
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی اختصاصی نظام قدیم

زمان برگزاري: 165 دقیقه

تعداد سوال: 180

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر

علیرضا افشار

1  مّیز التحلیل الّصحیح: 
ْستقالل َک بِاْالِ  َاْطُلُب ِمْن شبابنا التمسُّ

َک : اسم - مفرد - معرب - منصرف - معرفه - مصدر من باب تفّعل اَْطُلب : فعل - ماٍض من باب افعال - معلوم - متعدي - صحیح و سالم  التمسُّ

ْستقالل : اسم - مفرد - مذکر- معرفه - معرب - مصدرالمجّرد  شباب : اسم - مفرد - مؤنث - معرفه(مضاف) - معرب غیر منصرف اْالِ

حیحۀ  2  عّین الترجمۀ الصَّ
 المدرَسُۀ الَّتی اکْ َتَسْبُت فیها َاْعَظَم الَْفواِئِد هَی مدرسُۀ الُْبْؤِس َو الَفْقِر

مدرسه اي که در آن بزرگترین فائده ها را بدست آوردم مدرسه ي بیچارگی و مستمندي بود. مدرسه اي که کسب کردم در آن بیشترین سود را مدرسه ي مستمندان بود.

بیشترین سودي را که به دست آوردم در مدرسه ي بدبختی و بیچارگی بود. بزرگترین بهره ها را در مدرسه ي بیچارگی و فقر کسب کردم.

3 مّیز المنادي فی : «ربَّنا آِتنا فی الدنیا َحَسَنًۀ»

 َحَسَنًۀ نا ربَّ الّدنیا

غا: 4  عّین المستثنی لیس مفرًّ

 هل کانت نتیجۀ أعمالک إّال ما رأیناه!  ما عرفت إخوانی إّال بعد حوادث الدهر! 

 ال تسقط ورقۀ واحدة من شجرة إّال بإذن اهللا!   أ تنبض دّقات قلبک ألحد إّال لتالمیذك!   

در عبارت الطمع الشدید َیدَفُع االنساَن إلی البالء خبر از کدام نوع است؟  5

جمله فعلیه جمله اسمیه مفرد شبه جمله

6 صامتًا در عبارت َیلعُب الطفل فی الغرفۀ صامتًا چیست؟

صفت مفعول مطلق مفعول به حال

عّین الصحیح:  7

 هناك أیٍد کثیرة فی بیع الفواکه! یسعی الراعُی فی مراقبۀ حیواناته! المتعدُي هو الّذي یظلم اآلخرین! إلهی؛ متی تنتهی هذه اللیال الصعبۀ!

«در کشورهاي اسالمی همواره مراکز علمی متعددي تأسیس می شود، گویی مسلمانان به سوي مجد و عظمت حرکت می کنند!»:  8

 قد اُّسست مصادر علمّیۀ متعّددة فی البلد اإلسالمی دائمًا؛ لیت المسلمون یسیرون إلی المجد و العظمۀ!

 المراکز العلمّیۀ المتعّددة یؤّسس فی بالد إسالمی؛ ألّن المسلمین دائمًا قد ساروا نحو المجد و العظمۀ!

 تؤّسس مراکز علمّیۀ متعّددة فی البالد اإلسالمّیۀ دائمًا؛ کأّن المسلمین یسیرون نحو المجد و العظمۀ!

 أّسس المصدر العلمی الکثیر فی البالد إسالمیۀ؛ لیت المسلمون ساروا إلی المجد و العظمۀ!

9  عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی: 
 «إن تحاولی الیوم لتهذیب نفسک تتقّدمی غدًا!»:

 تهذیب : اسم ـ مفرد مذّکر ـ معّرف باإلضافۀ ـ معرب/ مضاف إلیه و مجرور

 تحاولی : معتل و أجوف ـ الزم ـ مبنّی للمعلوم/ فعل شرط و مجزوم بحذف حرف العّلۀ

 الیوم : مشتق و اسم زمان ـ معّرف بأل ـ معرب ـ منصرف/ مفعول فیه للزمان و منصوب

 تتقّدمی : للمخاطبۀ ـ مزید ثالثی من باب تفّعل/ فعل جواب شرط و مجزوم بحذف نون اإلعراب
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10  عّین ما فیه أکثر من المعتّالت:

 ُجرحت یدي و سال منها الّدم و لم أز ذلک إّال بعد ساعۀ! لقیت فی طریقی سائًال محزونًا َو َدُعوُه خارج المدینۀ وحیداً!

 یا اُّماه، اِرضی عّنی و اُدعی لی ربّک لعّله یعفو ذنوبی الکثیرة! کان المسلمون قد نالوا منزلًۀ رفیعًۀ فی العلوم و الفنون بین شعوب العالم!

11   عین الصحیح فی الترجمۀ:  «قام العلماء بأبحاث علمّیۀ حول الموضوعات المتعّددة فى المواّد»:

علما پیرامون موضوعات عدیده اي در مواّد به بحث و جدل پرداخته اند. علما به بحث هاي علمی درباره ي موارد متعددي در ماده ها اقدام نموده اند.

دانشمندان جستجوهاي علمی را در مورد موضوعات متنوعی در مواد برپا داشتند. دانشمندان به تحقیقاتی علمی پیرامون موضوعات گوناگون در مواد پرداختند.

12  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ: 
 «توّصل علُم البشر حّتی اآلن إلی بعض اإلشارات العلمّیۀ فی القرآن فقط!»:

علم بشر تاکنون فقط به تعدادي از اشارات علمی درباره ي قرآن رسیده است!  دانش بشر تاکنون توانسته است به مقداري از عالمت هاي علمی قرآن برسد!

علم بشر تا به حال، فقط بر بعضی از اشاره هاي علمی در قرآن دست یافته است! دانش بشري تابه حال فقط بعضی از نشانه هاي علمی قرآن را می شناخت!

13  عّین الصحیح فی اإلعراب و االتحلیل الصرفی: 
د»:  «أکَّ

فعل ماٍض ـ للغائب ـ مزید ثالثی من باب تفعیل ـ صحیح / فعل و فاعله «اهللا» و الجملۀ فعلیۀ

مجّرد ثالثی ـ صحیح ـ الزم ـ مبنی للمجهول ـ مبنی علی الفتح / فعل و مع فاعله جملۀ فعلیۀ

مزید ثالثی بزیادة حرف واحد من باب تفّعل ـ مبنی للمعلوم ـ مبنی علی الفتح / فعل و مع فاعله جملۀ فعلّیۀ

للغائب ـ مزید ثالثی بزیادة حرفین من باب تفعیل ـ متعدٍّ ـ مبنی للمعلوم / فعل و فاعله ضمیر «هو» المستتر

14  عیِّن الخطأ فی الترجمۀ:

 نحُن ندافع عن حقوقنا مشتاقین للوصول إلی النجاح! : ما از حقوقمان دفاع کردیم و مشتاق رسیدن به موفقیت هستیم!

 هذا األمر ما أکُتشف إّال فی القرن األخیر! : این امر تنها در قرن اخیر کشف شد!

 ال َیَتَمّتع بهذه القدرة اإللهّیۀ إّال الُخّفاش! : از این قدرت الهی تنها خّفاش بهره می برد!

 ال َتنَسیَن مساعدة الفقراِء أّیتها المؤمنات! : اي زنان مؤمن، کمک به فقیران را فراموش نکنید!

15  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:

«کان هؤالء الّزمالء ُیکرموَن ضیوفُهم إکرامًا بالغًا!»: این همکالسی ها میهمانان خود را بسیار گرامی می داشتند!

«ُیحاَسُب البخالء فی اآلخرة حساب األغنیاء!»: خسیسان را در آخرت هم چون ثروتمندان محاسبه می کنند!

«أبوُه لَم ُیَقبَّل ولدُه َو نبّینا الکریم إنزَعَج ِمن ذلک العمل!»: وقتی پدرش او را نبوسید پیامبر بزرگوار از آن کار ناراحت گردید!

«قد هّیأنا ِألولئک الُمرافقیَن طعامًا و لِدَوابهم علفًا کثیراً!»: ما براي آن دوستانتان غذا و براي چارپایان علف بسیاري تهیه کردیم!

16  عّین نوع الحصر فی اآلیۀ الکریمۀ: «فسبحان الّذي بیده ملکوت کّل شیء و إلیه ُترجعون.»

 مجیُء «کّل»  مجیُء الجملۀ االسمّیۀ فی الّصلۀ  مجیُء مصدر «سبحان»  تقدیم الجار و المجرور علی الفعل 

17  عیِّن «ما» الحرفّیۀ:

! کِفنی ما یشغلنی االهتمام به!   ظرُف الزمان ما یدّل علی زمان وقوع الفعل!  یا ربِّ

 إّیاك أستعین إذا افتقرُت، إنّما المؤمن ذوالحاجۀ!  ما سمعت من أبی طوال الحیاة کان حقیقیًّا! 

18  عّین المناسب فی الجواب عن األسئلۀ التالیۀ:
عّین کلمۀ «غیر» لیست منصوبۀ:

 لن یّتبع المسلمون فی أنحاء االلم غیر الحّق!  کّل إنسان یتفکر قلیًال غیر الّذي یتکّلم قلیًال! 

 لیس فی راحۀ طول الیاة غیر المعتمدین علی أنفسهم!  ال ُیستجاب أحد غیر اآلمرین بالمعروف و الّناهین عن المنکر! 

19  عّین ما لیس فیه مفعول به ثاٍن:

 نسّمی هذا المعّلم عادًال یقوم بأداء حّق الّتالمیذ بدّقۀ!  جعل الّناس بهلوًال مسؤوًال عن بناء مسجد و هو لم َیْبِن شیئًا! 

 أکل الّطفل تفًّاحا حریصًا علی الفواکه و أنا أنظر إلیه مسروراً!  کّنا نحسبک غافًال عن االمتحان و لکّنک کنت جاهًال عن موعده! 
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م قلیًال! 

ّستجاب أحد غیر اآلمرین بالمعروف و الّناهین عن المنکر! ستجاب أحد غیر اآلمرین بالمعروف و الناهین عن المنکر! ستجاب أحد غیر اآلمرین بالمعروف و الناهین عن المنکر! 

ِن شیئابِن شیئاْبِن شیئًا!  ْ عن بناء مسجد و هو لم َی َ عن بناء مسجد و هو لم َیب عن بناء مسجد و هو لم یْب عن بناء مسجد و هو لم ی
ک کنت جاهًال عن موعده! 
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20   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب: 
«گمان نمی کردم که تو با وجود مشکالت بسیار، در کسب علم کوشا باشی!»  عّین الصحیح:

 ال أظّن أنّک تکون مجتهداً فی االکتساب العلم رغم المشکل الکثیر!  ما کّنا نظّن أنّک تکون ساعیًا رغم المشکل الکثیر فی اکتساب العلم! 

 ما کنُت أظّن أنّک رغم المشاکل الکثیرة، تکون ساعیًا فی اکتساب العلم!  ال أظّن أنّک رغم المشاکل العدیدة أن تکون نشیطًا فی اکتساب العلم الکثیر! 

میانگین محیط مربع هایی برابر  و میانگین مساحت این مربع ها  می باشند. ضریب تغییرات در طول ضلع این مربع ها، کدام است؟  2184490

0٫250٫270٫280٫33

بزرگ ترین و کوچک ترین داده ها ي آماري  و  می باشند این داده ها در  طبقه دسته بندي شده اند. کران باالي دسته ي پنجم کدام است؟  2266247
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فراوانی تجمعی نمودار فراوانی تجمعی داده هاي آماري پیوسته به صورت زیر است، واریانس داده ها کدام است؟  23
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داده هاي آماري   را با نمودار جعبه اي نشان می دهیم. واریانس داده هاي داخل جعبه  24
تقریبًا کدام است؟
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، برابر  است. ضریب تغییرات این  داده کدام است؟ مجموع مربعات  داده با انحراف معیار   25565005
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اگر مساحت زیر نمودار چندبر فراوانی زیر  باشد، آن گاه واریانس این داده ها کدام است؟  26100
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در دنباله ي فیبوناتچی با استفاده از الگوي «مجموع مربعات  جمله ي اول برابر است با حاصل ضرب جمله ي  ام در جمله ي  ام»،  27
مجموع مربعات یازده جمله ي اول آن کدام است؟
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» ظاهر شده است. اختالف تخمین احتمال در این یک سکه و یک تاس را با هم  بار پرتاب کرده ایم. در  بار، سکه «رو» و عدد تاس « یا   28
آزمایش از احتمال نظري آن، کدام است؟
50836
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کارکنان یک کارخانه از نظر سطح مهارت به  طبقه دسته بندي شده اند که درصد فراوانی تجمعی آن ها در جدول زیر داده شده است. در نمودار  29
دایره اي، زاویه ي مربوط به بیشترین فراوانی مطلق چند درجه است؟
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کارکنان یک کارخانه از نظر سطح مهارت به  طبقه دسته بندي شده اند که درصد فراوانی تجمعی آن ها در جدول زیر داده شده است. در نمودار  
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خط  محور تقارن سهمی به معادله ي  است. این سهمی محور  ها را در نقطه اي به عرض  قطع می کند. عرض  30
رأس سهمی کدام است؟

12 23
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314  تاس را با هم پرتاب می کنیم، با کدام احتمال اعداد رو شده، الاقل در دو تاس یکسان هستند؟
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در یک دنباله ي هندسی  جمله اي، مجموع دو جمله ي اول  و مجموع دو جمله ي آخر  می باشد. مجموع این  جمله، کدام است؟  32681166
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ساده شده ي عبارت  ، همواره کدام است؟   332 2 22 2 20

21 22 22

در یک کیسه  مهره ي آبی،  مهره ي قرمز و  مهره ي سیاه قرار دارد. به چند طریق می توان  مهره انتخاب کرد به طوري که حداقل دو مهره  34
سیاه باشد؟

3433
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قدرت زلزله از رابطه ي  به دست می آید که در آن  است. اگر قدرت زلزله  ریشتر باشد، انرژي آزاد  35
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کدام عدد براي نتیجه ي احتمالی «هر عدد طبیعی را می توان به صورت مجموع سه مربع کامل طبیعی نوشت.» یک مثال نقض است؟  37

14263753

اگر  باشد؛  کدام است؟  382 2 5 12 3 2
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اگر  و  باشند، آن گاه حاصل  چقدر است؟  39262 22

22٫533٫5

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  402 13 4
2 2

2
2

21
2
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2

کدام شرکت ها از مزایا و معافیت هاي خاص مالیاتی برخوردار می شوند؟  41

شرکت هاي سهامی عام

شرکت هاي سهامی خاص

شرکت هایی که سهامشان در بورس پذیرفته شود.

شرکت هایی که تمام سرمایه ي آن ها در موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین شده باشد.
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در نمودار مقابل،  و  به ترتیب تقاضا و عرضه ي کاالیی مانند برنج را نشان می دهد در قیمت هاي  و  ریال مازاد تقاضا و عرضه کدام  42
است؟

50150

در رابطه با «نقش تجارت بین الملل در اقتصاد کشورها» همه ي گزینه ها به استثناي گزینه ي « .................. » درست است.  43

منافع حاصل از تجارت بین الملل، به کشورها کمک می کند که از تولیدات کشورهاي دیگر بهره ببرند.

«تجارت بین الملل» تولیدکنندگان را تشویق می کند که با صدور کاالهاي خود به خارج از کشور، سود مناسبی دریافت دارند.

در مجموع «تجارت بین الملل» موجب ادغام هر چه بیش تر اقتصاد ممالک جهان سوم در «اقتصاد و تجارت جهانی» است و الغیر.

یکی از آثار مثبت «تجارت بین الملل» این است که کشورها کاالهاي مورد نیاز مردم خود را با قیمت «ارزان تر و کیفیت بهتر» از خارج وارد کنند.

منظور از « .................. » اوراقی است که براي « .................. » صادر می شود و به سه دسته ي کلی با عناوین « .................. »، « .................. » و «  44
.................. » تقسیم می شود.

اسناد اعتباري - تخصیص اعتباري بلند مدت - اوراق سهام - اسناد خزانه - اوراق مشارکت

اسناد اعتباري - تخصیص اعتباري میان مدت - اوراق سهام - اسناد خزانه - اوراق قرضه

اوراق بهادار - تأمین منابع مالی - اوراق سهام - اسناد خزانه - اوراق مشارکت

اوراق بهادار - تأمین منابع مالی - اوراق سهام - اسناد خزانه - اوراق قرضه

به ترتیب، موارد دوم و چهارم کدام گزینه به هنرهاي جاري و موارد اول و سوم آن به هزینه هاي سرمایه اي اشاره دارد؟  45

حقوق و مزایاي نمایندگان مجلس - سرمایه گذاري در امور فرهنگی و هنر - یارانه پرداختی از سوي دولت - استقرار کارخانه مواد غذایی

احداث شبکه هاي بزرگ آب رسانی - سرمایه گذاري در آموزش عالی - استقرار کارخانه تراکتورسازي - حقوق و مزایاي قضات

استقرار کارخانه اتومبیل سازي - حقوق ایام بیکاري - احداث خطوط راه آهن - حقوق و مزایاي نظامیات

حقوق و مزایاي نمایندگان مجلس - هزینه هاي حمل و نقل ادارات - پرداخت به روستائیان تحت پوشش طرح شهید رجایی - سد سازي

مندرجات جدول زیر، بیانگر وضعیت توزیع درآمد در یک کشور فرضی در سال  میالدي بر اساس «شاخص دهک ها» است. چنانچه:  46

الف)تفاوت سهام دهک اول و دهم :  درصد

تفاوت سهام دهک دوم و نهم:  در صد

تفاوت سهام دهک سوم و نهم:  درصد

تفاوت سهام دهک اول وهفتم:  درصد باشد، در این صورت:
سهم «دهک اول»، سهم «دهک سوم»، سهم «دهک هفتم» و سهم «دهک نهم» به ترتیب چند درصد

است؟

 سهم دهک اول 

  درصد  سهم دهک دوم 
 سهم دهک سوم 

  درصد  سهم دهک چهارم 
  درصد  سهم دهک پنجم 
  درصد  سهم دهک ششم 
 سهم دهک هفتم 

  درصد  سهم دهک هشتم 
 سهم دهک نهم 

  درصد  سهم دهک دهم 

  درصدجمعیت
کشور 

  درصد درآمد ملی

سه و نیم – شش و نیم – یاده و نیم – چهارده و نیم سه و نیم – شش و نیم – یازده – چهارده

چهار – شش – یازده و نیم – چهارده و نیم چهار – شش – یازده – چهارده

1978

19

9٫5

8٫5

7٫5

؟

5

؟

7

7٫5

8٫5

؟
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؟

23

100100
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  درصد  سهم دهک هشتم 
 سهم دهک نهم 

  درصد  سهم دهک دهم 

  درصدجمعیت
کشور 

  درصد درآمد ملی

– چهارده و نیم

  درصد 13  درصد 13

؟

 چهارده و نیم

  درصد 23  درصد 23

  درصد درآمد ملی100  درصد درآمد ملی
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با توجه به مندرجات جدول زیر، با فرض این که عمر مفید ماشین آالت «پانزده سال» باشد، در این صورت:  47
الف) میزان «هزینه ي استهالك» چند ریال است؟

ب)مقدار درآمد «خالص سالیانه»ي این بنگاه اقتصادي، چند ریال است؟

الف)     ب)  الف)     ب) 

الف)     ب)  الف)     ب) 

لایر120٫000٫000
لایر30٫000٫000

خرید ماشین آالت

میزان درآمد زایی  «سالیانھ»

1
2

8٫000٫00023٫000٫0007٫000٫00023٫000٫000

8٫000٫00022٫000٫0007٫000٫00022٫000٫000

 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:    48
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

کدام گزینه نشان دهنده ي پاسخ پرسش هاي زیر است؟  49
الف ) قدرت خرید پول در جامعه به چه موردي بستگی دارد و رابطه ي آن ها چگونه است؟

ب ) هنگامی که حجم پول، نسبت به میزان تولید جامعه بیش تر باشد، در جامعه چه وضعیتی خواهیم داشت؟
ج ) اگر دولت براي تأمین هزینه هاي خود، پول جدید به اقتصاد تزریق کند، نخستین اثر این عمل چه خواهد بود؟

د ) میانگین قیمت کاالها و خدمات قرار داده شده در سبد خانوار یک جامعه ي فرضی در ابتداي سال،  واحد پولی برآورد شده است. چنان چه نرخ

تورم در این سال   درصد باشد، میانگین قیمت همین کاالها و خدمات در پایان سال چند واحد پولی خواهد بود؟

الف ) میزان تولید در یک جامعه – مستقیم، ب ) قدرت خرید بیش تر می شود و زمینه براي بروز رکود در آن کشور فراهم می آید. ج ) افزایش تقاضاي مردم براي کاالها و
خدمات، د ) 

الف ) سطح عمومی قیمت ها – غیرمستقیم، ب ) قدرت خرید پول کاهش می یابد و زمینه براي بروز تورم در آن کشور فراهم می آید. ج ) افزایش درآمد مردم، د ) 

الف ) میزان تولید در یک جامعه – مستقیم، ب ) قدرت خرید پول بیش تر می شود و زمینه براي بروز رکود در آن کشور فراهم می آید. ج ) افزایش درآمد مردم، د )  

سطح عمومی قیمت ها – غیرمستقیم، ب ) قدرت خرید پول کاهش می یابد و زمینه براي بروز تورم در آن کشور فراهم می آید. ج ) افزایش تقاضاي مردم براي کاالها و خدمات،
د ) 

20000

20

260 000

240 000

240 000

260 000

کدام گزینه عبارات زیر را به درستی تکمیل می کند؟  50
الف ) بانک ها در زمینه ي اعطاي وام، براي این که بتوانند در کوتاه ترین زمان، طلب خود را از وام گیرنده پس بگیرند  .................. 

ب ) سفته از اسناد اعتباري  ..................  است که  ..................  به  ..................  می دهد.

پ ) هنگامی که در پشت سفته نوشته می شود: «این سفته به آقا یا خانم  انتقال یافت»، عمل  ..................  انجام گرفته است، یعنی فرد سفته را به مبلغی 
..................  از مبلغ روي آن فروخته و  ..................  خود را به دیگري انتقال می دهد.

الف ) از اسناد اعتباري استفاده می کنند، ب ) کوتاه مدت – طلبکار – بدهکار، پ ) ظهرنویسی – بیش تر – طلب

الف) از پول تحریري استفاده می کنند، ب ) بلندمدت – طلبکار – بدهکار، پ ) پشت نویسی – کم تر – بدهی

الف ) از اسناد اعتباري استفاده می کنند، ب ) کوتاه مدت – بدهکار – طلبکار، پ ) پشت نویسی – کم تر – طلب

الف ) از پول تحریري استفاده می کنند، ب ) بلندمدت – بدهکار – طلبکار، پ ) ظهرنویسی – بیش تر – بدهی 
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الف ) بانک ها در زمینه ي اعطاي وام، براي این که بتوانند در کوتاه ترین زمان، طلب خود را از وام گیرنده پس بگیرند  .................. 

پ ) هنگامی که در پشت سفته نوشته می شود: «این سفته به آقا یا خانم  انتقال یافت»، عمل  ..................  انجام گرفته است، یعنی فرد سفته را به مبلغی 
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،  و  هزار میلیاردریال است. با در نظر گرفتن سال اول به میزان تولید کل یک کشور در طول سه سال متوالی به ترتیب   51

،  هزار میلیارد ریال خواهد شد. بدین  ، عنوان سال پایه مقدار تولید جامعه در سه سال مورد نظر برحسب قیمت سال پایه به ترتیب 
ترتیب، کدام گزینه صحیح می باشد؟

از  هزار میلیارد ریال افزایش تولید کل جامعه در سال دوم (نسبت به سال پایه)،  هزار میلیارد ریال آن ناشی از افزایش قیمت ها است.

از  هزار میلیارد ریال افزایش تولید کل جامعه در سال دوم (نسبت به سال پایه)،  هزار میلیارد ریال آن ناشی از افزایش قیمت ها است.

از  هزار میلیارد ریال افزایش تولید کل جامعه در سال سوم (نسبت به سال پایه)، هزار میلیارد ریال آن ناشی از افزایش مقدار تولید است.

از  هزار میلیارد ریال افزایش تولید کل جامعه در سال سوم (نسبت به سال پایه)،  هزار میلیارد ریال آن ناشی از افزایش قیمت ها است.

120015001800

120013401750

300140

400150

600550

55050

 ریالاجارة ماهیانه معادل  

 ریالحقوق متوسط ماهیانۀ هر فرد معادل   

 ریالخرید مواد اولیۀ مورد نیاز سالیانه به ارزش     

معادل حقوق  حقوق سالیانۀ کارمندانهزینۀ استهالك سالیانه     

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجۀ عملکرد سالیانۀ یک بنگاه اقتصادي با  نفر کارمند و تولید سالیانۀ  دستگاه هر کدام به  52

ارزش  ریال کدام است؟

 ریال زیان یا ضرر

 ریال سود یا منفعت

 ریال سود یا منفعت

 ریال زیان یا ضرر

12350

900،000110،000،000

2700،000

3178،000،000

425

42،200،000

43،200،000

63،000،000

109،000،000

اطالعات ارائه شده در جدول زیر، مربوط به یک جامعۀ فرضی است. با توجه به این اطالعات: الف) میزان نقدینگی، ب) میزان سپردة پس اندار، ج)  53
حجم پول در گردش در این جامعه کدام است؟ 

 واحد پولیارزش اسکناس هاي در دست مردم
 واحد پولیمجموع سپرده هاي دیداري و غیر دیداري

  واحد پولیموجودي حساب هاي جاري
 60 درصد مجموع سپرده هاي دیداري و غیر دیداريارزش مسکوکات در دست مردم

  واحد پولیموجودي سپرده هاي مدت دار

الف)  واحد پولی، ب)  واحد پولی، ج)  واحد پولی الف)  واحد پولی، ب)  واحد پولی، ج)  واحد پولی

الف)  واحد پولی، ب)  واحد پولی، ج)  واحد پولی الف)  واحد پولی، ب)  واحد پولی، ج)  واحد پولی

11900

21750

3600

4

5730

60301020355047004204100

47004203550603010204100

مجموع ارزش پوشاك، ماشین
آالت و مواد غذایی

  مجموع ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت

دارند و تولید خارجیان مقیم کشور
 میلیارد ریالارزش خدمات ارائه شده

 میلیارد ریالهزینۀ استهالك
 میلیون نفرجمعیت کل کشور

با توجه به مندرجات زیر: چنان چه در یک جامعۀ فرضی ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند  میلیارد ریال و ارزش تولید  54

خارجیان مقیم کشور  میلیارد ریال باشد، به ترتیب: الف) تولید ناخالص ملی، ب) تولید خالص داخلی و ج) تولید خالص ملی سرانه کدام است؟

الف)  میلیارد ریال، ب)  میلیارد ریال، ج) حدوداً  ریال 1) الف)  میلیارد ریال، ب)  میلیارد ریال، ج) حدوداً  ریال

الف)  میلیارد ریال، ب)  میلیارد ریال ج) حدوداً  ریال الف)  میلیارد ریال، ب)  میلیارد ریال، ج) حدوداً  ریال

95

85
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الف)  میلیارد ریال، ب)  میلیارد ریال، ج) حدوداً  ریال

الف)  میلیارد ریال، ب)  میلیارد ریال ج) حدوداً  ریال

  ریال471  ریال  ریال3  ریال

  ریال471  ریال  ریال3  ریال
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درکشوري   ظرفیت تولید برق نیروگاه به مصرف خانوارها می سد. تعداد خانوارها 19 میلیون و هرکدام از آن ها شامل  نفر است و هر خانوار  55

واتی مصرف می کند. بر این اساس، به ترتیب : (از راست به چپ) به طور متوسط  المپ 

واتی مصرف کند، میزان صرفه جویی خانوارها چند مگاوات است؟ الف) در صورتی که هر خانوار تصمیم بگیرد فقط  المپ 
ب) ظرفیت تولید برق نیروگاه چند مگاوات است؟

ج) با این میزان صرفه جویی، ظرفیت تولید برق نیروگاه چند درصد افزایش می یابد؟

الف)   ب)   ج)  الف)   ب)   ج) 

الف)   ب)   ج)  الف)   ب)   ج) 

4
5

4

3200

2200

7 600 14مگاوات 250 53٫33مگاوات 7درصد 600 9مگاوات 120 83٫33مگاوات درصد

3 800 9مگاوات 120 41٫66مگاوات 3درصد 800 14مگاوات 250 26٫66مگاوات درصد

کدام بیت در وزن دوري سروده نشده است؟     56

مرا بر آتش سوزان نشاندي و ننشستی  تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی 

 که بد به خاطر امیدوار ما نرسد دال ز رنج حسودان مرنج و واثق باش 

عجبست اگر نگردد که بگردد آسیابی  دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سعدي 

در دست خوبرویان دولت بود اسیري  هر سلطنت که خواهی می کن که دلپذیري 

کدام شاعر غزلی بامطلع زیر سروده و در آن شیفتگی خود را به حافظ نشان داده است؟  57
به جان کندن وداعت می کنم حافظ خدا حافظ» «به تودیع تو جان می خواهد از تن شد خداحافظ

شهریار امیري فیروزکوهی عارف قزوینی رهی معیري

کدام گزینه از آثار یوسف ادریس نیست؟  58

پایان دنیا ـ سرباز سیاه شب هاي تابستان ـ حادثه ي شرف

بیروت 75 ـ کابوس هاي بیروت خانه اي از گوشت ـ رودخانه و سرود غریبان

عبارت  «مؤلّف آن، در دهه ي نخستین سده ي هفتم در بخارا و ماوراءالنهر می زیسته و در سال 614 در مرو بوده است. این کتاب، مشتمل بر دو  59
بخش است. بخش اول در فّن عروض و بخش دوم در علم قافیه و نقد شعر. نثر کتاب به ویژه در مقدمه، مصنوع و متکلف و پر از امثال و اصطالحات و

واژه هاي تازي است.»  کدام اثر را معرفی می کند؟

حدائق الّسحر فی دقایق الّشعر المعجم فی معاییر اشعار العجم راحۀالّصدور ترجمان البالغه

آثار منثور  «جالل الدین بلخی»  در کدام گزینه آمده است؟  60

مکتوبات، مجالس سبعه، روض الجنان فیه مافیه، اسرارالتوحید، مناجاتنامه

مجالس سبعه، زادالعارفین، رساله ي واردات فیه مافیه، مجالس سبعه، مکتوبات

متن  «در سال 651 هـ .ق. دیده به جهان گشود. در کودکی پدرش را از دست داد و در جوانی به خدمت نظام الدین اولیا درآمد. مدت دو سال نیز  61
در شهر بلخ، محبوس بود»  درباره ي کدام شاعر، صدق می کند؟

امیر خسرو خاقانی مسعود سعد سنایی غزنوي

مکتب سمبولیسم در پی کدام مکتب ادبی به وجود آمد؟ اساس آن چیست؟  62

طبیعت گرا ـ تمثیل و داستان هنر براي هنر ـ بیان اندیشه هاي رازآمیز و احساسات بیان ناشدنی

ناتورالیسم ـ توصیف دقیق صحنه ها ناتورالیسم ـ استفاده از نمادها و سمبل ها

پدیدآورندگان «کابوس هاي بیروت، شب تابستان، پیامبر، شراره ها و خاکسترها، شیء گم شده» به ترتیب خالق آثار .................. نیز هستند.  63

بیروت  - فاجعه ي رمضان - اشک و لبخند - در بند کردن رنگین کمان - العبرات

غمنامه اي براي یاسمن ها - سرباز سیاه - پایان دنیا - ملکه ي زنوبیا - النّظرات

آوارگان عرب - حادثه ي شرف - دوشیزه ي قریش - شب تابستان - عروس فرغانه

غمنامه اي براي یاسمن ها- خانه اي از گوشت - المواکب - قضایاي شعر معاصر - حکایت جّدي

75
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پدیدآورندگان «کابوس هاي بیروت، شب تابستان، پیامبر، شراره ها و خاکسترها، شیء گم شده» به ترتیب خالق آثار .................. نیز هستند.  
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توالی ابیات از جهت آرایه هاي «تشبیه بلیغ- استعاره- تضاد- ایهام» به ترتیب کدام است؟  64
عجب مدار که این عین آب حیوان است الف) چو چشمه ي خضر ار شعر من روان افزاست

نه هر که الف سخن می زند سخندان است ب) نه هر که تیغ زبان می کشد جهانگیر است 
بگیر ملکت معنی که مملکت آن است ج) اگر ز عالم صورت گذشته اي خواجو

پیوسته ز ابروي تو پشتم چو کمان است د) تا پشت کمان می شکند ابروي شوخت

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

نام شاعر در کمانک مقابل همه ي گزینه ها به جز گزینه ي  .................. با توضیح آن هماهنگ است.  65

تقلید وي از غزلیات سعدي و حافظ چنان با ظرفیت همراه است که انگار شیوه ي خاصی را ابداع کرده است، اگر چه شاعر مبتکري نیست. (فروغی بسطامی) 

به زبان فارسی و عربی شعر می گفت و در دیوان فارسی اش، تعدادي قصیده، چند قطعه با مضمون هاي اخالقی و اجتماعی و چند غزل شورانگیز یافت می شود (هاتف اصفهانی)

با بازگشت به شیوه ي قدما تا عالقه به صنایع بدیعی را زنده کرد و به سبک گویندگان عراق و فارس، عالقه ي ویژه اي داشت. (مشتاق اصفهانی)

با گروه زیادي از شاعران معاصر خود از جمله میرزا نصیر، صهبا، صباحی بیدگلی و هاتف اصفهانی ارتباط و دوستی داشت (آذر بیگدلی)

عالقۀ مجاز در کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه ها است ؟  66

 که عالمی شود آسوده از مالمت ما  از آن به دامن صحرا شکسته ایم قدم 

 گوش مرا کی سر شنیدن پند است  عشق تو تا حلقه اي کشید به گوشم 

 سوخت در فصل گلم حسرت بی بال و پري  منم آن مرغ گرفتار که در کنج قفس 

 جام پر زهر اجل چون عاقبت نوشیدنی است  پیشدستی کن از این تشویش خود را وارهان 

ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي «سجع – اشتقاق – ترصیع – جناس ناقص حرکتی – نغمه ي حروف» کدام است؟  67
 هم خطواتش متقارب به هم  الف) هم حرکاتش متناسب به هم 

 صوفی به ادب باش بر این صّفه ي صّفان  ب) آیینه ي شاهی است بر این صّفه ي صفوت 

 پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود  ج) گفتم به نیرنگ و فنون پنهان کنم ریش درون 

 ملخ زد کشت دهقان را که می ترسید از ژاله  د) فراقت کشت خسرو را که ترسیدي ز روز بد 

 گریند بر آن دیده کاین جا نشود گریان  هـ) بر دیده ي من خندي کاین جا ز چه می گرید 

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

باتوجه به عصر عنصري کدام گزینه نادرست است؟  68

از میان شاعران دربار، آن که معموًال شعري برتر و مهارتی تمام تر داشت، عنوان «امیرالشعرا» یا «ملک الشعرا» پیدا می کرد که دیگر شاعران عمومًا از طریق او با پادشاه غزنه
ارتباط می یافتند.

درصد لغات عربی در این دوره رو به فزونی است.

شعر این عصر، منادي صلح و آرامش و رفاه و شادي است.

شاعران به جاي آن که تجربیات و اندیشه هاي خود را در شعر بیاورند، پسند و سلیقه ي ممدوحان خود را در نظر می گرفتند.

آرایه هاي نسبت داده شده به کدام بیت، تمامًا درست است؟  69

وز  لوح  سینه نقشت هرگز نگشت  زائل (تلمیح، حس آمیزي) از آب دیده صد  ره طوفان نوح دیدم

نقلش از لعل نگار و   نقلش از یاقوت خام (لف و نشر، استعاره) باده ي گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک

رطل  عراقی چه شد؟خانه خّمار کو؟ (مسجع، اشتقاق) آن می باقی چه شد؟آن بت ساقی چه شد؟

و اکنون شدم مستان بر ابروي تو مایل (ایهام تناسب، تشبیه) در عین گوشه گیري بودم چو    چشم مستت
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به ترتیب «تورگینیف-گابریل گارسیا مارکز-گالدکوف-ارنست همینگوي» متعلق به کدام یک از انواع رئالیسم هستند؟  70

سوسیالیستی- جادویی- ابتدایی-انتقادي ابتدایی-انتقادي-سوسیالیسیتی- ابتدایی

سوسیالیستی-انتقادي-ابتدایی-ابتدایی ابتدایی-جادویی-سوسیالیستی-انتقادي

آرایه هاي مقابل همه ي ابیات به جز بیت گزینه ي  ..................  تمامًا درست است.  71

عشق سلطانی است بی پروا که چندین ماه مصر / از فراُمش گشتگان گوشه ي زندان اوست ( تلمیح – تشبیه اسنادي )

آتشین رویی که نعل من از او در آتش است / آسمان چون دیده ي قربانیان حیران اوست ( تشخیص – کنایه )

در این غمکده کس ممیراد یا رب / به مرگی که بی دوستان زیستم من ( پارادوکس – استعاره ي مصرحه )

بس که داغ سینه سوز مهر خونم را مکید / بر سفیدي می زند چون صبح، رنگ خون من ( حسن تعلیل – ایهام )

مفهوم مقابل بیت «گر از نیستی دیگري شد هالك / مرا هست، بط را ز طوفان چه باك» در کدام بیت دیده می شود؟  72

با خداوند غیب دان نرود زورت ار پیش می رود با ما

که دارد پرده ي پندار در پیش  نبیند مدعی جز خویشتن را 

که تو را نیز کارها باشد   کار درویش مستمند برآر

چه غم دارد از گریه ي کاروان چو پیروز شد دزد تیره روان

حروف اصلی قافیه ي کدام بیت در داخل کمانک مقابل آن درست آمده است؟  73

 پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی (بی) مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

ـَ ست)  اي دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی  وان گه برو که رستی از نیستی و هستی (

 سنبلش چون پر طوطی، روي چون فر هماي (اي) بینی آن بیجاده عارض لعبت حمري قباي

 تا از چه بر آشوبی یا از چه بیازاري (آري) خواهم که بدانم من جانا که چه خو داري

در متن زیر چند اشتباه دربارة «عنصري» وجود دارد؟  74

«ابوالقاسم، حسن بن احمد عنصري در حدود سال  هجري در بلخ زاده شد. وي از طرف سلطان مسعود غزنوي عنوان ملک الشعرایی یافت و طرف
توجه و احسان پادشاه قرار گرفت. قسمت عمده ي اشعار بازمانده از او قصاید اوست. قصایدش پربار و استوار است. در شعرش بیشتر از منطق و برهان

الهام می گیرد. وي بر خالف بلخی به جاي روي آوردن به وصف، بیش تر به تغّزل می پردازد. مثنوي شادبهر و عین الحیات منسوب به اوست.»

سه دو یک چهار

450

کدام یک از گزینه هاي زیر دربارة «رشیدالّدین فضل اهللا همدانی» نادرست است؟  75

مهم ترین اثر وي جامع التّواریخ است که تألیف آن در اوایل نیمۀ اّول سدة هشتم هجري به پایان رسیده است.

از چهره هاي سیاستمدار در عصر ایلخانان است که عصر غازان خان و اولجایتو و ابوسعید بهادر را درك کرده و در نهایت به امر ایلخان مغول کشته می شود.

مهم ترین اثر وي با نثري پخته و عالمانه نوشته شده و حاوي پاره اي لغات ترکی و مغولی است.

وي در عصر ابوسعید بهادر کار هاي فرهنگی و عمرانی بسیاري انجام داد. که از آن جمله تأسیس مجموعۀ علمی- فرهنگی ربع رشیدي بود.

کدام گزینه قائلین عبارات زیر را به ترتیب بیان می کند؟  76
الف) «هدف یک اثر ادبی، این است که به آدمی عشق به تقوي را القا کند.»
ب) «ما مدافع استقالل هنریم، براي ما هنر وسیله نیست بلکه هدف است.»

ج) «نویسنده ي ملتزم آن رؤیاي ناممکن را از سر به در کرده است که نقش بی طرفانه و منفعلی را نسبت به وضع بشري ترسیم کند.»

دیدرو – تئوفیل گوتیه – ژان پل سارتر دیدرو – لوکنت دولیل – مترلینگ

تولستوي – ادگار آلن پو – داستایوسکی تولستوي – ویکتور هوگو – گئورگ کایزر

تقطیع هجایی مصراع اّول بیت زیر در کدام گزینه درست است؟  77
 همچو گو غلتان در این عالم نمی دانم کیم»  «حالتی دارم عجب از غم نمی دانم کیم
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ج) «نویسنده ي ملتزم آن رؤیاي ناممکن را از سر به در کرده است که نقش بی طرفانه و منفعلی را نسبت به وضع بشري ترسیم کند.»

 ژان پل سارتر

 داستایوسکی
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ترتیب ابیات زیر بر اساس داشتن آرایه هاي «کنایه - استعارة مکینه – مجاز – تشبیه بلیغ – استعارة مصّرحه» کدام است؟  78
 الف) در دل شب گر ندیدي صبح عالم تاب را

 ب) گوي خورشید از خم چوگان او سالم نجست
 ج) خاکساري می دهد گردن کشان را خاکمال

 د) پیش آن رو حرف خوبان ختن گفتن خطاست
 هـ) جسم زندان است بر جان هر قدر صافی بود

 در لباس عنبرین آن سرو سیمین را ببین 
 دست و بازوي بلند آن سبک جوالن ببین

 گوي شو، سر پیش پا افکنده چوگان را ببین
 زیر چین زلف آن رخسار ماچین را ببین 

 اضطراب آب را در سینۀ گوهر ببین

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

نویسندة چند اثر در مقابل آن نادرست است؟   79
«هدایۀالمتعلمین: ابوبکر اخوینی – تفسیر طبري: جمعی از علماي ماوراءالنهر – االبنیه: اسدي توسی – تاریخ بلعمی: ابوعلی بلعمی – لغت فرس: ابومنصور

موفق هروي – حدودالعالم: ابن حوقل»

یک دو سه چهار

آرایه هاي بیت «هر که او مشتري ات گشت زهی طالع سعد / وان که در مهر تو چون ماه بیفزود و بکاست» در کدام گزینه آمده است؟  80

تشبیه – ایهام تناسب – تضاد – مراعات نظیر ایهام – اسلوب معادله – تشبیه – استعاره

ایهام تناسب – جناس – تشبیه – استعاره تشخیص – ایهام – تضاد – کنایه

نام وزن بیت «روشنی طلعت تو ماه ندارد / پیش تو گل رونق گیاه ندارد» کدام است؟  81

رجز مثمن مطوي محذوف هزج مثمن اخرب مقبوض     مضارع مثمن اخرب محذوف منسرح مثمن مطوي منحور

نویسندگان آثار «ضربات متقابل» و «سایه» به ترتیب صاحب آثار گزینۀ  .................. نیز هستند.  82

نامۀ دزیده شده – در جست وجوي زمان از دست رفته سرودها – جنایت در کوي غسالخانه

نظم و نثر – کالغ گورستان هاي دریایی – سوسک طالیی

به ترتیب، انتشار کدام اثر سرآغاز جنبش رمانتیک بود و در همۀ گزینه ها به جز  .................. به نام هنرمندان مشهور این جنبش در انگلستان  83
اشاره شده است.

دیوان شرقی – والتر اسکات گل هاي بدي – ویلیام وردزورث ترانه هاي غنایی – پل والري گورستان هاي دریایی – شلی

کدام عبارات از نظر تاریخ ادبیّات «کامًال» درست است؟  84

یوسف ادریس، نویسنده رئالیست و خالق  داستان کوتاه، توانست داستان کوتاه معاصر عرب را به اوج برساند.

عبدالوهاب البیاتی، شاعر لبنانی اّولین بار چهرة آوارگان فلسطینی را در کتاب آوارگان عرب ترسیم کرده است.

نازك المالئکه، نخستین شاعر نوپرداز عرب، نظریه هاي خود را در دفتر شعرش به نام «اآلداب» بیان کرد.

غالی شکري، منتقد معاصر عرب، جمال بنوّره را بزرگترین و اولین رمان نویس نسل جدید عرب می داند.

350

مفاهیِم «ترك تعلّق و تعیّن، به مقام ارشاد رسیدن، به ثمر نشستن، نکوهش تقلید و تمنّاي محبّت» به ترتیب، از کدام ابیات، دریافت می شود؟  85
الف) صد جوِي آب بسته ام از دیده بر کنار
ب) در خرقه زن آتش که خم ابروي ساقی

ج) گر سخن از خود نداري به که بربندي دهان
د) دانم سر آرد غّصه را رنگین برآرد قّصه را

هـ) من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست

بر بوي تخِم مهر که در دل بکارمت 
بر می شکند گوشۀ محراب امامت

تا به کی چون خامه داري حرف مردم بر زبان
این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم

صد گداي همچو خود را بعد از این قارون کنم

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

سال  هجري قمري برابر با کدام سال هجري شمسی است؟  861268

1213126012301320

در میان دو رود چه نوع تقویمی مرسوم بوده است؟  87

اوستایی خورشیدي قمري رومی بابلی
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امکان تعیین موقعیت فرد در هر نقطه ي کره ي زمین را .................. به کمک .................. فراهم می سازد.  88

سیستم تعیین موقعیت جغرافیایی سیستم ماهواره اي سیستم اطالعات جغرافیایی اطالعات نقشه هاي رقومی شده

سیستم تعیین موقعیت جغرافیایی سیستم تصویر سیستم اطالعات جغرافیایی دستگاه هاي فتوگرامتري

در تقسیم بندي کوپن، عالمت اختصاري و ویژگی بارشی آب و هواي سرد کدام اند؟  89

 – در دوره ي سرد بیشتر از دوره ي گرم – در تابستان بیشتر از زمستان

 – در دوره ي سرد بیشتر از دوره ي گرم – در تابستان بیشتر از زمستان

کدام عبارت در ارتباط با آمایش سرزمین اروپا، درست است؟  90

افزایش کیفیت سطح زندگی شهروندان یکی از اهداف اساسی آمایش سرزمین اروپاست.

یکی از اهداف اساسی آمایش سرزمین اروپا، توسعه ي متوازن اجتماعی و سیاسی مناطق مختلف اروپاست.

وقوع جنگ جهانی اول و توجه کشورهاي صنعتی به استفاده ي بهتر از سرزمین، مقدمه ي طرح آمایش سرزمین شد.

براي تأمین منافع عمومی و رسیدن به اهداف آمایش باید بین موضوعات آمایشی کشورهاي مختلف، هماهنگی وجود داشته باشد.

خلیج فارس در اثر .................. به وجود آمده که میزان شوري آن از اقیانوس هند .................. و  پر جمعیت ترین جزیره ي آن  .................. است.  91

جابه جایی پوسته ي زمین - کمتر - کیش پیشروي آب دریاي عمان - بیشتر - کیش

جابه جایی پوسته ي زمین - بیشتر - قشم پیشروي آب دریاي عمان - کمتر - قشم

سه بعدي

نور پردازيرنگ آمیزي

بلندکم ارتفاع

رودها

نقطه اي

1

2

4

3

5

کدام گزینه با توجه به جدول روبه رو به ترتیب شماره ها صحیح است؟  92

آلتیمتري - خطی - موزه ها - زرد - سبز

پالنیمتري - سطحی - موزه ها - سبز - زرد

آلتیمتري - سطحی - شهر و روستا - قهوه اي - زرد

پالنیمتري - خطی - شهر و روستا - زرد - قهوه اي

نگرش سیستمی موجب می شود جغرافی دانان از روش  هاي  .................. جهت آینده نگري براي محیط و جوامع، بیشتر استفاده کنند تا ..................  93

کّمی و آماري- اجزاي جوامع مورد نظر خود را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهند. 

کّمی و آماري- پیش بینی آسان تر و دقیق تري براي محیط یا جوامع صورت گیرد.

کیفی و چندبعدي- اجزاي جوامع مورد نظر خود را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهند. 

کیفی و چندبعدي- آینده نگري آسان تر و دقیق تري براي محیط یا جوامع صورت گیرد.

کدام اقدام مورخ وقایع اجتماع را از خطر فراموشی حفظ می کند و آگاهی عمیق تر مورخ از موضوع مورد مطالعه معلول چیست؟  94

تحلیل و تفسیر رویدادها - توانایی درست نوشتن ثبت و ضبط وقایع - بیش تر بودن اطالعات تاریخی او

بازگویی، شرح و توضیح تاریخ - بیش تر بودن اطالعات تاریخی او ثبت و ضبط وقایع - توانایی درست نوشتن

هر کدام از سکه هاي زیر، براساس کدام مالك نام گذاري شده اند؟  95
«ریال- دریک- فلوري- آقچه»

لقب حاکم- نام حاکم- نام شهر – رنگ سکه نام حاکم- لقب حاکم- اجزا سکه- نام شهر

لقب حاکم- نام حاکم – اجزاسکه – نام شهر نام حاکم- لقب حاکم – نام حاکم – رنگ سکه
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نقشه ي زیر جزء کدام دسته از انواع نقشه هاست و ویژگی آن کدام است؟  96

آب نگاري - یک نقشه ي جدید با اهداف مشخص است.

تلفیقی - در زمره ي فعالیت هاي نقشه کشی قرار می گیرد.

آب نگاري - پس از پردازش به وسیله ي رنگ آمیزي بسیار گویا می شود.

تلفیقی - مرزهاي دریایی را مشخص می کند.

مهم ترین و اساسی ترین مشکل مشروطه نوپا پس از انتخاب احمدشاه به سلطنت کدام بود؟  97

تعطیلی مجلس دوم به دلیل کارشکنی هاي پنهانی انگلیس انعقاد قرارداد سّري  م. در مورد ایران

حرکت نیروهاي نظامی روسیه از قزوین به سوي تهران حضور تجاوزکارانه انگلیس و روسیه در کشور

1907

طبق اثرات امواج طولی در ساحل، .................. مواد را به ساحل حمل می کند و برگشت موج تحت تأثیر .................. مواد را به طور .................. به  98
پایین ساحل می راند.

امواج – بادها – مستقیم امواج – جاذبه – مستقیم باد – باد – غیرمستقیم باد – جاذبه – غیرمستقیم

امروزه براي مکان یابی کارخانه ها، شهرها و شهرك هاي صنعتی و شناسایی خطرهاي محیطی از کدام مورد استفاده می شود؟  99

راه هاي حاصل از فن سنجش از دور نرم افزارهاي پردازش آماري

نتایج حاصل از سیستم اطالعات جغرافیایی نقشه هاي با مقیاس بسیار بزرگ

به چه دلیل دماي هوا در مناطق مختلف کره ي زمین، فرق می کند و در نواحی خشک و مناطق مرطوب به ترتیب چه نوع پوشش گیاهی دیده  100
نمی شود؟

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

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

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

تفاوت رطوبت و بارش در عرض هاي جغرافیایی مختلف – خاربن غول  پیکر، درختان پهن برگ
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( (1 ( (2 ( (3 نمودار زیر به ترتیب شماره، چه دوره اي از تاریخ را نشان می دهد؟  101

کشاورزي و گردآوري غذا – فناوري صنعتی – آغاز شهرنشینی

شکار و گردآوري غذا – کشاورزي و اهلی کردن حیوانات – گسترش فن دریانوردي و رنسانس

شکار و گردآوري غذا – شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ – رشد روزافزون فناوري

زندگی در دهکده هاي اولیه – شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ – اکتشافات جغرافیایی و گسترش فن دریانوردي

طرح هاي هادي روستایی با هدف .................. به وسیله ي .................. در بعضی مناطق تهیه و اجرا شده است.  102

ارائه خدمات و تسهیالت به روستائیان - بنیاد مسکن انقالب اسالمی ارائه خدمات و تسهیالت به روستائیان - شوراي انقالب اسالمی

توسعه و عمران روستاها - بنیاد مسکن انقالب اسالمی توسعه و عمران روستاها - شوراي انقالب اسالمی

یکی از اقدامات سعیدپاشا از سلسله ي خدیوان مصر پس از روي آمدن کدام بود؟  103

امور مالی کشور را تنظیم کرد.  با ساختن کانال سوئز موافقت کرد.

جوانان مصري را براي فراگیري علوم جدید به اروپا فرستاد. درصدد اصالح و نوسازي ارتش برآمد.

شدت ویرانی ناشی از زلزله در کدام عمق کانونی بیشتر است؟  104

81020100 کیلومتر کیلومتر کیلومتر کیلومتر

پیشینۀ اختراع کدام گاه شماري را نزدیک به اختراع خط می دانند؟  105

مصري خورشیدي قمري بابلیان یولیانی
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هریک از اعداد «   -  -  » نشان دهندة درصد حجم کدام آب هاي جهان هستند؟ (به ترتیب)  106

آب درون خاك – دریاچه هاي شیرین - اتمسفر آب درون خاك – دریاچه هاي شور و مانداب ها - رودها

رودها – دریاچه هاي شیرین – اتمسفر رودها – دریاچه هاي شور و مانداب ها – آب درون خاك

0٫0050٫0080٫0001

به ترتیب شدت زلزله و بزرگی آن عبارت اند: از .................. و ..................  107

مقدار انرژي ذخیره شده - میزان خسارت زلزله میزان خسارت زلزله - مقدار انرژي ذخیره شده

میزان خسارت زلزله - مقدار انرژي آزاد شده مقدار انرژي آزاد شده - میزان خسارت زلزله

«کاهش فشار و رقیق شدن گازها جّو» و «برگشتن انرژي خورشید از سطح زمین به داخل جّو» که از مسائل و مشکالت زندگی در کوهستان  108
هستند، به ترتیب چه تأثیري بر روي انسان دارند؟

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

مشکل کردن فعالیت هاي حیاتی مثل تنفس - آفتاب سوختگی

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

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

در کدام مرحله از مراحل کار باستان شناسی، دانش و تجربۀ باستان شناس محک زده می  شود و علت این امر چیست؟  109

کاوش و حفاري ـ زیرا گستردگی سطح زمین، نیاز به وقت و سرمایه زیاد دارد.

استخراج و تنظیم اطالعات ـ زیرا تعیین سن آثار باستانی کار بسیار مشکلی است.

استخراج و تنظیم اطالعات ـ زیرا در این مرحله دانش و تجربۀ باستان شناس محک زده می  شود.

کاوش و حفاري ـ زیرا آنچه یک باستان شناس در حین حفاري می  بیند و می  آزماید، تکرارپذیر نیست.

کدام عبارت زیر دیدگاه زیست محیطی دین اسالم در ارتباط با «بهره برداري» می باشد؟  110

دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند.

و اوست که باغ هایی با میوه هاي گوناگون براي شما پدید آورد، بخورید و حق مستمندان را بپردازید ولی زیاده روي نکنید که او مسرفان را دوست ندارد.

شکستن شاخۀ درخت نزد من به منزلۀ شکستن بال فرشتگان است.

ما در زمین امکاناتی به او دادیم و از هر چیزي وسیله اي به او بخشیدیم.

براي آمایش توان هاي یک منطقه، ابتدا چه اقدامی باید صورت گیرد و در کدام مرحلۀ فرآیند آمایش سرزمین در ایران، هماهنگی ارگان ها و  111
نهادها با پروژه ها و طرح هاي آمایشی بسیار اهمیّت دارد؟

شناسایی و ارزیابی محیطی و اقتصادي ـ تعیین خط مشی هاي آینده براي توسعۀ ملی

تهیّه نقشۀ قابلیت هاي آن منطقه ـ تهیۀ برنامه هاي توسعه و آینده نگري

 شناسایی و ارزیابی محیطی و اقتصادي ـ تهیۀ برنامه هاي توسعه و آینده نگري

تهیّه نقشۀ قابلیت هاي آن منطقه ـ تعیین خط مشی هاي آینده براي توسعۀ ملی

کدام گزینه در ارتباط با ماهوارة لندست درست است؟  112

ارتفاع ماهوارة امید بیش تر از ماهوارة لندست است، اما مدت زمان گردش آن به دور زمین کوتاه تر از ماهوارة لندست است.

ارتفاع ماهوارة بیش تر از ماهوارة لندست است و مدت زمان گردش آن به دور زمین طوالنی تر از ماهوارة لندست می باشد.

ارتفاع ماهوارة امید کم تر از ماهوارة لندست است، اما مدت زمان گردش آن به دور زمین طوالنی تر از ماهوارة لندست است.

ارتفاع ماهوارة امید کم تر از ماهوارة لندست است و مدت زمان گردش آن به دور زمین کوتاه تر از ماهوارة لندست است.

«فضی» مربوط به کدام یک از مالك هاي نام گذاري سکه است؟  113

رنگ سکه نام شهر جنس سکه لقب حاکم
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کدام ویژگی ها به ترتیب مربوط به «دامنۀ شمالی البرز» و «زاگرس جنوب شرقی» است؟  114

فقط در فصول سرد سال میزان ناچیزي برف و باران می بارد.- مرودشت و دشت ابراهیم آباد در این قسمت زاگرس قرار دارند. 

از جنگل هاي انبوه پوشیده شده است. - مانند دیواري در مقابل نفوذ توده هاي هواي مرطوب دریاي مدیترانه قرار گرفته است.

رود هاي فراوانی در آن به وجود آمده اند. - داراي دره هاي باز و دشت هاي وسیع در میان رشته کوه هاست.

رطوبت دریاي خزر به صورت برف و باران برآن می بارد. - جریان رود ها در دره ها و دشت هاي آبرفتی بین کوه ها، زمینه را براي کار کشاورزي فراهم کرده است.
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روي کدام پدیده واقع شده است و ارتفاع نقطۀ  چندمتر است؟ با توجه به نقشۀ توپوگرافی مقابل، نقطۀ   115
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در رابطه با تاریخچه ي جامعه شناسی کدام یک درست نیست؟  116

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

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

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

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

نحوه ي شکل گیري سه انقالب «فرانسه» ، «اسالمی»  و «اکتبر روسیه» به ترتیب چگونه بود؟  117

با رویکرد چپ و سوسیالیستی و با خصلت سکوالر و دنیوي خود در چارچوب آرمان ها و ارزش هاي روشنگري مدرن عمل می کرد ـ عدم وابستگی به بلوك شرق موجب
کاستن از اهمیت انقالب اسالمی شده بود ـ با آرمان ها و ارزش هاي مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند.

با آرمان ها و ارزش هاي مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند ـ از متن آرمانهاي معنوي و توحیدي جهان اسالم براي حفظ هویت اسالمی و تأمین حقوق
از دست رفته امت اسالمی ـ با خصلت سکوالر و دنیوي خود در چارچوب آرمانها و ارزشهاي روشنگري مدرن عمل میکرد.

با خصلت سکوالر و دنیوي خود در چارچوب آرمانها و ارزشهاي روشنگري مدرن عمل میکرد ـ نخستین انقالبی نبود که بعد از انقالب فرانسه شکل میگرفت ـ با آرمانها و
ارزشهاي مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند.

با آرمانها و ارزشهاي مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند ـ با هدف قرار دادن نظام سیاسی وابسته به بلوك شرق و غرب ـ با جنبش هاي چریکی گروه
ها و احزاب مختلف شکل گرفت.

هر عبارت با کدام قسمت از جدول ارتباط دارد؟  118
 - کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر 

- ظرفیت هاي فرهنگی و علمی
 -  مورد هجوم قرار دادن ارزش ها و آرمان هاي دیگر جوامع

- دولت هاي دست نشانده و ساختارهاي اقتصادي
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موارد زیر، به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟  119
«به خدمت گرفتن منطقه ي پیرامونی توسط منطقه ي مرکزي» و «ایجاد امکان سازگاري با شرایط مختلف جغرافیایی از طریق فعالیت هاي انسانی.»

فرهنگ سرمایه   داري - گوناگونی تاریخی فرهنگ ها مدینه ي فاسقه - نگاه معنوي به طبیعت

مدینه ي فاسقه - تناسب هویت هاي فردي و طبیعی فرهنگ صهیونیسم - نگاه دنیوي جهان متجدد به طبیعت

به ترتیب هر یک از این عبارات، نتیجه و تعریف چیست؟  120

 پیدایش نوعی علم تجربی و دانش سکوالر

 وقوع تغییرات هویتی در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگی جامعه و تقابل شیوه هایی از زندگی با عقاید و ارزش هاي اجتماعی 

 ممانعت ارزش ها و عقاید یک جامعه از آشنایی درست افراد جامعه با انسان و جهان

ظهور پدیده ي اومانیسم - خودباختگی فرهنگی - بحران هویت

غلبه ي سکوالریسم بر فرهنگ غرب - تزلزل فرهنگی - خودباختگی فرهنگی

محدود شدن روشنگري به شناخت حسی و تجربی - مرگ طبیعی فرهنگ - از خود بیگانگی فرهنگی

محدود شدن روشنگري به شناخت حسی و تجربی - تعارض فرهنگی - از خود بیگانگی فرهنگی

این موارد به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟  121
«اخراج کارمند خاطی از اداره»، «علت تبدیل استبداد ایلی و قومی به استعماري» و «همراهی روشی از معرفت با دو مبناي سکوالریسم و اومانیسم»

قدرت مشروع فاقد مقبولیت - پیوند قدرت سیاسی جوامع اسالمی با قدرت استعمارگران – روشنگري در معناي خاص

قدرت مقبول فاقد مشروعیت - حذف مظاهر فرهنگ اسالمی در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب - لیبرالیسم

قدرت مشروع داراي مقبولیت - پیوند قدرت نظامی و صنعتی جوامع اسالمی با دولت هاي استعماري غربی - روشنگري در معناي خاص

قدرت فاقد مشروعیت - تحت نفوذ در آمدن بخش هاي مختلف جوامع اسالمی توسط دولت هاي استعماري غربی - روشنگري در معناي عام

پیامد «مدیریت جهان غرب از طریق رسانه» چیست و «تربیت نخبگان کشورهاي غیرغربی» نتیجه ي کدام مورد است؟  122

تزلزل هویت فرهنگی جوامع  غیرغربی - بازخوانی هویت دینی جوامع غیرغربی از نگاه فرهنگ غرب

مدیریت فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی - تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی

آسیب پذیري کشورهاي کم تر توسعه یافته - وابستگی به علوم مبتنی بر بنیان هاي معرفتی دینی و قدسی

مدیریت فرهنگ نخبگان سیاسی جوامع غیرغربی - تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیع علوم راهبردي

جهان هاي اجتماعی مختلف را بر چه اساس می توان ارزیابی کرد و یک جهان اجتماعی چه محدودیت هایی را می تواند بر انسان تحمیل کند؟  123

بر اساس الزام ها و پیامدهاي آن و نیز مطابق با کنش و رفتار انسان ها - الزام ها و پیامدهاي جهان اجتماعی بر انسان تحمیل می شوند.

بر اساس آرمان ها و ارزش هاي آن و نیز مطابق با پیامد ها و نتایجی که به دنبال می آورند. - الزام ها و پیامدهاي جهان اجتماعی بر انسان تحمیل می شوند.

بر اساس الزام ها و پیامدهاي آن و نیز مطابق با کنش و رفتار انسان ها - ممکن است اجازه ي بسط جهانی جدید را ندهد.

بر اساس آرمان ها و ارزش هاي آن و نیز مطابق با پیامدها و نتایجی که به دنبال می آورند. - ممکن است برخی از ظرفیت ها و توانمندي هاي بشر را نادیده انگارد.

به ترتیب، تفاوت اساسی «جبهه ي پایداري و مقاومت و جنبش هاي جدید اسالمی در فلسطین» و «نظریه ي پایان تاریخ فوکویاما و نظریه ي جنگ  124
تمدن ها» در چه زمینه اي است؟

باورها و اعتقادات- فروپاشی یا عدم فروپاشی بلوك شرق سازش یا عدم سازش با اسرائیل – شکل گیري نظم نوین جهانی

باورها و اعتقادات – پایان مبارزات عقیدتی، سیاسی بشر سازش یا عدم سازش با اسرائیل- فروپاشی یا عدم فروپاشی بلوك شرق

16

ی نظام قدیم
ص

صا
ی اخت

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

باورها و اعتقادات- فروپاشی یا عدم فروپاشی بلوك شرق

 پایان مبارزات عقیدتی، سیاسی بشر
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به  ترتیب در رابطه با «شناخت شهودي»، «شناخت عقلی» و «شناخت عمومی» کدام گزینه نادرست است؟  125

فرهنگ هاي مختلف با این نوع شناخت، برخورد یکسانی ندارند- حیوانات از شناخت عقلی محروم اند- مانندهوا براي زندگی انسان ضروري است.

)انسان از درون خود و بدون استفاده از ابزارهاي حسی و عقلی بسیاري از امور محسوس و غیرمحسوس را می شناسد.- منبع آن حقایق طبیعی و غیرطبیعی است.- انسان ها با
وارد شدن به جهانی که دیگران در آن به سر می برند، در مجموعه اي از شناخت ها با آنان شریک می  شوند.

روش شناخت شهودي، ریاضت و سلوك تأمل، تصفیه و تزکیه و رفتار و عمل آدمی است و هر نوع شهودي با نوعی خاص از سلوك همراه است- انسان با تفکر و استدالل درباره 
ي اموري که قبًال حس کرده یا امور طبیعی که قابل حس کردن نیستند، به شناخت عقلی درباره ي آنها می رسد- بعضی از فرهنگ ها با هر نوع شناخت عمومی به مخالفت

می پردازند.

در هر سه معیار ابزار، منبع و روش با شناخت عقلی تفاوت دارد- شناخت مسایل و قوانین کلی و عام- به میزانی که نتایج شناخت علمی جذب شناخت عمومی می شود، فرهنگ
عمومی از خرافات و باورهاي غلط دور می شود.

مصداق هاي «الف»، «ب» و «ج» به ترتیب کدام اند؟  126
  نوع عقل     جوامع و جریان ها

جامعه غرب تا نیمه ي اول قرن 
             «الف»

             «ج»

  «الف»
عقل در معناي خاص
عقل جمعی یا جزیی

عقل نظري و عقل عملی- کتاب سیاسی از فارابی- جهان غرب بعد از قرن 

عقل جزیی- جهان اسالم- بخش هایی از جامعه ي یونان

عقل تجربی- جهان اسالم- فرهنگ هایی فاقد عقل در معناي خاص

عقل نظري و عقل عملی- کتاب سیاست از ارسطو- فرهنگ هایی فاقد عقل در معناي خاص

19

19

جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ .................. عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد و عناصر .................. این دو فرهنگ را نپذیرفت. جامعه   127
ي .................. عناصر فرهنگ دیگر را در سطوح مختلف به گونه اي تقلیدي فرا می گیرد. فرهنگ توحیدي تنها فرهنگی است که ..................

یونان و روم- اساطیري- خودباخته- انسان را با خود و جهان هستی آشنا می گرداند.

ایران و روم- بحرانی- از خود بیگانه- درهاي آسمان و زمین را به روي انسان می گشاید.

ایران و روم- هویتی – غرب زده – فراموش کردن خداوند را سبب فراموشی انسان از خود می داند.

یونان و روم- اساطیري – غیرمدرن- براساس فطرت انسانی شکل گرفته است.

عبارت هاي زیر، به ترتیب تأثیر کدام بخش هاي هویتی را بر یکدیگر بیان می کنند؟  128
- هر جهان اجتماعی به تناسب ارزش هاي خود با طبیعت و بدن آدمی مواجه می شود.

- در جامعه ي قبیله اي هویت افراد از طریق جایگاه قبیله اي آن ها مشخص می شود.
- قرآن کریم بخشی از کنش هاي اجتماعی انسان ها را منشاء گشایش برکات آسمان و زمین می داند.

تأثیر زندگی اجتماعی انسان بر جغرافیا و طبیعت ــ تأثیر جهان اجتماعی در جهان طبیعت و خصوصیات جسمانی ــ تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی

تأثیر جامعه و فرهنگ بر بدن ــ تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی ــ تأثیر جهان اجتماعی در جهان طبیعت و خصوصیات جسمانی

تعامل جامعه و فرهنگ با طبیعت و بدن ــ تأثیر جامعه و فرهنگ بر بدن ــ تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی

رابطه ي جامعه و فرهنگ با ویژگی هاي نفسانی ــ تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی ــ تأثیر نفس بر فرهنگ
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تأثیر جامعه و فرهنگ بر بدن ــ تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی ــ تأثیر جهان اجتماعی در جهان طبیعت و خصوصیات جسمانی
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هر یک از عبارات زیر، به ترتیب با کدام عقاید و ارزش هاي فرهنگ غرب مرتبط است؟  129
«پدید آمدن زمینۀ تکوین و پیدایش علم مستقل از وحی»، «پوشش معنوي دادن به رفتارهاي دنیوي» و «شکل گیري نخستین انقالب سیاسی لیبرال در

جهان»

عدم پذیرش مرجعیت وحی و محدود شدن به شناخت عقلی - تقابل با جریان دنیاگروي - نهادینه شدن تفکر اومانیستی

انکار صریح ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی توسط سکوالریسم - فرعونیت آشکار - اندیشه هاي فلسفی روشنگري

انکار ارزش علمی وحی توسط فیلسوفان روشنگري - سکوالریسم پنهان - حرکت هاي فرهنگی دوران رنسانس

بسط تفاسیر پروتستانی از دین و محدود شدن به شناخت تجربی - سکوالریسم آشکار - اندیشه هاي سیاسی دوران رنسانس

عبارت زیر به ترتیب با کدام گزینه مرتبط است؟  130
- جنگ در جامعۀ جدید غربی ریشه ندارد.

- بازار بخش وسیعی از اقتصاد کشور هاي صنعتی را گرم می کرد.
- عملیات نظامی قدرت هاي غربی را در قبال مقاومت هاي کشورهاي غیرغربی، توجیه می کرد.

امر ذاتی و درونی - تداوم رقابت کشور هاي اروپایی - نظریۀ کنت

امر عارضی و تحمیلی - تداوم جنگ سرد - نظریۀ جنگ تمدن هاي هانتینگتون

امر ذاتی و درونی - تداوم رقابت کشور هاي اروپایی - نظریۀ جنگ تمدن هاي هانتینگتون

امرعارضی و تحمیلی - تداوم جنگ سرد - نظریۀ کنت

به ترتیب هر یک از عبارات زیر به کدام یک از ویژگی هاي جهان متجدد از نظر «وبر» اشاره می کند؟  131
- جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل بشرند.

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

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

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

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

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

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

عبارات زیر به  ترتیب با کدام مورد ارتباط دارند؟   132
«رویکرد اعتراض آمیز به  غرب»، «جلوگیري از موفقیت جنبش  هاي نخستین بیدار گران اسالمی »، «اتحاد نهرو، تیتو و عبدالناصر»

نخستین بیدار گران اسالمی و روشن فکران چپ ـ دولت  هاي استعمار گر غربی ـ حاکمان سکوالر در کشور هاي مسلمان با اتکا به  غرب

نخستین بیدار گران اسالمی و روشن فکران چپ ـ منورالفکران غربزده ـ روشن فکران چپ

نخستین بیدار گران اسالمی ـ دولت  هاي استعمار گر غربی با کمک منورالفکران غربزده ـ کشور هاي غیرمتعهد

روشن فکران چپ ـ حاکمان سکوالر در کشور هاي مسلمان ـ منورالفکران غربزده
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بیدارگران اسالمی و منورالفکران غرب زدهجریان
الفاشتراك
بافتراق

کدام عبارت به ترتیب به موارد الف و ب اشاره دارند؟  133

این دو جریان فکري خطر غرب را بیش تر در رفتار سیاسی و اقتصادي می دانستند. - بیدارگران برخالف منورالفکران غرب زده نسبت به کشورهاي استعمارگر احساس خطر
می کردند.

هر دو خواستار اصالح رفتار دولت هاي کشورهاي مسلمان بودند. - براي منورالفکران غرب زده بر خالف بیدارگران اسالمی مفهوم امت و ملت سالمی بی معنا و منفور بود.

این دو گروه قوت و قدرت جوامع غربی را نتیجۀ عمل کردن آن جوامع به دستورات اسالم می دانستند. - براي منورالفکران غرب زده برخالف بیدارگران اسالمی حضور
اقتصادي و سیاسی غرب یک فرصت بود.

هر دو نسبت به کشورهاي استعمارگر احساس خطر می کردند. - بیدارگران برخالف منورالفکران غرب زده راه نجات امت اسالمی را بازگشت به اسالم و عمل به آن می 
دانستند.

در متن زیر، مفاهیم جامعه شناسی به کار گرفته شده را به ترتیب مشخص نمایید:  134
یکی از هنرمندان معروف، که  تصویر او، در تبلیغات تجاري رسانه ها مورد استفاده قرار می گرفت. با بی توجهی به مقررات موجب بروز حادثۀ رانندگی

شد و بدون کمک به حادثه  دیدگان، صحنۀ تصادف را ترك کرد، به دنبال این واقعه، وي از فعالیت هاي حرفه اي حذف گردید.

ویژگی اکتسابی - ویژگی ثابت - نهاد فرهنگی - ضد فرهنگ - فرهنگ واقعی

ویژگی انتسابی - هویت اجتماعی - نهاد اجتماعی - خودباختگی فرهنگی - تنبیه

هویت فردي - هویت جسمانی - عنصر فرهنگی - کجروي اجتماعی - مجازات اجتماعی

هویت اجتماعی - هویت فردي - نهاد فرهنگی - ناهنجاري اجتماعی - کنترل اجتماعی

علت پیدایش هر یک از موارد زیر به ترتیب کدام است؟  135
- تربیت نخبگان کشورهاي غیرغربی

- شناسایی و مدیریت تغییرات اقتصادي سطح جهانی
- پدید آمدن بحران هاي فرهنگی و هویتی

تثبیت مرجعیت علمی غرب - شکل گیري نهادهاي بین المللی و بازارهاي مشترك منطقه اي - دور شدن نظام سیاسی از ارزش ها و آرمان هاي فرهنگی

ترویج علوم انسانی غربی در کشورهاي غیرغربی - تجمع قدرت رسانه در دست چند شرکت قدرتمند - عدم حمایت نظام سیاسی از ارزش هاي فرهنگی

توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی - وابستگی اقتصادي کشورهاي استعمارزده - کاهش فرصت هاي مناسب تحرك اجتماعی

امپراطوري رسانه - شکل گیري نهادهاي بین المللی و بازارهاي منطقه اي - کاهش مقبولیت نظام سیاسی

استدالل هاي زیر (به ترتیب) چه نوع مغالطه هایی هستند؟  136

«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

در مقایسه ي «نمی دانم» سقراط با «نمی دانم» سوفسطائیان کدام مورد درست نیست؟  137

«نمی دانم» سقراط بیان جهل بسیط است، برخالف «نمی دانم» سوفسطائیان که ناشی از جهل مرکب است.

«نمی دانم» سوفسطائیان بر خالف «نمی دانم» سقراط، بر عشق به دانایی و فرزانگی استوار نیست.

«نمی دانم» سوفسطائیان علی رغم ظاهرش، حاکی از جهل مرکب است که سقراط با نمی دانم خود سعی در از بین بردن آن دارد.

«نمی دانم» سوفسطائیان یعنی نمی توانم بدانم، ولی «نمی دانم» سقراط یعنی عدم اطمینان به همه ي دانسته ها.

اطمینان بخش ترین برهان، برهان .................. است، به دلیل متّکی بودن بر اصِل .................. که نتیجه اش .................. است.  138

انّی - سنخیّت علّت و معلول - نظام معیّن هستی لّمی - سنخیّت علّت و معلول - نظام معیّن هستی

انّی - هویّت تعلّقی معلول - تخلّف ناپذیري و حتمیت نظام هستی لّمی - هویّت تعلّقی معلول - تخلّف ناپذیري و حتمیت نظام هستی
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سوفسطائیان علی رغم ظاهرش، حاکی از جهل مرکب است که سقراط با نمی دانم خود سعی در از بین بردن آن دارد.

کی بودن بر اصِل .................. که نتیجه اش .................. است.

ّت و معلول - نظام معیّن هستیت و معلول - نظام معین هستیت و معلول - نظام معیّن هستی

ف ناپذیري و حتمیت نظام هستی
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کدام مورد از مبانی فلسفی حکمت مّشاء محسوب می شود؟  139

مغایرت ذهنی وجود و ماهیّت مغایرت خارجی وجود و ماهیّت تشکیک وجود اصالت وجود

کدام یک در خصوص استدالل صحیح نیست؟  140

مقدمات برخی از استدالل ها پیش دانسته ها هستند و در برخی از معلومات، قبلی استفاده نشده است.

مقدمات استدالل نهایتاً باید از راه ها و منابع دیگري به دست آیند که با استدالل قابل دست یابی نیست.

استدالل نوعی تفکر است که به «چراها» پاسخ می دهد و به گفته ي منطق دانان، عالی ترین عمل ذهن است.

استدالل تابع قوانینی است که اصل آن ها براي ذهن طبیعی است؛ بنابراین همه ي انسان ها آن را به کار می برند.

دست یابی به کلیت و ضرورت با اعتماد به .................. که با سور همه یا هیچ، مسوَّر می شود و فراتر نهادن از گام تجربه براي وصول به قواعد  141
مسوَّر کلی، که جواز تعمیم صادر شود، فقط با تکیه بر اصول .................. که نتیجه اش قبول .................. با .................. می باشد، ممکن می گردد.

اصول عقالنی ـ عقالنی و یقینی ـ مراتب موجودات در نظام هستی ـ نفی تسلسل در علل

قواعد فراگیر تجربی ـ مجرب و یقینی ـ مراتب موجودات در نظام هستی ـ نفی تسلسل در علل

اصول عقالنی ـ مجرب و یقینی ـ تأثیر متقابل پدیده ها در یکدیگر ـ نفی صدفه و انفاق

قواعد فراگیر تجربی ـ عقالنی و یقینی ـ تأثیر متقابل پدیده ها در یکدیگر ـ نفی صدفه و اتفاق

با توجه به نظرات ارسطو درباره ي «طبیعت شیء»، کدام مورد درست نیست؟  142

اختالف حرکات و سکنات موجودات، در بیش تر موارد به عامل خارجی مربوط نمی شود.

در مواردي مانند ایجاد جنین که نقش مادر مشخص است، طبیعت عامل حرکت نیست.

شناخت طبیعت موجودات، پیش بینی حرکات آن ها را ممکن می کند.

همه ي افراد مختلف یک نوع، طبیعت یکسانی دارند.

سقراط، مأموریت معنوي زندگانی خویش را  .................. اعالم می کرد تا آواي  .................. و  .................. را در تاریخ اندیشه ي بشر، طنین  143
انداز کند.

مناظره با مدعیان علم و آگاهی و نشان دادن جهل آنان به خودشان ـ خودآگاهی ـ خویشتن شناسی

مبارزه با سوفسطائیان و نشان دادن ضاللت هاي آنان به جامعه ـ خود آگاهی ـ خویشتن شناسی

مناظره با مدعیان علم و آگاهی و نشان دادن جهل آنان به خودشان ـ مبارزه با خود برتربینی ـ فریب انسان ها

مبارزه با سوفسطائیان و نشان دادن ضاللت هاي آنان به جامعه ـ مبارزه با خود برتربینی ـ فریب انسان ها

با توجه به تفاوت هاي ذاتی و عرضی، کدام دسته از مفاهیم، به ترتیِب تقدِم آن ها در ذهن مرتب شده است؟  144

گورخر - حیوان - راه راه - چهار پا مقدار - زوج - عدد - دو

مقدار - سه زاویه اي - مثلث - متساوي الساقین مایع - آبلیمو - اسیدي - ترش مزه

کدام نسبت را می توان میان دو قضیه از قضایاي زیر پیدا کرد؟  145
- هر فلزي هادي است.
- هیچ عایقی فلز نیست.

- برخی فلزات عایق هستند.

تداخل تضاد  تناقض عکس نقیض

تعریف علت به معناي  .................. آن،  .................. را در ذهن تداعی می کند.  146

خاص – علت تامه عام – علت تامه خاص – علت تامه و ناقصه خاص – علت ناقصه 

بخش مهمی از دانش ما شامل  .................. است و در عبارات «حیوان جسم حساس است»  .................. معرَّف و  .................. معرِّف است.  147

استدالل – جسم حساس – حیوان تعریف – حیوان – جسم حساس استدالل – حیوان – جسم تعریف – جسم – حساس
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تداخل

–خاص –خاص – علت تامه

بخش مهمی از دانش ما شامل  .................. است و در عبارات «حیوان جسم حساس است»  .................. معرَّف و  .................. معرِّف است.  

– جسم حساس – جسم حساس – حیوان –استدالل –استدالل –
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هرگاه بدانیم که قضیه ي «هیچ الف غیر ب نیست» صادق است، در مورد صدق و کذب قضایاي «هر الف غیر ب است»، «بعضی الف غیر ب است»  148
و «بعضی ب الف است» به ترتیب می توان گفت: ..................

کاذب است - کاذب است - صادق است کاذب است - صادق است - صادق است

کاذب است - صادق است - قابل تشخیص نیست قابل تشخیص نیست - صادق است - کاذب است

مباحث «اراده ي آزاد انسانی»، «نسبت انسان با پایگاه طبقاتی اش» و «حکومت بر مردم» به ترتیب پیوند کدام یک از شاخه هاي علوم انسانی با  149
فلسفه را نشان می دهد؟

علم اخالق – علم سیاست – جامعه شناسی روان شناسی – جامعه شناسی – علم حقوق

جامعه شناسی – جامعه شناسی – علم سیاست علم حقوق – علم سیاست – جامعه شناسی

در تمثیل غار افالطون، فرد رها شده از اسارت به ترتیب در مرحله ي دوم و سوم، موفق به دیدن .................. و .................. می شود و سیر  150
عقالنی به سوي معرفت حقیقی در کتاب .................. بیان شده است.

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

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

در رابطه با نهضت ترجمه، کدام گزینه نادرست است؟  151

مسلمانان به مدت سه قرن به ترجمۀ آثار علمی و فلسفی و ادبی ملل دیگر پرداختند.

اهل دانش، در ابتدا به حوزة جندي شاپور توجه بیش تري داشتند.

مسلمانان به ترجمه از زبان یونانی اهتمام بیشتري کردند.

پس از استقرار دولت عباسی در بغداد، رجال سیاسی با جندي شاپور آشنا نشدند.

کدام مورد، عبارت را به نحو درستی کامل می کند؟ متفکران مسیحی در آغاز قرون وسطی ..................  152

افکار ارسطو را نمی شناختند. گرایشات اصالت عقلی داشتند.

آثار افالطون را در آکسفورد شرح می کردند. با افکار فیلسوفان مسلمان موافق نبودند.

کدام گزینه در رابطه با برهان صحیح است؟  153

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 خطابه .................. افراد را مورد خطاب قرار می دهند و خطابه اي خوب و پسندیده است که ..................  154

اندیشه و فکر - با عاطفه و احساس هم توأم گردد و به راه خیر دعوت نماید. قلب و عواطف - با برهان عقلی هم توأم گردد و به راه خیر دعوت نماید.

اندیشه و فکر - با برهان عقلی هم توأم گردد و به راه خیر دعوت نماید. قلب و عواطف - با عاطفه و احساس هم توأم گردد و به راه خیر دعوت نماید.

کدام گزینه درباره ي مغالطه نادرست است؟  155

مغالطه، ظاهري استدالل گونه و برهانی دارد، اما در حقیقت، برهان نیست.

فرد در نگاه اول متوجه غلط بودن مقدمات نمی شود. اما با نگاه دقیق تر، مغالطه کشف می گردد.

مقدمات به کار گرفته در مغالطه در عین غلط بودن، شبیه به استدالل هستند.

غلط بودن مقدمات مغالطه، علیرغم محسوس بودن، انسان ها را به اشتباه می اندازد.

به ترتیب، مبناي برهان اسد و اخصر و برهان سینوي کدام اصول هستند و مطلوب اولیه ي هریک کدام است؟  156

تقدم علت بر معلول – محال بودن تسلسل – اثبات خدا – ابطال تسلسل

تقدم علت بر معلول – اصل واقعیت – ابطال تسلسل – اثبات واجب الوجود بالذات

تقدم وجوب بر وجود – محال بودن تسلسل – تقدم علت بر معلول – اثبات علت فاعلی جهان

تقدم وجوب بر وجود – اصل واقعیت – ابطال تسلسل – ابطال تسلسل
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به ترتیب، مبناي برهان اسد و اخصر و برهان سینوي کدام اصول هستند و مطلوب اولیه ي هریک کدام است؟  
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به اعتقاد صدر المتألهین، انکار حرکت جوهري ناشی از کدام نگرش است و کدام عبارت درباره ي «موجود طبیعی» درست است؟  157

نگرش اصالت ماهوي – ذاتی است داراي حرکت و کامل براي رسیدن به غایت عالی خود.

مشکل گم شدن متحرك و زیر سوال رفتن اصل حرکت – در ذات خود متحرك است و به سوي معاد حرکت می کند.

نگرش اصالت ماهوي- عین حرکت است و بنابراین حرکت و سیالن هویتش را مبدل نمی سازد.

مشکل گم شدن متحرك و زیر سوال رفتن اصل حرکت – ذاتی است داراي حرکت و تکامل براي رسیدن به غایت عالی خود.

کدام مورد عبارت را به نحو درستی کامل می کند؟  158
«وقتی از واقعیت یک موجود سخن می گوییم،  ..................

از قضیه استفاده نکرده ایم.» قضیه ي ما دو جزء دارد.»              

واقعیت را به واسطۀ جزء دیگري بر یک مفهوم حمل کرده ایم.» ماهیت یا مفهوم خاصی را به آن موجود نسبت می دهیم.»

کدام گزینه در رابطه با تأثیر سقراط در فلسفه درست است؟  159

فلسفه ي سقراط در نوشته هایش منعکس شده  است. علی رغم تالش هاي او، تفکر فلسفی نتوانست رونق زیادي بیابد.

وي دست یابی به دانش و بینش را در گرو به کارگیري عقل می دانست. به جهت روش معتدل و بیان استوار، او را بنیان گذار فلسفه می  دانند.

اگر دو مفهوم ایران و کشور را نسبت به یکدیگر مقایسه کنیم، متوجه می شویم ..................  160

نسبت میان آن ها همانند دو دایره ي متداخل است. بین آن ها نمی توانیم نسبتی از نسب اربعه بیابیم.  

نمی توان هیچ یک را در تعریف به کار برد. نسبت میان این دو مفهوم تباین است.

«اثر تولید» به کدامیک از اصول مهم در حافظه مربوط است؟  161

هر اندازه شباهت بین مرحله ي یادگیري و بازیابی بیشتر باشد، عملکرد حافظه بهتر خواهد بود.

یادگیري ارادي از یادگیري غیر ارادي مؤثرتر است.

هر قدر فرد در فرآیند یادگیري، فعال و درگیر باشد عملکرد حافظه ي او بهتر خواهد بود.

یادگیري عمقی و معنایی از یادگیري سطحی اطالعات مؤثرتر است.

نقش درمانگر بینشی کدام است؟  162

ترغیب درمانجو در جهت استفاده از روش هاي درمانی ایجاد رابطه ي درمانگر - محوري در جهت جلب اعتماد

کمک به درمانجو در جهت درك درست از توانایی ها و ناتوانی هاي خود تشویق درمانجو در جهت برقراري روابط اجتماعی خوب

در ادراك اطالعات ماهیچه اي، کدام لوب نقش اساسی دارد؟  163

پس سري آهیانه اي گیجگاهی پیشانی

بیماران مبتال به اختالالت حافظه اي در برخی تکالیف حافظه دچار اشکال هستند، در حالی که در برخی دیگر مانند افراد عادي عمل می کنند، این  164
امر نشانگر چیست؟

بیماران مبتال به اختالالت حافظه اي در حافظه ي حسی مشکل دارند. ارتباط بین نظام هاي حافظه از نوع سلسله مراتبی است.

بیماران مبتال به اختالالت حافظه اي در حافظه کوتاه مدت مشکل دارند. نظام هاي حافظه می توانند به صورت موازي با هم ارتباط داشته باشند.

کدام مورد درباره ي رشد جسمانی دوره ي کودکی اول نادرست است؟  165

قسمت پایینی بدن رشد بیش تري نسبت به باال تنه دارد

در این دوره، کودکان پختگی کامل براي انجام حرکات ظریف را پیدا می کنند

اگرچه کودکان الغرتر به نظر می رسند ولی نسبت به دوره ي قبلی قوي تر شده اند

افزایش مداوم و پیوسته قد و وزن کودك، تناسب بدنی وي را شبیه به بزرگ ساالن می کند

کودکی با مشاهده ي آبزي بودن دلفین، به این باور رسیده است که دلفین، ماهی است. این نوع نتیجه گیري حاصل چیست و بر کدام اساس  166
شکل می گیرد؟

استدالل استقرایی - جمع آوري مدارك و شواهد براي اثبات قضیه استدالل قیاسی - مشاهده ي واقعیت عینی و تجربیات شخصی

استدالل قیاسی - مشاهده ي واقعیت عینی و تجربیات شخصی استدالل قیاسی - جمع آوري مدارك و شواهد براي اثبات فرضیه
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کودکی با مشاهده ي آبزي بودن دلفین، به این باور رسیده است که دلفین، ماهی است. این نوع نتیجه گیري حاصل چیست و بر کدام اساس  

استدالل استقرایی - جمع آوري مدارك و شواهد براي اثبات قضیه

استدالل قیاسی - مشاهده ي واقعیت عینی و تجربیات شخصی
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اختالل هاي اضطرابی عبارتند از:  167

اضطراب فراگیر، هراس، وسواس اسکیزوفرنی، افسردگی، وسواس

اضطراب فراگیر، هراس، افسردگی اضطراب فراگیر، اسکیزوفرنی، اختالل شخصیت

در تقسیم بندي توجه، توجه ارادي و غیرارادي براساس  .................. ارائه می شود و تقسیم بندي آن به متمرکز و پراکنده براساس   168
.................. ارائه می شود.

نوع رابطه بین شناخت انسان و محرك ـ تعداد تکلیف ها نوع رابطه بین شناخت انسان و تکلیف ـ محیط اطراف

تعداد محرك ها ـ محیط اطراف تعداد تکالیف ـ نوع رابطه بین شناخت انسان و تکلیف

تفاوت نظریه ي اریکسون با نظریه ي پیاژه در این است که اریکسون بر  .................. و عوامل  .................. بیش تر تأکید کرده است.  169

استمرار رشد تا آخر عمر ـ شناختی استمرار رشد تا آخر عمر ـ اجتماعی مرحله اي بودن رشد ـ زیستی مرحله اي بودن رشد ـ عاطفی

این که کودك شش ساله نمی تواند عکس دوران قبل خود را تشخیص دهد. معلول کدام یک از موارد زیر و مربوط به کدام دوره ي رشد است؟  170

رشد سریع جسمانی - طفولیت رشد زیستی - اجتماعی در ابعاد مختلف - کودکی اول

افزایش مداوم و پیوسته قد و وزن – کودکی دوم تغییرات وسیع رشدي در ابعاد مختلف - کودکی دوم

«کل گرا» بودن فرایند رشد به چه معناست؟  171

جنبه ها و ابعاد مختلف رشد از یکدیگر تأثیر می پذیرند و به هم، بستگی دارند.

باتوجه به الگوهاي اجتماعی و فرهنگی، باید جامعه به مثابه ي یک کلیّت بررسی شود.

یک فرایند پیوسته و مداوم است که در همه ي طول زندگی مورد بررسی قرار می گیرد.

علی رغم وجود انعطاف پذیري، دامنه ي تغییرات رشد به تمام دوره هاي زندگی تعمیم می یابد.

تبدیل کردن فرصت هاي زندگی به چالش ها چه نام دارد؟  172

تیپ شخصیتی الف فشار روانی کنترل شخصی سخت رویی

کدام یک از توصیف هاي زیر، توصیف علمی از پدیده اي روان شناختی محسوب می شود؟  173

تعداد کلمات موجود در هر سطر بر سرعت خواندن آن سطر تأثیر دارد. محبّت کردن باعث تألیف قلوب می شود.

افکار مثبت باعث موفقیّت بیش تر می شوند. زنان در مقایسه با مردان اندوهگین ترند.

کدام گزینه نادرست است؟  174

در روان شناسی یک پدیده ي روان شناختی از منظرهاي متفاوت و با روش هاي متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد.

رویکرد راهی براي توضیح و تبیین رفتار و روش ها و شیوه هایی است که بتوان از آن طریق رفتار را بررسی نمود.

هیچ رویکرد یگانه اي براي توصیف و تبیین رفتار کارایی الزم را ندارد، به همین دلیل از انواع رویکردها استفاده می شود.

در علم روان شناسی تنها پنج رویکرد وجود دارد که عبارتند از: روان کاوي، انسان گرا، رفتاري، شناختی، مراجع محوري

در تجزیه و تحلیل اطالعات، بخش هاي مختلفی از مغز درگیر می شوند،زیرا  ..................  175

اطالعات بینایی گوناگون در نظام ادراکی وجود دارد. انسان، در مجموع داراي پنج حس مهم می باشد.

مجموعه سلول هاي واحدي به شیوه هاي مختلف تحریک می شوند. فرد، آگاهانه ویژگی هاي مختلف را مورد توجه قرار می دهد.

در کدام یک از گزینه هاي زیر، «نمرة آزمون افسردگی» متغیري است که دستکاري می شود؟  176

تأثیر میزان مشارکت در بازي هاي جمعی کودکان بر نمرة آزمون افسردگی آن ها

تأثیر میزان فعالیت قشر آهیانه اي بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با فرض ثابت بودن نمرة آزمون افسردگی

تأثیر میانگین نمرة آزمون افسردگی بر ساعت خواب کودکان

بررسی تأثیر رابطۀ والدین با فرزندان بر نمرة آزمون افسردگی
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اطالعات بینایی گوناگون در نظام ادراکی وجود دارد.

مجموعه سلول هاي واحدي به شیوه هاي مختلف تحریک می شوند.
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کدام عبارت در مورد روش مشاهدة طبیعی نادرست است؟  177

می تواند اطالعات سود مندتري نسبت به روش آزمایشی فراهم کند.

مطالعۀ آندرسون که در قالب این روش بود، زمینه ساز مطالعات در زمینۀ دل بستگی بود.

برخالف دو روش دیگر، رابطۀ علت و معلولی را نشان نمی دهد.

براي اولین بار توسط کردارشناسان معرفی گردید.

عامل اصلی این که کودکان دبستانی می توانند مهارت هاي حرکتی مختلف را به خوبی انجام دهند، کدام است؟  178

آهنگ کند رشد جسمانی آموزش هاي حرکتی و جسمانی افزایش ظرفیت پردازش مغز تکامل نسبی اندام هاي بدن

کدام یک از تحقیقات زیر کاربردي محسوب می شود؟  179

مقایسۀ هوش تجسم فضایی مهندسان ساختمان با معلمان پی بردن به علل رفتارهاي ناسازگارانۀ بیماران روانی

مقایسۀ هوش دانش آموزان رشته هاي مختلف با یکدیگر پیدا کردن راه هاي کاهش افت تحصیلی دانش آموزان

کدام عبارت در رابطه با نواحی مختلف قشر خاکستري و نقش هریک از آن ها صحیح می باشد؟  180

لوب پس سري نقش عمده اي در پردازش هاي بینایی پیشرفته دارد.

لوب آهیانه اي بین لوب پس سري و لوب گیجگاهی قرار دارد.

قشر خاکستري پیش پیشانی در انسان ها ساختار نسبتًا بزرگی را تشکیل می دهد. 

لوب پیشانی از شکنج پس مرکزي شروع و تا قسمت قدامی مغز امتداد پیدا می کند.

24

ی نظام قدیم
ص

صا
ی اخت

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
www.alirezaafshar.org



» المصدر المجّرد » مفرد - مؤنث - غیر منصرف « » ماٍض من باب إفعال، « خطا در سایر گزینه ها: «  1
متوسط

2  المدرسۀ الّتی : مدرسه اي که /  َأعظم : بزرگ ترین.
متوسط

به جهت اینکه آِت فعل امر مخاطب است پس «رّب» منادا است.  3
متوسط

زیرا قبل الّآ کلمه «َاَحد» آمده است و مستثنی منه است.   4
سخت

َیْدَفُع فعل وفاعل و خبر از نوع جمله فعلیه است.  5
متوسط

6  صامتًا اسم مشتق و نکره و منصوب و در نقش «حال» می باشد.
متوسط

أیٍد : مبتداي مؤخر است و تقدیرًا مرفوع (اسامی منقوص در حالت رفع اعراب تقدیري دارند) در اصل َایدي بوده است.  7
بررسی سایر گزینه ها:

2- الراعُی : غلط است  الراعی اسم منقوص است و در حالت رفعی اعراب تقدیري دارد و حرکت نمی گیرد. (فاعل و تقدیرًا مرفوع)

3- المعتدُي : غلط است  المعتدي اسم منقوص است و در حالت رفعی اعراب تقدیري دارد و حرکت نمی گیرد. (مبتدا و تقدیرًا مرفوع)

4- اللیال : غلط است  اللیالی اسم منقوص است که چون «ال» دارد، «ي» آن حذف نمی شود. همچنین چون یک اسم داراي «ال» است و بعد از اسم اشاره آمده است، عطف بیان است و اعراب آن
به تبع از «هذة» می باشد. یعنی تقدیراً مرفوع است، چون «هذه» فاعل است.

سخت
- فعل «قد اُّسست»   به معناي تأسیس شده است می باشد که غلط به کار رفته / کشورهاي اسالمی:  البالد اإلسالمیۀ : (البالد: ج البلد - کشورها) / بعد از «لیت»  8

اسم به صورت منصوب می آید. زیرا اسم حرف مشبهۀ است.   المسلمین 

-  یؤّسس    غلط است و باید به صورت «تؤَسس»   باشد زیرا نائب فاعلش «مراکز» است (جمع غیرعاقل است و فعلش باید مفرد مؤنث می باشد) /«قد ساروا» به معناي «حرکت کرده اند» می

باشد / کشورهاي اسالمی: البالد اإلسالمیۀ /  البالد   جمع غیرعاقل  صفت آن به صورت مفرد مؤنث می آید.

س»   به معناي  «تأسیس شد»  است. /  «المصدر العلمی» به صورت مفرد آمده است و باید به صورت  «مصادر علمّیه» بیاید که جمع است. همچنین «علمیّه»  چون صفت است «مصادر» که ج -  «اُسِّ

( غیر عاقل است می باشد باید مفرد مؤنث باشد. باشد. به معناي مراکز علمی نیست (مصادر علمیّۀ باید می بود) / «لیت» دلیل مانند گزینه (
متوسط

بررسی  سایر گزینه ها:  9

: تهذیب، مضاٌف الیه نیست بلکه مجرور به حرف جّر و مضاف است. گزینه ي 

: تحاولی در ابتدا تُحاولِیَن بوده و با حذف «ن» مجزوم شده است نه با حذف حرف علّه. گزینه ي 

: الیوم جامد است نه مشتق. گزینه ي 
سخت

: «أَر» معتل و ناقص و مهموز (رأي)  گزینه ي   10

: «لقیت» معتل و ناقص  (لقی) /  «َوَدعوا» معتل و مثال  (َو َد َع) گزینه ي 

: «ِارضی» معتل و ناقص (رضی) / «اُدعی» معتل و ناقص  (دعو) /  «یعفو» معتل و ناقص  (عفو) گزینه ي 

: «کان» معتل و اجوف  (کون) /  «نالوا» معتل و أجوف  «نیل» گزینه ي 
سخت

بررسی  سایر گزینه ها:  11

) «الموضوعات المتعّددة»: موضوعات متعدد (معرفه هستند) / «المواّد»: ماده (مفرد است) / «قام بـ»: پرداختند («قام» همراه اضافه ي «ب» به معناي «پرداختن به کاري» می باشد) گزینه ي 

) / «بأبحاث علمّیۀ»: به بحث هاي علمی ) «الموضوعات المتعّددة»  مانند گزینه ( گزینه ي 

( ) / «قام بـ»  مانند گزینه ( ) «الموضوعات المتعّددة»  مانند گزینه ( گزینه ي 
متوسط

در گزینه ي  از دو فعل توانسته است و برسد استفاده شده است در صورتی که جمله یک فعل دارد . در گزینه ي  درباره نادرست است و در گزینه ي  می  12
شناخت ماضی استمراري و نادرست است.

متوسط
در گزینه ي  ثالثی مجرد و للمجهول، در گزینه ي  باب تفّعل و در گزینه ي  داراي دو حرف زائد نادرست است.  13

سخت
ترجمۀ صحیح این گزینه: «ما در حالی که مشتاق رسیدن به موفقیت هستیم از حقوقمان دفاع می کنیم!»  14

سخت
بررسی سایر گزینه ها:  15

»: «یُحاَسب» فعل مجهول است و در این جا به صورت «محاسبه می شوند» ترجمه می شود. گزینه «
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در گزینه ي  از دو فعل توانسته است و برسد استفاده شده است در صورتی که جمله یک فعل دارد . در گزینه ي  درباره نادرست است و در گزینه ي  می

ل و در گزینه ي  داراي دو حرف زائد نادرست است.

در گزینه ي  از دو فعل توانسته است و برسد استفاده شده است در صورتی که جمله یک فعل دارد . در گزینه ي  درباره نادرست است و در گزینه ي  می3در گزینه ي  از دو فعل توانسته است و برسد استفاده شده است در صورتی که جمله یک فعل دارد . در گزینه ي  درباره نادرست است و در گزینه ي  میدر گزینه ي  از دو فعل توانسته است و برسد استفاده شده است در صورتی که جمله یک فعل دارد . در گزینه ي  درباره نادرست است و در گزینه ي  می2در گزینه ي  از دو فعل توانسته است و برسد استفاده شده است در صورتی که جمله یک فعل دارد . در گزینه ي  درباره نادرست است و در گزینه ي  می
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»: «وقتی» اضافه است./ «او را» به صورت «فرزندش را» صحیح است./ ضمیر «نا» در «نبیّنا» ترجمه نشده (پیامبر بزرگوار ما). گزینه «

»: «قد هیّأنا» ماضی نقلی است و به صورت تهیه کرده ایم» صحیح است./ «طعامًا» نکره است (غذایی)./ ضمیر «هم» نیز ترجمه نشده است. گزینه «
سخت

زیرا تقدیر جار و مجرور بر فعل، در این گزینه «ِبَیِده» بر فعل ترَجُعون مقّدم شده است.  16
سخت

زیرا در گزینۀ  «ما» ماي کافّه است که حرف محسوب می شود.  17

در گزینۀ  «ما» موصول و در گزینۀ  «ما» موصول است و در گزینۀ  «ما» شرطیّه است که همگی اسم محسوب می شوند.
سخت

»، «غیر» مرفوع به اعراب اسم مؤّخر لیس می شود و منصوب نیست. باید توجه کرد که اعراب کلمۀ «غیر» همانند اسم پس از «إلّا» است، در گزینۀ «  18
سخت

در این گزینه، «تفّاحًا» مفعول به براي فعل «أَکَل» می باشد، «حریصًا» و «مسروراً» حال مفرد و منصوب اند.  19
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «بهلوًال» مفعول به اّول و «مسؤوًال» مفعول به دوم براي فعل «جعل»، »: «هذا» مفعول به اّول و «عادًال مفعول به دوم براي فعل «نسّمی»، گزینۀ « گزینۀ«

»: ضمیر «َك» مفعول به اّول و «غافًال مفعول به دوم براي فعل «َنْحِسُب» هستند. گزینۀ «
نکته: ضمایر متصل (نصبی) به فعل همیشه در حکم مفعول هستند.

متوسط
گمان نمی کردم: فعل ماضی استمراري متکلم وحده است که فقط در گزینۀ  ماضی استمراري متکلم وحده آمده است، در گزینۀ  متکلم مع الغیر است که  20

نادرست می باشد.

( که کوشا باشی: َان تکون ساعیًا / با وجود مشکالت بسیار: رغم المشاکل الکثیرة (رد گزینه هاي  و 

 ( در کسب علم: فی اکتساب العلم / «االکتساب» نادرست است زیرا مضاف است.(رد گزینۀ 
متوسط

طول اضالع مربع را  در نظر می گیریم، میانگین محیط مربع ها برابر  است (مجموع محیط مربع ها تقسیم بر تعدادشان) پس داریم:  21

 میانگین اضالع 

میانگین مساحت مربع ها برابر  است (مجموع مساحت مربع ها تقسیم بر تعدادشان) پس داریم:

 

متوسط
 22

اکنون با داشتن طول دسته، می توانیم دسته ها را مشخص کنیم.

پس کران باالي دسته ي پنجم،  می باشد.
متوسط

جدول مربوط به این نمودار به صورت زیر است.  23

باتوجه به این جدول، مرکز دسته ها و فراوانی مطلق را پیدا می کنیم و توجه کنید اختالف فراوانی تجمعی دو دسته ي  ام و  ام، فراوانی مطلق دسته ي   ام را می دهد.

براي راحتی در محاسبات از تمام داده ها،  واحد کم می کنیم و دقت کنید که واریانس تغییر نمی کند.

سخت
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مرکز دستھ ھا
فراوانی مطلق

11٫5
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ابتدا داده ها را از کوچک به بزرگ، مرتب می کنیم.  24

بنابراین داده هاي داخل جعبه، داده هاي بین  و  هستند یعنی:

سخت

 25

متوسط

مساحت زیرنمودار نمودار چندبر فراوانی برابر با مساحت نمودار مستطیلی است.  26

  مساحت زیرنمودار چندبر فراوانی

 

براي راحتی در محاسبات از تمام داده ها  واحد کم می کنیم که البته واریانس تغییر نمی کند (اگر به تمام داده هاي آماري مقداري ثابت را اضافه یا کم کنیم واریانس تغییر نمی کند)

 

سخت

 27
  اعداد دنباله ي فیبوناتچی:

به الگوي زیر در این دنباله دقت کنید.

پس داریم:

یعنی براي یافتن مجموع مربعات  جمله ي اول دنباله ي فیبوناتچی، باید مقدار آن جمله (جمله ي آخر با جمله ي  اُم) را در جمله ي بعدي دنباله (جمله ي  اُم) ضرب کنیم:

  جمله ي  اُم  جمله ي  اُم  مجموع مربعات  جمله ي اول
متوسط

بنا به تعریف احتمال نظري و تخمین احتمال داریم:  28
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م) را در جمله ي بعدي دنباله (جمله ي  اُم) ضرب کنیم:

م  جمله ي  اُم  مجموع مربعات  جمله ي اول

3 5 1512 12 22 32

5 8 4012 12 22 32 52

12 12 22 2
1

م) را در جمله ي بعدي دنباله (جمله ي  ا1م) را در جمله ي بعدي دنباله (جمله ي  ا

م  مجموع مربعات  جمله ي اول11م  مجموع مربعات  جمله ي اولم  جمله ي  ا11م  جمله ي  ام  جمله ي  ا
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 اختالف احتمال نظري و تخمین احتمال 

متوسط

 29
ابتدا با استفاده از درصد فراوانی تجمعی، درصد فراوانی نسبی دسته ها را بدست می آوریم.

بنابراین دسته ي سوم با درصد فراوانی  داراي بیشترین فراوانی است.
به کمک نسبت تناسب می توان زاویه ي مرکزي متناظر با این دسته را در نمودار دایره اي محاسبه کرد:

ام را می دهد. ام، درصد فراوانی نسبی دسته ي  ام و  توجه کنید اختالف درصد فراوانی تجمعی دو دسته ي 
متوسط

معادله ي محور تقارن سهمی به معادله ي  به صورت  است و سهمی محور  ها (عرض ها) را در نقطه اي به عرض  قطع می   30

کند. طبق گفته ي مسأله، محور تقارن خط  است:

( عدد  عرض نقطه ي تالقی سهمی با محور  ها یا عرض ها است، که طبق اطالعات مسأله این مقدار برابر  است. (یعنی 

مختصات نقطه ي رأس سهمی از رابطه ي    به دست می آید و چون  طبق مسأله برابر یک می باشد.

کافی است  را در عبارت جاي گذاري کنیم:

سخت

می توان از پیشامد مکمل (نامطلوب) استفاده نمود:  31

احتمال آن که در پرتاب  تاس الاقل  تاس یکسان باشند 

احتمال آن که در پرتاب  تاس هیچ کدام یکسان نباشند 

پس احتمال آن را حساب می کنیم که اعداد  تاس متفاوت باشند:

 

سخت

 32

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

سخت
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 33

سخت
 34

از ترکیب استفاده می کنیم:

متوسط

می دانیم:   35

  توجه کنید:
سخت

 36

بین  کسر داده شده عدد  را به عنوان مخرج مشترك در نظر می گیریم .

متوسط
اعداد  و  و  را می توان به صورت مجموع سه مربع کامل طبیعی نوشت.  37

ولی عدد  را نمی توان به صورت مجموع سه مربع کامل طبیعی نوشت.
متوسط

می دانیم:   38

متوسط
 39

می دانیم که  است.
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 :پس
سخت

می دانیم:   40

سخت
شرکت هایی که سهامشان در بورس پذیرفته می شود از مزایا و معافیت هاي مالیاتی خاصی برخوردارند.  41

متوسط
قیمت  پایین تر از تعادل است از نقطه ي  تا  مازاد تقاضا (کمبود عرضه) داریم، قیمت  باالتر از تعادل است از نقطه ي  تا  مازاد عرضه (کمبود  42

تقاضا) داریم.
سخت

منافع حاصل از تجارت بین الملل، به کشورها کمک می کند که از تولیدات کشورهاي دیگر بهره ببرند و کاالهاي مورد نیاز مردم خود را با قیمت ارزان تر و کیفیت  43
بهتر از خارج تهیه کنند. همچنین تولیدکنندگان را تشویق می کند که با افزایش تولید و صدور کاالهاي خود به خارج از کشور، سود مناسبی دریافت کنند. در مجموع، تجارت بین الملل وضعیت

اقتصادي کشورها را بهبود می بخشد. عالوه بر این موارد، افزایش و گسترش تجارت بین الملل، موجب می شود کشورها تالش کنند تا در صنایع و کاالهایی که مزیت نسبی دارند، متمرکز شوند.
متوسط

- - اسناد خزانه  - اوراق سهام  منظور از اوراق بهادار، اوراقی است که براي تأمین منابع مالی صادر می شود. این اوراق به سه دسته ي کلی تقسیم می شود:   44
اوراق مشارکت.

سخت
هزینه هاي دولت:  45

* هزینه هاي جاري یا عادي: 

. هزینه هاي پرسنلی مانند (حقوق و مزایاي نظامیان، معلمان، قضاوت و نمایندگان مجلس)

. هزینه هاي اداري مانند (هزینه هاي حمل و نقل - اجاره - آب و برق - تلفن و ملزومات اداري مثل کاغذ و قلم)

. پرداخت هاي انتقالی مانند: (حقوق ایام بیکاري - از کارافتادگی - کمک به افراد آسیب دیده ي حوادث طبیعی - یارانه اي که دولت می پردازد.)
* هزینه هاي سرمایه اي یا عمرانی: 

. سرمایه هاي مولد: (کارخانه هاي نساجی - اتومبیل سازي - تراکتورسازي - مواد غذایی)

. سرمایه هاي زیربنایی: (احداث جاده هاي - خطوط راه آهن - شبکه هاي آبرسانی، سد سازي - ساخت نیروگاه)

. سرمایه گذاري هاي اجتماعی: (سرمایه گذاري در آموزش و پرورش - آموزش عالی - امور فرهنگی و هنري)
متوسط

 46

 سهم دهک اول  سهم دهک دهم  سهم دهک اول

 سهم دهک نهم  سهم دهک دوم  سهم دهک نهم

 سهم دهک سوم    سهم دهک نهم  سهم دهک سوم

 سهم دهک هفتم   سهم دهک اول  سهم دهک هفتم
سخت

 47

هزینه ي استهالك سالیانه  ریال   (الف

درآمد خالص سالیانه  ریال   (ب
سخت

 48
مجموع سپرده هاي دیداري و غیر دیداري + ارزش مسکوکات + ارزش مسکوکات + ارزش اسکناس = میزان نقدینگی (الف
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 سهم دهک هفتم   سهم دهک اول  سهم دهک هفتم

هزینه ي استهالك سالیانه  ریال   (الف

 (ب

 هاي دیداري و غیر دیداري + ارزش مسکوکات + ارزش مسکوکات + ارزش اسکناس = میزان نقدینگی (الف

 میزان نقدینگی

 سهم دهک هفتم   سهم دهک اول  سهم دهک هفتم7٫5 سهم دهک هفتم   سهم دهک اول  سهم دهک هفتم

120٫000٫000 15 هزینه ي استهالك سالیانه  ریال  8٫000٫000هزینه ي استهالك سالیانه  ریال  8٫000٫000

30٫000٫000 8٫000٫000 22٫000٫000

450 450 250
1
3

www.alirezaafshar.org



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

الف ) قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد؛ هرچه سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می یابد و برعکس.  49
ب ) در صورت افزایش حجم پول نسبت به میزان تولید جامعه، قدرت خرید آن کاهش می یابد و زمینه براي بروز تورم در آن کشور فراهم می آید.

ج ) اگر دولت براي تأمین هزینه هاي خود، اسکناس جدیدي چاپ کند، تزریق این پول جدید به اقتصاد باعث افزایش درآمد مردم می شود و به دنبال آن تقاضاي مردم براي کاالها و خدمات باال
می رود.

د )

  تورم

سطح جدید    سطح قبلی سطح قبلی 

  

واحد پولی  
سخت

الف ) بانک ها به منظور انجام عملیات اعطاي وام و اعتبار، اسناد اعتباري مختلفی تهیه کرده اند تا ضمن ارائه ي خدمت، در کوتاه ترین زمان بتوانند طلب خود را از  50
وام گیرنده دریافت کنند.

ب ) سفته از اسناد اعتباري کوتاه مدت است که به موجب آن، بدهکار متعهد می شود مبلغ معینی را در زمان مشخص به طلبکار پرداخت کند. طلبکار پس از دریافت سفته باید آن را تا زمان
سررسید نزد خود نگه دارد.

پ ) در صورتی که طلبکار قبل از زمان سررسید سفته به پول آن نیاز پیدا کند. می تواند سفته را پشت نویسی (ظهرنویسی) کند و با دریافت مبلغ کم تري، طلب خود را به دیگري انتقال دهد.
متوسط

) و  از  هزارمیلیارد ریال افزایش تولید در جامعه در سال دوم (نسبت به سال پایه)  هزارمیلیارد ریال ناشی از افزایش مقدار تولید ( –   51

(  هزارمیلیارد ریال آن ناشی از افزایش قیمت ها است. ( – 

) و  هزارمیلیارد آن ناشی از افزایش مقدار از  هزارمیلیارد افزایش تولید کل جامعه در سال سوم (نسبت به سال پایه)  هزارمیلیارد ریال ناشی از افزایش قیمت ها ( – 

) است. تولید ( - 
سخت

 52

ریال  درآمد سالیانۀ بنگاه

ریال  اجارة سالیانۀ بنگاه

ریال  مجموع حقوق سالیانۀ تمامی کارمندان بنگاه

ریال  هزینۀ استهالك سالیانه

 هزینۀ سالیانۀ بنگاه

ریال 

هزینه  درآمد  سود یا زیان

(ضرر یا زیان) ریال 
سخت

53  

ارزش سپرده هاي دیداري  ارزش اسکناس هاي در دست مردم  میزان نقدینگی

 ارزش مسکوکات در دست مردم  ارزش سپرده هاي غیر دیداري

( موجودي حساب هاي جاري) سپردة دیداري واحد پولی 

سپردة غیر دیداري  سپردة مدت دار  سپردة پس انداز 

450 150 70 670

250 70 65 250 135 115

سطح قیمت ھای جدید سطح قیمت ھای قبلی

سطح قیمت ھای قبلی

20
100

سطح قیمت ھای جدید 200 000
200 000

سطح قیمت ھای جدید 200 000 40 000

سطح قیمت ھای جدید 240 000

30014012001340

16013401500

6005017501800550

12001750

350 900 000 315 000 000

10 000 000 12 120 000 000

700 000 12 12 100 800 000

100 800 000 25 200 000
25

100

120 000 000 100 800 000 25 200 000 178 000 000 424 000 000

315 000 000 424 000 000 109 000 000

ارزش مسکوکات در دست مردم 1750
60

100
1050 واحد پولی

میزان نقدینگی 1900 1750 1050 4700 واحد پولی

سپرده ھای غیردیداری سپرده ھای دیداری 1750 واحد پولی

600

سپرده ھای غیر دیداری 600 1750 واحد پولی

سپرده ھای غیر دیداری 1750 600 1150 واحد پولی

1150 730 سپردۀ پس انداز

سپردۀ پس انداز 1150 730 420 واحد پولی
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 ارزش مسکوکات در دست مردم  ارزش سپرده هاي غیر دیداري

( موجودي حساب هاي جاري) سپردة دیداري واحد پولی 

سپردة غیر دیداري  سپردة مدت دار  سپردة پس انداز 

میزان نقدینگی 1900 1750 1050

سپرده ھای غیردیداری سپرده ھای دیداری 1750
( موجودي حساب هاي جاري) سپردة دیداري ( موجودي حساب هاي جاري) سپردة دیداري600واحد پولی  واحد پولی 

سپرده ھای غیر دیداری 600 1750 واحد پولی

سپرده ھای غیر دیداری 1750 600

1150 730 سپردۀ پس انداز

سپردۀ پس انداز 1150 730 420
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حجم پول در گردش  ارزش اسکناس هاي دردست مردم  
ارزش مسکوکات در دست مردم + (حساب هاي جاري) ارزش سپرده هاي دیداري
یا

سخت
 54

 تولید خارجیان مقیم کشور + ارزش خدمات ارائه شده+ مجموع ارزش پوشاك، ماشین آالت و موادغذایی = تولید ناخالص داخلی

  هزینۀ استهالك - تولید ناخالص داخلی = تولید خالص داخلی

تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند + تولید خارجیان مقیم کشور- تولید ناخالص داخلی = تولید ناخالص ملی

 هزینۀ استهالك - تولید ناخالص ملی = تولید خالص ملی

سخت
 55

  

   

  

  

   

     

   

متوسط
وزن آن «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن» است.  56

بررسی سایر گزینه ها

»: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن وزن گزینۀ «

»: فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن وزن گزینۀ «

»: مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن وزن گزینۀ «
سخت

 57
متوسط

 58
سخت

 59
سخت

 60
سخت

 61
متوسط

 62
سخت

حجم پول در گردش نقدینگی ارزش سپرده ھای غیر دیداری 4700 1150 3550 واحد پولی

95 مجموع ارزش پوشاک، ماشین آالت و مواد غذایی135 85
3
4

180
3
4

میلیارد لایر

تولید نا خالص داخلی 135 30 85 250 میلیارد لایر

تولید خالص داخلی 250 17 233 میلیارد لایر 

تولید ناخالص ملی 250 85 95 260  میلیارد لایر 

تولید خالص ملی243 260 17

3 تولید خالص ملی سرانھ471
تولید خالص ملی

جمعیت کشور

243 000 000 000
70 000 000

لایر

میزان مصرف ھر خانوار 3 200 600 وات

میزان مصرف کل خانوارھا 600 19 000 000 11 400 000 000 وات 11 400 مگاوات

الف

میزان مصرف ھر خانوار 2 200 400 وات

میزان صرفھ جویی ھر خانوار 600 400 200 وات

میزان صرفھ جویی کل خانوارھا 200 19 000 000 3 800 000 000 وات 3 800 مگاوات

ب
4
5

ظرفیت تولید برق نیروگاه 11 400 ظرفیت تولید برق نیروگاه
11 400 5

4
14 250 مگاوات

ج میزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه 100
3 800

14 250
26٫66 درصد

1

3

4
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، در بند کردن رنگین کمان) / شب تابستان، خانه اي از نام پدید آورند گان آثار: کابوس هاي بیروت، غم  نامه اي براي یاسمن ها: غادة الّسّمان (آثار دیگر: بیروت   63
گوشت: یوسف ادریس (آثار دیگر: حادثه ي شرف، پایان دنیا، سرباز سیاه) / پیامبر، المواکب: جبران خلیل جبران (اثر دیگر: اشک و لبخند) / شراره ها و خاکسترها، قضایاي شعر معاصر:

نازك المالئکه / شیء گم شده، حکایت جّدي: جمال بنّوره
سخت

بررسی آرایه ها در ابیات:  64
تشبیه بلیغ (بیت «ب»): تیغ زبان (تشبیه بلیغ اضافی)

استعاره (بیت «د»): نسبت دادن پشت (کمر) به کمان و این که ابرو شوخ باشد و بتواند پشت کمان را بشکند (استعاره ي مکنیّه)

تضاد (بیت «ج»): صورت  معنی

ایهام (بیت «الف») : عین :  چشمه  ذات و نفس هر چیز  ماننِد
متوسط

» مربوط به مشتاق اصفهانی است. آذر بیگدلی تنها با صباح بیدگلی و هاتف اصفهانی دوستی و مراوده داشت. توضیح ارائه شده در گزینه ي «  65
سخت

» ، «گل» مجاز از بهار است با عالقۀ جزئیه. در بیت گزینۀ «  66
تشریح گزینه هاي دیگر :

» : «عالم» مجاز از مردم عالم با عالقۀ محلیّه. گزینۀ «

» : «سر» مجاز از قصد با عالقۀ محلیّه. گزینۀ «

» : «جام» مجاز از ِمی با عالقۀ محلیّه. گزینۀ «
سخت

بیت «ج»: فنون، درون و خون: سجع  67
بیت «هـ»: می گرید، گریند و گریان: اشتقاق 

بیت «الف»: تقابل سجع هاي متوازي در دو مصراع، آرایه ي ترصیع را پدید آورده است.
بیت «د»: ُکشت و ِکشت: جناس ناقص حرکتی

بیت «ب»: حروف «ص» و «ف» واج آرایی (نغمه ي حروف) می سازند.
متوسط

» متعلق به «عصر فردوسی» است، نه «عصر عنصري». ویژگی مطرح شده در گزینه ي «  68
متوسط

-در کماِل  ..................   (غرق چیزي بودن) 2-در معناي «چشم» با چشم و ابرو تناسب دارد. «مایل» نیز ایهام تناسب دارد: 1- مشتاق  «عین» ایهام تناسب دارد:   69
2- خمیده که با ابرو تناسب دارد.

تشبیه: من مانند چشم مستت من  مانند مستان
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: بیت به ماجراي طوفان نوح تلمیح دارد اما فاقد حس آمیزي است. گزینه ي «

» «لعل»: استعاره از لب است اما بیت لف و نشر ندارد. گزینه ي «

»: «باقی،عراقی وساقی» سجع دارند اما بیت فاقد اشتقاق است. گزینه ي «
سخت

تورگینیف مربوط به «رئالیسم ابتدائی» مارکز مربوط به «رئالیسم جادویی» گالدکوف مربوط به «رئالیسم سوسیالیستی» و  ارنست همینگوي مربوط به «رئالیسم  70
انتقادي» اند.

متوسط
» علتی ادبی براي سفید شدن رنگ خون شاعر بیان شده است و بیت حسن تعلیل دارد. اما آرایه ي ایهام در بیت وجود ندارد بلکه واژه ي «مهر» دربیت گزینه ي «  71

.خورشید (در این معنا با صبح تناسب دارد.) .عشق و محبت،  ایهام تناسب دارد: 
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: بیت به ماجراي حضرت یوسف تلمیح دارد./  عشق سلطانی است: تشبیه اسنادي گزینه ي «

»: حیران بودن آسمان: تشخیص / نعل در آتش داشتن: کنایه از بی قراري  گزینه ي «

»: زیستن با مرگ: پارادوکس / غمکده: استعاره ي مصرحه از دنیا گزینه ي «
سخت

بیت سؤال بیانگر عدم توجه افراد مرفه به نیازمندان است، ولی بیت گزینه ي  بر لزوم دستگیري از مستمندان تأکید می کند.  72
متوسط

) درست آمده است. حروف اصلی قافیه در بیت گزینه ي (  73
تشریح گزینه هاي دیگر:

):   حروف اصلی قافیه در این بیت «اب» است. گزینه ي (

):  حرف اصلی قافیه در این بیت «ا» است. گزینه ي (

):  حروف اصلی قافیه در این بیت «ار» است. گزینه ي (
متوسط

در متن صورت سؤال سه اشتباه دربارة عنصري وجود دارد که عبارت اند از:  74

- عنصري در سال  هجري در بلخ زاده شد.

75

123

4

3

1

2

4

3

1

1

2

3

4

12

1

2

3

3

2

1

3

4

1350
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بیت سؤال بیانگر عدم توجه افراد مرفه به نیازمندان است، ولی بیت گزینه ي  بر لزوم دستگیري از مستمندان تأکید می کند.
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- وي از طرف سلطان محمود غزنوي عنوان ملک الشعرایی یافت.

- عنصري بر خالف فرخی به جاي روي آوردن به تغّزل، بیش تر به وصف می پردازد یا قصاید خود را بی مقدمه آغاز می کند.
سخت

خواجه رشیدالّدین در زمان وزارت و اقتدار خود در عصر غازان خان و اولجایتو قدم هاي فرهنگی و عمرانی بسیاري برداشت که از آن جمله تاسیس مجموعۀ  75
علمی- فرهنگی ربع رشیدي در تبریز بود.

سخت
متن عبارات «الف» و «ب» طبق کتاب درسی به ترتیب منتسب به «دیدرو» و «تئوفیل گوتیه» هستند. با توجه به این که نقد اجتماعی عبارت است از نشان دادن ارتباط  76
ادبیات با جامعه، یعنی تأثیر جامعه در ادبیات و هم چنین تأثیر ادبیات در جامعه و این که متن عبارت «ج» نیز لزوم منفعل و بی طرفانه نبودن نویسنده به اجتماع و وضع بشري را بیان می کند، این

عبارت باید منتسب به نقاد اجتماعی «ژان پل سارتر» باشد که براي ادبیات، نوعی مسئولیت و تعهد اجتماعی قائل شده است.
متوسط

 77
ازَجبعَرمداتیلحا
------

َیم* ِكَنمدامیِنغم
-----

* اگر مصّوت بلند «ي» در میان کلمه اي با ضمیر متصل باشد همیشه کوتاه تلفظ می شود.
بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن است(رمل مثمن محذوف)

متوسط
بیت ج: «خاکساري» کنایه از تواضع و فروتنی است.  78

بیت هـ: «سینۀ گوهر» اضافۀ استعاري (استعارة مکینه)
بیت د: «حرف» مجاز از سخن است.

بیت ب: «گوي خورشید» تشبیه بلیغ اضافی است.
بیت الف: «سرو سیمین» استعاره از معشوق است.

سخت
«تفسیر طبري» از محمدبن جریر طبري است که جمعی از علماي ماوراءالنهر آن را به فارسی برگردانده اند.  79

«االبنیه» نوشتۀ ابو منصور موفق هروي و به خط اسدي توسی باقی مانده است.
«لغت فرس» از آثار اسدي توسی است.
مؤلف کتاب «حدودالعالم» معلوم نیست.

متوسط
هرکه چون ماه = تشبیه  80

- یکی از سیارات، تناسب با ماه)  - خریدار     - خورشید، تناسب با ماه / مشتري:  - محبت     مهر و مشتري = ایهام تناسب (مهر: 
بیفزود و بکاست = تضاد

مشتري، مهر و ماه = مراعات نظیر
متوسط

وزن بیت صورت سؤال، «مفتعلن فاعالت مفتعلن فع» است که بحر «منسرح مثمن مطوي منحور» است.  81
سخت

«ضربات متقابل» و «سرودها» از آثار ازرا پاوند هستند.  82
- از آثار ادگار آلن پو می توان به «سایه»، «جنایت در کوي غسالخانه»، «نامۀ دزدیده شده»، «سوسک طالیی» و «کالغ» اشاره کرد.

- «نظم و نثر» اثر ماالرمه، «در جست وجوي زمان از دست رفته» اثر پروست و «گورستان هاي دریایی» سرودة پل والري می باشند.
متوسط

- در آخرین سال هاي قرن هجدهم، با گرد آمدن گروهی همفکر به دور برادران شلگل در آلمان و با انتشار «ترانه هاي غنایی» اثر کالریچ و وردزورث در  83
انگلستان، جنبش رمانتیک به معناي واقعی آن، خود را به جهان معرفی کرد.

- از مشهورترین هنرمندان رمانیتک در انگلیس می توان به وردزورث، کالریج، لرد بایرون، بلیک، شلی و اسکات اشاره کرد.
متوسط

تشریح دیگر گزینه ها:  84

) نام کتاب عبدالوهاب البیاتی، شاعر عراقی و از پیشگامان شعر معاصر عرب «سوگواري بر آفتاب ژوئن» است نه آوارگان عرب و لبنانی هم نیست.

) نازك المالئکه، نظرهایش را به صورت مقاله در مجله ادبی به خصوص اآلداب نشر کرد و ...

) به عقیدة «غالی شکري» بی تردید «غادة الّسمان» نخستین و بزرگترین رمان نویس نسل جدید عرب است.
متوسط

تشریح: گزینه هاي «ب»: ترك تعلق و تعین است (در خرقه آتش زدن)  85
هـ: به مقام ارشاد رسیدن: ره بردن کنایه از رسیدن به هدف است.

د: به ثمر نشستن: سر آرد غصه را آه خون افشان من یعنی نتیجه می دهد.
ج: نکوهش تقلید: خامه معنی قلم و مجاز از نوشته است و می گوید مانند قلم از حرف دیگران تقلید نکن.

الف: تمناي محبت: بوي به معناي آرزوي محبت است.
سخت
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) نام کتاب عبدالوهاب البیاتی، شاعر عراقی و از پیشگامان شعر معاصر عرب «سوگواري بر آفتاب ژوئن» است نه آوارگان عرب و لبنانی هم نیست.
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86  

سخت
در میان رود رودان، گاه شمارِي خورشیدي قمري مرسوم بوده است. و پیشینه ي اختراع این نوع گاه شماري را نزدیک به اختراع خط می دانند.  87

متوسط
سیستم تعیین موقعیت جغرافیایی یک منبع اطالعاتی است که امکان تعیین موقعیت فرد را در  ساعت شبانه روز در هر نقطه ي کره ي زمین به کمک سیستم  88

ماهواره اي فراهم می سازد.
سخت

در تقسیم بندي کوپن، عالمت اختصاري آب و هواي سرد  است. از نظر ویژگی بارشی، بارش در تابستان بیشتر از زمستان است.  89
سخت

بررسی موارد در سایر گزینه ها:  90

) یکی از اهداف اساسی آمایش سرزمین اروپا، توسعه ي متوازن اجتماعی و سیاسی مناطق مختلف اروپاست. گزینه ي 

) وقوع جنگ جهانی دوم و توجه کشورهاي صنعتی به استفاده ي بهینه از سرزمین مقدمه ي طرح آزمایش سرزمین شد. گزینه ي 

) براي تأمین منافع عمومی و رسیدن به اهداف آمایش باید بین نهادهاي گوناگون هماهنگی وجود داشته باشد. گزینه ي 
متوسط

دریاي عمان، خلیج فارس و تنگه ي هرمز در اثر جابه جایی پوسته ي جامد زمین به وجود آمده اند. میزان شوري آب خلیج فارس از اقیانوس هند بیشتر است  91
بزرگ ترین و پرجمعیت ترین جزیره ي ایران در خلیج فارس قشم است.

سخت
نمایش پدیده هاي سطح زمین در نقشه:  92

 نمایش پدیده هاي دو بعدي (پدیده هاي پالنیمتري)

 معموًال در نقشه، پدیده هاي دو بعدي را به کمک عالئم قراردادي نشان می دهند. مثًال عالئم نقطه اي (براي نمایش دادن پدیده هایی مانند شهر و روستا) یا عالئم خطی (براي نمایش دادن مسیر
خیابان ها، بزرگراه ها، رودها، جاده ها، مرزها و ...) و ...

 نمایش پدیده هاي سه بعدي (آلتیمتري)
نمایش دادن ناهمواري هاي سطح زمین در نقشه یکی از مهم ترین و مشکل ترین وظایف نقشه کشی در گذشته بوده است. چند روش نمایش ارتفاعات:

- نمایش ارتفاعات به کمک نورپردازي

- نمایش ارتفاعات به وسیله ي رنگ آمیزي نقشه: به عنوان مثال از رنگ زرد براي مناطق کم ارتفاع و از رنگ هاي قهوه اي و نارنجی براي نشان دادن مناطق بلند و بسیار بلند کوهستانی استفاده می 
شود.

سخت
نگرش سیستمی سبب می شود جغرافی دانان از روش هاي کّمی و آماري جهت پیش بینی و آینده نگري براي محیط و جوامع، بیشتر استفاده کنند تا پیش بینی و  93

آینده نگري آسان تر و دقیق تري براي محیط یا جوامع صورت گیرد.
سخت

وقایعی که در اجتماع رخ می دهند، همواره در معرض خطر فراموشی قرار دارند؛ مگر آن که کسانی اقدام به ثبت و ضبط آن ها نمایند. هر قدر اطالعات تاریخی  94
مورخ بیش تر باشد، موجب اشراف و آگاهی عمیق تر او از موضوع مورد مطالعه خواهد شد.

متوسط
جدول مالك هاي نام گذاري و نمونه  هاي نام سکه ها:  95

ریال(سلطنتی) : لقب حاکم
دریک(داریوشی) : نام حاکم

فلوري(منسوب به فلورانس): نام شهر
آقچه(سفید کوچک) : رنگ سکه

سخت
نقشه ي داده شده نقشه ي تلفیقی است که این نقشه در زمره ي فعالیت هاي نقشه کشی قرار می گیرد  96

متوسط
در گرماگرم نبرد میان مستبدان و آزادي خواهان در دوره ي استبداد صغیر، نیروهاي روسیه طبق قرارداد  وارد ایران و تبریز شدند. پس از چندي نیروهاي  97

نظامی انگلستان نیز مناطق جنوبی ایران را تصرف کردند. بنابراین، مهم ترین و اساسی ترین مشکل مشروطه نوپا، حضور تجاوزکارانه انگلیسی ها و روس ها در ایران بود.
متوسط

طبق اثرات امواج طولی در ساحل، امواج مواد را به ساحل حمل می کند و برگشت موج تحت تأثیر جاذبه، مواد را به طور مستقیم به پایین ساحل می راند.  98
سخت

امروزه براي برنامه ریزي هاي گوناگون مانند برنامه ریزي هاي منطقه اي، ناحیه اي، شهري، روستایی و ... از جمله مکان یابی کارخانه ها، شهرها و شهرك هاي  99
صنعتی با شناسایی خطرهاي محیطی از نتایج حاصل از سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده می کنند.

سخت
چون ارتفاع خورشید در طول روز، سال و مکان هاي مختلف فرق می کند مقدار انرژي دریافتی و در نتیجه دماي هوا در مناطق متفاوت است. در نواحی خشک  100

درختان پهن برگ نمی توان یافت. انواع گیاهان خاردار در مناطق مرطوب دیده نمی شود.
متوسط

دوران شکار و گردآوري غذا (از  میلیون تا  هزار سال پیش از میالد) شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ (از  تا  سال پیش از  101
میالد) 

دوران رشد روزافزون فناوري و تحول علوم پایه ( تا  میالدي)
سخت
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امروزه براي برنامه ریزي هاي گوناگون مانند برنامه ریزي هاي منطقه اي، ناحیه اي، شهري، روستایی و ... از جمله مکان یابی کارخانه ها، شهرها و شهرك هاي

چون ارتفاع خورشید در طول روز، سال و مکان هاي مختلف فرق می کند مقدار انرژي دریافتی و در نتیجه دماي هوا در مناطق متفاوت است. در نواحی خشک

دوران شکار و گردآوري غذا (از  میلیون تا  هزار سال پیش از میالد) شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ (از  تا  سال پیش از700دوران شکار و گردآوري غذا (از  میلیون تا  هزار سال پیش از میالد) شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ (از  تا  سال پیش ازدوران شکار و گردآوري غذا (از  میلیون تا  هزار سال پیش از میالد) شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ (از  تا  سال پیش از3000دوران شکار و گردآوري غذا (از  میلیون تا  هزار سال پیش از میالد) شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ (از  تا  سال پیش ازدوران شکار و گردآوري غذا (از  میلیون تا  هزار سال پیش از میالد) شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ (از  تا  سال پیش از
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طرح هاي هادي روستایی با هدف توسعه و عمران روستاها به وسیله ي بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بعضی مناطق تهیه و اجرا شده است.  102
سخت

جانشین محمدعلی پاشا از سلسله ي خدیوان مصر مانند خود او الیق و کاردان نبودند، آنان اگر چه اصالحات محمدعلی را ادامه دادند ولی با گرفتن وام از  103
خارجیان، مصر را به صورت کشوري بدهکار درآوردند تا آن جا که سعید پاشا به امید کسب درآمد با ساختن کانال سوئز موافقت کرد. پس از افتتاح کانال سوئز، دولت مصر به علت بدهکاري

سنگین خود به بانک هاي اروپایی مجبور به فروش سهام خود به انگلیس شد و اداره کانال و بهره برداري از منافع آن به دست استعمارگران انگلیسی افتاد.
متوسط

هرچه سرعت و شدت امواج زلزله بیشتر باشد خرابی و ویرانی ناشی از آن نیز بیشتر خواهد بود. عمق این انفجار زیر زمینی نیز بر میزان ویرانی حاصله تاثیر  104

می گذارد یعنی هرچه عمق کانونی زلزله کمتر باشد شدت ویرانی بیشتر می شود و هر چه از مرکز زلزله دورتر شویم، از قدرت تخریب آن کاسته می شود. چون  کیلومتر نزدیک ترین سطح به
زمین است بنابراین قدرت و شدت ویرانی بیشتر خواهد بود.

سخت
در میان دورود گاه شماري خورشیدي قمري مرسوم بوده است و پیشینۀ اختراع این نوع گاه شماري را نزدیک به اختراع خط می دانند.  105

سخت
هر یک از اعداد به ترتیب، آب درون خاك  درصد، دریاچه هاي شور و مانداب ها  درصد و رودها  درصد از حجم آب هاي جهان  106

هستند.
سخت

شدت زلزله عبارت است از: میزان خسارت زلزله  107
بزرگی زلزله عبارت است از: مقدار انرژي اي که زلزله آزاد می کند (نه انرژي ذخیره شده)

متوسط
ارتفاع زیاد کوهستان سبب کاهش فشار و رقیق شدن گازهاي جّو از جمله اکسیژن می شود که فعالیت هاي حیاتی مثل تنفس را مشکل می کند.  108

به دلیل رقیق بودن جّو، انرژي خورشیدي از سطح زمین به داخل جّو برمی گردد و انسان با سرماي شدید شبانه روبه رو می شود.
سخت

مرحلۀ دوم کار باستان شناسی، کاوش و حفاري اسـت کـه یکـی از مراحـل حساس و مهم در فعالیت باستان شناسی اسـت کـه در آن دانـش و تجربـۀ باستان   109
شناس محک زده می شود. زیرا آن چه یک باسـتان شـناس در حـین حفاري می  بیند و می  آزماید، تکرارپذیر نیست.

متوسط
خداوند در سورة مبارکۀ کهف آیه  در ارتباط با دیدگاه بهره برداري از محیط زیست می فرماید: «ما در زمین امکاناتی  به او دادیم و از هر چیزي وسیله اي به  110

او بخشیدیم.»
سخت

براي آمایش  توان هاي یک منطقه ابتدا نقشه قابلیت هاي آن منطقه را تهیّه می کنند و در مرحلۀ تهیّه برنامه هاي توسعه و آینده نگري، هماهنگی ارگان ها و نهادها  111
با پروژه ها و طرح هاي آمایشی بسیار اهمیّت دارد.

متوسط
ماهوارة امید در ارتفاع  تا  کیلومتري و ماهوارة لندست در ارتفاع  کیلومتري فراز زمین حرکت می کنند. ماهوارة امید در مدت  ساعت   112

بار به دور زمین می چرخد و ماهوارة لندست، در هر  روز یک بار دور زمین می چرخد.
سخت

نام گذاري سکه به نام فضی (نقره اي) بر مبناي جنس سکه صورت پذیرفته است.  113
سخت

بررسی گزینه ها:  114

: دامنۀ جنوبی البرز - زاگرس جنوب شرقی گزینۀ 

:  دامنۀ شمالی البرز - زاگرس شمال غربی گزینۀ 

:  دامنۀ شمالی البرز - زاگرس جنوب شرقی گزینۀ 

:  دامنۀ شمالی البرز - زاگرس شمال غربی گزینۀ 
سخت

متر است ارتفاع نقطۀ  متر می باشد. نقطۀ  روي یک دره یا آبراهه واقع شده است. با توجه به این که فاصلۀ خطوط میزان   115
سخت

جامعه شناسی از پایان قرن نوزدهم باتوجه به تفاوت موضوع خود از علوم طبیعی فاصله گرفت و طی قرن بیستم باتوجه به تفاوت روش خود به تدریج به روش   116
هاي غیر تجربی اهمیت داد.

متوسط
 117

سخت
در استعمار نو کشورهاي استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادي خود و با استفاده از نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سیاسی بین المللی و با روش ها و سازوکارهاي  118

غیرمستقیم از طریق دولت هاي دست نشانده، کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر را در اختیار دارند.
ویژگی استعمار فرانو در این است که براي حفظ سلطه ي جهان غرب، بیش از آن که از ابزارهاي نظامی و سیاسی یا اقتصادي استفاده کند، از ابزارها و ظرفیت هاي فرهنگی و علمی، به ویژه از
رسانه ها و فنّاوري اطالعات بهره می برد. جهان غرب در استعمار فرانو، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد؛ یعنی عقاید، ارزش ها و آرمان هاي فرهنگ هاي دیگر را مورد هجوم

قرار می دهد و به جاي آن، عقاید و ارزش هاي فرهنگ غرب را تبلیغ و ترویج می کند.
سخت

(کنکور سراسري  با تغییر)  119
فرهنگ  هایی که ظرفیت جهانی شدن دارند به دو گونه اند. گونه نخست فرهنگی است که عقاید یا رفتار آن ها قومی نژادي یا مربوط به گروه خاص می شود که فرهنگ نامطلوب است براي جهانی
شدن چرا که می خواهد با عبور از مرز هاي جغرافی خود جهان را به دو قسمت تقسیم کنند: مرکزي و پیرامونی و خود در مرکز منطقه پیرامون را به خدمت بگیرد که فرهنگ سرمایه داري و

فرهنگ صهنونیسم این ویژگی را دارند. صهیونیسم با تبعیض نژادي و سرمایه داري با تأکید برسکوالرسیم و سرمایه داري - آدمی با فعالیت انسانی و فرهنگی خود و تصرف در طبیعت از این
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در استعمار نو کشورهاي استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادي خود و با استفاده از نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سیاسی بین المللی و با روش ها و سازوکارهاي

ویژگی استعمار فرانو در این است که براي حفظ سلطه ي جهان غرب، بیش از آن که از ابزارهاي نظامی و سیاسی یا اقتصادي استفاده کند، از ابزارها و ظرفیت هاي فرهنگی و علمی، به ویژه از
اوري اطالعات بهره می برد. جهان غرب در استعمار فرانو، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد؛ یعنی عقاید، ارزش ها و آرمان هاي فرهنگ هاي دیگر را مورد هجوم

فرهنگ  هایی که ظرفیت جهانی شدن دارند به دو گونه اند. گونه نخست فرهنگی است که عقاید یا رفتار آن ها قومی نژادي یا مربوط به گروه خاص می شود که فرهنگ نامطلوب است براي جهانی
شدن چرا که می خواهد با عبور از مرز هاي جغرافی خود جهان را به دو قسمت تقسیم کنند: مرکزي و پیرامونی و خود در مرکز منطقه پیرامون را به خدمت بگیرد که فرهنگ سرمایه داري و

 داري - آدمی با فعالیت انسانی و فرهنگی خود و تصرف در طبیعت از این
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طریق امکان سازگاري با شرایط مختلف جغرافیایی را پیدا می کند.
متوسط

محدود شدن روشنگري به شناخت حسی و تجربی  پیدایش نوعی علم تجربی و دانش سکوالر / وقوع تغییرات هویتی در خارج از مرزهاي مقبول  120

فرهنگی جامعه و تقابل شیوه هایی از زندگی با عقاید و ارزش هاي اجتماعی  تعارض فرهنگی / ممانعت ارزش ها و عقاید یک جامعه از آشنایی درست افراد جامعه با انسان و جهان  از
خود بیگانگی فرهنگی

متوسط
وقتی که قدرت براساس حکم و قانون الهی بر فردي اعمال  شود که به اکراه آن را می پذیرد، قدرت مشروع فاقد مقبولیت است؛ مانند اخراج کارمند خاطی از  121
اداره. قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیش تر ریشه در مناسبات قومی و قبیله اي داشت، در دوران استعمار، از طریق سازش با دولت هاي غربی، با قدرت استعمارگران پیوند
خورد و این مسأله سبب شد تا استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماري درآید. روشنگري در معناي خاص ناظر به مبناي معرفت شناختی پذیرفته شده در فرهنگ غرب است و در این

معنا، روشی از معرفت و شناخت است که با دو مبناي سکوالریسم و اومانیسم همراه شده است.
سخت

جهان غرب از طریق رسانه، در وسیع ترین شکل، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت می کند. اما تربیت نخبگان کشورهاي غیرغربی بیش تر با تثبیت  122
مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی، انجام می شود.

متوسط
هر بخشی از جهان اجتماعی فرصت ها و محدودیت هایی دارد و هر جهان اجتماعی نیز بر اساس آرمان ها و ارزش هاي خود افق هاي جدیدي را براي انسان پدید  123
می آورد و ممکن است ظرفیت ها و توانمندي هاي دیگر بشر را نا دیده انگارد یا از بین ببرد. الزام ها و پیامدها لزومًا محدودیت نیستند و می توانند فرصت نیز باشند. می توان جهان هاي اجتماعی

مختلف را بر اساس ارزش ها و آرمان هاي آن و نیز مطابق با پیامدها و نتایجی که به دنبال می آورند، ارزیابی کرد.
سخت

جبهه ي پایداري و مقاومت در جهت سازش با اسرائیل گام برنداشت؛ بلکه زیر نفوذ و حاشیه ي بلوك شرق بود. این جبهه به دو گروه مارکسیستی و  124
ناسیونالیستی تقسیم میشد که هیچ یک هویت اسالمی نداشت. جنبش هاي جدید اسالمی در فلسطین نتیجه ي حرکتی بود که مقاومت در برابر صهیونیسم را از موضع باور و اعتقاد اسالمی آغاز کرد.
نظریه ي پایان تاریخ فوکویاما، فروپاشی بلوك شرق را پایان مبارزات عقیدتی – سیاسی بشر می پندارد؛ اما نظریه ي جنگ تمدن ها از آخرین مرحله ي درگیري ها با نام «جنگ تمدن ها» یاد می کند

و بیان می دارد که در این مرحله، منبع اصلی درگیري ها در جهان، عوامل فرهنگی است.
سخت

بعضی از فرهنگ ها با هر نوع شناخت علمی به مخالفت می  پردازند.  125
متوسط

معناي خاص عقالنیت (عقل نظري و عملی) در جهان غرب تا قبل از غلبه ي حس گرایی- یعنی تا نیمه ي اول قرن نوزدهم- حضور داشته است. کتاب سیاست از  126
ارسطو نمونه اي از شناخت اجتماعی عقلی است. در جوامعی که حس گرایی بر آن غالب باشد و همچنین در فرهنگ هایی که شناخت عمومی جاي عقل نظري و عملی را گرفته باشد، علوم اجتماعی

عقلی نمی تواند وجود داشته باشد.
سخت

به دلیل اهمیتی که اسالم به عقل و عقالنیت میدهد، جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و روم، تنها  عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد و عناصر  127
اساطیري و مشرکانهی این دو فرهنگ را نپذیرفت.

 جامع هاي که در طول تاریخ به خودباختگی دچار می شود، عناصر فرهنگ دیگر را در سطوح مختلف، بدون تحقیق و گزینش و به گونه اي تقلیدي فرا می گیرد.
تنها فرهنگ توحیدي است که درهاي آسمان و زمین را به روي انسان می گشاید و او را با خود و با جهان هستی، آشنا می گرداند.

سخت
همان گونه که جهان طبیعت و خصوصیات بدنی انسان ها در فرهنگ و جهان اجتماعی آن ها اثر می گذارد، جهان اجتماعی نیز در جهان طبیعت و خصوصیات  128
جسمانی افراد جامعه اثرگذار است. قرآن کریم برخی از کنش هاي اجتماعی انسان ها را مبدأ فسادي می داند که در خشکی و دریا به وجود می آید و برخی از کنش هاي دیگر را منشأ گشایش

برکات آسمان و زمین بر روي انسان ها می خواند.
در جامعه ي قبیله اي هویت جمعی افراد در جایگاه قبیله اي آن ها مشخص می شود.

هر جهان اجتماعی براساس عقاید، آرمان ها و ارزش هاي کالن خود شکل می گیرد و براساس آن ها قواعد، هنجارها، نمادها، نهادها و سازمان هاي جامعه سازمان می یابند و همچنین هویت اجتماعی
هر فرد نیز در درون جهان اجتماعی براساس همان عقاید و ارزش ها رقم می خورد. هر جهان اجتماعی به تناسب هویت خود با جهان طبیعی و جهان نفسانی (هویت اخالقی و روانی انسان ها) تعامل

می کند.
سخت

فیلسوفان روشنگري با انکار ارزش علمی وحی، زمینۀ تکوین و پیدایش علم و دانشی را پدید آوردند که مستقل از وحی و با صرف نظر از ابعاد متافیزیکی عالم،  129
به تفسیر این جهان می پرداخت.

اگر افرادي که در بستر فرهنگ دینی زندگی می کنند. دنیا را هدف برتر خود قرار داده باشند، از آشکار کردن آن پرهیز می کنند و رفتار دنیوي و غیر معنوي خود را با پوشش هاي معنوي پنهان
می کنند. (سکوالریسم پنهان)

انقالب فرانسه که ریشه در حرکت هاي فرهنگی دوران رنسانس و اندیشه هاي فلسفی روشنگري و تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی دارد، نخستین انقالب سیاسی لیبرال در تاریخ سیاسی
جهان است.

متوسط

از نظر کنت جنگ در جامعۀ جدید غربی ریشه  ندارد    امري عارضی و تحمیلی  130

بازار بخش وسیعی از اقتصاد کشور هاي صنعتی را گرم می کند   تداوم جنگ سرد 

عملیات نظامی قدرت هاي غربی را در قبال مقاومت هاي کشورهاي غیرغربی توجیه می کرد  نظریۀ جنگ تمدن هاي هانتینگتون
سخت

عبارات مورد نظر به ترتیب به ویژگی هاي افسون زدایی، قفس آهنین، زوال عقالنیت ذاتی و غلبۀ کنش هاي عقالنی معطوف به هدف جهان متجدد اشاره دارند.  131
سخت

منجر بھ

تعریفمنجر بھ
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اگر افرادي که در بستر فرهنگ دینی زندگی می کنند. دنیا را هدف برتر خود قرار داده باشند، از آشکار کردن آن پرهیز می کنند و رفتار دنیوي و غیر معنوي خود را با پوشش هاي معنوي پنهان

انقالب فرانسه که ریشه در حرکت هاي فرهنگی دوران رنسانس و اندیشه هاي فلسفی روشنگري و تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی دارد، نخستین انقالب سیاسی لیبرال در تاریخ سیاسی

عبارات مورد نظر به ترتیب به ویژگی هاي افسون زدایی، قفس آهنین، زوال عقالنیت ذاتی و غلبۀ کنش هاي عقالنی معطوف به هدف جهان متجدد اشاره دارند.

www.alirezaafshar.org



نخستین بیدار گران اسالمی به  غرب رویکرد اعتراض  آمیز داشتند.  132
دولت  هاي استعمار گر غربـی بـا کمـک منـورالفکران غـرب زده از موفقیـت حرکت ها و جنبش هایی  که توسـط نخسـتین بیـدار گران اسـالمی در حـال شکل گیري بود، جلوگیري کردند.

جمال عبدالناصر در مصر با کمک نهرو در هنـد و تیتـو در یوگسـالوي به  تشکیل کشور هاي غیرمتعهد اقدام کرد.
سخت

الف) هر دو جریان خواستار اصالح رفتار دولت هاي کشورهاي مسلمان بوند.  133
ب) براي منورالفکران غرب زده برخالف بیدارگران مفهوم امت و ملت اسالمی بی معنا و منفور بود.

سخت
هنرمندي بخشی از هویت اجتماعی به حساب می آید. تصویر افراد بیانگر هویت فردي بوده و تبلیغات تجاري رسانه ها به عنوان یک نهاد فرهنگی (خرده نظام  134
فرهنگی) می باشد. همچنین عدم توجه به هم نوع (کمک نکردن به حادثه دیدگان) یک ناهنجاري اجتماعی محسوب می گردد و حذف شدن از فعالیت هاي اجتماعی بخشی از کنترل اجتماعی می 

باشد.
سخت

تثبیت مرجعیت علمی غرب  تربیت نخبگان کشورهاي غیرغربی  135

شکل گیري نهادهاي بین المللی و بازارهاي مشترك منطقه اي  شناسایی و مدیریت تغییرات اقتصاد در سطح جهانی

دور شدن نظام سیاسی از ارزش ها و آرمان هاي فرهنگی  پدید آمدن بحران هاي فرهنگی و هویتی
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  136
(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

نمی دانم سقراط به معناي عدم اطمینان به همه ي دانسته ها نیست، بلکه نمی دانم او طوفانی در کاشانه ي سوفسطائیان است.  137
متوسط

در برهان لّمی و بر اساس اصل سنخیت از علت معین به معلول یا معلول هاي معین دست می یابند و لذا یقین آورتر است مانند پیش بینی هاي علمی، یکی از  138
نتایج مهم اصل سنخیت، نظام معین هستی است.

سخت
مغایرت وجود و ماهیّت در ذهن است و نه در عالم خارج و عینی.  139

متوسط
در هر استداللی از دانسته هاي قبلی بهره می برند.  140

سخت
دست یابی به کلیت و ضرورت بر مبناي اصول عقالنی است و دست یابی به قوانین کلی صرفًا بر اساس اصول عقالنی و یقینی امکان پذیر است و نتیجه ي این همه  141

مراتب متناهی قایل شدن براي موجودات است که در این راه نفی تسلسل علل ما را کمک می کند.
سخت

مراد ارسطو از علت فاعلی معموًال آن عامل خارجی است که در حرکت و تغییر اشیاء مؤثر است و همچنین اختالف و حرکات موجودات در بعضی موارد با عامل  142
خارجی ارتباطی ندارد و آن را طبیعت شی ء نامگذاري می کند.

سخت
سقراط مأموریت معنوي زندگانی خویش را در این می دید که با مدعیان علم و دانایی به گفت و گو بنشیند و به آنان نشان دهد که از دانش بهره اي ندارند. نمی   143

دانِم سقراط آواي خود آگاهی و خویشتن شناسی را در تاریخ اندیشه ي بشر طنین انداز کرده است.
متوسط

در گزینه ي  درك و تصور مفاهیم ذاتی  درك و تصور ذات  درك و تصور مفاهیم عرضی  144

مایع  آب لیمو  اسیدي و ترش مزه اما در گزینه هاي دیگر ترتیب منطقی رعایت نشده است.
سخت

هر فلزي هادي است  هیچ غیر هادي (عایقی) فلز نیست.  145
سخت

علت وجوددهنده به معلول است؛ اما باید دانست که در همه جا و در همه ي تعابیر علت به معناي ذکر شده به کار نمی رود؛ بلکه معناي عام تري نیز دارد. گاهی  146
معناي علیت را توسعه می دهند و میان دو چیز که یکی در وجود خود به نحوي وابسته به دیگري است نیز رابطه ي علیت قائل می شوند. بنابراین:

علت در معناي خاص    وجوددهنده    علت تامه
علت در معناي عام:

- وجوددهنده حتمی   علت تامه

- وابستگی   علت ناقصه
سخت

بخش مهمی از ادراکات ما را «تعریف ها» تشکیل می دهند، در عبارت «حیوان جسم حساس است» مفهوم حیوان به وسیله ي جسم حساس تعریف شده است  147
بنابراین «حیوان» را معرَّف؛ یعنی تعریف شده و «جسم حساس» را معرِّف؛ یعنی تعریف کننده می نامند.

متوسط
هیچ الف غیر ب نیست (قضیه اصل و صادق)  148

هر الف غیر ب است (متضاد - کاذب)
بعضی الف غیر ب است (تناقض - کاذب)

بعضی ب الف است (عکس نقیض قضیه اصل)
بعضی ب الف است (صادق)

3
مقدم برمقدم بر

مقدم بر مقدم

عکس نقیض
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بخش مهمی از ادراکات ما را «تعریف ها» تشکیل می دهند، در عبارت «حیوان جسم حساس است» مفهوم حیوان به وسیله ي جسم حساس تعریف شده است
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سخت
اراده ي آزاد انسانی   جامعه شناسی   149

نسبت انسان با پایگاه طبقاتی اش   جامعه شناسی

حکومت بر مردم   علم سیاست
متوسط

فرد رها شده از اسارت، در مرحله ي دوم، خود آدمیان و اشیاء را خواهد دید و پس از آن به تماشاي آسمان و ستارگان خواهد پرداخت. افالطون سیر عقالنی به  150
سوي معرفت حقیقی یا شناسایی مثل را در کتاب جمهوري به کمک تمثیلی معروف به تمثیل غار بیان داشته است.

سخت
در آغاز کار، اهل دانش به حوزه ي جندي شاپور توجه بیش تري داشتند؛ ولی بعدها که نهضت ترجمه گسترش یافت، دیگر مراکز علمی به خصوص حوزه ي  151

اسکندریه اهمیت زیادي یافت و به ترجمه از زبان یونانی اهتمام بیشتري شد.
سخت

متفکران مسیحی قرون وسطی طی قرون متمادي تنها تا حدودي با افکار افالطون و نوافالطونیان آشنایی داشتند. از قرن دوازدهم به تدریج با ترجمۀ آثار ابوعلی  152
سینا و با این رشد شناخت گسترده تر از ارسطو یافتند.

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  153

زیادي از استدالل هاي برهانی را در ریاضیات، مشاهده می کنیم.
متوسط

در خطابه، پیش از آنکه اندیشه و فکر افراد مورد خطاب باشد، قلب و عواطف آنان را مخاطب قرار می دهند. خطابه اي خوب و پسندیده است که با برهان و  154
استدالل عقلی هم توأم گردد و به راه خیر دعوت نماید.

متوسط
مغالطه، ظاهري استدالل گونه و برهانی دارد. مقدمات به کار رفته در مغالطه در عین غلط  155

بودن، شبیه به استدالل هستند و فرد در نگاه اول متوجه غلط بودن آن نمی شود، یعنی
آنقدر این غلط بودن ظریف و «نامحسوس» است که انسان را به اشتباه می اندازد و نه اینکه محسوس باشد.

سخت
اساس برهان فارابی تقدم علت بر معلول و مطلوب آن ابطال تسلسل است و برهان سینوي بر اساس اصل واقعیت و چند اصل و محاسبه ي عقلی دیگر بنا شده و  156

مطلوب آن اثبات واجب الوجود بالذات است.
سخت

افکار حرکت جوهري به اعتقاد مالصدرا ناشی از نگاه اصالت ماهوي است و موجود طبیعی، وجودش عین حرکت است نه این که وجود ثابتی باشد که داراي  157
حرکت است؛ بنابراین چون اصل وجود او وجود سیال است، نمی توان گفت حرکت هویت او را از او می گیرد تا مشکل گم شدن متحرك پیش بیاید.

سخت
وقتی از واقعیت یک موجود سخن می گوییم، یک قضیه با دو جزء داریم که محمول آن وجود است؛ مانند «فرشته هست» (وجود دارد.)  158

متوسط
سقراط با روشی معتدل و بیانی استوار و مطمئن، انسان ها را به تأمل در نفس خویشتن دعوت می کرد تا در درون خود گوهر الهی عقل را کشف کنند.  159

متوسط
ایران یک مفهوم جزئی است، در حالی که نسب اربعه مقایسه ي دو کلی از نظر مصادیقشان می باشد؛ پس هیچ نسبتی بین آن ها وجود ندارد.  160

سخت
یکی از انواع یادگیري فعال مربوط به اثر تولید است، در یادگیري فعال، هر قدر فرد یادگیرنده در فرایند یادگیري فعال و درگیر باشد، عملکرد حافظه ي او  161

بهتر خواهد بود.
متوسط

زیرا درمان هاي بینشی فرد بینش الزم را نسبت به توانایی ها و در ك درست درباره ي محدودیت هایش پیدا می کند.  162
متوسط

لوب آهیانه اي نقش عمده اي در ادراك اطالعات پوستی، المسه اي و ماهیچه اي دارد.  163
متوسط

مطالعات جدید تأکید می کنند که ارتباط بین انواع مختلف حافظه، لزومًا از نوع زنجیره اي و سلسله مراتب نیست و سیستم هاي حافظه می توانند به صورت  164
موازي و هم ردیف هم نیز با هم ارتباط داشته باشند.

سخت
در دوره ي کودکی اول کودکان پختگی الزم را براي انجام حرکات ظریف پیدا نمی کنند.  165

سخت
کودکان فقط بر پایه ي مشاهدات و واقعیات عینی و تجربیات شخصی خود حکم می کنند؛  آبزي بودن (کل)  شناخت دلفین بعنوان ماهی (جز)  166

شناختی که از کل به جز می رسد توانایی قیاسی می باشد.
سخت

- وسواس فکري – عملی می باشد. - هراس  -اضطراب فراگیر  اختالالت اضطرابی شامل:   167
متوسط

در تقسیم بندي توجه، توجه ارادي و غیرارادي براساس نوع رابطه بین شناخت انسان و محرك ارائه می شود و تقسیم بندي آن به متمرکز و پراکنده براساس  168
تعداد تکلیف ها ارائه می شود.

متوسط
اریکسون، رشد را فقط به دوره ي کودکی و نوجوانی محدود نمی کند و معتقد است که رشد تا پایان عمر ادامه دارد و به عوامل اجتماعی بیشتر تأکید دارد.  169

سخت
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در دوره ي کودکی اول، رشد زیستی - اجتماعی در ابعاد مختلف اتفاق می افتد، از جمله شکل، قیافه و اندازه ي کودك تغییر زیادي می کند. مثال کودك شش  170
ساله نمی تواند عکس دوران قبل خود را تشخیص دهد.

سخت
رشد فرایندي کل گرا است و ابعاد و جنبه هاي مختلف رشد از یکدیگر تأثیر می پذیرند؛ هم چنین تغییرات در یک جنبه از رشد به تغییرات در جنبه هاي دیگر  171

رشد بستگی دارد.
گزینه هاي سؤال تمامی چهار مراحل رشد را تحت پوشش قرار داده است. 

گزینه ي   مرحله اي بودن رشد

گزینه ي   انعطاف پذیري رشد
سخت

سخت رویی یک نوع تیپ شخصیتی است که شخص به جاي کنار کشیدن، احساس التزام و به جاي احساس ناتوانی، احساس کنترل می کند و مشکالت زندگی را  172
چالش می داند نه تهدید.

متوسط
این سؤال با روش رد گزینه ي سریع تر حل می شود.  173

) افکار مثبت باعث ) زنان در مقایسه با مردان اندوهگین ترند بررسی روابط متغیرها است و گزینه ي ( ) محبت کردن باعث تألیف قلوب می شود که رابطه ي علی و معلولی. گزینه ي ( گزینه ي (

) که تعداد کلمات موجود در هر سطر بر سرعت خواندن آن موفقیت بیش تر می شوند. رابطه ي علی و معلولی است و این گزینه ها مبهم هستند و قابلیت بررسی تجربی ندارند ولی گزینه ي (
سطر تأثیر دارد توصیفی علمی و آزمون پذیر است.

متوسط

تنها گزینه ي غلط  و نادرست گزینه ي  است زیرا در روان شناسی تنها پنج رویکرد وجود ندارد و پنج رویکرد اصلی معرفی شده ضمن این که رویکرد مراجع  174
محوري نداریم و به جاي آن رویکرد زیست شناسی داریم.

سخت
در زمان دیدن یک شیء یا یک شخص با این که شما یک ادراك واحد از آن شیء یا فرد دارید اما اطالعات بینایی گوناگون مانند شکل، اندازه، درخشندگی،  175

فاصله، حرکت و رنگ از آن شیء یا شخص در نظام ادراکی شما وجود دارد بنابراین بخش هاي مختلفی از مغز در تجزیه و تحلیل این اطالعات درگیرند.
سخت

» نمرة » نمرة آزمون افسردگی متغیر مستقل است. در گزینه هاي « و  متغیر مستقل، متغیري است که دستکاري می شود. در میان گزینه ها، تنها در گزینۀ «  176

» متغیري است که کنترل می شود. آزمون افسردگی متغیر وابسته و در گزینۀ «
سخت

تنها روشی که به رابطۀ علت ومعلولی می رسد روش آزمایشی است و روش هاي همبستگی و مشاهدة طبیعی نمی توانند رابطۀ علت و معلولی را نشان دهند،  177

» نادرست است زیرا روش همبستگی نیز مانند روش مشاهده نمی تواند رابطۀ علت و معلولی را نشان بدهد. بنابراین جملۀ گزینۀ «
متوسط

در دورة کودکی دوم آهنگ رشد جسمانی به کندي ادامه می یابد، و این رشد جسمانی کند، کودکان دبستانی را قادر می سازد که هرگونه مهارت حرکتی را به  178
خوبی انجام دهند.

متوسط
هدف از تحقیقات کاربردي، استفادتۀ عملی از یافته هاي روان شناسی در زندگی روزمره است؛ ماند پیدا کردن راه هاي کاهش افت تحصیلی دانش آموزان.  179

متوسط
تشریح گزینه هاي دیگر:  180

»: لوب گیجگاهی در ادراك اطالعات شنوایی، پردازش هاي بینایی پیشرفته و رفتارهاي هیجانی و انگیزشی نقش دارد. گزینه «

»: لوب آهیانه اي بین لوب پس سري و شیار مرکزي قرار دارد و در ادراك اطالعات پوستی، المسه اي و ماهیچه اي نقش دارد. گزینه «

»: لوب پیشانی از شیار مرکزي تا قسمت قدامی (جلو) مغز (ناحیه پیشانی) امتداد پیدا می کند. گزینه «
سخت

3

4

134

2

4

314

2

3

1

2

4

40

ی نظام قدیم
ص

صا
ی اخت

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
www.alirezaafshar.org



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  

42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  

83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  

100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  

124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  

41

34

35

36

37

38

39

40

41

www.alirezaafshar.org



165  
166  
167  
168  

169  
170  
171  
172  

173  
174  
175  
176  

177  
178  
179  
180  

ی نظام قدیم
ص

صا
ی اخت

سان
ان

42

www.alirezaafshar.org




