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 محل انجام محاسبات

  پایهریاضی 

 

nکلی حکم براي اثبات  -1 n+
− =

3 6 2
3

 کنیم؟ از چه استداللی استفاده می 

 ) استدالل استقرایی2  ) استدالل استنتاجی1
 ) استقراي ریاضی4  ) استدالل تمثیلی3

abaعدد  -2 b+  همواره با کدام گزینه برابر است؟ 91
1(ab101 2 ((a b)+101 3(a b+110 101 4 (ab110 

...در تساوي  -3 x+ + + + =1 3 5   کدام است؟ xمقدار ،59

1(841 2 (259 3 (900 4 (961 
 کدام گزینه است؟ همواره برابر با 1001بر  abcabcصورت  رقمی به قسمت تقسیم اعداد شش  خارج -4

1 (abc 2 (cab   3 (bca   4 (acb 

...توان ثابت کرد تساوي  به کمک استقراي ریاضی می -5 n n n+ + + + = +22 4 6  . …برابر است با  …برقرار است، در نتیجه مجموع اعداد  2
 2550ـ  100تر از  زوج کوچکطبیعی ) 2  2430زوج دو رقمی ـ طبیعی ) 1
 2530ـ  100تر از  زوج کوچکطبیعی ) 4  2450قمی ـ زوج دو رطبیعی ) 3

 است. …گیري بر مبناي  کنیم که باران آمده است. این نتیجه گیري می هاي درخت باغچه، نتیجه از خیس بودن برگ -6
 ) استدالل استنتاجی4 ) استدالل تمثیلی3 ) درك شهودي2 ) استدالل استقرایی1

 حاصل سطر چهارم کدام است؟ براساس استدالل استقرایی در الگوي زیر، -7

1 (29  2 (28                    
− +

− +

2 2 2

2 2 2
1 2 3

2 3 4



 

3 (27  4 (18 
جا بود، نتیجه گرفت راننده ترمز کرده است. این  خود را متوقف کرد. عابري که در آنۀ نقلیۀ هی، وسیل اي با دیدن چراغ قرمز در چهاررا راننده -8

 تدالل است؟گیري براساس کدام اس نتیجه
 ) استنتاجی 4 ) استقرایی3 ) شهودي2 ) تمثیلی1

کار  به» خواهم نروم. من نمی«صورت  اي به جمله» ضرب عدد منفی در عدد منفی، برابر یک عدد مثبت است. حاصل«آموزي براي درك  دانش -9
 نوع استدالل وي کدام است؟ ؛برد

 ) استنتاجی4 ) استقرایی3 ) شهودي2 ) تمثیلی1

...n حکم در اثبات -10
( n ) ( n ) n

+ + + =
× × − × + +
1 1 1

1 4 4 7 3 2 3 1 3 1
شود تا  اضافه می P(k)به روش استقراي ریاضی، چه عبارتی به فرض  

 حکم ثابت شود؟

1 (
( k )( k )+ +

1
3 2 3 3

  2 (
( k )( k )+ +

1
3 1 3 4

   

3 (
( k )( k )+ +

1
3 1 3 3

    4 (
( k )( k )− +

1
3 1 3 2

   

 استدالل ریاضی
 17تا  1 هاي هصفح
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 محل انجام محاسبات

  )1( ریاضی
 

 کدام عبارت درست است؟ -11
 توان یافت. ) بین هر دو عدد گویاي متمایز، تنها یک عدد گویا می1
 شمار عدد حقیقی وجود دارد. ) بین هر دو عدد گویاي متمایز، بی2
 صورت تقسیم یک عدد صحیح بر یک عدد صحیح نمایش داد. توان به گویا را نمی اعداد همۀ) 3
 نامیم. داد گویا و اعداد صحیح را با هم، اعداد حقیقی می) اجتماع اع4

Aحاصل عبارت  -12 = − + − + − − −2 3 2 3 1 3  کدام است؟ 4
1 (+4 2 2 (−2 2 3 (−4 2 4 (−2 3 2 

 زده شده است.) OBو شعاع  O(کمانی به مرکز  ؟ستاا کدام عدد متناظر بدر محور زیر،  Aۀ نقط -13
1 (−3 2 
2 (−3 5 
3 (−5 1 

4 (1
2

 

/ حاصل عبارت -14 /A
( )

× − ×
=

− ÷

26 2 10 6 2 10
2 1 5
3 9 81

     کدام است؟ 

1 (58 2 (620 3 (562
9

 4 (62 

 به زبان ریاضی کدام است؟» ضرب مجموع دو عدد در تفاضل عدد دومی از اولی برابر است با مجذور اولی منهاي مجذور دومی حاصل«عبارت  -15

1 ((a b)(a b) a b+ − = −2 2  2 ((a b)(b a) a b+ − = −2 2 
3 ((a b)(a b) (a b) (a b)+ − = + − −2 2 4 ((a b)(a b) a b+ − = − 

 است؟ نشدهدر کدام گزینه فاکتورگیري درست انجام  -16

1 (x a a x ax(x a)+ = +2 23 9 3 3  2 (x yz x y x y( z xy)+ = +2 3 2 249 14 7 7 2   
3 (xab a x xa xa(b a )+ + = + +219 38 2 19 2 2 4 (x ab x a x a x a( b x )+ + = + +2 3 2 218 15 3 3 6 5 1 

 مساحت مستطیل زیر با استفاده از نمادهاي ریاضی کدام است؟ -17
1 (ax ay bx y+ + + 2  
2 (ay bx by b+ + + 2   
3 (ay bx by ya+ + +  
4( ax ay bx by+ + +   

18- 4
7

 متري است؟ 20ۀ متري، چند برابر نصف یک میل 35ۀ از ربع یک میل 

1 (1
2

 2 (2   3 (1
3

   4 (3   

3کدام عدد بین  -19
7

2و  
5

 ؟نداردقرار  

1 (85
210

 2 (43
105

   3 (29
70

   4( 9
25

   
 هاست؟ تر از سایر گزینه حاصل کدام عبارت بیش -20

1 (/ /× − ×2 23 6 10 2 5 10    2 (( / / ) /÷ × × 20 015 0 003 0 3 10   
3 (/ /× − ×2 24 12 10 3 01 10    4 (( / / ) −÷ × +1 20 06 0 002 10 10   

 اعداد و نمادها
 28تا  1هاي  صفحه
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 محل انجام محاسبات

 سازي آمار و مدل
 

 مدل نمایش قد و مقدار خطا کدام است؟ است. گیري شده زهمتر اندا سانتی 164آموزي  قد دانش -21
1 (( E)cm−164  وE cm= 1  2 (( E)cm+164  وE cm< 1 
3 (( E)cm+164  وE cm> 1  4 (( E)cm−164  وE cm≥ 1 

 کدام است؟ ترتیب بههاي زیر  هاي آماري در بررسی داده  آوري  بهترین روش گرد -22
 الف) تأثیر نور آفتاب بر رشد گیاهان

 هاي مختلف قلبی در سال گذشته در ماهۀ ها در اثر سکت ب) میزان مرگ انسان
 شده هاي از پیش تهیه مایش ـ داده) آز2  ) آزمایش ـ مشاهده و ثبت وقایع1
 شده ـ مصاحبه هاي از پیش تهیه ) داده4 شده ـ مشاهده و ثبت وقایع هاي از پیش تهیه ) داده3

 چه نوع متغیري هستند؟ ترتیب به، »تعداد طبقات یک ساختمان«و » خط طول یک پاره«، »عطر مورد عالقه« -23
 ی ترتیبی ـ کمی پیوسته ـ کمی گسسته) کیف2 ) کیفی اسمی ـ کمی گسسته ـ کیفی ترتیبی1
 ) کیفی ترتیبی ـ کمی پیوسته ـ کمی پیوسته4 ) کیفی اسمی ـ کمی پیوسته ـ کمی گسسته 3

باشد، فراوانی نسبی  120آماري ۀ جامعة است. اگر انداز 70و  64فراوانی تجمعی طبقات ششم و هفتم یک جدول توزیع فراوانی به ترتیب  -24
 هفتم کدام است؟ۀ طبق

1 (/0 05 2 (/0 5   3 (/0 1   4 (/0 01   

y، حاصل زیردر جدول توزیع فراوانی  -25
xz

 کدام است؟ 

1 (4 
2 (10  
3 (1/0  
4 (4/0 

0/گیري طول  اگر واحد اندازه -26 گیري شده  متر اندازه سانتی 7/5ء،  کش معمولی)، و طول یک شی گیري خط متر باشد (خطاي اندازه سانتی 1
 ؟باشد تواند نمیبزرگتر یا مساوي کدام عدد  ،باشد، مقدار واقعی طول

1 (8/5 2 (7/5 3 (6/5 4 (5/5  
 ؟شود نمیکالت سرشماري محسوب سرشماري داراي مشکالت بسیاري است. کدام مورد جزء مش -27

 گیر بودن سرشماري ) وقت2 زیاد در انجام سرشماريۀ ) ایجاد هزین1
 ) از بین رفتن جامعه در برخی از مطالعات4 در دسترس بودن تمام اعضاي جامعه   )3

 کدام است؟آوري اطالعات  هاي تلویزیون، بهترین روش جمع مندي مردم به انواع برنامه براي بررسی میزان عالقه -28
 ) مشاهده و ثبت وقایع2  ) آزمایش1
 نامه یا مصاحبه ) پرسش4 ) استفاده از اطالعات از پیش تهیه شده3

کنیم. در این بررسی،  ها را بررسی می ادبیات آنة ها انتخاب کرده و نمر نفر را به تصادف از آن 15نفره،  35ادبیات یک کالس ة در بررسی سطح نمر -29
 نمونه کدام است؟ة ازجامعه و اندة انداز

 آموز دانش 15هاي  نمونه: نمرهة ـ انداز 15جامعه: ة ) انداز2 آموز دانش 15هاي  نمونه: نمرهة ـ انداز 35جامعه: ة ) انداز1
 15نمونه: ة ـ انداز 35جامعه: ة ) انداز4  15نمونه: ة ـ انداز 15جامعه: ة ) انداز3

باشد،  253/0حساب  شده توسط ماشین باشد و عدد تصادفی انتخاب 120تصادفی از آن انتخاب کنیم،  ۀخواهیم یک نمون اي که می جامعهة اگر انداز -30
 انتخابی از جامعه کدام است؟ۀ نمونة شمار

1 (30 2 (21 3 (31 4 (20

 فصل اول تا چهارم
 76تا  3هاي  صفحه

 ها حدود دسته فراوانی مطلق فراوانی نسبی
1/0 x 5-1 
6/0 12 9-5 

z y 13-9 
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 اقتصاد
 

 هاي زیر است؟ کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل پرسش -31

 است؟ رستنادالف) کدام مورد در ارتباط با علم اقتصاد 

 محرك انسان براي فعالیت و تالش است. …ب) 

 چیست؟» بهترین بودن«، مالك »بهترین روش استفاده از منابع و امکانات کدام است؟«ۀ ج) در جمل

اسالمی، ارتقاي سطح فرهنگی و تعالی فکري انسان ۀ مصرفی غیراسالمی، افزایش مصرف، رفاه زیاد و تجمالت و هدف جامعۀ د) هدف جامع

 …ست؛ بنابراین ا

دهـد. ب) منـابع و    مسائل اقتصادي، راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش میۀ ) الف) علم اقتصاد به این دلیل اهمیت بسیاري دارد که در عرص1

تري از رفاه را براي دست آورد و سطح باال ترین میزان سود را به امکانات ج) مالك بهترین بودن این است که با استفاده از این منابع بتوان بیش

 ناپذیر است. غیراسالمی سیريۀ پذیر و جامع اسالمی سیريۀ انسان فراهم کرد. د) جامع

دهـد. ب) نیازهـاي    مسائل اقتصادي، راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش میۀ ) الف) علم اقتصاد به این دلیل اهمیت بسیاري دارد که در عرص2

دست آورد و سطح باالتري از رفاه را بـراي   ترین میزان تولید را به است که با استفاده از این منابع بتوان بیشانسان ج) مالك بهترین بودن این 

 ناپذیرند. هاي خود سیري انسان فراهم کرد. د) هر دو جامعه در راه رسیدن به خواسته

هاي اقتصادي را کشف کنند؛ به همـین   ت و معلولی بین پدیدهاند ماهیت روابط عل ) الف) اقتصاددانان با تکیه بر مطالعات علمی خود، توانسته3

توان از  ها را نمی هایی را طراحی و اجرا کرد ولی نتایج اجراي آن اقتصادي براي رسیدن به هدفی خاص، سیاستۀ توان در عرص دلیل، امروزه می

دست آورد  ترین میزان تولید را به اده از این منابع بتوان بیشبینی کرد. ب) نیازهاي انسان ج) مالك بهترین بودن این است که با استف قبل پیش

 ناپذیرند. هاي خود سیري و سطح باالتري از رفاه را براي انسان فراهم کرد. د) هر دو جامعه در راه رسیدن به خواسته

هاي اقتصادي را کشف کنند؛ به همـین   لی بین پدیدهاند ماهیت روابط علت و معلو ) الف) اقتصاددانان با تکیه بر مطالعات علمی خود، توانسته4

توان از  ها را نمی هایی را طراحی و اجرا کرد ولی نتایج اجراي آن اقتصادي براي رسیدن به هدفی خاص، سیاستۀ توان در عرص دلیل، امروزه می

دست آورد.  ترین میزان سود را به ین منابع بتوان بیشبینی کرد. ب) نیازهاي انسان ج) مالك بهترین بودن این است که با استفاده از ا قبل پیش

 ناپذیر است. غیراسالمی سیريۀ پذیر و جامع اسالمی سیريۀ د) جامع

 ترتیب عبارات کدام گزینه، با موارد زیر مطابقت دارد؟ به -32

 »اي اي ـ کاالي مصرفی ضروري ـ کاالي واسطه اي ـ کاالي سرمایه خدمات واسطه«

 ) مشاور حقوقی ـ ساختمان تجاري ـ پوشاك ـ چرم2  نان  ـ زر ـ آردولدپزشکی ـ بو ) دندان1

 ـ خوراك ـ آرد معلم) مشاور مالی ـ 4 ) ورق آهن ـ تراکتور ـ میوه ـ الستیک خودرو3

 اقتصاد چیست؟
 19تا  1هاي  صفحه
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 محل انجام محاسبات

 هاي زیر است؟ کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل پرسش -33
 است؟ نادرستکدام مورد » واقعیت«الف) در رابطه با 

باید با صرف امکانات کافی در جهت » ي اسالمی جامعه«داند، بدین سبب  می» ارزش«رشد و تعالی فکري و روحی انسان را » میتفکر اسال«ب) 
 رشد و تعالی انسان، اسباب پیشرفت او را فراهم سازد. براي تحقّق این امر الزم است:

 ترین ابزارها در این مسیر توجه کند.  ي یکی از مهم به مثابه» …«به:  دنبال حفظ استقالل سیاسی و فرهنگی خود است باید اي به ج) اگر جامعه
 شود؟  د) نیازهاي انسان از چه طریقی برطرف می

 ؟ نیستي دانشمندان علوم مختلف  در روش مطالعه» هاي خاص شباهت«ـ) کدام مورد جزء ه
 سازد: ازهایش را برطرف میي آن نی وسیله کند و به خریداري می» پول«چه که انسان در مقابل  و) آن

تأسیسـات اقتصـادي و صـنعتی صـورت گیـرد. ج)      » بنیاد«اي در جهت  هاي ارزنده گذاري است. ب) سرمایه» نامحدود«) الف) نیازهاي انسان 1
بـین  » و معلـولی علّـت  «گیري، جستجو و یـافتن روابـط    گسترده از منابع و امکانات اقتصادي، د) کسب ثروت و استفاده از آن، هـ) پیة استفاد
 هاي مورد مطالعه، و) کاالي مصرفی است. پدیده

ترین میزان را از  یا بیش» رفاه«آن نیست که انسان با استفاده از منابع و امکانات بتواند سطح باالتري از » مالك بهترین بودن«) الف) به یقین 2
صورت پذیرد. ج) رشد و پیشرفت اقتصادي، د) مصرف » اي فرهنگینهاده«هاي عظیمی براي تأسیس  گذاري دست آورد. ب) سرمایه به» تولید«

 شود.  خالصه نمی» فیزیکی«محصوالت و دریافت خدمات، هـ) استفاده از ابزارهاي خاص و انجام آزمایشات در فضایی خاص، و) فقط در اشیاي 
ـ  جلوي افزایش بـی » ماهداف اقتصادي اسال«است. ب) با توجه به » محدود«) الف) منابع و امکانات موجود 3 اسـتفاده از منـابع اقتصـادي    ۀ روی
ي جهان، د) داشتن درآمد  و گسترش ارتباط علمی و فنّی خود با ممالک پیشرفته» تکنولوژي مدرن«طور گسترده گرفته شود. ج) استفاده از  به

 آوري اطالعات، و) خدمات است. و هزینه کردن آن، هـ) انجام مشاهدات و جمع
انسان نیستند، لذا انسان ابتدا، باید به آن گروه از نیازهـاي خـود کـه اولویـت     » نامحدود«بع و امکانات محدود قادر به رفع نیازهاي ) الف) منا4

اقتصاد و تولید «براي حمایت از » تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي و صنعتی«گذاري شایسته از  تري دارند، بپردازد. ب) تشویق و ارزش بیش
انـداز کـردن آن، هــ)     در جامعـه، د) کسـب سـود و پـس    » نهادهاي فرهنگی«هاي عظیم براي تأسیس  گذاري عمل آید. ج) سرمایه به» داخلی
 بندي و بعد ارزیابی نظریات مطرح شده، و) محصوالت و مواد مختلف است. طبقه

 ؟بعد از کدام مرحله قرار داردقیقاً دهاي مورد مطالعه ارائۀ نظریات  در رابطه با جستجوي روابط علت و معلولی بین پدیده -34
 ها بندي یافته طبقه) 4 ارزیابی مطالعات) 3 آوري اطالعات جمع) 2 انجام مشاهدات) 1

 گیرد؟ را دربرمی» کاالي بادوام ـ خدمت ـ کاالي تجملی«کدام گزینه تمام موارد  ترتیب بهاست؟ ب)  نادرستالف) عبارت کدام گزینه  -35
 ـ لوستر طالکوبـ عمل جراحی رایانۀ شخصی کند. ب)  در مورد خدمات هم صدق می» اي فی و واسطهمصر«بندي  ) الف) طبقه1
 شود. ب) کباب کوبیده ـ نظافت منزل دیگران ـ فرش ابریشم ) الف) نیاز به آموزش صرفاً با پرداخت پول برآورده می2
شود. ب) نان بربري ـ   کنند، برطرف می ها را تولید و عرضه می ن آن) الف) نیازهاي انسان از طریق مصرف محصوالت مختلفی که تولیدکنندگا3

 کتاب اقتصاددي آموزش قرآن ـ  سی
 مشاورة انتخاب رشته ـ اتومبیل بنز ـ شوند. ب) تلویزیون اي محسوب می کاالهاي سرمایهۀ ) الف) کاالهاي بادوام زیرمجموع4

 است؟ نادرستکدام مطلب  -36
هاي خاصی در  هاي علوم دقت کنیم، شباهت و متفاوت با سایر علوم دارد. بنابراین، هر اندازه به هریک از شاخه) هر یک از علوم، فضایی خاص 1

 کنیم. ي دانشمندان پیدا نمی روش مطالعه
ارزیـابی  دهند و سپس با بررسی بیشتر، نظریـات مطـرح شـده را     هاي مورد مطالعه، نظریات خود را ارائه می ) دانشمندان براي توجیه واقعیت2

 گیرند. ها، تصمیم می ي رد یا قبول آن کنند و درباره می
هاي مورد مطالعه هستند و به همین منظور به انجـام   هاي علوم، دانشمندان به دنبال یافتن روابط علت و معلولی بین پدیده ي شاخه ) در همه3

 پردازند. ها می بندي آن آوري اطالعات و سپس طبقه مشاهدات، جمع
ند اقتصاددانان در مطالعات اقتصادي امکان استفاده از ابزارهاي خاص علوم تجربی مانند میکروسکوپ، تلسکوپ و نظایر آنان را ندارند، ) هر چ4

 پردازند.  ها می شود، به بررسی واقعیت کار گرفته می اما با روشی بسیار مشابه روشی که در علوم تجربی به
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 محل انجام محاسبات

 هاي زیر است؟ رسشکدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل پ -37
ترین نیاز این است که سرپناهی داشته باشند  اند، اساسی ترین امکانات زندگی محروم ها که از ابتدایی براي گروهی از انسان«الف) این مطلب که 

ما وقتی این نیازها تا تا در آن از گزند سرما، گرما و درندگان مصون بمانند و نیز غذاي مختصري داشته باشند که با آن رفع گرسنگی کنند، ا
 بیانگر چیست؟» تري نیاز دارند. کنند که به امکانات رفاهی بیش شود، همین افراد احساس می حد مقبول برطرف می

 مهم در ارتباط با منابع و امکانات موجود در جهان چیست؟ۀ ب) دو نکت 
هایی را طراحی و اجرا کرده و نتایج اجراي  دن به هدفی خاص، سیاستاقتصاد براي رسیۀ توانند در عرص ج ) به چه دلیل امروزه اقتصاددانان می

هـایی را بـراي    اقتصـاد بـروز کنـد، روش   ۀ بینی برخی مشکالتی که ممکن است در عرص چنین با پیش بینی کنند و هم ها را از قبل پیش آن
 ها طراحی کنند؟ جلوگیري از بروز آن

گیرد؛ به این  ها مورد مصرف قرار می د، بلکه در طول زمان خدمات ارائه شده از سوي آنشون د) برخی کاالهاي مصرفی خودشان مصرف نمی
 گویند.  می ……کاالها در اقتصاد 

 کدام است؟ Aفرصت انتخاب شغل ۀ را داشته باشد، هزین Bو  Aهـ) اگر فردي امکان انتخاب دو شغل 
نی انسان سبب محدودیت منابع است. ـ تصمیمات انسان در مـورد مسـائل    ناپذیر است. ب) سطح پایین دانش ف ) الف) انسان موجودي سیري1

هـاي   کارگیري منابع و امکانات محدود و در دسترس عملی شوند. ج) کشف ماهیت روابط علت و معلولی بـین پدیـده   اقتصادي باید از طریق به
 نظر کرده است. ی که از آن صرفهاي بادوام، هـ) اوقات فراغت اقتصادي با تکیه بر مطالعات علمی خود، د) کاال

کند. ب) سطح پایین دانش فنی انسان سبب محـدودیت   ) الف) انسان از منابع و امکانات موجود در جهان براي رفع نیازهاي خود استفاده می2
رس عملی شوند. ج) فـراهم  کارگیري منابع و امکانات محدود و در دست منابع است. ـ تصمیمات انسان در مورد مسائل اقتصادي باید از طریق به 

 نظر کرده است. اي، هـ) اوقات فراغتی که از آن صرف آمدن امکان استفاده از ابزارهاي خاص علوم دیگر، د) کاالهاي سرمایه
هـاي   ناپذیر است. ب) منابع و امکانات موجود در دسترس انسان، محدود است. ـ منابع و امکانات موجود، قابلیت  ) الف) انسان موجودي سیري3

هاي بـادوام، هــ)    د) کاال  هاي اقتصادي با تکیه بر مطالعات علمی خود، مصرف متعددي دارند. ج) کشف ماهیت روابط علت و معلولی بین پدیده
 نظر کرده است. که از آن صرف Bشغل 

ع و امکانـات موجـود در دسـترس انسـان،     کند. ب) منـاب  ) الف) انسان از منابع و امکانات موجود در جهان براي رفع نیازهاي خود استفاده می4
هاي مصرف متعددي دارند. ج) فراهم آمدن امکان اسـتفاده از ابزارهـاي خـاص علـوم دیگـر، د)       محدود است. ـ منابع و امکانات موجود، قابلیت 

 نظر کرده است. که از آن صرف Bهـ) شغل   کاالهاي لوکس،
است و با پیشرفت تمدن  …منابع و امکانات بوده و حاصل این تالش فکري، پدید آمدن  انسان همواره درصدد یافتن بهترین راه استفاده از -38

 ترین معارف بشري قرار گرفت. در جایگاه یکی از مهم …تري یافت و با عنوان  این امر تکامل بیش …ویژه  بشري و به
 علم اقتصاد، علم ریاضی، تکامل در علم اقتصاد) 1
 علم تجربی، اندیشۀ اقتصادي هاي مختلف تأمین معاش، روش) 2
 هاي مختلف تأمین معاش اندیشۀ اقتصادي، علم تجربی، روش) 3
 اندیشۀ اقتصادي، علم ریاضی، علم اقتصاد) 4

 شود؟ اي تلقی می ترتیب یک کاالي مصرفی و واسطه به» گوجه فرنگی«در کدام فرآیند،  -39
  شود. میاستفاده » رب«شود ـ در تولید  مصرف می» ساالد خانگی«) در 1
 شود. مصرف می» برخی غذاها«در  رود ـ  کار می به» سس«) در تولید 2
 شود. استفاده می» سس«رود ـ در تولید  کار می به» رب«) در تولید 3
 شود. تناول می» کباب«شود ـ در کنار  مصرف می» ساالد خانگی«) در 4

 هزینۀ، »توانستیم در آن گندم بکاریم و این محصول را برداشت کنیم. که می صورتی در ایم،  زمینی را به کشت پنبه اختصاص داده«در عبارت  -40
 فرصت کدام است؟ 

 رسانیم. اي است که به فروش می ) مقدار پنبه2  ) تفاوت قیمت پنبه و گندم است.1
 شدیم.  می) میزان ضرري است که در صورت کشت گندم متحمل 4 ایم. نظر کرده ) میزان محصول گندمی است که از آن صرف3
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 چهارم سال ات فارسیادبی   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تري دارند؟ هاي بیش کلمات ردیف در بیت کدام گزینه تعداد واج -41

 دل کرد ) بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد / باد غیرت به صدش خار پریشان1

 ) حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند / محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند2

 است با جانان که تا جان در بدن دارم / هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم) مرا عهدي 3

 ) ساقیا برخیز و در ده جام را / خاك بر سر کن غم ایام را4

 ؟حروف اصلی قافیه در کدام بیت الگوي متفاوتی دارد -42

 عشق مردست جان بود بی کسی کز عشق خالی شد فسردست / گرش صد) 1

 عشق خوانند راندانند / حکیمان این کشش  طبایع جز کشش کاري) 2

 پرستند همه گبران که بر آتش نشستند / ز عشق آفتاب آتش) 3

 دانش بند کرده / ز دنیا دل بدین خرسند کردهه در دنیا ب) 4

 ؟است متفاوتقاعدة قافیه در کدام گزینه  -43

 کو؟گوار  وزد بادة خوش دمد ساقی گل عذار کو؟ / باد بهار می گلبن عیش می) 1

 اي است لیک به در نیست راه از او خطّ عذار یار که بگرفت ماه از او / خوش حلقه) 2

 اي قباي پادشاهی راست بر باالي تو / زینت تاج و نگین از گوهر واالي تو) 3

 مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو) 4

 ؟باشند می »1«بیت از ابیات زیر طبق قاعدة  با توجه به قواعد دوگانۀ قافیه، چند -44

 چرده که شیرینی عالم با اوست / چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست الف) آن سیه

 ب) کس نیست که افتادة آن زلف دوتا نیست / در رهگذر کیست که دامی ز بال نیست

 خطا رفت چهره که دوش از بر ما رفت / آیا چه خطا دید که از راه ج) آن ترك پري

 سرا بگو د) اي پیک راستان خبر یار ما بگو / احوال گل به بلبل دستان

 هـ) هماي اوج سعادت به دام ما افتاد / اگر تو را گذري بر مقام ما افتاد

 و) گفتا برون شدي به تماشاي ماه نو / از ماه ابروان منت شرم باد رو

 ن بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابروافشان ز دست آن کمان ابرو / جها ز) مرا چشمیست خون

1 (2 2 (1 3 (4 4 (3 

 ؟ها است تبصرة به کار رفته در کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه -45

 گذرد / فلک آن روز مبادا که ز عمرم شمرد م میروزگاري که به هجران توا) 1

 سوي مردن کس به رغبت کی رود / پیش اژدرها برهنه کی شود) 2

 را بر اژدها آن کس زند / که عصا را دستش اژدرها کند دست) 3

 آب بگذارید و نان قسمت کنید / بخل بگذارید اگر آل منید) 4

 قافیه
 17تا  1هاي  صفحه
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 ؟) قافیه است5واژگان قافیه در بیت کدام گزینه مطابق تبصرة ( -46

 ست و زیادتلکس را به روزگار ارادت / مگر مرا که همان عشق او هن شود همهک) 1

 گیرد دهم پندش ولیکن درنمی گیرد / ز هر در می یان طریقی برنمیدلم جز مهر مهرو) 2

 گالب است گویی به جویش روان / همی شاد گردد ز بویش روان) 3

 اي از آتش بخل شماست گفت آن آتش ز آیات خداست / شعله) 4

 معیوب است؟بیت کدام گزینه ۀ قافی -47

 جامه تر تر / روز سرد و برف و آن گه ) کبر زشت و از گدایان زشت1

 ) آن که از کبرش دلت لرزان بود / چون شوي چون پیش تو گریان شود2

 ) گفت پیغمبر که زن بر عاقالن / غالب آید سخت و بر صاحبدالن3

 شود لقمه گهر / تن مزن چندان که بتوانی بخُور ) چون که در تو می4

 کدام بیت از لحاظ قافیه فاقد ایراد است؟ -48

 کسان یار غریبان رفیقان / رفیق بی ) که خواهد شد بگویید اي1

 هاي تو بست ) خدا چو صورت ابروي دلگشاي تو بست / گشاد کار من اندر کرشمه2

 ) چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی / خداوند امر و خداوند نهی3

 گر هفت دریاست یک قطره نیستکه گر آفتاب است یک ذره نیست / و ) 4

 میانی دارد؟ۀ کدام بیت قافی -49

 ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست / حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست) 1

 رود ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او / گویی که نیشی دور از او در استخوانم می ) من مانده2

 چرده که شیرینی عالم با اوست / چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست سیه  ) آن3

 ب نرگس مست تو سرگران برخاست / خروش و ولوله از جان عاشقان برخاست) ز خوا4

 کدام ترتیب درست است؟ ،مرتب کنیم» 2تین و قاعدة یعیب قافیه، ذوقاف« ترتیب بهاگر بخواهیم ابیات زیر را  -50

 ین سوز را قبله کنم / زان که شمعم من به سوزش روشنمبعد از االف) 

 باده کی درکشی ز جام ملکی به بام فلک / ب) پاي کس بر نه

 را رسم دل را خصم / در و دیوار خاك و گل ج) خانه را گور ساز و

 الف ـ ج ـ ب) 2  ج ـ ب ـ الف) 1

 ب ـ ج ـ الف) 4  ج ـ الف ـ ب) 3

www.konkur.in

forum.konkur.in



 11حۀ: صف انسانی نظام قدیماختصاصی  98مهر  5آزمون غیرحضوري 
 

 

 هاي ادبی آرایهتاریخ ادبیات و 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 …گزینۀ  جز بهدرستی بیان شده  تمامی عبارات زیر از نظر سیر تاریخی خط فارسی به -51
هـا   هاي میخـی بـابلی را اقتبـاس کردنـد و ماننـد آن      عالمت ،ایرانیان چند صد سال پیش از میالد) 1

 الفباي مستقلی را ترتیب دادند.
 به ویژه اوستا استفاده شده است.خط اوستایی که از خطوط سامی گرفته شده بود، در نوشتن متون دینی مربوط به آیین زردشتی، ) 2
هاي پـیش از   که تا چند قرن بعد از اسالم هم در گوشه و کنار والیات شرقی ایران براي نوشتن آثار فکري و فلسفی مربوط به آیینخطی ) 3

 اسالم کاربرد داشت، همان خط پهلوي است.
 الفباي مورد استفادة ایرانیان در عهد باستان خط میخی یا همان هجایی است.) 4

 است؟ نادرستیات کدام گزینه از منظر تاریخ ادب -52
نامه است که در اواخر  ها کتاب خداي ترین آن مهم وبه زبان پارسی میانه است  ،هایی که از روزگار ساسانی به دست ما رسیده بیشتر نوشته) 1

 دوران ساسانی پدید آمده و بارها به عربی ترجمه شده است.
 است. فردوسیها شاهنامۀ  اي متعددي پرداخته شد که یکی از آنه»شاهنامه«ها و »سیرالملوك«نامه،  هاي خداي از روي ترجمه) 2
 اند. هاي عصر ساسانی استفاده کرده اخالق ناصري از اندرزنامه و نامه هاي اخالقی و آموزشی فارسی مانند قابوس اي از کتاب مجموعه) 3
 ،هاي مربوط به خسرو و شیرین و هفـت پیکـر   ا داستانی -دانند  که برخی آن را منشأ کتاب هزار و یک شب می -آثاري چون هزار افسان ) 4

 دهند. گذشته ادبی پربار ایران را نشان می
 و صاحب نخستین کتاب مهم در لغت عربی بوده است. …نیز واضع علم  …بوده است.  …ترین عالم علم نحو  بزرگ -53

 ) خلیل بن احمد، سیبویه، عروض2 ) سیبویه، خلیل بن احمد، عروض1
 ) اخفش، سیبویه، بالغت4 ل بن احمد، بالغت) اخفش، خلی3

 ترین کتابی که به خط فارسی امروز در دست است، در چه سالی و توسط چه کسی تحریر شده است؟ قدیمی -54
 هـ . ق. ـ اسدي توسی 447) 2  هـ . ق. ـ اسدي توسی 417) 1
 بن وصیف هـ . ق. ـ محمد 447) 4  هـ . ق. ـ اخفش 417) 3

 وضی، احمد بن عبداهللا خجستانی دو بیت زیر را در دیوان چه کسی خوانده است؟بر نقل نظامی عربنا -55
 مهتري گر به کام شیر در است / شو خطر کن ز کام شیر بجوي«

 »و نعمت و جاه / یا چو مردانت مرگ رویاروي یا بزرگی و عزّ
 ) عباس مروزي4 ) ابوسلیک گرگانی3 بن وصیف سیستانی) محمد 2 بادغیسی ۀ) حنظل1

 اند؟ در کدام گزینه مرتب شده ترتیب به نادرستیبارات زیر از نظر صحت یا ع -56
چه ما اکنون به عنوان شعر عروضی  سا در ایران پیش از اسالم، اشعاري به همین زبان پارسی وجود داشته اما مبناي وزن شعر با آنب چه الف) 

 شناسیم متفاوت بوده است. می
 اند. عروضی نبوده ةاشعار (در صورت وجود) به شیو ،رود و پیش از آن تر نمی ۀ اول قرن سوم هجري پیشب) رواج شعر به شیوة عروضی از نیم

 شاعر معاصر طاهریان است. ،از اشعار منسوب به ابوسلیک» روي ریزي در کنار خون خود را گر بریزي بر زمین / به که آب«ج) بیت 
 ـ غ غ ـ ص) 4 ص ـ ص ـ غ) 3 ص ـ غ ـ غ) 2 غ ـ ص ـ ص) 1

 شود، بازتاب چیست؟ هرج و مرجی که در عصر حافظ در قلمرو ذوق و اندیشه مشاهده می -57
 تعصبی حکمرانان مغول عقیدگی و بی بی) 2 هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی پس از حملۀ مغول جریان) 1
 کسادي بازار قصیده و شعر مدحی) 4 هاي مغولی در زبان و ادب فارسی رواج واژه) 3

 در مورد عصر حافظ صحیح است. …بارت گزینۀ هر دو ع -58
 گویند که در عصر حافظ رواج داشت. هاي یک مصراع یا بیت را ماده تاریخ می الف) گنجاندن نام یک شخص یا شیء در حروف یا واژه

 ب) اشعار حافظ و خواجو، سستی و ضعف زبانی اکثر اشعار عصر حافظ را ندارند.
 هاي تاریخی فراوان، در این عصر هنوز کانون جوشندة شعر فارسی است. رغم کشمکش ج) اقلیم پارس، علی

 .مضامین قصاید اندك این دوره بودد) عرفان، حکمت، هجو و عشق از 
 ب  الف ـ) 4 ب ـ ج) 3 ب ـ د) 2 د ـ ج) 1

 سروده شده است و خواجوي کرمانی در قصیده پیرو کیست؟» حدیقه«کدام کتاب عراقی در وزن  -59
 نامه ـ سنایی ده) 4 نامه ـ خاقانی اقعشّ) 3 لمعات ـ کمال اصفهانی) 2 اقانیلمعات ـ خ) 1

 ؟اند نبودهمقلّد کدام شاعران  ترتیب بهحافظ  و جامی -60
 خواجوي کرمانی) سعدي ـ 2  کمال اصفهانی) نظامی ـ 1
 سعدي) سعدي ـ 4  ارسلمان ساوجی ـ عطّ) 3

ن پیش از اسالم، خط و زبان در ایرا
 عصر پیش از رودکی

 24تا  7هاي  صفحه
 عصر حافظ

 30تا  4هاي  صفحه
 هاي شعر فارسی مقدمات، قالب

 48تا  3هاي  صفحه
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 متن زیر معرّف کدام شاعر عصر حافظ است؟ -61
د، به استقبال اشعار شاعرانی از ده ة دیوان اشعار او را تشکیل میآورد. در قصاید که بخش عمد ي او شیوة خراسانی را به یاد میسبک شعر«

 »تر در جواب سعدي است. هایش بیش رفته است و غزلجمله رودکی، خاقانی و کمال اصفهانی 
 یین عراقفخرالد) 4 عبید زاکانی) 3 سیف فرغانی) 2 ابن یمین) 1

 . …گزینۀ  جز به ؛حافظ به درستی بیان شده است تمامی عبارات زیر درباره شاعران عصر -62
ها بر  ین شرحتررهومشبر آن، از  جامیلمعات عراقی به نظم فارسی است که شاعر در آن به موضوع سیر و سلوك عارفان پرداخته و شرح ) 1

 این اثر است.
 پرستان گدا خودداري کنند و ذوقشان را در وعظ و اندرز به کار برند. فارش کرده که از ستایش سیمسیف فرغانی در اشعارش شاعران دیگر را س) 2
 نام اثري از عبید زاکانی است که در دیوان او چاپ شده است.» نامه اقعشّ«مثنوي ) 3
 باشد. بر پند و اندرز می هاي مشتمل سربداران است که بیشتر شهرت وي به دلیل قطعه عصرابن یمین از شاعران شیعه مذهب ) 4

 است؟ نادرستشعر حافظ ة کدام گزینه دربار -63
 تر از پانصد غزل و مقداري رباعی است.) دیوان حافظ تنها شامل کم1
 دانند و بر آن اند که پس از او سخن پارسی رو به انحطاط و زوال رفته است.) برخی حافظ را خاتم شعراي ایران می2
 شود.طلبی هم دیده میاي از خیرخواهی و اصالحآمیز است و در آن مایهو توأم با نیشخند و کنایه ) لحن حافظ گزنده و تلخ3
 نماید.کمال ایرانی اسالمی خود رخ می ۀایران با هم ۀ) در غزل اجتماعی حافظ، فرهنگ گذشت4

 آمده است؟ نادرستدر کدام گزینه موضوع کتابی  -64
 : در ذکر حقایق عرفانیالذهب سلسلۀتربیت نفس /  : در ذکر مراحل سلوك واالحرار تحفۀ) 1
 شمشیر و قلمة المثانی: در مناظر اي تمثیلی حاوي اشارات اخالقی و عرفانی / سبع ) سالمان و ابسال: منظومه2
 عراقی ین: در شرح و توضیح لمعات فخرالداللمعات ۀاشعهایی به تقلید از گلستان سعدي /  ها و حکایت ) بهارستان: شامل باب3
 نی و بوریاة : در مناظررسالۀاللبادیهاسکندري: در ذکر موعظه و نصیحت از زبان فیلسوفان یونان / ۀ ) خردنام4

 ؟در کدام بیت ردیف وجود دارد -65
 پیچم از اندیشۀ دوش زده می دوش دیدم شنل انداخته سردار به دوش / همچو افعی) 1
 به شادمانی گذران گذران / بنشین و دمی برخیز و مخور غم جهان ) 2
 به سوداي جانان ز جان مشتغل / به ذکر حبیب از جهان مشتغل) 3
 دالرام در بر دالرام جوي / لب از تشنگی خشک بر طرف جوي) 4

 ؟سایرین است با متفاوتوزن کدام مصراع،  -66
 دم زندگانی تو یک ) نخواهم بی2 ) که سیمرغ در قاف قسمت خورد1
 پیمان ) زهی اندك وفاي سست4  تکند گویی اشار ) به کشتن می3

 ؟باشد ،که شاعر در آن تجدید مطلع نکردهبیتی  22اي  بیت سوم قصیده تواند نمییک از ابیات زیر،  کدام -67
 الفتی نعم ،منمرا صاحب  الوکیل / نوعروس فضل شه طغان عقل را نایب منم، نعم) 1
 شان از قضا هر نفسی بال و پر ریختهفشان سنقرکانند خرد /  شاخ شکوفه) 2
 طفلی هنوز بستۀ گهوارة فنا / مرد آن زمان شوي که شوي از همه جدا) 3
 ش را خبر آورددوش به مجلس / از طرب این هشت گو چار زبان رباب) 4

 ؟نیستنداي غلط  کدام دو گزاره حاوي نکته -68
 و پیش از مشروطیت در ایران رواج یافت. بوده پاره در وزن آزادالف) چهار

 اي سخن بگوید. تواند از هر اندیشه شرطی می نیمایی، شاعر بدون پیشب) در شعر 
 ها پنج بیت یا بیشتر هستند. ج) در دیوان تمام شعرا، غزل

 شده نیست. بند مقید به تعداد محدود از پیش تعیین هاي ترکیب د) تعداد بخش
 ب ـ د) 4 ج ـ ب) 3 الف ـ ج) 2 د ـ الف) 1

 رشته خواهیم داشت. …مصراع جدید و  …گاه  ، آنبسراییمز حافظ، مسمطی شش مصراعی بیتی ا 12اگر بخواهیم با غزلی  -69
 12ـ  24) 4 48ـ  12) 3 12ـ  48) 2 48ـ  24) 1

 ؟توانند باشند هاي شعري می ، ابیات زیر مطلع کدام قالبترتیب به -70
 »اي بی تو فراخاي جهان بر ما تنگ / ما را به تو فخرست و تو را از ما ننگ«
 »ست و حسن سلطان است در بند حسن و احسان است / عشق بندهعشق «
 »آلود ت مشکسکوه عنبر نشسته بر زنخش / راست گویی بهی«
 بند رباعی ـ غزل ـ ترجیع) 2  بند دوبیتی ـ مثنوي ـ ترجیع) 1
 رباعی ـ مثنوي ـ قطعه) 4  دوبیتی ـ غزل ـ قطعه) 3
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 تاریخ شناسی
 

 ارت زیر را تأیید کند؟تواند درستی عب کدام مورد می -71
 »علم تاریخ با جوامع انسانی سروکار دارد.«
 او وجود ندارد.ۀ مورد مطالعة شخصی میان پژوهشگر و پدید ۀگونه رابط ) در مطالعات تاریخی هیچ1
 تواند تجربه را تکرار کند.هاي تاریخی می) انسان براي شناسایی بهتر پدیده2
 تواند از احساسات خود برکنار باشد.تاریخی نمیآثار  ۀ) انسان در نگاه به گذشت3
 یابد.هاي تاریخی به قوانین علمی دست می) پژوهشگر در بررسی پدیده4

 …به دلیل  ؟نیستمشابه هاي تاریخی،  پدیده ۀچرا نتایج حاصل از مطالع -72
 هاي تاریخی  ) تجربی و حسی بودن پدیده2 هاي تاریخی  ) تکرارناپذیر بودن پدیده1
 در مورد مطالعات تاریخی   ) یکسان بودن قضاوت4 موضوعی  ةسان نبودن نتایج مطالعات تاریخی افراد دربار) یک3

 شود؟ مطلوب دستاورد پژوهش مورخ می ۀبه علت فقدان کدام ویژگی از صفات مورخ، کار او بیهوده خواهد بود و کدام ویژگی باعث عرض -73
 ) تجزیه و تحلیل ـ داشتن قدرت اندیشه و تفکر2 ) دانش گسترده ـ داشتن قدرت اندیشه و تفکر1
 ) دانش گسترده ـ توانایی درست نوشتن4 ) تجزیه و تحلیل ـ توانایی درست نوشتن3

 ؟باشد نمیهاي زیر صحیح  یک از گزاره کدام -74
 دهند، در بعضی موارد در معرض خطر فراموشی قرار دارند. وقایعی که در اجتماع رخ می) 1
 بخشند.  رهایی می  ها را از فراموشی شوند و آن گویاي وقایع می مورخان زبان  ) 2
 .ها، باید به بازگویی و شرح تاریخ نیز بپردازد در آن  ها و گزینش بر ضبط و نقل گذشته مورخ عالوه) 3
 .محدود به مطالعات تاریخی نیست به طور کلیدانش مورخ ) 4

 ست بیان شده است؟هاي مطالعاتی تاریخ در کدام گزینه در مورد شیوه -75
 حسی ـ تکرارناپذیري ۀغیرمستقیم ـ تجرب ةتکیه بر مشاهد  )1
 هاي یکسان علمی ها و شیوه کار بستن روش عقلی ـ به ۀاستفاده از تجرب  )2
 در دسترس نبودن موضوعات تاریخی ـ وجود نداشتن حب و بغض مورخان در مطالعات  )3
 هاي مطالعاتی متفاوت استفاده از شیوه نداشتن هدف یکسان در مطالعات تاریخ ـ  )4

 ؟کند یک پژوهش تاریخی را بیان میانجام  مراحل صحیحترتیب  ،کدام گزینه -76
 نگارش ،تنظیم مطالببررسی و تفسیر، آوري منابع،  ) انتخاب موضوع، گزینش اخبار، جمع1
  سی و تفسیر، نگارش، بررآوري اخبار و اطالعات، گزینش اخبار، تنظیم مطالب ) انتخاب موضوع، جمع2
 موضوع، تنظیم مطالب،گزینش اخبار، نگارشآوري منابع، انتخاب  ) جمع3
 ظیم مطالب، گزینش اخبار، نگارش، تنظیم مطالبآوري منابع، تن ) جمع4

یر در علم تـاریخ  به کدام اصل ز موضوعی واحد کامالً یکسان نیست،  ةاگر قبول داشته باشیم که نتایج مطالعات تاریخی افراد مختلف دربار -77
 خواهیم رسید؟

 ) نسبیت4 ) جزمیت3 ) دانش گسترده2 جویی ) حقیقت1
 )ترتیب بهفاقد کدام صفت از صفات مورخان هستند؟ (  ها در فعالیت خود، اند. هر یک از آن جمشید مراجعه نموده اي از مورخان براي پژوهشی به تخت عده -78

 ر و سلطنتی هخامنشیان پرداخت.شخص (الف) تنها به توصیف زندگی افراد دربا -
 ها پرداخت.  به مطالعه در مورد آن  جمشید، هاي تخت شخص (ب) بدون درك مطالب تاریخی نهفته در کتیبه -
 جمشید پرداخت. شخص (ج) تنها به ثبت مشاهدات و نقل سخنان مورخان گذشته در مورد تخت -
 جویی ـ توانایی درست نوشتن حقیتلت ـ ) عدا2 توانایی درست نوشتنـ  دانش گسترده) عدالت ـ 1
 ـ قدرت تجزیه و تحلیل دانش گستردهجویی ـ  ) حقیقت4 ـ قدرت تجزیه و تحلیل عدالتجویی ـ  ) حقیقت3

 رسد. می …پس از منظم کردن تمامی اطالعات صحیح، نوبت به در یک پژوهش تاریخی،  -79
 منابع آوري  ) جمع4 نگارش) 3 ) بررسی و تفسیر 2 ) گزینش اخبار1

 ؟باشد نمیکدام گزینه در مورد مورخان درست  -80
 کند. پردازد، در واقع گذشته را بازگویی می نویسی می ) وقتی مورخ به تاریخ1
 جویی هستند. ) بهترین مورخان کسانی هستند که داراي توانایی گزینش اخبار مهم و حقیقت2
 اي مطلوب عرضه کند. رد پژوهش خود را به گونهشود دستاو ) توانایی درست نوشتن یک مورخ است که باعث می3
 باشد. مطالب مربوطه می يوجو پژوهش تاریخی، انتخاب موضوع و سپس جستۀ کار مورخ در زمینۀ ) نخستین مرحل4

 ریخانسان و تا
 12تا  1  هاي صفحه

www.konkur.in

forum.konkur.in



 14حۀ: صف انسانی نظام قدیماختصاصی  98مهر  5آزمون غیرحضوري 
 

 جغرافیاي سال چهارم
 
 
 

 ؟تنیسعلم جغرافیا ة وجود آورند گردد و کدام گزینه از عوامل به زمانی بازمی  آغاز جغرافیا به چه -81
 ) برابر با عمر انسان ـ مسافرت براي کسب علم1

 ها براي کشت  ) برابر با عمر انسان ـ مجزا ساختن بخشی از زمین از دیگر بخش2

 ها براي کشت  ) پانصد سال قبل از میالد ـ مجزا ساختن بخشی از زمین از دیگر بخش3

 ) پانصد سال قبل از میالد ـ مسافرت براي کسب علم4

 ارتباط اقیانوس هند و اقیانوس اطلس توسط چه کسی نشان داده شد و از عوامل تحول در جغرافیا چیست؟ نخستین بار، -82

 ) یاقوت حموي ـ گسترش دین اسالم2 دوانی علوم ) یاقوت حموي ـ شاخه1

 دوانی علوم ) ابوریحان بیرونی ـ شاخه4 ) ابوریحان بیرونی ـ گسترش دین اسالم3

 )ترتیب بهگیرند؟ ( یی زیر از کدام علوم بهره میهاي جغرافیا هر یک از شاخه -83

 »هاي کمی در جغرافیا ـ روش GISکارتوگرافی ـ ژئومورفولوژي ـ «

  شناسی ـ علوم فضایی ـ اقتصاد شناسی ـ خاك ) زمین1

 وري اطالعاتاشناسی ـ علوم فضایی ـ آمار و فن ) هندسه ـ زمین2

 وري اطالعاتاات ـ آمار و فنوري اطالعاشناسی ـ آمار و فن ) هندسه ـ خاك3

 وري اطالعات ـ اقتصاداشناسی ـ آمار و فن شناسی ـ زمین ) زمین4

 )ترتیب بهگردد؟ ( یابی به کدام هدف جغرافیا می هر یک از موارد زیر منجر به دست -84

 »طبیعی شناخت وحدت و یکپارچگی عناصر«ـ » فراهم کردن درك روابط انسان و محیط«ـ » شناخت و درك مکان زندگی«

 قدردانی از مواهب الهیۀ درك لزوم حفاظت مطلوب از محیط ـ پرورش روحی  ) تقویت هویت ملی ـ1

 قدردانی از مواهب الهیۀ پرورش روحی  هاي زندگی فردي و اجتماعی ـ تقویت مهارت  ) تقویت هویت ملی ـ2

 درك لزوم حفاظت مطلوب از محیط  ردي و اجتماعی ـهاي زندگی ف بزرگ ـ تقویت مهارتۀ عنوان خان ) شناخت جغرافیاي جهان به3

 هاي زندگی فردي و اجتماعی  بزرگ ـ درك لزوم حفاظت مطلوب از محیط ـ تقویت مهارتۀ عنوان خان ) شناخت جغرافیاي جهان به4

 کند؟ هاي فضاي یک شهر چگونه عمل می دان براي شناخت نقش سیستم جغرافی -85

 کند. ها را مشخص می ر و میزان تغییرات پدیدهها و صفات پدیده و متغی ) ویژگی1

 کند. ها را شناسایی می ) اصول و قوانین کلی حاکم بر روابط بین پدیده2

 دهد. آن را در مراحل مختلف تاریخی، مورد بررسی قرار میۀ ) چگونگی رشد و توسع3

 کند.  هاي پیرامونی شهر را بررسی و مطالعه می تک پدیده ) کارکرد تک4

 ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا
 10تا  1ي  ها صفحه
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استان تهران با توجه به اجزاي مهمی مانند ۀ مطالع«و » آنۀ گیري و پیدایش شهر اصفهان و چگونگی توسع شکلة به نحو  توجه« تیبتر به -86

 ، بیانگر کدام نوع شناخت است؟»…هاي ارتباطی و  راهۀ وضعیت ناهمواري، شبک

 ) ساختاري ـ تکوینی2  ) تکوینی ـ ساختاري 1

 اختاري ـ کارکردي) س4  نگر ) تکوینی ـ آینده3

 بوده است.» المسالک و الممالک«هاي  ، علّت تألیف مجموعه …بود و  …گردي  تشویق مسلمانان به جهان ةترین انگیز بزرگ -87

 کشی و آگاهی به مسائل نظامی مناطق ) زیارت اماکن مقدسه ـ اطالعات مورد نیاز علوم جغرافیایی، نقشه1

 کشی و آگاهی به مسائل نظامی مناطق یاز علوم جغرافیایی، نقشه) گسترش دین اسالم ـ اطالعات مورد ن2

 ها  ها و منازل میان راه ) زیارت اماکن مقدسه ـ دانستن موقعیت جغرافیایی، آشنایی به راه3

 ها ها و منازل میان راه ) گسترش دین اسالم ـ دانستن موقعیت جغرافیایی، آشنایی به راه4

 پانزدهم چه بود؟ة افیا را چگونه تعریف کرده است و شاخص مهم جغرافیاي اسالمی تا پایان سداراتوستن، دانشمند یونانی، جغر -88

 متقابل انسان و محیط به منظور کشف مناطق جدید ـ گسترش دین اسالم و بازرگانی و تجارتۀ ) علم بررسی رابط1

ها و  ي و تنظیم اطالعات عمومی و جغرافیایی از سرزمینمتقابل انسان و محیط به منظور کشف مناطق جدید ـ گردآور ۀ ) علم بررسی رابط2

 ها مردمان ساکن آن

 ها ها و مردمان ساکن آن زمین به عنوان جایگاه انسان ـ گردآوري و تنظیم اطالعات عمومی و جغرافیایی از سرزمینۀ ) علم مطالع3

 و تجارت زمین به عنوان جایگاه انسان ـ گسترش دین اسالم و بازرگانیۀ ) علم مطالع4

 ؟شود نمییک جزء منابع اطالعاتی جغرافیا محسوب  هاي جغرافیایی به دنبال کسب چیست و کدام آموزش -89

 یابی هاي جغرافیایی ـ جهت ) مهارت2  جغرافیاة ) سواد جغرافیایی ـ کر1

 ) سواد جغرافیایی ـ شناخت جغرافیاي جهان4 ها و تصاویر ) اطالعات جغرافیایی ـ عکس3

 کند؟ آموزان تقویت می به وطن را در دانشۀ دوستی و عالق یا حس میهنچگونه جغراف -90

 هاي جدید و وسایل ارتباطی و بهره برداري صحیح از منابع طبیعی فناوريۀ ) با توسع1

 هاي کشور شناخت منابع و قابلیت از طریق) با پرورش احساس تعلق و مسئولیت نسبت به مکان زندگی 2

 ط طبیعی و شناخت وحدت و یکپارچگی عناصر طبیعی و اجزاي آن) از طریق درك و فهم محی3

 ) با فراهم کردن درك روابط انسان و محیط و تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر4
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 )1تاریخ ایران و جهان (
 

 اند. هایی را براي تاریخ بشر مطرح کرده بندي مورخان تقسیم ، …و براساس  …دلیل  به -91
 ها ملّتۀ هاي هر دوره از زندگی یک ملّت یا هم تر از گذشته ـ ویژگی رستتر و د ) شناخت روشن1
 ها ملّتۀ هاي هر دوره از زندگی یک ملّت یا هم طوالنی زندگی بشر ـ ویژگیۀ ) سابق2
 ها ملّتۀ تر از گذشته ـ سیر تاریخ یک ملّت یا هم تر و درست ) شناخت روشن3
 ها ملّتۀ ک ملّت یا همطوالنی زندگی بشر ـ سیر تاریخ یۀ ) سابق4

 )ترتیب به( یا شده بود؟از کدام منابع مه» ماد«و » ایالم«، »میان دو رود«هاي  هاي ما از تمدن آگاهیة نخستین بار عمد -92
 هاي میان دو رود نوشته گلبرخی از ) تورات ـ الواح گلی آشور ـ 1
 هاي میان دو رود ـ تورات  نوشته گلبرخی از ) الواح گلی آشور ـ 2
 هاي میان دو رود نوشته گلبرخی از ) الواح گلی آشور ـ تورات ـ 3
 هاي میان دو رود ـ الواح گلی آشور  نوشته گلبرخی از ) تورات ـ 4

 کدام گزینه درست است؟ -93
 ها بودند. ) آخرین قومی که بیش از یک قرن در میان دو رود حکومت کرد، گوتی1
 ها شد. اض آشوريها باعث انقر با ایالمی ها اکدي) اتحاد 2
 اند. را به نام پایتخت آنان، حکومت بابل قدیم نامیده اکدي) حکومت 3
 مشهور است.» بابل جدید«ها به  ) حکومت کلدانی4

 یک از رؤساي قبایل صورت گرفت؟ موفق شدن به متحد کردن قبایل و احیاي دوبارة حکومت ماد در زمان کدام  تالش در جهت اتحاد قبایل، ،ترتیب به -94
 ) دیااکو ـ فرورتیش ـ هوخشتره2  ) دیااکو ـ هوخشتره ـ فرورتیش1
 ) هوخشتره ـ فرورتیش ـ دیااکو 4  ) هوخشتره ـ دیااکو ـ فرورتیش3

 ؟است نادرستکدام عبارت  -95
  .ساختند می  ها براي خدایان خود، معبدهاي چند طبقه ) ایالمی1
  .ساختند چند طبقه می هاي میان دو رود، براي خدایان خود، معبدهاي ) تمدن2
 ند؛ هرچند که خود نیز خطی داشتند.ها خط میخی رایج را از آشوریان اقتباس کرده بود ) ایالمی3
  .ضعف آن بود ۀها از شهري به شهر دیگر نشان خداي شهر حفظ شود، زیرا انتقال پیکرهة ها در تالش بودند تا پیکر ) ایالمی4

 تاریخی قرار دارد؟ة المللی کدام دور و ارتباطات گسترده بینهاي بزرگ  بعد از دوران امپراتوري -96
 هاي بزرگ ) دوران رشد آیین2  ) دوران آغاز شهرنشینی1
 تحول علوم پایه) 4 ) دوران گسترش فن دریانوردي و رنسانس3

 ها در سایر جوامع بوده است؟ در کدام تمدن باستانی، شأن و منزلت زنان بهتر از موقعیت آن -97
 تمدن میان دورود) 4 تمدن جیرفت) 3 تمدن ایالم) 2  صرتمدن م) 1

 ؟آریایی درست استۀ ساختار جامعة کدام گزینه دربار -98
 مالکیت زمین و اصالت خون بودند. اتها داراي امتیاز ) کوي1
 .) واسپوهران امور مذهبی و سیاسی را برعهده داشتند2
 گیرد. در این ساختار در باالترین مرتبه قرار می» طایفه) «3
 ارت بود از: وراثت، جنگی و مذهبی.آریایی عبة ) نقش پدر در خانواد4

 ؟آمد نمیدولت متمرکزي در سومر پدید » اتَنَ«چه دلیل تا پیش از به  -99
 اي نبود که اقوام متّحد شوند. گونه ) موقعیت جغرافیایی دولت شهرهاي سومري به1
 انع تشکیل دولت متمرکز در سومر بود.هاي بیگانه م هاي مکرر اقوام و گاه دولت ) هجوم2
 توانستند براي مدت طوالنی بر دیگران مسلط و پیروز شوند. کدام نمی هاي طوالنی میان دولت شهرها، هیچ ) با وجود جنگ3
 یک از فرمانروایان دولت شهرها به دنبال ایجاد دولت متمرکز نبودند. ) تا پیش از اتن هیچ4

 ؟باشد نمیکسانی بود و کدام مورد از اقدامات وي پادشاه چه » شالمانسار سوم« -100
 فارس تا شمال میان دورود را تصرف کند. ها ـ طی فتوحات بسیار توانست از خلیج ) آشوري1
 ها خاتمه داد. ها ـ مصر را فتح کرد و با حمله به شهرهاي ایالم به حیات سیاسی آن ) بابلی2
 انه گسترش داد.ها ـ قلمرو آشور را تا سواحل مدیتر ) آشوري3
 ها غلبه کرد. ها ـ با هجوم به شهرهاي سومري بر آن ) بابلی4

 5تا  1درس 
 52تا  2  هاي صفحه
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  علوم اجتماعی
 

 گر چیست؟وارد زیر نشاندر رابطه با کنش انسانی و پیامدهاي آن، م -111

 شود. تا اراده و خواست انسان نباشد، کنشی انجام نمی -

 ها را انجام دهد.بعضی پیامدها کنش هستند و باید کنشگري آن -

 دار بودن کنش  ) پیامد کنش ـ هدف2 ـ پیامد غیرارادي کنش ) ویژگی کنش1

 ارادي کنش ) ویژگی کنش ـ پیامد 4 ) پیامد کنش ـ آگاهانه بودن کنش 3

 صحیح است؟ ،کدام گزینه در مورد پیامدهاي غیرارادي کنش انسانی -112

 ) پیامد غیرارادي کنش، قطعی است.2  ) به افراد دیگر، وابسته است.1

 ) به اراده و آگاهی فرد، وابسته است.4  ) نتیجۀ غیرطبیعی کنش است.3

 .از لحاظ صحیح یا غلط بودن مشخص کنید ترتیببهعبارات زیر را  -113

 جهان عینی معروف است. به انسانی جهان فردي بخش -

 است. خود با متناسب فرهنگی جویاي اي،عقیده نوع هر -

 کنند. می تقسیم طبیعت فوق و طبیعت جهان دو به را تکوینی متفکران مسلمان جهان -

 .دارد وجود ارادة انسان و خواست از مستقل و انسان از جهان فرهنگی پیش -

 غ -غ -ص -) ص4 غ -ص -غ -) غ3 ص -ص -غ -) ص2 غ -ص -ص -) غ1

 کند؟ اشاره می ،کنند کدام عبارت به عقاید متفکرانی که دربارة سه جهان صحبت می -114

 ) جهان عینی مستقل از خواست و اعتبار انسانی نیست و پیش از انسان نیز وجود داشته است.1

 کنند. دهند و جهان انسانی را به دو جهان ذهنی و فرهنگی تقسیم می می ) آنان جهان انسانی و جهان طبیعی را در برابر هم قرار2

 ) جهان انسانی در برابر جهان ذهنی و فرهنگی قرار دارد.3

 کنند. طبیعی تقسیم می ها جهان عینی را به دو جهان طبیعی و فوق ) آن4

 گیرد. در برابر جهان عینی قرار می ،…نی شود و جهان انسا با عنوان دنیا و آخرت یاد می …در تعابیر قرآنی از عوالم  -115

 ) ذهنی و عینی ـ اگر فردي باشد 1

 که فردي یا اجتماعی باشد ) ذهنی و عینی ـ اعم از آن2

 که فردي یا اجتماعی باشد ) عینی و تکوینی ـ اعم از آن3

 ) عینی و تکوینی ـ اگر اجتماعی باشد4

مسائل  …شود و هر فرد بر اساس  قرار داده می …. جهان فرهنگی در برابر است …به  آید، مربوط اندیشه و عمل انسان پدید می هرچه با -116

 پیش از انسان وجود داشته است. …کند. جهان  روزمرة زندگی خود را تفسیر می

 ) جهان انسانی ـ جهان عینی ـ هنجارها و رفتارهاي خود ـ ذهنی1

 د ـ ذهنیهاي خو ) جهان اجتماعی ـ جهان انسانی ـ عقاید و ارزش2

 ) جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی ـ خصوصیات ذهنی خود ـ عینی 3

 هاي خود ـ عینی ) جهان انسانی ـ جهان ذهنی ـ عقاید و ارزش4

 ند؟نک ها پنهان می هاي الهی و آسمانی خود را از آن ند و ظرفیتنما چه زمانی زمین و آسمان از تعامل سازنده با افراد باز می ،از منظر قرآن -117

 امعه هویتی مشرکانه داشته باشند.گامی که افراد و فرهنگ ج) هن1

 ) زمانی که ادراك آدمی محدود به حیات انسانی باشد.2

 ) هنگامی که جهان فرهنگی اشخاص نادیده گرفته شود.3

 ) هنگامی که جهان فردي اشخاص نادیده گرفته شود.4

 علوم اجتماعی 
 جهان فرهنگی، فرهنگ جهانی

 16تا  1هاي  صفحه
 )1شناسی ( جامعه

 علوم اجتماعی 
 (کنش انسانی، ...، کنش اجتماعی)

 23تا  1هاي  صفحه
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 ؟نامند کدام جهان را جهان تکوینی می ،شود و متفکران مسلمان میها به کدام بخش از جهان انسانی مربوط  ابعاد اخالقی انسان -118

 ) فردي ـ جهان عینی2  ) اجتماعی ـ جهان طبیعت1

 ) فردي ـ جهان انسانی4  ) فرهنگی ـ جهان هستی3

اگر فرد براي شود و  محسوب می …از  مصداقیفردي در حال آواز خواندن با صداي بلند در یک محیط عمومی است. عمل آواز خواندن فرد  -119

 .است … قطع کردن آواز، یکرعایت حقوق دیگران آواز خواندن خود را قطع کند، 

 ) کنش اجتماعی ـ ارزش2  ) کنش انسانی ـ هنجار1

 ) کنش انسانی ـ ارزش4  ) کنش اجتماعی ـ هنجار3

 شناسی در حوزة علوم انسانی است؟  جامعه ،به چه دلیل -120

 پردازد. ر جامعه می) به بررسی قوانین کلی موجودات د1

 کند.  ها در جامعه بحث می ) از کارهاي ارادي و غیرارادي انسان2

 کند. ها در جامعه بحث می ها و آثار و پیامدهاي آن ن هاي انسا ) دربارة کنش3

 پردازد. ها می ) به شناخت پدیدة اجتماعی مستقل از اهداف و اغراض انسان4

تفاوت کنش «و » تفاوت چگونگی برخورد آدمی با افراد آشنا و ناآشنا«، »ه غلط بودن آن آگاه استتصمیم یک فرد براي انجام کاري که ب« -121

 هاي کنش انسانی است؟ یک از ویژگی مربوط به کدام ترتیب به» یک فرد در دوران کودکی با کنش او در دوران بزرگسالی

 ها قعیتها ـ متناسب بودن با مو ) آگاهانه بودن ـ متناسب بودن با موقعیت1

 ها ها ـ متناسب بودن با موقعیت ) ارادي بودن ـ متناسب بودن با موقعیت2

 دار بودن ) ارادي بودن ـ معنادار بودن ـ هدف3

 دار بودن ) آگاهانه بودن ـ معنادار بودن ـ هدف4

 است؟ نادرستکدام گزینه  -122

 ف موجودات است.هایی نیست که در انواع مختل بشر از سنخ تفاوت  ) تفاوت اخالق و فرهنگ1

 ) زندگی اخالقی و فرهنگی بشر در طول تاریخ و در جوامع مختلف، شکل یکسانی ندارد و از تاریخ مشابهی برخوردار نیست.2

وجـود   هـاي متعـدد بـه    هایی که در زمان واحـد در سـرزمین   اند و فرهنگ هایی که در طول زمان در یک سرزمین واحد پدید آمده ) فرهنگ3

 ی و تاریخ یکسانی ندارند.آیند، زندگ می

 ) موجوداتی که هویت مشترکی دارند، در طول زمان از تاریخ مشابهی برخوردارند.4

 شود؟ هاي متعلق به یک فرهنگ مطلوب جهانی تحقق نیابد، این نتایج حاصل می یک از ارزش که کدام در صورتی ترتیب به -123

 ها نداشتن معیار و میزانی براي سنجش عقاید و ارزش -

 از بین بردن قدرت مقاومت یک فرهنگ  -

 ) حقیقت ـ مسئولیت و تعهد 2  ) عقالنیت ـ معنویت1

 ) عدالت و قسط ـ معنویت 4  ) معنویت ـ حریت و آزادي3

 کند؟ هاي فرهنگ مطلوب جهانی اشاره می یک از ویژگی به کدام ترتیب بههریک از عبارات زیر  -124

 هاي کالن بینی و ارزش دفاع از جهان -

 ها و دو قطبی شدن جهان منع پایمال شدن حقوق انسان -

 ) حقیقت ـ معنویت 2  ) معنویت ـ حریت1

 ) عقالنیت ـ حقیقت 4  ) عقالنیت ـ عدالت و قسط3
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هاي فرهنگی و با نظر به شرایط  عقالنیتی که براساس عقاید و ارزش« عبارتدر ارتباط با عقالنیت فرهنگ جهانی، کدام گزینه صحیح است و  -125

 به کدام مفهوم اشاره دارد؟» دهی و مدیریت اجتماعی بپردازد.سازي، سامان اریخی مختلف، به نظامت

 ) سطح اول: عقل متافیزیکی و عقل عملی / سطح دوم: عقل ابزاري ـ عقل ابزاري1

 ) سطح اول: عقل ابزاري و عقل عملی / سطح دوم: عقل متافیزیکی و عقل عملی ـ عقل نظري2

 قل ابزاري / سطح دوم: عقل متافیزیکی و عقل عملی ـ عقل متافیزیکی) سطح اول: ع3

 ) سطح اول: عقل عملی / سطح دوم: عقل ابزاري و عقل متافیزیکی ـ عقل عملی4

 کند؟ کدام فرهنگ، جهان را به مناطقی دوگانه تقسیم می -126

 بشر است.گوید و ناظر به نوع  هاي مشترك انسانی سخن می ) فرهنگی که از عقاید و آرمان1

 ) فرهنگی که هنجارها و رفتارهاي آن موافق با حق نباشد.2

 ناظر به گروهی خاص است.  ) فرهنگی که عقاید و رفتار آن،3

 موافق با حق نباشد.  هاي آن، ) فرهنگی که عقاید و ارزش4

هاي  سازد و فرهنگ صهیونیسم آرمان تار میو روانی گرف روحی هاي بحران با را انسانیت گسترش، درصورت نباشد برخوردار …فرهنگی که از  -127

 . داند می …خود را متوجه 

 ) حقیقت ـ نژاد خاص2 ) عقالنیت ـ کانون ثروت و قدرت1

 ) معنویت ـ نژاد خاص4  ) آزادي ـ کانون ثروت و قدرت3

 هر یک از موارد زیر، نتیجۀ چیست؟ ترتیب به -128

 محدود شدن قدرت تصرف انسان در طبیعت -

 ها ها و ارزش نسان از شناخت آرمانبازماندن ا -

 افزایش مشکالت توسط علوم ابزاري -

 ) دچار مشکل شدن علوم طبیعی ـ دچار مشکل شدن علوم انسانی ـ دچار شدن خود انسان به بحران گمراهی1

 م طبیعی) استفاده از علوم طبیعی بدون توجه به علوم انسانی ـ دچار مشکل شدن علوم انسانی ـ دچار مشکل شدن علو2

 ) دچار مشکل شدن علوم طبیعی ـ دچار شدن خود انسان به بحران گمراهی ـ استفاده از علوم طبیعی بدون توجه به علوم انسانی3

 ) استفاده از علوم طبیعی بدون توجه به علوم انسانی ـ دچار شدن خود انسان به بحران گمراهی ـ دچار مشکل شدن علوم طبیعی4

 یک از مفاهیم است؟ مربوط به کدام ترتیببهه، هریک از موارد ذکر شد -129

 الف) امنیت، حقیقت و عدالت

 ب) رعایت حق تقدم در هنگام سوار شدن به اتوبوس

 هاي مواد مخدر ج) آشنا کردن افراد جامعه با آسیب

 ) هنجار اجتماعی ـ کنش اجتماعی ـ کنترل اجتماعی1

 ) هنجار اجتماعی ـ کنش انسانی ـ کنترل اجتماعی2

 پذیري ) ارزش اجتماعی ـ کنش اجتماعی ـ جامعه3

 پذیري ) ارزش اجتماعی ـ کنش انسانی ـ جامعه4

 ارتباط دارد؟» شوند سخن گفتن فقط صداهایی نیست که با اراده و آگاهی از دهان خارج می«هاي زیر با عبارت  یک از گزینه کدام -130

 گیرند. ها در نظر می سانهاي طبیعی مستقل از معانی و اهدافی هستند که ان ) پدیده1

 پردازند، جزء علوم انسانی نیستند. ) علومی که به شناخت و فهم اصوات انسانی می2

 هاست. ) شناخت صداهاي انسانی مستقل از اغراض و اهداف انسان3

 هاي انسانی بدون فهم و معانی آن ممکن نیست. شناخت کنش  )4
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 سال چهارم ۀفلسف
 

 ؟کند نمیرا به درستی تکمیل  کدام گزینه عبارت زیر -131
 »…رود  از فلسفه انتظار می«
 دار تحقیق در نقاط اتکاي علوم باشد. ) عهده2 ) اصولی مانند علیت و واقعیت داشتن جهان خارج را تبیین کند.1
 ا باشد.ه هاي علوم تجربی در حوزة مبانی و روش دهندة پرسش ) پاسخ4 گذاري کند. هاي علوم انسانی را بنیان ) رشته3

کنون داشته است، اعتقاد دارد که تمام هاي بشري از دوران باستان تا دنتم در ارتباط بااي که  بی با استناد به تحقیقات گسترده آرنولد توین« -132
ذیل کدام  نظر او »اند و این فرآیند در مورد هر تمدن کنونی نیز صادق است. هاي بشري فرآیندي یکسان را از ظهور تا سقوط گذرانده تمدن

 شود؟ بندي می دانش زیر طبقه
 ) فلسفۀ تاریخ4 ) تاریخ3 ) فلسفۀ سیاست2 ) مابعدالطّبیعه1

 کنند؟ درستی کامل می جملۀ زیر را به ترتیب بهکدام موارد  -133
 »…؛ زیرا …هاي گوناگون یک موجود مانند حیات را بررسی  فلسفه، چهره«
 هاي فلسفی است. ثترین مفهوم و مدار بح کند ـ وجود اساسی ) می1
 جهت که حیات دارند، بررسی کند.آن خواهد قواعد اشیاء را از  کند ـ می ) نمی2
 هستی است. ۀکند ـ قلمرو فلسفه مجموع ) می3
 شود. رو نمی روبهها  آنصورت با واقعیت  کند ـ در غیر این ) نمی4

 … ۀمنزل در نظر فیلسوف، موجودات نسبت به هستی به -134
 هاست. اند و هستی، معناي آن ) کلمات2 تی در حکم کلمات است.اند و هس ) حروف1
 اند. ) جمالت و معانی یک کتاب به کل کتاب4 اند. ) خوانندگان یک کتاب به خود کتاب3

 باشد. مصداقی از ورود به این حوزه می …است و سؤال  …فطرت ثانی  -135
 ره ـ معناي زندگی چیست؟) بررسی امور روزم2 ) همان عقل معاش ـ مرگ چگونه اتفاقی است؟1
 ) اقتضاي ذات بشر ـ چرا هستم؟4 ) طلب فلسفه ـ چگونه موفق شوم؟3

 دهد و منشأ این مباحث در دین، چیست؟ دین الهی با تبیین کدام موارد، راه و رسم سعادت انسان را به او نشان می -136
 و آغاز و انجام آن ـ وحی الهی) جهان 2 ) جایگاه انسان در عالم هستی و مراتب هستی ـ اندیشۀ پیامبران1
 ) مبدأ وجود و نحوة به وجود آمدن جهان ـ اندیشۀ پیامبران4 ) معرفت خداوند و ارتباط جهان با خداوند ـ سیر تاریخی ادیان3

 با کدام مفهوم ارتباط کمتري دارد؟» هو االول و االخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم«آیۀ شریفۀ  -137
 شود. شناسانه دیده می و پیشوایان نیز بیان فلسفی مطالب هستی ) در کالم خدا1
 ) مواضع نظري دین دربارة هستی، زبانی غیر فلسفی و ماهیتی فلسفی دارند.2
 ) در معارف وحی به طور مستقیم و غیرمستقیم به وجود و احوال آن پرداخته شده است.3
 همان مطلب است.هاي مختلف هم بیان شود، باز  ) یک مطلب اگر با زبان4

 است؟ نادرستکردند، کدام گزینه  در مورد نحوة برخورد رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) با افرادي که از مبادي مابعدالطبیعی آیات قرآن سؤال می -138
 اند. ) ایشان مخالف واگذار کردن علم این موارد به خدا بوده1
 کند. وت به تدبر در معرفت خداوند و آیات الهی استناد می) عالمه طباطبایی به روایات زیادي از ائمه با موضوع دع2
 کند. توان گفت سنّت برخالف کتاب و عقل، نظر اهل حدیث را در این باره تأیید می ) می3
 اند. ها بیان کرده هایی در حد توان فکري آن ) ائمه در پاسخ افراد، همیشه پاسخ4

 …گفت  توان نمیدر رابطه با معتزله و اهل حدیث  -139
 اند. ) هر دو گروه از مسلمانان اهل سنت بوده1
 پرداختند. ) دسته دوم تنها به نقل و روایت احادیث می2
 گفتند. ) دسته دوم در پاسخ به سؤاالت مابعدالطبیعی هیچ سخنی نمی3
 ند.دبر ) گروه اول کامالً از عقل فلسفی بهره می4

 لبِ آن سازگار است؟ کدام عبارت، با نظر پیشوایان اسالم دربارة حکمت و ط -140
 ) منحصر به افرادي است که عقل آنان به کمال رسیده باشد. 1
 وجوي آن در منابع دیگر نیست.  ) با وجود قرآن، نیازي به جست2
 ) در هر کجا و با هر شخصی که باشد، باید به دنبال یافتن آن بود. 3
 فت. توان آن را یا وجو نمی ) موهبت خاص الهی است که از راه جست4

 )1کلیات (
 17تا  1هاي  صفحه
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 سال سوممنطق و فلسفۀ    
 

 

 است. …براي انسان » حیوان ناطق«زیسته از به کار بردن تعبیر  می …مراد پیروان معلم اول که در سدة  -141
 ) پنجم قبل از میالد ـ تبیین ارزش واالي تعقل در سرشت انسان1
 ) چهارم قبل از میالد ـ تبیین ارزش واالي تعقل در سرشت انسان2
 قبل از میالد ـ نشان دادن آمیختگی ذات انسان از روح و جسم) پنجم 3
 ) چهارم قبل از میالد ـ نشان دادن آمیختگی ذات انسان از روح و جسم4

 کند؟ دانستن منطق چگونه در درست اندیشیدن به انسان کمک می -142
 شود. ) با معرفی نکردن آنچه باعث کندي تفکر می2 ها ) با ابداع ضوابطی مشخص و آموزش آن1
 ) با آشنا کردن آدمی با طرز کار ذهنش4 دوري از اشتباهات ۀ) با ارادي کردن اندیش3

 …کند و تصور  را بیان می …هر تصدیق لزوماً یک  -143
 گردد. ) واقعیت ـ به وسیلۀ تعریف معلوم می2 ) حکم ـ ممکن است واقعیت نداشته باشد.1
 ناي یک مفهوم است.) چیستی ـ مع4 ) قضاوت ـ ارتباط بین موجودات است.3

 ؟»با معرَّف ارتباطی ندارد«و کدام یک » تر شروع نشده با مفاهیم کلی«کدام تعریف  ترتیب به -144
 الف) دایره: خط منحنی

 رنگ و بو ب) آب: سیال بی
 پ) انسان: ناطق حیوان

 ) ب ـ الف4 ) پ ـ ب3 ) الف ـ ب2 ) پ ـ الف1
هاي  استفاده کنیم، تعریف» جسم نامی سبز«و » خبري صادقۀ جمل«، »جسم سیال«ز اگر در تعریف مفاهیمی مانند آب، قضیه و درخت ا -145

 هستند. …و  …و  …ترتیب متصف به  ارائه شده به
 ) مانع نبودن ـ جامع بودن ـ جامع و مانع نبودن2 ) جامع و مانع نبودن ـ مانع بودن ـ جامع بودن1
 مانع نبودن ـ جامع نبودن ـ مانع بودن) 4 ) جامع بودن ـ مانع بودن ـ جامع و مانع نبودن 3

 توضیح مقابل کدام عبارت با توجه به اقسام علم در منطق، درست است؟ -146
 کاري است که براي رسیدن به چیستی یک مفهوم انجام گرفته است.»: حیوان«) 1
 شود. تدالل حاصل میشود که از طریق اس حکم و قضاوتی در آن دیده می»: مستضعفان بر جهان استیال خواهند یافت.) «2
 براي رسیدن به آن، تفکر الزم نیست.»: جوهر مادي حساس) «3
 هاي تصوري دیگر روشن شده است. تصوري مجهول است که با اندوخته»: هر کلی از جزء خود بزرگتر است) «4

 داد. می …است و در گذشته معناي  …فیلوسوفوس معادل کلمۀ  -147
 کاري ـ مغالطه ) فلسفه2  ) فیلسوف ـ دوستدار دانش1
 ) فیلسوف ـ دانشمند4  داري دانش ) فلسفه ـ دوست3

 کدام گزینه به مصداق رایجی از فلسفه در بین مردم عادي اشاره دارد؟ -148
 توان شناخت؟ ) چرا جهان را می2 علوم است؟شناخت ) چرا روش تجربی روشی مفید براي 1
 مبانی علوم به تحقیق پرداخت؟) چرا باید در 4 ) چرا باید به دیگران احترام بگذارم؟3

 کدام عبارت، دربارة مبانی فلسفی علوم طبیعی درست است؟ -149
 شوند. هاي طبیعی مربوط می به قوانین و خواص پدیده )1
 اند. در علوم عقلی مانند ریاضیات، بیش از همه مورد استفاده) 2
 گردند. با تبیین عقالنی بررسی شده و با روش تجربی اثبات می )3
 ها نسبت یکسان دارند. هاي تجربی مورد استفاده قرار گرفته و با آن همۀ دانش در) 4

 است؟ نادرستدر رابطه با مبانی فلسفی علوم کدام گزینه  -150
 آید. ) یکسان عمل کردن طبیعت: در شرایط مشابه حتماً نتایج مشابه به دست می1
 باشد. می ) درستی روش تجربه و آزمایش: تجربه و آزمایش تنها روش مطمئن2
 آید. ) علیت: هیچ چیزي خود به خود و بدون علت به وجود نمی3
 ) واقعیت داشتن جهان: آنچه وجود دارد خیالی نیست.4

 منطق 
 کنیم؟ چگونه تعریف میانسان و تفکر، 

 12تا  1هاي  صفحه
 فلسفۀ سال سوم

 )1( فلسفه چیست
 8تا  2هاي  صفحه
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 24حۀ: صف انسانی نظام قدیماختصاصی  98مهر  5آزمون غیرحضوري 
 

 شناسی روان
 

 
 

 شناس است؟ کدام گزینه بیانگر تصور بسیاري از مردم در برخورد با یک روان -151

 هی افراد در محیط کار) کمک به افزایش بازد2 هاي مختلف ) محقق بودن در زمینه1

 »کند؟ انسان چگونه رفتار می«به سؤال گویی  ) پاسخ4 ها مردم و کمک به رفع آن) تحلیل مشکالت 3
 ضعف و قوت بوده است؟ۀ ، نقطترتیب بهدر کدام رویکردها، » ها مدل«استفاده از  -152

 گرا ـ رفتاري ) انسان2  کاوي ـ شناختی ) روان1

 کاوي رفتاري ـ روان) 4  شناختی ) شناختی ـ زیست3
 شناسی در شناخت بهتر انسان، نیازمند استفاده از سایر معارف است؟ چرا علم روان -153

 ها ) افزایش دقت و قدرت یافته2 دیگر هاي علم با یک ) ارتباط شاخه1

 شناسی ) گستردگی علم روان4  ) پیچیده بودن انسان3
تمایل کودك به برقراري «و » مهارکردن فرایندهاي جسمانی غیرارادي«، »نیوت هورمایجاد استرس به دلیل تغییرا«هریک از موارد  ترتیب به -154

 ؟شوند شناسی بررسی می یک از رویکردهاي روان در کدام» نوعی رابطۀ نزدیک با افرادي معین
 کاوي ـ رفتاري ـ رفتاري روان) 2 کاوي کاوي ـ روان شناختی ـ روان زیست) 1
 رفتاري ـ کاوي روان شناختی ـ زیست) 4 کاوي نروا رفتاري ـ شناختی ـ زیست) 3

 …و  …اند از  و از جمله موارد آن عبارتاست  …دهد تا اضطراب خود را کاهش دهد  صورت ناخودآگاه انجام می روشی که فرد به -155

 ) پرخاشگري ـ ناکامی ـ تعارض2 خوراند زیستی درمانی ـ پس ) رفتارگرایی ـ  بیزاري1
 ) مکانیسم دفاعی ـ سرکوبی ـ انکار4 درمانی زدایی تدریجی ـ بیزاري ت) رفتاردرمانی ـ حساسی3

 ؟نداردپذیري این تحقیق  خواهد تأثیر خواب را بر توانایی رانندگی بررسی کند، کدام گزینه ارتباطی با معیارهاي اساسی آزمون وقتی محققی می -156
 آلودگی دست آوردن ضریب تعیین میزان خواب ) به1
 آزمایش ۀندن اثر وضعیت جاده بر نتیج) به حداکثر رسا2
 هاي مکرر ) رسیدن به نتایج مشابه در آزمایش3
 ) شناسایی متغیرهاي تأثیرگذار دیگر4

 ؟باشد شناس شناختی می کدام عبارت بیانگر فرضیۀ یک روان -157
 اند. هاي ما از طریق یادگیري و یا از طریق تقویت در گذشته به دست آمده تر اضطراب بیش) 1
 آمیز قرار بدهیم. هاي آموخته شده بایستی فرد را در موقعیتی غیراضطراب اي کاهش اضطراببر) 2
 فرد است. کهاي بیولوژی اختالالت روانی حداقل در برخی موارد ناشی از عملکرد نامناسب سیستم) 3
 گذراند. اسر روز را با احساس ترس و تشویش میتواند اطالعات را به خوبی پردازش کند و به همین علت سر ذهن یک فرد مبتالء به هراس نمی) 4

 هاي خود به این نتیجه رسید که دلبستگی مادر ـ فرزندي چیزي فراتر از نیاز به غذاست؟ کدام محقق در آزمایش -158

 بالبی) 4 ) هارلو3 ) لشلی2 ) بروکا1
توانیم براي  دهیم که دلیل مشخصی را نمی نجام میچرا در بعضی مواقع، کارها و اعمالی را ا«شناختی به این پرسش که  کدام رویکرد روان -159

 دهد و یافته و دانشمند مرتبط با این رویکرد کدام است؟ پاسخ می» ها ارائه دهیم؟ آن

 بستگی ـ جان بالبی ـ رفتار دل رفتاري) 2 هانس سلیهـ  خوراند زیستی پسکاوي ـ  ) روان1

 هانس سلیهـ  خوراند زیستی پسـ  تاريرف) 4 جان بالبیـ   بستگی  کاوي ـ رفتار دل ) روان3
 است؟» تعریف عملیاتی حافظه«کدام عبارت  -160

 یاد سپردن اطالعات است. ) قدرت به2 ) ظرفیت فرد در فراموش نکردن اطالعات است.1
 شود. گیري می اندازه» ري آندره«) متغیري است که توسط آزمون 4 ) توانایی فرد در ثبت ذهنی وقایع است.3

 کلیات
 گرا) (تا ابتداي رویکرد انسان

 15تا  1هاي  صفحه
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 2: ۀصفح  انسانی نظام قدیماختصاصی    98مهر  5غیرحضوري نامۀ آزمون  پاسخ
 

 ریاضی پایه   
 

 

 نژاد) (حسین ابراهیم   »1«گزینۀ  -1
n nn n n n+

− = + − = + − =
3 6 3 6 2 2

3 3 3
 

ــتفاده   ــتنتاجی اس ــتدالل اس ــیاز اس ــیم: م ــتنتاجی روش   کن ــتدالل اس اس
 ایم. ها را پذیرفته گیري کلی با استفاده از حقایقی است که درستی آن نتیجه

---------------------------------------------- 
 (محمد بحیرایی)  »2«ۀ نگزی -2

aba b a b a b (a b)+ = + + + = +91 100 10 91 101 

---------------------------------------------- 
 (آرش رحیمی)  »3«ۀ گزین -3

 دانیم: می
n
... ( n ) n+ + + + − = 21 3 5 2 1



 

n n n− = ⇒ = ⇒ =2 1 59 2 60 30 
nx n x ( )=⇒ = → = =302 230 900 

---------------------------------------------- 

 علیا) (لیال حاجی  »1«ۀ گزین -4

abcabc a b c a b c= + + + + +100000 10000 1000 100 10 

a( ) b( ) c( )= + + + + +100 1000 1 10 1000 1 1000 1 

a( ) b( ) c( )+ +100 1001 10 1001 1001= 

( a b c) abc= + + =1001 100 10 1001 

abcabc abc abc= =
1001

1001 1001
 

---------------------------------------------- 
 منصوریان) (کورش شاه  »1«ۀ گزین -5

... n n n+ + + + = +22 4 6 2 

... ( ) + + + + = + =⇒ 
+ + + =

22 4 6 2 49 49 49 2450
2 4 6 8 20

 

 زوج دو رقمی برابر است با:طبیعی مجموع اعداد 
...⇒ + + + + = − =10 12 14 98 2450 20 2430 

---------------------------------------------- 

 (حنیف بحیرایی)  »2«ۀ گزین -6
درك شـهودي اسـت خـیس بـودن      با اسـتفاده از حـس بینـایی کـه همـان     

درك «گیـري فـوق بـر مبنـاي      بینیم، بنابراین نتیجـه  هاي درخت را می برگ
 صورت گرفته است.» شهودي

---------------------------------------------- 

 ، با تغییر)84(کنکور سراسري   »3«ۀ گزین -7
 نویسیم. با توجه به استدالل استقرایی سطرهاي بعدي را می

 − + = − + =2 2 21 2 3 1 4 9  : سطر اول 6

 − + = − + =2 2 22 3 4 4 9 16  : سطر دوم 11

 − + = − + =2 2 23 4 5 9 16 25  : سطر سوم 18

 − + = − + =2 2 24 5 6 16 25 36  : سطر چهارم27

 (کورش داودي)  »2«ۀ گزین -8
 گیري کرده است. عابر با درك شهودي نتیجه

---------------------------------------------- 

 ، با تغییر)89(کنکور سراسري   »1«ۀ گزین -9
 هاي (مفاهیم) گوناگون، استدالل تمثیلی است.یافتن نوعی مشابهت بین پدیده

---------------------------------------------- 
 (حنیف بحیرایی)  »2«ۀ گزین -10

kP(k) ...
( k )( k ) k

= + + + =
× × − + +
1 1 1

1 4 4 7 3 2 3 1 3 1
 

 :زیر مشخص شده استدر  کنیم عبارتی که به طرفین فرض اضافه می

P(k ) ...
( k )( k ) ( k )( k )

k
k

+ = + + + +
× × − + + +

+
=

+

1 1 1 11
1 4 4 7 3 2 3 1 3 1 3 4

1
3 4



 

---------------------------------------------- 

  )1( یریاض    
 

 

 (محمد بحیرایی) »2«گزینۀ  -11
 توان یافت. شمار عدد حقیقی می بین هر دو عدد گویاي متمایز، بی

---------------------------------------------- 
 مد بحیرایی)(مح »3«گزینۀ  -12

A

− > ⇒ − = −

− < ⇒ − = −

− = − =

⇒ = − + − + − − = − + = −

2 3 0 2 3 2 3

2 3 0 2 3 3 2

3 4 1 1

2 3 3 2 1 1 2 2 2 4 2

 

---------------------------------------------- 
 (حمیدرضا سجودي) »2«گزینۀ  -13

ــائم   ــث ق ــر مثل ــاغورس، طــول وت ــه رابطــۀ فیث ــا توجــه ب ــا  ب ــر ب ــه براب الزاوی

+ =2 21 2  Aایم تا نقطۀ  مانی زدهک5ة انداز به 3است. از نقطۀ  5

3−متناظر با عدد  Aبه دست آمده، پس نقطۀ   است.5
---------------------------------------------- 

 (سارا شریفی) »4«گزینۀ  -14
( )A

( )

− −
= = = =

−
× ×

620 62 62 10 1 62 626 1 81 5 81 9
9 5 9 5

 

---------------------------------------------- 

 رایی)(محمد بحی »1«گزینۀ  -15

ضرب مجموع دو عدد در تفاضل عدد دومی از اولی برابر است  حاصل«عبارت 
بـه زبــان ریاضـی برابـر اسـت بــا:     » بـا مجـذور اولـی منهــاي مجـذور دومـی     

(a b)(a b) a b+ − = −2 2 
---------------------------------------------- 

 (محمد بحیرایی) »3«گزینۀ  -16

xab a x xa ax( b a )+ + = + +219 38 2 19 38 2 

 تا
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 3: ۀصفح  انسانی نظام قدیماختصاصی    98مهر  5غیرحضوري نامۀ آزمون  پاسخ
 

 علیا) (لیال حاجی »4«گزینۀ  -17
 (x y)= a) ،عرض مستطیل  + b)=  طول مستطیل +
 (a b)(x y)= +  مساحت مستطیل =طول  ×عرض  +

ax ay bx by= + + + 

---------------------------------------------- 
 )کورش داودي( »1«گزینۀ  -18

× × =  ⇒ =
× =


4 1 35 5 5 17 4
1 10 220 10
2

 

---------------------------------------------- 
 (حنیف بحیرایی) »4«گزینۀ  -19

= = = =
2 14 28 42 84
5 35 70 105 210

 

= = = =
3 15 30 45 90
7 35 70 105 210

 

< <
9 2 3
25 5 7

 

9ها عدد  در بین گزینه
25

3بین  
7

2و  
5

 قرار ندارد. 

---------------------------------------------- 
 (حنیف بحیرایی) »2«گزینۀ  -20

 / /× − × = − =2 23 6 10 2 5 10 360 250  »1«: گزینۀ 110

 ( / / ) /÷ × × = × =20 015 0 003 0 3 10 5 30  »2« : گزینۀ150

 / /× − × = − =2 24 12 10 3 01 10 412 301  »3«: گزینۀ 111

 ( / / ) −÷ × + = + =1 20 06 0 002 10 10 3 100  »4«: گزینۀ 103
---------------------------------------------- 

 سازي آمار و مدل    
 

 (کورش داودي) »2«ۀ گزین -21
متـر   ب سـانتی گیري برحسـ  دهیم و چون اندازه نشان می Eمقدار خطا را با 

Eاست، مقدار خطا  cm<  است. 1
---------------------------------------------- 

 (محمد بحیرایی) »2«ۀ گزین -22
آوري داده،  ر رشـد گیاهـان بهتـرین روش گـرد    بـ در بررسی تأثیر نور آفتـاب  

در سـال   قلبیۀ ها در اثر سکت آزمایش است و براي بررسی میزان مرگ انسان
هــا، اســتفاده از  آوري داده هــاي مختلــف بهتــرین روش گــرد گذشــته در مــاه

 هاي از پیش تهیه شده است. داده
---------------------------------------------- 

 (حنیف بحیرایی) »3«ۀ گزین -23
 نوع متغیرها عبارت است از:

 کیفی اسمی :عطر مورد عالقه
 کمی پیوسته :خط طول یک پاره

 کمی گسسته :د طبقات یک ساختمانتعدا

 (کورش داودي)   »1« ۀ گزین -24
− هفتم ۀفراوانی مطلق طبق =70 64 6 

/= = =
6 1 0 05

120 20
 هفتمۀ فراوانی نسبی طبق

---------------------------------------------- 

 (آرش رحیمی) »2«ۀ گزین -25

 اوانی نسبی هر دستهفر =

nها تعداد کل داده = 

/ n
n

= ⇒ =
120 6 20  

x/ x= ⇒ =0 1 2
20

 

/ / z z /+ + = ⇒ =0 1 0 6 1 0 3 
y y+ + = ⇒ =2 12 20 6   

y
x z / /

⇒ = = =
× ×

6 6 10
2 0 3 0 6

 

---------------------------------------------- 

 (کریم نصیري)  »1«ۀ نگزی -26
|چون  E | /< 0 تواند  می 1/0بنابراین مقدار واقعی به مقدار کمتر از  ،است 1

معـرّف مقـدار واقعـی     Tگیري شده اختالف داشته باشد. اگـر  با مقدار اندازه
 شود:  ه باشد، نتیجه میگیري شد برابر مقدار اندازهPو
 T P | E | T / / T /< + ⇒ < + ⇒ <5 7 0 1 5 8 

 تر است. متر کوچک سانتی 8/5پس مقدار واقعی از 
---------------------------------------------- 

 )حمیدرضا سجودي( »3«ۀ گزین -27
جـا   از مشکالت سرشماري است که در این »در دسترس نبودن افراد جامعه«

 ه که نادرست است.در دسترس بودن عنوان شد
---------------------------------------------- 

 )حمیدرضا سجودي( »4«ۀ گزین -28
نامـه بهتـرین    آوري اطالعات در این زمینه، مصـاحبه و یـا پرسـش    براي جمع

 روش است.
 توضیح نکات درسی:

 اند از: ها عبارت آوري داده هاي جمع روش
 دههاي از پیش تهیه ش استفاده از داده -1
 کتبیۀ نام صورت پرسش از طریق پرسش، مستقیمًا از اشخاص یا به -2

 از طریق مشاهده و ثبت وقایع -3
 آزمایش انجام از طریق -4

---------------------------------------------- 
 (محمد بحیرایی) »4«ۀ گزین -29

 15نمونه: ة ـ انداز 35جامعه: ة انداز
---------------------------------------------- 

 (کورش داودي) »3«ۀ گزین -30
 / /× =120 0 253 30 36 

 کنیم: اضافه می 30کنیم و یک واحد به  قسمت اعشاري را حذف می
 + =30 1  : عدد تصادفی  31

 ق آن دستهفراوانی مطل
 ها تعداد کل داده
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 4: ۀصفح  انسانی نظام قدیماختصاصی    98مهر  5غیرحضوري نامۀ آزمون  پاسخ
 

 اقتصاد
 
 

 (آرمان عاشورااردالن) »3«ۀ گزین -31
انـد ماهیـت روابـط     توانستهالف) اقتصاددانان با تکیه بر مطالعات علمی خود، 

هاي اقتصـادي را کشـف کننـد؛ بـه همـین دلیـل،        علت و معلولی بین پدیده
ــروزه مــی ــوان در عرصــ ام ــه هــدفی خــاص،  ۀ ت ــراي رســیدن ب اقتصــادي ب

بینـی   ها را از قبل پـیش  هایی را طراحی و اجرا کرد و نتایج اجراي آن سیاست
تـالش اسـت. ج) مـالك    کرد. ب) نیازهاي انسان، محرك او بـراي فعالیـت و   

تـرین میـزان    این است که با استفاده از این منابع بتوان بیش» بهترین بودن«
دست آورد و سطح باالتري از رفاه را بـراي انسـان فـراهم کـرد. د)      تولید را به

هدف جوامع مصرفی غیراسالمی، افـزایش مصـرف، رفـاه زیـاد و تجمـالت و      
و تعالی فکري انسـان اسـت. هـر    اسالمی، ارتقاي سطح فرهنگی ۀ هدف جامع

غیـر  ۀ جامعـ  .ناپذیرنـد  هاي خـود سـیري   دو جامعه در راه رسیدن به خواسته
خواهد؛ از  تر را می اسالمی، تعالی فکري بیشۀ تر و جامع اسالمی مصرف بیش

هایشان نیازهـاي نامحـدودي دارنـد و     رو هر دو جامعه با توجه به خواسته این
 ابع و امکانات نیازمندند.براي رفع این نیازها، به من

---------------------------------------------- 
 (نسرین جعفري) »2«ۀ گزین -32

زر، سـاختمان  واي / بولـد  و مشاور حقوقی: خدمات واسـطه  ، معلممشاور مالی
اي / نـان، میـوه، پوشـاك و خـوراك: کـاالي       تجاري و تراکتور: کاالي سرمایه

اي /  آهن و الستیک خودرو: کـاالي واسـطه   مصرفی ضروري / آرد، چرم، ورق
 پزشکی: خدمات (مصرفی) دندان

---------------------------------------------- 
 )93(کنکور سراسري   »2«ۀ گزین -33

 نادرست است.» 2«ۀ الف) قسمت الف تنها در گزین
به یقین، مالك بهترین بودن این است کـه بـا اسـتفاده از ایـن منـابع بتـوان       

دست آورد و سطح باالتري از رفاه را بـراي انسـان    ترین میزان تولید را به بیش
 فراهم کرد.

هاي عظیمی بـراي تأسـیس    گذاري ب) براي تحقق این امر الزم است سرمایه
 هاي فرهنگی صورت پذیرد. نهاد

دنبال حفظ استقالل سیاسی و فرهنگی خود اسـت، بایـد     اي به ج) اگر جامعه
ترین ابزارهـا در ایـن مسـیر     یکی از مهمۀ تصادي به مثاببه رشد و پیشرفت اق

 توجه کند.
د) نیازهاي انسان از طریق مصـرف محصـوالت مختلفـی کـه تولیدکننـدگان      

شود. این محصوالت شامل کاالها  کنند، برطرف می ها را تولید و عرضه می آن
 شود. و خدمات می

ز مـوارد مشـترك در   هـ) ابزارهاي خاص و انجام آزمایشات در فضایی خاص، ا
 دانشمندان علوم مختلف نیست.ۀ روش مطالع

آن نیازهـایش را  ۀ وسـیل  کند و بـه  چه انسان در مقابل پول خریداري می و) آن
شـود. (خـدمات را هـم     فقط در اشیاي فیزیکی خالصه نمی  سازد، برطرف می

 گیرد.) دربرمی
---------------------------------------------- 

 )فاطمه فهیمیان(  »4«گزینۀ  -34
هاي علوم، دانشمندان به دنبال یـافتن روابـط علـت و معلـولی      در همۀ شاخه

انـد؛ بـه همـین منظـور، بـه انجـام مشـاهدات،         هاي مورد مطالعـه  بین پدیده
پردازنـد. در مرحلـۀ بعـد،     هـا مـی   بندي آن آوري اطالعات و سپس طبقه جمع

 دهند. ات خود را ارائه میها براي توجیه واقعیت مورد مطالعه، نظری آن

  پور) خان (سپهر حسن »4« گزینۀ -35

شـوند. ب)   کاالهاي بادوام محسوب مـی ۀ اي زیرمجموع الف) کاالهاي سرمایه
انتخاب رشته: خدمت / اتومبیل بنـز: کـاالي   ة تلویزیون: کاالي بادوام / مشاور

 تجملی (لوکس)  
 هاي دیگر: تشریح گزینه

کاالي تجملـی (لـوکس) /    ) لوستر طالکوب:الف) درست است. ب»: 1«ۀ گزین
 شخصی: کاالي بادوامۀ عمل جراحی: خدمت / رایان

الف) انسان به دانستن نیاز دارد و بـراي رفـع ایـن نیـاز بایـد بـه       »: 2«ۀ گزین
آمـوزش مـورد     مؤسسات آموزشی مراجعه کرده و با پرداخت پول یا مالیـات، 

کـاالي مصـرفی (نـه بـادوام) /       نیاز خود را خریداري کند. ب) کباب کوبیـده: 
 نظافت منزل دیگران: خدمت / فرش ابریشم: کاالي تجملی (لوکس)

دي آمـوزش قـرآن و کتـاب اقتصـاد:      الف) درست است. ب) سی»: 3«ۀ گزین
 کاالي بادوام / نان بربري: کاالي مصرفی 

---------------------------------------------- 
 )88ر (خارج از کشو  »1«ۀ گزین -36

هر یک از علوم، فضایی خاص و متفاوت با سایر علوم دارد. با ایـن حـال، اگـر    
ۀ هـاي خاصـی در روش مطالعـ    هاي علوم دقت کنـیم، شـباهت   شاخهۀ به هم

 کنیم. دانشمندان پیدا می
---------------------------------------------- 

 (سارا شریفی) »3«ۀ گزین -37
اي از  یر اسـت، زیـرا بـا بـرآورده شـدن پـاره      ناپـذ  الف) انسان موجودي سیري

اي در او  دهد بلکه نیازهـاي تـازه   نیازي به او دست نمی نیازهایش، احساس بی
 آید. تري درصدد رفع این نیازها برمی گیرد و او با عطش بیش شکل می
منابع و امکانات موجود در جهان کـه انسـان بـراي رفـع نیازهـاي      ة ب) دربار

 توان اشاره کرد: مهم میۀ کند، به دو نکت ده میها استفا خود از آن
 منابع و امکانات موجود در دسترس انسان، محدود است. -1
 هاي مصرف متعددي دارند. منابع و امکانات مذکور قابلیت -2

انـد ماهیـت روابـط     ج) اقتصاددانان با تکیه بر مطالعات علمی خـود، توانسـته  
ا کشـف کننـد؛ بـه همـین دلیـل،      هاي اقتصـادي ر  علت و معلولی بین پدیده

هـایی   اقتصاد براي رسیدن به هدفی خاص، سیاسـت ۀ توان در عرص امروزه می
بینـی کـرد.    هـا را از قبـل پـیش    را طراحی و اجـرا کـرده و نتـایج اجـراي آن    

اقتصـاد  ۀ بینی برخی مشکالتی کـه ممکـن اسـت در عرصـ     چنین، با پیش هم
 ها طراحی کرد.  روز آنهایی را براي جلوگیري از ب بروز کند، روش

شـوند بلکـه در طـول زمـان      د) برخی کاالهاي مصرفی، خودشان مصرف نمی
گیرد؛ مثـل اتومبیـل و    ها مورد مصرف قرار می خدمات ارائه شده از سوي آن

 گویند. می» کاالهاي بادوام«یخچال در منزل، به این کاالها، در اقتصاد 
بیانگر آن چیزي اسـت  » رفتهفرصت از دست ۀ هزین«یا » فرصتۀ هزین«هـ) 

 ایم. عبارتی آن را از دست داده نظر کرده و به که از آن صرف
اسـت کـه فـرد از آن     B، شـغل  Aفرصت انتخاب شـغل  ۀ در این مثال هزین

 نظر کرده است. صرف

---------------------------------------------- 

 (نسرین جعفري) »4«گزینۀ  -38
بهترین راه اسـتفاده از منـابع و امکانـات بـوده و     انسان همواره درصدد یافتن 

اسـت. بـا پیشـرفت    » اندیشۀ اقتصادي«حاصل این تالش فکري، پدید آمدن 
، اندیشـۀ اقتصـادي بشـر نیـز تکامـل      »علـم ریاضـی  «ویـژه   تمدن بشري و به

تـرین معـارف    در جایگاه یکی از مهم» علم اقتصاد«تري یافت و با عنوان  بیش
 هی قرار گرفت.بشري و علوم دانشگا
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 )92(خارج از کشور  »1«گزینۀ  -39
کـاالي  «رسـد،   اي که توسـط خانوارهـا تهیـه و بـه مصـرف مـی       فرنگی گوجه

هـا خریـداري    فرنگی توسط کارخانـه  نام دارد، اما وقتی همان گوجه» مصرفی
رود،  کـار مـی   بـه » فرنگـی  رب گوجـه «شود و براي تولید کاالي دیگر مثل  می

 دارد.نام » اي کاالي واسطه«
---------------------------------------------- 

 )86(خارج از کشور  »3«گزینۀ  -40
وقتی منابع و امکانات در دسترس را که قابلیـت مصـارف متعـدد دارنـد، بـه      

رسانیم، در واقع از مصارف دیگـر آن و آثـار و نتـایجی کـه      مصرف خاصی می
اگر زمینی را به کشـت پنبـه    ایم؛ مثالً نظر کرده توانست به بار آورد، صرف می

توانسـتیم از آن برداشـت کنـیم،     اختصاص دهیم، عمـالً از گنـدمی کـه مـی    
ایم. یعنی، هزینۀ فرصت کاشت پنبه، میزان محصـول گنـدمی    نظر کرده صرف

 ایم. نظر کرده است که از آن صرف
---------------------------------------------- 

 چهارم سال ادبیات فارسی

 

 

 پرست) (نسرین حق »3«گزینۀ  -41
 واج (د ا ر ـَ م) 5=  »3«گزینۀ  هاي ردیف در بیت تعداد واج

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 واج 4کرد = ردیف = »: 1«گزینۀ 
 واج 4چند = ردیف = »: 2«گزینۀ 
 واج 2را = ردیف = »: 4«گزینۀ 

---------------------------------------------- 
 )د باغستانیفؤا( »2«گزینۀ  -42

حروف قافیـه (ــُ رد) مصـوت + صـامت + صـامت (سـت ردیـف        »: 1«گزینۀ 
 باشد) می

 حروف اصلی قافیه (ان) مصوت + صامت (ـَ ند حروف الحاقی قافیه)»: 2«گزینۀ 
حروف اصلی قافیه (ـَ سـت) مصـوت + صـامت + صـامت (ــَ نـد       »: 3«گزینۀ 

 حروف الحاقی قافیه)
 د) مصوت + صامت + صامت (کرده ردیف است)حروف قافیه (ـَ ن»: 4«گزینۀ 

---------------------------------------------- 

 )نژاد سید جمال طباطبایی( »3«گزینۀ  -43
 )1هاي قافیه / ا + ي (طبق قاعدة  = واژه اليِاو -بااليِ 

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 / کو = ردیف) 2قاعدة (ار = حروف اصلی »: 1«گزینۀ 
 / از او = ردیف )2قاعدة (اه = حروف اصلی »: 2«گزینۀ 
 )2(قاعدة ـُ و = حروف اصلی »: 4«گزینۀ 

---------------------------------------------- 
 )مریم بوستان( »4«گزینۀ  -44

ولی در سایر  ،باشد می »1«مطابق با قاعدة » د«و » ج«، »ب«قافیه در ابیات 
 ها چنین نیست. گزینه

 تشریح ابیات:
 »ـَ م«حروف قافیه / » خرّم«و » عالم«قافیه: واژگان  الف)
 »ا«حروف قافیه / » بال«و » تا«قافیه: واژگان ب) 
 »ا«حروف قافیه / » خطا«و » ما«قافیه: واژگان ج) 
 »ا«حروف قافیه / » سرا«و » ما«قافیه: واژگان ر) 

 »ام«حروف قافیه / » مقام«و » دام«قافیه: واژگان هـ) 
 »ـُ و«حروف قافیه / » رو«و » نو«یه: و) واژگان قاف

 »ان«حروف قافیه / » آن«و » کمان«ز) واژگان قافیه: 

 )نژاد سید جمال طباطبایی( »2«گزینۀ  -45
هاي قافیه (رود، شود)، حروف قافیه (ــَ و + ـَ د) و مطـابق     واژه» 2«در گزینۀ 

 ) داراي حروف الحاقی است.1تبصره (
 باشند. ) صحیح می3یه طبق تبصرة (ها کلمات قاف اما در سایر گزینه

گذرد و شمرد  می»: 1«  گزینۀ
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 هاي ادبی و آرایه تاریخ ادبیّات

 

 

 

)مهسیما آذرکردار( »1«گزینۀ  -51
هـاي میخـی بـابلی،     ایرانیان در دورة پادشاهی مادها، پس از اقتباس عالمـت 

 ها از آن الفباي مستقلی ترتیب دادند. مانند فنیقی
---------------------------------------------- 

 )مهسیما آذرکردار( »2«گزینۀ  -52
هـاي متعـددي   »شاهنامه«ها و »سیرالملوك«نامه،  هاي خداي از روي ترجمه

ها شاهنامۀ منثور ابومنصور عبدالرّزاق توسی است  پرداخته شد که یکی از آن
 منابع عمدة شاهنامه فردوسی بوده است.که یکی از 

---------------------------------------------- 

 نیا) (اعظم نوري »1«گزینۀ  -53
نیز واضع  خلیل بن احمدفارسی بوده است.  سیبویهعالم علم نحو  ترین بزرگ
 و صاحب نخستین کتاب مهم در لغت عربی بوده است. عروضعلم 

---------------------------------------------- 
 )حمید محدثی( »2«گزینۀ  -54

ترین کتابی که به خط فارسی امروز در دست اسـت و در تـاریخ کتابـت     قدیم
 447است کـه در سـال   » االبنیه عن حقایق االدویه«آن شکی نیست، کتاب 

 توسط اسدي توسی و در زمینۀ پزشکی تحریر شده است. .هـ . ق
---------------------------------------------- 

 پور) خان (سپهر حسن »1«گزینۀ  -55
نظامی عروضی در چهارمقاله دو بیت صورت سـؤال را بـه حنظلـۀ بادغیسـی     

 دهد.نسبت می
---------------------------------------------- 

 )مهسیما آذرکردار( »3«گزینۀ  -56
 نادرست است:» ج«مورد 

بـن   گرگانی، شاعر معاصـر عمـرو   بیت ذکر شده از اشعار منسوب به ابوسلیک
 لیث صفاري است.

---------------------------------------------- 
 )نژاد فرهاد علی(   »1«گزینۀ  -57

فترت و هرج و مرجی که در عصر حـافظ در قلمـرو ذوق و اندیشـه مالحظـه     
حـالی اقتصـادي و    هاي سیاسـی و پریشـان   شود، چیزي جز بازتاب جریان می

 ز فتنۀ مغول نیست.اجتماعی پس ا
---------------------------------------------- 

 نژاد) (فرهاد علی »3«گزینۀ  -58
 تشریح موارد نادرست:

است. ماده تاریخ، ثبت تاریخ وقـایع مهـم   » معما«الف) این تعریف، مربوط به 
 با استفاده از حروف ابجد است.

 شود. نمیدیده » عشق«د) در میان مضامین قصاید این دوره، 
---------------------------------------------- 

 نژاد) (فرهاد علی »4«گزینۀ  -59
ین عراقی، مشتمل بر ابیـاتی اسـت در قالـب    نامه)، اثر فخرالد نامه (ده اقعشّ -

 اند. مثنوي و چند غزل که همگی در وزن حدیقۀ سنایی سروده شده
پیروي کـرده اسـت؛ در حماسـه     خواجو در قصیده از سنایی و در غزل از سعدي -

 نیز فردوسی و در داستان غنایی، نظامی را سرمشق خود قرار داده است.
---------------------------------------------- 

 )نژاد سادات طباطبایی عارفه( »3«گزینۀ  -60
سـلمان   -کمـال اصـفهانی    -سـرایی: سـعدي    هاي حافظ در غـزل  سرمشق -

 خواجو -ساوجی 
هــاي هفــت اورنــگ، مقلــد نظــامی اســت و در نگــارش  ر مثنــويجــامی د -

 بهارستان، به گلستان سعدي نظر داشته است.

 نژاد) (فرهاد علی   »2«گزینۀ  -61
سیف فرغـانی اسـت. از دیگـر شـاعرانی کـه      شعري ف سبک متن مذکور معرّ

تـوان بـه انـوري، سـنایی و      ها سروده شده، می قصاید سیف در استقبال از آن
 کرد.عطار اشاره 

---------------------------------------------- 

 )مهسیما آذرکردار( »1«گزینۀ  -62
لمعات عراقی به نثر و نظـم فارسـی اسـت کـه موضـوع آن عرفـان و سـیر و        

 باشد. سلوك عارفانه می
---------------------------------------------- 

 پور) خان (سپهر حسن  »1«گزینۀ  -63
 تر از پانصد غزل، چند قصیده و مقداري مثنوي و رباعی است.کمدیوان حافظ شامل 

---------------------------------------------- 
 نیا) (اعظم نوري  »1«گزینۀ  -64

 هاي زیاد است. ها و تمثیل در پند و نصیحت همراه با حکایت االحرار تحفۀکتاب 
---------------------------------------------- 

 (حمید محدثی)   »3«ۀ گزین -65
 کار رفته است. در هر دو مصراع در یک معنا به» مشتغل«در این بیت کلمۀ 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 دوم: دیشب» دوش«اول: کتف، شانه / » دوش»: «1«گزینۀ 
 دوم: سپري کردن» گذران«اول: ناپایدار / » گذران»: «2«گزینۀ 
 دوم: نهر، رود» جوي«اول: جستجو کردن / » جوي»: «4«گزینۀ 

---------------------------------------------- 
 (حمید محدثی)  »1«گزینۀ  -66
ر سی کـس ف قا در غ مت قرد خُ م 

U - - U - - U - - U - 
U«ها وزن ابیات  در سایر گزینه U U− − − − − − −  است.» −

---------------------------------------------- 
 (موسی اکبري) »3«زینۀ گ -67

قافیـه   هاي زوج هم در قصیده، بیت اول مصرع بوده و نیز مصراع اول با مصراع
تواند مطلع یک قصـیده باشـد و    می» 3«هستند؛ به همین جهت بیت گزینۀ 

 نه بیت سوم آن.
---------------------------------------------- 

حمید محدثی)(  »1«گزینۀ  -68
 هاي غلط: شکل صحیح گزاره

اي سخن بگویـد، امـا    ب) هرچند در شعر نیمایی شاعر حق دارد از هر اندیشه
 به این شرط که سخن وي برخاسته از احساس باشد.

 شود. ج) در دیوان برخی از شعرا، غزل سه یا چهاربیتی نیز دیده می
---------------------------------------------- 

 (حمید محدثی) »2«گزینۀ  -69
ها برابر است با تعداد ابیـات غـزل مـورد     ر مسمط تضمینی، تعداد رشتهدر ه

آیـد.   چنین در هر رشته یک بیت غزل به عنوان بند مسـمط مـی   تضمین. هم
ها تضـمین شـده و    تاي آن 24مصراع وجود دارد که  72پس در این مسمط 

 شود. ها توسط شاعر سروده می تاي آن 48
---------------------------------------------- 

(محمدصادق محسنی)  »4«گزینۀ  -70
ترتیـب ابیـات صـورت     براساس نحوة قرارگیري قافیه و وزن بیت نخسـت، بـه  

 باشند.» و قطعهغزل) یا (رباعی، مثنوي «توانند مطلع  سؤال می
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 شناسی تاریخ   
 

 (داود اورنگ) »3«ۀ گزین -71
ی از ئـ دهنـد، جز  میها از این جهت که اجزاي جوامع انسانی را تشکیل  انسان

پذیرنـد و خـود    تأثیر می  آورند، از آن وجود می وقایع تاریخی هستند، آن را به
توانـد از   نگـرد نمـی   هـا مـی   پردازند. وقتی انسان به گذشـته  می  آنۀ به مطالع

احساسات، عواطف، عالیق  و اهداف خـود برکنـار باشـد. زیـرا کـه انسـان در       
 خویش است. ۀجامع ۀوجوي گذشت جست

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 این موضوع در مطالعات مربوط به علوم تجربی وجود دارد.»: 1«ۀ گزین
 هاي تاریخی تکرارناپذیرند.تجربه»: 2«ۀ گزین
قوانین علمی برگرفتـه از نتـایج مطالعـات دانشـمندان در علـوم      »: 4«ۀ گزین

 تجربی است.
---------------------------------------------- 

 (حبیبه محبی) »3«ۀ گزین -72
اي کـه نسـبت بـه بخشـی از رخـدادهاي       شـناخت و عالقـه   ةهرکس به انداز

کند. به همین جهت نتایج مطالعات تاریخی افـراد   گذشته دارد، اظهارنظر می
هـا ممکـن اسـت     موضوعی واحد کامالً یکسان نیست و قضاوت ةمختلف دربار

هـاي تـاریخی،    پدیـده  ۀعـ باهم متفاوت باشند؛ بنابراین نتـایج حاصـل از مطال  
 نسبی است.

---------------------------------------------- 
 (بهناز آرون) »3«ۀ گزین -73

 فایده خواهد بود.  بدون اندیشه و تفکر (تجزیه و تحلیل)، کار مورخ بیهوده و بی
شود مورخ بتواند دستاورد پژوهش  توانایی درست نوشتن است که باعث می

 اي مطلوب عرضه کند. گونه خویش را به
---------------------------------------------- 

 )میالد هوشیار( »1«ۀ گزین -74
 اند. در معرض خطر فراموشی» همواره«دهند،  وقایعی که در اجتماع رخ می

---------------------------------------------- 

 (عفت حسینی) »4«ۀ گزین -75
 هاي نادرست: گزینه تشریح

 حسی است. ۀعلوم تجربی مبتنی بر تجرب»: 1« ۀگزین
 تاریخ یکسان نیست. ةهاي مطالعه دربار ها و شیوه روش»: 2« ۀگزین
شخصـی یـا حـب و بغـض بـین       ۀگونه رابط در علوم تجربی هیچ»: 3« ۀگزین

هـا   اما وقتی انسان بـه گذشـته   ،او وجود ندارد ۀمورد مطالع ةدانشمند و پدید
 حساسات و عواطف خود برکنار بماند.تواند از ا نمی ،نگرد می

---------------------------------------------- 

 (حبیبه محبی) »2«ۀ گزین -76
 مراحل انجام پژوهش تاریخی:

 ) انتخاب موضوع1
 آوري منابع (اخبار و اطالعات) ) جمع2
 ) گزینش اخبار3
 ) تنظیم مطالب4
 ) بررسی و تفسیر5
 ) نگارش6

---------------------------------------------- 
 (ماهان آشوري) »4«ۀ گزین -77

کـامالً یکسـان     موضـوعی واحـد،   ةنتایج مطالعات تاریخی افراد مختلف دربـار 
ها ممکن است با هم متفاوت باشند. بنابراین نتایج حاصـل از   نیست و قضاوت

 هاي تاریخی، نسبی است. پدیده ۀمطالع

 (آذر محمودي) »4«ۀ گزین -78
. مورخ باید جویاي حقیقت باشد و بتوانـد  جویی است خ، حقیقتاز صفات مور

یـک جامعـه ارائـه دهـد و سـپس       ۀجانبه از گذشـت  ابتدا تصویري نسبتاً همه
 آن داوري کند.  ةدربار

چهارمین صفت مورخ، داشتن دانش گسترده است که محـدود بـه مطالعـات    
اطـالع داشـته   تاریخی نیست و باید به علوم مرتبط با تاریخ نیـز دسترسـی و   

 شناسی.   باشد از جمله ادبیات و زبان
اسـت. بـدون اندیشـه و    رت اندیشـه و تفکـر   دیگر صفت یک مورخ داشتن قد

 فایده است. کار مورخ بیهوده و بی  تفکر،
---------------------------------------------- 

 (آرمین معمار) »   2«ۀ گزین -79
طور منظم، نوبت به بررسی و   پس از گردآوري تمام اطالعات صحیح به

آوري شده به  رسد و پس از آن مورخ به نگارش مطالب جمع ها می تفسیر آن
 پردازد.  ها می گیري همراه توضیحات، اظهارنظرها و نتیجه

---------------------------------------------- 

 (فاطمه میرناصري) »2«ۀ گزین -80
ورخان کسـانی هسـتند کـه در    طبق متن در بخش صفات مورخان، بهترین م

دار هســتند؛ چــرا کــه نخســتین صــفت مــورخ  نقــل تــاریخ راســتگو و امانــت
 راستگویی است.

---------------------------------------------- 
 جغرافیاي سال چهارم 

 

 (آذر محمودي)  »1«ۀ گزین -81
داً بـه  جغرافیـا را حـدو   دانشعمر جغرافیا با عمر انسان برابر است. آغاز تاریخ 

 دهند. پانصد سال قبل از میالد نسبت می
 گردد. دانش جغرافیا محسوب می گسترشمسافرت براي کسب علم از عوامل 

---------------------------------------------- 

 (کتاب آبی)  »4«ۀ گزین -82
نقشۀ مدوري از جهان ترسیم نمـود کـه   » التّفهیم«ابوریحان بیرونی در کتاب 

ت دریاها را نمایش داده است و در این نقشه، براي نخستین بار در آن، موقعی
 ارتباط اقیانوس هند و اقیانوس اطلس نشان داده شده است.  

 دانش جغرافیا است. گسترشگسترش دین اسالم از موجبات 
---------------------------------------------- 

(آرمین معمار)  »2«ۀ گزین -83
شناسـی، سـنجش    کشی (کارتوگرافی) از هندسه، ژئومورفولوژي از زمین نقشه

وري اهاي کمی در جغرافیا از آمار و فنـ  از علوم فضایی و روش GISاز دور و 
 گیرند. اطالعات و ارتباطات بهره می

---------------------------------------------- 
(آذر محمودي)  »1«ۀ گزین -84

تقویت احساس تعلق بـه کشـور و   « ترتیب، موجب به  ذکور،هر یک از موارد م
» برداري عاقالنه و مطلوب از محـیط  درك لزوم حفاظت و بهره«، »هویت ملی

 گردد. می» گزاري از مواهب الهی پرورش روحیۀ قدردانی و سپاس«و 
---------------------------------------------- 

 )91(کنکور سراسري   »4«ۀ گزین -85
 úهاي ارتبـاطی و   هاي پیرامون یک شهر، مانند آب و هوا، راه ک از پدیدههر ی

هـاي فضـاي    دانان براي شـناخت نقـش سیسـتم    کارکرد خاصی دارند و جغرافی
 کنند. هاي پیرامونی را بررسی و مطالعه می تک پدیده شهر، کارکرد تک
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 (محمدعلی احسانی) »1«ۀ گزین -86
ها توجـه کـرد؛ مـثالً     آنۀ ید به گذشتهاي جغرافیایی با پدیدهۀ در بررسی هم

گیـري و   شـکل ة شهر اصفهان، بایـد بـه نحـو    ۀ در بررسی مراحل رشد و توسع
آن در مراحـل مختلـف تـاریخی توجـه      ۀ پیدایش این شهر و چگونگی توسـع 

 کنیم. (شناخت تکوینی)
هـا مـورد    جغرافیـایی بـا سـایر پدیـده    ة یک پدیدۀ در تحلیل ساختاري؛ رابط

 گیرد. (شناخت ساختاري) میبررسی قرار 
---------------------------------------------- 

 (آذر محمودي) »1«گزینۀ  -87

گردي، زیـارت امـاکن مقدسـه     ي تشویق مسلمانان به جهان ترین انگیزه بزرگ
کشـی و آگـاهی بـه مسـائل      بود و اطالعات مورد نیاز علوم جغرافیایی، نقشـه 

 بوده است.» المسالک و الممالک«هاي  هنظامی مناطق، علّت تألیف مجموع
---------------------------------------------- 

(بهناز آرون)  »3«ۀ گزین -88
اراتوستن، دانشمند یونانی، جغرافیا را علم مطالعـۀ زمـین بـه عنـوان جایگـاه      
انسان تعریف کرده است. شـاخص مهـم جغرافیـاي اسـالمی تـا پایـان سـدة        

هـا و   نظیم اطالعات عمـومی و جغرافیـایی از سـرزمین   پانزدهم، گردآوري و ت
 ها بود. مردمان ساکن آن

---------------------------------------------- 
 (ناهید یاري)  »4«ۀ گزین -89

دنبال کسب سواد جغرافیایی است که در آن، افـراد   هاي جغرافیایی به آموزش
ان مـؤثر و سـودمند   شـ  به درك و فهمی از جغرافیا دست یابند که در زنـدگی 

هـا و   باشد. شناخت و کاربرد منابع اطالعاتی، ماننـد کـرة جغرافیـایی، عکـس    
یـابی، اسـتفاده از نقشـۀ     هاي مربوط به کـاربرد نقشـه، جهـت    تصاویر، مهارت

هـا، منـاطق توریسـتی، برقـراري ارتبـاط بـا انـواع         ها، جـاده  راهنماي خیابان
هاي فـردي   موجب ارتقاي مهارتالمللی  هاي داخلی و بین مؤسسات و سازمان

 شود. و اجتماعی افراد می
 نکتۀ مهم درسی:

 باشد نه منابع اطالعاتی آن شناخت جغرافیاي جهان از اهداف جغرافیا می
---------------------------------------------- 

 (ناهید یاري)  »2«ۀ گزین -90
ایی اسـت.  امري چندبعدي است و یکـی از ابعـاد آن، هویـت جغرافیـ     ،هویت

جغرافیا، از طریق شناخت و درك مکـان زنـدگی، پـرورش احسـاس تعلـق و      
هاي کشـوري کـه    مسئولیت نسبت به مکان زندگی با شناخت منابع و قابلیت

ــی ــدگی م ــیهن  در آن زن ــیم، حــس م ــ کن ــتی و عالق ــن را در  ۀدوس ــه وط ب
 کند. آموزان تقویت می دانش

---------------------------------------------- 
 ) 1تاریخ ایران و جهان ( 
 

 (آرمین معمار) »   2«ۀ گزین -91
هاي هر دوره از زندگی یـک   طوالنی زندگی بشر و براساس ویژگیۀ دلیل سابق به

 ند.ا ههایی را براي تاریخ مطرح کرد بندي مورخان تقسیم ها،  ملّتۀ ملّت یا هم
---------------------------------------------- 

(سعید یاري)  »4« ۀگزین -92
هـا   (اطالعاتی که ضمن بیان سرگذشـت پیـامبران بـدان    میان دو رود: تورات

 اشاره شده است.)
 دو رود و تورات هاي میان نوشته گلبرخی از ایالم: 

 ماد: الواح گلی آشوري

 (آرمین معمار) »   4«ۀ گزین -93
 ا بود.ه آخرین قومی که بیش از یک قرن در میان دو رود حکومت کرد، کلدانی

 ها شد. ها با مادها، باعث انقراض آشوري اتحاد کلدانی
 اند. ها را به نام پایتخت آنان، حکومت بابل قدیم نامیده حکومت اموري

---------------------------------------------- 

 (سعید یاري)  »2«ۀ گزین -94
 اکو تالش براي اتحاد قبایل: دیا

 ثمر رساندن این تالش: فرورتیش به
 حکومت ماد: هوخشترهة احیاي دوبار

---------------------------------------------- 
 (آذر محمودي) »3«ۀ گزین -95

هـا) اقتبـاس کردنـد،     ها خط میخی رایـج را از سـومریان (نـه آشـوري     ایالمی
 هرچند خود خطی داشتند که هنوز برخی از عالئم آن خوانده نشده است.

هاي میـان دو رود، معبـدهاي چنـد     ، مانند تمدنها براي خدایان خود ایالمی
 است.  » زیگورات چغازنبیل«آن، ۀ ساختند که یک نمون طبقه می

انتقـال   ؛ زیـرا خداي شهر حفـظ شـود  ة مردم هر شهر در تالش بودند تا پیکر
 ضعف آن بود.ۀ ها از شهري به شهر دیگر، نشان پیکره

---------------------------------------------- 
 (بهناز آرون) »3«ۀ گزین -96

المللـی، دوران   هاي بـزرگ و ارتباطـات گسـترده بـین     بعد از دوران امپراتوري
 اکتشافات جغرافیایی و گسترش فن دریانوردي و رنسانس قرار دارد.
---------------------------------------------- 

)میالد هوشیار(  »1«ۀ گزین -97
 ها در سایر جوامع بود. بهتر از موقعیت آندر مصر باستان شأن ومنزلت زنان 

---------------------------------------------- 
 (حبیبه محبی)   »4«ۀ گزین -98

 هاي نادرست: تشریح گزینه

 واسپوهران داراي امتیازهاي مالکیت زمین و اصالت خون بودند.»: 1«گزینۀ 
و درواقـع،   ها امور مذهبی و سیاسی را برعهده داشتند کوي»: 2«گزینۀ 

 روا و هم کاهن بودند.  هم فرمان
 باالترین مرتبه در ساختار جامعۀ آریایی، قبیله به ریاست کوي بود.»: 3«گزینۀ 

---------------------------------------------- 

 )90(کنکور سراسري    »3«ۀ گزین -99
ها میان دولت شهرهاي سومري جنگ و خصومت برقـرار   هرچند تا مدت

طور کامل و بـراي مـدت طـوالنی بـر دیگـران پیـروز        ا هیچ یک بهبود ام
 آمد. شد، بنابراین دولت متمرکزي در سومر پدید نمی نمی

---------------------------------------------- 

 (آزاده میرزایی) »1«ۀ گزین -100

هایی  شالمانسار سوم یکی از پادشاهان آشوري بود که توانست به پیروزي
 قلمرو آشور را تا سواحل مدیترانه گسترش دهد.دست یابد و 

---------------------------------------------- 

 ) 1جغرافیاي (
 

 (فاطمه سخایی) »3«گزینۀ  -101
هـاي   ، شـکل نهـایی کـوه   »اواخر دورة ترشـیاري «هاي کوهزایی در  فعالیت

» رنرآغاز کـوات «وجود آورده است. در  البرز (شمالی) و زاگرس (غربی) را به
تري پیدا کرد و ارتفاعات مخروطی شـکل و   فشانی شدت بیش فعالیت آتش

 وجود آورد. بلند همچون دماوند، سبالن، سهند و تفتان را به
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 (محمدعلی احسانی) »3«گزینۀ  -102
کـه آب و خـاك    اي شمال ایران، بـه دلیـل آن   در نواحی مرطوب و جلگه

جـا   زي در همـه جا در دسترس است و امکان کار کشـاور  خیز همه حاصل
فراهم شده است، روستاها در یـک مکـان، متمرکـز نیسـتند. در نـواحی      

صورت قنات یا چاه در سطح  خشک کشور هم هر جا آب به خشک و نیمه
صورت متمرکز در اطراف آن  هاي روستایی به زمین پیدا شده است، خانه

 اند. گسترش یافته
ایی بر دامنۀ یک هاي روست در مناطق کوهستانی کشور ممکن است خانه

ــه   ــوالً در دامن ــه باشــند و معم ــوه اســتقرار یافت ــاب،   ک ــه آفت ــاي رو ب ه
هـاي دیگـر قـرار     صورت پلکانی در بـاال دسـت سـاختمان    ها به ساختمان

انـد؛ ماننـد    معـروف » روستاهاي پلکانی«گونه روستاها، به  گیرند. این می
 در پاوة کرمانشاه.» هجیج«روستاي 

---------------------------------------------- 
 (بهناز آرون)  »4«گزینۀ  -103

هاي وسیعی از سـطح   شوند و پهنه ها در مقیاس کوچک تهیه می برخی نقشه
هـا دقیـق و    کـه جزئیـات در آن   ؛دهند ها) را نمایش می زمین (کشورها و قاره

 مشخص نیست.
یـک  زیرا اجـزاي گونـاگون    ؛دهند دست می اي دید ترکیبی به تصاویر ماهواره
 گذارند. هم پیوسته به نمایش می جا و به محیط را یک

---------------------------------------------- 
 (بهناز آرون)  »1«گزینۀ  -104

 رسد. شرق فالت ایران به ارتفاعات هندوکش می شمال
 شود. هاي آرارات شروع می ضلع شمالی فالت ایران از کوه

 محدود کرده است.کوه سلیمان  شرق فالت ایران را رشته
---------------------------------------------- 

 (ناهید یاري)  »2«گزینۀ  -105
هاي مختلف جغرافیایی نشـان   نابرابري در پراکندگی شهرهاي ایران در عرض

هـاي اقلیمـی و شـرایط محیطـی و زیسـتی اسـت.        تفاوت در ویژگـی ة دهند
 کند. را اداره می  آن شهرستان از چند بخش تشکیل شده است که فرماندار

---------------------------------------------- 
 (فاطمه سخایی)  »3«گزینۀ  -106

 تر آهکی است. ها رسوبی و بیش در زاگرس، جنس سنگ
---------------------------------------------- 

 (آرمین معمار)  »1«گزینۀ  -107
درجه اسـت. پـیش    40د درجه و مدار شمالی آن حدو 25مدار جنوبی ایران 

رود در داخل دریا، جلگۀ گیالن را به وجـود آورده اسـت.    رفتگی دلتاي سفید
 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. 3500طور میانگین  هاي ایران به کوهستان

---------------------------------------------- 
 (آرمین معمار)  »2«گزینۀ  -108

 شود. می استاندار توسط وزیر کشور تعیین
---------------------------------------------- 

 (فاطمه سخایی)  »4«گزینۀ  -109
 2150تـا   900بیشترین تعداد شهرها در ایران در نواحی پایکوهی بـا ارتفـاع   

 متري است.
در نواحی مرکزي و شرقی ایران، تعداد جوامع شهري محدود اسـت و برخـی از   

هاي مزروعـی یـا    ز نواحی کوهستانی به دشتشهرهاي این نواحی با انتقال آب ا
 اند. هاي زیرزمینی به شکل قنات به حیات خود ادامه داده با حفر کانال

(آذر محمودي)  »1«گزینۀ  -110
عامل ارتباطی در طول تاریخ به بعضی از شهرها ارج و اعتبار بخشـیده اسـت.   

 اخیر، رشد شهرها در کشور ما سرعت گرفته است.ۀ در دو ـ سه ده
---------------------------------------------- 

  علوم اجتماعی   

 

 (اعظم رجبی) »4«گزینۀ  -111
 دار و معنادار هستند. هاي انسان، آگاهانه، ارادي، هدف کنش

 انسـان  خواسـت  و اراده تـا  یعنـی  اسـت؛  وابسته انسان ارادة به ارادي کنش
 شود.نمی نباشد، انجام

کنشـگري،  باید است و وابسته دیگر افراد یا رکنشگ پیامدهاي ارادي به خود 
 دهد. انجام را ها آن

شـود،   مـی  انجـام  حتمـاً  یعنی است؛ قطعی انسان، کنش غیرارادي پیامدهاي
 است. احتمالی است، وابسته ها انسان ارادة که به پیامدهایی ولی

---------------------------------------------- 
 (اعظم رجبی) »2«گزینۀ  -112

 از دسـته  ندارند، این بستگی انسانی افراد ارادة یامدهاي غیرارادي کنش، بهپ
 بلکـه  کنـد؛  اراده را هـا  آن کنشـگري  باشـد  الزم که نیستند کنش پیامدها،

 اند.  کنش طبیعی نتیجۀ
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 دیگـر  افراد یا کنشگر هاي انسان به خود پیامدهاي ارادي کنش»: 1«گزینۀ 
 ت.اس وابسته
کـنش  ایـن  انـد. انجـام    طبیعی کنش پیامدهاي غیرارادي، نتیجۀ»: 3«گزینۀ 

 نتایج ناخواسته هم به همراه دارد. 
هـا   پیامدهاي غیرارادي کنش، نیاز به این ندارد که کنشـگري آن »: 4«گزینۀ 

 غیرارادي هستند.  ،طور که از نامش پیداست را اراده کند و همان
---------------------------------------------- 

 (اعظم رجبی) »1«گزینۀ  -113
 بـه  آن اجتمـاعی  بخـش  از و ذهنـی  جهـان  به انسانی جهان فردي از بخش

 کنند.  می یاد نیز جهان فرهنگی

 جهان مقابل نیستند، در انسان زندگی محصول هستی هاي جهان پدیده تمامی
شـود.   می یاد ینیتکو جهان به آن از برد که نام دیگري جهان توان از می انسانی

 دارد. وجود اراده انسان و خواست از مستقل و انسان از پیش جهان، این
---------------------------------------------- 

 (آذر محمودي)  »2«گزینۀ  -114

برخی متفکران به سه نوع جهـان معتقدنـد: جهـان طبیعـت، جهـان ذهـن و       
طبیعـی را در برابـر هـم    بندي جهان انسـانی و   جهان فرهنگ. در این تقسیم

 دهند. قرار می
---------------------------------------------- 

 (اعظم محمدي)  »3«گزینۀ  -115
در تعابیر قرآنی از عوالم عینی و تکـوینی بـا عنـاوینی ماننـد دنیـا و آخـرت،       

شود. جهان انسـانی اعـم    ها یاد می شهادت و غیب، ملک و ملکوت و مانند آن
  یا اجتماعی باشد، در برابر جهان عینی قرار دارد. که فردي از آن
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)93(خارج از کشور    »4«گزینۀ  -116
و عمـل انسـان     محصول زندگی انسان است و هر چه با اندیشه ،جهان انسانی

آید، مربوط به این جهان است. جهان فرهنگی در برابر جهان ذهنـی   پدید می
 گیرد.  قرار می

اي خـود، مسـائل روزمـرة زنـدگی خـود را      هـ  هر فرد بر اساس عقاید و ارزش
 گیرد.  ها تصمیم می کند و دربارة آن تفسیر می

جهان عینی پیش از انسان وجود داشته است و مستقل از خواسـت و اعتبـار   
 انسانی است.  

---------------------------------------------
 (اعظم محمدي)  »1«گزینۀ  -117

مشرکانه داشته باشند، زمین و آسمان از  هرگاه افراد و فرهنگ جامعه هویتی
هاي الهـی و آسـمانی خـود را از     مانند و ظرفیت ها باز می تعامل سازنده با آن

 کنند. ها پنهان می آن
---------------------------------------------- 

 (آذر محمودي)  »2«گزینۀ  -118
گـردد و   میها باز  بخش فردي جهان انسانی به زندگی شخصی و فردي انسان

 شود.  ها به این بخش مربوط می ابعاد اخالقی، ذهنی و روانی انسان
را بـه   نامنـد و آن   متفکران مسلمان جهان عینی را جهـان تکـوینی نیـز مـی    

 دانند. جهان طبیعت محدود نمی
--------------------------------------------- 

 (اعظم محمدي)   »3«گزینۀ  -119
یـک از   گیـرد و هـیچ   ، هـیچ هنجـاري شـکل نمـی    اگر کنش اجتماعی نباشد

هـاي اجتمـاعی ماننـد حقیقـت، عـدالت، امنیـت، آزادي و        ها و آرمـان  ارزش
خوانـد   شوند. مثالً فردي که به تنهایی در محیطی آواز می سعادت محقق نمی

در حال انجام یک کنش انسانی است. حال اگر فـرد دیگـري وارد آن محـیط    
ها  شود و پاي هنجارها و ارزش نش اجتماعی میشود، آواز خواندن وي یک ک

تواند بـراي رعایـت حقـوق دیگـري (تحقـق یـک        آورد. فرد می را به میان می
 ارزش)، آواز خواندن خود را قطع کند (پیدایش یک هنجار).

---------------------------------------------- 

 (آذر محمودي) »3«گزینۀ  -120
رود و بنابراین موضوع مـورد مطالعـۀ    شمار می بهشناسی از علوم انسانی  جامعه

 هاي انسانی و آثار و پیامدهاي آن است.   کنش  آن،
 هاي دیگر:  تشریح گزینه

علوم انسـانی تنهـا بـه بررسـی قـوانین کلـی موجـودات انسـانی         »: 1«گزینۀ 
 پردازد و نه همۀ موجودات. می

 شود. ها صحبت نمی در علوم انسانی از کارهاي غیرارادي انسان»: 2«گزینۀ 
 هاي انسانی نقش اساسی دارند. ها در فهم کنش اهداف و اغراض انسان»: 4«گزینۀ 

---------------------------------------------- 

 (اعظم محمدي)  »2«گزینۀ  -121
آید، انسان عالوه بر آگـاهی بایـد    کنش انسانی تنها با آگاهی انسان پدید نمی

ند. ممکن است فردي به صـحیح بـودن کـاري آگـاه     انجام فعالیتی را اراده ک
باشد ولی تصمیم به انجام آن نگیرد یا برعکس به غلط بودن کاري آگاه باشد 

هـاي مختلـف    ولی تصمیم بگیرد آن را انجام دهد. کنش انسانی در موقعیـت 
تفاوت دارد. مثالً چگونگی برخورد آدمی بـا آشـنایان بـا برخـورد او بـا افـراد       

دارد و یا تفاوت کنش یک فرد در دوران کودکی با کـنش او در   ناآشنا تفاوت
هـاي زمـانی، مکـانی و     دوران بزرگسالی به خاطر تناسب داشتن بـا موقعیـت  

 اجتماعی متفاوت است.

 (آزیتا بیدقی)  »1«گزینۀ  -122
هایی نیست که یک نـوع واحـد از    تفاوت اخالق و فرهنگ بشر از سنخ تفاوت

هـا و   خـود دارنـد. بلکـه تفـاوت اخـالق      موجودات طبیعـی در طـول زنـدگی   
 هایی است که در انواع مختلف موجودات است. ها از سنخ تفاوت فرهنگ

---------------------------------------------- 
 ، با تغییر)94(کنکور سراسري    »2«گزینۀ  -123

توانند معیار و میزانـی بـراي    هایی که به حقیقتی قائل نباشند، نمی فرهنگ -
تواننـد از   هاي مختلف داشته باشند و در نتیجـه، نمـی   ش عقاید و ارزشسنج

 ها و عقاید خود دفاع کنند. حقانیت ارزش
هایی هسـتند کـه یـک فرهنـگ را در برابـر       مسئولیت و تعهد، از جمله ارزش -

سـازند و زمینـۀ گسـترش فرهنـگ را فـراهم       هـاي رقیـب، مقـاوم مـی     فرهنگ
نه و غیرمسئول با از بین بردن قـدرت مقاومـت   کنند. رویکردهاي تقدیرگرایا می

 سازند. یک فرهنگ، زمینۀ نفوذ و تسلط فرهنگ بیگانگان را فراهم می
--------------------------------------------- 

 (آزیتا بیدقی)  »3«گزینۀ  -124
فرهنگ مطلـوب جهـانی بایـد از عقالنیـت برخـوردار باشـد. فرهنگـی کـه از         

هاي کالن دفـاع کنـد.    بینی و ارزش تواند از جهان د میعقالنیت برخوردار باش
ها و دو قطبـی   عدالت و قسط ارزشی است که مانع پایمال شدن حقوق انسان

 شود. شدن جهان می
--------------------------------------------- 

 (آذر محمودي)  »1«گزینۀ  -125
 فرهنگ جهانی باید از دو سطح عقالنیت برخوردار باشد:

هاي کالن (بخشـی   بینی (عقل متافیزیکی) و ارزش عقالنیتی که از جهان اول:
 از عقل عملی) دفاع نماید.

هاي فرهنگی و بـا نظـر بـه شـرایط      دوم: عقالنیتی که براساس عقاید و ارزش
دهـی و مـدیریت اجتمـاعی بپـردازد.      سازي، سازمان تاریخی مختلف، به نظام

 (عقل ابزاري)
---------------------------------------------- 

(آذر محمودي)  »3«گزینۀ  -126
منطقـه یـا گروهـی      ناظر بـه قـوم،   هايها و یا رفتار ارزش  فرهنگی که عقاید،

خاص است با عبور از مرزهاي جغرافیایی خود، جهان را بـه منـاطقی دوگانـه    
 کند. تقسیم می

---------------------------------------------- 
(ارغوان عبدالملکی)   »4«گزینۀ  -127

هـاي بنیـادین دربـارة مـرگ و زنـدگی       فرهنگ جهانی باید بتواند به پرسـش 
هایی که توجه خود را به نیازهاي مادي و دنیـوي   ها پاسخ دهد. فرهنگ انسان

کنند، از پاسخ بـه نیازهـایی کـه سـعادت معنـوي و ابـدي        انسان محدود می
هـاي   هایی که بـه جنبـه   فرهنگ مانند. چنین ها را تأمین کند، غافل می انسان

معنوي زندگی انسان توجه ندارند، در صورتی که بسط و گسترش پیدا کنند، 
سازند. فرهنگ صهیونیسـم   هاي روحی و روانی گرفتار می انسانیت را با بحران

 داند. هاي خود را متوجه نژاد خاصی می ها و ارزش آرمان
--------------------------------------------- 

 (الهه خضري)  »1«گزینۀ  -128
علوم طبیعی اگر دچار مشکل شوند، قدرت تصرف انسان در طبیعت محـدود  

هـا و   شود. اگر علوم انسانی گرفتار مشکل شوند، انسان از شـناخت آرمـان   می
ماند. هنگامی که خود انسان به بحـران   می هایی که باید دنبال نماید، باز ارزش

کنند، بلکه به  بزاري او نه تنها مشکلی را حل نمیشود، علوم ا گمراهی گرفتار 
 افزایند. مشکالت او می
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 (اعظم محمدي)  »3«گزینۀ  -129

هاي اجتماعی، رعایت حق تقدم زمـان سـوار    امنیت، حقیقت و عدالت، ارزش
هـاي   شدن به اتوبوس، کنش اجتماعی و آشنا کردن افـراد جامعـه بـا آسـیب    

 پذیري است. مواد مخدر، مصداق جامعه
---------------------------------------------- 

 (آزیتا بیدقی)  »4«گزینۀ  -130

هـاي انسـانی بـدون فهـم و      عبارت مورد نظر با این توضیح که شناخت کنش
 معانی آن ممکن نیست، ارتباط دارد.

---------------------------------------------- 

 سال چهارم ۀفلسف

 

 (موسی اکبري) »3«گزینۀ  -131
کند بلکه دربارة مبـانی خـاص آن بـه     گذاري نمی سفه، علوم انسانی را بنیانفل

 پردازد. پژوهش می
---------------------------------------------- 

 نژاد) (فرهاد علی »4«گزینۀ  -132
این نظریه در پی کشف قوانین کلی براي سیر حوادث تاریخ بشـر اسـت و در   

تـوان گفـت    دهد؛ پس می ون) ارائه میهاي بشري نظري کلی (قان مورد تمدن
تاریخ بشر را به عنوان موضوع تفکر فلسفی انتخاب کـرده اسـت و در حیطـۀ    

 گنجد. فلسفۀ تاریخ می
---------------------------------------------- 

 (سید علیرضا احمدي) »4«گزینۀ  -133
، هاي گوناگون یک موجود مثـل رنـگ، شـکل    خواهد پرده از چهره فلسفه می

 رو شود. ها روبه جرم، انرژي، حرارت، حیات و .. کنار بزند و با واقعیت آن
---------------------------------------------- 

 )93(کنکور سراسري  »2«گزینۀ  -134
در نظر فیلسوف اشیا و موجودات در حکم حروف و کلمات و جمالت هستند 

 هاست. شان در حکم معناي آن و وجود و هستی
---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري) »4«گزینۀ  -135
فطرت ثانی که همان تفکر در رابطـه بـا امـوري غیـر از امـور روزمـره اسـت،        

مصداقی از ورود بـه حیطـۀ   » چرا هستم؟«باشد و سؤال  اقتضاي ذات بشر می
 باشد. آن می

---------------------------------------------- 

 نژاد) (فرهاد علی »2«نۀ گزی -136
جوشـد، راه و رسـم سـعادت انسـان را بـا       دین الهی که از سرچشمۀ وحی می

 دهد. تبیین جهان و آغاز و انجام آن به ما نشان می
---------------------------------------------- 

 (سید علیرضا احمدي) »1«گزینۀ  -137
وت زبـان در ارائـۀ یـک    آیۀ مذکور در صورت سؤال ناظر بر این است کـه تفـا  

کند و دیـن الهـی    مفهوم فلسفی در ماهیت فلسفی مطلب تغییري ایجاد نمی
شناسـانه، راه و رسـم سـعادت و تعـالی را بـا ادبیـاتی غیـر         در مباحث هستی

 دارد. فلسفی بیان می
 اند. نکته: کالم خدا و پیشوایان دین در قالب بیان دینی ابراز شده

 د)نژا (فرهاد علی »3«گزینۀ  -138
منظور از سنّت، شیوة زندگی و سیرة رسـول اکـرم (ص) و اهـل بیـت اسـت.      

کند و کتاب و سنّت نیز آنان را تأییـد   عقل برخالف نظر اهل حدیث حکم می
 .گیرند یک راستا قرار می در؛ بنابراین این سه مورد کند نمی

---------------------------------------------- 

 ي)(موسی اکبر »4«گزینۀ  -139
 بردند. معتزله کم و بیش از عقل فلسفی و استداللی بهره می

الکیفیـۀ  « جملـه نکته: اهل حدیث در پاسخ بـه مسـائل مابعـدالطبیعی دیـن     
 )3کردند. (رد گزینۀ  را بیان می» مجهولۀٌ و السؤال عنه بدعۀٌ

---------------------------------------------- 

 )97(کنکور سراسري  »3«گزینۀ  -140
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 تواند به میزان توان خود طالب حکمت باشد.   هر کسی می»: 1«ۀ گزین
است و این حرف که قرآن   در دین پیوسته به تفکر سفارش شده»: 2«ۀ گزین

 باشد.   کند مستلزم تناقض می نیاز می مارا از تفکر بی
بـه آن   ،کنـد اگر کسی در راه دستیابی به حکمت تالش خود را ب»: 4«ۀ گزین

 یابد و موهبت خاصی نیست. دست می
---------------------------------------------- 

 سال سوممنطق و فلسفۀ 
 

 

 (حمید محدثی) »2«گزینۀ  -141
ارسطو، فیلسـوف بـزرگ یونـان در سـدة چهـارم قبـل از مـیالد اسـت. اگـر          

 اسـت، » حیـوان نـاطق  «انـد کـه انسـان     ارسطوئیان (پیـروان ارسـطو) گفتـه   
 اند جایگاه رفیع اندیشه را در ساختار وجود انسان نشان دهند. خواسته

---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري)  »4«گزینۀ  -142
کند و همین آشـنایی، مـا را در درسـت     منطق فقط ما را با طرز کار ذهن آشنا می

 گردد. ر هنگام تفکر میکند و مانع بروز برخی اشتباهات د اندیشیدن یاري می
و کند نه ابداع و آدمی به صـورت غیـرارادي    نکته: منطق ضوابط را کشف می

 پردازد. در هر لحظه از عمرش به تفکر میطبیعی 
---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري) »1«گزینۀ  -143
واقعیـت  در تصدیقات حکم و قضاوت وجـود دارد و در بیـان یـک تصـور بـه      

 داشتن یا نداشتن آن کاري نداریم.
---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري) »1«گزینۀ  -144
 تر بوده و باید ابتدا بیاید. مفهوم حیوان نسبت به ناطق کلی -
 مفهوم خط ارتباطی با تعریف دایره ندارد؛ دایره یک شکل است نه یک خط. -

---------------------------------------------- 
 مرادي) (کامران اله »3«گزینۀ  -145

تعریف آب به جسم سیال تعریفی جامع است؛ اما مانع نیسـت، زیـرا انـواع     -
 گیرد. می دیگر سیاالت مانند نفت را دربر

خبري صادق تعریفی مانع است؛ امـا جـامع نیسـت،     ۀتعریف قضیه به جمل -
 د.گیر زیرا قضایاي کاذب را دربر نمی

تعریف درخت به جسم نامی سبز تعریفی جامع نیست، زیرا بعضی درختان  -
شـود و مـانع نیسـت زیـرا سـایر       را که به رنگی غیر سبز هستند، شامل نمـی 

 گیرد. نباتات را نیز دربر می

www.konkur.in

forum.konkur.in



 12: ۀصفح  انسانی نظام قدیماختصاصی    98مهر  5غیرحضوري نامۀ آزمون  پاسخ
 

 نژاد) (فرهاد علی »2«گزینۀ  -146
یک تصدیق است. در تصدیق، حکم و قضاوت وجـود دارد  » 2«عبارت گزینۀ 

 سیدن به تصدیق جدید، استدالل الزم است.و براي ر
 هاي دیگر: تشریح گزینه

این عبارت یک تصور است و کاري که براي رسیدن بـه چیسـتی   »: 1«گزینۀ 
گیرد، تعریف نام دارد. در حقیقت، هر تصور، حاصل یک  یک مفهوم انجام می

 تعریف است.
، بـه  »جـوهر مـادي حسـاس   «براي رسیدن به یک تصـور ماننـد   »: 3«گزینۀ 

 تعریف نیاز داریم که نوعی از تفکر است.
این عبارت یک تصدیق است امـا در تعریـف اسـت کـه تصـوري      »: 4«گزینۀ 

 شود. هاي تصوري دیگر روشن می مجهول با اندوخته
---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري)  »1«گزینۀ  -147
گذشته دوسـتدار دانـش معنـی    فیلوسوفوس معادل کلمۀ فیلسوف است و در 

 داشت.
---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري)  »3«گزینۀ  -148
این سؤال مربوط به برخورد مردم عادي با امور روزمره نظیر آنچـه ذکـر شـد    
(چرایی لزوم احترام گذاشتن به دیگران) است که به معنـاي تبیـین عقالنـی    

 اشد.ب یک واقعه یا پدیده می
---------------------------------------------- 

 )97(خارج از کشور  »4«گزینۀ  -149
 هاي دیگر: تشریح گزینه

تـوان گفـت    مبانی فلسفی اصول ضروري و کلـی هسـتند و نمـی   »: 1«گزینۀ 
 هاي طبیعی است.  ها پدیده منبع آن

 شوند. در همۀ علوم به یک اندازه استفاده می»: 2«گزینۀ 
 ها عقلی و فلسفی است نه تجربی. روش اثبات آن»: 3«گزینۀ 

---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري) »2«گزینۀ  -150
تـوان اعتمـاد کـرد و تجربـه و      دانشمندان قبول دارند که به حواس انسان می

گویند که تنها  آزمایش روشی مطمئن براي کشف اسرار طبیعت است اما نمی
 باشد. ئن همین روش میروش مطم

---------------------------------------------- 

 شناسی روان

 
 (مریم احمدي) »3«ۀ گزین -151

 ؛کند شناس مشکالت مردم را تحلیل می گویند: یک روان بسیاري از مردم می
هـا   مشـکالت مـردم را تحلیـل کـرده و بـه آن      ،شناسان البته بسیاري از روان

 شکالتشان به نحو مـؤثري کنـار بیاینـد، ولـی بسـیاري     کنند تا با م کمک می
 شناسان محقق هستند نه درمانگر. از روان دیگر

---------------------------------------------- 

 نژاد) (مینا توکلی »1«ۀ گزین -152
هاي زیستی ارائه شده اسـت   کاوي براساس مدل فروید در رویکرد روانۀ نظری

وامل محیطی را بـیش از حـد نـاچیز و نـاممکن     آزاد و نقش عة که نقش اراد
ارزشـمند و  ة شناسی شناختی، شـیو  ها در روان شمرده است. استفاده از مدل

 آوردن اطالعات بوده است. دست  پرثمري در به

 (مریم احمدي) »  3«ۀ گزین -153

ة خـواهیم دربـار   چه ما می اي است و ممکن است هر آن انسان موجود پیچیده
دست آوریم و بـه   شناسی به انیم، نتوانیم از طریق علم روانانسان و رفتار او بد

همین دلیل است که براي شـناخت بهتـر انسـان نیازمنـد اسـتفاده از سـایر       
 باشیم. معارف می

---------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی(  »3«گزینۀ  -154
خورانـد   پـس ترتیب مربـوط بـه سـندرم تطـابق عمـومی،       هریک از عبارات به

شـناختی، رفتـاري و    زیستی و دلبسـتگی اسـت کـه در رویکردهـاي زیسـت     
 شوند. کاوي مطرح می روان

---------------------------------------------- 
 (آذر محمودي)   »4«ۀ گزین -155

دهـد تـا    صورت ناخودآگـاه انجـام مـی    مکانیسم دفاعی روشی است که فرد به
 : انکار و سرکوبی.مثالاضطراب خود را کاهش دهد. 

---------------------------------------------- 
 (رویا رحمانی)  »2«ۀ گزین -156

 پذیري است: ها مربوط به یکی از معیارهاي اساسی آزمون هریک از گزینه
 تعریف عملیاتی»: 1«ۀ گزین

 تکرارپذیري»: 3«گزینۀ 
  کنترل»: 4«ۀ گزین

---------------------------------------------- 

 (مهسا عفتی)  »4«گزینۀ  -157
فرضیه، یک حدس اولیۀ قابل بررسی تجربی دربـارة پدیـدة مـوردنظر اسـت؛     

) در 2این فرضیه نباید به صورت یک جملۀ پرسشی یا امري باشد (رد گزینۀ 
 .صحیح است» 4«بنابراین گزینۀ  ؛صورت سؤال فرضیه شناختی مدنظر است

---------------------------------------------- 
 (آذر محمودي)   »3«گزینۀ  -158

هـا انجـام داده اسـت، نشـان      هاي معروفی که هارلو با میمـون  سلسله آزمایش
 دهد که دلبستگی مادر ـ فرزندي چیزي فراتر از نیاز به غذا است. می

---------------------------------------------- 
 (مریم احمدي)  »3«گزینۀ  -159

دهـد کـه چـرا در بعضـی      وان از ناخودآگاه تا حدودي نشان میکا تبیین روان
تـوانیم   دهیم کـه دلیـل مشخصـی را نمـی     مواقع، کارها و اعمالی را انجام می

 ها ارائه دهیم. براي آن
براساس تحقیقات جان بالبی، نـاتوانی کـودك در برقـراري پیونـد دلبسـتگی      

ی، با ناتوانی او در برقـراري  هاي اولیۀ زندگ استوار با مادر یا مراقبت او در سال
 سالی، ارتباط دارد. روابط فردي نزدیک در دورة بزرگ

---------------------------------------------- 
 ، با تغییر)93(کنکور سراسري    »4«گزینۀ  -160

تعریـف دقیقـی ارائـه دهنـد،      ،هـاي مـورد نظـر خـود     دانشمندان باید از واژه
 گیري کنند و یا به صورت کمی نشان دهند. اندازه ها را که بتوانند آن طوري به
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