
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی اختصاصی نظام جدید

زمان برگزاري: 165 دقیقه

تعداد سوال: 180

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر

علیرضا افشار

عّین األصحَّ و األدقَّ قی األجوبۀ للترجمۀ:   1
زّود اهللا کال� من مخلوقاته بخصائص ممتازة حّتی یستفید منها فی الحفاظ عن نفسه مقابل خشونۀ الحیاة!

خدا هریک از مخلوقاتش را خصوصّیت ممتازي بخشیده تا با آن خود را در زندگی خشن و سخت حفاظت کند!

خدا همه مخلوقات را به خصایل برجسته اي مجّهز کرده تا آنها را در حفاظت از خود در برابر نامالیمات زندگی بکار گیرند!

خداوند به هر کدام از آفریده ها خصلت ممتازي داده تا بدان وسیله بتوانند از خود در مقابل خشونت زندگی محافظت نمایند!

خداوند هریک از آفریدگانش خصوصّیاتی برجسته تجهیز کرده تا از آنها در حفاظت از خویش در مقابل خشونت زندگی استفاده کند!

فی َأيِّ عبارٍة ما جاء «اسم الفاعل»؟  2

ُأریُد َأْن َأْکُتَب ترَجَمَۀ النَّصِّ ُمسَتعینًا بالُمْعَجِم!  باب ُ َیْلَعبوَن باْلُکَرِة َعَلی َمْلَعِب «آزادي» ِفی طهران!  کاَن الشَّ

النُّهاُة باْلُمْنَکِر فی َمْدَرَسِۀ البرز «ماندگار» کثیروَن!   . ِم ُدروِسِهم فی العالَِم الَبَشريِّ إنَّ اإلمتحاناِت ُتساِعُد التَّالمیذ لَِتَعلُّ

3  َعّین حرف الجّر المناسب للفراغ
إّن الّدالفین ُتَغّنی ................ الّطیور.

ـِ  فی   َك  ِل  ب

4  عّین العبارة الّتی جاءت فیها الحروف الجاّرة اکثر:

ح َیْعَمُل فی مزرعِته من الّصباح الی اللِّیل.  هو الّذي َخَلَق لَُکم ما فی اَالرِض جمیعًا.   کاَن الفالُّ

الفین تؤّدي حرکاٍت جماعی�ۀ.  أنّها ُتَغّنی کالّطیور و تبکی کاَالطفاِل.   رأیُت الدَّ

5  ما هو الخطأ فی المفرد للُجموع المکّسرة الّتالیۀ؟

 أسَري  أسیر  أعراض  َعَرض  َمکارم  َمکُرَمۀ  أصفیاء  َصفّی 

6  َعیِّن ما لَیَس ِفیِه ِاسُم التَّفضیِل:

 اَولَی النِّاس بِالَعفِو اَقَدُرُهم َعَلی الُعُقوبَِۀ!  َمن أصَلَح ما بَیَنُه و بَیَن اِهللا، أصَلَح اُهللا ما بَیَنُه و بَیَن النِّاس! 

 اَوَضُع الِعلِم ما َوَقَف َعَلی اللِّساِن َو أرَفُعُه ما َظَهَر ِفی الَجوارِح َو األرکان!  َفوُت الحاَجِۀ اَهَوُن ِمن َطَلِبها اِلَی َغیِر أهِلها! 

7 عیِّن الخطأ َعن قراَءِة «لم»:

 لَِم ال ُتراِجع إلی َترجمۀ األحادیث عنَدما ال َتفهم َمعانیها!  لَْم نَسمع کالَم الُمعلِّم ألنّنا جلسنا علی الَیمین فی القاَعۀ! 

 لَِم نَظلم أحداً من عباد اهللا فلهذا ال نَخاُف من الیوم اآلخر!  لَْم نذهب إلی متَجٍر ُتوَجد فیه حقائُب من أفضل الّنوعیِّات! 

8 عیَّن خبر األفعال الّناقصۀ «الجاّر و الَمجرور»:

 من األفَضل أن یکون قلب اإلنسان کمرآة تعکس األحاسیس!  هذا الرجل سُیصبح عبرة للّناس ألنَّۀ ال یخاف من عقوبه اهللا! 

 شاهدُت فی المدرسۀ معلمًا کاَن حاذقًا فی الّتعلیم و التعلُّم!  إنَّ العلم و األدب ُیصبحان َموضع الفخر للوالدیِن! 

9  عیِّن نائب الفاعل موصوفًا و معربًا:

فوِف بعد ُدخول التالمیذ.  ُسِرَقت أمواٌل کثیرٌة من الّسوق أمِس.  ُغرفتی الجمیلُۀ ُتَزیُِّن باأللوان األربعۀ.  َست هذه األماکُن لعالج الَمرضی.  اُغِلَقت أبواُب الصُّ  اُسِّ

1

ات! وعیات! وعیِّات!  ّ من أفضل الّنوعی من أفضل النوعی من أفضل الن

ۀ ال یخاف من عقوبه اهللا! 

وضع الفخر للوالدیِن! 

نینیُِّن باأللوان األربعۀ.  ز تز ُتَز رفتی الجمیلۀ غرفتی الجمیلۀ ُغرفتی الجمیلُۀ
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10  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للّترجمۀ أو الّتعریب: 
 «إنّنا ال نَبَحُث عن األیدي الَْمخفیِّۀ عنَد الَْمصائِب بَْل نَِجُد خیَر طریٍق للُوصوِل إلی اَألفاِضل!»:

قطعًا ما هنگام مشکالتمان دنبال دست هاي پنهان نمی گردیم، بلکه راهی براي رسیدن به برتري ها پیدا می کنیم!

ما در برابر دشواري ها تنها دست هاي پنهان را جستجو نمی کنیم، بلکه بهترین راه را براي رسیدن به برترین ها می یابیم!

بدون شک، ما هنگام سختی ها دنبال دستان پنهان نمی گردیم، بلکه بهترین راه را براي رسیدن به بهترین ها پیدا می کنیم!

بدون تردید، ما زمان سختی ها به دنبال دستان پنهان نبوده ایم، اّما براي رسیدن به برتري ها دنبال راه بهتري می گردیم!

11  عیِّن الَخبَر لیس ُمضافًا أو َموُصوفًا:

 َیوَم القیاَمِۀ أثَقُل َشیٍء فی المیزاِن الُخلُق الَحَسُن!  سکینُۀ اِهللا قد اُنِزلَْت علی َرُسولِِه و علی الُمؤمنیَن! 

ُم بانی األنُفِس و ُمْنِشیُء الُعُقوِل!   أحبُّ ِعباِد اِهللا إلیَّ أنَفُعُهم لعباِدِه!  الُمَعلِّ

ا: عیِّن الفعّل المجهوَل َیُکوُن مزیدَا ثالثیَّ  12

عاب.  دیُق الَحقیقیُّ ُیعَرُف ِعنَد الصِّ الصَّ ُض ِقلُّۀ فیتامین سی بَِتناُوِل َعصیر اللِّیمون.  ُتَعوِّ

هؤالء المؤمنوَن ُیساِعدوَن الفقراَء دائمًا.  النِّفط سائٌل أسوُد ُصِنَعت أشیاُء کثیرٌة ِمنُه. 

13  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربیۀ
َر اُهللا ذا القرنیِن فی هدایۀ المشرکین ولکّنهم َرفُضوها و َهجموا علی النِّاس!»: «خیَّ

خداوند به ذوالقرنین دربارة هدایت مشرکان اختیار داد، اما او آن را نپذیرفت و آن ها بر مردم حمله کردند! 

ذوالقرنین از جانب خداوند براي هدایت مشرکان اختیار یافت، ولی آن ها مخالفت کردند و بر مردم هجوم بردند!

خداوند به ذوالقرنین دربارة هدایت مشرکان اختیار داد، ولی آن ها آن را نپذیرفتند و بر مردم هجوم بردند! 

ذوالقرنین از جانب خداوند براي هدایت مشرکان اختیار یافت، اما آن ها نپذیرفتند و بر مردم حمله کردند!

عّین ما فیه الّتضاد:  14

ق کالم من یکذُب و مشهور بالکذب!  الینبغی لإلنسان إن ُیصدِّ یذهب والدي للعمل فی الّصباح الباکر و ینام متعبًا عصراً! 

ُر!  کنُت أمشی تحت الّضوء مع مظّلۀ و أفکِّ و إن هجرَت سواٌء عشیَّتی و َغداتی! 

عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربّیۀ:    15
عّین الخطأ فی المفهوم:

ُتعَرُف األشیاء بأضدادها!: ظهور جملۀ اشیا به ضد است / ولی حق را نه مانند و نه نِّد است!

ا إّال ما شاء اهللا»: آنچه خدا خواست همان می شود / و آنچه دلت خواست نه آن می شود! «ال أمِلُک لنفسی نفعًا و الضر�

«هل جزاء اإلحسان إّال اإلحسان»: چون به احسان می توان آزادگان را بندة کرد / از بخیلی بندة سیم و زر دنیا مشو!

«ال ُیکّلف اهللا نفسًا إّال ُوسعها»: یریُد اُهللا اَن یَخفَّف َعنُکم ..................! 

حاصل عبارت  کدام است؟    161
1 1

1
0 1

22223 223 22

» به کمک عکس نقیض گزاره، کدام گزاره اي شرطی را ثابت می کنیم؟ در اثبات حکم «اگر  فرد باشد، آن گاه  فرد است.   17

اگر  زوج باشد، آن گاه  زوج است. اگر  زوج باشد، آن گاه  زوج است.

گر  زوج باشد، آن گاه  فرد است. اگر  فرد باشد، آن گاه  فرد است.

2

22

22

اگر  و  دو گزارة دلخواه باشند، کدام گزینه نادرست است؟  18

ارزش گزارة  نادرست است. گزارة  را عکِس نقیِض گزارة 

. نادرست  .

2
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» به کمک عکس نقیض گزاره، کدام گزاره اي شرطی را ثابت می کنیم؟ در اثبات حکم «اگر  فرد باشد، آن گاه  فرد است.   

اگر  زوج باشد، آن گاه  زوج است.

گر  زوج باشد، آن گاه  فرد است.

 نادرست است.

www.alirezaafshar.org



نمودار مختصاتی تابع  در دامنۀ  به کدام صورت است؟  19
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-1

2-

1

21
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-1

-1
1

21
-1

-1
1

11 1

، همواره کدام عامل زیر وجود دارد؟ در تجزیه ي عبارت    202 1 2

2 12 112

تفاوت نمودار هاي سهمی  و  در کدام مورد است؟  21

گذر از نقطه  معادله محور تقارن گذر از نقطه  مختصات رأس

121 2

1 01 0

اگر عدد میانگین  داده را به عنوان داده اي جدید به داده هاي اولیه بیفزاییم، میانگین جدید چقدر از میانگین اولیه بیشتر است؟  22

صفر 114

چنانچه داده ها با هم برابر باشند، انحراف معیار داده ها برابر با کدام گزینه خواهد بود؟  23

نمی توان اظهار نظر کرد. صفر 11

عده اي به ترتیب وارد باغی شدند و به شمارة ورود خود سیب چیدند. اولی یکی، دومی دوتا، سومی سه تا و ...؛ سپس سیب ها را روي هم ریخته و  24

9به طور مساوي بین هم تقسیم کردند، هر کدام  سیب رسید. تعداد نفرات برابر است با:

1791215

دنبالۀ هندسی  چند جمله دارد؟  2581 27
1

729
9101112

جملۀ عمومی دنباله اي هندسی به صورت  است. مجموع جملۀ اول و نسبت مشترك کدام است؟  26
31 3

5

40
302

5
216

5
81
5

مجموع  جملۀ اول یک دنبالۀ هندسی  برابر جملۀ دوم است. نسبت مشترك کدام است؟  2735

1 33 22 33 2

جمع تمام جمالت  کدام است؟ (  عالمت جز صحیح است)  28

بی نهایت

5
2

435

اگر هر یک دنباله هاي  و  تشکیل دنباله حسابی بدهند و  باشد، حاصل  چند است؟  291 21 2 3 4
2 1

4 3

5
3

2

4

3
5

اگر مجموع جمالت یک دنباله حسابی برابر با  باشد، روند دنباله چگونه است؟  30

نمی توان اظهار نظر کرد. افزایشی         ثابت             کاهشی        

5 3

اگر ریشۀ مضاعف معادلۀ  برابر  باشد،  کدام است؟  314 122

9933
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 تشکیل دنباله حسابی بدهند و  باشد، حاصل  چند است؟
4 3

3
5

نمی توان اظهار نظر کرد.

3

www.alirezaafshar.org



کدام تساوي زیر نادرست است؟  32

8 2 2 43 3 2 22 6 12 83 3 2 2 3

49 7 78 4 4 2 22 42 2 2 4

، عالمت جزء صحیح است) با فرض آنکه  باشد، حاصل عبارت  کدام است؟ (  332٫6
1
2

6543

فریبرز می خواهد از بین سه شلوار، سه پیراهن و سه کاپشن، هر کدام به رنگ هاي سفید، سیاه و سرمه اي به تصادف یک شلوار، یک پیراهن و یک  34
کاپشن انتخاب کند. احتمال آن که لباس هاي انتخابی همرنگ باشند، کدام است؟

1
3

2
9

1
9

4
27

در یک دنبالۀ هندسی، مجموع جمالت دوم و سوم  و جملۀ چهارم  واحد از جملۀ دوم بیشتر است. جملۀ اول کدام است؟  351236

0٫60٫781
28

27
14

در یک کشور فرضی، کاالهاي جدول زیر در مدت یکسال تولید شده است، با توجه به رقم این تولیدات و سایر داده ها:  36
الف) تولید ناخالص داخلی و تولید خالص داخلی این کشور به ترتیب (از راست به چپ) چند میلیون ریال است؟

ب) چنانچه جمعیت کل این کشور  میلیون نفر باشد تولید خالص داخلی سرانه آن کدام است؟
 ریالتن (هر تن)مواد غذایی
 ریال دستگاه (هر دستگاه)ماشین آالت

 ریال عدد (هر عدد)پوشاك
  ارزش پوشاكخدمات ارائه شده

  ارزش ماشین آالتهزینه ي استهالك

، ب)  الف) 

50

50030 000 000

500050 000 000

15000500 000
2
3

1
25

275 500 267 500522505350 276،ب 500 275 500 الف

5250 276،ب 500 277 500 5350الف 267،ب 500 277 500 الف

با توجه به جدول «تقاضا، عرضه، قیمت» رو به رو، به دلیل ارزان بودن کاال، تقاضا براي آن زیاد است، در حالی که تولید کنندگان براي تولید آن کاال به  37
آن مقدار، انگیزه ي کافی ندارند. در این صورت، در کدام «سطح قیمت» و کدام «ردیف هاي جدول»، بازار با «کمبود عرضه» رو به رو است؟

مقدار عرضهمقدار تقاضا ( به کیلو)قیمت (به ریال)ردیف

در سطح قیمت پایین تر از  ریال - ردیف هاي  و  و  در سطح قیمت باالتر از  ریال - ردیف هاي  و  و 

در سطح قیمت باالتر از  ریال - ردیف هاي  و  و  در سطح قیمت پایین تر از  ریال - ردیف هاي  و  و 

110012000

21501000200

3200800400

4250600600
5300400800

63502001000

740001200

250123250123

250567250567

در چه قیمتی، فروشندگان کاالیی براي عرضه ي مجدد ندارند؟  38

برابري مقدار تعادل با قیمت تعادل قیمت تعادل پایین تر از تعادل باالتر از تعادل
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در سطح قیمت پایین تر از  ریال - ردیف هاي  و  و 

در سطح قیمت باالتر از  ریال - ردیف هاي  و  و 

400800

2001000

01200

3در سطح قیمت پایین تر از  ریال - ردیف هاي  و  و 2در سطح قیمت پایین تر از  ریال - ردیف هاي  و  و در سطح قیمت پایین تر از  ریال - ردیف هاي  و  و 1در سطح قیمت پایین تر از  ریال - ردیف هاي  و  و 

7در سطح قیمت باالتر از  ریال - ردیف هاي  و  و 6در سطح قیمت باالتر از  ریال - ردیف هاي  و  و در سطح قیمت باالتر از  ریال - ردیف هاي  و  و 5در سطح قیمت باالتر از  ریال - ردیف هاي  و  و 

برابري مقدار تعادل با قیمت تعادل
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به فرض چنانچه یک دستگاه کاالي سرمایه اي را به بهاي:  میلیارد خریده ایم اگر عمر مفید آن  سال باشد. در این صورت به ترتیب «از  39
راست به چپ»:

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

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

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

الف)   ب)  ج)  الف)   ب)   ج) 

الف)   ب)   ج)  الف)   ب)   ج) 

72012

8

60101 040626 40065101 040662 400

60110 400662 40065110 400626 400

کشاورزي در پایان یک سال کاري خود با فروش تمامی محصوالت تولید شده،  میلیون تومان درآمد به دست آورده است. او کارگرانی با  40

حقوق  هزار تومان در ماه استخدام کرد. وي از زمین و تراکتوري که خود صاحب آن ها بود، استفاده کرد. باتوجه به اطالعات جدول زیر، به ترتیب
سود حسابداري و سود ویژه ي این کشاورز چند هزار تومان است؟

 –  –  –  – 

50

500

ھزار تومان 300
3

ارزش حقوق ساالنھ ی کارگران 1
10

ھزار تومان 200 ماھانھ

ھزار تومان 50 ماھانھ

ھزینھ ی خرید مواد اولیھ ی مورد نیاز

تعداد کارگران استخدام شده

ھزینھ ی استھالک ساالنھ

ارزشمندی زمین در صورت اجاره داده شدن

ارزشمندی تراکتور در صورت اجاره داده شدن

26٫90029٫90047٫00046٫97029٫90026٫90046٫97047٫000

به فرض چنانچه کشاورزان هر کیلوگرم «پنبه ي تولیدي» خود را به ارزش  ریال به کارگاه هاي «ریسندگی» بفروشند، «کارگاه هاي  41

ریسندگی» این مقدار پنبه را به مقداري «نخ» تبدیل کرده و به ارزش:  ریال به کارگاه هاي «پارچه بافی» می فروشند. در کارگاه هاي پارچه بافی «نخ»

به «پارچه» تبدیل شده به مبلغ  ریال به کارگاه هاي «تولید پوشاك» فروخته می شود. در این کارگاه ها پارچه به «پوشاك» تبدیل می شود و به مبلغ 

 ریال به دست مصرف کنندگان می رسد. با توجه به این «داده ها و ستاده ها»:
الف)«ارزش افزوده ي» مرحله ي دوم و مرحله ي چهارم کدام است؟

ب)عنوان دیگر این روش محاسبه ي «ارزش کل کاالها و خدمات» چیست؟
ج)محاسبه ي آن مقدار پول که نشان دهنده ي «ارزش کل کاالها و خدماتی» است که «خانوارها» خریداري و مصرف کرده اند و همچنین محاسبه ي «کل پولی»

که از طرف خانوارها به سمت «بنگاه هاي اقتصادي» جریان پیدا می کند، مربوط به چه روش هاي محاسبه ي «تولید کل جامعه» است؟
د)براي اجتناب از اشتباه در محاسبه ي «ارزش کل کاالها و خدمات نهایی» از دید کارشناسان اقتصادي، توسل به چه اقدامی ضروري است؟

الف) و           ب)روش هزینه اي       ج)روش درآمدي – روش هزینه اي          د)از دو روش «درآمدي» و «روش تولید» توأم استفاده می کنند.

الف) و           ب)روش «تولید»          ج)روش هزینه اي – روش درآمدي          د)از دو روش «ارزش افزوده و هزینه اي» توام استفاده می کنند.

الف) و           ب)روش هزینه اي          ج)روش درآمدي – روش درآمدي          د)حداقل دو روش را براي محاسبه به کار می گیرند و جواب ها را مقایسه
می کنند.

الف) و           ب)روش «ارزش افزوده»          ج)روش هزینه اي – روش هزینه اي          د)حداقل دو روش را براي محاسبه به کار می گیرند و جواب ها را مقایسه
می کنند.
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 روش هزینه اي          د)حداقل دو روش را براي محاسبه به کار می گیرند و جواب ها را مقایسه
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 معاف از مالیات   درآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه  

 با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریال   درآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه  

 با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریال   درآمد هاي تا  میلیون ریال در ماه  

 با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریال   درآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه  

 با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریال   درآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه  

 با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریال درآمدهاي بیش از  میلیون ریال در ماه  
 

 درآمد ماهانه (به ریال)   فرد  

     

      

بر اساس جداول زیر:  42

الف) مالیات پرداختی ساالنه ي فرد  چند ریال است؟

ب) اختالف مالیات پرداختی ماهانه فرد  و  چند ریال است؟

، ب)  الف) 

، ب)  الف) 

، ب)  الف) 

، ب)  الف) 

35

551535

752055

952575

1153095

11535115

125٫000٫000

94٫000٫000
258٫000٫00011٫750٫000

9٫750٫0009٫750٫000

258٫000٫0009٫750٫000

9٫750٫00011٫750٫000

   درصد   سهم دهک اول  
 درصد سهم دهک دوم  
 درصد سهم دهک سوم  

 درصد سهم دهک چهارم  
 درصد سهم دهک پنجم  

 درصد سهم دهک نهم  
 درصد سهم دهک دهم  

» میالدي سهم دهک دهم برابر با  » میالدي در کشور  است، اگر در سال « جدول زیر نشان دهنده ي «وضعیت توزیع درآمد» سال «  43

 درصد شود، سهم دهک اول چه وضعیتی باید داشته باشد تا توزیع درآمد نسبت به سال قبل مناسب تر گردد؟

سهم دهک اول باید حداقل از   درصد بیش تر گردد.

سهم دهک اول باید حداقل از  درصد کم تر گردد.

سهم دهک اول باید حداقل از  درصد بیش تر گردد.

سهم دهک اول باید حداقل از  درصد کم تر گردد.

19911992

214
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24

3٫5

3٫5

4

4

با فرض جدول مالیاتی زیر، چنان چه درآمد سالیانۀ تولید کننده اي  میلیارد ریال باشد:  44
  نرخ مالیاتی  میزان درآمدردیف

معاف از مالیاتدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریالدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریالدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریالدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریالدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

میلیون ریالدرآمدهاي باالتر از  میلیون ریال در ماه با نرخ  درصد نسبت به مازاد 
الف) میزان مالیات پرداختی ماهانۀ او چند میلیون ریال است؟

ب) نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

ج) چنان چه  این شخص  ماندة خالص ساالنۀ خود را در سرمایه گذاري به کار گیرد، چه مقدار از این مانده براي سایر هزینه هاي او باقی خواهد ماند؟

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

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

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

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

180
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 با جزئی افزایش یا کاهش درآمد، مالیات به شدت تغییر نمی کند. ج)  میلیون ریال

 با جزئی افزایش یا کاهش درآمد، مالیات به شدت تغییر نمی کند. ج)  میلیون ریال
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در گذشته صاحبان واحدهاي تولیدي و مراکز تجاري براي تأمین منابع مالی و گسترش فعالیت هاي خود نیازمند .................. بودند.  45

تأمین منابع مالی از طریق ارث یا بانک ها  تأمین مالی از طریق صدور اوراق سهام

دریافت وام از واحدهاي تولیدي بزرگتر دریافت مستقیم از مردم

 میلیون واحد پولیتولید ناخالص داخلی
 میلیون واحد پولیتولید خارجیان مقیم کشور
 واحد پولیتولید خالص داخلی سرانه

 میلیون واحد پولیتولید افراد کشور که در خارج اقامت دارند
 میلیون نفرجمعیت کشور

مندرجات جدول زیر، مربوط به اطالعات استخراجی از حساب هاي ملی یک کشور فرضی در سال جاري است. با توجه به داده هاي مذکور:  46
الف) هزینۀ استهالك،ب) تولید خالص ملی،

ج) تولید ناخالص ملی سرانه،
د) تولید خالص داخلی،

کدام است؟

الف)   میلیون واحد پولی، ب)  میلیون واحد پولی، ج)  واحد پولی، د)  میلیون واحد پولی

الف)  میلیون واحد پولی، ب)  میلیون واحد پولی، ج)  واحد پولی، د)  میلیون واحد پولی

الف)  میلیون واحد پولی، ب)  میلیون واحد پولی، ج)  واحد پولی، د)  میلیون واحد پولی

الف)  میلیون واحد پولی، ب)  میلیون واحد پولی، ج)    واحد پولی، د)  میلیون واحد پولی

150

50

2

35

60
301502٫25130

201052٫52130

301052٫25120

201502٫52130

موارد کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است و جاهاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟  47
الف) کدام عبارت بیانگر یکی از معایب سومین مرحلۀ پیدایش پول می باشد؟

ب) نقدینگی پیش از شکل گیري خدمات نوین بانکی، شامل کدام موارد بوده است؟
ج) .................. قراردادي است بازرگانی که به موجب آن دو یا چند شخص حقوقی یا حقیقی سرمایۀ نقدي یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد

سود درهم می آمیزند.
د) کدام مورد از آثار و نتایج فعالیت هاي بازار سرمایه بر اقتصاد جامعه نمی باشد؟

الف) فاسد و غیرقابل استفاده شدن کاالها درصورت بدون مصرف ماندن براي مدت زیاد، ب) پول و شبه پول، ج) مشارکت حقوقی، د) جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد

الف) کمبود طال و نقره به عنوان عامل محدودکننده اي بر سر راه پیشرفت اقتصادي و تجارتی، ب) مسکوکات و اسکناس هاي در گردش و پس اندازهاي خانگی، ج) مشارکت
مدنی، د) تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي

الف) افزایش هزینۀ نگهداري و محافظت از کاالها، ب) پول و شبه پول، ج) مشارکت مدنی، د) فراهم آوردن سرمایه هاي الزم براي اجراي پروژه هاي بزرگ خصوصی

الف) دشواري اعتبارسنجی و آشنایی مردم با انواع رسیدها و صرافی ها به دلیل تعداد زیاد آن ها، ب) مسکوکات و اسکناس هاي در گردش و پس اندازهاي خانگی، ج) مشارکت
حقوقی، د) بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها
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عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  48

الف) هنگامی که فرد، چک متعلق به بانک  را نزد بانک  می برد و از آن بانک می خواهد تا مبلغ چک را به حسابش واریز کند، بانک  به کدام یک از
وظایفش عمل خواهد کرد؟

ب) کشاورزي براي خرید یک دستگاه تراکتور به بانک کشاورزي مراجعه و تقاضاي کتبی خود را به بانک ارائه می کند، این بانک در قالب کدام عقد
اسالمی می تواند به کشاورز کمک کرده و نیاز او را برطرف کند؟

پ) به  هنگام فروش سهام، قیمت آن توسط چه کسی تعیین می شود و براي سرمایه گذاري در بورس چه نکاتی باید رعایت شود؟

ت) در کشور  دولت تصمیم به افزایش  درصدي حقوق کارمندان گرفته است. اگر میانگین قیمت سبد کاالها و خدمات در آغاز همان سال 

واحد پولی و در پایان سال به  واحد پولی رسیده باشد، افزایش واقعی حقوق کارکنان دولت چند درصد است؟

الف) دریافت مطالبات اسنادي مشتریان، ب) فروش اقساطی، پ) فروشنده سهام - افراد بهتر است سبد سهام تشکیل دهند و به بورس نگاه بلند مدت داشته باشند، ت) 

الف) پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آنان، ب) اجاره به شرط تملیک، پ) کارگزاري - افراد باید به بورس نگاه کوتاه مدت داشته باشند، ت) 

الف) پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آنان، ب) فروش اقساطی، پ) کارگزاري و فروشنده - افراد بهتر است سبد سهام تشکیل دهند و به بورس نگاه بلند مدت
داشته باشند، ت) 

الف) دریافت مطالبات اسنادي مشتریان، ب) اجاره به شرط تملیک، پ) خریدار و فروشندة سهام - افراد باید به بورس نگاه کوتاه مدت داشته باشند، ت) 
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35

15

35

هر دو عبارت موجود در کدام گزینه نادرست است؟  49
الف) در زمان هاي گذشته وجود مانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها، هزینه هاي تجارت را به شدت افزایش می داد.

ب) بازاریاب هاي بین المللی می توانند با اطالع از بازارهاي کشورهاي دیگر و نیازها و عالیق مصرف کنندگان خارجی به افزایش رونق اقتصادي کشور کمک
کنند.

ج) معموًال کاالها و صنایع راهبردي (مثل برخی فناوري هاي نوین در ایران) و همچنین صنایع نوزاد (مثل صنایع دفاعی) که در ابتداي عمر خود هستند، در
همۀ کشورهاي دنیا مشمول حمایت می شوند.

د) اگر در کوتاه مدت براي عوامل تولید اشتغالی ممکن نباشد، تولید و خلق ارزش افزوده حتی در محصولی غیرمزیتی، از بیکاري بهتر است.
هـ) مطابق اصل چهل  و نه قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند.

و) از نظر اقتصاددانان، مقاوم سازي اقتصادي با سیاست انقباضی موسوم به ریاضت اقتصادي هیچ ربطی ندارد.

و - ج د - الف ج - الف ب - هـ

میزان تولیدات جامعه اي در سه سال متوالی طبق جدول زیر است. با فرض اینکه در این جامعه تنها ماشین آالت تولید می شود، به ترتیب در سال   50

) چه مقدار از افزایش تولید کل ناشی از تورم و چه مقدار آن ناشی از افزایش تولید است؟  نسبت به سال پایه (سال 

ارزش هر دستگاه (به تومان)تعداد ماشین آالتسال

9291

9110005 000 000

9215006 000 000

9320007 000 000

2 500 000 000 1 500 000 0002 500 000 000 4 000 000 000

4 000 000 000 2 500 000 0001 500 000 000 2 500 000 000

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟  51
 به تیغ مرگ شود دست من رها اي دوست» «اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو

ایهام، تضاد، متناقض نما، حسن تعلیل، اغراق تشبیه، تضاد، مجاز، جناس، کنایه

متناقض نما، ایهام، کنایه، تشبیه، جناس جناس، تضاد، حسن تعلیل، تشبیه، اغراق
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2 500 000

1 500 000

ایهام، تضاد، متناقض نما، حسن تعلیل، اغراق

متناقض نما، ایهام، کنایه، تشبیه، جناس
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بیت کدام گزینه از نظر ویژگی هاي فکري با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟  52

به چشمان سیه کردي هزاران رخنه در دینم / بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

از در درآمدي و من از خود به در شدم / گویی کز این جهان به جهان دگر شدم

به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می گردد / مگر روزي کزین زندان غم آزاد می گردد

خیال انگیز و جان پرور چو بوي گل سراپایی / نداري غیر از این عیبی که می دانی که زیبایی

آرایه هاي کدام گزینه تمامًا در بیت «بند بندم را جدا کرده است دست غم به تیغ / تو به خون گرم می، پیوند کن بندم ز بند» وجود دارد؟  53

تکرار، اسلوب معادله حس آمیزي، مراعات نظیر تضاد، استعاره جناس تام، تشخیص

با توّجه به ویژگی هاي سبک هندي، ویژگی مقابل همه ي موارد، به استثناي  .................. درست است.  54

پیچیدگی و ابهام در کالم (ویژگی ادبی) تازه گویی و نازك اندیشی و نکته  سنجی و دقّت در جزئیّات (ویژگی فکري)

توّجه به معنی و مضمون و رها کردن زبان (ویژگی فکري) مضمون سازي و جست وجوي معانی بیگانه (ویژگی ادبی)

در بیت: «دي سرو به باغ سرفرازي می کرد / سوسن به چمن زبان درازي می کرد»، همۀ آرایه هاي زیر به جز آرایۀ .................. وجود دارد.  55

کنایه تشخیص تلمیح مراعات نظیر

کدام گزینه دربارة مولوي و آثارش نادرست است؟   56

فیه ما فیه: مجموعه سخنانی است که مولوي در مجالس خود می گفته و مریدانش می نوشته اند. 

مجالس سبعه: هفت مجلس (خطابه) که مولوي قبل از آشنایی با شمس ایراد کرده است. 

مکاتیب: مجموعه نامه هایی است که مولوي به این و آن نوشته است. 

مثنوي: به درخواست صالح الّدین زرکوب براي تدریس در مکتب سروده شده است. 

در کدام مصراع، دو آرایۀ تشبیه و استعاره وجود دارد؟  57

از در درآمدي و من از خود به در شدم اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم

مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم  چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم

«عالقۀ مجاز» در کدام گزینه با بقیّه متفاوت است؟  58

 همی هر کسی کرد ساِز نبرد  برآشفت ایران و برخاست گرد 

 وزین درخت همین میوة غم است بََرم  سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم

 فرو مانده از فّره و بخت اوي  جهان انجمن شد بر تخت اوي

  سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد  آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت

کدام گزینه نادرست است؟  59

بررسی متن از سه دیدگاه زبان، ادبیّات و فکر یکی از آسان ترین و کاربردي ترین شیوه هاي تحلیل و کالبد شکافی متن است.

طراحی معیارهاي اصلی و روش کار، الزمۀ شناخت و ارزیابی متون است.

تجزیه، تحلیل و مقایسۀ آثار در تعیین نوع ادبی آثار تأثیري ندارد.

هر اثر مکتوب، زبان ویژه اي دارد.

در کدام گزینه، آرایۀ «استعاره » وجود دارد؟  60

به از ژاژ خایان حاضر جواب  تأمّل کنان در خطا و صواب

 دهان جز به لؤلؤ نکردند باز   صدف وار گوهر شناسان راز

 نخواهی شنیدن مگر گفت کس  چو خواهی که گویی نفس بر نفس

 تو خود را به گفتار ناقص مکان  کمال است در نفس انسان سخن
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وزن کدام گزینه از تکرار «مفعوُل مفاعیلن» پدید آمده است؟  61

در آتش شوق از غم دل غرق گالب است گل بر رِخ رنگین تو تا لطِف عرق دید

ما را که تو منظوري خاطر نرود جایی هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی

که دل چه کشد از روزگاِر هجرانش؟ کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم

ُرخت می دیدم و جامی هاللی باز می خوردم شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می جستم

وزن همۀ گزینه ها «مفتعلن، مفتعلن، فاعلن» است به جز گزینۀ  ................... .  62

بیگانه از بیش و کم دنیا شدم بس کن از این روي نهان داشتن سر به َعَدم درنه و یاران طلب گر ز جفا دوست پشیمان شود

بیت زیر با کدام گزینه هم وزن است؟  63
 عقل حیران گشت و جان مبهوت شد»  «در جاللش عقل و جان فرتوت شد

 گر ببیند شاه را در صد لباس  مرد می باید که باشد َشه شناس

 اّول و آخر همه عشق است و بس  نیست به جز عشق در این پرده کس

 زبانم را بیانی آتشین ده  دلم را داغ عشقی بر جبین نِه 

 بَُود بنده را از خدا ناگزیر  خدایا تویی بنده را دستگیر

موضوع آثار کدام گزینه به ترتیب «عرفان، فقه، تاریخ و زندگی نامه» است؟  64

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

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

وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح   65
.................. قلمرو ادبی بررسی کرده ایم

بدیع لفظی آوایی یا موسیقایی بدیع معنوي بیانی

متن زیر کدام ویژگی هاي نثر سبک عراقی را داراست؟  66
زمستان به دارالملک بخارا مقام کردي و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهرهاي خراسان

حذف افعال به قرینه استفاده از آرایه ادبی کاربرد فراوان احادیث و اشعار اطناب

تمام گزینه هاي زیر با عبارت «زمین به بهار نشست؛ بهار، گره از شکوفه باز کرد. نسیم در گیسوي بید افشان فرو پیچید. غنچه شکفتن آغاز کرد و  67
سبزه دمید. گل هم چون یادي فراموش گشته، در آغوِش چمن شکفت» ارتباط معنایی دارند، جز گزینۀ ..................

 بلبل و ُقمري چه خواند یاد خداوندگار هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند 

 نعره زنان فاخته، بر سر بید و چنار  سرو شد افراخته کار چمن ساخته

 سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار آدمی زاده اگر در طرب آید نه عجب 

 درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد  هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشاي

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد «زبان پارتی» صحیح است؟  68

در دورة ساسانیان تا پس از اسالم رایج بود. در دورة اشکانیان تا اوایل دورة ساسانیان رایج بود. 

این زبان در غرب و شمال غربی ایران رایج بود. این زبان در جنوب و شرق ایران متداول بوده است.

نام نویسنده و موضوع کدام اثر صحیح است؟  69

داستان باستان   میرزا آقاخان تبریزي (رمان تاریخی) شمس الّدین و قمر   میرزا حسن خان بدیع (رمان سیاسی)

تاریخ بیداري ایرانیان   ناظم االسالم کرمانی (تاریخ مشروطه)  امثال و حکم   محّمدتقی بهار (ضرب المثل ها و اصطالحات)
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در دورة ساسانیان تا پس از اسالم رایج بود.

این زبان در غرب و شمال غربی ایران رایج بود.

داستان باستان   میرزا آقاخان تبریزي (رمان تاریخی)

تاریخ بیداري ایرانیان   ناظم االسالم کرمانی (تاریخ مشروطه) 
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در کدام ابیات، آرایۀ «متناقض نما» به کار رفته است؟   70
الف ) همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی

ب ) عجب مدار که در عین درد خاموشم
ج ) در حاضرَیت، ز خویش غایب شده اي
د ) از خالف آمد عادت بطلب کام که من

هـ ) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی 
که درد یار پریچهره عین درمان است

اي حاضِر غایب ز که جویم بازت
کسِب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا

الف، ج، هـ ب، ج، د ب، د، هـ الف، ب، د

کدام گزینه دربارة عصر صفوي و ادبیات این دوره نادرست است؟  71

شاهان صفوي به دلیل رقابت با شاهان عثمانی و هندي و دالیلی دیگر، به مسائل فرهنگی توجه داشتند. 

در عصر صفوي، شاهان دستی در زمینۀ ادبیات و تصوف داشتند.

از شاهان این عهد، اشعاري به زبان ترکی و فارسی باقی مانده است. 

یکی از دالیل بی توجهی حکومت صفوي به شاعران، جلوگیري از نفوذ معارف هندوان بود که برخی شعرا با آن آشنا بودند. 

آرایه هاي «حس آمیزي، حسن تعلیل، اسلوب معادله و ایهام تناسب» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟  72
الف) گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد

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

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

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

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

وزن پایه هاي آوایی مصراع سوم شعر زیر در کدام گزینه درست نوشته شده است؟  73
از تهی سرشار/ جویبار لحظه ها جاري است/ چون سبوي تشنه کاندر بیند آب، واندر آب بیند سنگ/ دوستان و دشمنان را می شناسم من/ زندگی را

دوست می دارم/ مرگ را دشمن

فاعالتن| فاعالتن| فاعالتن| فاعالتن| فاعالتن|  فاعالتن| فاعالتن| فاعالتن| فاعالتن| فاعالتن| فع

فاعالتن| فاعالتن| فاعالتن| فاعالتن| فع فاعالتن| فاعالتن| فاعالتن| فاعالتن| فاعلن|

کدام بیت از دیدگاه آهنگ و موسیقی با سایر ابیات متفاوت است؟  74

بر گرد میان من دو دست کمر سازد اي شاد سحرگاهی کان حسرت هر ماهی

مرغ روحش گرد من می گشت، امسالش چه شد؟ در ضمیرت هیچ می گردد که پار افتاده اي

به هر سو مه و خورشید و ثریاست خدایا ز عکس رخ آن یار در این گلشن و گلزار

کز اثر خندة تو گلشن خندنده شدم از توام اي شهره قمر در من و در خود بنگر

کدام دو کلمه، در بیت زیر ایهام دارند؟  75
«راه دل عشاق زد آن چشم خمارین / پیداست ازین شیوه که مست است شرابت»

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

در کدام جمله دو نوع سجع یافت می شود؟  76

الهی چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر و چون در خود نگرم از جملۀ خاکسارانم و خاك بر در.

الهی، روي بنما تا در روي کسی ننگریم و دري بگشا تا بر در کس نگذریم.

الهی، اگر تن مجرم است، دل مطیع است و اگر بنده عاصی است کرم تو شفیع است.

الهی، اگر عبداهللا را خواهی گداخت دوزخی باید پاالیش او را و اگر خواهی نواخت بهشت دیگر باید آرایش او را 
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مفهوم کدام بیت با سایر گزینه ها متفاوت است؟  77

گوشمال آخر شود دست نوازش ساز را  از ریاضت دامن مقصود می آید به چنگ 

در کام نهنگ و دهن شیر توان کرد  گر جوشن تسلیم بود خواب فراغت 

که غیر از کف نباشد حاصل از پیرامن دریا  به دریا غوطه   زن گر گوهر شهوار می خواهی 

گام اول از دهان مار می باید گذشت  دامن گنج گهر آسان نمی آید به دست 

در بیت کدام گزینه، یک هجاي کوتاه معادل یک هجاي بلند در نظر گرفته شده است؟  78

 ز بیگانه خانه بپرداختند  چو با پهلوان کار برساختند

 وز این هر دو بی حاصل افتاده ام  به من ده که بس بی دل افتاده ام

 که دیو اندران رنج ها شد ستوه  یکی خانه کرد اندر البرز کوه

 نشاید شمردن به بد روزگار  بدو گفت چون تیره شد روي کار 

در همۀ موارد مشخص شده به جز  .................. حرف «واو» «نشانۀ صامت» است.  79

ببین اندیشه و سوداي مستان  بیا اي مونس جان هاي مستان  

 ببین این غلغل و غوغاي مستان  نمی آیی سر از طاقی برون کن 

 تویی فردا و پس فرداي مستان  میفکن وعدة مستان به فردا  

 گشا این بند را از پاي مستان  بیا اي خواب مستان را ببسته  

آرایه یا آرایه هاي مذکور در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  80

که سگ به زاویۀ غار در نمی گنجد (جناس همسان - تلمیح) خبر که می دهد امشب رقیب مسکین را 

عشقبازي پله اي از دار باالتر نداشت (تلمیح - واج آرایی)  من به اوج المکان بردم، وگرنه پیش ازین 

خار بردارم اگر دست به خرما نرسد (لّف و نشر - تضاد)  هجر بپسندم اگر وصل میسر نشود 

ما را بکشت یار به انفاس عیسوي (استعارة مصرحه - تناقض)  این قصۀ عجب شنو از بخت واژگون 

حیح َعِن الَمَحلَّ اإلعرابی: رِم الَحرام» َعّین ما ُهو الصَّ 81  فی الِعبارة «َأطعموا النَّاس شاکریَن َربَّهم ِاطعاَم الُمؤمنین فی األیاِم الَعشِرة األولی ِمن َشهِر المحَّ

المّحرم: مجرور به حرف جر شاِکریَن: مفعول مطلق الَعشرة: صفت النَّاس: فاعل

حیح فی الترَجمۀ.  82  َعیِّن الصَّ
ریع االنفجار ولو بِالَحرارة القلیلۀ.» ِة «النیتروغلیسیرین» الّسائل السِّ   «کاَن والُِد نوبل قد أقام َمْصَنعًا لِِصناَعِۀ مادَّ

پدر نوبل بود که کارخانه ساخت مادة نیتروگلیسیرین را تأسیس کرد و مایع سریع االنفجار با حرارت کم را ساخت.

پدر نوبل کارخانه اي براي ساخت مادة نیتروگلیسیرین مایع سریع االنفجار در حرارت پایین تأسیس کرد.

پدر نوبل کارخانه اي براي ساختن مادة نیتروگلیسیرین تأسیس کرده بود، ماده سریع االنفجاري که با حرارت کم زود منفجر می شد.

پدر نوبل کارخانه را براي ساخت مادة نیتروگلیسیرین مایع سریع االنفجار حتی با حرارت کم، بر پا داشته بود.

83  فی أّي عبارة جاء التأکید؟

لت صعوباِت الحیاِة َفَستنجُح!   ال تکن قانِطًا فی الحیاة ألن اهللا ال ُیحّب الیائسین!  إنَّها َتحمَّ

 ! بح الربیعیَّ  َعسی الکُتُب الَموجودُة أن ُتفیدنا الَمجاالِت الُمختفِۀ!  کأنَّ أصواَت الّطیور ُتسَمع فی هذا الصِّ

84  عیَّن ما لیَس فیه «الَتضاّد»:

 أحِبب للّناس ما ُتحبُّ لَنفسَک و اکرَه لَهم ما َتکرُه لَها!  اِنَّ اهللا َقد َستر الَقبیَح َو َقد أظَهره جمیع النِّاس! 

 الحزُن یضَعف القلب و یضّر اإلرادة فاستبِشروا یا رجاُل!  ال َتحَزن یا أیَّها الّتلمیذ الّساعی فإنَّ مع الُعسر ُیسرا! 

85  عّین ما فیه «المطاوعۀ»:

ب الوالُد ولده ولکن تأدیبه کان صعبًا!  عّلمتنی اُستاذتی دروسًا مهم�ۀ فتعّلمتها!   أدَّ

 بّین األنبیاُء الحّق لُیبیِّنوا الّصراط المستقیم!  حاول الجنديُّ أن یتغَلب علی عدّوه محاولۀ شدیدة! 
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بح الربیعی! 

ِّره جمیع النِّاس! ره جمیع الناس! ره جمیع النِّاس! 

سرا! سر یسرا! سر ُیسرا!  سر ی مع العسر ی مع الع

ه محاولۀ شدیدة! 
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به ترتیب دوران پیش آریایی در چه زمانی و در دوران کدام حکومت بود؟  86

م – ایالم 30007007006513000700700651 ق.م تا حدود ق.م – ایالم ق.م تا  م – بابل ق.م تا حدود  ق.م – بابل ق.م تا 

مورخان تا دویست سال پیش، از کدام سلسله ي حکومتی ایران باستان تاحدودي شناخت داشتند و چه عاملی نقش به سزایی درگرایش محققان به  87
تاریخ باستان داشت؟

اشکانیان - به دست آمدن آگاهی هاي تاریخی تازه اي در نتیجه ي خوانده شدن خط هاي باستانی و کاوش هاي باستان شناسی

ساسانیان - به دست آمدن آگاهی هاي تاریخی تازه در نتیجه ي خوانده شدن خط هاي باستانی و کاوش هاي باستان شناسی

اشکانیان - شناخت تاریخ و فرهنگ دوره هاي مختلف تاریخی در نتیجه ي تمایل و عالقه ي اروپاییان براي مسافرت به کشور ایران

ساسانیان - شناخت تاریخ و فرهنگ دوره هاي مختلف تاریخی در نتیجه ي تمایل و عالقه ي اروپاییان براي مسافرت به کشور ایران

از زبان هاي غربی ایران باستان است.  88

سکایی خوارزمی پهلوي اشکانی  بلخی

کدام گزینه از منابع تاریخ محلی می باشد؟  89

تاریخ عالم  آراي عباسی فارسنامه   تاریخ بیهقی تاریخ طبري 

نظام حکومتی را که پیامبر در مدینه بر پایۀ .................. بنیان نهاد، بسیار ساده، فاقد تشکیالت و  .................. بود.  90

تعالیم قرآن - سلسله مراتب گسترده امت اسالمی - سلسله مراتب گسترده

تعالیم قرآن - سلسله مراتب ساده امت اسالمی - سلسله مراتب ساده

تخمین زده می شود که حدود .................. مردم جهان در نواحی کوهستانی زندگی می کنند. دامنه هاي .................. داراي بیشترین تراکم جمعیت  91
در نواحی کوهستانی جهان است.

20102010 درصد - آلپ درصد - آلپ درصد  هیمالیا درصد - هیمالیا

در عبارت داده شده چند غلط موجود است؟  92
«زبان از مهم ترین شاخص هاي انسانی است و براي افرادي که به آن تکلم می کنند، هویت مشترکی به وجود می آورد.»

«زبان همچنین عنصر اصلی گسترش یک ملت است و از طریق آنها اطالعات، تجربه ها، ارزش ها و آداب و رسوم خود را به دیگران و به ملل دیگر منتقل
می کنند.»

1234

هخامنش ، شاه انشان

چیش پیش ، شاه انشان

اریارمنه

داریوش بزرگ  

پس از چه حادثه اي حکومت هخامنشیان با دولت شهرهاي یونانی همسایه شد و به دنبال تسخیر چه شهري تمامی بین النهرین تحت فرمان  93
هخامنشیان درآمد و کدام گزینه شجرنامۀ داریوش بزرگ به نقل از سنگ نوشتۀ بیستون را کامل می کند؟

تصرف آسیاي صغیر - سارد - کمبوجیه - ارشام

تصرف سرزمین ماد - بابل - ویشتاسب - ارشام

تصرف آسیاي صغیر - بابل - ارشام - ویشتاسب

تصرف سرزمین ماد - سارد - ارشام - کمبوجیه

عهدنامۀ فین کنشتاین بین ایران و کدام کشور منعقد شد؟  94

اسپانیا روسیه انگلیس فرانسه

کدام یک از موارد زیر علت به نتیجۀ مطلوب نرسیدن تالش هاي نادر براي حل مشکالت با عثمانی ها نبود؟  95

عدم حمایت بزرگان از نادر افشار گرفتاري هاي خارجی نادر گرفتاري هاي داخلی نادر کارشکنی هاي عثمانی ها
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داریوش بزرگ

اسپانیا

عدم حمایت بزرگان از نادر افشار

www.alirezaafshar.org



از  رکن هاي مهم در پایداري شهري و رسیدن به شهر سالم کدام است؟  96

بهره برداري متعادل از منابع انرژي طبیعی کاهش آلودگی و جلوگیري از تخریب محیط زیست

استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر توزیع جمعیت متناسب با ظرفیت محیط

کدام گزینه صحیح است؟  97

چشم و گوش زمامداران و نخبگان ایران با انقالب فرانسه به دنیاي غرب باز شد.

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه مورخ، مترجم و چهرة برجستۀ فرهنگی دوره زند بود.

بخش قابل توجهی از ترجمه هاي اولیه به زبان فارسی را نوشته هاي ادبی تشکیل می دهد.

از زمان عباس میرزا ترجمۀ آثار اروپایی به آرامی آغاز شد.

کدام شخصیت از عالمان سرشناس عصر قاجار نمی باشد؟  98

محمدحسین سیفی قزوینی میرزا نظام الدین غفاري محمدحسن  سنتور خان محمدعلی مجتهدي

پسر حضرت امام خمینی (ره)، حاج احمد خمینی در چه تاریخی دچار عارضۀ قلبی تنفسی شدند؟  99

141368211373211348301368 خرداد  اسفند  مهر ماه  تیر 

از اولین قدم هاي استالین در مسیر دیکتاتوري کدام است؟  100

تولید سالح هاي جنگی اشتراکی کردن مزارع با خشونت تأسیس اردوگاه هاي کار اجباري تحکیم موقعیت سیاسی

با تصمیم سران متفقین، نمایندگان  .................. در شهر  .................. گرد هم آمدند و دربارة  .................. به توافق رسیدند.  101

شوروي و انگلستان - الهه - سازمان ملل جهانی آمریکا و انگلستان - سان فرانسیسکو - پایان جنگ جهانی

متفقین - نورنبرگ - پایان جنگ جهانی اول پنجاه کشور جهان - سان فرانسیسکو - تأسیس سازمان ملل متحد

هنگامی که صدام در جبهه هاي جنگ در معرض خطر شکست قرار گرفت، کدام کشورها با اعزام ده ها ناو جنگی در کنار نیروهاي بعثی وارد  102
جنگ با رزمندگان ایرانی شدند؟

آمریکا و دیگر کشورهاي غربی آلمان انگلیس آمریکا

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟  103
الف) در مرحلۀ گرد آوري و تنظیم اطالعات، کار مورخان شباهت بسیاري به کار کارآگاهان پلیس دارد.

ب) مردمان بین النهرین و رومی هاي باستان، در تنظیم و تدوین گاه شماري پیشگام بودند.
ج) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها، گاه شماري «خورشیدي-قمري» رایج بود.

د) مصریان گاه شماري خورشیدي دقیق و منظمی داشتند.
هـ) در مرحلۀ تحلیل و تفسیر اطالعات، پژوهشگر اطالعات مربوط به موضوع تحقیق را از منابع و اسناد تاریخی استخراج و سپس تنظیم و دسته بندي

می نماید.

یک چهار سه دو

جغرافی دان جهت جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز خود از علم .................. کمک می گیرد و .................. براي رفع نیازها از  104
عملکردهاي مثبت انسان در ارتباط با محیط طبیعی است.

هندسه و کارتوگرافی - نگاه سودجویانه به طبیعت آمار و فناوري اطالعات و ارتباط - استفادة بی رویه از منابع

هندسه و کارتوگرافی - استفاده از توان ها و ظرفیت هاي محیطی آمار و فناوري اطالعات و ارتباط - درك توان ها و استفاده از منابع

کدام گزینه از زمینه هاي فکري انقالب مشروطه نمی باشد؟  105

نشر آثار انتقادي دربارة اوضاع ایران پیدایش اندیشه هاي نو دربارة حکومت

آموزه هاي ظلم ستیزانۀ دین اسالم نادیده گرفتن تفاوت هاي تاریخی جامعۀ ایرانی و جوامع اروپایی
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جغرافی دان جهت جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز خود از علم .................. کمک می گیرد و .................. براي رفع نیازها از  

هندسه و کارتوگرافی - نگاه سودجویانه به طبیعت

هندسه و کارتوگرافی - استفاده از توان ها و ظرفیت هاي محیطی

نشر آثار انتقادي دربارة اوضاع ایران
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هریک از گزاره هاي زیر به ترتیب دربارة کدام یک از تمدن هاي نخستین است؟ الف) خدایان متعددي را می   106
پرستیدند و اعتقاد داشتند که هر شهر ازآن خدایی است.

ب) فرماندة این قوم امپراتوري بزرگی تشکیل داد که از سواحل شرقی دریاي مدیترانه تا کوه هاي زاگرس امتداد
داشت.

پ) شهرت فرمانرواي این سلسله به خاطر قانون نامه اي است که از او برجاي مانده و به عنوان نخستین سند قانون 
گذاري جهان به شمار می رود.

ت) به زندگی بعد از مرگ باور داشتند و معتقد بودند که روح پس از مرگ مدتی سرگردان می ماند و سپس به جسم انسان بازمی گردد.
ث) (تصویر مقابل) لوح گلی مربوط به این تمدن است.

سومر - آموري - اّکدي - بابل جدید - سومر بابل - آموري - سومر - بابل قدیم - آشور

سومر - اّکدي - بابل قدیم - مصر - سومر بابل - اّکدي - سومر - بابل جدید - آشور

کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت است؟  107
- مأمون فضل بن سهل وزیر ایرانی خود را در کدام ناحیه به قتل رساند؟

- مذهب اسماعیلیه چگونه مذهبی بود؟
- منارة مسجد جامع سامرا در دورة کدام خالفت عباسی ساخته شد؟

- هنرمندان دورة فاطمیان در چه صنعتی به نوآوري پرداختند و شیوه هاي جدیدي را ابداع کردند؟

سرخس - سنت گرا - متوکل - فلزکاري توس - سنت گرا - مأمون - فلزکاري

توس - عقل گرا - مأمون - سفالگري سرخس - عقل گرا - متوکل - سفالگري

هر کدام یک از وقایع زیر به ترتیب مربوط به کدام پادشاه صفوي است؟  108
الف) در دوران آغازین حکومت این پادشاه، اوضاع حکومت آشفته بود و سران ایالت قزلباش به خود سري و نافرمانی پرداختند.

ب) در دوران پادشاهی وي، هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی دوباره بر کشور حاکم شد.
پ) در دوران وي، والیت خراسان در شرق ایران هدف تهاجم و تخریب شدید ازبکان قرار گرفت.

ت) این شاه صفوي با اتخاذ تدابیر مناسب، مانع تهاجمات پیاپی ارتش عثمانی به خاك ایران شد.

شاه تهماسب - شاه اسماعیل اول - شاه عباس اول - شاه صفی شاه اسماعیل اول - شاه اسماعیل دوم - شاه عباس دوم - شاه تهماسب

شاه تهماسب - سلطان محمد خدابنده - شاه عباس اول - شاه تهماسب شاه اسماعیل دوم - سلطان محمد خدابنده - شاه عباس دوم - شاه سلطان حسین

کدام یک از مفاهیم زیر به «دیدترکیبی» در جغرافیا اشاره می کند و چگونگی شکل گیري «محیط هاي جغرافیایی» حاصل چیست؟  109

مطالعۀ روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري پدیده ها در یک مکان - شناخت مؤثر انسان از محیط طبیعی

مطالعۀ همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی هاي آن در یک مکان - روابط متقابل انسان  و محیط

مطالعۀ همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی هاي آن در یک مکان - شناخت مؤثر انسان از محیط طبیعی

مطالعۀ روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري پدیده ها در یک مکان - روابط متقابل انسان و محیط

  

با مقایسۀ دو تصویر زیر، کدام یک از مفاهیم زیر برداشت می شود؟الف)  110
درك توان ها و استفاده از منابع براي رفع نیازها، از عملکردهاي مثبت انسان در ارتباط

با محیط طبیعی است.
ب) نگاه سودجویانه براي رسیدن به خواسته ها، باعث تغییر شکل مکان ها می شود.

پ) در هر مکان پدیده هاي مختلفی بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می پذیرند.
ت) روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري پدیده ها به صورت جریانی پیوسته سبب تغییر

شکل مکان ها می شود.

ت و ب الف و ت پ و ت ب و الف

با توجه به نقشۀ سوء تغذیه در جمعیت جهان، طبق گزارش فائو (  م) چه کشورهایی به ترتیب از سوء تغذیه باال و بسیار باال در  111
جهان رنج می برند و کدام کشورها دچار سوء تغذیه بسیار کم، متوسط پایین و متوسط باال می باشند؟

چاد - تانزانیا - لیبی - اندونزي - مالزي اتیوپی - یمن - مصر - چین - هند

لیبی - اندونزي - استرالیا - آفریقاي جنوبی - برزیل هند - اتیوپی - یمن - مصر - چین

2014 2016
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ت و ب

 م) چه کشورهایی به ترتیب از سوء تغذیه باال و بسیار باال در

چاد - تانزانیا - لیبی - اندونزي - مالزي

لیبی - اندونزي - استرالیا - آفریقاي جنوبی - برزیللیبی - اندونزي - استرالیا - آفریقاي جنوبی - برزیل
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به ترتیب پس از مرگ کمبوجیه چه کسی بر تخت شاهی نشست و کدام یک از اقدامات خشایارشا بر دیگري مقدم است؟  112

داریوش یکم - سرکوب شورشیان در هگمتانه و پاسارگاد داریوش یکم - فرونشاندن شورش هاي مصر و بابل

خشایارشا - تصرف آتن خشایارشا - نبرد دریایی در تنگۀ ساالمیس

«تمرکز ثروت و درآمد جهان در دست برخی کشورها» توازن کدام یک از عوامل شاخص توسعۀ انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد و اثر آن بر  113
فضاي جغرافیایی به چه شکل است؟

امید به زندگی - تفاوت چشم اندازهاي جغرافیایی درآمد و رفاه - تفاوت چشم اندازهاي جغرافیایی

درآمد و رفاه - یکدست کردن فضاهاي جغرافیایی سواد و آموزش - یکدست کردن فضاهاي جغرافیایی

کدام گروه در سده هاي نخستین هجري، عالوه بر مشارکت در امور محلی، نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از دورة باستان به دورة  114
اسالمی ایفا کردند و در عصر کدام سلسلۀ مسلمان ایرانی مراسم عزاداري امام حسین (ع) در روز عاشورا و جشن عید غدیر خم، با شکوه و عظمت برگزار

می شد؟

مرزبانان - علویان طبرستان مرزبانان - آل بویه دهقانان - آل بویه دهقانان - علویان طبرستان

موارد مشخص شده در متن زیر به ترتیب از ویژگی هاي کدام سلسله ها و امراي مسلمان ایرانی در سده هاي سوم، چهارم و پنجم هجري هستند؟  115
«روابط این حکومت با خالفت عباسی همواره خصومت آمیز بود. این فرد پیش از حمله به بغداد توسط غالمان شورشی خود کشته شد. امیران این سلسله
ایرانی آثار گسترده اي بر ایران و ایرانیان داشتند. در عصر حکومت این خاندان مراسم عزاداري امام حسین (ع) در عاشورا و جشن عید غدیر خم باشکوه

و عظمت برگزار می شد.»

صفاریان - مرداویج - علویان طبرستان - آل بویه طاهریان - یعقوب لیث - سامانیان - علویان طبرستان

سامانیان - حسن بن زید - آل بویه - طاهریان علویان طبرستان - مرداویج - سامانیان - آل بویه

در متن زیر، کدام مفاهیم جامعه شناختی به کار رفته است؟   116
حاکمیت نامشروع بریتانیا بر صنعت نفت ایران تا اواسط قرن بیستم، در روندي تدریجی از سوي قشرهاي مختلف مردم، مورد انتقاد قرار گرفت و در
نهایت، منجر به ملی شدن صنعت نفت گردید. در این برهه، مبارزاتی بین پلیس و کارگران در گرفت که در نهایت منجر به تصویب قانون کار در ایران به

منظور کاهش بی عدالتی گشت. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، نیروي محرکه اي براي مردم دیگر کشورهاي منطقه براي کسب حقوق خود بود.

 استعمار فرانو – تأثیر نظام فرهنگی بر نظام اقتصادي – تأثیر نظام سیاسی بر نظام اقتصادي – جهان هاي اجتماعی در عرض هم

 استعمار قدیم - تأثیر نظام فرهنگی بر نظام سیاسی - تأثیر نظام اقتصادي بر نظام سیاسی – تعامالت بین فرهنگی

 امپریالیسم اقتصادي - تأثیر نظام فرهنگی بر نظام اقتصادي – تأثیر نظام اقتصادي بر نظام سیاسی – ارتباطات بین فرهنگی

استعمار نو – تأثیر نظام فرهنگی بر نظام سیاسی – تأثیر نظام سیاسی بر نظام اقتصادي – ارتباطات بین فرهنگی

کشورهاي غربی برخی صنایع وابسته را به کشورهاي استعمارزده منتقل کردند. این انتقال در جهت استقالل این کشورها  .................. و در  117
جهت .................. است.

تعدیل جهانی ثروت است - منافع بیشتر کشورهاي استعمارگر است. تعدیل جهانی ثروت نیست - منافع بیشتر کشورهاي استعمارگر است.

تعدیل جهانی ثروت است - کاهش وابستگی کشورهاي غربی و غیر غربی است. تعدیل جهانی ثروت نیست - کاهش وابستگی کشورهاي غربی و غیر غربی است.

همۀ گزینه ها دربارة نخستین بیدارگران اسالمی صحیح است به جز گزینۀ ..................  118

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

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

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

یکی از مهم ترین ویژگی هاي بیدارگران اسالمی اعتقاد به شکل قدرت واحد اسالمی است.
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در ارتباط با تعامل سه جهان ذهنی، فرهنگی و تکوینی کدام گزینه به  ترتیب ویژگی هاي دیدگاه اول و کدام گزینه ویژگی هاي دیدگاه دوم را  119
به درستی بیان می  کند؟

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

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

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

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

هر یک از عبارات زیر به  ترتیب با مفاهیم کدام گزینه در ارتباط است؟   120
الف) فرهنگ قرون وسطی، از این نوع فرهنگ بود. 

ب) نخستین انقالب لیبرال در تاریخ تحوالت اجتماعی جهان است. 
پ) فرهنگ جدید غرب با این رویداد آغاز می  شود.

ت) باور ها و ارزش هاي بنیادین غرب هستند.

فرهنگ اساطیري ـ انقالب فرانسه ـ فتح قسطنطنیه ـ لیبرالیسم، سکوالریسم و سوسیالیسم 

فرهنگ اساطیري ـ انقالب روسیه ـ پیدایش فلسفه  هاي روشنگري ـ اومانیسم، روشنگري و سوسیالیسم 

فرهنگ دینی مسیحیت ـ انقالب فرانسه ـ پیدایش فلسفه  هاي روشنگري ـ سکوالریسم، اومانیسم و روشنگري 

فرهنگ دینی مسیحیت ـ انقالب روسیه ـ فتح قسطنطنیه ـ سکوالریسم، روشنگري و لیبرالیسم

121  ..................  اگر به ارزش هاي فرهنگی جامعه وفادار بماند، با استفاده از  ..................  خود به بسط و توسعۀ فرهنگ کمک می کند و اگر از
ارزش ها و آرمان هاي فرهنگی دور شود زمینۀ  .................. ، تزلزل،  ..................  و هویتی را پدید می آورد.

نظام سیاسی ـ مدیریت سیاسی ـ تعارضات ـ بحران هاي فرهنگی نظام فرهنگی ـ مدیریت فرهنگی ـ تعارضات ـ بحران هاي فرهنگی

نظام فرهنگی ـ مدیریت فرهنگی ـ تحول ـ بحران هاي ارزشی نظام سیاسی ـ مدیریت سیاسی ـ تحول ـ بحران هاي ارزشی

به ترتیب، هریک از موارد زیر، نتیجۀ چیست؟  122
- کمک به استفاده از طبیعت

- برخورداري از فرصت هاي زندگی در اجتماعات
- شکل گیري شاخه هاي مختلف در علوم اجتماعی

آگاهی به فرصت ها و محدودیت هاي فناوري - فراهم شدن زمینۀ فهم متقابل انسان ها توسط علوم اجتماعی - ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان

شناخت طبیعت و قوانین آن توسط علوم طبیعی - فراهم شدن زمینۀ فهم متقابل انسان ها توسط علوم اجتماعی - رهایی از سیطرة فناوري بر زندگی بشر

آگاهی به فرصت ها و محدودیت هاي فناوري - شناخت قواعد زندگی در اجتماعات - رهایی از سیطرة فناوري بر زندگی بشر

شناخت طبیعت و قوانین آن توسط علوم طبیعی - شناخت قواعد زندگی در اجتماعات - ابعاد و انواع مختلف کنش هاي اجتماعی

کدام گزینه به ترتیب با توجه به گزاره هاي زیر صحیح است؟  123
«عضویت در نهادهاي اجتماعی مثل آموزش و پرورش - موجودات زنده و نظم آن - بازي هاي گروهی همچون هندبال - شکل گیري آگاهی مشترك و

عمومی در جوامع انسانی»

تکوینی - اعتباري - اعتباري - تکوینی اعتباري - تکوینی - اعتباري - اعتباري

اعتباري - اعتباري - تکوینی - تکوینی تکوینی - تکوینی - اعتباري - اعتباري
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شناخت طبیعت و قوانین آن توسط علوم طبیعی - شناخت قواعد زندگی در اجتماعات - ابعاد و انواع مختلف کنش هاي اجتماعی

«عضویت در نهادهاي اجتماعی مثل آموزش و پرورش - موجودات زنده و نظم آن - بازي هاي گروهی همچون هندبال - شکل گیري آگاهی مشترك و

تکوینی - اعتباري - اعتباري - تکوینی

اعتباري - اعتباري - تکوینی - تکوینی

www.alirezaafshar.org



«تغییر در شرایط اقتصادي جامعه»، «تفاوت در الیه هاي سطحی جهان اجتماعی» و «تغییر نگرش به وجود خدا و اصل آفرینش در جهان اجتماعی  124
اسالم» به ترتیب از چه نوع تفاوت هایی است که در جهان هاي اجتماعی رخ می دهد؟

تفاوت هایی که درون یک جهان اجتماعی رخ می دهد. – تفاوت هایی که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد. – تفاوت هایی که یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی
دیگر تبدیل می کند.

تفاوت هایی که یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند. – تفاوت هایی که در یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد. – تفاوت هایی که در یک جهان اجتماعی
پذیرفته شده است.

تفاوت هایی که در یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد. – تفاوت هایی که یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند. – تفاوت هایی که در یک جهان اجتماعی
پذیرفته می شود.

تفاوت هایی که در یک جهان اجتماعی پذیرفته نمی شود. – تفاوت هایی که در یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد. – تفاوت هایی که یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی
دیگر تبدیل می کند.

هریک از عبارات زیر به ترتیب علت کدام مورد است؟  125
- محدود ندانستن علم به معناي حسی و تجربی آن

- طبیعی دانستن قشربندي اجتماعی
- توزیع نابرابر مزایاي اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و دانش میان افراد

جامعه شناسان پوزیتیویستی به دنبال معیاري براي داوري ارزشی علمی هستند. - تغییر در آن امکان پذیر نیست. - نابرابري هاي اجتماعی

جامعه شناسان انتقادي سعی دارند از محدودیت هاي علم تجربی رها شوند. - نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن آن نادیده گرفته می شود. - نابرابري هاي اجتماعی

جامعه شناسان انتقادي به دنبال معیاري براي ارزیابی و انتقادند. - عدم چشم پوشی از ساختارهاي اجتماعی - تفاوت هاي طبیعی

جامعه شناسان تفهمی از محدودیت هاي علم تجربی رها شوند - تثبیت کارکردهاي قشربندي اجتماعی - تفاوت هاي طبیعی

کدام گزینه در رابطه با بحران اقتصادي و بحران زیست محیطی درست است و مهم ترین بحران اقتصادي کدام است؟  126

بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا هردو هویتی اقتصادي دارند، ولی تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. بحران اقتصادي چالشی مستمر در سرمایه داري غربی است. ولی چالش
فقر و غنا اغلب دوره اي و مقطعی است. - بحران اقتصادي بین دو جنگ جهانی

برخی اندیشمندان بحران هاي محیط زیست را ناشی از نوع رویکرد انسان مدرن و فرهنگ معاصر غرب به طبیعت می دانند. فرهنگ مدرن طبیعت را مادة خام و بی جانی می داند
که انسان اجازة هرگونه تصرفی را در آن دارد. - بحران اقتصادي اخیر در غرب

برخی اندیشمندان بحران هاي محیط زیست را ناشی از نوع رویکرد انسان مدرن و فرهنگ معاصر به طبیعت می دانند. فرهنگ مدرن طبیعت را مادة خام و بی جانی می داند که
انسان اجازة هرگونه تصرفی را در آن دارد. - بحران اقتصادي بین دو جنگ جهانی

بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا هردو هویتی اقتصادي دارند، ولی تفاوت هایی با یکدیگر دارند. بحران اقتصادي چالشی مستمر در سرمایه داري غربی است، ولی چالش فقر و
غنا اغلب دوره اي و مقطعی است. - بحران اقتصادي اخیر در غرب
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در تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی چه اقداماتی صورت می گیرد؟  127

کسانی که دانش علمی دارند با درك عمیقی که از شناخت عمومی دارند، آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی را پیدا کرده شناسایی و راه حل ارائه می دهند.

همۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادي که دربارة این مسائل شناخت دقیق تري دارند، می توانند راه حل هاي صحیح ارائه
کنند.

اعضاي جامعه براي حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می 
شود.

در چنین شرایطی ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق بازمی ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل دانش عمومی را از
دست می دهد.

صحیح یا غلط بودن هریک از گزاره هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟   128
الف) ابعاد اخالقی و روانی انسان ها به بخش اجتماعی جهان انسانی تعلق دارد.

ب) هر یک از ما دانسته ها، تجربه ها و خلقیات ویژه اي داریم که افراد دیگر با ما در آن ها شریک هستند.
پ) بخش فردي جهان انسانی را جهان ذهنی می گویند.

ت) فرهنگ محصول آگاهی و اعمال متفاوت انسان هاست.

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

هریک از عبارات زیر، به ترتیب پیامد کدام مورد است؟  129
- تفاوت شیوة زندگی انسان یکجانشین و کوچ نشین

- از دست رفتن امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان هاي بشري
- تنگ شدن عرصه بر کنش هاي عاطفی

الزام ها و پیامدهایی که زندگی انسان را متأثر می کند. - قفس آهنین - زوال معنا و عقالنیت ذاتی

افق ها و ظرفیت هاي جهان اجتماعی - زوال معنا و عقالنیت ذاتی - طرد عناصر معنوي و مقدس از جهان

الزام ها و پیامدهایی که زندگی انسان را متأثر می کند. - افول علوم و روش هاي فراتجربی - رواج کنش هاي حسابگرانۀ معطوف به دنیا

افق ها و ظرفیت هاي جهان اجتماعی - رواج کنش هاي حسابگرانۀ معطوف به دنیا - زوال معنا و عقالنیت ذاتی

صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  130
الف) براساس دیدگاه کسانی که جهان ذهنی را مهم تر از جهان طبیعت می دانند، ذهن افراد هویتی طبیعی و مادي دارد.

ب) از نگاه قرآن، جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت است.
پ) قرآن کریم جهان فردي اشخاص را نادیده نمی گیرد و بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأکید می کند.

پ) براساس دیدگاه کسانی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان تکوینی و ذهنی می دانند، جهان تکوینی اهمیتی ندارد؛ ولی جهان ذهنی داراي اهمیت
است.

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

به ترتیب کدام پدیده ها در جهان اجتماعی ایجاد نمی شوند و فروریختن یک جهان اجتماعی پیامد کدام مورد است؟  131

پدیده هاي تکوینی - عدم ایجاد آگاهی شخصی و عمومی در یک جامعه

پدیده هاي اعتباري - عدم ایجاد آگاهی شخصی و عمومی در یک جامعه

پدیده هاي اعتباري - عدم موفقیت جهان اجتماعی در انتقال فرهنگ خود به نسل دیگر

پدیده هاي تکوینی - عدم موفقیت جهان اجتماعی در انتقال فرهنگ خود به نسل دیگر
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 و فروریختن یک جهان اجتماعی پیامد کدام مورد است؟
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پروسۀ ذکرشده در کدام یک از نمودارهاي زیر به درستی ترسیم شده است؟  132

فعالیت و خالقیت کنشگران در معانی ذهنی و فرهنگی  پیدایش معانی گوناگون  قرارگیري تبیین در حاشیۀ تفسیر

خالق و فعال بودن انسان ها در تولید معانی  پیدایش فرهنگ ها و جهان هاي اجتماعی مختلف  پدیدآمدن معانی ذهنی و فرهنگی متفاوت

تنوع و تکثر معانی  پیچیدگی کنش هاي انسانی و دشواري فهم معناي نهفته در آن ها  رجوع به زمینۀ فرهنگی کنش با استفاده از روش هاي کّمی

عمل کردن کنشگران براساس معناي ذهنی و فرهنگی ضرورت فهم معانی کنش براي پی بردن به داللت هاي کنش هویت زدایی از پدیده هاي اجتماعی

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هریک از موارد زیر در کدام گزینه مشخص شده است؟  133
الف) از رویکرد انکارگرایانه جهان غرب به ابعاد معنوي و دینی جهان به عنوان «پروتستانتیسم» یاد می شود.

ب) در فرهنگ معنوي، اگر افرادي که درون فرهنگ دینی زندگی می کنند، دنیا را هدف برتر خود قرار داده باشند، از آشکار شدن آن پرهیز و رفتار
دینی خود را توجیه دنیوي می کنند.

ج) هستی شناسی هر فرهنگی متناسب با انسان شناسی آن فرهنگ است؛ زیرا انسان بخشی از جهان هستی است.
د) ادبیات مدرن، حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره و این جهانی را منعکس می کند؛ به  همین دلیل رمان در فرهنگ غرب، بیشترین اهمیت را پیدا

کرده است.
هـ) از پایان قرن بیستم با افول حس گرایی، فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت شناختی شده است که طی آن امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها

و اندیشه ها و خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب شد.

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

هر یک از عبارات زیر به کدام نوع هویت اشاره دارد؟ (به ترتیب)  134
 الف) ایرانی بودن

ج) منصف بودن
ب)دختر بودن
د) صادق بودن

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

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

کدام مورد مرتبط با نگاه فرهنگ مدرن نسبت به طبیعت نیست؟  135

حل مشکالت با تصرف طبیعت - نوید دادن پیروزي بر طبیعت

مجاز بودن دخل و تصرف در طبیعت - تالش براي تسخیر طبیعت

تصرف طبیعت با فنون و روش هاي تجربی - خام و بی جان دانستن طبیعت

کودکانه پنداشتن نگاه دینی به طبیعت - جنبش هاي اجتماعی براي کنترل بحران محیط زیست

به ترتیب کدام یک از قضایاي زیر شرطی و کدام یک حملی است؟  136

اگر کسی عیب خود را ببیند دیگران را مالمت نمی کند – توانا بود هر که دانا بود. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد – فلزات رسانا هستند.

هوا لطیف می شود اگر باران ببارد – این منطقه خوش آب و هوا است. 180زوایاي مثلث   است – عدد هشت بر دو قابل قسمت است.

تعریف استخدام تمام وقت، به نوعی استخدام که شخص به صورت تمام وقت در محل کار خود حضور می یابد، چه ایراد منطقی بر آن وارد  137
است؟

دوري است. نه جامع و نه مانع است. مانع نیست. جامع نیست.

کدام گزینه نادرست است؟  138

اندیشیدن به اصلی ترین مسائل هستی و وجود شناسی انحصار به زمان و مکان معینی ندارد.

در تمامی تمدن ها کسانی بوده اند که دربارة اساسی ترین مسئله هاي هستی و زندگی بشر اندیشیده اند.

اندیشیدن به اساسی ترین مسائل هستی انحصاري به زمان خاصی ندارد لکن سخن گفتن از این مسائل از یونان باستان آغاز شد.

عدم وصول آثار مکتوب از اندیشه هاي باستان دلیل بر نبود آن ها نیست.

مطابق نظر هراکلیتوس به ترتیب کدام گزینه بیانگر عنصر اولیۀ سازندة سایر عناصر، علت پدیدار شدن اشکال گوناگون و منشأ پیدایش  139
موجودات مختلف است؟

ستیز و جنگ- آتش- تغییر و تبدیل آتش- تغییر و تبدیل- ستیز و جنگ ستیز و جنگ- تغییر و تبدیل- آتش آتش- ستیز و جنگ- تغییر و تبدیل
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اندیشیدن به اساسی ترین مسائل هستی انحصاري به زمان خاصی ندارد لکن سخن گفتن از این مسائل از یونان باستان آغاز شد.

مطابق نظر هراکلیتوس به ترتیب کدام گزینه بیانگر عنصر اولیۀ سازندة سایر عناصر، علت پدیدار شدن اشکال گوناگون و منشأ پیدایش  

ستیز و جنگ- آتش- تغییر و تبدیل
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کدام یک از گزاره هاي زیر در بارة  افترایی که از دیرباز به سقراط نسبت می دادند الزامًا درست نیست؟  140

 حق جلوه دادن باطل  دستیابی به اسرار آسمان و زمین

در پیش گرفتن رفتاري خالف دین  آموزش اینکه چگونه می توان  باطل را حق جلوه داد.

از نظر افالطون نسبت عالم طبیعت به عالم مثل مانند نسبت  .................. به .................. است و حقیقت برتر در جهان .................. یافت  141
می شود.

سایه – صاحب سایه – طبیعت صاحب سایه – سایه – طبیعت صاحب سایه – سایه – مثل سایه – صاحب سایه – مثل

دلیل پدید آمدن مغالطات «ابهام در مرجع ضمیر»، «نگارشی کلماتی» و «توسل به معناي ظاهري» به ترتیب کدام است؟  142

معلوم نبودن مرجع ضمیر - عدم رعایت حرکات کلمات - عدم کتابت صحیح

معلوم نبودن مرجع ضمیر - کاربرد کلمات به ظاهر مشترك - به کار بردن انواع داللت ها به جاي هم

عبارات دوپهلو - عدم حرکت گذاري درست - به کار بردن انواع داللت ها به جاي هم

عبارات دوپهلو - عدم رعایت عالئم سجاوندي - عدم کتابت صحیح

نقیض کدام یک از قضایاي زیر می تواند به همراه قضیۀ «هیچ ج ب نیست» یک قیاس اقترانی شکل دوم منتج بسازد؟  143

هر ب الف است. بعضی الف ب است. بعضی الف ب نیست. هر الف ب است.

چرا برتراند راسل (فیلسوف انگلیسی قرن بیستم) برهان امتناع تسلسل علل را باطل می داند؟  144

اگر موجود بی علت می تواند وجود داشته باشد، فرقی میان خدا و جهان نیست که کدام را علت العلل بدانیم.

اگر موجود بی علت می تواند وجود داشته باشد، نیازي به خدا نیست.

اگر موجود بی علت می تواند وجود داشته باشد، علت العلل بودن فقط در انحصار خداست.

اگر موجود بی علت می تواند وجود داشته باشد، سوال «چه کسی خداوند را آفریده» بی معناست.

چه تعداد از عبارات زیر استدالل هستند؟  145
الف) سالیانه مبالغ قابل توجهی صرف چاپ اسکناس و وسایل مربوط به آن می شود که بهره گیري از کارت ها سبب کاهش هزینه هاي چاپ اسکناس

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

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

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

یک دو چهار سه

کدام مورد دربارة ویژگی هاي مردم مدینۀ جاهله درست نیست؟  146

مهم ترین تفاوتشان با مردم مدینۀ فاضله در هدف است. به دنبال سالمت جسم و لذات فراوان هستند.

در جستجوي سعادت نیستند. اگر به سعادت مورد نظرشان دست نیابند، گمان می کنند که به بدبختی افتاده اند.

تکمیل و تصحیح معلومات انسان دربارة نظام کیهانی، به ترتیب به کدام یک از اشکال پیشرفت دانش بشر اشاره دارد؟  147

هر دو به دستیابی به دانش هاي جدید دربارة اشیاء اشاره دارند. دستیابی به دانش هاي جدید - پی بردن به اشتباهات گذشتگان

پی بردن به اشتباهات گذشتگان - دستیابی به دانش هاي جدید هر دو به پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح معلومات آن ها اشاره دارند.

در کدام یک از تعریف هاي زیر، تعداد اشکاالت بیشتر است؟  148

قطب شمال: جایی است که قطب نما آن را نشان می دهد. پرواز: عملی که پرندگان انجام می دهند.

زهره: کوکبی است که از زمین به خورشید نزدیک تر است. سقف: سطحی صاف است که روي ساختمان را می پوشاند.
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 به کدام یک از اشکال پیشرفت دانش بشر اشاره دارد؟

هر دو به دستیابی به دانش هاي جدید دربارة اشیاء اشاره دارند.

پی بردن به اشتباهات گذشتگان - دستیابی به دانش هاي جدید

قطب شمال: جایی است که قطب نما آن را نشان می دهد.

زهره: کوکبی است که از زمین به خورشید نزدیک تر است.
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در کدام گزینه مورد اول درست و مورد دوم نادرست است؟  149

فالسفۀ مسلمان علیت را امري عقالنی می دانند. / کانت علیت را جزء مفاهیم پایۀ ذهن می دانست.

دکارت علیت را امري فطري می دانست. / هیوم معتقد بود که توالی پدیده ها همان علیت است.

تجربه گرایان توالی پدیده ها را علیت می نامند. / کانت معتقد بود فهم علیت اکتسابی نیست.

کانت معتقد بود که علیت امري ابژکتیو است. / فیلسوفان مسلمان معتقدند که هر دادة تجربی مبتنی بر علیت است.

نوع داللت الفاظ مشخص شده در جمالت زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده اند؟  150
«رستم بر اسب نشست - خورشید چشمانت چه زیباست - سر بریده حرف نمی زند - کفشم را واکس زدم»

التزامی - تضمنی - مطابقی - التزامی مطابقی - التزامی - التزامی - تضمنی التزامی - مطابقی - تضمنی - مطابقی مطابقی - التزامی - مطابقی -  تضمنی

151  کدام سؤال در حیطۀ «معرفت شناسی» قرار نمی گیرد؟

کدام موجودات را نمی توان شناخت؟ آیا ممکن است روزي انسان بفهمد تمام باورهایش نادرست بوده است؟

آیا خدا می تواند شناخت انسان را دگرگون کند؟ آیا اطالعاتی که ما از جهان کسب می کنیم مطابق با واقعیت جهان است؟

در کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا به کدام یک از دالیل زیر در اثبات تمایز وجود و ماهیت در ذهن اشاره شده است؟  152

هر ماهیتی برابر با همۀ ذات ها خواهد بود. تصور هر ماهیتی براي موجودشدن کافی نیست.

اوصاف وجود اشیاء برابر با اوصاف ماهیت آن ها نمی باشد. حمل وجود بر ماهیت، با حمل ماهیت بر خودش برابر نیست.

چه تعداد گزارة درست در خصوص دیدگاه فالسفۀ مسلمان دربارة علیت وجود دارد؟  153
مسئلۀ علیت یک قاعدة عقلی است که با حس و تجربه قابل اثبات است.

براي اینکه علت حوادث طبیعی را بدانیم، باید از حس و تجربه استفاده کنیم.
اصل علیت یک قاعدة عقلی و فطري است و از تجربه به دست نمی آید.

اینکه هر ممکنی خودش به خودش وجود دهد، یعنی اجتماع نقیضین.

یک دو سه چهار

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد حد وسط نادرست می باشد؟  154

به جزء مشترك میان دو قضیه می گویند.

باعث مقارنت و ارتباط میان دو مقدمه و نتیجۀ استدالل می شود.

با حذف کردن آن محمول نتیجه از مقدمۀ دوم و موضوع نتیجه از مقدمۀ اول به دست می آید.

حد وسط در دو مقدمه باید از لحاظ معنایی و لفظی عینًا تکرار شود.

ارزش نتیجۀ قضایا در کدام گزینه درست است؟  155

الف) هیچ الف ب نیست، هر ج ب است. - معتبر
ب) بعضی ب الف است، هر ب ج است. - معتبر

الف) هر ب الف است، بعضی ج ب نیست. - معتبر
ب) هیچ الف ب نیست، هیچ ب ج نیست. - نامعتبر

الف) بعضی الف ب است، بعضی ج ب است. - نامعتبر
ب) هر ب الف است، هیچ ج ب نیست. - معتبر

الف) بعضی الف ب است، هر ب ج است. - نامعتبر
ب) بعضی الف ب نیست، بعضی ب ج است. - نامعتبر

از نظر سقراط در چه صورتی انسان نباید از خطر هراسی به دل راه دهد؟  156

دستیابی به راه درست و آن را در پیش گرفتن مبارزه با سوفسطائیان و آگاه کردن مردم از مغالطه هایشان

کوشش در جست و جوي دانش و آموختن آن به دیگران مأمور شدن از طرف خداوند و بیدار ساختن انسان ها

در نگاه فیلسوفان مسلمان  ..................  از راه  ..................  توسط  ..................  به دست می آید و در اختیار انسان هاي دیگر قرار می گیرد.  157

برترین معارف - برترین مرتبۀ عقل - فیلسوفان برترین معارف - برترین مرتبۀ شهود - عارفان

برترین دانش ها و معارف - برترین مرتبۀ شهود - پیامبران الهی برترین تجربیات علمی - عالی ترین مرتبۀ شهود - دانشمندان

به ترتیب در نظر دکارت و کانت آنچه ما را به یک مبدأ نامتناهی می رساند  ..................  و  ..................  است.  158

وجود محدود و متناهی جسم انسان - ارادة نامتناهی براي تحقق فعل اخالقی درك آدمی از حقیقت نامتناهی - ارادة نامتناهی براي تحقق فعل اخالقی

درك آدمی از حقیقت نامتناهی - نیاز روح جاودانه به یک جهان ماورائی وجود محدود و متناهی جسم انسان - نیاز روح جاودانه به یک جهان ماورائی
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کوشش در جست و جوي دانش و آموختن آن به دیگران

در نگاه فیلسوفان مسلمان  ..................  از راه  ..................  توسط  ..................  به دست می آید و در اختیار انسان هاي دیگر قرار می گیرد.  

برترین معارف - برترین مرتبۀ عقل - فیلسوفان

برترین دانش ها و معارف - برترین مرتبۀ شهود - پیامبران الهی

 در نظر دکارت و کانت آنچه ما را به یک مبدأ نامتناهی می رساند  ..................  و  ..................  است.

وجود محدود و متناهی جسم انسان - ارادة نامتناهی براي تحقق فعل اخالقی

درك آدمی از حقیقت نامتناهی - نیاز روح جاودانه به یک جهان ماورائی
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در کدام گزینه وجه اختالف نظر دکارت و کانت دربارة عقل به درستی بیان شده است؟  159

دکارت به عقل، به عنوان یک حقیقت متعالی در جهان قائل بود اما از نظر کانت عقل تنها قادر به شناسایی مفاهیم ذهنی است.

دکارت عقل گرا است اما کانت مفاهیمی چون وجود، ضرورت و علیت را از واقعیت می گیرد.

دکارت، خدا را از طریق اخالق و عقل عملی ثابت می کند اما کانت آن را نمی پذیرد.

از دیدگاه دکارت عقل نظري می تواند وجود خدا و نفس مجرد را اثبات کند اما کانت منکر این امر بود.

کدام گزینه، قیاس اقترانی شکل چهارم است؟  160

هر ایرانی آسیایی است. برخی مسلمانان ایرانی هستند. برخی آسیایی ها مسلمان هستند.

هر درختی جاندار است. هر جانداري رشد و نمو می کند. هر درختی رشد و نمو می کند.

هر فلزي عنصر است. بعضی از فلزها مایع هستند. بعضی عنصرها مایع هستند.

هر قویی سفید است. هیچ کالغی سفید نیست. هیچ قویی کالغ نیست.

با توجه به ابعاد پنج گانۀ رشد در دورة نوجوانی کدام گزینه نادرست است؟  161

ناگهانی بودن از مشخصه هاي رشد جسمانی دورة نوجوانی است که با شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی همراه است و این تغییرات فیزیولوژیک در اغلب اجزاي بدن
دیده می شود.

بروز قوة استدالل، در دورة نوجوانی صورت می گیرد و داللت بر رشد شناختی می کند که تغییرات این رشد به صورت شگفت آوري می باشد.

فردي که به دلیل پر انرژي بودن، به نمایش توان خویش، به مزاحمت در معابر شهري می پردازد و احساس لذت می کند داللت بر عدم رشد هیجان مثبت و سازنده دارد و
تحریک پذیري نوجوانان در این دوره به دلیل تغییرات فیزیولوژیک و هورمونی می باشد.

رشد اخالقی دورة نوجوانی وابسته به شکل گیري رشد شناختی است، بنابراین داشتن رشد شناختی به رشد اخالقی منجر می شود.

مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات در حافظۀ کوتاه مدت چیست؟  162

فرایند فیزیولوژیکی که در سلول هاي مغز صورت می گیرد. محو شدن مواد اطالعاتی حافظه به دلیل گذشت زمان

( ) و ( گزینۀ ( 13جایگزینی مواد اطالعات با مواد جدید

به چه دلیلی مردم از واژة مسئله تصور مثبتی ندارند؟  163

آن را به عنوان چالش در زندگی می دانند. راه حل آن مسئله را نمی دانند.

راه حل مسئله را چالش می دانند. توانایی سازگاري با آن را ندارند.

به روش هاي  ..................  که افراد به هنگام تصمیم گیري اتخاذ می کنند، سبک تصمیم گیري می گویند و بسیاري از آنها  .................. می باشند و  164
سبک  .................. بهتر از سایر سبک هاست.

ثابت و یکنواخت - کارآمد - تکانشی مختلف و متنوع - ناکارآمد - منطقی ثابت و یکنواخت - ناکارآمد - منطقی مختلف و متنوع - کارآمد - تکانشی

هریک از موارد زیر، مربوط به کدام یک از پیشنهادات در هنگام تصمیم گیري است؟ (به ترتیب)  165
الف) بی توجهی به این نکته باعث تصمیم گیري هاي پر خطر می شود.

ب) هرچه موضوع تصمیم گیري دقیق تر باشد، اقدام هاي بعدي شفاف تر خواهد بود.
ج) اطالع داشتن از بازي هاي آسیب زا فضاي مجازي.

د) حذف تک تک جنبه ها.

شناخت موقعیت هاي پرخطر - تصمیم مورد نظر را خوب بشناسیم - استفاده از سبک تصمیم گیري منطقی - استفاده از روش هاي میان بر.

سبک تصمیم گیري منطقی - تصمیم مورد نظر را خوب بشناسیم - شناخت موقعیت هاي پرخطر - استفاده از روش هاي میان بر.

تصمیم مورد نظر را خوب بشناسیم - استفاده از روش هاي میان بر - شناخت موقعیت هاي پرخطر - استفاده از سبک تصمیم گیري منطقی

شناخت موقعیت هاي پرخطر - استفاده از روش هاي میان بر - استفاده از سبک تصمیم گیري منطقی - شناخت تصمیم موردنظر
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شناخت موقعیت هاي پرخطر - تصمیم مورد نظر را خوب بشناسیم - استفاده از سبک تصمیم گیري منطقی - استفاده از روش هاي میان بر.

سبک تصمیم گیري منطقی - تصمیم مورد نظر را خوب بشناسیم - شناخت موقعیت هاي پرخطر - استفاده از روش هاي میان بر.

تصمیم مورد نظر را خوب بشناسیم - استفاده از روش هاي میان بر - شناخت موقعیت هاي پرخطر - استفاده از سبک تصمیم گیري منطقی

شناخت موقعیت هاي پرخطر - استفاده از روش هاي میان بر - استفاده از سبک تصمیم گیري منطقی - شناخت تصمیم موردنظر
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در چه صورت مسائل به جاي تهدید باك موضوع و فرصت پیشرفت تبدیل می شوند؟ ب) عدم دانستن حل مسئله توسط برخی اشخاص گاهی  166
می تواند معلول چه باشد؟ ج) احتمال انتخاب راه حل بهتر در چه صورت بیشتر است؟ د) چه چیزي باعث استفاده از راه حل هاي غیر منطقی می شود؟

الف) غنیمت شدن وضعیت پیش آمده ب)کم کاري در تمرکز بر روي موضوع ج) مشخص کردن هدف هاي بلند مدت د)عدم شناسایی دقیق توانمدي ها

الف) حل مسئله با استفاده از روش هاي مناسب ب) کم کاري در تعریف هدف به صراحت ج) داشتن علم بیشتر نسبت به موضوع د) نداشتن عالقۀ کافی نسبت به حل مسئله

 الف) حل مسئله با استفاده از روش هاي مناسب ب) کم کاري در تعریف هدف به صراحت ج) جدي تر بودن در جریان حل مسئله د) عدم شناسایی دقیق توانمدي ها

 الف) غنیمت شدن وضعیت پیش آمده ب) کم کاري در تمرکز بر روي موضوع ج) داشتن علم بیشتر نسبت به موضوع د ) نداشتن عالقۀ کافی نسبت به حل مسئله

به ترتیب درست یا نادرست بودن هریک از عبارت هاي زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟   167
الف) هرگاه فرد مجبور شود بین دو انتخاب مطلوب یکی را برگزیند، تعارض گرایش – گرایش را تجربه خواهد کرد. 

ب) در تصمیم گیري هاي پیچیده و مهم بهتر است از روش هاي اکتشافی استفاده کرد.
ج) یکی از عالئم رفتاري فشار روانی، عصبانی شدن فرد می باشد.

د) در سبک تصمیم گیري وابسته، فرد به جاي فکر کردن، از دیگران کورکورانه اطاعت می کند.
هـ) این که در جریان حل یک مسئله، هرچه جدي تر باشیم، احتمال انتخاب راه حل بهتر، بیشتر است اشاره به این دارد که حل مسئله یک «فرایند و جریان»

تحت کنترل است.

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

به ترتیب الف) در کدام صورت مسائل به جاي تهدید به یک موضوع خوشایند و فرصت پیشرفت تبدیل می شوند؟ و ب) عدم دانستن حل مسئله  168
توسط برخی اشخاص گاهی می تواند معلول .................. باشد و ج) در چه صورت می تواند موانع احتمالی را به خوبی شناسایی کند؟  د) چه چیزي باعث

استفاده از راه حل هاي غیرمنطقی می شود؟

الف) غنیمت شمردن وضعیت پیش آمده ب) کم کاري در تمرکز بر روي موضوع ج) جدي تر بودن نسبت به مسئله د)عدم شناسائی دقیق توانمندي ها

الف) حل مسئله با استفاده از روش هاي درست ب) کم کاري در تعریف هدف به صراحت ج) داشتن علم بیش تر نسبت به موضوع د) نداشتن عالقۀ کافی نسبت به حل مسئله

الف) حل مسئله با استفاده از روش هاي درست ب) کم کاري در تعریف هدف به صراحت ج) شناخت موقعیت فعلی یا مبدأ د) عدم شناسایی دقیق توانمندي ها

غنیمت شمردن وضعیت پیش آمده ب) کم کاري در تمرکز بر روي موضوع ج) داشتن علم بیش تر نسبت به موضوع د) نداشتن عالقۀ کافی نسبت به حل مسئله

تعدادي از زنان به دلیل اینکه احساس کردند ظلم ها و تبعیض هایی بر آن ها روا شده است، به جنبش هاي فمنیستی پیوستند و این یکی از  169
راه هایی بود که مشکل زنان به عنوان یک مسئله مورد توجه قرار گرفت؛ در این ارتباط کدام گزینه نادرست است؟

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

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

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

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

کدام گزینه نادرست است؟  170

فرضیه، جمله اي خبري است که به صورت خردمندانه و نه لزومًا مبتنی بر تجربه طرح می شود.

فرضیه در صورت تأیید، به قانون یا اصل تبدیل می شود.

نتایج بررسی فرضیه ممکن است، پرسش هایی را به دنبال داشته باشد.

رابطۀ بین مسئله و فرضیه رابطۀ یک سویه نیست.

اگر خط عمودي نمودار بیانگر میزان صرفه جویی و خط افقی بیانگر گذشت زمان به ساعت باشد، کدام نمودار، نموداِر فراموشی بر مبناي  171
آزمایش ابینگهوس است؟
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اگر خط عمودي نمودار بیانگر میزان صرفه جویی و خط افقی بیانگر گذشت زمان به ساعت باشد، کدام نمودار، نموداِر فراموشی بر مبناي  
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به چه دلیل بیشتر مردم تمایل به پذیرفتن شرط   -  ندارند؟  172

گزینۀ  و  صحیح است. به دلیل کم بودن مزیت  به دلیل فرار از ضرر به دلیل پرخطر بودن 

5050

12

هر یک از گزاره هاي زیر به کدام یک از موانع تصمیم گیري اشاره دارد؟  173
الف) مربی فوتبالی به دلیل فحاشی هاي تماشاگران، بهترین بازیکن زمین را تعویض می کند. 

ب) کسی با وجود دسترسی به شواهد متقن مبنی بر کالهبردار بودن دوست صمیمی اش، همچنان او را بی گناه می داند.

کنترل نکردن هیجانات - سوگیري تأیید  اعتماد افراطی - اعتماد افراطی 

سوگیري تأیید - اعتماد افراطی  کنترل نکردن هیجانات - اعتماد افراطی 

به ترتیب هریک از عبارت هاي زیر اشاره به کدام یک از مراحل حافظه دارد؟  174
الف) براساس زمان این مرحله از حافظه می توان خاطرات را درجه بندي کرد.

ب) پدیدة نوك زبانی اشاره به مشکل در این مرحله از حافظه دارد.
ج) به دلیل امکان خطاي بیش تر درصورت خاصی از این مرحلۀ حافظه، به حافظۀ کودکان نمی توان اعتماد کرد.

الف) مرحلۀ بازیابی، ب) مرحلۀ ذخیره سازي، ج) مرحلۀ رمزگردانی الف) مرحلۀ ذخیره سازي، ب) مرحلۀ رمزگردانی، ج) مرحلۀ بازیابی

الف) مرحلۀ ذخیره سازي، ب) مرحلۀ بازیابی، ج) مرحلۀ رمزگردانی الف) مرحلۀ رمزگردانی، ب) مرحلۀ بازیابی، ج) مرحلۀ ذخیره سازي

«انتخاب بهترین دبیر از بین دبیران منطقۀ  تهران» یک تصمیم .................. می باشد و اگر مریم به دلیل امتحان ریاضی پیشنهاد دوستانش را در  175
رابطه با رفتن به مهمانی تولد رد کند می توان در رابطه با تصمیم گیري او گفت ..................

گروهی - مالك تصمیم گیري او این است که او به از دست دادن، بیشتر از به دست آوردن حساس است.

فردي - مالك تصمیم گیري او این است که او به از دست دادن، بیشتر از به دست آوردن حساس است.

گروهی - مالك تصمیم گیري او سودمندي است که انتظار دارد به آن برسد.

فردي - مالك تصمیم گیري او سودمندي است که انتظار دارد به آن برسد.

3

شکل مقابل مرتبط با کدام یک از اصول روان شناسی مکتب گشتالت است؟  176

مشابهت شکل و زمینه

تقارب استمرار

مرحلۀ دوم و چهارم از مراحل حل مسئله به ترتیب کدام است و این مطلب که «کسی که دوچرخه سواري می داند، موتورسواري را زودتر یاد می   177
گیرد.» به کدام یک از عوامل مؤثر در حل مسئله اشاره دارد؟

به کارگیري راه حل مناسب - ارزیابی راه حل - نوع نگاه به مسئله تشخیص مسئله - ارزیابی راه حل - تجربۀ گذشته

تشخیص مسئله - بازبینی و اصالح راه حل - نوع نگاه  به مسئله به کارگیري راه حل مناسب - بازبینی و اصالح راه حل - تجربۀ گذشته

در ارتباط با روان شناسی رشد کدام گزینه نادرست است؟  178

روان شناسان رشد معتقدند ویژگی هاي افراد و تغییراتی که در طول دورة زندگی، از دورة جنینی تا دورة سالمندي، در افراد رخ می دهد، می تواند معلول دو دسته عوامل وراثتی و
محیطی باشد.

در بسیاري از موارد با توجه به بررسی خصوصیات افراد فامیل نزدیک و دور می توان احتمال وقوع برخی از ویژگی هاي رفتاري و شناختی را در دامنه هاي سنی خاص پیش بینی
کرد.

جنبه هاي مختلف انسان مانند شناختی (حل مسائل)، اجتماعی (رعایت حقوق دیگران)، هیجانی (ابراز خشم) و ... را می توان از هم تفکیک نمود.

بسیاري از توانمندي هاي جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان، از طرق مختلف به یادگیري نیاز دارد.
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پریسا که دانش آموز برتر کالس است، پس از گذراندن هر آزمون آزمایشی کنکور، نه تنها به بررسی سؤاالت صحیح خود می پردازد، بلکه به  179
اشتباهات خود نیز توجه می نماید تا در آزمون هاي بعدي پیشرفت بیشتري داشته باشد؛ اما هستی با توجه به این که از ایام تابستان خود چندان استفاده اي
نکرده است و تجربه اي هم در آزمون هاي آزمایشی نداشته، تالش  می کند به مرور میزان ساعت مطالعات خود را افزایش دهد. به ترتیب وضعیت پریسا و

هستی داللت به کدام یک از مراحل حل مسئله دارد؟

بازبینی راه حل و اصالح آن - به کارگیري روش هاي مناسب براي حل مسئله بازبینی راه حل و اصالح آن - تشخیص دقیق مسئله

ارزیابی راه حل - به کارگیري روش هاي مناسب براي حل مسئله ارزیابی راه حل - تشخیص دقیق مسئله

هریک از مثال هاي زیر مربوط به کدام نوع تعارض می باشد؟  180
الف) احمد فردا امتحان دارد و باید به  اندازة مطلوب مطالعه کند از طرفی برادر بزرگتر او می خواهد براي تماشاي مسابقه فوتبال به ورزشگاه برود، احمد

با توجه به داشتن آزمون، در گرفتن تصمیم گیري مردد است.
ب) مادر لیال مشغول تمیزکردن خانه است و از لیال می خواهد تا به او کمک کند. مادر به او می گوید که برود نان بخرد و یا این که از خواهر کوچک خود

مراقبت کند.

اجتناب، اجتناب - گرایش ، اجتناب گرایش، اجتناب - اجتناب، اجتناب گرایش، اجتناب - گرایش، گرایش اجتناب، اجتناب - گرایش، گرایش
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« زّود »: تجهیز کرده / « کال من »: هریک / «مخلوقاته» : آفریدگانش /« خصائص ممتازة »: خصوصیّاتی برجسته /« حتّی یستفید »: تا استفاده کند /  «منها» : از آنها /  1
« فی الحفاظ عن نفسه »: در حفاظت از خویش.

بررسی موارد در سایر گزینه ها:

»: «یستفید» ترجمه نشده است و «زندگی خشن» نادرست است. گزینۀ «

»: «همه ي» نادرست است و «مخلوقات» بدون ضمیر آمده که صحیح نیست. گزینۀ «

»: «آفریده ها» بدون ضمیر و «خصلت» به صورت مفرد آمده که نادرست است. گزینۀ «
متوسط

توجه: براي ساختار اسم (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم مبالغه ...) به مفرد آن نگاه می کنیم.  2

: «الّشباُب» مفرد: الشاّب «اسم فاعل» از ثالثی مجّرد است. گزینۀ 

: «ُمسَتعینًا» اسم فاعل از ثالثی مزید است.  گزینۀ 

: «النُّهاُة» مفرد: النّاهی «اسم فاعل» از ثالثی مجّرد است. گزینۀ 
سخت

«دلفین ها آواز می خوانند همانند پرندگان»  3
متوسط

در این گزینه «فی، من ، إلی» از حروف جاّره می باشند.    4

در گزینۀ  «َل، فی» در گزینۀ  حرف جّري وجود ندارد و در گزینۀ  «َك ، َك» حرف جّر است.
سخت

مفرد «أعراض» کلمۀ «ِعْرض» (ناموس، آبرو) است.  5
متوسط

اصلح در این جمله اسم تفضیل نیست و فعل ماضی است و فعل شرط است براي کلمۀ شرط من.   6
متوسط

حرف «لم» وقتی با مضارع بیاید، به صورت ماضی منفی ترجمه می شود: «به کسی از بندگان ستم نکرده ایم؛ بنابراین از روز قیامت نمی ترسیم»  7
متوسط

) «قلب» اسم افعال ناقصه و «کمراة» خبر افعال ناقصه (به صورت صورت سؤال، خبر أفعال ناقصه را می خواهد که به صورت جار و مجرور آمده باشد. در گزینۀ (  8
یک جار و مجرور) است.
تشریح گزینه هاي دیگر:

) «عبرة» خبر افعال ناقصه و یک اسم است. گزینۀ 

) «حاذقًا» خبر أفعال ناقصه و یک اسم است. گزینۀ 

) «موضع» خبر أفعال ناقصه و یک اسم است. گزینۀ 
متوسط

«ُسِرَقت»: فعل ماضی مجهول، «أمواُل»: نائب فاعل و مرفوع و موصوف و معرب است که «کثیرٌة» صفت آن می باشد.  9
سخت

10  «إّن»: قطعًا، همانا، بدون شک، ...(دقّت کنید که در تست ها ترجمه شدن یا نشدن «إّن» مهم نیست.)/ «ال نبحُث عن ...»: دنبال ... نمی گردیم، جستجو نمی کنیم (رّد

/(« » لفظ «تنها» نیز اضافی است.)/ «َنِجُد»":می یابیم، پیدا می کنیم (رّد گزینۀ « » در گزینۀ « » و « »)/ «األیدي الَمخفیّۀ»: دستان پنهان/ «عند الَمصائب»: هنگام سختی ها (رّد گزینه هاي « گزینۀ «

(« » و « »)/ «للوصول»: براي رسیدن/ «األفاضل» (مفرد أفضل):  برترین ها، بهترین ها (رّد گزینه هاي « » و « «خیر طریق»: بهترین راه (رد گزینه هاي «
سخت

»: خبر فعل «قد اُنزلَت» است، لذا نه مضاف است و نه موصوف! در گزینۀ «  11
تشریح سایر گزینه ها:

»: خبر «الخلُق» موصوف است. گزینۀ «

»: خبر «أنفُع» مضاف است به ضمیر «هم». گزینۀ «

»: خبر «بانی» مضاف است به «األنُفس». گزینۀ «
سخت

«تَُعوُِّض»: مضارع مجهول از باب «َتفعیل» و ثالثی مزید است که «ِقلَُّۀ» نائب فاعل آن می باشد.  12
بررسی سایر گزینه ها:

»: «یُعَرُف» مضارع مجهول ثالثی مجّرد است. گزینۀ «

»: «ُصِنَعت» ماضی مجهول ثالثی مجّرد است. گزینۀ «

»: «یُساِعدوَن» مضارع معلوم از باب «مفاَعَلۀ» است. گزینۀ «
سخت

«َخیََّر»: اختیار داد / «رفضوها»: آن را نپذیرفتند / «هجموا»: هجوم بردند، حمله کردند   13
تشریح سایر گزینه ها:

1

2

3

1

2

4

234

1

2

3

4

41224

1414

2

1

3

4

2

3

4
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»: «او آن را نپذیرفت» نادرست است. گزینۀ «

»: «از جانب»، «اختیار یافت» و «مخالفت کردند» نادرست اند.  گزینۀ «

»: «از جانب» و «اختیار یافت» نادرست اند.  گزینۀ «
متوسط

در این عبارت: «عشیَّۀ»: شامگاه با «َغداة»: صبحگاه، تضاد دارد!  14
 نکات مهم درسی: در حل تست هاي مترادف و متضاد مراقب باشید کلمات متناسب را به اشتباه مترادف یا متضاد نگیرید!

بررسی گزینه هاي دیگر:

»: «پدرم صبح زود براي کار می رود و عصر خسته می خوابد!» گزینۀ «

»: «براي انسان شایسته نیست که سخن کسی را که دروغ می گوید و به دروغ مشهور است باور کند!» گزینۀ «

»: «زیر نور با چتري راه می رفتم و فکر می کردم!» گزینۀ «
متوسط

» فقط امر به خوبی کرده است و اشاره اي به موضوع اصلی که پاداش نیکی است، نشده است. بیت فارسی در گزینۀ «  15
سخت

ابتدا حاصل داخل هر پرانتز را مخرج مشترك گرفته و سپس صورت را تجزیه می کنیم:  16

 

حال حاصل عبارت را می یابیم:

متوسط

 17

اگر  زوج باشد آن گاه  زوج است. 
متوسط

توجه: سؤال از ما خواسته تعیین کنیم کدام گزینه درست بیان شده است.  18

) درست است. گزینۀ 

) نادرست  نادرست  درست  نادرست  و درست  گزینۀ 

 ( گزینۀ 

)      درست  گزینۀ 

سخت

را به صورت زیر تقسیم بندي می کنیم: دامنۀ   19

پس تابع به صورت:

1
-1

-1

2-

1

سخت

1

2

4

1

2

4

3

1 1 12 1 1

1
1

1
1 1

1
1

1
11 2

1
2 1 12

1
22

1
2

1

1
1 1

1

1 1 2

1

1 2 22

عملکرد نقیض

زوج است.
زوج است.

2 فرد است.
فرد است.

2

2

1

2

3
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ن
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 20

سخت
ابتدا مختصات رأس هر دو سهمی را به دست می آوریم:  21

 

بنابراین این دو سهمی در مختصات رأس با هم متفاوت هستند.
سخت

مجموع  داده را  فرض می کنیم، پس:   22

در نتیجه: 

اُم که طبق فرض مسأله همان  است را به داده ها اضافه می کنیم: حال دادة 

 میانگین جدید

نکته: اگر عدد میانگین چند داده را به عنوان داده اي جدید به آنها اضافه کنیم، میانگین جدید با میانگین اولیه برابر است.
سخت

اگر داده ها با یکدیگر برابر باشند، در این صورت میانگین برابر هر یک از داده ها است:  23

متوسط
اُم،  سیب برداشته، پس داده هاي آماري عبارتند  از: نفر   24

چون فاصلۀ بین این اعداد یکسان است (برابر  است) فرمول میانگین در مورد آن ها به صورت زیر است:

سخت
ابتدا جملۀ عمومی دنباله را بدست می آوریم:  25

 

حال باید ببینیم  جملۀ چندم دنباله است:

   

 پس  جمله دارد.
سخت

جمالت اول و دوم را از جملۀ عمومی بدست آورده و نسبت مشترك را نیز با همان  جمله می توان تعیین کرد:  26

 

 نسبت مشترك

 مطلوب سوال 

متوسط
با استفاده از جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی خواهیم داشت:  27
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 نسبت مشترك

 مطلوب سوال 

1 1 5 5

2 2
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5
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سخت
ابتدا جمالت این دنباله را به دست می آوریم.   28

 

 

 

با توجه به جمالت مشخص می شود از جملۀ سوم به بعد جمالت صفر هستند بنابراین مجموع تمام جمالت برابرند با:

 مجموع تمام جمالت
متوسط

در هر یک  از دنباله ها اختالف مشترك را از طریق روبه رو به دست می آوریم:  29

  

  

  

اکنون براي به دست آوردن  از طریق تعریف اختالف مشترك داریم:

 

سخت
مجموع جمالت دنباله حسابی برابر است با:   30

 

 

بنابراین مجموع جمالت دنباله حسابی باید شامل عبارت توان   باشد پس در عبارت  ضریب  صفر بوده است. از طرفی از تعریف مجموع جمالت 

، ضریب  نمایانگر اختالف مشترك است که در این سوال صفر است، پس دنباله همواره روند ثابتی را می پیماید.

متوسط
براي آنکه معادلۀ  ریشۀ مضاعف داشته باشد باید  باشد به عبارتی داریم:  31

متوسط
سه گزینۀ اول صحیح هستند ولی گزینۀ  باید به صورت زیر باشد:  32

متوسط
 33
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متوسط
در کل  حالت وجود دارد که لباس ها همرنگ باشند، بنابراین:     34

و در کل   حالت براي انتخاب لباس ها وجود دارد، پس: 

 

متوسط
 35

   

  
دو رابطۀ باال را بر هم تقسیم می کنیم:

   

با جاي گذاري  در معادلۀ اول، داریم:

  

سخت
 36

  مواد غذایی

  ماشین آالت

  پوشاك

  خدمات

 

  هزینه ي استهالك

  تولید خالص داخلی

  تولید خالص سرانه

متوسط
وقتی که در بازار، قیمت تعادلی پایین تر بیاید، کمبود عرضه به وجود می آید. در سطح  قیمت پایین تر از  ریال و در ردیف قیمت هاي  ( ریال) و  (  37

 ریال) بازار با کمبود عرضه رو به رو است.
سخت

در قیمت تعادل چون عرضه و تقاضا با هم برابر است و بازار به تعادل رسیده است، عرضه کنندگان کاالي جدیدي عرضه نمی کنند.  38
متوسط

 39

هزینه ي استهالك ساالنه  میلیارد ریال 

میزان کاهش  میلیارد ریال 

میلیون ریال  قیمت جدید  میلیارد ریال 

هزینه ي استهالك جدید  میلیون ریال 

استهالك دو سال آخر  میلیون ریال 
سخت

 40

تومان   هزینه ي استهالك ساالنه

هزینه استهالك ساالنه – حقوق ساالنه (تمام کارگران) + هزینه خرید مواد اولیه مورد نیاز = هزینه هاي مستقیم تولید

(هزینه هاي مستقیم تولید)  
هزینه هاي مستقیم تولید - درآمد = سود حسابداري

  (ارزش مندي ساالنه زمین در صورت اجاره داده شدن)

  (ارزشمندي ساالنه تراکتور در صورت اجاره داده شدن)

33
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  هزینه ي استهالك ساالنه

(هزینه هاي مستقیم تولید)  

  (ارزش مندي ساالنه زمین در صورت اجاره داده شدن)

  (ارزشمندي ساالنه تراکتور در صورت اجاره داده شدن)

3 500 (حقوق سرانھ تمام کارگران)12

18000 1800
1

10

300 18000 1800 20٫100

50٫000 20٫100 29٫900 (سود حسابداری)
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  (هزینه هاي غیر مستقیم تولید)
مجموع هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم تولید – درآمد = سود ویژه

  سود ویژه
سخت

 41

 :ارزش افزوده ي مرحله ي دوم

 :ارزش افزوده ي مرحله ي چهارم
ب) ارزش تولید کل جامعه عبارت است از: مجموع ارزش افزوده ي بخش هاي مختلف اقتصاد نام دیگر این روش، "روش ارزش" افزوده است.

ج) تعاریف داده شده مربوط به "روش هزینه اي" است.
د) کارشناسان اقتصادي براي جلوگیري از اشتباه حداقل دو روش را براي محاسبه به کار می گیرند و جواب ها را مقایسه می کنند.

سخت

: فرد   42

ریال 

ریال 

ریال 

ریال 

ریال 

 مالیات ماهانه ي پرداختی فرد 

ریال 

ریال  مالیات ساالنه ي پرداختی فرد 

: فرد 

ریال 

ریال 

ریال 

ریال  مالیات ماهانه ي پرداختی فرد 

ریال  اختالف مالیات پرداختی ماهانه ي فرد  و 
سخت

با محاسبه ي نسبت دهک دهم به دهک اول در کشورهاي مختلف، شاخصی به دست می آید که براي مقایسه ي وضعیت توزیع درآمد بین آن ها به کار می رود. هر  43
چه این نسبت بیش تر باشد، توزیع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است.

درصد  

اگر سهم دهک اول برابر با   درصد باشد شاخص وضعیت توزیع درآمد در سال  با سال  میالدي برابر می شود. براي داشتن توزیع مناسب تر درآمد در سال  میالدي، سهم دهک
اول باید حداقل از   درصد بیش تر باشد.

سخت
 44

میلیون ریال  = درآمد ساالنۀ تولید کننده

میلیون ریال  میلیارد ریال  درآمد ماهانۀ تولید کننده

میلیون ریال 

میلیون ریال 
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میلیون ریال 

میلیون ریال 

میلیون ریال 

میلیون ریال 

میلیون ریال 

 میزان مالیات ماهانه
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نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه «تصاعدي طبقه اي» است. در این نوع مالیات، بر خالف نرخ تصاعدي کلی با جزئی افزایش یا کاهش درآمد، مالیات به شدت تغییر نمی کند.

میلیون ریال  مانده خالص ماهانه

میلیون ریال  مانده خالص ساالنه

میلیون ریال  مانده خالص ساالنه

در صورتی که فرد  مانده خالص ساالنۀ درآمد خود را در سرمایه گذاري جدید به کار ببرد،  میلیون ریال  براي سایر هزینه هاي او باقی خواهد

ماند.

نکته: براي حل قسمت «ج» سؤال، روش سریع تر این است که از همان ابتدا  مانده ساالنه را حساب کنیم: 

میلیون ریال 

سخت

 45
متوسط

 46

تولید افراد کشور که در خارج ساکن هستند + تولید خارجیان مقیم کشور - تولید خالص داخلی = تولید خالص ملی

 تذکر: تنها با محاسبۀ تولید خالص داخلی و هزینۀ استهالك یعنی موارد «الف» و «د» به راحتی می توان به گزینۀ درست رسید.
سخت

الف) سومین مرحلۀ پیدایش پول، انتخاب برخی از فلزات مانند طال و نقره به عنوان وسیلۀ مبادله می باشد (تاریخچۀ پول: تهاتر، کاالیی خاص و پرطرف دار در هر  47
منطقه، پول فلزي و ...). از معایب این مرحله می توان به کمبود طال و نقره به عنوان عامل محدودکننده اي بر سر راه پیشرفت اقتصادي و تجارتی اشاره کرد.

ب) قبل از شکل گیري خدمات نوین بانک، نقدینگی کل مساوي مجموع مسکوکات و اسکناس هاي در گردش و خارج از گردش (پس انداز خانگی) بود.
ج) مشارکت مدنی، قراردادي بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی سرمایۀ نقدي یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود درهم می آمیزند.

- مؤثر در کاهش - جلوگیري از نوسان شدید قیمت ها،  - تنظیم معامالت بازار سرمایه،  - افزایش حجم سرمایه گذاري در جامعه،  د) آثار و نتایج فعالیت هاي بازار سرمایه در اقتصاد جامعه: 

- فراهم آوردن سرمایه هاي الزم اجراي پروژه هاي بزرگ دولتی و خصوصی نرخ تورم، 
متوسط

الف) هنگامی که فرد، چک متعلق به بانک  را نزد بانک  می برد و از آن بانک می خواهد تا مبلغ چک را به حسابش واریز کند، بانک  به وظیفۀ «دریافت  48
مطالبات اسنادي و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن ها» عمل می کند.

ب) فروش اقساطی: بانک ها بنا به تقاضاي کتبی مشتریان خود، ماشین آالت و تأسیساتی را که عمر مفید آن ها بیش از یک سال است، خریداري می کنند و به صورت قسطی به مشتریان می فروشند.
پ) براي فروش سهام فرد باید به کارگزار مراجعه و قیمت مورد نظر را براي فروش تعیین کند تا کارگزار از سوي فروشنده اقدام کند.

- بازار سرمایه هم محل عایدي و هم خطر (ریسک) است. به همین دلیل افراد باید فقط سرمایه هاي مازاد خود را بیاورند و نباید به بورس در کوتاه مدت نگاه کنند. هم چنین بهتر است به اصطالح
همۀ تخم مرغ هاي خود را در یک سبد نگذارند (چرا که ریسک شکستن سبد، باعث نابودي تخم مرغ ها خواهد شد) و سبد سهام تشکیل دهند؛ در غیر این صورت احتمال ضرر می رود.

 ث)
 = نرخ تورم

 = نرخ تورم

دستمزد کارکنان دولت 20 درصد افزایش یافته است و نرخ تورم برابر با  است، بنابراین افزایش واقعی دستمزد کارکنان دولت  بوده است.
متوسط

تشریح عبارات نادرست:  49
الف) در زمان هاي گذشته نبود وسایل حمل ونقل و راه هاي مناسب، هزینه هاي تجارت را به شدت افزایش می داد.

ج) معموًال کاالها و صنایع راهبردي (مثل صنایع دفاعی) و همچنین صنایع نوزاد (مثل برخی فناوري هاي نوین در ایران) که در ابتداي عمر خود هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند، در
همۀ کشورهاي دنیا مشمول حمایت می شوند.

هـ) مطابق اصل چهل وهفتم قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند.
سخت

15 000 5 835 9 165

9 165 12 109 980

109 980 18 330
1
6

1
6

1
6

91،650109 980 18 330 91 650

5
6

109 980 91 650
5
6

تولید خالص داخلی سرانھ  2
تولید خالص داخلی

جمعیت کشور

تولید خالص داخلی

60
60 2 تولید خالص داخلی120 میلیون واحد پولی

تولید خالص داخلی تولید ناخالص داخلی ھزینۀ استھالک  120 150 ھزینۀ استھالک

150 120 ھزینۀ استھالک30 میلیون واحد پولی

120 50 35 تولید خالص ملی105 میلیون واحد پولی

تولید خالص ملی تولید ناخالص ملی ھزینۀ استھالک  105 تولید ناخالص ملی 30

تولید ناخالص ملی سرانھ تولید ناخالص ملیتولید ناخالص ملی سرانھ

جمعیت کشور

135
60

2٫25 واحد پولی

1234

5

100
میانگین قیمت ھا در آغاز سال - میانگین قیمت ھا در پایان سال

میانگین قیمت ھا در آغاز سال

35
1620 1200

1200
3520 35 15 15
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 = نرخ تورم

 بوده است.

 کاالها و صنایع راهبردي (مثل صنایع دفاعی) و همچنین صنایع نوزاد (مثل برخی فناوري هاي نوین در ایران) که در ابتداي عمر خود هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند، در

35
1620 1200

1200
20 35 15
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 50

تولید کل به قیمت جاري (تعداد    قیمت همان سال)تولید کل به قیمت ثابت (تعداد   قیمت سال پایه)

سال 

سال 

سال 

) = میزان افزایش تولید کل ناشی از افزایش قیمت ها (تورم) در سال  ) - تولید به قیمت جاري (سال   تولید به قیمت ثابت (سال 

) = میزان افزایش تولید کل ناشی از افزایش میزان تولید در سال  ) - تولید به قیمت ثابت (سال   تولید سال پایه (سال 

سخت

تشبیه: «تیغ مرگ» / تضاد: «دوست و دشمن» / «جهان» مجاز از «مردم جهان» / جناس: «دست» و «دوست» / «رها کردن دست از دامن» کنایه از «فراموش کردن»  51
سخت

،  و  درون مایه و محتوایی عاشقانه و غنایی دارند. بیت گزینه ي  شعري است با محتواي حبسیّه و بیانگر مبارزه ي شاعر در زندان است امّا گزینه هاي   52
متوسط

جداکرده است و پیوند کن: تضاد / دست غم: استعاره و تشخیص این بیت جناس، حس آمیزي و اسلوب معادله ندارد.  53
سخت

تازه  گویی و نازك  اندیشی و نکته  سنجی و دقّت در جزئیّات از ویژگی هاي ادبی سبک هندي ست، نه فکري.  54
متوسط

مراعات نظیر: سرو و باغ و سوسن و چمن  55
تشیخص: زبان درازي کردن سوسن تشخیص و استعاره است.

کنایه: زبان درازي کردن کنایه خود را بزرگ دیدن است.
سخت

مولوي به درخواست مرید خود، حسام الّدین چلبی، کتاب ارزشمند عرفانی «مثنوي معنوي» را در  دفتر سرود.  56
* تاریخ ادبیات یاد شده مربوط به درس سوم از ادبیات فارسی سال یازدهم است.

متوسط

«اکسیر عشق» تشبیه دارد و «مس» استعاره از وجود است.   57
متوسط

): سر مجاز از موي سر است به عالقۀ کلّیّه. شاعر کّل چیزي (سر) را ذکر کرده است و جزئی ): ایران مجاز از مردم ایران به عالقۀ محلّیّه. در گزینۀ ( در گزینۀ (  58

): در مصراع دوم و سر دوم مجاز از قصد و اندیشه است به عالقۀ محلّیّه. همان ): جهان مجاز از مردم جهان است به عالقۀ محلّیّه. در گزینۀ ( از آن چیز (موي سر) را اراده کرده است. در گزینۀ (

): نیز دینار و درهم مجاز از ثروت با عالقۀ جزئیّه می تواند باشد که از نظر ): عالقۀ مجاز کلّیّه و در دیگر گزینه ها عالقۀ مجاز محلّیّه است / ضمنًا در گزینۀ ( طور که مشاهده می شود در گزینۀ (
طراح محترم دور مانده است. «سر» اّول حقیقت است. 

سخت

تجزیه، تحلیل و مقایسۀ آثار از روش هاي طبقه بندي و تعیین نوع ادبی آثار است.  59
سخت

) «لؤلؤ» استعاره از «سخن ارزشمند و گران بها» است.  در گزینۀ (  60

) بین دو واژة «خطا و صواب» تضاد وجود دارد و ژاژ خایان کنایه از «افراد بیهوده گو » است.  در گزینۀ (
متوسط

 61
ِب َصح را ییَرف َتن دَت ما شا  ییَهر َکس ب

َر َود جا ییخا ِطر َنُت َمن ظو ريما را ِك
مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعول

وزن دیگر گزینه ها: 

 ) مفعوُل مفاعیُل مفاعیل مفاعی

 ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن

 ) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
متوسط

،  و  یکسان است: وزن واژة گزینه هاي   62

5 000 000 0005 000 000 00091

7 500 000 0009 000 000 00092

10 000 000 00014 000 000 00093

929292

92 9 000 000 000 7 500 000 000 1 500 000 میزان افزایش تولید کل ناشی از افزایش قیمت (تورم) در سال000 تومان

919292

92 7 500 000 000 5 000 000 000 2 500 000 میزان افزایش تولید کل ناشی از افزایش میزان تولید000 تومان

3124
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مان ُش َدندو ْسْت َپ شیَگر ِز َج فا
ران َط لَبَدر ِنه ُ- یا َسر ِب َع َدم

دا ش َتنرو ي َن هان َبس ُك َن زین
فاعلنمفتعلنمفتعلن

امّا گزینۀ  بر وزن «مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن» است.
سخت

وزن بیت صورت سؤال و گزینۀ یک «فاعالتن فاعالتن فاعلن» است:  63
تو ت شدَعق ُل جان َفرَدر َج اللش

هو ت شدگش ُت جان َمبعق ل ِحی ران
فاعلنفاعالتنفاعالتن

 
َشه ِش ناسَید ِك با َشد َمرد می با

َصد ِل باسشا  ه را َدرَگر ِب بی َند
فاعلنفاعالتنفاعالتن

امّا وزن گزینه ها:

 ) مفتعلن، مفتعلن، فاعلن

 ) مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعی

 ) فعولن، فعولن، فعولن، َفَعل
سخت

عین الحیات: از علی بن حسین واعظ کاشفی در عرفان  64
جامع عبّاسی: از شیخ بهایی در فقه

عالم آرا: از اسکندر بیگ منشی در تاریخ
مجالس المؤمنین: از نور اللّه شوشتري در زندگی نامه

سخت
سطح بیانی  بررسی متن از دید «علم بیان» یعنی: تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه.  65

متوسط
فعل «رفتی» از پایان جملۀ سوم به قرینه حذف شده است.  66

سخت
صورت سؤال در مورد زیبایی هاي طبیعت در فصل بهار و شادابی گل ها و گیاهان بخاطر آمدِن بهار است که در گزینه هاي  و  و  به وضوح آشکار است، اما در  67

گزینۀ  شاعر از ستایش و تسبیح خداوند که همۀ -موجودات حتی گل ها و حیوانات – مشغول آن هستند سخن به میان آورده است.
سخت

زبان پارتی، در دورة اشکانیان تا اوایل دورة ساسانیان در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است.  68
متوسط

تشریح سایر گزینه ها:  69

گزینۀ  رمان تاریخی است نه سیاسی

گزینۀ  از میرزا حسن خان بدیع است نه میرزا آقا خان تبریزي

گزینۀ  از عالمه دهخدا است نه ملک الشعراي بهار
سخت

در بیت الف ، چند گروه واژة متضاد به کار رفته است اما این واژه ها یکدیگر را نقض نمی کنند.  70
در بیت ب ، این که درد، عین درمان باشد، آرایۀ متناقض نما پدید می آورد.

در بیت ج ، غایب شدن در عین حاضر بودن در مصرع اول و ترکیب حاضِر غایب در مصرع دوم ایجاِد تناقض کرده است.
در بیت د ، کسِب جمعیت کردن از پریشانی تناقض دارد.

در بیت هـ ، واژه هاي دوست و دشمن متضادند اما یکدیگر را نقض نمی کنند.

بنابراین در ابیات ب، ج و د متناقض نما به کار رفته که در گزینۀ  آمده است.
سخت

بی توّجهی شاهان صفوي به شاعران و شاعرنوازي سالطین هند، باعث مهاجرت عده اي از شاعران ایرانی به این دیار شد و آشنایی آن ها با معارف هندوان، بعد از  71
این مهاجرت اتفاق افتاد. 

متوسط
الف) ایهام تناسب  روي به معنی چهره است و معناي دیگر آن با واژه هاي مس و زر تناسب دارد.  72

ب) اسلوب معادله دارد، مصراع دوم نمونه اي براي مصراع اول است.
پ) حسن تعلیل دارد: شاعر براي خمیدگی فلک علتی خیالی آورده است.
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ت) حس آمیزي در عبارت «نفس سرد» وجود دارد.
سخت

مصراع سوم از  پایۀ آوایی تشکیل شده است:  73
سنگآب بی ندآ ُب ان درخا ب بی ندتش ِن کن درچن َس بو ي

فعفاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
متوسط

وزن و آهنگ این بیت غم و اندوه را به مخاطب القا می کند؛ درحالی که در گزینه هاي دیگر وزن و آهنگ، شادي و هیجان در خواننده ایجاد می کند.  74
متوسط

- نغمه و آهنگ - طریق، مسیر و جاده  راه ایهام دارد:   75

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

 76
بررسی گزینه ها:

»: تاجداران، خاکساران  متوازي /  سر،  در متوازي گزینۀ «

»: بنما، بگشا  متوازي / ننگریم، نگذریم  متوازي گزینۀ «

متوازي (دو نوع سجع) »: مجرم، عاصی متوازن / مطیع، شفیع گزینۀ «

متوازي / پاالیش، آرایش متوازي »: خواهی گداخت، خواهی نواخت گزینۀ «
سخت

» شاعر تسلیم و رضا را موجب آسایش و آرامش می داند. مفهوم مشترك ابیات مرتبط، «ضرورت رنج و خطر براي رسیدن به مقصود» است؛ اما در بیت گزینۀ «  77
متوسط

هجاي ششم مصراع دوم، کوتاه است؛ اما بلند در نظر گرفته شده است:  78

تندخداپرِبِنخاِنگابیِز
---

-

---

سخت
خواب: «واو» واج نیست؛ زیرا خوانده نمی شود.   79

بررسی سایر گزینه ها:

»: سودا: س ــُ و / د ا  گزینۀ «

»: غوغا: غ ــُ و / غ ا  گزینۀ «

ـِ  ـَ ع / د ـ »: وعده: و ـ گزینۀ «
سخت

بیت فاقد استعارة مصرحه است.  80
بررسی سایر گزینه ها:

»: جناس همسان: «که» اول: چه کسی، «که» دوم: حرف ربط / تلمیح به داستان اصحاب کهف گزینۀ «

»: تلمیح به داستان منصور حالج / واج آرایی حرف «د». گزینۀ «

»: لّف و نشر (هجر و خار / وصل و خرما) / تضاد (هجر و وصل) (خار و خرما) گزینۀ «
سخت

ترجمۀ عبارت: همچون مؤمنان در روز هاي دهۀ اول از ماه محرم الحرام به مردم غذا دادند در حالی که شکرگزار پروردگارشان بودند.  81
بررسی گزینۀ درست: َالعشرة صفت براي األیام است.

بررسی گزینه هاي دیگر:

: الناَس مفعول به و منصوب است. گزینۀ 

: شاکرین حال براي مردم است. گزینۀ 

: المحرم مضاف الیه براي شهر است. گزینۀ 
متوسط

ترجمۀ ارائه شده در گزینۀ  ترجمه مناسبی است.  82
بررسی سایر گزینه ها:

: کان + فعل ماضی  ماضی بعید کان + أقام  تأسیس کرده بود گزینۀ 
/ َمصنعًا نکره است و به صورت کارخانه اي ترجمه می شود.

: فعل جمله به صورت ماضی ترجمه شده است. گزینۀ 

: کارخانه به صورت معرفه ترجمه شده است. گزینۀ 
سخت
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«ِانَّ» جملۀ بعد از خود را تأکید می کند.  83
دقت کنید که «ِانَّ» در ابتداي جمله آمده و پس از آن اسم می آید.

تشریح سایر گزینه ها:

: «أنَّ» در وسط جمله براي پیوند میان دو جمله می آید. گزینۀ 

: «أْن» (از حروف ناصبه) به معناي «که» قبل از فعل می آید. گزینۀ 

: «کأنَّ» به معناي «گویی» قبل از اسم می آید. گزینۀ 
متوسط

در این گزینه تّضاد وجود ندارد.  84
تشریح گزینه هاي دیگر:

) «أحبْب - اکَره» تضاد دارند. گزینۀ 

) «َستَر - أظهر» تضاد دارند. گزینۀ 

) «ُعسر - یُسر» تضاد دارند. گزینۀ 
سخت

85  زیرا «َتَعلَّمُتها» معناي مطاوعه (اثرپذیري) را نشان می دهد.
معناي عبارت: یاد داد به من استادم دروس مهّمی را پس یاد گرفتم آن را.

سخت
دوران پیش آریایی از  ق.م تا حدود  ق.م بود که این دوران، دوران حکومت ایالم می باشد.  86

دوران تاریخی (از  هزارسال پیش تا کنون)
دوران پیش از تاریخ

(از حدود  میلیون تا  هزار سال پیش)
دوران حکومت آریاییان

م.) ( ق.م. تا 

دوران پیش آریایی

( ق.م. تا حدود  ق.م.)
ایالممادهخامنشیانسلوکیاناشکانیانساسانیان

سخت
عموم مورخان تا دوست سال پیش، درمیان سلسله هاي حکومتی ایران باستان، تنها از تاریخ ساسانیان اطالع و شناخت نسبتًا درخور توجهی داشتند و سلسله و  87

شاهان اشکانی را تاحدودي می شناختند.
آگاهی هاي تاریخی تازه اي که در نتیجه ي خوانده شدن خط هاي باستانی و کاوش هاي باستان شناسی به دست آمد. نقش به سزایی در توجه و گرایش این گروه از محققان به تاریخ آن دوره

داشت.
متوسط

88  زبان پهلوي اشکانی از زبان هاي غربی ایران باستان است.
متوسط

منابع تاریخ محلی شامل تاریخ سیستان از مولفی ناشناخته در موضوع تاریخ سیستان، تاریخ رویان تالیف اولیا اله...آملی درباره ي تاریخ رویان و کتاب فارسنامه اثر  89
ابن بلخی

متوسط
نظام حکومتی را که پیامبر در مدینه برپایۀ امت اسالمی بنیان نهاد، بسیار ساده و فاقد تشکیالت و سلسله مراتب گسترده بود.  90

سخت
تخمین زده می شود که حدود  درصد مردم جهان در نواحی کوهستانی زندگی می کنند. دامنه هاي آلپ داراي بیشترین تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی  91

جهان است.
متوسط

تصحیح شدة عبارت هاي نادرست:   92

- زبان از مهم ترین شاخص هاي فرهنگی است.

- زبان همچنین عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ است.

- از طریق آن (زبان) اطالعات، تجربه ها، ارزش ها و آداب و رسوم خود را به دیگران و نسل بعدي منتقل می کنند.
سخت

کورش مدتی پس از به قدرت رسیدن، به آسیاي صغیر لشکرکشی کرد و حکومت لیدي را شکست داد و در نتیجه با دولت شهرهاي یونانی همسایه شد و به صورت  93

مسالمت آمیز بابل را در سال  ق . م . فتح کرد. پس از این پیروزي تمام بین النهرین و سوریه و فلسطین و فنیقیه تحت فرمان هخامنشیان درآمد.
داریوش بزرگ در سنگ نوشتۀ بیستون، اجداد خود را این گونه معرفی می نماید: «پدر من ویشتاسب، پدر ویشتاسب، آرشام، پدر آرشام، اریارمنه، پدر اریارمنه، چیش پیش، پدر چیش پیش،

هخامنش است.»
سخت

عهدنامه فین کنشتاین بین ایران و فرانسه منعقد شد.  94
سخت

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ چهار (یعنی عدم حمایت بزرگان از نادر افشار) از جملۀ علل به نتیجه نرسیدن تالش هاي نادر براي حل مشکالت با عثمانی ها بود.  95
سخت

یکی از ارکان مهم پایداري شهري و شهر سالم به حداقل رساندن آلودگی و جلوگیري از تخریب محیط زیست است.  96
متوسط

جنگ هاي ایران و روسیه در دوران فتحعلی شاه قاجار چشم و گوش زمامداران و نخبگان ایران را به دنیاي غرب گشود، از زمان عباس میرزا ترجمۀ آثار اروپایی  97
به آرامی آغاز شد. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه از مورخان مشهور عصر قاجار یکی از چهره هاي برجستۀ فرهنگی این دوره بود که به ریاست دارالترجمۀ همایونی برگزیده شد. در دوره ریاست
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داریوش بزرگ در سنگ نوشتۀ بیستون، اجداد خود را این گونه معرفی می نماید: «پدر من ویشتاسب، پدر ویشتاسب، آرشام، پدر آرشام، اریارمنه، پدر اریارمنه، چیش پیش، پدر چیش پیش،

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ چهار (یعنی عدم حمایت بزرگان از نادر افشار) از جملۀ علل به نتیجه نرسیدن تالش هاي نادر براي حل مشکالت با عثمانی ها بود.

یکی از ارکان مهم پایداري شهري و شهر سالم به حداقل رساندن آلودگی و جلوگیري از تخریب محیط زیست است.

جنگ هاي ایران و روسیه در دوران فتحعلی شاه قاجار چشم و گوش زمامداران و نخبگان ایران را به دنیاي غرب گشود، از زمان عباس میرزا ترجمۀ آثار اروپایی
 هاي برجستۀ فرهنگی این دوره بود که به ریاست دارالترجمۀ همایونی برگزیده شد. در دوره ریاست
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او آثار فراوانی توسط وي و دیگر مترجمان به فارسی ترجمه شد. بخش قابل توجهی از ترجمه هاي اولیه به زبان فارسی را نوشته هاي تاریخی تشکیل می دهد.
سخت

به جز محمدعلی مجتهدي که مؤسس دانشگاه شریف و رئیس مدرسۀ البرز در عصر پهلوي است، بقیۀ افراد در دورة قاجار می باشند.  98
سخت

ایشان در روز  اسفند  دچار عارضۀ قلبی تنفسی شده و چهار روز بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد.  99
متوسط

تحکیم موقعیت سیاسی از اّولین قدم هاي استالین در مسیر دیکتاتوري محسوب می شد.  100
سخت

با تصمیم سران متفقین، نمایندگان  پنجاه کشور جهان در شهر  سان فرانسیسکو گرد هم آمدند و دربارة  تأسیس سازمان ملل متحد به توافق رسیدند.  101
سخت

سرانجام هنگامی که صدام در جبهه هاي جنگ در معرض خطر شکست قرار گرفت، آمریکا و سایر کشورهاي غربی با اعزام بیش از ده ها ناو جنگی به صورت  102
آشکار و رسمی در کنار نیروهاي بعثی وارد جنگ با رزمندگان ایرانی شدند.

متوسط
تشریح گزینه هاي نادرست:  103

الف) در مرحلۀ تحلیل و تفسیر اطالعات کار مورخان شباهت بسیاري به کار کارآگاهان پلیس دارد.
ب) مردمان بین النهرین و مصریان باستان، در تنظیم و تدوین گاه شماري پیشگام بودند.

هـ) در مرحلۀ گرد آوري و تنظیم اطالعات، پژوهشگر اطالعات مربوط به موضوع تحقیق را از منابع و اسناد تاریخی استخراج و سپس تنظیم و دسته بندي می نماید.
سخت

جغرافی دان جهت جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز خود از علم آمار و فناوري اطالعات و ارتباط کمک می گیرد. عملکرد انسان در ارتباط با  104

) نگاه سودجویانه براي رسیدن به خواسته ها (عملکرد منفی) ) درك توان ها و استفاده از منابع براي رفع نیازها (عملکرد مثبت)  محیط طبیعی به دو گونه است: 
متوسط

زمینه هاي فکري انقالب مشروطه شامل: «آموزه هاي ظلم ستیزانۀ دین اسالم، نشر آثار انتقادي دربارة اوضاع ایران و پیدایش اندیشه هاي نو دربارة حکومت»  105
است.
سخت

الف) مردم بین النهرین از جمله سومریان خدایان متعددي می پرستیدند و اعتقاد داشتند که هر شهر از آن خدایی است.  106
ب) سارگن فرماندة قوم اّکدي، امپراتوري بزرگی تشکیل داد که از سواحل شرقی دریاي مدیترانه تا کوه هاي زاگرس امتداد داشت.

پ) بخش عمده اي از شهرت حمورابی فرمانرواي سلسلۀ بابل قدیم (اموري) به خاطر قانون نامه اي است که از او برجاي مانده و به عنوان نخستین سند قانون گذاري جهان به شمار می رود.
ت) مصریان به زندگی بعد از مرگ باور داشتند و معتقد بودند که روح پس از مرگ مدتی سرگردان می ماند و سپس به جسم انسان بازمی گردد.

ث) تصویر صورت سؤال، لوح گلی یکی از فرمانروایان سومري را نشان می دهد.
سخت

مأمون درمسیر بازگشت به بغداد، ابتدا در سرخس وزیر ایرانی خود (فضل بن سهل) را کشت. مذهب اسماعیلیه مذهبی عقل گرا بود. منارة مسجد سامرا در  107
دورة خالفت متوکل ساخته شد. هنرمندان دورة فاطمیان در برخی از هنرها مانند شیشه گري، بلورسازي و سفالگري به نوآوري پرداختند و شیوه هاي جدیدي را ابداع کردند.

متوسط
 108

الف) در سال هاي آغازین پادشاهی تهماسب، اوضاع حکومت صفوي بسیار آشفته و نابسامان بود و سران ایالت قزلباش به خودسري و نافرمانی پرداختند.
ب) پس از مرگ شاه تهماسب، در دوران کوتاه پادشاهی شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده، دوباره حکومت صفوي دچار هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی شد.

پ) در دوران شاه عباس اول، ازبکان در شرق، والیت خراسان را مورد تهاجم و تخریب شدید قرار دادند.
ت) شاه تهماسب با ایجاد تدابیر مناسب، تهاجمات پیاپی ارتش عثمانی را به خاك ایران دفع کرد.

سخت
دید ترکیبی به معنی مطالعۀ همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی هاي آن در یک مکان است. چگونگی شکل گیري محیط هاي جغرافیایی، حاصل روابط  109

متقابل انسان و محیط است.
متوسط

با مقایسۀ دو تصویر داده شده به این نتیجه می رسیم که:  110

) در هر مکان، پدیده هاي مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبۀ خود از هم تأثیر می پذیرند.

) این روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.
سخت

- اتیوپی  باال  111

-  یمن  بسیار باال

- مصر  بسیار کم

- چین  متوسط پایین

- هند  متوسط باال
سخت

پس از مرگ مشکوك کمبوجیه، داریوش یکم که از شاخۀ دیگر خاندان هخامنشی بود، با همراهی تعدادي از سران خاندان هاي بزرگ پارسی، گوماَتۀ مغ و  112
دیگر شورشیان و مدعیان قدرت را سرکوب کرد و بر تخت شاهی نشست.

خشایارشا، پسر و جانشین داریوش، پس از فرونشاندن شورش هاي مصر و بابل، به یونان لشکر کشید و آتن را تصرف کرد، اما در نبرد دریایی در تنگۀ ساالمیس توفیقی به دست نیاورد.
متوسط
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َپس از مرگ مشکوك کمبوجیه، داریوش یکم که از شاخۀ دیگر خاندان هخامنشی بود، با همراهی تعدادي از سران خاندان هاي بزرگ پارسی، گوماَتۀ مغ وپس از مرگ مشکوك کمبوجیه، داریوش یکم که از شاخۀ دیگر خاندان هخامنشی بود، با همراهی تعدادي از سران خاندان هاي بزرگ پارسی، گوماتۀ مغ وپس از مرگ مشکوك کمبوجیه، داریوش یکم که از شاخۀ دیگر خاندان هخامنشی بود، با همراهی تعدادي از سران خاندان هاي بزرگ پارسی، گوماَتۀ مغ و

 هاي مصر و بابل، به یونان لشکر کشید و آتن را تصرف کرد، اما در نبرد دریایی در تنگۀ ساالمیس توفیقی به دست نیاورد.
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از میان عوامل توسعۀ انسانی، عامل درآمد و رفاه، جنبۀ اقتصادي دارد؛ به طوري که مردم در برخی از کشورها درآمد و سطح زندگی و رفاه خوبی دارند. در حالی  113
که در برخی کشورهاي دیگر بخش بزرگی از مردم با فقر و کمبود امکانات زندگی مواجه اند. نابرابري اقتصادي در فضاي جغرافیایی جلوه گر می شود و در نتیجۀ آن ناحیه هایی پدید می آیند که از

نظر امکانات و تسهیالت و چشم اندازهاي جغرافیایی با یکدیگر تفاوت دارند.
متوسط

دهقانان در سده هاي نخستین هجري، عالوه بر مشارکت در امور محلی، نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از دورة باستان به دورة اسالمی ایفا کردند.  114
در عصر آل بویه، مراسم عزاداري امام حسین (ع) در عاشورا و جشن عید غدیرخم باشکوه و عظمت برگزار می شد.

متوسط
علویان طبرستان همواره با خالفت عباسی روابط خصومت آمیزي داشتند و مرداویج امیر زیاریان پیش از حمله به بغداد توسط غالمان شورشی خود کشته شد.  115
طاهریان و صفاریان و امیران سامانی و آل بویه تأثیرگذاري بیشتري بر ایران و ایرانیان داشتند و در عصر حاکمیت آل بویه مراسم عزاداري امام حسین (ع) و جشن عید غدیر خم باشکوه و عظمت

برگزار می شد. 
سخت

116  در استعمار نو، کشور استعمارگر کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر را در اختیار می گیرد. در این مورد نیز، بریتانیا، کنترل صنعت نفت ایران را در اختیار
داشت. نظام فرهنگی عقاید، ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تعیین می کند. اگر نظام سیاسی به دالیل داخلی و یا تحت تأثیر و فشار سیاست اي خارجی از اصول و ارزش هاي فرهنگی عدول
کند، نظام فرهنگی زمینه ي مقبولیت نظام سیاسی را کاهش می دهد. در این مورد، با افزایش آگاهی مردم و پخته شدن نظام عقیدتی، مقبولیت نظام سیاسی کاهش یافت و مقدمات ملی شدن صنعت
نفت فراهم گردید.نظام سیاسی براساس ارزش هایی که پذیرفته است، با وضع قوانین و مدیریت اجرایی، به سهم خود بر نظام اقتصادي اثر می گذارد. ارتباطات فرهنگی گاه در محدوده ي هنجارها

و شیوه هاي زندگی یک فرهنگ است و گاه در سطح عقاید، ارزش ها و آرمان هاي اجتماعی آن است.
سخت

 117
سخت

کشور هاي غربی  کشور هاي اسالمی  118
سخت

دیدگاه اول: برخی جهان تکوینی را به  جهان طبیعت محدود می  کنند و جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می  دانند. این افراد معتقدند ذهن  119
و فرهنگ افراد نیز هویتی طبیعی و مادي دارند و علوم ناظر به  آن   ها علوم طبیعی اسـت وبین علوم طبیعی و انسانی تفاوتی قائل نیستند. 

دیدگاه دوم: گروهی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می  داننـد. این گروه جهان ذهنی و فردي افراد را تابع فرهنگ می  دانند و جهان تکـوینی را نیـز ماده خامی براي دخل و
تصرف فرهنگ  ها و جوامع مختلف می  دانند.

سخت
الف) فرهنگ قرون وسطی، فرهنگ دینی مسیحیت بود.   120

ب) انقالب فرانسه، نخستین انقالب لیبرال در تاریخ تحوالت اجتماعی جهان است. 
پ) فرهنگ جدید غرب با پیدایش فلسفه هاي روشنگري آغاز می شود. 

ت) سکوالریسم، اومانیسم و روشنگري باور ها و ارزش هاي بنیـادین فرهنـگ غـرب هستند.
متوسط

«نظام سیاسی ـ مدیریت سیاسی ـ تعارضات ـ بحران هاي فرهنگی»  121
نظام سیاسی اگر به ارزش هاي فرهنگی جامعه وفادار بماند، با استفاده از مدیریت سیاسی خود به بسط و توسعۀ فرهنگ کمک می کند و اگر از ارزش ها و آرمان هاي فرهنگی دور شود زمینۀ

تعارضات، تزلزل، بحران هاي فرهنگی و هویتی را پدید می آورد.
متوسط

- علوم طبیعی با شناخت طبیعت و قوانین آن، به انسان در استفاده از طبیعت کمک می کنند.  122
- ما با شناخت قواعد زندگی هم از فرصت هاي آن ها برخوردار می شویم و هم از آسیب هاي اجتماعی زندگی در اجتماعات مختلف در امان می مانیم.

- کنش هاي اجتماعی، ابعاد و انواع مختلفی دارند که به شکل گیري شاخه هاي مختلف در علوم اجتماعی انجامیده اند.
متوسط

عضویت موجودات زنده و نظم آن ها تکوینی است. ولی جهان اجتماعی و نظم آن اعتباري می باشد.  123
متوسط

- تغییر در شرایط اقتصادي جامعه: تغییر در الیه هاي سطحی جامعه است که درون یک جهان اجتماعی رخ می دهد.  124
- تفاوت  در الیه هاي سطحی جامعه: از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد.

- تغییر نگرش به وجود خدا و اصل آفرینش در جهان اجتماعی اسالم: تغییر در ارزش ها و عقاید می باشد که جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند.
سخت

جامعه شناسی انتقادي علم را به معناي حسی و تجربی آن محدود نمی داند و سعی دارد از محدودیت هاي علم تجربی رها شود تا بتواند معیارهایی براي داوري  125
و ارزیابی وضعیت موجود ارائه دهد.

طرف داران قشربندي با طبیعی دانستن قشربندي اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند.
جامعه شناسان می گویند که علت نابرابري هاي اجتماعی این است که مزایاي اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند.

سخت
قسمت اول گزینه درست است.  126

قسمت دوم: مهم ترین بحران اقتصادي اروپا در فاصلۀ بین دو جنگ جهانی اتفاق افتاد.
متوسط

گاهی در جامعه میان دانش عمومی و دانش علمی تعارض هایی پدید می آید. اعضاي جامعه براي حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست   127
برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخش دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می شود.

متوسط
تشریح عبارت هاي نادرست:  128

الف) ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها به بخش فردي جهان انسانی تعلق دارد.
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جامعه شناسان می گویند که علت نابرابري هاي اجتماعی این است که مزایاي اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند.

گاهی در جامعه میان دانش عمومی و دانش علمی تعارض هایی پدید می آید. اعضاي جامعه براي حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست 
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ب) هریک از ما دانسته ها، تجربه ها و خلقیات ویژه اي داریم که افراد دیگر با ما در آن ها شریک نیستند.
ت) فرهنگ، محصول آگاهی و اعمال مشترك انسان هاست.

متوسط
انسان پس از ساختن خانه اش ناچار می شود تا متناسب با شرایط خانه، در خود و شیوة زندگی اش تغییراتی ایجاد کند. به همین دلیل شیوة زندگی انسان  129

کوچ نشین با یکجانشین متفاوت می شود.
جهان متجدد فقط علومی را که با روش هاي تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی را که از روش هاي فراتجربی (عقالنی و وحیانی) استفاده می کنند، علم نمی شناسند.

با افول این دسته از علوم، امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان هاي بشري (که پدیده هاي فراتجربی اند و با علوم تجربی قابل مطالعه نیستند) از دست می رود و داوري دربارة این امور به تمایالت افراد و
گروه هاي متفرقه سپرده می شود. رواج کنش هاي حسابگرانۀ معطوف به دنیا، عرصه را بر سایر کنش هاي انسانی (مانند کنش هاي عاطفی و اخالقی) تنگ می کند.

سخت
تشریح عبارت هاي نادرست:  130

الف) براساس دیدگاه کسانی که جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و فرهنگی می دانند، ذهن افراد و فرهنگ، هویتی طبیعی و مادي دارند.
ب) از نگاه قرآن، جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست.

ت) براساس دیدگاه کسانی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان تکوینی و ذهنی می دانند، جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارند و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند.
سخت

پدیده هاي تکوینی پدیده هایی هستند که انسان آن ها را ایجاد نمی کند، ولی به واسطۀ ارتباطی که با زندگی انسان دارند، به جهان اجتماعی راه می یابند.  131
هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعی آن فرو می ریزد.

متوسط
خالق و فعال بودن انسان ها در تولید معانی، موجب پیدایش فرهنگ ها و جهان هاي اجتماعی مختلف می شود. جهان هاي اجتماعی مختلف، معانی ذهنی و فرهنگی  132

متفاوتی پدید می آورند.
متوسط

تشریح عبارات نادرست:  133
الف) رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوي و دینی جهان، سبب پیدایش و رشد برخی نهضت هاي جدید دینی شده است که از آن با عنوان «پروتستانتیسم» یاد می شود.

ب) در فرهنگ معنوي و دینی، اگر افرادي که درون فرهنگ دینی زندگی می کنند، دنیا را هدف برتر خود قرار داده باشند، از آشکار کردن آن پرهیز می کنند و رفتار دنیوي خود را توجیه دینی
می کنند.

ج) انسان شناسی هر فرهنگی متناسب با هستی شناسی آن فرهنگ است.
سخت

ایرانی بودن: اجتماعی (فرد با حضور در اجتماع این ویژگی را داراست.)  134
دختر بودن: انتسابی (فرد در پدید آمدن آن دخالت ندارد.)

منصف بودن: اکتسابی (فرد در پدید آمدن آن دخالت دارد.)
صادق بودن: فردي ( فرد بدون حضور در اجتماع هم می تواند این ویژگی را دارا باشد.)

متوسط
جنبش هاي اجتماعی براي کنترل بحران محیط زیست، در مقابله با دیدگاه فرهنگ مدرن غرب نسبت به طبیعت شکل گرفته است و از درون متن این فرهنگ  135

شکل نگرفته است.
سخت

قضیه ي «هوا لطیف می شود اگر باران ببارد»، یک قضیه ي «شرطی» است و قضیه ي «این منطقه خوش آب و هوا است» یک قضیه ي «حملی» است.  136
متوسط

این تعریف دوري است؛ زیرا از عبارت تمام وقت براي استخدام تمام وقت استفاده شده است.  137
متوسط

هرجا که تمدنی شکل گرفته است کسانی هم بوده اند که دربارة اساسی ترین مسئله هاي هستی و زندگی بشر اندیشیده اند و سخن گفته اند، اگر چه آثار  138
مکتوبی از آنان به ما نرسیده است و ما اطالعی از آن اندیشه ها و سخن ها نداشته باشیم.

سخت
نظر هراکلیتوس: آتش عنصر اولیۀ سازندة سایر عناصر است. آتش همواره در حال سوختن و تبدیل شدن است. در این تغییر و تبدیل ها است که اشکال  139

گوناگون پدیدار می شوند و ظاهر می گردند. این یک ستیز و جنگ دائمی است و همین ستیز و جنگ منشأ پیدایش موجودات مختلف است.
سخت

سقراط «رفتاري خالف دین ما آتنیان » در پیش گرفته و در پی آن است که به اسرار آسمان و زمین دست یابد. باطل را حق جلوه دهد و این کار را به دیگران  140
هم می آموزد. نکته: دین لفظ عام است و شمال هر دینی می شود.

سخت
از نظر افالطون نسبت عالم طبیعت به عالم مثل مانند نسبت سایه به صاحب سایه است و حقیقت برتر در جهان مثل یافت می شود.  141

سخت
مغالطۀ ابهام در مرجع ضمیر بر اثر معلوم نبودن مرجع ضمیر یا استفاده از عبارات دوپهلو است. مغالطۀ نگارشی کلمات به علت عدم رعایت حرکات کلمات،  142

حرکت گذاري نادرست و عدم رعایت عالئم سجاوندي است. مغالطۀ توسل به معناي ظاهري از به کار بردن انواع داللت ها به جاي یکدیگر به وجود می آید.
متوسط

قضایاي متناقض، قضایایی هستند که هم در سور و هم در نسبت تفاوت دارند. همچنین می دانیم که براي تشکیل یک قیاس اقترانی شکل دوم، حد وسط در هر  143
دو مقدمه باید محمول باشد. براي اینکه قیاس منتج باشد، باید کبرا کلی باشد و دو مقدمه در کیف مختلف باشند. با این اوصاف «ب» در مقدمۀ صورت سؤال حد وسط است و در مقدمۀ دیگر نیز

» «بعضی الف ب نیست»  «هر الف ب است» کلیۀ شرایط الزم براي تشکیل یک باید در جایگاه محمول می باشد. نقیض گزینه ها را به دست می آوریم و مشاهده می کنیم که تنها نقیض گزینۀ «
قیاس اقترانی شکل دوم منتج را با قضیۀ صورت سؤال دارد.

متوسط
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از نظر افالطون نسبت عالم طبیعت به عالم مثل مانند نسبت سایه به صاحب سایه است و حقیقت برتر در جهان مثل یافت می شود.

مغالطۀ ابهام در مرجع ضمیر بر اثر معلوم نبودن مرجع ضمیر یا استفاده از عبارات دوپهلو است. مغالطۀ نگارشی کلمات به علت عدم رعایت حرکات کلمات،
حرکت گذاري نادرست و عدم رعایت عالئم سجاوندي است. مغالطۀ توسل به معناي ظاهري از به کار بردن انواع داللت ها به جاي یکدیگر به وجود می آید.

قضایاي متناقض، قضایایی هستند که هم در سور و هم در نسبت تفاوت دارند. همچنین می دانیم که براي تشکیل یک قیاس اقترانی شکل دوم، حد وسط در هر
دو مقدمه باید محمول باشد. براي اینکه قیاس منتج باشد، باید کبرا کلی باشد و دو مقدمه در کیف مختلف باشند. با این اوصاف «ب» در مقدمۀ صورت سؤال حد وسط است و در مقدمۀ دیگر نیز

» «بعضی الف ب نیست»  «هر الف ب است» کلیۀ شرایط الزم براي تشکیل یک باید در جایگاه محمول می باشد. نقیض گزینه ها را به دست می آوریم و مشاهده می کنیم که تنها نقیض گزینۀ «
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ما در ابطال تسلسل می گوییم که وجود علت العلل شرط تحقق سلسله موجودات است و اگر این سلسله نامتناهی باشد، هیچ چیز به وجود نخواهد آمد. اما راسل  144
می گوید که چرا این سلسله در خدا توقف یابد؛ اگر بناست فرض کنیم سلسله باید به موجودي بدون علت ختم شود، آن موجود به همان اندازه که ممکن است خدا باشد، می تواند خود همین جهان

باشد.
سخت

در بر شمردن مزایاي یک چیز از استدالل استفاده می کنیم (مورد الف، ج و د).  145

در تعریف، شی جدیدي را براي افراد توصیف می کنیم (تعریف کارت بانکی در مورد ب و تعریف دستگاه  در مورد هـ).
سخت

هدف مردم در مدینۀ جاهله فقط سالمت جسم و فراوانی لذت هاست. آنها گمان می برند که اگر به چنین لذت هایی دست یابند، به سعادت رسیده اند و اگر  146
دست نیابند، به بدبختی افتاده اند.

سخت
تکمیل معلومات، یعنی رسیدن به معلومات جدید و تصحیح معلومات، یعنی پی بردن به اشتباهات دیگران.  147

متوسط
این تعریف اوًال جامع افراد نیست؛ زیرا خفاش که پستاندار است نیز پرواز می کند. ثانیًا مانع اغیار نیست؛ زیرا به هر عملی که پرندگان انجام می دهند، پرواز  148

نمی گوییم. ثالثًا تعریفی دوري است؛ زیرا در تعریف پرنده نیز از پرواز کردن استفاده می شود. با این حساب این تعریف سه اشکال دارد که بیش از سایر گزینه هاست.
تشریح گزینه هاي دیگر:

» این تعریف، تعریفی دوري است؛ زیرا در تعریف قطب شمال از قطب استفاده شده است. همچنین تعریفی مانع نیست، پس دو اشکال دارد. گزینۀ «

»: این تعریف جامع افراد نیست؛ زیرا سقف هاي شیروانی و گنبدي صاف نیستند. با این حساب این تعریف یک اشکال دارد. گزینۀ «

»: این تعریف اوًال واضح نیست؛ زیرا کلمۀ «کوکب» به معناي سیاره در فارسی امروز نامأنوس است. ثانیًا مانع اغیار نیست؛ زیرا عطارد نیز از زمین به خورشید نزدیک تر است. با این گزینۀ «
حساب این تعریف  دو اشکال دارد.

متوسط
بررسی سایر گزینه ها:  149

: درست / درست گزینۀ 

: درست / درست گزینۀ 

: نادرست / درست؛ کانت علیت را امري سوبژکتیو می دانست. گزینۀ 
متوسط

در داللت مطابقی لفظ بر کل معناي اصلی داللت دارد  رستم - سر  150

در داللت تضمنی لفظ بر بخشی از معناي اصلی داللت می کند  کفش

در داللت التزامی لفظ بر معنایی خارج از معناي اصلی داللت می کند  خورشید
توضیح نکات درسی:

تشبیه در ادبیات همان داللت التزامی در منطق است.
سخت

» بیشتر مربوط به بحث قدرت خداوند است و ارتباطی با معرفت شناسی ندارد. سؤال گزینۀ «  151
متوسط

ابن سینا می گوید در دو گزارة «انسان حیوان ناطق است.» و «انسان موجود است.»، حمل «وجود» بر «انسان» (ماهیت) با حمل «حیوان ناطق» بر «انسان» (حمل  152
ماهیت بر خودش) متمایز است.

سخت
جملۀ دوم و چهارم درست است. جملۀ اول غلط است، زیرا این قاعده از تجربه به دست نمی آید و هر دادة تجربی خود مبتنی بر این قاعده است.جملۀ سوم غلط  153

است، زیرا اینکه علیت یک قاعدة فطري است، نظر فیلسوفان مسلمان نیست، بلکه نظر دکارت است.
سخت

حد وسط تنها نقش ارتباطی میان دو مقدمه استدالل را دارد و در نتیجه استدالل حذف می شود.  154
سخت

به ترتیب عبارت است از: الف) هیچ الف ج نیست که معتبر است؛ زیرا هر سه شرط اعتبار قیاس را دارد. ب) بعضی الف ج است که معتبر است و داراي هر سه  155
شرط اعتبار قیاس می باشد.

سخت
سقراط می گفت کسی که به راه درستی دست یافت و آن را در پیش گرفت، هرگز نباید از خطر هراسی به دل راه دهد. البته سایر گزینه ها هم مصادیق دستیابی  156

» کامل تر بیان شده است. به راه درست هستند که در گزینۀ «
متوسط

وحی، عالی ترین مرتبۀ شهود است که به پیامبران الهی اختصاص دارد و پیامبران از این طریق برترین دانش ها و معارف را دریافت می کنند و در اختیار  157
انسان هاي دیگر قرار می دهند. 

متوسط
دکارت فیلسوف عقل گراي قرن هفدهم، در یکی از استدالل هاي خود می گوید: من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر که خود من و هر چیز دیگري به وسیلۀ او  158
خلق شده ایم، تصوري دارم. این تصور نمی تواند از خودم باشد، زیرا من موجودي متناهی ام. پس این تصور از من و هر موجود متناهی دیگري نیست بلکه از وجود نامتناهی است؛ اوست که می تواند

چنین ادراکی به من بدهد.

سخت
  159

سخت
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وحی، عالی ترین مرتبۀ شهود است که به پیامبران الهی اختصاص دارد و پیامبران از این طریق برترین دانش ها و معارف را دریافت می کنند و در اختیار

دکارت فیلسوف عقل گراي قرن هفدهم، در یکی از استدالل هاي خود می گوید: من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر که خود من و هر چیز دیگري به وسیلۀ او
خلق شده ایم، تصوري دارم. این تصور نمی تواند از خودم باشد، زیرا من موجودي متناهی ام. پس این تصور از من و هر موجود متناهی دیگري نیست بلکه از وجود نامتناهی است؛ اوست که می تواند
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در این گزینه، حدوسط (ایرانی) در مقدمۀ اول، موضوع و در مقدمۀ دوم، محمول است که مشخصات شکل چهارم است.  160
 توضیح نکات درسی:

در شکل چهارم، حدوسط در مقدمۀ اول، موضوع و در مقدمۀ دوم، محمول است.
 تشریح گزینه هاي دیگر:

»: در این گزینه، حدوسط (جاندار) در مقدمۀ اول، محمول و در مقدمۀ دوم، موضوع است؛ لذا شکل اول است. گزینۀ «

»: در این گزینه، حدوسط (فلز) در مقدمۀ اول و دوم، موضوع است؛ لذا شکل سوم است. گزینۀ «

»: در این گزینه، حدوسط (سفید) در مقدمۀ اول و دوم، محمول است؛ لذا شکل دوم است. گزینۀ «
سخت

هر چند رشد اخالقی به شکل گیري شناخت وابسته است، اما در بسیاري از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اخالقی منجر نمی شود.  161
سخت

مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات درحافظۀ کوتاه مدت، محو شدن مواد اطالعاتی حافظه به دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید است.  162
سخت

بسیاري از مردم از واژة مسئله تصور مثبتی ندارند؛ زیرا راه حل آن مسئله را نمی دانند.  163
سخت

به روش هاي ثابت و یکنواختی که افراد به هنگام تصمیم گیري اتخاذ می کنند، سبک تصمیم گیري می گویند و بسیاري از آنها ناکارآمد می باشند و سبک  164
تصمیم گیري منطقی بهتر از سایر سبک هاست.

سخت
الف) بی توجهی به سبک تصمیم گیري منطقی باعث تصمیم گیري پرخطر می شود.  165

ب) اگر تصمیم موردنظر را خوب بشناسیم و موضوع تصمیم گیري دقیق تر باشد اقدام هاي بعدي نیز شفاف تر خواهد بود.
ج) اطالع داشتن از بازي هاي آسیب زا فضاي مجازي داللت بر شناخت موقعیت  هاي پرخطر دارد.

د) حذف تک تک جنبه هاي یک موضوع داللت به استفاده از روش هاي میان بر دارد.
سخت

166  الف) حل مسئله با استفاده از روش هاي مناسب، مسائل را به جاي تهدید به یک موضوع پیشرفت تبدیل می کند. ب) عدم دانستن حل مسئله توسط بري
اشخاص معلول این مسئله هست که هدف را به صراحت تعریف نکرده اند. ج) در جریان حل یک مسئله هر چه جدي تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر بیشتر است. د) عدم شناسایی دقیق

توانمدي ها،باعث استفاده از راه حل هاي غیر منطقی است.
سخت

تشریح عبارت هاي نادرست:  167
ب) در تصمیم گیري هاي پیچیده و مهم از روش هاي میان بر استفاده کنید.

ج) یکی از عالئم رفتاري در فشار روانی فرار است و ترس عصبانیت جز عالئم هیجانی در فشار روانی می باشد.
سخت

الف) حل مسئله با استفاده از روش هاي درست، باعث می شود مسائل به جاي تهدید به یک موضوع خوشایند و فرصت پیشرفت تبدیل شوند.  168
ب) عدم دانستن حل مسئله توسط برخی اشخاص گاهی می تواند معلول کم کاري در تعریف هدف به صراحت باشد.

ج) شناخت موقعیت فعلی یا مبدأ کمک می کند تا موانع احتمالی را به خوبی بشناسید.
د) عدم شناسایی دقیق توانمندي ها باعث استفاده از راه حل هاي غیرمنطقی می شود.

سخت
واژه مسئله یکی از واژگانی است که به کرات در زندگی روزمره از آن استفاده می کنیم، اما بسیاري تصویر مثبتی ندارند و علت آن این است که راه حل مسئله  169

را نمی دانند.
سخت

فرضیۀ مبتنی بر دانش و تجربه طرح می شود.  170
سخت
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سخت
علت اصلی این است که این تصمیم گیري پر خطر است.دلیل دیگر این است که فرد به از دست دادن، بیشتر از به دست آوردن حساس است، این نکته را  172

اصطالحًا فرار از ضرر می گویند.
متوسط
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گزارة الف) مربی تحت تأثیر احساسات و هیجانات دیگران قرار گرفته است.  173
گزارة ب) در این گزاره ، فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می کند.

سخت
الف) براساس زمان «ذخیره سازي» می توان خاطرات را درجه بندي کرد.  174

ب) در پدیدة نوك زبانی، فرد در مرحلۀ بازیابی اطالعات مشکل دارد.
ج) کودکان رمزگردانی جزءبه جزء دارند و در رمزگردانی جزءبه جزء خطاي بیش تري رخ می دهد. به همین دلیل به حافظۀ کودکان نمی توان اعتماد کرد.

متوسط

انتخاب بهترین دبیر از بین دبیران منطقۀ  تهران یک تصمیم گروهی است و پاسخ رد مریم به پیشنهاد دوستش به مقدار هزینه و مزایاي خاص آن مربوط  175
می شود. به عبارت دیگر مالك تصمیم گیري او سودمندي است که انتظار دارد به آن برسد.

متوسط

« ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم، نه منقطع و غیرپیوسته. در مورد شکل صورت سؤال می توان گفت براساس اصل استمرار، حرف «  176
و خط صافی که از آن رد شده است، علی رغم منقطع بودن، پیوسته به نظر می آیند.

متوسط

) انتخاب راه حل  ) بازبینی و اصالح راه حل  ) ارزیابی راه حل  ) به کارگیري راهل حل مناسب  ) تشخیص مسئله  مراحل حل مسئله به ترتیب عبارت اند از:   177
هاي جایگزین.

کسی که دوچرخه سواري می داند، موتورسواري را زودتر یاد می گیرد. این مطلب به اثر تجربۀ گذشته اشاره دارد؛ یعنی تجربۀ گذشتۀ فرد، یادگیري جدید را آسان کرده است.
سخت

رعایت حقوق دیگران مربوط به جنبۀ اخالقی رشد می شود.  178
متوسط

به ترتیب هر یک از گزاره ها به ارزیابی راه حل ها و به کارگیري روش هاي مناسب براي حل مسئله پرداخته است.  179
متوسط

مثال اول اشاره به تعارض گرایش - اجتناب دارد و مثال دوم داللت به تعارض اجتناب - اجتناب دارد.  180
متوسط
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