
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام قدیم 23 اسفند

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 170

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

َعّین الحاٌل یبّین حالۀ المفعول:  1

«شاهدت فی المستشفی الُممّرضات ساهرات» «قرأ التلمیذ درسه حول موضوع قرائن الماّدة دؤوبًا.»

«شاهُدت أزهاَر الحدیقۀ ُمعجبًا بجمالها!»  «یا أیُّها الّناس علِّموا أوالدکم مشفقین علیهم!»

عّین ما لیس فیه المفعول فیه:  2

 سیبقی المؤمنون داعین للّصالح أبداً ! اُصّلی کّل لیلۀ خلف اإلمام فی المسجد !

 مازال االنسان الملتزم بعیداً عن الخمول و التکاسل ! عندما تدخل المالئکۀ فی أرض تخرج الشیاطین منها !

3  عّین ما لیس فیه التمییز :

 کنت عزمت أن أکون من أصدق الناس قوًال و أحسمنهم عمًال و أتعّبد لربّی فی األسحار کثیرا!

 حّتی َیْمَتلیء قلِبی ایمانًا فأشعر أنّی قریب من ربّی ألنّنی ال اُحّب عیشًۀ دون ُقربه و ُحّبه لیًال و نهاراً

4  عّین العبارة الّتی التحتاج إلی التمییز:

 أکثر الکتب فی مکتبتی هی کتب دراسیۀ! عرفُت من وجه صدیقی أنّه َتَقّدم! اِمتأل قلب المسکین بعد إحسانی إلیه! کان أخی الشهید خیر الّناس فی مدینتی!

ی اإلمام (ره) المستضعفین  ..................». عّین الخطأ للفراغ: 5 «َوصَّ

 و هم راجیات راجیًا راجیَن و هو راٍج

6 عّین کلمه «حّقا» یختلف إعرابها عن الباقی:

ا علینا بسبب شجاعتهم فی الحرب ضّد األعداه!  ا بها!  إّن للمجاهدین حقًّ ا خاصًّ  لیت اُختی کانت حاضره فی هذه المراسیم ألّن لکّل بنت حقًّ

ا کبیراً لُالّم الّتی تحاول کثیراً لتوفیر الّراحه ألوالدها!  ا!  إّن حقًّ  هل تظّن أّن هؤالء الّتلمیذات لن یستطعن أداء واجباتهّن حقًّ

7   عّین المفعول له:

فأدِّ حقوقه قوًال و فعًال      و زادك فاتَِّخذه للمعاد،  را لتطهیر القلوب من الفساد،  أتی رمضان و هو مزرعۀ للعباد مبشًّ

ۀ بالّنمامۀ خوفًا من غضب اهللا فی المعاد!  فَمن زرع الحبوَب و ما سقاها      تألّم نادمًا یوم الحصاد،  فال ُتؤِذ النَّاس فی هذا الّشهر خاصًّ

8  عیِّن العباري الّتی فیها المفعول له:

 أصّلی الصلوات و أصوم حمداً ِهللاّ الکریم!  تسبیحًا للخالق العظیم و شکراً له! 

 تحّملت المشتّقات فی الّسفر زیارًة لصدیقی!  صّحح معّلمی األخطاء و األغالط تصحیحًا! 

9  عّین الحال جملًۀ:

َمنا أشیاَء کثیرًة!  التالمیُذ ذ هبوا إلی المکتبِۀ و استعاروا کتبًا!   خرَج المعّلم و قد َعلَّ

 و اهللا إن َأْدُرْس جیًّدا أنجح!  َفرَّ المشرکون من ساحۀ الحرب خائفیَن و مذعوریَن! 

10  عّین الخطأ فی أسلوب الحال:

 مازلت أنفق علی المساکین راجیۀ أن تتحّسن أحوالهم المادّیۀ!  سِعدوا إخوتکم فی فلسطین مظلوماٍت فی األرض المقّدسۀ! 

 حصلت هؤالء التلمیذات علی جوائزهّن من معّلماتهّن فرحاٍت!  نحن اجتمعنا فی قاعۀ المدرسۀ ُمستمعیِن إلی کالم المدیر! 

براي بیهوش کردن یک پرنده  میلی گرم دارو، براي هر یک کیلوگرم وزن آن الزم است. نیم عمر زوال دارو، در بدن پرنده  دقیقه است.  11

چه مقدار دارو براي بیهوش نگه داشتن یک پرنده ي  کیلوگرمی، در مدت  دقیقه، الزم است؟ 

1060

5151٫2 0٫075 2 0٫30

54606475

1

 و مذعورین! 

ّ سِعدوا إخوتکم فی فلسطین مظلوماٍت فی األرض المقّد سِعدوا إخوتکم فی فلسطین مظلوماٍت فی األرض المقدسۀ! 

ستمعیِن إلی کالم المدیر! 

براي بیهوش کردن یک پرنده  میلی گرم دارو، براي هر یک کیلوگرم وزن آن الزم است. نیم عمر زوال دارو، در بدن پرنده  دقیقه است. براي بیهوش کردن یک پرنده  میلی گرم دارو، براي هر یک کیلوگرم وزن آن الزم است. نیم عمر زوال دارو، در بدن پرنده  دقیقه است.  براي بیهوش کردن یک پرنده  میلی گرم دارو، براي هر یک کیلوگرم وزن آن الزم است. نیم عمر زوال دارو، در بدن پرنده  دقیقه است.60   

1٫2 0٫075
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اگر  تعداد واحد کاال و   قیمت هر واحد آن باشد، معادله ي تقاضا به صورت   برآورد شده است. ماکزیمم درآمد کدام  12
است؟

3000 40

53750547505525056250

شدت صوتی که در حدود  وات بر متر مربع باشد، چند واحد دسی بل است؟   132 10 62 0٫301 0 10 12
2

58٫30163٫0166٫0167٫01

اگر قیمت کاالیی پس از دو سال از  ریال به  ریال رسیده باشد، متوسط نرخ تورم ساالنه چند درصد است؟  143000043200

15202530

قدرت زلزله از رابطه ي  به دست می آید که در آن  است. اگر قدرت زلزله  ریشتر باشد، انرژي آزاد  15

شده کدام است؟ 

2
3 0

0 104٫47

7٫9 0٫9

79 101279 10139 10139 1014

مبلغ یک میلیون تومان سرمایه گذاري در بانک پس از  سال، بعد از محاسبه ي سود  تومان سرمایه را تشکیل داده است. نرخ سود  16
ساالنه چند درصد است؟

21 440 000

20221824

اگر نیم عمر یک ماده  ساعت باشد، پس از چند ساعت از  گرم این ماده فقط  گرم باقی می ماند؟  171٫5483

55٫566٫5

براي بیهوش کردن یک پرنده  میلی گرم دارو براي هر یک کیلوگرم وزن الزم است. اگر نیم عمر دارو  ساعت باشد، چند میلی گرم دارو  18

براي بیهوش نگهداشتن پرنده ي  کیلوگرمی در مدت نیم ساعت الزم است؟

203

10

113 2٫05 2 0٫3

213216224226

نرخ رشد جمعیت کشوري  درصد در سال است. اگر جمعیت این کشور با این نرخ رشد جمعیت تغییر کند، در چه سالی جمعیت تقریبًا  برابر  19

جمعیت سال  می شود؟ 

33

13903 0٫477 1٫03 0٫012

1403142314301453

اگر با نرخ بهره ي  درصد در سال، پایان هر ماه سود را به سرمایه اضافه کنند، پس از  سال سرمایه چند برابر می شود؟   20366

7٫3 0٫864 1٫03 0٫012

8٫354٫256٫87٫3

تعداد جایگشت هاي  حرفی از حروفی کلمه  که دو حرف آن  باشد، کدام است؟  214

24365672

،  و  بریده شده است. با جایگشت هر سه رقم دلخواه از آنان، چند عدد سه رقمی می توان ساخت؟  ،  ،  ، از یک قطعه مقوا، ارقام   22532221

28303234

جواب دستگاه نامعادالت  کدام است؟  23
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،  و  بریده شده است. با جایگشت هر سه رقم دلخواه از آنان، چند عدد سه رقمی می توان ساخت؟  ،  ،  ، از یک قطعه مقوا، ارقام   
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، کدام است؟ مجموعه جواب نامعادله ي   244 2 3 2 12 1
4

2
3

4
5

2
3

4
5

با حروف کلمه ي (سرازیري) چند کلمه ي هفت حرفی و بدون توجه به معنا، می توان نوشت به طوري که حرف «س» اول بیاید؟  25

120180360220

با ارقام  چند عدد سه رقمی می توان نوشت که بزرگ تر از  باشد؟ (تکرار ارقام مجاز است.)  261 2 3 5 6300

607536108

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   27

6361224

با ارقام  چند عدد چهار رقمی فرد بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟  280 1 3 8

1224108

حروف کلمه  را به چند طریق می توان در کنار هم قرار دارد، به طوري که حرف  همواره در وسط قرار گیرد؟ (بدون توجه به  29
مفهوم)

180216240360

با حروف کلمه  چند کلمه ي  حرفی می توان ساخت؟  303

60728492

تعداد جایگشت هاي  حرفی از حروف کلمه ي  که دقیقًا  حرف همه ي آن ها  باشد، کدام است؟  3132

121086

، چند رمز عبور  حرفی می توان ساخت، به طوري که با  شروع و به  ختم شوند؟ با حروف کلمه ي   328

120160180240

با حروف کلمه ي  چند رمز عبوري چهارحرفی می توان ساخت؟  33

4801808401020

چند عدد سه رقمی با ارقام متمایز وجود دارد؟  34

450504648720

از بین  دانش آموز کالس اول و  دانش آموز کالس دوم و  دانش آموز کالس سوم، به چند طریق می توان سه نفر را انتخاب نمود به طوري که  35
در این انتخاب، دانش آموزي از کالس دوم وجود نداشته باشد؟

425

62788496

مجموعه ي جواب نامعادله ي  کدام است؟  365
3
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3 2 1 2
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38  حرف از  حرف کلمه ي  را با جایگشت هاي متمایز در کنار هم قرار می دهیم. تعداد کلمات  حرفی که هر دو حرف  در
آن ها موجود باشد کدام است؟

58« »5

206012001440

با حروف کلمه ي  به چند طریق می توان کلمه اي  حرفی ساخت به طوري که دو حرف  کنار هم نباشند؟  396

18060360120

، چند رمز عبور چهار حرفی می توان ساخت. به طوري که حرف  در هر رمز باشد؟ با حروف کلمۀ   40

240250260270

سبک شعري همه ي ابیات، به استثناي بیت .................. با یکدیگر تناسب دارد.  41

برو اي گل که سزاوار همان گلچینی باغبان خار ندامت به جگر می شکند

وز گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل اي گل فروش گل چه فروشی به جاي سیم

چون تیغ آبداده و یاقوت آبدار نیلوفر کبود نگه کن میان آب

گشاده آسمان گویی شکفته بوستانستی زمین از خّرمی گویی گشاده آسمانستی

هر دو بیت کدام گزینه داراي ارتباط مفهومی هستند؟  42
الف) دارم امید عاطفتی از جناب دوست / کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست

ب) پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما / آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال ها
ج) در زلف چون کمندش اي دل مپیچ کانجا / سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
د) گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند / جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد
هـ) چه جرم کرده ام جان و دل به حضرت تو / که طاعت من بی دل نمی شود مقبول

ب – د هـ - ج ب – ج الف – د

در کدامیک از ابیات زیر مفهوم واسوخت مشهود است؟  43

 نمی بایست کرد اول به این حرف آشنا خود را  چو از اظهار عشقم خویش را بیگانه می داري 

 گر نرفتم ز درت شام سحر خواهم رفت  تا نظر می کنی از پیش نظر خواهم رفت 

 خون دل رفته به دامانم و تدبیري نیست  از غمت سر به گریبانم و تدبیري نیست 

 هستم آزرده و بسیار طمع می بینم  لطف بسیار طمع دارم و کم می بینم 

دوبیت کدام گزینه با هم قرابت مفهومی کامل دارند؟  44

 بگوییدش که سلطانی، گدایی همنشین دارد  و گر گوید نمیخواهم چو حافظ عاشق مفلس 

    گداي شهر نگه کن که میر مجلس شد     به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست 

 شهان بی کمر و خسروان بی کلهند  مبین حقیر، گدایان عشق را کاین قوم 

    کاندرین کشور، گدایی رشک سلطانی بود     گرچه بی سامان نماید کار ما، سهلش مبین 

 که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست  پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است 

    گدایی به شاهی مقابل نشیند     بنازم به بزم محبّت که آن جا 

 چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست  بیار باده که در بارگاه استغنا 

    اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است     گداي کوي تو از هشت خلد مستغنی است 

کدام گزینه به لحاظ سبکی «کامًال» درست است؟  45

ویژگی ادبی سبک خراسانی: حاکمیّت روح حماسه بر ادبیّات ویژگی زبانی دورة بازگشت: کم شدن لغات عامیانه

ویژگی زبان سبک هندي: رواج حکمت عامیانه و توّجه به خرافات ویژگی فکري سبک عراقی: اشتراك و اقتباس مضامین شعري

4
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اتّاتت روح حماسه بر ادبیاتّاتّت روح حماسه بر ادبیّاتت روح حماسه بر ادبیاتت روح حماسه بر ادبیّات

ّویژگی زبان سبک هندي: رواج حکمت عامیانه و توّجه به خرافاتویژگی زبان سبک هندي: رواج حکمت عامیانه و توجه به خرافاتویژگی زبان سبک هندي: رواج حکمت عامیانه و توجه به خرافات
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بیت «بنازم به بزم محبّت که آنجا / گدایی به شاهی مقابل نشیند»، با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  46

 هیچ کس گفت گدا نپذیرد  گر بگویم که چه دیدم از تو 

 فقر من و غناي تو، جور تو و احتمال من  برگذري و ننگري باز نگر که بگذرد

 تفاوت نیست در خشکی و دریا آب گوهر را  یکی باشد غنا و فقر در میزان اهل دل 

 خبر نداري اگر خسته اند و گر ریشند  تو اي توانگر حسن از غناي درویشان 

مفهوم عبارات «فتاده اي را ز خاك بردار و یا مبر نام استطاعت / کسی چه گیرد ز ساز قدرت که دست واماندگان نگیرد» به مفهوم کدام گزینه  47
نزدیک است؟

آن زمان که تنگ می بندید / بر کمرهاتان کمربند / در چه هنگامی بگویم من؟ / یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان

آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید / که گرفتستید، دست ناتوان را / تا توانایی بهتر را پدید آرید

موج می کوبد به روي ساحل خاموش / پخش می گردد چنان مستی به جاي افتاده بس مدهوش

باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده / سایه هاتان را ز راه دور دیده / آب را بلعیده در گود کبود

کدام بیت برخالف بیت «تو چنین خانه کن و دل شکن اي باد خزان / گر خود انصاف کنی مستحق نفرینی» داراي ویژگی «واسوخت» نیست؟  48

 از تو اي تند خوي سنگ دل تنگ دهان  با تو خو کردم و خو باز همی باید کرد 

 با بی وفاي حق وفا ناشناس ما  صد حیف از محبت بیش از قیاس ما 

 طبیعتی و مزاجی و اعتدالی هست تو بدمزاج چه بی اعتدال و بدخویی  

 ز وي غافل مباشید اي رفیقان تا سحر امشب  شرر در جان وحشی زد غم آن یار سیمین تن 

عبارت «پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد» با ابیات کدام گزینه برابري می کند؟  49
 الف) حق بدید آن جمله را نادیده کرد

ب) در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته 
ج) پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما  

د) وراي طاعت دیوانگان ز ما َمَطلب 

 تا نگردم در فضیحت روي زرد 
هم خویش حاجت خواسته، هم خویشتن کرده روا

آیینه کی برهم خورد از زشتی تمثال ها؟
که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست

د – ج ج – ب ج – الف الف – د

مفهوم کلی کدام بیت به اصطالح «غیبت»، از اصطالحات عرفانی اشاره دارد؟  50

 هم خرقه بسوزانی هم قبله بگردانی  گر وصل منت باید اي پیر مرقع پوش 

وز دفتر عشق ما سطري دو سه بر خوانی   با ما تو به دیر آبی محراب دگر گیري 

 کز بی خبري یابی آن چیز که جویانی   می خور تو به دیر اندر تا مست شوي بیخود

 کز خویش برون آیی وز جان و دل فانی  اندر بن دیر ما شرطت بود این هر سه 

رمان «خشم و هیاهو» اثر چه کسی است؟  51

جیمز جویس الیوت همینگوي فاکنر

مرام نامه ي مکتب سوررئالیسم آثار کدام نویسنده بود؟  52

آپولینر آراگون لورکا برتون

مکتب ارایه شده براي کدام اثر ادبی و هنري نادرست ذکر شده است؟  53

تهّوع (سارتر) = پست مدرنیسم مجنون السا = سوررئالیسم زرافه ي شعله ور = سوررئالیسم میخانه ي ولتر = دادائیسم

همه جز  .................. مربوط به ادبیات یونان باستان هستند.  54

سقراط پترارك هومر ارسطو

همه جز .................. به رمانتی سیسم معتقدند.  55

بودلر و رمبو پتوفی وبلبک پوشکین و لرمانتوف بایرون، شلی و اسکات
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عنوان دیگر دوره ي رمانتی سیسم چیست؟  56

اندیشه گرایی احساس گرایی روشنگري خردگرایی

هنرمندان کدام مکتب با شکستن قواعد و قالب هاي کهن، هنر را به جاي عقل و منطق بر پایه احساس و تصور و عشق بنیان نهادند و به هواخواهی  57
از آزادي برخاستند؟

ناتورالیسم کالسی سیسم رمانتیسیم رئالیسم

فرانتس کافکا به ترتیب در کدام داستانش از خود بیگانگی انسان را نشان می دهد و اثر دیگر او چه نام دارد؟  58

مسخ، محاکمه قصر، مسخ محاکمه، آمریکا آمریکا، قصر

متن زیر معرف کیست؟ و افکارش بیانگر وابستگی وي به کدام مکتب ادبی است؟  59
«ریاضی دان و فیلسوف فرانسوي، با جمله ي معروف «من می اندیشم، پس هستم» شک را آغاز حرکت به سوي شناخت خرد گرایانه دانست.»

رنه دکارت، اومانیسم دانته آلیگیري، کالسی سیسم دانته آلیگیري، اومانیسم نیکوال بوالو، کالسی سیسم

آرایه هاي مقابل همه ي ابیات درست هستند، به  جز:  60

 که هم به کوي تو مستم به خاك بسپارند (حسن تعلیل، ایهام، تناسب)  از آن به خاك درت مست می سپارم جان

 از هر که درآید که فالن است و َفالنه است (ایهام، مجاز)  مست اند همه خانه کسی را خبري نیست

 بس که از چشمم به دامن لؤلؤي الال گرفت (استعاره مصرحه، استعاره مکنیه)  ابر را بنگر که الف ُدرفشانی می زند

 جان فداي تو که هم زهري و هم تریاقی (تناقض، موازنه)  سر براي تو که هم دردي و هم درمانی

آرایه هاي کدام گزینه در بیِت زیر وجود ندارد؟  61
 کز این روشن بیان فانوس شمع طور شد گوشم»  «مشو از حرف عشق اي خامه ي آتش زبان خامش

تشبیه، حسن تعلیل ایهام، پارادوکس مجاز، تشخیص استعاره، تلمیح

نقطه ي اشتراك تمامی مکتب هاي هنري جدید چیست و تنها اصل مثبت پست مدرنیسم کدام است؟  62

ارائه ي آثار به شیوه ي غیر بازنمایی-توجه به گوناگونی و کثرت گریز از بیرون به درون – شک اندیشی

روش ضد هنري – توجه به گوناگونی و کثرت یأس فلسفی – شک اندیشی 

متن زیر معرف کدام اثر است ؟  63
«نویسنده در این اثر به بیان منتهاي درماندگی انسان می پردازد. این اثر درباره ي دو آدم خانه به دوش به نام هاي والدیمیر و استراگون است. در این

داستان هیچ اتفاقی نمی افتد مگر رویداد هاي جزئی و گفت و گوهاي تکراي و طعنه آمیز که به پوچی زندگی اشاره دارند.»

سرزمین بی حاصل بیگانه مسخ در انتظار گودو

فرهنگ دوستی که یکی از جریان هاي سرنوشت ساز قرن چهاردهم میالدي است، نتیجه ي چه اتفاقی بود؟  64

تکیه بر تعالیم کلیسا و حقیر  شماردن انسان، با جان مایه ي تجسم مرگ و رنج و عذاب

افول قدرت مطلقه ي مسیحیت در اندیشه  و عمل و رویارویی کالم، فلسفه، هنر و ادبیات با آن

بازگشت به دوران ادب و هنر گذشته و اعتالي اندیشه و تفکر بشر

رونق و شکوفایی فلورانس به عنوان مهد شکل گیري این جریان

در کدام بیت «حسن تعلیل» وجود دارد؟  65

 دود سیاهی ظلم بر دل شب می دمد  چون جگر عاشقان می خورد این شب به ظلم 

 لطف تو پاینده باد بر سر جان تا ابد  جانم اگر صافی است دردي لطف تو است 

 سبزه و گل می دمد جوي وفا می رود  بر اثر دل برو تا تو ببینی درون 

 نیم شبی بر فلک راه بزن بر رصد  عاقلۀ شب تویی باز رهانش ز ظلم 

6

ی نظام قدیم 23 اسفند
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

www.alirezaafshar.org



در کدام بیت، آرایۀ «لف و نشر» به کار نرفته است؟  66

 بگرید به دریا و به مرغزار  همی مرغ و ماهی بر ایشان به زار

 تو عشق بین که مرا میر بحر و بر دارد  مراست خانه بیابان و دل ز خون دریا

 گلبرگ تري، سرو سهی، سنبل سیراب  در باغ شد از قد و رخ و زلف تو بی آب

 عطابخش و صبارخش و سماقدر و سخاگستر  عدوبند و ظفربند و هنرجوي و هنرپیشه

ترتیب ابیات به لحاظ دارا بودن آرایه هاي «ایهام، تضاد، موازنه، تشبیه، تلمیح» به کدام صورت صحیح است؟  67
 الف) گره باد بود دولت هستی چو حباب
ب) تا بتابد مهر بر عالم به سان مهر تاب 

پ) به اصل خویش راجع گشت اشیا  
ت) عالم از نالۀ عشاق مبادا خالی 

ث) کار بیماري عرفی به خدا افتاده است 

 تا سلیمان نفسی عرصه دهد خاتم نیست 
 تا ببارد ابر بر گیتی به سان ابر بار

همه یک چیز شد پنهان و پیدا 
که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد

نفسی می رود او را نفسی می آید

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

در کدام گزینه آرایه هاي مقابل بیت نادرست نوشته شده است؟  68

فلک جز عشق محرابی ندارد / جهان بی خاك عشق آبی ندارد (تشبیه، ایهام تناسب)

ذره اي اندوه تو از هر دو عالم خوش تر است / هر که گوید نیست دانی کیست آن کس کافر است (تناقض، استعاره)

گر بخوانی شعر من از حالت صاحب دالن / مر تو را نبود شعور ار شاعري خوانی مرا (واج آرایی، اشتقاق)

با پرتو جمال تو خورشید گو متاب / با قامت بلند تو شمشاد گو مروي (موازنه، مراعات نظیر)

کدام عبارات دربارة «پست مدرنیسم» کامًال درست است؟  69
الف) از جمله نویسندگان این مکتب، «خورخه لوییس بورخس و فدریکو گارسیا لورکا» است.

ب) شعر «در انتظار گودو» از ساموئل بکت شاعر پست مدرن آمریکایی است.
ج) واژة پست مدرنیسم را اولین بار «فدریکودي اونیس» به کار برد.

د) از اصول «پست مدرنیسم» شک اندیشی و انکار حقیقت است.

ب - ج ج - د الف - ب الف - د 

آرایه هاي مقابل ابیات «کامًال» درست است؛ به جز:  70

کاش در پرده شب و روز نپوشی رویت / تا ننازد فلک سفله به خورشید و مه اش (لف و نشر، تشخیص)

کی می رسی به حلقۀ رندان پاکباز / تا نشکنی ز سنگ مالمت سبوي خویش (استعاره، تشبیه)

قوت من خون جگر بود ز یاقوت لبش / هیچکس در طلب نوش نخورد این همه نیش (جناس، تضاد)

شوق سپند خال تو کرد آنچه با دلم / مجمر نکرده ز آتش خود با سپند خویش (اغراق، جناس تام)

در ارتباط با نظریه پردازي درباره چالش فقر و غنا و چالش هاي نظام اجتماعی غرب، کدام مورد نادرست می باشد؟  71

هانتینگتون با ارائه نظریه جنگ تمدن ها، عملیات نظامی قدرت هاي غربی در قبال مقاومت هاي کشورهاي غیرغربی را توجیه می کرد.

نظام اجتماعی مورد نظر مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داري عبور می کرد و رویکرد نظري وي رویکردي سکوالر بلکه ماتریالیستی بود.

اگوست کنت معتقد بود فاتحان در گذشته تاریخ با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند ولی با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید.

مارکس با قصد عبور از بنیان هاي نظري فرهنگ غرب، به نقد لیبرالیسم اقتصادي پرداخت و با رویکرد ماتریالیستی خود، براي مقابله با چالش هاي نظام سرمایه داري، راه حل
انقالبی پیشنهاد می کرد.

نفی رابطه ي دین و دنیا و دست شستن از رویکرد نظري معنوي نسبت به این عالم توسط جامعه ي غربی، پیامدهاي کدام گزینه است؟  72

تالش جهت کنار گذاشتن کلیسا از حکومت قطع امید از ارزش ها و آرمان هاي مذهبی

آموزه هاي روشنگري و عقالنیت و تاثیر آن بر جامعه ي غربی ناتوانی در حل چالش بین رویکرد نظري و عملی کلیسا
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رویکرد معرفتی - علمی پس از رنسانس براي حل کدام بحران غرب شکل گرفت؟  73

نادیده گرفته شدن دو ابزار استدالل عقلی و تجربی برون رفت از رویکرد دنیوي

محدود شدن به مسائل و امور طبیعی محدودیت هاي شناخت استداللی عقلی و تجربی

عبارت هاي زیر را به ترتیب از حیث درست و غلط بودن مشخص نمایید.  74
- از نظر کسانی که جهان بینی دنیوي دارند، انسان در گزینش ارزش هاي سیاسی، معیار علمی ندارد.

- شناخت وحیانی، ناظر به مسائلی است که براي بشر در زندگی اخروي و در فرهنگ و شناخت عمومی وجود دارد..
- از نظر مارکس، چالش هاي ساختار اقتصادي نظام سرمایه داري، تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل بود.

- هویت فرهنگی جوامع اسالمی از نگاه مستشرقان، هویتی سکوالر و دنیوي است.

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

هر یک از پدیده ها را با کدام مورد مرتبط می دانید؟  75
«حاکمیت قدرت هاي منطقه اي فئودال ها و اربابان بزرگ»، «در هم شکستن مقاومت هاي فرهنگی اقوام مختلف توسط کشورهاي غربی»، «وقوع دو جنگ

جهانی در نیمه ي اول قرن بیستم» و «جهانی شدن بحران هاي اقتصادي منطقه اي»

شکل گیري دولت ملت هاي جدید – تأمین منافع اقتصادي – تأیید نظریه ي آگوست کنت – شکل گیري اقتصاد جهانی

زوال تدریجی قدرت کلیسا – تأمین منافع اقتصادي – خطا بودن نظریه ي آگوست کنت – کاهش امنیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی

زوال تدریجی قدرت کلیسا – تجمع قدرت رسانه در دست کانون هاي صهیونیستی – تأیید نظریه ي جنگ تمدن هاي هانتینگتون – کاهش امنیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی

پیوند قدرت با تجارت و صنعت – اعزام مبلّغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري – تأیید نظریه ي جنگ تمدن هاي هانتینگتون - پیوند میان بحران اقتصادي و مسأله ي فقر و
غنا

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟  76
- کنت، آخرین مرحله ي درگیري ها در جهان معاصر را جنگ تمدن ها می داند. 

- از دیدگاه کنت، جنگ در فرهنگ و جامعه ي جدید غرب، ریشه دارد.
- در قرن نوزدهم و بیستم، شناخت حسی و تجربی تنها راه شناخت علمی قلمداد می شد. 

- اصطالح مرکز و پیرامون را کسانی به کار می برند که معتقدند کشورهاي پیرامونی به سبب نوع عملکرد کشورهاي مرکزي، در موقعیتی فقیرانه قرار می 
گیرند.

غ- غ- ص- ص ص- غ- غ – غ غ- ص- ص –غ غ- غ- ص – غ 

به ترتیب هر یک از موارد زیر، نتیجۀ چیست؟  77
«نامتعادل شدن سیستم عرضه و تقاضا» و «بحران فرهنگی»

بحران هاي اقتصادي - بی توجهی به ابعاد دنیوي زندگی انسان به بهانۀ رویکرد معنوي

چالش فقر و غنا - غفلت از ابعاد معنوي به بهانۀ رویکرد دنیوي

چالش شمال و جنوب - پساسکوالریسم

بحران هاي اقتصادي - نگاه غیر دنیوي به طبیعت

«اصالت بخشیدن به انسان دنیوي در طول قرن بیستم» و «بازگشت نگاه معنوي در فرهنگ غرب» به چه چیزي منجر شد؟  78

بحران معرفتی - افول بازار معنویت هاي کاذب 

مرگ آرمان ها و امید ها - پساسکوالریسم

نیهیلیسم - بازگشت به هویت فرهنگی و تاریخی در جوامع غربی 

خرافه پرستی - جست و جوي سنت هاي قدسی توسط مهاجران ساکن کشور هاي غربی
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«اصالت بخشیدن به انسان دنیوي در طول قرن بیستم» و «بازگشت نگاه معنوي در فرهنگ غرب» به چه چیزي منجر شد؟
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عامل پیدایش هر یک ازموارد زیر چیست؟  79
«بیداري اسالمی»، «ازبین رفتن بازار مصرف» و «شیطان پرستی»

اقبال به معنویت - نامتعادل شدن سیستم عرضه و تقاضا - بحران معرفتی

پساسکوالریسم - انتقال فشار هاي ناشی از بحران هاي اقتصادي از اصل نظام سرمایه داري به تولیدکنندگان خرد - اقبال به معنویت

گریز از سکوالریسم - بحران اقتصادي - اقبال به معنویت

اقبال به معنویت - شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرز هاي سیاسی و جغرافیایی - بحران معرفتی

به ترتیب، «اعتقاد به مالکیت فردي»، «جامعه گرایی» و «عدم اعتقاد به مالکیت خصوصی» رویکرد کدام نظریه ها هستند؟  80

کمونیسم - سوسیالیسم - سوسیالیسم لیبرالیسم - کمونیسم - سوسیالیسم

سوسیالیسم - لیبرالیسم - کمونیسم سوسیالیسم - کمونیسم - کمونیسم

کدام یک در ارتباط با داوري درباره ي گزینش ارزش هاي سیاسی در نظام هاي سیاسی که جهان بینی دنیوي دارند و معرفت علمی را به دانش  81
حسی و تجربی محدود می کنند، صحیح نیست؟

به دلیل این که علم تجربی نمی تواند داوري ارزشی داشته باشد ما روش علمی براي گزینش و ارزیابی هیچ یک از این ارزش ها نداریم و انسان در گزینش ارزش هاي سیاسی
هیچ معیار علمی ندارد.

سیاستمداران تنها بر اساس معیارهاي علمی، برخی از ارزش ها را انتخاب می کنند و علم تنها ابزاري است که راه دستیابی به این ارزش ها را در صورتی که تفسیري دنیوي و این
جهانی داشته باشند، پیدا می کند.

علم تنها ابزاري است که راه دستیابی به ارزش هاي سیاسی را در صورتی که تفسیري دنیوي و این جهانی داشته باشند پیدا می کند و هر یک از این ارزش ها تنها در چارچوب
زندگی دنیوي و این جهانی می توانند قابل دسترس باشند.

اوًال هر یک از ارزش هاي سیاسی تنها در چارچوب زندگی دنیوي و این جهانی می توانند قابل دسترس باشند و ثانیًا به دلیل این که علم تجربی نمی تواند داوري ارزشی داشته
باشد ما روش علمی براي گزینش هیچ یک از ارزش ها نداریم.

به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام موارد، ارتباط دارند؟  82
«حاکمیت فرد بر اساس فضیلت»، «روابط نظام سیاسی و نظام هاي اقتصادي و فرهنگی»، «انسان در گزینش ارزش هاي سیاسی، هیچ معیار علمی ندارد.»

پولیتی - یک طرفه - جهان بینی معنوي مونارشی - دو طرفه - جهان بینی دنیوي

تیرانی - یک طرفه - جهان بینی سکوالر اریستو کراسی - دو طرفه - جهان بینی دنیوي 

در لیبرالیسم، مرجع و مالك نهایی براي ارزش ها و آرمان هاي اجتماعی چیست و دموکراسی به چه معناست؟  83

آزادي و خواست انسان ها – رأي اکثریت  آزادي و خواست انسان ها – حاکمیت مردم

عدالت و آزادي – حاکمیت مردم عدالت و آزادي – رأي اکثریت

نظام
سیاسی

ج

نظام
فرهنگی

نظام
اقتصادي

بالف

مصداق هاي الف، ب و ج کدام اند؟  84

فراهم کردن بحران هاي هویتی و فرهنگی - تحکیم قدرت دولت با حمایت هاي ویژه - تعیین ارزش ها و اصول حاکم

وضع قوانین و مدیریت اجرایی - سلب فرصت هاي مناسب تحرك اجتماعی - ایجاد زمینه ي تعارضات فرهنگ

ایجاد زمینه ي تعارضات فرهنگی - تأمین رفاه عمومی - وفاداري نظام فرهنگی بر ارزش هاي اقتصادي

بسط و توسعه ي فرهنگ - افزایش شکاف طبقاتی جامعه - تعیین ارزش ها و اصول حاکم

کدام گزینه از معیارهاي ارسطو براي دسته بندي نظام هاي سیاسی نیست و در عقاید اسالمی، احکام و مقرارت بر چه اساس شکل می گیرند؟  85

روش تصمیم گیري و تأثیر گذاري - خواست مردم کمیت افراد تأثیر گذار - خواست انبیا

کمیت افراد تصمیم گیرنده - مشیت خداوند دینی یا دنیوي بودن - مشیت خداوند
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سیاسی

ج

نظام
فرهنگی

نظام
اقتصادي

بالف

 و در عقاید اسالمی، احکام و مقرارت بر چه اساس شکل می گیرند؟

روش تصمیم گیري و تأثیر گذاري - خواست مردم

کمیت افراد تصمیم گیرنده - مشیت خداوند
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هر یک از عبارات زیر، به ترتیب با کدام موارد، ارتباط دارند؟  86
«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.

عبارات زیر به  ترتیب از لحاظ صحیح یا غلط بودن در کدام گزینه به درستی آمده است؟  87
- در عقاید اسالمی، احکام و مقررات با خواست انبیا و اولیاي الهی و اراده و مشیت خداوند تعیین می شوند. 

- در برخی از روایات، مسئولیت امت اسالمی در برابر امامت و رهبري امت اسالمی به عنوان مهمترین مسئولیت یاد شده است. 
- لیبرال دموکراسی وقتی با مردمی مواجه می شود که ارزش هایی نظیر آزادي را برتر از عدالت میدانند، دچار تناقض می شود. 

- هویت تصویر شده از جوامع اسالمی توسط مستشرقان غربی، هویتی سکوالر و دنیوي است که به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن، محدود می شود.

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

به ترتیب معیار حکومت در مونارشی و تعداد حاکمان در الیگارشی کدام است و فارابی جوامع جاهلی را بر چه اساسی تقسیم می کند؟  88

میل افراد – فرد – روش تصمیم گیري و تأثیرپذیري فضیلت – اقلیت – روش تصمیم گیري و تأثیرپذیري

فضیلت – اقلیت – نوع آرمان ها و ارزش ها میل افراد – فرد – نوع آرمان ها و ارزش ها

به ترتیب، عبارات زیر را از نظر صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.  89
- در تبعیت با کراهت، قدرت اجتماعی وجود ندارد، چون پذیرش و توافقی ایجاد نشده است.

- پذیرش رسمی قدرت، جزء جدایی ناپذیر اقتدار است.
- با جهان بینی معنوي، ارزش هایی چون آزادي را می توان به شیوة علمی تفسیر کرد.

غ- ص - ص غ- غ- غ ص- ص - ص ص- ص - غ

کدام گزینه به ترتیب به «تفاوت بین حکومت جمهوري و دموکراسی از دید ارسطو»، «بخشی از فرهنگ که ممکن است نادیده گرفته شود» و  90
«اعمال قدرت سازمان یافته براي هدفی معین» اشاره دارد؟

تفاوت در ورش تصمیم گیري و تأثیرگذاري - فرهنگ واقعی - حکومت تفاوت در روش تصمیم گیري و تأثیرگذاري - فرهنگ آرمانی - سیاست

تفاوت در کمیّت افراد تأثیرگذار و تصمیم گیر - فرهنگ آرمانی - حکومت تفاوت در کمیّت افراد تأثیرگذار و تصمیم گیر - فرهنگ واقعی - سیاست

عبارت «استفاده ي تاریخی از اسناد، مستلزم رعایت اصول خاصی است. یک برگ سند، نوشته اي است که شاید افراد زیادي با آن برخورد کنند، اما  91
براي آن ها کاربردي نداشته باشد» درارتباط با کدام عنوان زیراست؟

نکات مهم درمراجعه به اسناد تاریخی  کاربرد اسناد موسسات نگه داري اسناد قوت و ضعف هاي اسناد

در کدام یک از انگیزه هاي نوشتن زندگی نامه، اختالف با دیگر افراد دخیل است؟  92

درخواست مؤسسات - تبرئه ي خویش عالیق گروهی و قومی - افشاگري

تبرئه ي خویش - افشاگري عالیق گروهی و قومی - درخواست مؤسسات

شرح حال ها در تهیه ي کدام بخش از تاریخ، سیره ي معصومین را مورد توجه قرار می دهند و زندانیان با چه انگیزه اي خاطرات خود را می نویسند؟  93

تاریخ اجتماعی - گذران اوقات تاریخ علم و اندیشه - گذران اوقات تاریخ اجتماعی - تبرئه ي خویش تاریخ علم و اندیشه - تبرئه ي خویش

درخواست مؤسسات و نهادها، از جمله دالیل نگارش زندگی نامه هاست. وظیفه ي چنین مؤسسات و نهادهایی چیست؟  94

تحقیقات تاریخی و انتشار اسناد و نظایر آن بزرگداشت و تحریم چهره هاي سرشناس

تصحیح وقایع تاریخی از خالل اسناد جدید زنده نگاه داشتن تاریخ و فرهنگ یک جامعه
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درخواست مؤسسات - تبرئه ي خویش

شرح حال ها در تهیه ي کدام بخش از تاریخ، سیره ي معصومین را مورد توجه قرار می دهند و زندانیان با چه انگیزه اي خاطرات خود را می نویسند؟  

تاریخ اجتماعی - گذران اوقات

درخواست مؤسسات و نهادها، از جمله دالیل نگارش زندگی نامه هاست. وظیفه ي چنین مؤسسات و نهادهایی چیست؟  

تحقیقات تاریخی و انتشار اسناد و نظایر آن

تصحیح وقایع تاریخی از خالل اسناد جدید
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سفر راولینسون به ایران از جمله سفرهاي .................. بود و شرح حال بزرگان هر یک از دانش ها در تاریخ .................. بررسی می شود.  95

دانش اندوزي – اجتماعی اکتشافی – زندگی اشخاص دانش اندوزي – علم و اندیشه اکتشافی – فرهنگ و تمدن

سفرنامه هاي مأموران سیاسی در دوره ي سلسله هاي مختلف ایرانی در بردارنده ي کدام آگاهی ها عالوه بر اقتصادي اجتماعی هستند؟  96

منابع بسیار خوبی از روابط سیاسی دولت ها هستند. بناها و شخصیت هاي سیاسی را معرفی می کنند.

هدف  هاي نظامی و سیاسی دولت ها را مورد بررسی قرار می دادند. بررسی اقوام و فرهنگ آنان را مورد توجه قرار دادند.

کدام گزینه دربارة سفرهاي نظامی صحیح است؟  97

این گونه سفرها با وسایل و امکانات روزگار گذشته، با حوادث زیادي همراه بوده است و هفته ها و ماه ها به طول می انجامید.

این گونه سفرها در طول قرن ها با همۀ سختی ها به مقصد سرزمین هاي شناخته  و ناشناخته انجام می شده است.

از روزگاران قدیم فرمانروایان براي ترك نزاع و انجام مذاکرات صلح مأمورانی را نزد فرمانروایان دیگر می فرستادند.

در قرن هاي اخیر این گونه سفرها مورد توجه ملت ها قرار گرفته است.

کدام گزینه دربارة اسناد تاریخی صحیح است؟  98

بیش ترین اسناد باقی مانده از سلسله هاي حاکم بر ایران، مربوط به دوران قاجاریه است.

اسنادي که اکنون در دسترس محققان قرار دارد، از دورة صفویه، افشاریه و زندیه به بعد باقی مانده است.

منشآت یکی از کتاب هاي اسنادي است که به وسیلۀ قاآنی تدوین شده است.

بی توجهی به حفظ و نگهداري اسناد موجب از میان رفتن بسیاري از آن ها در طول تاریخ شده است.

«چگونگی انجام معامالت» مربوط به کدام یک از دالیل ارزش کاربردي اسناد است؟  99

تحول خط و شیوة نگارش و انشاء آشنایی با وضعیت اجتماعی دوران گذشته

پی بردن به شیوة مکاتبات اداري و چگونگی ثبت و ضبط احکام و نامه ها آشنایی با وضعیت اقتصادي دوران گذشته

کدام یک از موارد زیر در رابطه با شواهد تعیین اصالت اسناد صحیح نمی باشد؟  100

سند نباید تراشیده، شکسته و نونویس باشد.

توّجه به  امضاء مهر و حاشیۀ نوشته هاي یک سند براي تعیین اصالت آن ضروري است.

از طریق مرکب و کاغذ یک سند می توان اصالت آن را تعیین کرد.

 تزئینات یک سند براي تعیین اصالت آن قابل استفاده نیست.

1 2 3 4 5 6 77 6 5 4 3 2

در شکل مقابل، کاربرد مدل فون تانن شماره هاي  و  شهر (به ترتیب) کدام است؟  101

تولید غله و گله داري- مراتع مزرعه ي میوه و سبزي- مراتع

گیاهان مرتعی- تولید غالت تجاري تولید چوب و الوار- تولید غالت

26

کدام عبارت در ارتباط با رادارها صحیح است؟  102

فاقد منبع ارسال انرژي از خود است. داراي منبع انرژي است.

براي سنجش میزان انرژي بازتاب شده از انرژي خورشیدي استفاده می کند. فاقد قدرت دریافت بازتاب از پدیده هاست.

پژوهشگران در سنجنده هاي غیر فعال از چه طریقی نوع پدیده را مشخص می کنند و هر چه اندازه ي یک پیکسل کوچک تر باشد قدرت تفکیک  103
تصویر آن چگونه می شود ؟

مقایسه ویژگی هاي بازتاب طیفی آن ها - کم تر دریافت مرئی و نامرئی و تفکیک آن ها - بیش تر

مقایسه ي بازتاب طیفی آن ها  - بیش تر دریافت امواج مرئی و نامرئی و تفکیک آن ها  - کم تر
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براي سنجش میزان انرژي بازتاب شده از انرژي خورشیدي استفاده می کند.

پژوهشگران در سنجنده هاي غیر فعال از چه طریقی نوع پدیده را مشخص می کنند و هر چه اندازه ي یک پیکسل کوچک تر باشد قدرت تفکیک  

مقایسه ویژگی هاي بازتاب طیفی آن ها - کم تر

مقایسه ي بازتاب طیفی آن ها  - بیش تر
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کدام گزینه صحیح نیست؟  104

در دهه ي  . م با به کارگیري رایانه ها در پردازش اطالعات مکانی، تحول بزرگی به وجود آمد.

رایانه در جغرافیا حکم ماشین حساب در ریاضی را دارد.

به مجموعه ي فرایند و چرخه ي کار که به صورت سیستمی عمل می کند و جغرافی دانان و سایرین را در تصمیم گیري یاري می دهد، سیستم اطالعات جغرافیایی می گویند.

عدم امکان ویرایش و تغییر مداوم اطالعات معلول به کارگیري رایانه ها توسط جغرافی دانان در تحلیل هاي مکانی جغرافیایی است.

1960

مدل «فون تونن» جزء کدام دسته از انواع مدل هاست و ویژگی آن کدام است؟  105

استنتاجی- جدید است. مفهومی- اعتبار زیادي دارد. 

ریاضی- منطبق بر واقعیت است. شبیه سازي- اشکاالتی به آن وارد است. 

چه چیزي سبب شد انسان بتواند از تشعشعات حرارتی زمین عکس بگیرد و پژوهشگران از چه طریقی نوع پدیده ها را پس از دریافت امواج  106
گوناگون توسط سنجیده ها مشخص می کنند؟

ابداع فیلم هاي حساس عکاسی نسبت به طیف فروسرخ- مقایسه ي ویژگی هاي بازتاب طیفی پدیده هاي مختلف

ابداع فیلم هاي حساس عکاسی نسبت به طیف فروسرخ- ارسال انرژي و دریافت بازتاب امواج ارسالی توسط رادارها

گسترش توانایی انسان براي سنجش موج هاي غیرمرئی- مقایسه ي ویژگی هاي بازتاب طیفی پدیده هاي مختلف

گسترش توانایی انسان براي سنجش موج هاي غیرمرئی- ارسال انرژي و دریافت بازتاب امواج ارسالی توسط رادارها

) کدام وظایف را برعهده دارد؟ ماهوارة نوآ (  107

ارتباطات تلفنی و دریافت و پخش برنامه هاي تلویزیونی را تقویت می کند.

نوع پدیده هاي سطح زمین و نحوة بهره مندي از آنها را مشخص می سازد.

میزان دما، رطوبت و ویژگی الیه هاي ابر را در ارتفاعات مختلف جّو دریافت کرده و به ایستگاه هاي زمینی مخابره می کند.

خسارت هاي وارده بر اثر مخاطرات طبیعی را از طریق مقایسۀ تصاویر مربوط به زمان هاي مختلف ارزیابی و برآورد می کند.

کدام مورد از نتایج به کارگیري رایانه ها براي تحلیل هاي مکانی جغرافیایی توسط جغرافی دانان نمی باشد؟  108

امکان دسترسی سریع به اطالعات ارتقاي سطح کارایی

انتشار یافته هاي تحلیل مکانی به اشکال متنوع ثبات اطالعات و عدم امکان تغییر آن ها

امروزه سیستم اطالعات جغرافیایی ( .................. ) در زمینه هاي مختلف مانند .................. کاربرد پیدا کرده است.  109

 - محیط زیست - ردیابی کشتی ها - راه سازي - ایمنی و امنیت

اگر بخواهیم جهان پیچیده و پر از سیستم را به طور دقیق و آسان درك و مدیریت کنیم، چه باید کرد؟  110

مشاهدة مستقیم پدیده ها، دیدن آن ها در مقیاس اصلی خود و به صورت ترکیبی و درك ارتباط آن ها با سایر اجزا

شناخت اجزاي تعامل بین سیستم ها، نشان دادن سیستم به صورت یک مدل، گسترش دادن مدل ها، مرتبط کردن آن ها و نزدیک تر شدن به واقعیت

در نظر گرفتن جهان به صورت یک کل و مجموعه، بررسی عناصر و عوامل به صورت مجزا و تجزیه و تحلیل ارتباطات و مناسبات آن ها با یکدیگر

پژوهش و تجزیه و تحلیل پدیده هاي سطح زمین از یک سو و مطالعه و بررسی پراکندگی فعالیت هاي مختلف انسانی از سوي دیگر

عکس العمل دولت بعثی عراق پس از شورانگیزترین حماسه ي رزمندگان اسالم با آزادسازي خرمشهر، کدام بود؟  111

قبول قطعنامه ي  آتش بس و عقب نشینی از مرزهاي ایران مظلوم نمایی و صلح طلبی در مجامع بین المللی

حمله به کشتی هاي نفت کش در خلیج فارس و بمباران شیمیایی جبهه ها افزوده شدن حمالت هوایی به شهره و تأسیسات صنعتی و نفتی

598

با کدام هدف اعضاي حزب ملل اسالمی به نبرد مسلحانه با رژیم شاه دست زدند؟  112

حمایت از هیئت هاي مؤتلفه ي اسالمی جلوگیري از افکار مارکسیستی مجاهدان خلق

برقراري حکومت اسالمی در مخالفت با تصویب کاپیتوالسیون

12
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عکس العمل دولت بعثی عراق پس از شورانگیزترین حماسه ي رزمندگان اسالم با آزادسازي خرمشهر، کدام بود؟  

قبول قطعنامه ي  آتش بس و عقب نشینی از مرزهاي ایران

حمله به کشتی هاي نفت کش در خلیج فارس و بمباران شیمیایی جبهه ها

حمایت از هیئت هاي مؤتلفه ي اسالمی
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هدف عمده ي رضاشاه از لغو یک جانبه ي امتیاز کشف و بهره برداري از منابع نفتی ایران که در دوره ي مظفرالدین شاه با ویلیام ناکس دارسی  113
بسته شده بود، کدام است؟

کوتاه کردن دست شرکت هاي نفتی خارجی از کشور

انعقاد قرارداد جدید نفتی به مراتب زیان بارتر از امتیار پیشین با انگلستان

فراهم ساختن زمینه ي حضور آلمانی ها در کشور و حمایت از سیاست هاي هیتلر

حمایت از توسعه ي نفوذ ارتش آلمان در خاورمیانه و تحت فشار قرار دادن انگلستان

عکس العمل رئیس جمهور آمریکا پس از جنایت هولناك رژیم پهلوي در قیام خونین  شهریور در تهران کدام بود؟  114

به سیاست شعار دفاع از حقوق بشر روي آورد. به صراحت از رژیم شاه حمایت کرد.

خواستار برقراري حکومت نظامی براي سرکوب مردم شد. خواستار کاهش فشار و خودداري از سرکوب مردم گردید.

17

در پی کدام مورد در بهمن  ه.ش، تهران به یک شهر نظامی مبدل شد و هدف از نظارت ژنرال هایزر در برقراري حکومت نظامی چه بود؟  115

با حمله ي گارد شاهنشاهی به افراد نیروي هوایی به انقالب پیوسته - دستگیري رهبر و اعضاي شوراي انقالب

با حمله ي گارد شاهنشاهی به افراد نیروي هوایی به انقالب پیوسته - جلوگیري از تجمع تظاهرات دوباره ي مردم

راهپیمایی مردم پس از نخست وزیر شدن مهندس مهدي بازرگان - دستگیري رهبر و اعضاي شوراي انقالب

راهپیمایی مردم پس از نخست وزیر شدن مهندس مهدي بازرگان - جلوگیري از تجمع تظاهرات دوباره ي مردم

1357

کدام مورد از مهم ترین نتایج قیام پانزده خرداد  بود؟  116

کناره گیري علی امینی از نخست وزیري لغو تصویب نامه ي انجمن هاي ایالتی و والیتی

کم رنگ شدن جاذبه ي گروه هاي سیاسی لغو همه پرسی اصول شش گانه

1342

117  .................. به طرح خلع قاجاریه از سلطنت در سال  ش. رأي منفی داد و رضا شاه در راستاي نوسازي ارتش در سال .................. ش.
قانون نظام وظیفه ي عمومی را تصویب رساند؟

سید حسن تقی زاده –  تقی رفعت –  محمود دولت آبادي –  یحیی دولت آبادي – 

1304

1308130813041304

بعد از قرارداد  م، روس  ها کدام شخصیت را اعدام کردند و هدف رضاخان از اسکان عشایر چه بود؟  118

شیخ محمد خیابانی - نیازمند شدن از نظر دامی به بیگانه ثقۀ االسالم تبریزي - نیازمند شدن از نظر دامی به بیگانه

ثقۀاالسالم تبریزي - مهار کردن نیروي رزمی عشایر شیخ محمد خیابانی - مهار کردن نیروي رزمی عشایر

1907

امام خمینی (ره) در نتیجه ي ............ اعالم کردند که عزت ما پایکوب شد و عظمت ما از بین رفت و ابزار انزجار و تنفر از شاه و خاندان پهلوي  119
در .......... به اوج خود رسید.

تصویب قانون کاپیتوالسیون -  آبان  تصویب قانون کاپیتوالسیون - تاسوعا و عاشوراي سال 

تصویب  نامه ي انجمن  هاي ایالتی و والیتی -  آبان  تصویب  نامه ي انجمن  هاي ایالتی و والیتی - تاسوعا و عاشوراي سال 

571357

571357

کدام فرد از گروه هیئت هاي مؤتلفه اسالمی با ترور حسنعلی منصور نخست وزیر وقت رژیم پهلوي به حبس طوالنی محکوم گردید؟   120

رضا صفار هرندي حاج مهدي عراقی مرتضی نیک نژاد حاج صادق امانی 

-  سال مطابقت می کند؟ 121  کدام مورد با گروه سنی 

بار اصلی اقتصاد را به دوش می کشند. معموًال تولید کننده نیستند.

درصد زیادي از جمعیت کشورهاي در حال توسعه در این گروه قرار دارند. تعداد زیاد جمعیت در این گروه سنی نشانه ي جوانی جمعیت یک کشور است.

6515

مهاجرت روستائیان به شهرها در نهایت چه مشکالتی براي کشورهایشان به وجود می آورند؟  122

کشورها به وارد کننده ي مواد غذایی تبدیل می شوند. فعالیت هاي صنعتی رونق و سطح زیرکشت کاهش می یابد.

روستاها با جوانی جمعیت و مشکالت ناشی از آن روبه رو خواهند شد. رشد مطلق جمعیت در این کشورها با افزایش مواجه خواهد شد.
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بار اصلی اقتصاد را به دوش می کشند.

درصد زیادي از جمعیت کشورهاي در حال توسعه در این گروه قرار دارند.

کشورها به وارد کننده ي مواد غذایی تبدیل می شوند.

روستاها با جوانی جمعیت و مشکالت ناشی از آن روبه رو خواهند شد.
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چه عاملی باعث به وجود آمدن نواحی جلگه اي و بیابانی و چشمه هاي آبگرم و غارهاي طبیعی و محیط هاي گوناگون با جاذبه هاي طبیعی در ایران  123
شده است و مناطق ییالقی کالردشت و تاالب انزلی از نواحی توریستی کدام منطقه است؟

گسترش ایران در طول جغرافیایی و میزان بارش هاي متفاوت- کرانه هاي غربی دریاي خزر

گسترش ایران در عرض هاي جغرافیایی و تنوع آب و هوایی - کرانه هاي جنوبی دریاي خزر

گسترش ایران در طول جغرافیایی و تنوع آب وهوایی - کرانه هاي جنوبی دریاي خزر

گسترش ایران در عرض هاي جغرافیایی و میزان بارش هاي متفاوت- کرانه هاي غربی دریاي خزر

به ترتیب کدام کشور جزء مقصد مهاجران اجباري فلسطینی نبوده، افغان ها به کجا مهاجرت اجباري نکرده اند و مردمان کدام کشور در ردیف  124
مهاجران اختیاري آلمان پس از اتحاد دو آلمان نبوده اند.

مصر- پاکستان- بلغارستان ترکیه- ترکمنستان- بلغارستان مصر – ترکمنستان- مجارستان ترکیه- پاکستان- مجارستان

به ترتیب چه عواملی پس از انقالب صنعتی موجب گردید جمعیت جهان چند برابر شود و چه عواملی بر ساختمان جمعیت اثر می گذارد؟  125

پیشرفت چشمگیر پزشکی و بهداشت، پیشرفت امکانات حمل و نقل و ارتباطات – امید به زندگی، تعداد فعاالن اقتصادي، انفجار جمعیت

توسعه ابزار و آالت و شیوه هاي کشاورزي، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها – امید به زندگی، تعداد فعاالن اقتصادي، انفجار جمعیت

پیشرفت چشمگیر پزشکی و بهداشت، پیشرفت امکانات حمل و نقل و ارتباطات – نرخ موالید، مرگ و میر و رشد طبیعی

توسعه ابزار و آالت و شیوه هاي کشاورزي، سیل مهاجرت روستاییان به شهرها – نرخ موالید، مرگ و میر و رشد طبیعی

جاده  ي اصلی تهران - مشهد از بخشی از پارك .................. که .................. قرار دارد، عبور می  کند.  126

ملی گلستان - بین گنبد کاووس و بجنورد جنگل سی سنگان - بین گنبد کاووس و بجنورد

ملی گلستان - در شرق شهرستان نوشهر جنگل سی سنگان - در شرق شهرستان نوشهر

در میان کشورهاي اروپایی، کدام کشورها به ترتیب کمترین میزان توریست فرستی و بیشترین میزان توریست پذیري را دارند؟  127

یونان و آلمان  - یونان و اسپانیا اسپانیا و یونان  - اسپانیا و ایتالیا   سوئد و اسپانیا  - یونان و سوئیس آلمان و سوئد  - ایتالیا و سوئیس 

قسمت اول و دوم کدام گزینه به ترتیب نادرست و درست است؟  128

پس از جنگ جهانی دوم میزان مرگ ومیر به شدت کاهش یافته و جمعیت جهان چند برابر شد – تنها  درصد از سطح خشکی ها قابل سکونت است.

در سال  میزان رشد مطلق جمعیت در کشور ایران به  رسید – نرخ موالید عبارت است از تعداد متولدین در یک سال به ازاي هر  نفر

ایجاد مراکز خدماتی و رفاهی از جمله عوامل اقتصادي جاذب جمعیت است – در کشور فنالند نرخ رشد به صفر یا پایین تر از آن رسیده است.

،  درصد سکنۀ زمین را در خود جاي داده بودند. در جنگل هاي انبوه به ندرت مساکن دائمی دیده می شود – سه قاره در حال توسعه در سال 
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کدام گزینه در رابطه با کشوري داراي هرم سنی مقابل صحیح نمی باشد؟  129

تعداد فعاالن اقتصادي کم تر از وابستگان اقتصادي می باشد.

نرخ موالید و مرگ و میر کاهش یافته و امید به زندگی باالست.

باید براي تأمین نیازهاي جوانان و ایجاد شغل سرمایه گذاري کند.

امید به زندگی در حال افزایش است اما همچنان تفاوت بسیاري با کشورهاي توسعه یافته دارد.

کدام عامل از عوامل اساسی در تعیین و تعریف حد متناسب جمعیت است و کدام پدیدة جمعینی مانع اصلی بر سر را توسعۀ اقتصادي خواهد  130
بود؟

عامل اجتماعی - نرخ موالید مساوي نرخ مرگ و میر باشد.

عامل منابع - زمانی که هرم سنی کشور به سمت سالمندي حرکت کند.

عامل اجتماعی - درصد نرخ رشد جمیعت به صفر یا پایین تر از آن برسد.

عامل منابع - درصد مربوط به مهاجرپذیري نسبت به رشد طبیعی جمعیت باالتر باشد.
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2 4246810

کدام عامل از عوامل اساسی در تعیین و تعریف حد متناسب جمعیت است و کدام پدیدة جمعینی مانع اصلی بر سر را توسعۀ اقتصادي خواهد  
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کدام یک با نظرات مالصدرا در مورد حرکت سازگار نیست؟  131

تغییر و دگرگونی، همواره از متن واقعیت ناشی می شود. حرکت، یکی از ابعاد وجود جسم طبیعی است.

انکار حرکت جوهري، ناشی از نگاه اصالت ماهیتی است. حرکت در اعراض، در سایه ي ثبات جوهر امکان پذیر است.

نیافتن حجاب میان خود و حق/ پرداختن به هدایت مردم براي رسیدن به حق و پرداختن به شؤون و کماالت و اسماء حق، در اسفار اربعه ي  132
صدرایی، به ترتیب، موصوف به سفر .................. و سفر .................. و سفر .................. می باشد.

من الخلق الی الحق ـ فی الخلق بالحق ـ بالحق فی الحق فی الخلق ـ بالحق فی الحق ـ من الخلق الی الحق

بالحق فی الحق ـ فی الخلق بالحق ـ من الخلق الی الحق من الخلق الی الحق ـ بالحق فی الحق ـ فی الخلق بالحق

عقیده ي مشائیون در رابطه با عالم عقول، .................. .  133

با اصل نظریه ي امکان اشرف هم خوانی ندارد. در تناظر با عالم مثل افالطونی است.

تاثیر همه جانبه ي مجردات بر طبیعت را بیان نمی کند. به کمک طبقه بندي عالم هستی اثبات می گردد.

بر مبناي حکمت متعالیۀ صدرایی، در مورد «وجود» نمی توان گفت  ..................  134

واقعیت و عینیّت ما  به ازاي مفهوم وجود است و ذهن، ماهیت را به َتَبع وجود، نزد خود می سازد و اعتبار می کند.

مفهوم وجود، امري واحد است، یعنی مشترك معنوي است که درباره ي هر چیزي که به کار می رود معنایی یکسان دارد.

 مفهوم وجود، مفهومی کلی و مشکک و ذومراتب است، یعنی وجود حقیقی واحد است و این حقیقت واحد به یک اندازه بر افراد خود صدق می کند.

وجود، حقیقتی واحد در کل جهان هستی است و ذات الهی برترین و شدیدترین مرتبه ي وجودي است و وجود او مطلق و نامتناهی است.

در رابطه با  .................. «جسم» می توان گفت  ..................  135

لفظ – مشترك لفظی است و معناي متعدد دارد. مفهوم کلی – از نظر صدق بر مصادیقش، اولویت قابل طرح است.

مفهوم کلی – صدق آن بر افرادش به نحو تشکیکی است. لفظ – تنها یک معنا دارد و بر اشیاي متعدد صدق می کند.

از نظر سهروردي بهره مندي از حقیقت و حکمت .................. و کثرت مظاهر حقیقت ..................  136

از معیار هاي برتري جوامع است - با وحدت حقیقت در تعارض نیست. تنها معیار برتري جوامع است - موجب تکثر حقیقت می شود.

از معیار هاي برتري جوامع است - موجب تکثر حقیقت می شود. تنها معیار برتري جوامع است - با وحدت حقیقت در تعارض نیست.

غیرمستقیم بودن تمامی علم ما به صور ذهنی اشیا ..................  137

منجر به شکل گیري شناخت می گردد.  در نهایت نوعی تسلسل باطل است. 

عین آگاهی ما از اشیا و موجودات است.  همان علم حضوري ما به اشیا است. 

فرض کنید که هم  زمان یک شمع را با تصویر آن که در آینه افتاده مشاهده می کنیم. کدام عبارت درباره ي این مشاهده درست است؟  138

علم ما به تصویر شمع بی واسطه و به خود شمع با واسطه تعلق می گیرد. تصویر شمع در آینه، معلوم بالذات و خود شمع معلوم بالعرض است.

صورت علمی حاصل از تصویر شمع، با صورت علمی حاصل از خود شمع یکی است. تصویر شمع از این حیث که حاکی از شمع است، به صورت علمی شباهت دارد.

در مورد بحث اصالت وجود کدام گزینه نادرست است؟  139

منظور از اصالت در این بحث، محصول ذهن بودن است و اعتباري بودن در مقابل آن است.

میرداماد و شیخ اشراق هیچ اشاره اي به این مسئله در مقابل اصالت ماهیت نکرده اند.

اشیا با آن که از حیث خواص مختلف هستند اما از آن جهت که موجودند یک حقیقت اند.

طبق اصل اصالت وجود، عینیت اشیا ناشی از وجود آن هاست.

بر مبناي دیدگاه حکمت متعالیه کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟  140
منشأ حرکت یک شئ، خود آن شئ  .................. و موضوع هر حرکتی در  .................. قابل جست وجو می باشد.

نیست – متن واقعیت است – هستی اشیا نیست – اعراض شئ است – ماهیت و اوصاف شئ
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استدالل هاي زیر (به ترتیب) چه نوع مغالطه هایی هستند؟  141

«در باز است، باز پرنده است  در پرنده است»/ «هر تعریفی فکر است، هر تصدیقی فکر است  هر تعریفی تصدیق است»/ «بعضی از انسان ها وظیفه 

شناس نیستند  بعضی از وظیفه شناس ها انسان نیستند.»

مغالطه در صورت - مغالطه در ماده - عدم رعایت شرایط انعکاس مغالطه در ماده و صورت - مغالطه در ماده - مغالطه در صورت

مغالطه در صورت - مغالطه در صورت و ماده - عدم رعایت شرایط انعکاس مغالطه در ماده و صورت - مغالطه در صورت - مغالطه در صورت و نتیجه

«اگر باران نبارد، هوا پاك نمی شود/ باران بارید، ولی هوا پاك نشد»، دچار کدام مغالطه شده ایم؟  142

مغالطه در صورت و ماده رفع مقدم مغالطه در صورت وضع تالی مغالطه در صورت و ماده وضع تالی مغالطه در صورت رفع مقدم

با توجه به استدالل «جیوه فلز است؛ هر فلزي عایق است؛ پس جیوه عایق است.» مشخص کنید که اوًال ظاهر این استدالل، کدام شکل از اشکال  143
اربعه ي قیاس است؟ ثانیًا داراي کدام عیب از عیوب قیاس می باشد؟

شکل چهارم ـ عیب در صورت قیاس شکل چهارم ـ عیب در ماده ي قیاس شکل اول ـ عیب در صورت قیاس شکل اول ـ عیب در ماده ي قیاس

در مورد شعر و خطابه، بهتر است بگوییم:  144

هر دو هم از خیال ناشی شده و هم آن را مخاطب می سازند. اولی از خیال ناشی می شود و دومی احساس را مخاطب می سازد.

هر دو از خیال و احساس سرچشمه می گیرند. هر دو خیال و احساس را مخاطب می سازند.

اگر برهان سینوي و برهان فارابی در مورد امتناع تسلسل را، براي اثبات وجود خدا به کار بریم، چه نوع برهانی به کار برده ایم؟  145

برهان لّمی - کشف درمان بیماري هاي جدید از طریق نشانه هاي بیماري برهان انّی - کشف درمان بیماري هاي جدید از طریق نشانه هاي بیماري

برهان لّمی - کشف درمان بیماري از طریق نشانه ها و عالئم برهان انّی - تشخیص بیماري از طریق آزمایش

در مورد اهداف جدل و خطابه، می توان گفت: ..................  146

اولی، فرد را وادار به سکوت می کند و دومی، ما را به یقین می رساند. هدف اولی، کشف حقیقت نیست و دومی اجتناب یا برانگیختن به کاري است.

هر دو خیال و احساس مخاطب را بر می انگیزد. هدف اولی، کشف حقیقت است و دومی، برانگیختن به کاري است.

استدالل هاي «بعضی حیوانات انسان نیستند، بعضی انسان ها حیوان نیستند.» «بعضی غیر خوردنی ها میوه نیستند، بعضی غیر میوه ها غیر خوردنی  147
هستند.» محکوم به چه احکامی هستند؟

اولی مغالطه در ماده و دومی مغالطه در صورت است. هر دو داراي ایهام انعکاس هستند.

اولی مغالطه در صورت و دومی صحیح است. اول مغالطه در صورت و دومی مغالطه در ماده است.

آن چه بودنی است .................. و آن چه شدنی است .................. و این امور، .................. هستند.  148

فعلیت شی – هیوال – نسبی هیوال – فعلیت شی – نسبی فعلیت شی – هیوال – مطلق هیوال – فعلیت شی – مطلق    

کدام گزینه در رابطه با برهان صحیح است؟  149

ماده ي برهان باید از شکل هاي معتبر قیاس، خصوصًا شکل اول باشد. استدالل هاي برهانی در ریاضیات کاربرد بسیار زیادي دارند.

در برهان انّی از علت به معلول پی برده می شود. صورت برهان باید از قضایایی تشکیل شود که درستی هر یک قطعی باشد.

در رابطه با دو استدالل «هر موجودي قابل اشاره است، پس بعضی قابل اشاره  ها موجود هستند.» و «بعضی استدالل ها استقرا هستند، هیچ  150
استقرایی قیاس نیست: پس هیچ استداللی قیاس نیست.» می توان گفت:

اولی مغالطه در صورت و دومی مغالطه در ماده است. هر دو مغالطه در صورت است.

هر دو مغالطه در ماده هستند. اولی مغالطه در ماده و دومی مغالطه در صورت است.
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ماده ي برهان باید از شکل هاي معتبر قیاس، خصوصًا شکل اول باشد.

ی از علت به معلول پی برده می شود.

در رابطه با دو استدالل «هر موجودي قابل اشاره است، پس بعضی قابل اشاره  ها موجود هستند.» و «بعضی استدالل ها استقرا هستند، هیچ  

اولی مغالطه در صورت و دومی مغالطه در ماده است.
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تعریف کدام یک از «عقود اسالمی»  نادرست است؟ (با تغییر)  151

مشارکت حقوقی: بانک «محصوالت تولیدي آینده» بنگاه ها را «پیش خرید» می کند.

جعاله: طبق قرارداد، کارفرما تعّهد می کند در قبال عمل مشّخص «کارگزار»  یا عامل «اُجرت معیّنی»  را بپردازد.

خرید ِدین: طبق این قرارداد، بانک ها می توانند «اسناد و اوراق تجاري» متعلّق به واحدهاي تولیدي، بازرگانی و خدماتی را «تنزیل» کنند.

مزارعه: طبق این قرارداد ، بانک زمین مشّخصی را براي مّدت معیّن در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا در آن «کشاورزي» کند. در نهایت سود حاصل بین دوطرف قرارداد
تقسیم می شود.

هرگاه «بانک ها» محصوالت تولیدي آینده ي بنگاه ها را پیش خرید کند، این قرارداد مربوط به چیست؟ و چه نام دارد؟  152

مشارکت مستقیم - جعاله مشارکت مستقیم - معامالت سلف عقود اسالمی - معامالت سلف عقود اسالمی - جعاله

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  153
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

این عبارت مربوط به کدام یک از «اصول گات» است؟   154
«البته این اصل استثنائات متعددي نیز دارد که از آن جمله می توان مواردي چون «کسري [تراز] پرداخت ها» و «تجارت با کشورهاي درحال توسعه» را نام

برد.»

اصل «تسّري رفتار داخلی» کاهش «تدریجی عوارض گمرکی»

ممنوعیت برقراري «محدودیت هاي مقداري» تنظیم «قواعد و مقررات صادراتی»

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم شده است، مخارج دولت زیاد می شود و سطح عمومی قیمت ها با سرعت زیاد رو به افزایش می گذارد. براي  155
پیشگیري از افزایش قیمت یا کاهش سرعت آن: الف) کدام نهاد وارد عمل می شود؟ ب) کدام سیاست به کار گرفته می شود؟ ج) دو نمونه از روش هاي آن

کدام است؟

الف) بانک مرکزي ب) کاهش حجم پول در گردش ج) سیاست بازار باز و افزایش نرخ تنزیل مجدد

الف) کانون بانک ها ب) کاهش حجم پول در گردش ج) فروش اوراق مشارکت و کاهش نرخ تنزیل مجدد

الف) کانون بانک ها ب) پایین آوردن نسبت ذخایر قانونی ج) سیاست بازار باز و افزایش نرخ تنزیل مجدد

الف) بانک مرکزي ب) پایین آوردن نسبت ذخایر قانونی ج) خرید اوراق مشارکت در دست مردم و افزایش نرخ تنزیل مجدد

به ترتیب:  156
الف) در بورس کاال، کدام کاالها مورد مبادله قرار می گیرند؟

ب)« .................. » بر روي ورقه ي سهام درج  نمی شود.
ج) بورس چگونه حجم سرمایه گذاري را در جامعه باال می برد؟

الف) کاالهاي نهایی و مواد خام، ب) نام شرکت و شماره ثبت آن ج) از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي مولد

الف) کاالهاي واسطه اي، مواد خام، ب) مبلغ بازاري سهم ، ج) از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد

الف) کاالهاي واسطه اي، مواد اولیه و خام، ب) تعیین نوع سهم، ج) از طریق قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار 

الف) برخی مواد شیمیایی، کاالهاي نهایی و واسطه اي، ب) مقدار سود پرداخت شده ي آن به حروف و عدد، ج) از طریق تنظیم معامالت بازار 
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 واحداسکناس     
 واحد  موجودي سپرده هاي مدت دار مردم   

    موجودي اسکناس  ارزش مسکوکات مردم معادل

مجموع سپرده هاي دیداري و 
غیردیداري مردم

 واحد 

 واحد  موجودي حساب هاي جاري اشخاص   

اطالعات ارائه شده در جدول زیر مربوط به یک جامعه ي فرضی است باتوجه به این مندرجات:    157
الف) میزان نقدینگی ب) حجم پول در گردش ج) میزان سپرده ي پس انداز در این

جامعه، کدام است؟

الف)  ب)  ج) 

الف)  ب)  ج) 

الف)  ب)  ج) 

الف)  ب)  ج) 

1450

265

31
3

4250

570

580670151

580760151

850670115

850760115

اطالعات ارائه شده در جدول زیر مربوط به یک جامعه ي فرضی است، با توجه به این مندرجات: الف ) میزان سپرده هاي مدت دار، ب ) میزان  158
نقدینگی و ج ) حجم پول در گردش در این جامعه چند واحد پولی است؟

 مجموع ردیف هاي  وارزش مجموع سپرده هاي دیداري و غیردیداري مردم

 واحد پولیارزش سپرده هاي پس انداز مردم
 واحد پولیارزش مجموع اسکناس هاي در دست مردم

  مجموع اسکناس هاارزش مسکوکات در دست مردم

 واحد پولیارزش حساب هاي جاري مردم

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

13
2

24

21200

33900

42
5

51500

414096006960414069609600144096006960144069609600

با توجه به اهداف بانک مرکزي و دولت، کدام گزینه نشان دهندة پاسخ درست پرسش هاي زیر است؟  159
الف) براي پیش گیري از افزایش قیمت ها یا کاهش سرعت آن، بانک مرکزي کدام سیاست ها را اعمال نمی کند؟

ب) هرگاه بانک مرکزي نرخ تنزیل مجدد را از  به  افزایش دهد. بانک ها می توانند اوراق اعتباري مردم را با نرخ  نزد بانک مرکزي
تنزیل مجدد کنند. این حالت به این معنی است که  .................. 

ج) بانک مرکزي با اعمال کدام روش می تواند به طور مستقیم از مقدار پول در دست مردم بکاهد؟

الف) پایین آوردن نسبت ذخایر قانونی – پایین آوردن نرخ تنزیل مجدد، ب) بانک ها قادر به خلق پول بیشتري در اقتصاد خواهند بود. ج) پایین آوردن فروش اوراق مشارکت

الف) افزایش نرخ تنزیل مجدد – فروش اوراق مشارکت، ب) فعالیت هاي تجاري در زمینۀ اعطاي وام محدود می شود. ج) خرید اوراق مشارکت

الف) افزایش نرخ سپرده هاي قانونی – افزایش نرخ تنزیل مجدد، ب) بانک ها قادر به خلق پول بیش تري در اقتصاد خواهند بود. ج) افزایش نرخ سپرده هاي قانونی

الف) خرید اوراق مشارکت – پایین آوردن نسبت ذخایر قانونی، ب) فعالیت بانک هاي تجاري در زمینۀ اعطاي وام محدود می شود. ج) فروش اوراق مشارکت

102020
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عبارات کدام گزینه موارد زیر را به درستی تکمیل می کند؟  160
الف) هدف اصلی و اولیۀ ایجاد صندوق بین الملل پول .................. بود.

ب) اصل .................. سازمان تجارت جهانی، مربوط به وضع مقررات یکسان و بدون تبعیض براي کاالهاي داخلی و خارجی و اصل .................. براي
کشورهایی که کسري تراز پرداخت ها و تجارت با کشورهاي در حال توسعه دارند، استثناء قائل است.

پ) سازمان دهی امور اداري و ارائۀ کمک هاي فنی از .................. و توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان از .................. می باشد.
ت) گسترش تسهیالت تجاري و مبادالتی چه فایده اي را می تواند در بین اعضاي سازمان اکو داشته باشد و کدام یک از مشکالت کشورهاي عضو «اکو» و

کشورهاي «سازمان کنفرانس اسالمی» مشترك می باشد؟

همکاري کشورهاي عضو براي حل مسائل پولی بین المللی، ب) تسري رفتار داخلی - ممنوعیت برقراري محدودیت هاي مقداري، پ) فعالیت هاي مستقل یونیدو - اهداف فائو،
ت) تولیدات کوچک داخلی را که جنبۀ بازاري ندارند به تولیدات تجاري تبدیل کند - رقیب بودن کاالهاي تولیدي کشورها

الف) بازسازي اروپا مطابق طرح مارشال، ب) تنظیم قواعد و مقررات صادراتی - تسري رفتار داخلی، پ) فعالیت هماهنگ کنندة یونیدو - اهداف فائو، ت) تولیدات کوچک
داخلی را که جنبۀ بازاري ندارند به تولیدات تجاري تبدیل کند - رقیب بودن کاالهاي تولید کشورها

الف) تشویق ثبات ارزي و جلوگیري از کاهش رقابت آمیز ارزش پول ها نسبت به یکدیگر، ب) دولت کاملۀ الوداد - ممنوعیت برقراري محدودیت هاي مقداري، پ) فعالیت هاي
مستقل یونیدو - اهداف یونیدو، ت) فرصت مناسبی را براي دستیابی را براي دستیابی به فناوري جدید از طریق برقراري همکاري با کشورهاي صاحب فناوري فراهم می کند -

اختالف درجۀ توسعه در کشورهاي عضو

همکاري کشورهاي عضو براي حل مسائل پولی بین المللی، ب) دولت کامۀالوداد - تنظیم قواعد و مقررات صادراتی، پ) فعالیت هاي هماهنگ کنندة یونیدو - اهداف یونیدو، ت)
فرصت مناسبی را براي دستیابی به فناوري جدید از طریق برقراري همکاري با کشورهاي صاحب فناوري فراهم می کند - اختالف درجه توسعه در کشورهاي عضو

کدام یک از رویدادهاي زیر فشار روانی بیشتري دارد؟  161

مشکالت تحصیلی بیماري فرد یا خانواده بیکاري یا اخراج از کار طالق والدین

پاسخ هاي هیجانی و فیزیولوژیک نقش .................. در افزایش و کاهش فشار روانی دارند. و رایج ترین پاسخ در مقابل فشار روانی ..................  162
است.

بیشتر - پرخاشگري کمتر - پرخاشگري بیشتر - گریز کمتر- گریز

کدام روش درمانی بیشترین کاربرد را در درمان افسردگی دارد؟  163

پزشکی زیستی صحبت درمانی رفتار درمانی شناخت درمانی

عالئم زیر مربوط به کدام احتالل روانی است؟  164
«ترس از ارتکاب خطا، ترس از مورد ارزیابی قرار گرفتن توسط دیگران، ترس از مسخره شدن»

فشار پس سانحه اي وسواس فکري ـ عملی اضطراب فراگیر هراس اجتماعی

منظور از این بیان که: «در مرحله ي فرسودگی، بدن پاره پاره می شود» ، کدام است؟  165

فشار روانی از مرحله ي هشدار، گذشته و فرد صدمه می بیند. انسجام تمامیت شخصیت فرد آسیب می بیند.

زخم هایی که به بدن وارد می شود نقاط مختلف بدن را پاره می کند. مقاومت قبلی بی تأثیر بوده است و در این مرحله بدن زخمی می شود.

بیش برانگیختگی از عالئم اختالل .................. و نا آرامی از مصادیق .................. محسوب می شود.  166

فشار پس سانحه اي – بیش فعالی اضطراب فراگیر – بی قراري حرکتی

اضطراب فراگیر – بیش فعالی فشار پس سانحه اي – بی قراري حرکتی

در کدام گزینه به ترتیب به یکی از نشانه هاي اختالل افسردگی و فشار پس سانحه اي اشاره شده است؟  167

بیش برانگیختگی - ضعف تمرکز حواس اشکال در خوابیدن - مردد بودن

فقدان انرژي - مترصد بودن تپش قلب - نگرانی دائم

کدام یک از گزینه هاي زیر مربوط به نشانه هاي یکی از اختالالت اضطرابی نیست؟  168

کم اشتهایی با تغییر وزن احساس خستگی ضعف تمرکز حواس ترس ناگهانی بی مورد
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در هریک از ابیات زیر شاعر چه واکنشی در برابر ناکامی نشان داده است؟  169
 یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید  دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران 

گشت هر گوشۀ چشم از غم دل دریایی  
رفتم از کوي تو لیکن عقب سرنگران

کوشش و جدیت - جابه جایی پرخاشگري - کناره گیري جابه جایی پرخاشگري - دور زدن مانع - کناره گیري

کوشش و جدیت - دور زدن مانع - کناره گیري جابه جایی پرخاشگري - جابه جایی پرخاشگري - دور زدن مانع

رفتار معلم زمانی بیشترین استرس را در دانش آموزان به وجود می آورد که:  170

هر روز درس تازه اي بدهد. معلم به کار خود مسلط نباشند. دانش آموزان خطاکار باشند. قابل پیش بینی نباشد.
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در سؤال پرسیده شده که در کدام گزینه حالت مفعول بیان می شود یعنی در کدام گزینه ذوالحال مفعول است پس به بررسی سایرگزینه ها می پردازیم:  1

: حال دؤوبًا و ذوالحال التلمیذ می باشد که فاعل است. گزینۀ 

: حال ساهرات و ذوالحال  الممرضات می باشد که مفعول به است. گزینۀ 

: حال مشفقین که با توجه به معنی به ضمیر (واو) در عّلموا بر می گردد که ضمیر واو فاعل است. گزینۀ 

: حال معجبًا که ذوالحال ضمیر (ُت) در شاهدُت است که فاعل می باشد. گزینۀ 
سخت

- «عنَدما» مفعول فیه می باشد. - «َخلَْف»، در گزینه ي  -  «أبداً» ، در گزینه ي  بررسی موارد در سایر گزینه ها: در گزینه   2
متوسط

3  عیشًۀ : مفعول به و منصوب/دون: مفعول فیه و منصوب /  لیًال : مفعول فیه و منصوب/  نهاراً : معطوف و منصوب: ولی در سایر گزینه ها کلمات  َقوًال، َعَمًال، ایمانًا  
تمییز و منصوب هستند.

) :  کثیراً : مفعول مطلق و منصوب است. در گزینه ي (
ترجمه ي گزینه ها:

)تصمیم گرفته بودم که از راست گفتارترین مردم باشم.

)و راست کردارترین آن ها و پروردگارم را در سحرها بسیار عبادت کنم.

)تا اینکه قلبم از ایمان پر شود پس احساس می کنم به پروردگارم نزدیک هستم.

)زیرا من زندگی بدون نزدیکی او و بدون دوست داشتن او را در شبانه روز دوست ندارم!
متوسط

بررسی سایر گزینه ها:  4

- «َتَقّدم»  از جمله افعالی است که تمییز نیاز دارد.

- «ِامتأل»  از جمله افعالی است که تمییز نیاز دارد.

- «خیر»  در این جا معناي بهترین می دهد  بهترین مردم از نظر؟ پس نیاز به تمییز دارد.

) اکثر معناي برتري ندارد.   أکثر الکتب   : بیش تر کتاب ها. اگر معناي برتري داشت (اسم تفضیل) نیاز به تمییز هم داشت. * توجه: در گزینه (
سخت

زیرا راجیات جمع مؤنث سالم است و با «ُهم» که جمع مذکر است مطابقت ندارد.  5
سخت

زیرا «حقًا» در این گزینه مفعول مطلق است.  6

«حقَا» در گزینۀ  اسِم موخر َاّن و در گزینۀ  نیز اسم موّخر ِانَّ و در گزینۀ  نیز اسم ِانَّ می باشد.
سخت

مفعول له  مصدر منصوب قلبی است که علت وقوع فعل را بیان می کند و در معنی فارسی با عنوان «به خاطر»، «به جهت» می آید.  7
«مردم را از این ماه مخصوص با سخن چینی آزار مده به خاطر ترس از خشم خداوند در روز معاد»

بررسی گزینه هاي دیگر:

گزینه ي   «مبشراً» حال است. رمضان آمد و آن مزرعه اي است براي بندگان در حالی که مژده دهنده است به پاکی قلب ها از فساد

گزینه ي   «قوًال» تمییز است. پس حقوق او را از نظر گفتار و کردار بجاي آورد که تا بر تو بیفزاید سپس آن را براي معاد برگیر.

گزینه ي   «نادمًا» حال است: پس هر که دانه ها را بکار د و آن ها را آبیاري نکند در روز برداشت محصول در حالی که پشیمان است دردمند می گردد.
متوسط

گزینۀ  «حمدًا» مصدر قلبی است و مفعوٌل له می باشد  8

در گزینه هاي دیگر به ترتیب «َتشبیحًا، شکراً» مفعول مطلق و «المشتقّات» مفعولٌ به و «زیارًة» چون مصدر قلبی نیست نمی توان مفعولٌ له باشد و به غلط بکار رفته است. و در گزینۀ  «االخطاء»
مفعوٌل به و «تصحیحًا» مفعول مطلق است.

سخت
گزینۀ  «َو َقد َعلََّمنا ....» جملۀ حالیهۀ فعلیه و صاحب حال، «المعلّم» است.  9

متوسط
«مظلوماٍت» به عنوان حال نادرست است، زیرا صاحب حال آن کلمۀ «إخوة: برادران، جمع مذکر بوده و به خاطر مطابقت حال و صاحب حال، حال باید به صورت  10

«مظلومیَن» نوشته شود.
تشریح گزینه هاي دیگر

»: «راجیًۀ» حال و صاحب حال آن ضمیر مستتر «أنا» است. گزینۀ «

»: «فرحاٍت» حال و صاحب آن «هؤالء» است. گزینۀ «

»: «ُمستمعیِن» حال و صاحب حال آن ضمیر بارز «نا» در اجتمعنا» است. گزینۀ «
نکات مهم درسی
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ضمیر متکلّم وحده» «أنا – ي – ُت» هم براي مفرد مذّکر و هم براي مفرد مؤنّث به کار می رود.
ضمیر متکلّم مع الغیر: «نحُن – نا» هم براي مثنی، هم براي جمع، هم براي مذّکر و هم براي مؤنّث به کار می رود.

متوسط
باید پس از  دقیقه،  میلی گرم از دارو در بدن پرنده موجود باشد. داریم:  11

 دقیقه  = نیم عمر 

سخت
 12

قیمت  تعداد کاال  درآمد

ماکزیمم تابع درجه ي دوم   به ازاي   به دست می آید:

درآمد ماکزیمم 

متوسط
 13

می دانیم: 

متوسط
 14

درصد   نرخ تورم ساالنه 
متوسط

می دانیم:   15

  توجه کنید:
سخت

 16
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سخت
مقدار ماده به ازاي هر  ساعت نصف می شود تا  گرم آن باقی بماند.  17

 گرم   گرم    گرم    گرم   گرم

یعنی پس از طی  دوره ي زمانی، مقدار آن به  گرم می رسد یعنی داریم:

ساعت 
متوسط

می دانیم:   18

به ازاي هر یک کیلوگرم از وزن پرنده به  میلی گرم دارو نیاز است. بنابراین براي پرنده ي ده کیلوگرمی نیاز به  میلی گرم دارو است. بنابراین مقدار دارو باید به گونه اي

باشد که بعد از  دقیقه (نیم ساعت)،  میلی گرم آن باقی بماند. توجه کنید که نیمه عمر زوال دارو   دقیقه ( ساعت) است.

 

، نسبت باقی مانده از جسم (دارو) اولیه بعد از  دوره ي نیمه عمر باشد داریم: اگر 

 : از طرفی

سخت

می دانیم:   19

  

  

 

متوسط
فاکتور رشد ماهانه است، لذا خواهیم داشت:  20

  

ولی عدد  در گزینه ها وجود ندارد، لذا باید از دو طرف رابطه ي باال لگاریتم بگیریم:

  

 

ولی طبق فرض سوال داریم:  لذا خواهیم داشت:

سخت
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  21

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:
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سخت
حالت اول: هر  رقم  باشد.  22

حالت دوم: یکی از ارقام  و دو رقم دیگر غیر از 

حالت سوم: دو رقم  و یک رقم دیگر غیر 

حالت چهارم: هر  رقم غیر  باشند.

 :پس داریم
سخت

 23

) هیچ اشتراکی ندارند. ) و ( جواب (
سخت

 24

متوسط

چون حرف «س» جایگاهش انتخاب شده است، بنابراین از  حرف دیگر انتخاب ها صورت می پذیرد و چون حرف «ي»  بار و حرف «ر» نیز  بار در کلمه وجود  25
دارد، داریم:

  تعداد کل حالت ها

متوسط
،  و  باشد. رقم دهگان و یکان هر یک از پنج رقم داده شده می تواند باشد. رقم صدگان باید یکی از سه رقم   26

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.  27

سخت

در خانه ي یکان یا رقم  یا  می تواند قرار گیرد. پس دو حالت داریم، در خانه ي هزارگان رقم صفر نمی تواند قرار گیرد و یک رقم هم براي خانه ي یکان انتخاب  28
کرده ایم پس دو حالت خواهیم داشت، بنابراین داریم:

 یکان    دهگان    صدگان  هزارگان

متوسط
 29

حرف  را در وسط قرار می دهیم.  حرف  باقی می ماند که جایگشت آن ها را حساب می کنیم:

(توجه کنید که حرف   بار تکرار شده است):

32
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متوسط
 30

بنابراین  کلمه ي سه حرفی می توان ساخت.
سخت

 31

 تعداد جایگشت ها

سخت

اگر بخواهیم با حروف کلمه ي  یک رمز  حرفی بسازیم که با  شروع و به  ختم شود؛ رمز به صورت  است؛ یعنی  32

با حروف  باید یک کلمه ي سه حرفی بسازیم که داراي  حرف تکراري  است. بنابراین با استفاده از جایگشت با تکرار داریم:

متوسط

الف) اگر دراین رمز دوبار حرف  تکرار شود، کافی است دو حرف دیگر را از بین شش حرف باقی مانده انتخاب کنیم و سپس جابجایی  حرف را که دو حرف  33
آن تکراري است را بدست آوریم.

ب)اگر دراین رمز یک بار حرف  به کار رفته باشد کافی است  حرف دیگر را از بین شش حرف باقی مانده انتخاب کنیم و سپس جابجایی  حرف را بدست آوریم.

ج) اگر دراین رمز حرف  تکرار نشده باشد کافی است  حرف را زا بین  حرف باقی مانده انتخاب کنیم و سپس جابجایی  حرف را بدست می آوریم.

کل حاالت
سخت

 34

چون عدد سه رقمی است، صدگان نمی تواند صفر باشد پس یک رقم از  را براي صدگان باید انتخاب کنیم، در مرتبه ي دهگان هم یک رقم از  باید انتخاب شود ولی

چون ارقام باید متمایز باشند و یک رقم هم در صدگان انتخاب شده پس  انتخاب داریم و در مرتبه ي یکان هم  انتخاب داریم.
متوسط

چون دانش آموزان کالس دوم حق حضور در این انتخاب را ندارند. در واقع باید سه نفر از بین  نفر دیگر را انتخاب نمود.  35

متوسط
 36

 

طرفین نامعادله را در  ضرب می کنیم.

 

متوسط
 37
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متوسط
» باید انتخاب شود که این کار به طریق زیر امکان پذیر چون  حرف  باید موجود باشد، پس  حرف دیگر از بین  حرف باقی مانده «  38

است.

 

، بنابراین طبق اصل از طرفی باید  حرف انتخاب شده کنار هم قرار گیرند و یک جایگشت بسازند و چون حرف  دو بار تکرار شده پس تعداد جایگشت ها برابر است با 

شمارش تعداد کلمه هاي مورد نظر برابر است با:

سخت
 39

ها کنار هم نباشند ها کنار هم باشند  تعداد کل حالت ها  تعداد حالت هایی که   تعداد حالت هایی که 

سخت
 40

 ابتدا حرف  را حذف کرده تعداد دسته هاي سه حرفی بدون  که ترتیب مهم نباشد را می نویسیم.

پس از  حرف باقی مانده سه حرف انتخاب می کنیم (ترتیب مهم نیست)

پس به  طریق سه حرف غیر  انتخاب می کنیم حال با  ، حرف می شوند و  ترتیب جابه جایی آنها است. پس:

 

سخت
بیت گزینه ي  داراي مضمونی واسوختی است و می توان آن را از نمونه هاي سبک هندي به شمار آورد.  41

بررسی سایر گزینه ها:
با توّجه به «استفاده ي معتدل از آرایه ها و به کار بردن تشبیه هاي حّسی» (ویژگی ادبی سبک خراسانی)، «واقع گرا بودن و طبیعی و ساده و محسوس و عینی بودن توصیفات» (ویژگی فکري سبک

خراسانی) و «سادگی زبان شعر» (ویژگی زبانی سبک خراسانی)، باید این بیت ها را متعلّق به سبک خراسانی بدانیم.
متوسط

»: در بیت (هـ) عاشق جرمی مرتکب نشده است اما معشوق بدون دلیل طاعت او را قبول نمی کند و در بیت (ج) عاشقان بی شماري بدون هیچ جرم و گزینه ي «  42
جنایتی در دام عشق بی وصال معشوق هستند و معشوق آن ها را می آزارد. تناسب مفهوم بین دو بیت وجود دارد. 

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: در بیت (الف) امید به بخشش و در بیت (د) سزاي آشکار کردن اسرار عشق الهی مطرح است و تناسبی ندارند. گزینه ي «

»: در بیت (ب) امید به بخشش خداوند ولی در بیت (ج) آزار عاشق توسط معشوق بدون هیچ جرمی مورد نظر است. گزینه ي «

»: در بیت (ب) امید به بخشش خداوند و در بیت (د) سزاي آشکار کردن اسرار عشق الهی مطرح است و تناسبی ندارند. گزینه ي «
سخت

در بیت گزینه ي «2» شاعر معشوق را تهدید به جدایی و رفتن از پیش او می کند. در سایر ابیات شاعر تنها ناراحتی خود را بیان می کند.  43
سخت

ابیات گزینه ي «3» به بی اعتباري مراتب و مناصب در بزم محبت و درگاه الهی اشاره دارند.  44
سخت

شکل صحیح دیگر گزینه ها:  45

) حاکمیّت روح حماسه بر ادبیّات، ویژگی فکري سبک خراسانی است.

) اشتراك و اقتباس مضامین شعري، ویژگی ادبی سبک عراقی است.

) روح حکمت عامیانه و توّجه به خرافات، ویژگی فکري سبک هندي است.
متوسط

بیت گزینه ي  و بیت صورت سؤال هر دو بر این مفهوم تاکید می کنند که در میان عاشقان حقیقی و اهل دل، غنی و فقیر یکسانند و در عالم عشق، تفاوت هاي  46
مادي رنگ می بازند.

متوسط
«آن هنگام که از فکر و خیال چیرگی بر دشمن سرمست و شادمان هستید، بیهوده فکر می کنید که به ناتوانی یاري رسانده اید؛ در حالی که در حقیقت خواسته اید  47

» مشاهده می شود. قدرت خود را به نمایش بگذارید.» مفهمومی است که در صورت سؤال و گزینۀ «
سخت

1 2 14 7

1
2 1

2
2
2

14
2

1
2

236

206
3

6
3 3

6 5 4 3
3 2 1 3

560
5
2

120
2

20 60 1200

6
2 2

5
2

180 60 120
6 5 4 3 2 1

2 2
5 4 3 2 1

2

5

105
3

5
2

5 4
2

1044

10 24 جواب240 10

 انتخاب ھای دستھ ھای

 سھ تایی بدون

4

عضو4 جابھ جایی

1

3

1

2

4

2

3

4

3

2

26

ی نظام قدیم 23 اسفند
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
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»، شاعر مثل بیت صورت سؤال به «سرزنش معشوق» می پردازد که بر خالف سنت شعري، که عمومًا به ستایش معشوق در ابیات همۀ گزینه ها به جز بیت گزینۀ «  48
می پردازند، است که به آن «واسوخت» گویند.

متوسط
عبارت صورت سؤال و ابیات گزینه هاي «الف و ج» به غفّار و ستار بودن خداوند و این که خدا گناهکاران را رسوا نمی کند اشاره می نماید.  49

متوسط
غیبت یعنی حالت بی خبري از خلق که احیانًا به عارف دست می دهد، در آن حال عارف از خود و اطراف خود بی خبر است، عارف از آن جهت از خود بی خبر  50

» نیز شاعر معتقد است انسان براي رسیدن به مطلوب خود باید ابتدا بی خبر شود یعنی توجه خود را از جهان و مردم برگیرد تا بتواند می شود که حضورش در نزد پروردگار است. در بیت گزینۀ «

» مفهوم فناء فی اهللا مطرح شده است. به مطلوب برسد. در بیت گزینۀ «
سخت

 51
متوسط

 52
سخت

 53
سخت

 54
متوسط

 55
متوسط

 56
متوسط

 57
سخت

کافکا در داستان «مسخ»: از خود بیگانگی انسان را نشان می دهد. قهرمان این داستان هراس آور گریگوار سامسا، مرد سخت کوش و کارمند ساده اي است که در  58
اتاقش ناگهان به حشره اي بزرگ تبدیل می شود. 

آثار دیگر کافکا: محاکمه، قصر، امریکا
متوسط

رنه دکارت او با جمله ي معروفی که در صورت سؤال آمده از مدافعان مکتب اومانیسم است.  59
متوسط

بیت حسن تعلیل و ایهام تناسب ندارد چون شاعر علت واقعی مست جان سپردن خود را بیان کرده و هیچ یک از واژگان متناسب هم دومعنایی نشده است.  60
بررسی سایر گزینه ها:

) ایهام: خبر نداشتن:  مستی  بی اطالعی / مجاز: خانه = اشخاص

) لولو: استعاره ي مصرحه از اشک / الف زدن ابر: استعاره ي مکنیه

) درد و درمان بودن: تناقض / هموزنی واژگان برابر هم: موازنه 
سخت

بیت ایهام و پارادوکس ندارد.  61
استعاره و تشخیص: خطاب کردن به خامه«قلم» / تلمیح: اشاره به «طور» / مجاز: حرف = سخن / تشبیه: گوش به فانوس، آتش زبان / حسن تعلیل: شنوا شدن شاعر در اثر حرف عشق

سخت
در تمامی مکتب هاي جدید هنري، نوعی گریز از بیرون به درون می توان یافت. آثار خود را به شیوه ي غیربازنمایی یا غیرشیئی ارائه می دادند.اصل ششم پست   62

مدرنیسم ظاهراً تنها اصل مثبت این نظریه به شمار می رود و آن این است که پست مدرنیسم به گوناگونی و کثرت نظر دارد.
سخت

متن صورت سوال معرف نمایش نامه ي «در انتظار گودو» اثر ساموئل بکت است.  63
متوسط

فرهنگ دوستی یا انسان گرایی «اومانیسم» که یکی از جریان هاي سرنوشت ساز قرن چهاردهم میالدي است، نتیجه ي افول قدرت مطلقه ي مسیحت دراندیشه و  64
عمل و رویارویی کالم، فلسفه، هنر و ادبیات با آن بود.

متوسط
این گزینه علّت سیاهی شب را ظلم کردن شب به عاشقان می داند و لذا دلیلی ادبی و غیر واقعی براي سیاهی شب بیان می کند. مصراع اّول نیز تشخیص دارد.  65

متوسط
تشریح گزینه هاي دیگر:  66

: مرغزار : دریا، نشر  : ماهی / نشر  : مرغ، لف  ): لف  گزینۀ (

: بر : بحر، نشر  : دریا / نشر  : بیابان، لف  ): لف  گزینۀ (

: سنبل سیراب : سرو سهی، نشر  : گلبرگ، نشر  : زلف / نشر  : رخ، لف  : قد، لف  ): لف  گزینۀ (
متوسط

بیت الف) تشبیه: چو حباب  67
بیت ب) موازنه دارد.

بیت پ) تلمیح به حدیث « کلُّ شیٍء یرجُع الی اصِله ».

- یکی از مقام هاي موسیقی  - عاشقان      بیت ت) عشاق ایهام دارد: 
بیت ث) تضاد: می رود، می آید

سخت
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تناقض: اندوهی که ذره اي از آن از دو عالم بهتر است / استعاره: ندارد.  68
تشریح گزینه هاي دیگر:

) نوشیدنی (متناسب با خاك)  ) آبرو (معناي مورد نظر)      »: تشبیه عشق به محراب و خاك / ایهام تناسب: آب:  گزینۀ «

»: واج آرایی: صامت «ر» / اشتقاق: شعر، شعور و شاعر گزینۀ «

»: موازنه: دارد / مراعات نظیر: پرتو، خورشید – قامت، شمشاد گزینۀ «
سخت

بررسی سایر موارد:  69
الف) فدریکو گارسیالورکا، شاعر سورئالیست اسپانیایی است.

ب) «در انتظار گودو»، نمایشنامه اي از بکت است و بکت، نمایش نامه نویس پست مدرن است.
سخت

بررسی گزینه ها:  70

، مه: نشر  / نازیدن فلک تشخیص دارد. ، لف  / خورشید: نشر  ): شب: لف  گزینۀ (

): سنگ مالمت: تشبیه / به نظر نمی رسد بیت استعاره داشته باشد و ظاهرًا گزینۀ مدنظر طراح همین گزینه است. گزینۀ (

): نوش و نیش: جناس ناقص اختالفی / نوش و نیش: تضاد (تلخ و شیرین) گزینۀ (

): اغراق در زیبایی خال معشوق و سیاهی آن و شوق نسبت به او / هرچند «سپند» در هر دو مصراع به یک معناست اما ظاهراً طراح محترم «سپند» را در مصراع اول مجاز از سیاهی گرفته تا گزینۀ (
بدین ترتیب با «سپند» در مصراع دوم جناس تام تشکیل دهد.

سخت
 71
متوسط

رویکرد نظري کلیسا، رویکردي معنوي و دینی و رویکرد عملی آن، دنیوي و این جهانی بود. یعنی کلیسا در حالی که مدعی بود زندگی دنیا را با ارزش هاي معنوي  72
و دینی اداره می کند، به رفتارهاي دنیوي و این جهانی روي می آورد. جامعه ي غربی به دلیل این که از حل چالش بین رویکرد نظري و عملی کلیسا از طریق اصالح رفتار دنیوي ارباب کلیسا ناتوان

بود. به نفی رابطه ي دین و دنیا پرداخت و از رویکرد نظري معنوي نسبت به این عالم دست شست.
سخت

در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و شهود آباء، کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بوده و به موازات آن، دو ابزار استدالل عقلی و تجربی نادیده گرفته می   73
شد. در دوران رنساس این روش معرفتی، مورد تایید قرار گرفت و به تدریح به بحران کشیده شد.

جهان غرب براي برون رفت از این بحران معرفتی، به تناسب رویکرد دنیوي خود به سوي نوعی از روشنگري پیش رفت و جایگاه وحی و شهود را در شناخت علمی نادیده انگاشت و به شناخت
استداللی عقلی و تجربی پسنده می کرد.

متوسط
بررسی عبارت هاي نادرست :  74

 شناخت وحیانی انبیاء علیهم السالم ناظر به مسائلی است که براي بشر در زندگی این جهان و در فرهنگ و شناخت عمومی وجود دارد.

 از نظر مارکس، چالش هاي ساختار اجتماعی نظام سرمایه داري تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل بود.
متوسط

حاکمیت قدرت هاي منطقه اي فئودال ها و اربابان بزرگ  زوال تدریجی قدرت کلیسا  75

در هم شکستن مقاومت هاي فرهنگی اقوام مختلف توسط کشورهاي غربی  تأمین منافع اقتصادي

وقوع دو جنگ جهانی در نیمه ي اول قرن بیستم  خطا بودن نظریه ي اگوست کنت

جهانی شدن بحران هاي اقتصادي منطقه اي  کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی و شکل گیري اقتصاد جهانی
سخت

- آگوست کنت جامعه شناس فرانسوي معتقد بود، فاتحان در گذشته ي تاریخ با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند؛ ولی با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت  76
از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید. به همین دلیل، بعد از انقالب صنعتی، جنگ قانوس بشري رخت برمی بندد. از دیدگاه او، جنگ نمیتواند در فرهنگ جامعه جدید ریشه داشته باشد و وقوع

آن در این جوامع امري عارضی و تحمیلی است. 
- شناخت استداللی عقلی جدید به دلیل رویکرد دنیوي و این جهانی انسان مدرن بیش از دو سده دوام نیاورد. به همین دلیل قرن نوزدهم و بیستم، شناخت حسی و تجربی تنها راه شناخت علمی

قلمداد می شد. 
- نظریه ي جنگ تمدنه اي هانتینگتون، نظریه اي بود که عملیات نظامی قدرت هاي غربی را 

در قبال مقاومت هاي کشورهاي غیرغربی توجیه می کرد. 
- هانتینگتون از آخرین مرحله ي درگیري ها در جهان معاصر با نام جنگ تمدن ها، یاد می کند. 

- اصطالح مرکز پیرامون را کسانی به کار می برند که معتقدند کشورهاي پیرامونی به سبب نوع عملکرد کشورهاي مرکزي در موقعیتی فقیرانه قرار می گیرند.
سخت

- بحران هاي اقتصادي که با نامتعادل شدن سیستم عرضه و تقاضا و از بین رفتن بازار مصرف همراه است، می تواند در اثر عوامل مختلفی ایجاد شود.   77
- یک فرهنگ عالوه برآن که به نیاز هاي جسمانی و دنیوي انسان پاسخ می  دهد، باید به نیاز هاي معنوي و قدسی او نیز پاسخ دهد. همان گونه که بی توجهی به ابعاد دنیوي به بهانۀ رویکرد معنوي،

به بحران فرهنگی منجر می شود، غفلت از ابعاد معنوي به بهانۀ رویکرد دنیوي صورت دیگري از بحران را به دنبال می آورد. 
متوسط

- اصالت بخشیدن به انسان دنیوي و این جهانی در طول قرن بیستم به پوچ گرایی «نیهیلیسم»، یأس و ناامیدي و مرگ آرمان ها و امیدها منجر شد.   78
- در سال هاي پایانی قرن بیستم، شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوي و دینی، در سطوح مختلف زندگی انسان ها بود. برخی از این موج بازگشت که نشانۀ بحران معنویت در فرهنگ غرب است با

عنوان پساسکوالریسم یاد کردند. 
متوسط
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- اصطالح مرکز پیرامون را کسانی به کار می برند که معتقدند کشورهاي پیرامونی به سبب نوع عملکرد کشورهاي مرکزي در موقعیتی فقیرانه قرار می گیرند.

- بحران هاي اقتصادي که با نامتعادل شدن سیستم عرضه و تقاضا و از بین رفتن بازار مصرف همراه است، می تواند در اثر عوامل مختلفی ایجاد شود. 
- یک فرهنگ عالوه برآن که به نیاز هاي جسمانی و دنیوي انسان پاسخ می  دهد، باید به نیاز هاي معنوي و قدسی او نیز پاسخ دهد. همان گونه که بی توجهی به ابعاد دنیوي به بهانۀ رویکرد معنوي،

- اصالت بخشیدن به انسان دنیوي و این جهانی در طول قرن بیستم به پوچ گرایی «نیهیلیسم»، یأس و ناامیدي و مرگ آرمان ها و امیدها منجر شد. 
- در سال هاي پایانی قرن بیستم، شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوي و دینی، در سطوح مختلف زندگی انسان ها بود. برخی از این موج بازگشت که نشانۀ بحران معنویت در فرهنگ غرب است با
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گریز از سکوالریسم در جوامع غیر غربی اغلب به صورت بازگشت به هویت فرهنگی و تاریخی آن جوامع ظاهر شد. این جریان در جهان اسالم، بیداري اسالمی را  79
تحقق بخشید. 

بحران هاي اقتصادي آسیبی است که به نظام اقتصاد وارد می شود. در یک بحران اقتصادي، قدرت خرید مردم و مصرف کنندگان به شدت کاهش می یابد. تولیدکنندگان، بازار فروش خود را از
دست می دهند و در نتیجه، کارخانه ها تعطیل می شوند و کارگران بیکار می گردند. این نوع بحران که با نامتعادل شدن سیستم عرضه و تقاضا و از بین رفتن بازار مصرف همراه است می تواند در

اثر عوامل مختلفی ایجاد شود.
افول سکوالریسم و اقبال به معنویت، بازار معنویت هاي کاذب و دروغین را رونق بخشید. شیطان پرستی نمونه اي از این جریان است.

سخت
سوسیالیسم به مالکیت خصوصی، اعتقاد دارد ولی مانند سرمایه داري آن را مطلق نمی داند، اما کمونیسم به مالکیت فردي، پایبند نیست و هر دوي آن ها رویکردي  80

جامعه گرا دارند.
سخت

کسانی که جهان بینی دنیوي دارند و معرفت علمی را به دانش حسی و تجربی محدود می کنند، معتقدند انسان در گزینش ارزش هاي سیاسی هیچ معیار علمی  81
ندارد و سیاستمداران تنها بر اساس گرایش هاي شخصی و اجتماعی خود، برخی از این ارزش ها را انتخاب می کنند و علم تنها ابزاري است که راه دستیابی به این ارزش ها را در صورتی که تفسیري

دنیوي و این جهانی داشته باشند، پیدا می کند.
متوسط

بر اساس گونه شناسی ارسطو از نظام هاي سیاسی، مونارشی حاکمیت فرد بر اساس فضیلت است. نظام سیاسی، بر نظام اقتصادي و فرهنگی تأثیر می گذارد و از آن   82
ها تأثیر می گیرد. کسانی که جهان بینی دنیوي دارند و معرفت علمی را به دانش حسی و تجربی محدود می کنند اعتقاد دارند که انسان هیچ معیار علمی در گزینش ارزش هاي سیاسی ندارد و
سیاستمداران تنها بر اساس گرایش هاي شخصی و اجتماعی خود به انتخاب این ارزش ها می پردازند و علم تنها ابزاري است که راه دست یابی به این ارزش ها را در صورتی که تفسیري دنیوي و این

جهانی داشته باشند پیدا می کند.
سخت

مرجع و مالك نهایی براي ارزش ها و آرمان هاي اجتماعی لیبرالیسم آزادي و خواست انسان ها است. دموکراسی به معناي حاکمیت مردم است.  83
سخت

بررسی گزینه ها:  84

: تأثیر نظام سیاسی بر نظام فرهنگی - تأثیر نظام اقتصادي بر نظام سیاسی - تأثیر نظام فرهنگی بر نظام اقتصادي گزینه ي 

: تأثیر نظام سیاسی بر نظام اقتصادي - تأثیر نظام سیاسی بر نظام اقتصادي - تأثیر نظام سیاسی بر نظام فرهنگی گزینه ي 

: تأثیر نظام سیاسی بر نظام فرهنگی - تأثیر نظام سیاسی بر نظام اقتصادي - تأثیر نظام فرهنگی بر نظام اقتصادي گزینه ي 

: تأثیر نظام سیاسی بر نظام فرهنگی - تأثیر نظام سیاسی بر نظام اقتصادي - تأثیر نظام فرهنگی بر نظام اقتصادي (یا سیاسی)  گزینه ي 
متوسط

نظام هاي سیاسی بر اساس مالك هاي گوناگون به انواع مختلفی دسته بندي می شوند. از این مالك ها و دسته بندي ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:  85

) بر اساس دینی یا دنیوي بودن. ارسطو از دو مالك اول و دوم براي دسته بندي نظام هاي سیاسی ) بر اساس روش تصمیم گیري و تأثیر گذاري و  ) بر اساس کمیت افراد تأثیر گذار و تصمیم گیر، 
استفاده می کند و از شش نوع حکومت نام می برد.

در عقاید اسالمی احکام و مقررات با خواست مردم، انبیا و اولیاي الهی تعیین نمی شوند؛ بلکه با اراده و مشیت خداوند شکل می گیرند.
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 شود؛  86
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

در عقاید اسالمی، احکام و مقررات با خواست مردم و انبیا و اولیاي الهی تعیین نمی شوند، بلکه، با اراده و مشیت خداوند شکل می گیرند.  87
 لیبرال دموکراسی وقتی با مردمی مواجه می شود که ارزشهایی نظیر عدالت را برتر از آزادي می دانند یا حقیقت را به اراده ي الهی باز می گردانند و از مسئولیت انسان در برابر این حقیقت سخن

می گویند، دچار تناقضی می شود که از حل نظري آن عاجز است.
سخت

مونارشی، حکومت فرد براساس فضیلت است. الیگارشی حکومت اقلیت براساس خواست و میل افراد است.  88
فارابی جوامع جاهلی را براساس نوع آرمان ها و ارزش هایی که دارند، به اقسامی تقسیم می کند.

متوسط
تنها راه ایجاد قدرت اجتماعی، جلب تبعیت است. در تبعیت با کراهت نیز، جلب تبعیت شده لذا قدرت اجتماعی به وجود آمده است.  89

قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد، اقتدار نامیده می شود.
کسانی که جغرافیاي هستی را به جهان طبیعت محدود نمی کنند، با استفاده از شناخت عقالنی و وحیانی به تفسیر علمی ارزش هایی چون آزادي می پردازند.

متوسط
بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه از آن جانبداري می کنند و رعایت آن را الزم می دانند امّا در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند، فرهنگ آرمانی نامیده  90

می شود. فرهنگ واقعی آن بخش از فرهنگ است که مردم به آن عمل می کنند.
هرگاه قدرت  براي رسیدن به هدفی معین سازمان پیدا کند، سیاست پدید می آید. زیرا سیاست، اعمال قدرت سازمان یافته براي هدفی معیّن است.

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 حاکمیت، 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. بدین ترتیب او بین حکومت جمهوري و دموکراسی تفاوت می گذارد.
متوسط
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تنها راه ایجاد قدرت اجتماعی، جلب تبعیت است. در تبعیت با کراهت نیز، جلب تبعیت شده لذا قدرت اجتماعی به وجود آمده است.

کسانی که جغرافیاي هستی را به جهان طبیعت محدود نمی کنند، با استفاده از شناخت عقالنی و وحیانی به تفسیر علمی ارزش هایی چون آزادي می پردازند.

ا در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند، فرهنگ آرمانی نامیده

ن است.
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 حاکمیت، مردم براساس آراي خود

او حکومتی را که در آن اکثریت مردم براساس حقیقت و فضیلت حضور و فعالیت دارند، جمهوري می خواند. بدین ترتیب او بین حکومت جمهوري و دموکراسی تفاوت می گذارد.
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عبارت مذکور درصورت سوال مرتبط با عنوان «نکات مهم درمراجعه به اسناد تاریخی» است.  91
سخت

تبرئه ي خویش: یک حادثه ي سیاسی اجتماعی نظیر انقالب، اختالفات درونی اعضاي یک حزب و غیره ممکن است موجب بدنامی برخی اشخاص گردد (خواه به  92
حق خواه به ناحق)، درچنین مواردي این افراد ظاهرا به منظور بیان خاطرات اما در حقیقت به قصد دفاع از خویش در برابر ادعاهاي دیگران خاطرات خود را می نویسند. 

افشاگري: گاه بعضی از اعضاي گروه هاي سیاسی، در پی اختالف با سایر هم رزمان، خاطرات سیاسی اجتماعی خود را می نگارند.
متوسط

سیره ي معصومین (ع) که مورد توجه مورخان است در تاریخ علم و اندیشه مورد استفاده قرار می گیرد و زندانیان با انگیزه ي گذران اوقات، داستان زندگیشان را  93
نگارش می کنند.

متوسط
امروزه مؤسساتی که تحقیقات تاریخی و انتشار اسناد و نظایر آن از وظایف آنان است، با دعوت از شخصیت هاي سرشناس به تهیه و تدوین زندگینامه و خاطرات  94

آنان اقدام میورزند. این کار معموًال از طریق مصاحبه، ضبط خاطرات و غیره انجام می گیرد.
متوسط

سفر راولینسون به ایران از جمله سفرهاي اکتشافی بود و شرح حال بزرگان هر یک از دانش ها در تاریخ علم و اندیشه (فرهنگ و تمدن) بررسی می شود.  95
سخت

انگیزه هاي مسافرت در گذشته، گوناگون بود. در میان مسافران، مأموران سیاسی بیشترین   96
سفرنامه ها را از خود برجاي گذاشته اند. آنان پس از طی طریق، پیامی را که گاه سّري بود، به پادشاه 

می رساندند و طی چند جلسه با او به مذاکره می پرداختند. سپس پاسخ و پیام او را براي پادشاه خود می بردند. سفرنامه هاي  این مأموران سیاسی گذشته از در برداشتن اطالعات اقتصادي و
اجتماعی، منابع بسیار خوبی براي آگاهی از روابط سیاسی دولت ها به شمار می روند.

متوسط
سفرهاي نظامی از جمله مهم ترین سفرهایی است که از قرن ها پیش همواره صورت می گرفته است و با وسایل و امکانات روزگار گذشته، با حوادث زیادي همراه  97

بوده است.
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: دربارة سفرهاي مذهبی است. گیزنۀ «

»: دربارة سفرهاي سیاسی است. گزینۀ «

»: دربارة سفرهاي اکتشافی است. گزینۀ «
متوسط

بی توجهی به حفظ و نگهداري اسناد موجب از میان رفتن بسیاري از آن ها در طول تاریخ شده است و اگر این بی توجهی صورت نمی گرفت، اکنون مجموعه هاي  98
بسیار عظیم و با ارزشی از فرمان ها، اسناد و احکام گوناگون در دست بود.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: بیش ترین اسناد باقی مانده از تاریخ ایران مربوط به دوران پهلوي است. گزینۀ «

»: اسنادي که در دسترس محققان قرار دارد، از دورة ایلخانیان، تیموریان و آق قویونلوها به بعد است. گزینۀ «

»: منشآت را قائم مقام فراهانی صدراعظم معروف دورة قاجار نوشته است. گزینۀ «
سخت

با استفاده از اسناد می توان با وضعیت اقتصادي دوران گذشته آشنا شد؛ زیرا در آن ها اطالعاتی پیرامون انواع مالیات ها، شیوة مالیات گیري، چگونگی انجام  99
معامالت و وضعیت کشاورزي و آبیاري انواع زمین ها و میزان مزد افرادي که روي زمین کار می کردند وجود دارد.

سخت
براي تعیین اصالت اسناد می توان شواهدي را در آن ها در نظر گرفت. سندي که بتوان به آن اطمینان کرد نباید مخدوش، خط   خورده، تراشیده، شکسته،  100
ترمیم شده و نونویس باشد. اگر سند، رونوشت یا به اصطالح قدیم سواد است، باید از روي اصل نوشته شده و خالصه نشده باشد. براي شناسایی سند، توّجه به امضا مهر و حاشیۀ نوشته هاي آن

ضروري است. از طریق کاغذ، مرکب و تزئینات یک سند نیز می توان اصالت آن را تعیین کرد.
سخت

کاربرد مدل فون تانین در شکل سؤال در شماره هاي  و  به ترتیب مزرعه میوه و سبزي و مراتع با زمین ارزان می باشد.  101
سخت

رادارها، نمونه هایی سنجنده خود داراي منبع انرژي است.  102
متوسط

سنجنده هاي غیر فعال امواج گوناگون را دریافت کرده و پژوهشگران از طریق مقایسه ي ویژگی هاي بازتاب طیفی پدیده هاي مختلف نوع آن را مشخص می   103
کنند . هر چه اندازه ي یک پیکسل کوچک تر باشد ، قدرت تفکیک تصویر آن بیشتر است.

متوسط
به کار گیري رایانه ها براي تحلیل هاي مکانی جغرافیایی توسط جغرافی دانان باعث شد که:  104

- سطح کارایی ارتقا یابد.

- امکان دسترسی سریع به اطالعات وجود داشته باشد.

- ویرایش و تغییر مداوم و نیز به روزکردن اطالعات ممکن باشد.

- یافته هاي تحلیل مکانی به اشکال متنوع منتشر شوند.
سخت

مدل فون تونن جزء مدل هاي مفهومی یا استنتاجی است. این مدل با وجود قدیمی بودن و اشکاالتی که به آن وارد شده، هنوز هم اعتبار زیادي دارد.  105
متوسط

ابداع فیلم هاي بسیار حساس عکاسی که نسبت به طیف فروسرخ حساسیت داشتند،  106
سبب شد انسان بتواند از تشعشعات حرارتی زمین نیز عکس بگیرد. وقتی امواج نور خورشید به اشیاء می تابد، انرژي مشخصی بازتاب می شود، اما هر پدیده با شدت و ضعف خاصی نور خورشید را
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 هاي مفهومی یا استنتاجی است. این مدل با وجود قدیمی بودن و اشکاالتی که به آن وارد شده، هنوز هم اعتبار زیادي دارد.

سبب شد انسان بتواند از تشعشعات حرارتی زمین نیز عکس بگیرد. وقتی امواج نور خورشید به اشیاء می تابد، انرژي مشخصی بازتاب می شود، اما هر پدیده با شدت و ضعف خاصی نور خورشید را
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منعکس می کند. سنجیده ها این امواج گوناگون را دریافت کرده و پژوهشگران از طریق مقایسه ي ویژگی هاي بازتاب طیفی پدیده هاي مختلف نوع آن را مشخص می کنند.
سخت

) در ارتفاع  کیلومتري قرار گرفته است، هر  دقیقه یک بار به دور زمین می چرخد و داده هایی چون میزان دما، رطوبت، ویژگی  ماهوارة (  107
هاي الیه هاي ابر و ... را در ارتفاعات مختلف جّو دریافت کرده و به ایستگاه هاي زمینی مخابره می کند.

متوسط
ویرایش و تغییر مداوم و نیز به روز کردن اطالعات از نتایج به کارگیري رایانه ها براي تحلیل هاي مکانی جغرافیایی توسط جغرافی دانان می باشد.  108

سخت
) در زمینه هاي مختلف مانند راه سازي، مدیریت آب، محیط زیست، کشاورزي، ایمنی و امنیت، شناسایی خطرهاي امروزه سیستم اطالعات جغرافیایی (  109

محیطی، مکان یابی کارخانه ها، شهرها و شهرك هاي صنعتی و برنامه ریزي هاي منطقه اي، ناحیه اي، شهري، روستایی کاربرد پیدا کرده است.
متوسط

اگر بخواهیم جهان پیچیده و پر از سیستم را به طور دقیق و آسان درك و مدیریت کنیم، باید اجزاي تعامل بین آن ها را به خوبی بشناسیم. گام بعدي این است  110
که بتوانیم سیستم را به صورت یک مدل نشان دهیم تا اجزاي مهم و پیوندهاي اساسی آن برجسته شوند و جزئیات کم اهمیت در حاشیه قرار گیرند. در مراحل بعدي می توان مدل ها را گسترش

داد. به یکدیگر مرتبط کرد و به واقعیت نزدیک تر شد.
سخت

عراق که تاب تحمل حمله هاي ایران را در جبه هاي نبرد نداشت بر شدت حمالت هوایی خود به شهرها و تأسیسات صنعتی و نفتی افزود و حتی چاه هاي نفت  111
کشور ما را در خلیج فارس به آتش کشید.

متوسط
حزب ملل اسالمی با نیت برقراري حکومت اسالمی به نبرد مسلحانه روي آورد.  112

متوسط
رضاشاه به طور ناگهانی و یکجانبه امتیاز کشف و بهره برداري از منابع نفت ایران را که در دوره ي مظفرالدین شاه با ویلیام ناکسی دارسی بسته شده بود، لغو  113

کرد اما اندکی بعد با انعقاد قرارداد جدیدي، حق بهره برداري از منابع نفت جنوب ایران را به مدت  سال به انگلستان داد. این قرارداد نسبت به امتیاز پیشین، به مراتب شرایط زیان بارتري براي
منافع ملی ایران داشت.

متوسط

به دنبال جنایت هولناك رژیم پهلوي در قیام خونین  شهریور در تهران، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به صراحت از رژیم شاه حمایت کرد.  114
متوسط

با حمله ي گارد شاهنشاهی به افراد نیروي هوایی که به انقالب پیوسته بودند، تهران به یک شهر نظامی مبدل شد. رژیم پهلوي قصد داشت با برقراري حکومت  115

نظامی در بعد از ظهر  بهمن و شب  بهمن به کمک نظامیان وابسته به خود و نظارت ژنرال هایزر آمریکایی، رهبر انقالب و اعضاي شوراي انقالب را دستگیر کند.
متوسط

پس از قیام خونین پانزده خرداد، احزابی که با پذیرش اساس سلطنت در چارچوب قانون اساسی پهلوي فعالیت سیاسی می کردند، محبوبیت و جاذبه ي خود را  116
از دست دادند.

متوسط
آیت اهللا مدرس، دکتر مصدق، یحیی دولت آبادي و سید حسن تقی زاده به طرح خلع قاجاریه از سلطنت و سپردن حکومت به رضاخان رأي منفی دادند، قانون  117

نظام وظیفه ي عمومی در سال   ش. به تصویب رسید.
متوسط

روس ها در تبریز ثقۀاالسالم تبریزي و عده اي دیگر را که به مخالفت با آن  ها برخاسته بودند، اعدام کردند. اسکان عشایر یکی از اقدامات رضاشاه بود که از  118
رونق دامداري کشور کاست و باعث شد که کشور ما از نظر دامی به بیگانه نیازمند شود. به عالوه هدف آن، مهار کردن نیروي رزمی عشایر بود.

متوسط
امام خمینی (ره) در تاریخ  آبان  اعالم کردند با تصویب قانون کاپیتوالسیون، عزت ما پایکوب شد و عظمت ایران از بین رفت. ابزار انزجار و تنفر از  119

شاه و خاندان پهلوي در روز تاسوعا و عاشوراي  به اوج خود رسید.
متوسط

هیئت هاي مؤتلفه اسالمی بعد از تبعید امام خمینی با الهام از فرهنگ دینی، مبارزه مسلحانه و ترور سران حکومت پهلوي را محور کار خود قرار دادند. مهم ترین  120
اقدام آنان در این زمینه، ترور حسنعلی منصور نخست وزیر وقت بود که توسط محمد بخارایی از اعضاي این گروه انجام شد. رژیم پهلوي با تقویت ساواك و به کمک سازمان هاي جاسوسی آمریکا

(سیا) و اسرائیل (موساد) بیشتر اعضاي این گروه را دستگیر و چهار نفر را به اعدام و کسانی مانند حاج مهدي عراقی را به حبس هاي طوالنی مدت محکوم کرد.
متوسط

بزرگساالن ( -  سال)گروه اصلی تولید کننده و فعاالن اقتصادي اند و بار اصلی اقتصاد را به دوش می کشند.  121
متوسط

وقتی روستاییان به شهرها مهاجرت می کنند ، شغل خود را از یک کار کشاورزي به شغل غیر کشاورزي تغییر می دهند، بنابراین ، تحولی در ساختار اشتغال  122
کشور به وجود می آید.چون اغلب مهاجران از روستاها در سنین کار و فعالیت اند، بنابراین نیروي کار در روستا کم می شود و جمعیت سالخورده یا درصد زنان در روستاها بیشتر می شود و به طور

کلی، تولید محصوالت کشاورزي در روستاها کاهش می یابد و کشورها مجبور به وارد کردن مواد غذایی می شوند.
متوسط

گسترش ایران در عرض هاي جغرافیایی، موجب شده است که آب و هواهاي متنوع، سواحل طوالنی در شمال و جنوب کشور، انواع ناهمواري هاي کوهستانی،  123
جلگه اي و بیابانی، دریاچه هاي بزرگ و کوچک، چشمه هاي آبگرم و غارهاي طبیعی و محیط هاي گوناگون با جاذبه هاي طبیعی فراوان به وجود بیاید. مناطق ییالقی و سرسبز کالردشت، تاالب انزلی،

دریاچه ي ولشت و ماسوله از دیدنی هاي شهرهاي توریستی کرانه هاي جنوبی دریاي خزر هستند.
متوسط

فلسطینی ها به اردن، مصر، سوریه و لبنان، افغان ها به ایران و پاکستان و برخی از مردم اتریش، مجارستان، یوگسالوي و آلمان شرقی سابق به آلمان مهاجرت  124
کردند.
سخت
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وقتی روستاییان به شهرها مهاجرت می کنند ، شغل خود را از یک کار کشاورزي به شغل غیر کشاورزي تغییر می دهند، بنابراین ، تحولی در ساختار اشتغال
کشور به وجود می آید.چون اغلب مهاجران از روستاها در سنین کار و فعالیت اند، بنابراین نیروي کار در روستا کم می شود و جمعیت سالخورده یا درصد زنان در روستاها بیشتر می شود و به طور

گسترش ایران در عرض هاي جغرافیایی، موجب شده است که آب و هواهاي متنوع، سواحل طوالنی در شمال و جنوب کشور، انواع ناهمواري هاي کوهستانی،
جلگه اي و بیابانی، دریاچه هاي بزرگ و کوچک، چشمه هاي آبگرم و غارهاي طبیعی و محیط هاي گوناگون با جاذبه هاي طبیعی فراوان به وجود بیاید. مناطق ییالقی و سرسبز کالردشت، تاالب انزلی،

فلسطینی ها به اردن، مصر، سوریه و لبنان، افغان ها به ایران و پاکستان و برخی از مردم اتریش، مجارستان، یوگسالوي و آلمان شرقی سابق به آلمان مهاجرت
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پس از انقالب صنعتی با پیشرفت چشمگیر پزشکی و بهداشت، توسعه ابزار و آالت و شیوه هاي کشاورزي و افزایش تولید غذا و پیشرفت امکانات حمل و نقل و  125
ارتباطات، میزان مرگ و میر به شدت کاهش یافت و جمعیت جهان چند برابر شد. عواملی چون نرخ موالید، مرگ و میر و رشد طبیعی، بر ساختمان جمعیت اثر می گذارند.

سخت
پارك ملی گلستان بین گنبد کاووس و بجنورد قرار دارد. جاده ي اصلی تهران - مشهد از بخشی از این پارك عبور می  کند.  126

متوسط

) کشورهاي اسپانیا، ایتالیا و یونان کمترین میزان توریست فرستی را دارند و بیشترین میزان توریست پذیري نیز با توجه به شکل ص  کتاب جغرافیا (  127

متعلق به این  کشور می باشد.
سخت

: نادرست، نادرست گزینۀ  128

: دست، نادرست گزینۀ

: نادرست، دست گزینۀ

: درست، درست گزینۀ
سخت

هرم هاي سنی در بخش هاي مختلف جهان متفاوت اند. در کشورهاي در حال توسعه قاعدة هرم پهن است. یعنی درصد زیادي از جمعیت کم تر از  سال  129
دارند، به این پدیده جوانی جمعیت گفته می شود. کشورهایی که با جوانی جمعیت روبه رو هستند باید براي تأمین نیازهاي جوانان به خصوص در آموزش و پرورش و ایجاد شغل سرمایه گذاري

کنند.
در کشورهاي توسعه یافتۀ صنعتی افزون بر نرخ مرگ و میر، میزان موالید نیز کاهش یافته است و در این کشورها امید به زندگی باالست.

در کشورهاي در حال توسعه مثل مکزیک هر چند نرخ مرگ و میر کودکان در حال کاهش و امید به زندگی در حال افزایش است، اما هنوز این دو نرخ تفاوت بسیاري با کشورهاي توسعه یافتۀ
صنعتی دارد.

سخت
تعیین مناسب ترین تعداد جمعیت براي یک ناحیه یا کشور در زمانی معین به عوامل مختلف اقتصادي و اجتماعی بستگی دارد اما عامل منابع، یکی از عوامل  130
اساسی در تعیین حد متناسب جمعیت است؛ بنابراین حد متناسب جمعیت عبارت است از بهترین تعادل ممکن بین منابع و تعداد جمعیت یک سرزمین. اساسًا نباید سیاست کنترل جمعیت به گونه 

اي باشد که هرم سنی کشور به سمت سالمندي و کهن سالی حرکت کند؛ زیرا این پدیده مانعی اصلی بر سر راه توسعۀ اقتصادي جامعه خواهد بود.
متوسط

در دیدگاه اصالت ماهیت (پیش از مالصدرا) حرکت در اعراض در سایه ي ثبات جوهر (ماهیت) امکان پذیر است.  131
سخت

سفر من الخلق الی الحق ← سالک میان خود و حق حجابی نمی یابد.  132
سفر فی الخلق بالحق ← سالک به اذن پروردگار به هدایت مردم و کمک به آن ها براي رسیدن به حق می پردازد.

سفر بالحق فی الحق ← سالک به کمک ذات حق به سیر در شؤون و کماالت و اسماء و صفات او می پردازد.
متوسط

نزد مشائیون، عالم عقول زنجیره اي طولی از مجردات بود که بالفاصله بعد از جهان طبیعت قرار داشتند و طبیعت تحت نفوذ تدبیر آخرین آنها قرارداشت؛ نه  133
همگی مجردات.

بررسی سایر گزینه ها:

) طبق عقیده ي مشائیون، عقول مجرده نسبت به یکدیگر داراي رابطه ي طولی هستند، در صورتی که مثل افالطونی درعرض یکدیگر قراردارند. گزینه ي 

) براساس قاعده ي امکان اشرف، وجود فرشتگانی مقدم بر دیگر ممکنات اثبات می شود که این اعتقاد تقابلی با نظر حکماي مشائی ندارد؛ زیرا آنها نیز به اثبات وجود فرشتگان پرداخته  گزینه ي 
اند.

) طبقه بندي عالم هستی به اثبات مرتبه ي دیگري در مجردات منجر شد؛ اما در اثبات عقیده ي مشائیون تاثیري نداشت. گزینه ي 
سخت

مفهوم وجود مفهومی کلی و مشّکک و ذومراتب است، یعنی صدق آن بر افرادش به یک اندازه و یکسان نیست.  134
سخت

لفظ جسم تنها یک معنا دارد بنابراین مشترك لفظی نیست و به همه ي مصادیق خود به نحو یکسان صدق می کند پس متواطی است.  135
متوسط

از نظر سهروردي هیچ سرزمین و قومی بر دیگري برتري ندارد، مگر این که از حقیقت و حکمت بهره ي بیشتري داشته باشد. او می گوید که حقیقت، خورشید  136
واحدي است که به جهت کثرت مظاهرش تکثر نمی یابد.

سخت
اگر علم ما به صور ذهنی اشیا غیرمستقیم و به واسطه ي صورت هاي دیگر باشد، همین پرسش را درباره ي صور اخیر نیز می توان مطرح کرد که این کار در  137

نهایت به یک تسلسل باطل منتهی می گردد و در نتیجه، علم و شناخت غیرممکن می شود. 
متوسط

صورت علمی که در ذهن ما است به تصویر شیء اي می ماند که در آینه است.  138
بررسی سایر گزینه ها:

- تصویر شمع در ذهن معلوم بالذات است و خود شمع معلوم بالعرض نه آن که در آینه است. گزینه ي 

: در ذهن ما چنین است که علم به تصویر شمع بی واسطه و به خود شمع باواسطه است و نه در آینه. گزینه ي 

- صورت علمی حاصل از تصویر شمع در ذهن ما معلوم بالذات است و همچنین صورت علمی حاصل از خود شمع هم معلوم بالذات است و این عبارت در واقع چیزي نمی گوید. گزینه ي 
گویی گفته شده باشد که معلوم بالذات معلوم بالذات است.

سخت
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اگر علم ما به صور ذهنی اشیا غیرمستقیم و به واسطه ي صورت هاي دیگر باشد، همین پرسش را درباره ي صور اخیر نیز می توان مطرح کرد که این کار در

- صورت علمی حاصل از تصویر شمع در ذهن ما معلوم بالذات است و همچنین صورت علمی حاصل از خود شمع هم معلوم بالذات است و این عبارت در واقع چیزي نمی گوید. گزینه ي 
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منظور از اصالت، عینیت و واقعیت اشیا است و طبق دیدگاه اصالت وجودي، عینیت و واقعیت اشیا ناشی از وجود آن ها است و ماهیت، امري اعتباري و محصول  139
ذهن است.

متوسط
به اعتقاد فیلسوفان قبل از مالصدرا حرکت در جوهر امکان پذیر نیست اما مالصدرا با توجه به اصالت وجود که واقعیت اشیاء را مابازاء وجود می داند به اثبات  140

حرکت جوهري می پردازد؛ هم چنین موضوع حرکت یا همان متحرك
- در دیدگاه حکمت متعالیه و بر مبناي اصالت وجود – متن واقعیت یا همان وجود شی است، نه ماهیت و اوصاف عرضی شی.

متوسط
مثال اول (باز)، عیب در صورت محسوب می شود چون حدّ وسط به یک معنا نیست. مثال دوم (فکر): هم عیب در صورت است چون شرایط انتاج این قیاس  141
(شکل دوم) رعایت نشده است و هم عیب در ماده دارد (هر تصدیقی فکر است، نادرست می باشد) چون هر استداللی فکر است و نه تصدیق. مثال سوم (وظیفه شناس): در این جا، به علت عدم

رعایت شرایط انعکاس، ایراد دارد.
سخت

رفع مقدم یعنی مقدم را نفی کرده ایم و از نفی آن نفی تالی را نتیجه گرفته ایم که مغالطه در صورت است.  142
سخت

حد وسط (فلز) در صغري، محمول است و در کبرا، موضوع، پس شکل اول است. عیب این قیاس از ناحیه ي ماده ي کبراي قیاس است؛ زیرا همه ي فلزها عایق  143
نیستند.
متوسط

شعر از قوه ي خیال ناشی می شود و خطابه احساس را مخاطب می سازد.  144
متوسط

در برهان هاي ذکر شده، ما از وجود موجودات به وجود خدا پی می بریم: پس حرکت از معلول به علت بوده و برهان انّی است. در کشف درمان بیماري هاي  145
جدید، باید از طریق عالیم و نشانه هاي افراد بیمار به علت بیماري پی برد و این نیز یک نوع برهان انّی محسوب می شود.

سخت
هدف در استدالل جدل، کشف حقیقت نیست، بلکه مغلوب کردن مخاطب و قانع کردن اوست و فرد را وادار به سکوت می نماید و در استدالل خطابه، مخاطب به  146

کاري برانگیخته می شود و یا از آن اجتناب می نماید.
متوسط

عکس مستوي سالبه ي جزئیه، الزم الصدق نیست اما عکس نقیض سالبه ي جزئیه، الزم الصدق است. قضیه ي دوم صورت سؤال، سالبه ي جزئیه است که عکس  147
نقیض آن به دست آمده است که صحیح است و مغالطه ایهام انعکاس مغالطه در صورت است.

سخت
آن چه بودنی است، صورت است که همان فعلیت شی است و آن چه شدنی است، ماده است یا همان هیوال یا وجود بالقوه. صورت و ماده اموري نسبی هستند؛  148

چون ممکن است چیزي نسبت به یک چیز، ماده و نسبت به چیز دیگر صورت باشد.
متوسط

صورت برهان باید از شکل هاي معتبر قیاس خصوصًا شکل اول و ماده ي آن هم باید از قضایایی تشکیل شود که درستی هر کدام قطعی باشد. نمونه هاي بسیار  149
زیادي از استدالل هاي برهانی را در ریاضیات، مشاهده می کنیم.

متوسط
استدالل نخست، هرچند صورت صحیحی دارد، اما ماده ي آن غلط است: زیرا هر موجودي قابل اشاره نیست (مثًال مجردات). در استدالل دوم، مقدمات صحیح  150

می باشند (از نظر ماده و صورت) اما نتیجه نادرست است؛ زیرا باید به صورت جزئی بیاید.
سخت

گزینه هاي  و  و درست است. در گزینه ي  تعریف معامالت سلف آمده است.  151
متوسط

معامالت سلف، یکی از عقود بانکداري اسالمی است و عبارت است از پیش خرید محصوالت تولیدي در آینده.  152
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  153

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

" در نظر گرفتن محدودیت هاي تجاري را از طریق تعیین سهمیه براي صادرات و واردات طبق اصل ممنوعیت برقراري محدودیت هاي مقداري  "  154
کشورهاي عضو، منع می کند. البته این اصل استثنائات متعددي نیز دارد، که از آن جمله می توان مواردي چون کسري تراز پرداخت ها و تجارت با کشورهاي در حال توسعه را نام برد.

متوسط
زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم شده است، مخارج دولت زیاد می شود و سطح عمومی قیمت ها با سرعت زیاد رو به افزایش می گذارد. براي پیشگیري از  155
افزایش قیمت ها یا کاهش سرعت آن، بانک مرکزي، سیاست کاهش حجم پول در گردش را به کار می گیرد و وارد عمل می شود. عمده ترین روش هایی که بانک هاي مرکزي براي کاهش حجم

پول به کار می گیرند. عبارتند از:

 افزایش نرخ سپرده هاي قانونی

 افزایش نرخ تنزیل مجدد

 سیاست بازار باز (فروش اوراق مشارکت)
سخت

الف) در بورس کاال، بیشتر، کاالهاي واسطه اي مواد خام و اولیه مثل گندم، جو، قهوه، کاکائو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، پنبه، چرم و برخی مواد شیمیایی مورد  156
معامله قرار می گیرند.

ب) بر روي ورقه ي سهم موارد زیر درج می شود: نام شرکت و شماره ي ثبت آن، مبلغ سرمایه ي ثبت شده و سرمایه ي پرداخت شده، تعیین نوع سهم، مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده ي آن
به حروف و عدد.

ج) بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد، حجم سرمایه گذاري را در جامعه باال می برد.
متوسط
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الف) در بورس کاال، بیشتر، کاالهاي واسطه اي مواد خام و اولیه مثل گندم، جو، قهوه، کاکائو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، پنبه، چرم و برخی مواد شیمیایی مورد

ب) بر روي ورقه ي سهم موارد زیر درج می شود: نام شرکت و شماره ي ثبت آن، مبلغ سرمایه ي ثبت شده و سرمایه ي پرداخت شده، تعیین نوع سهم، مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده ي آن
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 157
مجموع سپرده هاي دیداري و غیر دیداري + ارزش مسکوکات + ارزش مسکوکات + ارزش اسکناس = میزان نقدینگی (الف

 میزان نقدینگی

موجودي حساب هاي جاري اشخاص + ارزش مسکوکات + ارزش اسکناس = حجم پول در گردش (ب

 حجم پول در گردش
(سپرده ي مدت دار + حساب جاري) – مجموع سپرده هاي دیداري و غیردیداري = میزان سپرده ي پس انداز (ج

 میزان سپرده ي پس انداز
سخت

 158
ارزش پولی مسکوکات در دست مردم

واحد پولی  

ارزش پولی مجموع سپرده هاي دیداري و غیردیداري مردم

واحد پولی  

( الف

واحد پولی   حساب هاي جاري مردم  سپرده هاي دیداري

واحد پولی  

سپرده هاي مدت دار  سپرده هاي پس انداز  سپرده هاي غیردیداري

سپرده هاي مدت دار  

واحد پولی  

مجموع سپرده هاي دیداري و غیردیداري  مجموع مسکوکات  مجموع اسکناس ها  میزان نقدینگی (ب

واحد پولی   میزان نقدینگی
سپرده اي دیداري + مجموع مسکوکات + مجموع اسکناس ها = حجم پول (ج

سپرده هاي غیردیداري  

واحد پولی  
سخت

الف) زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم شده است، مخارج دولت زیاد می شود و سطح عمومی قیمت ها با سرعت زیاد رو به افزایش می گذارد. براي پیش گیري  159
از افزایش قیمت ها یا کاهش سرعت آن، بانک مرکزي سیاست کاهش حجم پول در گردش را به کار می گیرد. عمده ترین روش هایی که بانک مرکزي براي کاهش حجم پول در گردش به کار

می گیرند، عبارت اند از:

- سیاست بازار باز (فروش اوراق مشارکت) - افزایش نرخ تنزیل مجدد،  - افزایش نرخ سپرده هاي قانونی، 
ب) بانک مرکزي با افزایش نرخ تنزیل مجدد، فعالیت بانک هاي تجاري را در زمینه ي اعطاي وام محدود می کند.

ج) در روش اعمال سیاست بازار باز (فروش اوراق مشارکت)، بانک مرکزي می تواند با فروش اوراق مشارکت به طور مستقیم از مقدار پول در دست مردم بکاهد.
متوسط

الف) هدف اصلی و اولیۀ ایجاد صندوق بین المللی پول، همکاري کشورهاي عضو جهت حل مسائل پولی بین المللی بود.  160
ب) اصل تسري رفتار داخلی: بر اساس این اصل، مقررات مربوط به کاالهاي داخلی و خارجی (وارداتی) باید یکسان باشد. هدف از این اصل، جلوگیري از وضع مقرراتی است که بین کاالها داخلی و

خارجی تبعیض قائل می شود.

. در نظر گرفتن محدودیت هاي تجاري از طریق تعیین سهمیه براي صادرات و واردات کشورهاي عضو را منع می کند. البته این اصل . - ممنوعیت برقراري محدودیت هاي مقداري: 
استثنائات متعددي نیز دارد که از آن جمله می توان مواردي چون کسري تراز پرداخت ها و تجارت با کشورهاي در حال توسعه را نام برد.

پ) یونیدو فعالیت هاي خود را به دو صورت مستقل و هماهنگ کننده انجام می دهد. فعالیت هاي مستقل این سازمان شامل جمع آوري و ارسال اطالعات مربوط به فناوري، سازماندهی امور اداري،
ارائۀ کمک هاي فنی و تعلیم نیروي انسانی است.

هدف سازمان فائو باال بردن سطح زندگی و بهبود تغذیۀ مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و در یک کالم، ایجاد امنیت غذایی است.
ت) گسترش تسهیالت تجاري و مبادالتی می تواند توسعۀ تجارت را بین اعضاي سازمان اکو تحقق بخشد. این امر هم چنین به بهبود و ارتقاي سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی همۀ کشورها کمک

می کند. در عین حال، بسیاري از تولیدات را که هم اکنون به دلیل مقیاس کوچک جنبۀ بازاري ندارند، به تولیدات تجاري مبدل می سازد.
- از مشکالت کشورهاي عضو اکو: 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

از عوامل عدم موفقیت در همکاري هاي اقتصادي کشورهاي مسلمان: رقیب بودن کاالهاي تولیدي
سخت

بر اساس جدول ارئه شده در ابتداي فصل چهارم طبق مطالعات انجام شده در موارد فوق بیشترین واقعه اي که باالترین استرس و فشار روانی را در گزینه هاي  161
مطرح شده ایجاد می کند طالق والدین است.

سخت
پاسخ هاي هیجانی و فیزیولوژیک نقش کمتر در افزایش و کاهش فشار روانی دارند. و رایج ترین پاسخ در مقابل فشار روانی گریز است.  162

متوسط
براي درمان افسردگی، بهترین شیوه درمانی استفاده از شناخت درمانی می باشد.  163

متوسط
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- از مشکالت کشورهاي عضو اکو: 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

بر اساس جدول ارئه شده در ابتداي فصل چهارم طبق مطالعات انجام شده در موارد فوق بیشترین واقعه اي که باالترین استرس و فشار روانی را در گزینه هاي

پاسخ هاي هیجانی و فیزیولوژیک نقش کمتر در افزایش و کاهش فشار روانی دارند. و رایج ترین پاسخ در مقابل فشار روانی گریز است.
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یک نوع از هراس، هراس اجتماعی است که فرد مبتال، ترس شدید از مسخره شدن، شرمنده شدن یا مرتکب خطا شدن در وضعیت هاي اجتماعی دارد.  164
متوسط

در مرحله ي فرسودگی، اگر تالش هاي بدن براي جنگیدن با فشار روانی بی نتیجه بماند و فشار روانی ادامه یابد. شخص وارد مرحله ي فرسودگی می شود و بدن  165
او پاره پاره و در برابر امراض و بیماري ها آسیب پذیر می شود.

سخت
بیش برانگیختگی از عالئم اختالل فشار پس سانحه اي است. در اختالالت اضطرابی بی قراري حرکتی، بیش فعالی و بیمناکی دیده می شود. از جاپریدن، لرزش و  166

ناآرامی از مصادیق بی قراري حرکتی و گیجی، تند زدن ضربان قلب و گاهی عرق کردن از مصادیق بیش فعالی محسوب می شوند.
سخت

فقدان انرژي از نشانه هاي اختالل افسردگی و مترصد بودن از نشانه هاي اختالل فشار پس سانحه اي می باشد.  167
متوسط

کم اشتهایی با تغییر وزن از نشانه هاي اختالل افسردگی است که یک اختالل خلقی محسوب می شود.  168
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: اضطراب فراگیر گزینه ي «

»: فشار پس سانحه اي و افسردگی گزینه ي «

»: اضطراب فراگیر و افسردگی گزینه ي «
متوسط

در بیت اول شاعر با کوشش و جدیت سعی بر رسیدن به معشوق دارد.  169
در بیت دوم شاعر با پناه بردن به باده، خود را با هدف هاي کوچک تر مشغول می کند. (که توسل به روش جابه جایی پرخاشگري است)

در بیت سوم شاعر از هدف خود کناره گیري کرده است.
سخت

 170
سخت
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