مثًال عدم موفقیت در یک درس یا کالس می تواند براي دانش آموزي فشار روانی زیادي

ایجاد کند در حالی که دانش آموزي دیگر به آن اهمیت چندانی نمی دهد.
متوسط

در مرحله ي رویانی (هفته ي سوم تا هفته ي هشتم) بیش تر اندام ها و اجزاي بدن مشخص می شود و رشد در این مرحله سریع تر است.  229
متوسط

یکی از مشکالتی که روان شناسی شناختی با آن مواجه است، بررسی پدیده هایی است که امکان بررسی و مشاهده ي مستقیم آن ها وجود ندارد.  230
متوسط

به دلیل غفلت از آگاهی، هیجانات و تجربه رویکرد رفتاري یک رویکرد مکانیستی (ماشینی) است.  231
استفاده از تمثیل هایی مثل پردازش اطالعات رایانه اي درباره ي انسان در رویکرد شناختی تأکید بر این دارد که انسان به عنوان ماشین است. نظریه ي فروید جبرگرا می باشد چون معتقد است رفتار
کودك توسط نیروهاي ذاتی تعیین شده و رفتار بزرگساالن به وسیله ي تجارب دوران کودکی شکل گرفته و همچنین نظریه بر اساس مدل هاي زیستی ارائه شده که نقش اراده ي آزاد و نقش عوامل

محیطی را بیشتر از حد ناچیز و ناممکن دانسته است.
سخت

از بازشناسی در آزمون هاي چند گزینه  اي استفاده می  شود و اطالعات حافظه  ي کوتاه   مدت اگر مورد تمرین و تکرار قرار نگیرد دچار جابه جایی می شوند.  232
سخت
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در مرحله ي رویانی (هفته ي سوم تا هفته ي هشتم) بیش تر اندام ها و اجزاي بدن مشخص می شود و رشد در این مرحله سریع تر است.

 با آن مواجه است، بررسی پدیده هایی است که امکان بررسی و مشاهده ي مستقیم آن ها وجود ندارد.

استفاده از تمثیل هایی مثل پردازش اطالعات رایانه اي درباره ي انسان در رویکرد شناختی تأکید بر این دارد که انسان به عنوان ماشین است. نظریه ي فروید جبرگرا می باشد چون معتقد است رفتار
کودك توسط نیروهاي ذاتی تعیین شده و رفتار بزرگساالن به وسیله ي تجارب دوران کودکی شکل گرفته و همچنین نظریه بر اساس مدل هاي زیستی ارائه شده که نقش اراده ي آزاد و نقش عوامل

 در آزمون هاي چند گزینه  اي استفاده می  شود و اطالعات حافظه  ي کوتاه   مدت اگر مورد تمرین و تکرار قرار نگیرد دچار جابه جایی می شوند.
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مهمترین دوران رشد  سال اول زندگی است و کودکان تا  سالگی بهترین یاد گیرندگان زبان دوم هستند و رشد مرحله اي و مداوم است پس گزینه هاي   233

 تا  غلط میباشند هرگونه حادثه اي که در دوران کودکی اتفاق می افتد، فرایند رشد را در زندگی بزرگ سالی تحت تأثیر قرار می دهد.
سخت

فرضیه پاسخ موقتی به سؤال یا سؤاالت تحقیق است و حدس هاي اولیه ي پژوهش تجربی را فرضیه گویند، پس نظریات، قوانین ، واقعیات مسلم علمی و جمالت  234

پرسشی نمی توانند فرضیه باشند بر این اساس فقط گزینه ي  (برنامه هاي خش تلویزیونی باعث افزایش خشونت کودکان می شود.) به طرح فرضیه پرداخته است.
متوسط

به ترتیب نظریات علمی ارائه شده است: سندرم تطابق عمومی توسط     هانس سلیه، پدیده ي ناخود آگاه توسط زیگموند فروید، صدمه به یاد گیري موش به وسیله   235
ي برداشتن قسمتی از کورتکس مغز توسط کارل لشلی و مفهوم دلبستگی توسط جان بالبی. توضیح تکمیلی این که نظریه ي فروید و جان بالبی در رویکرد روان کاوي و نظریه ي سلیه و لشلی در

رویکرد زیست شناختی مطرح شده اند.
سخت

» از مهم ترین درك ما از نظریۀ فروید، پدیدة ناخودآگاه است. ناخودآگاه می تواند پدیده هایی را تبیین کند که به شکل منطقی تبیین نمی شوند. عبارت گزینۀ «  236
این دست است و نمی توان توضیحی منطقی براي آن ارائه کرد. گزینه هاي دیگر، همگی به نحوي قابل توجه و تبیین منطقی هستند.

سخت

ناحیۀ   ناحیۀ ورنیکه / ناحیۀ   ناحیۀ بروکا  237
سخت

ویژگی هاي شخصیتی (الگوي رفتاري الف، سخت رویی و کنترل شخصی) افراد را در مقابل فشار روانی آسیب پذیر یا مقاوم می سازد.  238
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: کنترل شخصی: تسلط بر فشار روانی است. گزینۀ «

»: میزان توانایی فرد در کنترل عوامل تهدیدساز، سازگاري او را با محیط افزایش می دهد. گزینۀ «

»: فشار خون باال ولی غیر تهدیدکننده از عوامل ریسک رفتاري است. گزینۀ «
سخت

خطا در بلندتر دانستن خط (الف) به دلیل اثر زمینه است که یکی از خطاهاي ادارکی است.  239
متوسط

طبق آمار جمع آوري شده توسط روان شناسان مرگ والدین، خواهران و برادران بیشترین استرس را به وجود می آورد و می تواند بر سالمت روان هم اثر منفی  240
بگذارد.
متوسط
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