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 )1(ریاضی و آمار 
 
 هاي زیر اختالف میانه و مد کدام است؟ در داده -1

, , , , , , / , / , / , , / , , , ,8 7 5 9 12 18 17 5 19 5 13 5 7 13 5 14 19 7 17 

 10) 2  ) صفر 1

3 (5/6   4 (5/5 

 باشد؟ مشاهده می ،یک از متغیرهاي زیر آوري داده براي کدام روش جمع بهترین -2

 ) تعداد خودروهاي پراید شهر بیرجند در سال گذشته1

 ت رانندگان قزوینی از خودروي پراید) میزان رضای2

 ) تعداد خودروهاي پراید در یک روز مشخص در میدان انقالب تهران3

 اند. در قزوین تصادف کرده) تعداد خودروهاي پراید که در سال گذشته 4

 تند؟ کدام نوع متغیر هس ترتیب به» یک نفر در المپیک  رکورد پرتاب نیزه«و » نوع گوشی همراه اعضاي خانواده« -3

 اي فاصله) متغیر کیفی ترتیبی ـ متغیر کمی 2 ) متغیر کیفی ترتیبی ـ متغیر کیفی اسمی1

 اي فاصله) متغیر کیفی اسمی ـ متغیر کمی 4 نسبتی) متغیر کیفی اسمی ـ متغیر کمی 3

 متغیر وابسته است.) yتقل و متغیر مس xتواند نمایشگر یک تابع باشد؟ ( هاي زیر می یک از جدول کدام -4

1 (
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yگزینه نمودار تابع  کدام -5 (x )= − + −22  است؟ 1

1 (  2 ( 

3 (  4 ( 

 بعتا 
(مفهوم تابع، ضابطۀ جبري تابع، نمودار تابع 

 )2خطی، نمودار تابع درجۀ 
 هاي آماري کار با داده

 ها، معیارهاي گرایش به مرکز) (گردآوري داده
 102تا  53 هاي هصفح
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 ؟تواند باشد می نمودار کدام تابع زیر زیرشکل  -6

1 (y x x= + −2 4 3  

2 (y x x= − −2 4 3  

3 (y x x= + −22 8 2  

4 (y x x= − +22 8 2  

yدر تابع خطی  -7 mx h=  ؟کند نمیمحورهاي مختصات عبور ۀ یمنفی و عرض از مبدأ مثبت است، این تابع از کدام ناح شیب +

 ) چهارم4 ) سوم3 ) دوم2 ) اول1

f اگر -8 (x) x= −1 fباشد، حاصل عبارت  3 ( ) f ( )−3 1
2

 کدام است؟ 

1 (−3    2 (1  3 (2    4 (−2    

yتابع ۀ ضابط -9 f (x)= تواند باشد؟ زیر میۀ که در جدول زیر نمایش داده شده است، کدام گزین 

1 (f (x) x= +2 4  

2 (f (x) x= +22 4  

3 (f (x) x x= +22 4  

4 (f (x) x x= +2 4  

) دادة 3است. اگر  22آماري ة داد 10 میانگین -10 , , )40 27 مانده کدام  باقیة داد 7ها را کنار بگذاریم، میانگین  جزء ده داده باشند و آن 20

 است؟

1 (21 2 (20 3 (19 4 (18 

6 5 4 3 2 1 x 
60 45 32 21 12 5 y 
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 )2(ریاضی و آمار 
 

 

fاگر تابع  -11 (x) x= )fو تابع  3 )(x)
g

 ؟ کدام است g(x)به صورت نمودار زیر باشد، ضابطۀ  

1 (g(x) x= 3  

2 (g(x) x= 23  

3 (g(x) x=
1
3

  

4 (g(x) x= 21
3

  

]اگر  -12 ]f (x) x=، g(x) x=  و دامنۀf  وg  هر دوx≤ <2 f)باشد، نمودار  3 g)(x)× ؟ کدام است)[  نماد جزء صحیح است.) [

1 (  2 ( 

 

3 (  4 (

 
 

fهاي  با توجه به ضابطه -13 (x) x x= +2 g(x)و  4 x= −4 h(x)ضابطۀ تابع  ،2 g(x) f (x)=  ؟ به همراه دامنۀ آن کدام است −

1 (h(x) x= − +2   Rو دامنۀ  2

2 (h(x) x= − −2   Rو دامنۀ  2

3 (h(x) x x= − +2 8 }و دامنۀ  2 }R − 2  

4 (h(x) x x= − −2 }و دامنۀ  8 }R ,− −4 2  

f ،xاگر دامنۀ تابع  -14 ≥ f)و دامنۀ تابع  2− g)(x)× ،x− ≤ ≤2  ؟ باشد gتابع  ۀتواند دامن کدام گزینه می ،باشد 7

1 (x− ≤ <3 7   2 (x− < ≤5 7  

3 (x− < ≤2 11   4 (x < 7  

}اگر  -15 }f ( ,a),(b, ),( , )= −1 4 7 }و  3 }g ( , ), ( , ), (c, )= − −3 7 1 2 }مفروض باشند و  2 }f g (d, )( , )× = −4 5 مقدار در این صورت  8

ab c d+  ؟ کدام است 2+

1 (19 2 (18 3 (21 4 (23 

 تابع  
 (اعمال بر روي توابع)

 آمار  
 هاي آماري) ص(شاخ
 62تا  45 هاي هصفح
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}اگر  -16 }f ( , ), ( , ), ( , ), ( , )= −5 8 1 2 3 1 4 }و  0 }g ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , )= − − − −2 2 5 2 4 3 6 5 1 gتابع  ،باشند 1
f

 ؟ کدام است 

1 (( , ), ( , ) 
 
 

1 15 1
4 2

 

2 (( , ), ( , ) − 
 

1 15 1
4 2

 

3 (( , ), ( , ) − 
 

1 15 1
4 2

 

4 (( , ), ( , ), ( , ) − − 
 

15 4 3 1 1
4

 

 ؟ زیر درست است هاي تا از گزارهچند  -17

اي از تعداد زیادي کاال  کنندگان براي مجموعه ترین مبلغ پرداخت شده از سوي مصرف ) شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی، کمالف

 سال است. و خدمات در طول یک

 دهد. شاخص یک معیار آماري است که تغییرات نسبی در جامعۀ آماري را نشان می ب)

 پ) خط فقر حداقل درآمدي است که براي زندگی یک نفر در یک ماه مورد نیاز است.

 شود. المللی هر سال توسط بانک جهانی محاسبه و تعیین می فقر بینت) خط 

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

 ؟ با توجه به جدول زیر چند نفر زیر خط فقر برحسب میانگین قرار دارند -18

1 (7 

2 (3 

3 (2 

4 (12 

تورم  ،هزار تومان باشد 45بر برا 96اگر قیمت گوشت در سال هزار تومان بوده است.  30(پایه)  92فرض کنید قیمت گوشت در سال  -19

 ؟ چند درصد است 96تا  92گوشت از سال 

1 (35 2 (60 3 (50 4 (75 

توانـد   مـی  تعداد کلمات در هر جمله کدام است. میانگین 4آموزش این متن  ۀو شاخص پای 4در یک متن ادبی درصد کلمات دشوار  -20

 ؟ باشد

1 (9 2 (7 3 (10 4 (5 

 تعداد اعضاي خانوار درآمد ماهیانه (هزار تومان) خانوارها فراوانی
3 
4 
2 
2 

1600 
2000 
2700 
3500 

4 
2 
3 
1 
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 اقتصاد    
 

 ؟باشد می ،م کدام مراحل بودجه، بر عهدة مجلس شوراي اسالمیمسئولیت انجا -21
 تصویب و نظارت) 1
 تنظیم و پیشنهاد) 2
 تنظیم و نظارت) 3
 پیشنهاد و اجرا) 4

 ؟کند عبارات کدام گزینه جاهاي خالی زیر را به درستی تکمیل می -22
دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار این کنند. تهیۀ  منتشر می …در کشور،  …هاي  به منظور تأمین اعتبار طرح …الف) 

 است. …ن بر عهدة ااوراق در ایر
 . …هاي راکد،  از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه ب) بازار سرمایه در اقتصاد جامعه،

، ب) معـامالت بـازار   اي و عمرانی ـ اوراق مشارکت ـ بانک مرکزي   توسعههاي دولتی و خصوصی ـ   ها و شرکت الف) دولت، شهرداري) 1
 کند. سرمایه را تنظیم می

هاي دولتی و خصوصی ـ بازرگانی و تولیـدي ـ اوراق سـهام ـ دولـت، ب) معـامالت بـازار           ها و شرکت الف) بانک مرکزي، شهرداري) 2
 کند. سرمایه را تنظیم می

گذاري  ـ دولت، ب) حجم سرمایه  هاي دولتی و خصوصی ـ بازرگانی و تولیدي ـ اوراق سهام   شرکتها،  شهرداريالف) بانک مرکزي، ) 3
 دهد. را در جامعه افزایش می

اي و عمرانـی ـ اوراق مشـارکت ـ بانـک مرکـزي، ب) حجـم         هـاي دولتـی و خصوصـی ـ توسـعه      ها و شرکت الف) دولت، شهرداري) 4
 دهد. گذاري را در جامعه افزایش می سرمایه

 ؟هاي زیر است کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش -23
 گیرد؟ هاي اقتصادي قرار می کدام دسته از تحریم ۀدر زیرمجموع» خدمات و عوامل تولید مثل سرمایه«لف) مانع تراشی در مقابل ا

 شوند، چه نوع محصوالتی هستند؟ ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار انجام می ب) کاالها و خدماتی که تولید آن
 رود؟ شمار می درتمند تجاري در جهان بهق ۀج) کدام اتحادیه چهارمین منطق

 اروپا ۀالف) تحریم تجاري، ب) صنایع نوزاد، ج) اتحادی) 1
 المللی پول اي، ج) صندوق بین الف) تحریم مالی، ب) صنایع گلخانه) 2
 ملل جنوب شرق آسیا ۀالف) تحریم تجاري، ب) محصوالت راهبردي، ج) اتحادی) 3
 سران کشورهاي اسالمی ۀامی و دفاعی، ج) اتحادیالف) تحریم مالی، ب) صنایع نظ) 4

 ؟هاي عادي دولت است عبارات کدام گزینه در ارتباط با هزینه -24
 هاي خودروسازي ها ـ هزینه هایی با هدف رفع نابرابري هزینۀ اجاره، آب و برق نهادها ـ هزینه) 1
دیدگان ناشی از حوادث طبیعـی ـ حقـوق و مزایـاي      ا آسیبهایی براي حمایت از نخبگان ی هزینۀ تلفن و ملزومات اداري ـ پرداخت ) 2

 نظامیان و معلمان
 گذاري در آموزش و پرورش ها ـ هزینۀ سرمایه ها ـ هزینۀ ساخت و احداث جاده هایی با هدف رفع نابرابري هزینه) 3
 ـ هزینه هاي حمل و نقل ان تحت پوشش طرح شهید رجاییهاي حمایت از روستایی انی ـ هزینهرس هاي آب هاي شبکه هزینه) 4

 دهد در این صورت: هاي مالیاتی را براي طبقات مختلف درآمدي نشان می جدول زیر نرخ -25
 میلیون ریال درآمد دارد، کدام است؟ 38انه یالف) مالیات ماهیانۀ پرداختی، توسط فردي که ماه

 ب) ماندة خالص سالیانۀ این شخص کدام است؟
A  معاف از مالیات در ماهمیلیون ریال  10درآمدهاي تا 
B  درصد 10با نرخ  میلیون ریال در ماه 15درآمدهاي تا 
C  درصد 15با نرخ  میلیون ریال در ماه 20درآمدهاي تا 

D  درصد 18با نرخ  میلیون ریال در ماه 30درآمدهاي تا 

E  درصد 20با نرخ  میلیون ریال در ماه 40تر از  بیشتا و درآمدهاي 

, الف) )1 ,7 600 ,ـ ب)  000 ,373 920 , الف) )2 000 ,6 840 ,ـ ب)  000 ,373 920 000 
,الف)  )3 ,7 600 ,ـ ب)  000 ,364 800 , الف) )4 000 ,6 840 ,ـ ب)  000 ,364 800 000 

 نهادهاي پولی و مالی 
 (بانک، بازار سرمایه) 

 توسعۀ اقتصادي 
 (رشد، توسعه و پیشرفت، فقر و توزیع درآمد)

 مدیریت کالن اقتصادي 
 دولت و اقتصاد، بودجه و مالیۀ دولت)(

 اقتصاد جهان و ایران 
 الملل) (اقتصاد بین 

 123تا  62 هاي هصفح
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 ؟باشد یک از عبارات زیر، در ارتباط با واقعیت صحیح می کدام -26

 ها توجه الزم را ندارد. هاي اجتماعی آن هاي کشورها و ارزش الگوهاي رشد معموالً به تفاوت) 1
 .کند نمیبه اندازة کافی وضعیت هر کشور را معرفی هاي رشد و توسعه  گاهی شاخص) 2
 شود. دي براي همۀ کشورها توصیه نمیدر مفهوم توسعه، الگوي واح) 3
 در کشور ما و به خصوص در دهۀ سوم، به جاي واژة توسعه، واژة پیشرفت به کار رفت.) 4

 است. چنانچه:» ها شاخص دهک«میالدي بر اساس  1990در سال  Cاطالعات مندرج در جدول زیر نشانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور  -27
 و درصـد  3، »ششم و نهمدهک «تفاوت سهم  ،درصد 2» دهک دوم و پنجم«م درصد، تفاوت سه 2» دهک اول و چهارم«اوت سهم تف

4/، »دهک هفتم و دهم«تفاوت سهم  » چنـد درصـد  « ترتیب بههاي چهارم، پنجم، ششم و هفتم  درصد، در این صورت سهم دهک 5
 است؟

 میالدي 1990مربوط به سال  Cدر کشور » یع درآمدتوز«جدول وضعیت 
 درصد 7 سهم دهک اول
7/ سهم دهک دوم  درصد 5
8/ سهم دهک سوم  درصد 5

 ؟ سهم دهک چهارم
 ؟ سهم دهک پنجم
 ؟ سهم دهک ششم
 ؟ سهم دهک هفتم

 درصد 11 هشتمسهم دهک 
12/ سهم دهک نهم  درصد 5
 درصد 15 سهم دهک دهم

 درصد درآمد ملی 100 درصد جمعیت کشور 100
 ده و نیمو نیم ـ  نهنه ـ نه و نیم ـ ) 2 نه و نیم ـ نه و نیم ـ ده و نیم ـ یازده) 1
 ـ ده و نیم نیم نه ـ نه و نیم ـ ده و) 4  نه و نیم ـ نه ـ ده ـ یازده) 3

 ؟ها صحیح است کدام گزینه در خصوص انواع بانک -28
نام دارد و صندوقی عمدتاً دولتی براي توسعه مناطق  …کند، بانک  خدمات می ۀخاصی از اقتصاد ارائ ۀبانکی که فقط به فعاالن عرص

 است. …اي،  هاي عمرانی توسعه محروم و تأمین مالی طرح
 اي تخصصی ـ بانک توسعه) 2 گذاري تجاري ـ بانک سرمایه) 1
 اي ـ بانک ملی توسعه) 4 توسعه صادراتـ بانک گذاري  سرمایه) 3

 ؟آید دست می گیري رفاه مادي جوامع مختلف به چگونه امکان مقایسه و اندازه -29
 شود. کنند و سپس درآمد سرانه اعالم می کشور را برحسب دالر محاسبه می خست درآمد سرانۀن) 1
 شود. کنند و سپس درآمد سرانه برحسب همان واحد پولی اعالم می کشور را برحسب پول داخلی محاسبه می نخست درآمد سرانۀ) 2
کنند و سپس با توجـه بـه برابـري قـدرت خریـد دالر در آن کشـور،        نخست درآمد سرانۀ کشور را برحسب پول داخلی محاسبه می) 3

 شود. میدرآمد سرانه برحسب دالر اعالم 
کنند و سپس با توجه به برابري قدرت خرید دالر در آن کشور، درآمد سرانه  کشور را برحسب دالر محاسبه می ۀنخست درآمد سران) 4

 شود. برحسب دالر اعالم می
 ؟کنند را به درستی تکمیل میکدام گزینه جاهاي خالی زیر عبارات  -30

 است. …رونق را به بازار برگرداند  تواند الف) بهترین راه تحریک تقاضاي عمومی که می
 از محورهاي فعالیت دولت در عرصه اقتصاد است. …هاي دولتی مربوط به محور  ب) تأسیس شرکت

 گذاري و حکمرانی وضع مقررات، سیاستالف) سیاست پولی انقباضی، ب) ) 1
 گذاري و حکمرانی وضع مقررات، سیاست، ب) انبساطیالف) سیاست پولی ) 2
 عرضۀ کاال و خدماتالف) سیاست مالی انقباضی، ب) ) 3
 کاال و خدمات ۀالف) سیاست مالی انبساطی، ب) عرض) 4
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 )1علوم و فنون ادبی (

 
 

 کدام است؟ ترتیب بههاي موجود در متن زیر،  نوع سجع -31

هالك، نه ۀ یکی را دل از دست رفته بود و ترك جان کرده و مطمح نظرش جایی خطرناك و مظنّ«

اي که مصور شدي که به کام آید یا مرغی که به دام افتد. باري به نصیحتش گفتند: از ایـن   لقمه

 »تجنّب کن که خلقی هم بدین هوس که تو داري اسیرند و پاي در زنجیر.خیال محال 

 ) متوازي ـ مطرّف ـ متوازي ـ مطرّف2 ) متوازي ـ مطرّف ـ مطرّف ـ متوازي1

 ) متوازن ـ متوازي ـ متوازي ـ متوازن4 ) متوازن ـ مطرّف ـ مطرّف ـ متوازي3

 نوع است؟ کار رفته در کدام گزینه هم با سجع به» اموش باش تا دیگري بیارد.خبري که دانی دلی بیازارد، تو خ«سجع موجود در عبارت  -32

 ملک ضایع. دین باطل است و دین بی ) ملک بی1

 زاینده است و دولت پاینده. ۀ) هنر چشم2

 پر. معرفت مرغ بی بی ةزر است و روند ارادت عاشق بی ) تلمیذ بی3

 نپذیرد.  ) متکلّم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صالح4

 ؟ندارد» ترصیع«بیت کدام گزینه  -33

 بند مازندران ة شهر مازندران / گشایندة ) ستانند1

 ) زبانش توان ستایش نداشت / روانش گمان نیایش نداشت2

 ي مقرر به تو رسوم کمالو) اي منور به تو نجوم جمال / 3

 ) نسخ کن این آیت ایام را / مسخ کن این صورت اجرام را4

 است؟ متفاوتود در کدام بیت با سایر ابیات نوع سجع موج -34

 قضا بر پر او تیر بال ۀآید از قبض ها فرد و جدا / می ) بس مرغ پران بر هوا از دام1

 افروز تویی ابر شکربار بیاسوز تویی / ماه شب) روشنی روز تویی شادي غم2

 بد اعظم زند) دودي برآید از فلک نی خلق ماند نی ملک / زان دود ناگه آتشی بر گن3

 لقااي شکرلبی شیرین غمازه ة) او زعفرانی کرده رو زخمی نه بر اندام او / جز غمز4

 کار رفته است. به» سجع«، … ۀگزین جزبهها گزینه ۀدر هم -35

 مایه خرج. ) امثال و شعر و حکایت درج کردیم و برخی از عمر گران1

 استی زایدالوصف داشت.اي دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فرزاده ) سرهنگ2

 ) دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز نهاده.3

 جو بود و نمد زین به گرو.) اسبم در این واقعه بی4

 کدام عامل باعث هماهنگی وزن و آهنگ با محتوا در بیت زیر شده است؟ -36

 »ستون کرد چپ را و خم کرد راست / خروش از خم چرخ چاچی بخاست«

 هاي آوایی و تکرار منظّم موسیقی براي القاي بار حماسی ویژگی) 1

 هاي آوایی و تکرار منظّم موسیقی براي انتقال حالت نشاط درونی ویژگی) 2

 وزن و آهنگ کوبنده، کوتاه، ضربی و تند براي القاي بار حماسی) 3

 وزن و آهنگ کوتاه، ضربی و تند براي انتقال حالت نشاط درونی) 4

 موسیقی شعر 
ها و عوامل تأثیرگذار شعر فارسی،  (سازه

 ، وزن شعر فارسی)…
 شناسی زیبایی

 (بدیع لفظی)
 ، موازنه و ترصیع)…آرایی، آرایی، واژه (واج

 112تا  68 هاي  صفحه
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 ؟نیستي آورده شده در مقابل کدام بیت درست هجاها -37

Uاي سخت کمان سست پیمان / این بود وفاي عهد اصحاب: ) 1 U UU− − − − − −  

Uدل هرکه صید کردي نکشد سر از کمندت / نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت: ) 2 U UU U U UU− − − − − − − −  

UUهاي تو مست است:  ان / در رمضان نیز چشمتوبه کند مردم از گناه به شعب) 3 U U UUU− − − − − −  

Uتر است:  دوش آرزوي خواب خوشم بود یک زمان / امشب نظر به روي تو از خواب خوش) 4 U UU U U− − − − − − − −  

 درستی آورده است؟ هاي زیر را به کدام گزینه حروف قافیۀ بیت -38

 حاصلست کند بی گرفتن مشکلست / هرکه ما را این نصیحت میالف) دیده از دیدار خوبان بر

 ب) خمی که ابروي شوخ تو در کمان انداخت / به قصد جان من زار ناتوان انداخت

 تو خنده زده بر حدیث قند / مشتاقم از براي خدا یک شکر بخند ۀج) اي پست

 ـَ ست، ان، ند) 2  ـِ ل، ان، ـَ ند) 1

 ل، ن، ندـِ ) 4  ست، ن، ـَ ند ـَ) 3

 داراي قافیۀ درونی هستند. … جز بههمۀ ابیات  -39

 رود بنیاد او / در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می با آن همه بیداد او وین عهد بی) 1

 اي دلبر و مقصود ما اي قبله و معبود ما / آتش زدي در عود ما نظاره کن در دود ما) 2

 امید تویی راه ده اي یار مرا ۀناهید تویی / روض ۀخورشید تویی خان ةحجر) 3

 رستم ازین بیت و غزل اي شه و سلطان ازل / مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا) 4

 است؟ نشدهبا توجه به تقطیع هجایی ابیات، کدام بیت درست خوانده  -40

 ام دلش خون است / تو هم مپرس ز من تا نگویمت چون است به هر که قصۀ دل گفته) 1

 نَست خو لَش د م ـَ ت گُف دل يِ صِ قِ ك هر بِ

U - U U U U - - U - U - - - 

م ته ر من زِ س پت ي گو نَ تا منَست چو م 

 به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند / که برون در چه کردي که درون خانه آیی) 2

 دند دا نَ هم ر رم ح بِ تَم رف بِ کَع ف وا طَ بِ

U U - U - U - - U U - U - U - - 

ك ر نِ رو بدي کَر چِ د ك یی آ نِ خا نِ رو د 

 زدم من، که یکی ز در درآمد / که: درآ، درآ، عراقی، که تو خاص از آن مایی در دیر می) 3

ي رِ دمی ر د م زن دم ر زِ کی يِ كد د را دم 

U U - U - U - - U U - U - U - - 

ك را د را د یق را ع ك خا ت یی ما نِ زا ص 

 به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟ / که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرایی؟) 4

 تین تَس لَ مل م دا ك بِ تین بس ه مذ م دا ك بِ

U U - U - U - - U U - U - U - - 

ك را قی شِ عا د شَن ك ك یی را چِ قَم شِ عا ت 
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 )2م و فنون ادبی (علو

 متعلق به این سبک باشد؟ تواند نمیهاي پرکاربرد سبک هندي، کدام بیت  با توجه به آرایه -41

 / از دیدة بدخواه چه پرواست سخن را ) یوسف نه متاعی است که در چاه بماند1

 پرورد / زال را سیمرغ زیر بال و پر میوري حفظ اله آکند گرد کسان را می ) بی2

 شمع آخر تکیه بر خاکستر پروانه کرد / کشد را بر خاك بنشانی به خاکت میهر که  )3

 / یا رب تو نگه دار مر این بخت جوان را اهل جهان را به حقیقت جوان است ) بختی4

 ؟موارد کدام گزینه دربارة ویژگی زبانی سبک هندي تماماً درست بیان شده است -42

 و مذهبی هندوان به شعر و ادب فارسی هاي باستانی الف) ورود لغات مربوط به حماسه

 تر شدن زبان فارسی ب) کمترشدن کاربرد لغات عربی و رواج لغات ترکی و ضعیف

 هاي عامیانه در شعر ها و ترکیبات با وجود ورود واژه ج) توجه به قواعد زبان و دقّت در کاربرد جمله

 غات ادبی قدیمد) گسترش یافتن دایرة واژگان شعر و رخت بربستن بسیاري از ل

 هـ) پرهیز شاعرانی چون صائب تبریزي از به کار بردن واژگان جدید به دلیل تتبع در اشعار قدما

 یافتن زبان کوچه و بازار به شعر مختلف به عالم ادبیات و راه شدن روح تازه در زبان شعر با رو آوردن طبقات و) دمیده

 هــ  دالف ـ ) 2  الف ـ ب ـ ج) 1

 هـ ـ وـ  ج) 4  د ـ وـ  ب) 3

 ؟آیند شمار می در دورة سبک هندي به» مصنوع، بینابین، ساده«هایی از نثرهاي  ترتیب نمونه آثار کدام گزینه به -43

 التّواریخ ـ شرفنامۀ بدلیسی الوقایع ـ احسن بدایع) 1

 المؤمنین ر ـ مجالسیالس القلوب ـ حبیب محبوب) 2

 اریخالتّو نامه ـ هفت اقلیم ـ احسن عباس) 3

 نامه ـ عباسر یالس ع عباسی ـ حبیبجام) 4

 کار رفته است؟ به» غیرتشخیص رةاستعا«گزینه،   در ابیات کدام -44

 لقا درآمد پرست و مؤمن همه در سجود رفتند / چو بدان جمال و خوبی بت خوش الف) بت و بت

 »ما را اي ه سر به کوه و بیابان تو داد«ب) صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را / که: 

 نمایی به کرم در همه شهر / وه که در کار غریبان عجبت اهمالی است پ) اي که انگشت

 ت) ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است / حال هجران، تو چه دانی که چه مشکل حالی است

 شنوم نامکرّر است ث) یک قصه بیش نیست، غم عشق، وین عجب / کز هر زبان که می

 ند و گالب از لب یارم فرمود / نرگس او که طبیب دل بیمار من استج) شربت ق

 چ) دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست / گفت با ما منشین کز تو سالمت برخاست

 ) الف، ب، ت، ج2  ) الف، ب، ت، چ1

 ) ب، ت، ث، ج 4  ) ب، پ، ت، ث 3

 کار رفته است؟ به» صو تشخی غیرتشخیص رةاستعا« آرایۀدر بیت کدام گزینه، هر دو  -45

 روزي من چشم روزگار گریست / ندانم آن مه تابان چه در کمان دارد ) به تیره1

 آن یار مهربان دارد ةجانیِ آیینه حیرتی دارم / که تاب جلو ) ز سخت2

 گري تیر در کمان دارد ) سزد که اهل نظر سینه را نشان سازند / که ترك عشوه3

 ازمندي چند / رخ نیاز بر آن خاك آستان داردز هر طرف به تظلّم نی  )4

 فصل سوم (استعاره) 
شناسی  فصل چهارم (سبک 

 (سبک هندي)) 11و  10هاي  قرن
 89تا  73هاي   صفحه
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 ترین استعاره به کار رفته است؟ دام بیت بیشدر ک -46

 ها ) اي نوبهار عاشقان داري خبر از یار ما / اي از تو آبستن چمن و اي از تو خندان باغ1

 ) اي نسیم سحر از من به دالرام بگوي / که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست2

 کن اي محتشم بر دل که دیدت اي صنم / در غیر تو چون بنگرم اندر زمین یا در سما ) تو صدقه3

 ) گه جانب خوابش کشی، گه سوي اسبابش کشی / گه جانب شهر بقا، گه جانب دشت فنا4

 وجود دارد؟» ياستعاراضافۀ «در میان ترکیبات زیر چند  -47

 -دست طلـب   -طوق جنون  -شراب آتشین  -دل شمع  -دیو غم  - دام بال -آفتاب جان  -صورت عشق  -صحن آسمان  -بانگ دهل «

 » باغ جان –غم هجر  –کارگه وفا  -پرواز روح 

 ) چهار4 ) هفت3 ) شش2 ) پنج  1

 ؟نداردوجود » غیرتشخیص رةستعاا«در کدام گزینه  -48

 ) من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع / او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد1

 و مونس شد انیسما را ة بدرخشید و ماه مجلس شد / دل رمید اي ) ستاره2

 ریزد / اجر صبري است کز آن شاخ نباتم دادند ) این همه شهد و شکر کز سخنم می3

 تو خنده زده بر حدیث قند / مشتاقم از براي خدا یک شکر بخندۀ ) اي پست4

 ؟مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب دارد -49

 »بارد / من ابلهانه گریزم در آبگینه حصار تنه میز منجنیق فلک سنگ ف«

 در این جهان پرآشوب اگر حصاري هست / کز اوست فتنه حصاري، همین حصار دل است) 1

 ام / همواري من است چو صحرا حصار من آسوده از خرابی سیالب فتنه) 2

 ریزد میاي چشم کبود او / بال پیوسته از گردون مینا رنگ  فتنه نباشد یک نفس بی) 3

 اکنون که موج فتنه جهان را گرفته است / در کشتی شراب نباشد کسی چرا؟) 4

 یکسان است.… گزینۀ  جز بهها  مفهوم ابیات همۀ گزینه -50

 مور در خرمن من بیشتر از دانه بودخرج من دایم از اندازة دخل است زیاد / ) 1

 هرگز ز خوان آفتاب شوزیدخل و خرج خویش را چون مه برابر هر که کرد / کم نگردد ر) 2

 شادي هر که زیاد است ز غم کامل نیست / هر که را خرج ز دخل است فزون عاقل نیست) 3

 تا نداند دخل و خرجش چند بود / هیچ بازرگان نخواهد برد سود) 4
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 ) 1شناسی ( جامعه
 

 یک از موارد زیر، شخص تحرك اجتماعی افقی داشته است؟ در کدام -51

 شود. داره هنگامی که مدیر بخش اداره می) کارمند یک ا1

 شود. ) مدیر یک بخش هنگامی که مدیرکل می2

 کند. ) کارمندي که از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال پیدا می3

شود و به صورت یک کارمند عادي بـه کـار    ) مدیر یک اداره هنگامی که از مدیریت عزل می4

 دهد. خود ادامه می

 آید؟ ام عامل همراه است و این عامل در چه جایی به وجود میتزلزل فرهنگی با کد -52

 رود. دهد، فراتر  تغییراتی که درون یک فرهنگ رخ میة ) بحران هویت ـ در جایی که با تغییر هویت، تغییرات اجتماعی از محدود1

 را نداشته باشد.هاي اجتماعی خود  ) بحران هویت ـ در جایی که جامعه توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش2

 ساز فرهنگ، ثبات و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست بدهد. ) تحول فرهنگی ـ در جایی که مبادي هویت3

 هاي اجتماعی یک فرهنگ تداوم پیدا کند. زندگی ناسازگار با عقاید و ارزشة ) تحول فرهنگی ـ در جایی که شیو4

 دارند؟ ، با چه مفاهیمی ارتباطترتیب بهعبارات زیر  -53

 من یک دختر باهوش ایرانی هستم.  -

 رسد.  کارمند عادي شرکت مخابرات به ریاست این اداره می -

 ابداعات مثبت و منفی افرادي که در درون فرهنگ قرار دارند. -

 گردند. هاي یک جامعه مانع آشنایی درست افراد جامعه با انسان و جهان می عقاید و ارزش -

 جتماعی افقی ـ تعارضات فرهنگی ـ خودباختگی فرهنگی) اکتسابی ـ تحرك ا1

 ) هویت ـ تحرك اجتماعی ـ تحوالت فرهنگی بیرونی ـ خودباختگی هویت2

 ) انتسابی ـ تحرك اجتماعی نزولی ـ ازخودبیگانگی فرهنگی ـ ازخودباختگی هویتی3

 ی) هویت ـ تحرك اجتماعی صعودي ـ تحوالت فرهنگی درونی ـ ازخودبیگانگی فرهنگ4

را در  …سازد که منابع  را تنها براي کسانی فراهم می …گیرد، تحرکات اجتماعی  شکل می …اي که مناسبات و روابط آن بر مدار  جامعه -54

 اختیار دارند.

 هاي فرهنگی ـ نزولی ـ قدرت ) ارزش2 هاي اقتصادي ـ صعودي ـ ثروت ) ارزش1

 گی ـ صعودي ـ ثروتهاي فرهن ) ارزش4 هاي اقتصادي ـ افقی ـ قدرت ) ارزش3

 شود؟ اموي چه نوع تحول فرهنگی محسوب میۀ نبوي به جامعۀ گردد و تحول جامع علل بیرونی تغییر هویت فرهنگی به کدام عامل برمی -55

 هاي مثبت و منفی افراد درون آن فرهنگ ـ تحول فرهنگی منفی ) ابداعات و نوآوري1

 مثبت ) مواجهات و ارتباطات بین فرهنگی ـ تحول فرهنگی2

 هاي مثبت و منفی افراد درون آن فرهنگ ـ تحول فرهنگی مثبت ) ابداعات و نوآوري3

 ) مواجهات و ارتباطات بین فرهنگی ـ تحول فرهنگی منفی4

 جهان اجتماعی 
 هاي اجتماعی) (ارزیابی جهان

 هویت  
(هویت فردي و اجتماعی، بازتولید هویت 

اجتماعی، تغییرات هویت اجتماعی، تحوالت 
حوالت ، ت»علل درونی«هویتی جهان اجتماعی 

 »)علل بیرونی«هویتی جهان اجتماعی 
 93تا  47هاي  صفحه
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 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام -56

 واحد و ثابتی ندارد.ة پذیري در جوامع مختلف شیو ) جامعه1

 شوند. هاي جهان اجتماعی خود نمی ها و آرمان قاید، ارزش) همواره افرادي هستند که جذب ع2

 افراد جامعه است.ۀ همة ) مسئولیت برخی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر به عهد3

 کند. ها و قواعد جامعه عمل کنند، قانع می ) جامعه افرادي را که مطابق عقاید، ارزش4

 تباط دارند؟موارد کدام گزینه با عبارات زیر ار ترتیببه -57

 کند. هاي عمیق آن سرایت می هاي خود پافشاري نکند، داد و ستد فرهنگی به الیه هرگاه یک فرهنگ بر عقاید و ارزش -

 فراگیري تقلیدي عناصر فرهنگ دیگر بدون تحقیق و گزینش -

 شوند. ها به تفسیر و شناختی صحیح از عالم و آدم نائل نمی انسان -

 ـ از خودبیگانگی فرهنگی ـ ارتباطات بین فرهنگی ) ارتباطات بین فرهنگی1

 ) ارتباطات بین فرهنگی ـ خودباختگی فرهنگی ـ از خودبیگانگی فرهنگی 2

 ) خودباختگی فرهنگی ـ از خودبیگانگی فرهنگی ـ از خودبیگانگی فرهنگی 3

 ) خودباختگی فرهنگی ـ خودباختگی فرهنگی ـ ارتباطات بین فرهنگی4

 رسد؟ بست می محیطی و اقتصادي و معیشتی به بن هاي زیست ا بحرانکدام نوع فرهنگ ب -58

 ) فرهنگی که متناسب با نیازهاي معنوي و روحی افراد عمل نکند.1

 انگاري مواجه شود. ) فرهنگی که با شکاکیت و پوچ2

 ) فرهنگی که نتواند نیازهاي جسمانی و طبیعی آدمیان را سازمان دهد.3

 مرگ و زندگی پاسخ ندهد.ة وجودي آدمیان دربار هاي ) فرهنگی که به پرسش4

 عبارات کدام گزینه مرتبط با مفاهیم زیر هستند؟ ترتیب به -59

 »از خودبیگانگی فرهنگی«و » خودباختگی فرهنگی«، »ارتباطات بین فرهنگی«

هاي سـکوالر آدمـی را از    ـ فرهنگ) بازسازي عناصر سازگار با اصول توسط جهان اسالم ـ از یاد بردن هویت خود توسط جوامع خودباخته    1

 کنند. حقیقت جهان دور می

کنند. ـ مـانع تعامـل و داد و     هاي سکوالر آدمی را از حقیقت جهان دور می ) جهان غرب پس از رویارویی با اسالم متحول گشت. ـ فرهنگ 2

 شود. ستد فرهنگی می

براي ملحق شدن به فرهنگ دیگر ـ فرهنگی که بر اسـاس فطـرت     هاي خود فرهنگ ـ عدم توانایی  ) کسب هویت جدید متناسب با نوآوري3

 انسانی شکل نگرفته باشد.

هاي عمیق ـ افراد یک جامعه   کند. ـ سرایت داد و ستد فرهنگی به الیه  خود را فراهم میۀ توسعۀ ) فرهنگی که با حفظ عقاید و تعامل زمین4

 مبهوت و مقهور جامعه دیگر شوند.

شغل به ۀ عزل از مدیریت و ادام«و » پزشک شدن فرزند یک کارگر ساده«، »یک بخش به بخش دیگر همان سازمانانتقال یک کارمند از « -60

 به ترتیب از مصادیق کدام نوع تحرك اجتماعی هستند؟» عنوان کارمند در همان اداره

 ) تحرك اجتماعی افقی ـ تحرك اجتماعی میان نسلی ـ تحرك اجتماعی نزولی1

 ی افقی ـ تحرك اجتماعی درون نسلی صعودي ـ تحرك اجتماعی نزولی) تحرك اجتماع2

 ) تحرك اجتماعی افقی ـ تحرك اجتماعی میان نسلی ـ تحرك اجتماعی افقی درون نسلی 3

 ) تحرك اجتماعی نزولی ـ تحرك اجتماعی صعودي ـ تحرك اجتماعی درون نسلی4
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 ) 2شناسی ( جامعه

 
 ؟نیستجنگ  ةدربار» آگوست کنت«هاي  گر دیدگاهکدام گزینه بیان -61

 ي جدید غربی ریشه داشته باشد.تواند در فرهنگ و جامعه ) جنگ می1

 آید. ) با رشد علوم تجربی و صنعت، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می2

 بندد. ) بعد از انقالب صنعتی، جنگ از قاموس بشري رخت برمی3

 افزودند. ی بر ثروت خود میتاریخ با غنایم جنگ ۀ) فاتحان در گذشت4

 وجود آمد؟ و نخستین بحران اقتصادي در چه سالی و در کدام کشور به به کار گرفته شدکدام سالح براي اولین بار در جنگ جهانی اول  -62

 م. ـ انگلستان 1929) بمب اتم ـ سال 2 م. ـ فرانسه 1929) بمب اتم ـ سال 1

 م. ـ انگلستان 1820هاي شیمیایی ـ سال  ) سالح4 سهم. ـ فران 1820هاي شیمیایی ـ سال ) سالح3

  ؟فقر و غنا کدام است لۀهاي مربوط به بحران اقتصادي و مسئ وجه اشتراك چالش -63

 ) هویت اقتصادي دارند. 2  اند.اي و مقطعی ) دوره1

 ) مستمرند و هویتی اقتصادي دارند.4 گیرند. نظام اجتماعی را در بر می ) مجموعۀ3

 است؟ نادرستهاي مختلف به طبیعت،  در مورد نگاه فرهنگکدام گزینه  -64

 گیرد. جانی است که در معرض تصرفات انسان قرار میخام و بی ة) در فرهنگ مدرن، طبیعت ماد1

 هاي حکمت و رحمت خداوند است. چه در آن است، نشانه ) در نگاه توحیدي، طبیعت و هر آن2

 دنیوي از ابعاد و نیروهاي ماورایی نیز برخوردار است. ) در نگاه اساطیري، طبیعت عالوه بر ظاهر3

 داد. هاي طبیعی انجام می ) انسان پیش از مدرن به دلیل نگاه دنیوي و سکوالر به طبیعت، تصرف در طبیعت را تنها با فنون و روش4

کنولوژي، محصول کدام رویکرد فرهنگ فیلسوفان پسامدرن چه زمانی در اصول و مبانی فرهنگ غرب تردید کردند و گسترش سریع صنعت و ت -65

 مدرن است؟

 ) زمانی که فرهنگ غرب توان دفاع از خود را نداشت. ـ استفاده از نیروهاي معنوي براي تصرف طبیعت1

 ) زمانی که سیاست و اقتصاد جهان غرب ابعاد جهانی پیدا کرده بود. ـ نگاه دنیوي و سکوالر به طبیعت2

از دست داد. ـ استفاده از نیروهاي مادي بـراي    خویش سیاسی و ابعاد اقتصادي از دفاع براي را خود معرفتی ) زمانی که فرهنگ غرب توان3

 تصرف طبیعت

 فرهنگ غرب تردید کردند. ـ نگاه غیر دنیوي به طبیعتۀ هویت روشنگرانۀ ) زمانی که در مورد نتیج4

 هاي جهانی چالش 
هاي اقتصادي و  هاي جهانی، بحران ها و تقابل (جنگ

 هاي معرفتی و معنوي) محیطی، بحران زیست
 105تا  85هاي  صفحه
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تر به کار برده شد؛ زیرا  ح شمال و جنوب، بعد از جنگ جهانی دوم بیشکنند. اصطال به تقابل شمال و جنوب یاد می …از تقابل کشورهاي  -66

 است. …برخی از اندیشمندان معتقد بودند که چالش اصلی 

 ) بلوك شرق و غرب ـ چالش بین کشورهاي غنی و فقیر1

 ) غنی و فقیر ـ چالش بین کشورهاي غنی و فقیر2

 ) بلوك شرق و غرب ـ چالش بلوك شرق و غرب 3

 فقیر ـ چالش بلوك شرق و غرب  ) غنی و4

 از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید. ترتیب به عبارات زیر را -67

 جوشید. هاي جدید می اقتصادي بود که از متن ارزشۀ لیبرالیسم، نخستین اندیش -

 مده بود.پرداخت که در متن این فرهنگ، پدید آ هاي فرهنگی غرب، به حل مسائلی می مارکسیسم، در چارچوب بنیان -

 هاي مربوط به بحران اقتصادي همواره متوجه قشر فقیر و ضعیف جامعه است.آسیب -

 گریز از سکوالریسم در جوامع غیرغربی، اغلب به صورت بازگشت به هویت تاریخی جوامع است. -

 ) ص ـ غ ـ ص ـ غ2  ) غ ـ ص ـ غ ـ ص 1

 ) غ ـ غ ـ ص ـ ص4  ) غ ـ ص ـ غ ـ غ3

 چنان دینی باقی ماند؟ ها مطرح شدند و کدام محدوده هم گرایی در کدام حوزه سکوالریسم و دنیويرتیب ت بهطی قرن بیستم،  -68

 ) علم، اقتصاد، هنر، فرهنگ عمومی ـ سیاست 2 ) فرهنگ عمومی، علم، هنر، اقتصاد ـ سیاست1

 ی) هنر، اقتصاد، سیاست، علم ـ فرهنگ عموم4 ) سیاست، علم، هنر، اقتصاد ـ فرهنگ عمومی3

و در رابطه با بحران معرفتی پایانی طی قرن  نادرسترنسانس،  ة، کدام گزینه در رابطه با بحران معرفتی آغازین جهان غرب در دورترتیب به -69

 بیستم، درست است؟

کرد.  ه میرفت از این بحران معرفتی، به سوي نوعی از روشنگري پیش رفت که به شناخت استداللی و عقلی، بسند) جهان غرب براي برون1

 دوم قرن بیستم شروع شد.ۀ نیم زاـ این بحران 

که کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهـان اسـت، بـود. ـ      ) این بحران ناشی از فرهنگ قرون وسطی و اعتقاد به این2

 بحران معرفتی پایانی جهان غرب، در دو بعد ظاهر شد.

 ساز این بحران بود. هاي عمیق فرهنگ غرب، زمینه رسش از الیه) شروع این بحران تدریجی بود. ـ پ3

حلی که براي این بحران پیش گرفته شد، بیش از دو سده، دوام آورد. ـ این بحران هنگامی آغاز شد کـه وابسـتگی دانـش تجربـی بـه        ) راه4

 هاي غیرحسی آشکار شد. معرفت

 ن غرب شکل گرفت؟رویکرد معرفتی ـ علمی پس از رنسانس براي حل کدام بحرا -70

 ) نادیده گرفته شدن دو ابزار استدالل عقلی و تجربی2  رفت از رویکرد دنیوي) برون1

 ) محدود شدن به مسائل و امور طبیعی4 هاي شناخت استداللی عقلی و تجربی ) محدودیت3
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  منطق     
 
 

 منفصل حقیقی ساخت؟ ۀ توان یک قضی با کدام دو مفهوم زیر می -71
 ) تقابل ـ تضاد2  گیاه ) حیوان ـ1
 ) محسوس ـ معقول4 الوجود الوجود ـ ممکن ) واجب3

 آید؟  دست می را عکس کرده و سپس نقیض عکس آن را بسازیم، کدام قضیه به» هر الف ب است.« ۀهرگاه قضی -72
 هیچ ب الف نیست. ) 2  بعضی ب الف نیست. ) 1
 بعضی غیر الف ب است. ) 4  بعضی غیر ب الف است. ) 3

 ؟ آید وجود می در تناقض و تضاد چه حالتی به ترتیب بهکاذب باشد، » هر الف ب است.«ۀ ر قضیاگ -73
 ) حتماً صادق است ـ ممکن است صادق باشد.1
 ) حتماً کاذب است ـ ممکن است صادق باشد.2
 ) شاید کاذب باشد ـ ممکن است کاذب باشد. 3
 ) شاید صادق باشد ـ ممکن است کاذب باشد. 4

 دالل دقیقاً از چه چیزي تشکیل شده است؟ماهیت است -74
 ) قوانین حاکم بر ذهن انسان1
 ) قضایایی سازمان داده شده براي رسیدن به نتیجه2
 هایی فرضی در قالب قضیه دانسته ) پیش3
 اند. اي سازمان یافته ) موارد جزئی که تحت قوانینی براي رسیدن به نتیجه4

 …گفت  توان نمیاست که در مورد آن  …بار آورد،  است نتایج غلطی به استداللی که قابل اطمینان نیست و ممکن -75
 ) تمثیل ـ در محاوره، شعر، ادبیات و نیز در مقام آموزش بسیار مؤثر است.1
 اي کلی است. آن حتماً قضیهۀ کند و نتیج ) استقرا ـ در آن ذهن انسان از جزئی به کلی سیر می2
 رفاً در موضوعات محدود و کوچک قابل استفاده است.) تمثیل ـ کاربرد چندانی ندارد و ص3
 ) استقرا ـ کاربرد زیادي در علوم تجربی و حتی ریاضیات دارد و مبناي اعتماد به علوم تجربی است.4

 است؟ نادرستدر رابطه با قیاس کدام گزینه  -76
 شود. تر تشکیل می ) استنتاج جزیی از کلی است که از دو قضیه یا بیش1
 اي صادق در پی دارد. دق آن الزاماً نتیجه) مقدمات صا2
 کند. آن یکسان است اما صورت تغییر میة ) ماد3
 دهد. هاي منطقی تشکیل می ) شکل و چارچوب آن را قالب4

 اگر قیاسی داشته باشیم که شکل سوم قیاس اقترانی باشد؛ کدام مطلب در مورد آن درست است؟ -77
 ) حد وسط در صغرا محمول واقع شده است.2 ) حد وسط در کبرا محمول واقع شده است.1
 جزئیه است.ۀ جزئیه و یا موجبۀ قیاس یا سالبۀ ) نتیج4  اند. ) کبرا و صغرا هر دو جزیی3

 هاي هر شکل است؟ ضربة کنند قیاس اقترانی، کدام عامل تعیین در -78
 ) کمیت و کیفیت مقدمات2  ) کمیت و کیفیت نتیجه1
 اي حد وسط در مقدمات) ج4  ) شرایط مربوط به هر شکل3

 در کدام گزینه ذکر شده است؟ این شکل،کدام شکل قیاس است و یکی از شروط انتاج ۀ احتماالً نتیج» بعضی ب پ نیست«ۀ قضی -79
 ) شکل دوم ـ کلی بودن هریک از مقدمات2  ) شکل اول ـ کلی بودن صغرا1
 دمات) شکل سوم ـ کلی بودن یکی از مق4  ) شکل دوم ـ موجبه بودن صغرا3

 گفت: توان نمیقیاس استثنایی ة دربار -80
 شود. حملی، تشکیل نمیۀ ) بدون یک مقدم2 اول آن حتماً شرطی است.ۀ ) مقدم1
 استدالل، ضرورتاً در یکی از دو مقدمه آمده است.ۀ ) نتیج4 آن ممکن است متصله یا منفصله باشد.ۀ ) یک مقدم3

 استدالل 
(اقسام قضایاي حملی و شرطی، احکام 

ند م قضایاي حملی، استدالل (ترکیب قانون
 قضایا)، اقسام قیاس)

 65تا  36هاي   صفحه
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 لسفهف     

 
 است؟ درستادراك حسی کدام گزینه دربارة  ،نافالطو هاي با توجه به دیدگاه -81

 هاي شناخت حقیقی را ندارد. یک از ویژگی ) هیچ1

 ) نقش آن در شناسایی اشیا تا حدي قابل انکار است.2

 موارد در معرض خطا قرار دارد. بعضی) در 3

 اعتبار است. گیرد و بی پایدار تعلق نمینا) به امور 4

 چه مفهومی است؟ة کنند جمهوري افالطون، تمثیل غار نمایان با توجه به سخنان سقراط در کتاب -82

  ) تأثیر تربیت در طبیعت آدمی2 ) سیر عقالنی به سوي معرفت حقیقی1

 ) چگونگی وصول به مبدأ مثُل4  ) تدریجی بودن سیر عقالنی3

 داند؟ ، وي شرط رسیدن به پاسخ درست را چه می»تئتتوس«وگوي سقراط با  در گفت -83

 ) کمک گرفتن از ادراك حسی و عقالنی2 خدا و بازنایستادن از کوشش) خواستن 1

 ) عروج عقالنی و وصول به دانش پایدار و مطلق4 ) به کار بردن روش درست در اندیشیدن3

 اولین سؤال او در این باب کدام است؟ و هاي خود بیان کرده است شناسایی را در کدام یک از رسالهة خود دربارکامل افالطون نظرات  -84

 تري برخوردار است؟ آوریم، از اعتبار بیش دست می هایی که به ) تئتتوس ـ کدام یک از آگاهی1

 گیرد؟ ) تئتتوس و جمهوري ـ شناخت حقیقی چیست و به چه چیزي تعلق می2

 تري برخوردار است؟ آوریم، از اعتبار بیش دست می هایی که به ) تئتتوس و جمهوري ـ کدام یک از آگاهی3

 گیرد؟ اي گوناگون ـ شناخت حقیقی چیست و به چه چیزي تعلق میه ) رساله4

 تري دارد؟ عبارت زیر با کدام گزینه تناسب کم -85

 »تواند یک گل زیبا را زشت بداند. هر کس می«

 ) حواس در معرض خطا و لغزش هستند.2  .آدمی مقیاس همه چیز است) 1

 یدار و مطلقی وجود ندارد.) هیچ دانش پا4 سنجد. حقیقت را نسبت به خود می ) هرکس3

 نخستین فالسفۀ یونان  
 (گوهرهاي اصیل و جاودانه)

 83تا  63هاي   صفحه
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 19: صفحۀ انسانی همددوازصی اختصا  97 مرداد 19 غیرحضوري آزمون

 
 تواند همان ادراك حسی باشد؟ دهد که شناسایی نمی در کتاب تئتتوس، سقراط چگونه به تئتتوس نشان می -86

  ) انتقاد از ادراك حسی1

 هاي او گیري ) ایجاد تناقض بین مقدمات و نتیجه2

 ) نشان دادن حقیقت شناسایی به او3

 ها و اصالح آن ) رفع اشتباه از قضایاي مورد قبول او4

 …مفهوم کلی این بود که ة نظر افالطون دربار -87

 کند. حکایت می حقیقی) از موجودي یگانه و 1

 ) وجه مشترك مصادیق جزیی خود نیست.2

 گیرد. ) در خارج افراد متعددي را دربرمی3

 ) انسان در این جهان قادر به درك آن نیست.4

 اشاره دارد.حقیقی هاي شناخت  یاز ویژگ… به ویژگی  …این سؤال افالطون که  -88

 تري برخوردارند؟ ـ دوم ها از اعتبار بیش ) کدام آگاهی1

 ـ دومشود؟  ها به چه اموري مربوط می ) آگاهی2

 ) شناخت در چه صورتی داراي اعتبار است؟ ـ اول3

 ولاـ  ؟) شناخت چگونه از دوام و ثبات برخوردار است4

 باشد؟» شناسایی معتبر، برابر است با ادراك حسی و هر دو یک چیز هستند.«عبارت تواند ناقض  ها می یک از گزینه کدام -89

 ) داوري میان افراد در محاکم مختلف1

 ) باقی بودن شناسایی در حالت یادآوري2

 حسیۀ ) دو برداشت یکسان از یک تجرب3

 ) تفاوت افراد بشر در میزان نادانی4

 ؟نیستحواس و ادراکات حسی ما ة رنظر افالطون درباة دهند کدام گزینه انعکاس -90

 یک از ادراکات حسی ما داراي صحت و دوام نیست. ) هیچ1

 ) ادراك حسی نسبی و همواره فریبنده است.2

 توان از طریق حواس به یقین دست یافت. ) نمی3

 .اند ) ادراکات حسی تحت تأثیر عوامل مختلف4
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 20: صفحۀ انسانی دوازدهماختصاصی   97 مرداد 19 غیرحضوري آزمون

 
 شناسی روان

 

 

 

 

 ؟نیستگیري  هاي تصمیم الكهاي زیر جزو م یک از گزینه کدام -91

 ها هزینه) 4 ها مزیت) 3 خطر) 2 ها د اولویتتعدا) 1

 ؟نداردخوانی  گیري هم در کدام گزینه عبارت بیان شده با عنوان سبک تصمیم -92

 گیري، عواطف و هیجانات زودگذر است: احساسی مالك تصمیم) 1

 ت کورکورانه است: تکانشیاطاع گیري مالك تصمیم) 2

 شود: اجتنابی د هرگز عملی نمیتصمیم فر) 3

 کارهاي ممکن: عقالنی سنجیدن راه) 4

آموزانش همچنان بر این باور است که شاگردان او عاري از خطا هستند، کدام  دبیري که با وجود دسترسی به شواهد ناراستی یکی از دانش -93

 ؟گیري درست او است عامل مانع از تصمیم

 دکوچک شمردن خو) 2  اعتماد افراطی) 1

 سوگیري تأیید) 4  عدم کنترل هیجانات) 3

 ؟است نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام -94

 تعارض بین دو امر خواستنی و ناخواستنی تعارض گرایش ـ اجتناب نام دارد.) 1

 گیري است. تعارض محصول ناتوانی در تصمیم) 2

 را به دنبال دارد.ناکامی، ناتوانی در حل مسئله ) 3

 نوع دارد.تعارض تنها سه ) 4

 ؟نیستگیري درست  هاي زیر در مورد تصمیم یک از گزینه کدام -95

 هاي پرخطر است. هاي موقعیت اعتماد بیش از حد به دیگران از نمونه) 1

 بر است. هاي میان گیري استفاده از روش بهترین سبک تصمیم) 2

 بر است. ها بیانگر روش میان تک جنبه حذف تک) 3

 ر فرد باید سبک منطقی باشد.گیري ه سبک غالب تصمیم) 4

 گیري ) تصمیم2تفکر (
 انگیزه و نگرش

 185تا   134 هاي هصفح
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 21: صفحۀ انسانی همددوازصی اختصا  97 مرداد 19 غیرحضوري آزمون

 
 ؟منبع انگیزش بیرونی در چیست -96

 لذت در خود فرد) 2  پاداش و لذت خارج از فرد) 1

 کار یا تکلیف در حال انجام) 4  هاي کار شرایط و موقعیت) 3

 ؟یک از انواع انگیزه است هر یک از موارد زیر بیانگر کدام -97

 ربی به او آفرین بگوید.کشد تا م زیبا نقاشی می ،الف) مهسا در مهدکودك

 برد. دهد لذت می توجه به درآمد کم، از کاري که انجام می ب) سارا که دانشجوي رشتۀ هنر است بی

 درونی ـ بیرونی) 2  درونی ـ درونی) 1

 بیرونی ـ درونی) 4  بیرونی ـ بیرونی) 3

یک از عوامل  بیانگر کدام »دهندة شخصیت شماست ط نشانارائۀ کارت بلی«و  »ستاآب هست اما کم «، »شهر ما خانۀ ماست« عباراتی نظیر -98

 ؟نگرشی است

 اراده) 4 ییادراك کارا) 3 هدفمندي) 2 نظام ارزشی فرد) 1

 ؟ذیل در راه رسیدن به موفقیت قابل قبول است یک از اسناد کدام -99

 شانس بود که پیروز شد. تیم ما در این بازي خیلی خوش) 1

 طراحی کرده بود و به همین دلیل قبول نشدم.استاد سؤاالت را بسیار سخت ) 2

 اش موفق شد. وقفه هاي بی علی در المپیاد ادبی به دلیل تالش) 3

 فهمم. استعداد هستم و انگار اصالً آن را نمی من واقعاً در ریاضی بی) 4

 ؟دهد ناهماهنگی شناختی چه زمانی رخ می -100

 فرد دچار ناهماهنگی رفتار و باور شده باشد.) 1

 ور فرد با افکار دیگران ناهماهنگ باشد.با) 2

 زمان داشته باشد. هاي هماهنگ و هم فرد در یک موضوع شناخت) 3

 فرد رفتارهاي شناختی متعارض انجام دهد.) 4
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 ٢٠١٨/ ٠٦/ ١٣  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    ههنامنام  پاسخپاسخ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ي شخصي خود در قسمت دريافت كارنامه در سايت  براي ديدن پاسخ آزمون غيرحضوري به صفحه
ي آزمـون   مراجعه نمائيد و از منوي سـمت راسـت گزينـه    WWW.kanoon.irكانون به آدرس 

 .غيرحضوري را انتخاب كنيد
  
  

ی قلم وز ی آ ف عام(ی  یاد عل   )و
  

  6463،021) وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم 923خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك : دفتر مركزي

  
  

  سارا شريفي  مدير گروه
  زهرا داميار  دفترچه مسئول

  زهره قموشي: ي، مسئول دفترچهمريم صالح: مدير  مستندسازي
  ليال عظيمي  چين حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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  ) 1رياضي و آمار (
  

  

  

  

 زاده) (سيدمحمد طبيب  »3«گزينة  -1

 كنيم: ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي ابتدا داده

  , , , , , , , / , / , , , / , , , /5 7 7 7 8 9 12 13 5 13 5 14 17 17 5 18 19 19 5   
13/ها، ميانه  با توجه به داده هـا برابـر    باشد كـه اخـتالف آن   مي 7و مد  5

/  است با: / 13 5 7 6 5    
----------------------------------------------  

 (فرهاد تراز)  »3«گزينة  -2
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  ها گان استفاده از داد»: 1«ة گزين

  نامه از طريق پرسش»: 2«ة گزين
  ها دادگاناز طريق »: 4«ة گزين

----------------------------------------------  
  ي)(حميدرضا سجود  »3«گزينة  -3

گيري نيست، پس كيفي بـوده و چـون ترتيـب     نوع گوشي همراه قابل اندازه
 خاصي نيز ندارد پس متغير كيفي اسمي است.

كمـي   گيـري آن  مقيـاس انـدازه  گيـري بـوده و    ركورد پرتاب نيزه قابل اندازه
  است. نسبتي

----------------------------------------------  
 عليا) (ليال حاجي  »1«گزينة  -4

تكراري نيست، پس تـابع  ها (x)هاي اول  كدام از مؤلفه هيچ» 1«ة در گزين
 است.

25نيز » 3«ة در گزين بـه دو مقـدار نظيـر شـده      5شود، يعنـي   مي 5
  است و تابع نيست.

----------------------------------------------  
 ه فهيميان)(فاطم    »1«گزينة  -5

  كنيم: يابي تابع را رسم مي به كمك رأس سهمي و نقطه

  
x

y

  
  

3 2 1
2 1 2  

  
  

----------------------------------------------  
 (امير زراندوز)  »2«گزينة  - 6

Vاست كه مختصات رأس برابر » 2«ة فقط در سهمي گزين ( , )2  است.  7

  V
b ( )

y x x x
a ( )

  
      


2 44 3 22 2 1   

xV    مختصات رأس
Vy ( ) V

      


2 2 22 4 2 3 7 7   

----------------------------------------------  
 (محمد بحيرايي)  »3«گزينة  -7

mخط منفي است، پس  شيب  hو عرض از مبـدأ مثبـت پـس     0  0 

ة ست. يعني نمـودار تـابع از ناحيـ   ا است. پس شكل تقريبي تابع 

 كند. سوم محورهاي مختصات عبور نمي

 (حميدرضا سجودي)  »1«گزينة  -8

  f ( ) ( )
f (x) x

f ( ) ( )

     
          

1 1 3 1 1 3 21 3 3 1 3 3 1 9 8
  

  f ( ) f ( ) ( )   
   

3 1 8 2 32 2  

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

 (فرهاد تراز)  »4«گزينة  -9

برابر خودش جمع شـده   4ده و با رسي 2با توجه به جدول، هر عدد به توان 
f  است. در نتيجه: (x) x x 2 4  

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

 (كورش داودي)  »3«گزينة  -10

    22 10  اوليهة مجموع ده داد220

( )      220 40 27 20 220 87   مانده باقية داد 7مجموع  133

  x  
133   مانده باقية داد 7: ميانگين 197

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

  ) 2رياضي و آمار (
  
 )محمد بحيرايي(   »4«گزينة  -11

fضابطة تابع 

g
)يك تابع خطي است كه از نقطة   , )1 گذرد و در  مي 3

)نقطة  , )0 مبدأ تعريف نشده است. پس ضابطة آن به صورت  0
f

( )(x) x
g

 و دامنة آن  3 R    است. 0

  f f (x) x x
( )(x) x g(x) x
g g(x) g(x) x

      
3 3 213 3 3  

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

 )محمد بحيرايي(   »2«گزينة  -12

  
x

y

2 3
4 6           x x

(f g)(x) f (x) g(x) x

   

    

2 3 2
2

  

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

 )كورش داودي(   »2«گزينة  -13

  ff (x) x x D R   2 4    دامنه     

  gg(x) x D R   4 2    دامنه     

g f f gD D D R R R

h(x) g(x) f (x) x (x x) x x x

h(x) x

   

         

  

2 2

2
4 2 4 4 2 4

2
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 )مهسا عفتی( »2«گزینۀ  -14

x ةها را با محدود اشتراك گزینه ≥  آوریم. دست می به 2−

 x− ≤ <2  »1«:گزینۀ  7

 x− ≤ ≤2  »2«:گزینۀ  7

 x− < ≤2  »3«:گزینۀ  11

 x− ≤ <2  »4«:گزینۀ  7

 درست است.» 2«بنابراین گزینۀ 

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

 )مهسا عفتی( »3«گزینۀ  -15

f ۀدامن g× هاي  برابر با اشتراك دامنهf  وg :است که برابر است با 

 

{ }f gD ,b c d

f g ( ,a ( )) ,( , ) a

ab c d

×

−

= = = ⇒ =

 
 × = × − ⇒ = 
  

+ + = + + =
4

1 5 1

1 2 5 8 2

2 10 10 1 21



 

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

 )کورش داودي(  »3«گزینۀ  -16

 

{ } { }

{ } { }

f g

g f g
f

D , , , ,D , , , ,

f ( )
D D D x | f (x) ,

g ( , ) , ( , )
f
g ( , ), ( , )
f

= =

=

= − = =

− =  
 
 = − 
 

1 3 4 5 1 2 4 5 6

4 0
0 1 5

2 15 1
8 2
1 15 1
4 2

 

xدقت کنید که  = fدر دامنۀ دو تابع مشترك است ولی چون  4 ( ) =4 0 

gپس در دامنۀ 
f

 قرار ندارد. 

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

 )محمد بحیرایی(  »3«گزینۀ  -17

شـاخص بهـاي کاالهـا و خـدمات مصـرفی، متوسـط مبلـغ         »الف«در مورد 

اي از تعداد زیادي کـاال   کنندگان براي مجموعه مصرفپرداخت شده از سوي 

 سال است. یک لو خدمات در طو

 سایر موارد درست هستند.

 )فاطمه فهیمیان(  »4«گزینۀ  -18

 ( ) ( ) ( ) ( )= × + × + × + × =3 4 4 2 2 3 2 1  تعداد کل افراد 28

 ( ) ( ) ( ) ( )× + × + × + ×
=

3 1600 4 2000 2 2700 2 3500
28

 میانگین درآمد

+,هزار تومان   + +
= = =

4800 8000 5400 7000 25 200 900
28 28

  

=هزار تومان   =
900 450
2

 خط فقر 

 متوسط درآمد ماهیانۀ هر فرد:

=هزار تومان  
1600 400

4
 

=هزار تومان  
2000 1000

2
 

=هزار تومان  
2700 900

3
 

=هزار تومان  
3500 3500

1
 

 .هستندنفر زیر خط فقر  12و به عبارتی عضوي  4خانوار  3بنابراین 

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

 )فاطمه فهیمیان(  »3«گزینۀ  -19

 96وشت در سال قیمت گ =

 =45
100

 

 ×
= =

45 100 150
30

 ⇒ 96شاخص گوشت در سال  

 −
= =

150 100 50
100 100

 تورم گوشت  

 درصد است. 50برابر  96تا  92تورم قیمت گوشت از سال 

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

 )فاطمه فهیمیان(  »2«گزینۀ  -20

]/×0  (میانگین تعداد کلمات در هر جلمه + درصد کلمات دشوار)] = شاخص پایه آموزش 4

 / ]×0 =)](میانگین تعداد کلمات در هر جمله  4 +4 4 

 [ ] [ ]( x) / / / x= + × = +4 4 0 4 1 6 0 4  

 
/

/
/ / x / / x /

x /

−

÷

⇒ ≤ + < → ≤ <

→ ≤ <

1 6

0 4
4 1 6 0 4 5 2 4 0 4 3 4

6 8 5
  

 در این بازه قرار دارد.» 2«بنابراین تنها عدد گزینۀ 

 96شاخص گوشت در سال ×  92قیمت گوشت در سال 
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 اقتصاد   
 

  )مهسا عفتی( »1«گزینۀ  -21
تصویب بودجه را برعهده  تر کشورها مجلس نمایندگان وظیفۀ شامروزه در بی

دارد. در جمهوري اسالمی ایران نیز مطـابق قـانون اساسـی، تصـویب بودجـۀ      
اي اسالمی است؛ مجلس شوراي اسـالمی  کشور از وظایف مجلس شور ۀساالن

 تصویب کنندة بودجه است، باید بر اجراي آن نیز نظارت کند. که
---------------------------------------------- 

 )فاطمه فهیمیان( »4«گزینۀ  -22

به منظور تـأمین   »دولتی و خصوصیهاي  ها و شرکت دولت، شهرداري«الف) 
منتشـر   »اوراق مشـارکت «در کشـور،   »مرانیاي و ع توسعه«هاي  طرحاعتبار 

کنند. تهیۀ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشـار اوراق مشـارکت    می
 است. »بانک مرکزي«در ایران بر عهدة 

ب) بــازار ســرمایه در اقتصــاد جامعــه، از طریــق جــذب و بــه کــار انــداختن  
 دهد. میگذاري را در جامعه افزایش  هاي راکد، حجم سرمایه سرمایه

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

 )زاده منصوره حاجی( »3«گزینۀ  -23

تراشی در مقابـل صـادرات و واردات کـاال،     مانند مانعهاي تجاري  تحریمالف) 
 خدمات و عوامل تولید مثل سرمایه
ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بـازار   ب) کاالها و خدماتی که تولید آن

 شوند. شود، محصوالت راهبردي نامیده می انجام می
بـا ده   (ASEAN)آن  آسـه  معـروف بـه   ملل جنوب شرق آسیا ۀج) اتحادی

قدرتمنـد تجـاري    ۀاروپا چهارمین منطق ۀپس از آمریکا، ژاپن و اتحادی ،عضو
 رود. شمار می در جهان به

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

 (فاطمه فهیمیان) »2«گزینۀ  -24

 هاي جاري یا عادي: هزینه
کارکنان: شامل حقـوق و مزایـاي تمـام کارمنـدان و کارکنـان       هاي ههزین -1

ها و نهادهاي کشوري و لشکري است کـه بـراي    ادارات دولتی و سایر سازمان
ماننـد حقـوق و    ؛آینـد  ارائۀ خدمات مختلف به مردم به استخدام دولت درمی

 زایاي نظامیان، معلمان، قاضیان و نمایندگان مجلس.م
هایی است که براي چرخش کـار جـاري ادارات و    هاي اداري: هزینه هزینه -2

هاي حمل و نقل، اجاره، آب و برق، تلفـن   شوند؛ مانند هزینه نهادها صرف می
 و ملزومات اداري مثل کاغذ و قلم.

دولـت بالعـوض و بـه صـورت     هایی است کـه   هاي انتقالی: هزینه پرداخت -3
هـا،   هدفمند به منظور تأمین اجتماعی، ایجاد توازن اجتماعی، رفـع نـابرابري  

کنـد؛ بـراي مثـال دولـت      هـاي خـاص پرداخـت مـی     حمایت از تولید یا گروه
حمایـت  هایی را براي حمایت از تولیدکننده (یارانه تولید) و یا بـراي   پرداخت

دهـد. پرداخـت    حوادث طبیعی انجام میدیدگان ناشی از  از نخبگان یا آسیب
اي که دولت به منظـور   یان تحت پوشش طرح شهید رجایی و یارانهیبه روستا
کاالهاي اساسـی مثـل نـان، قنـد، شـکر و      ها و عرضۀ  داشتن قیمت هاثابت نگ

هــاي دیگــري بــراي  پــردازد، هــم مثــال روغــن نبــاتی بــه قیمــت ارزان مــی
 هاي انتقالی است. پرداخت

 )فاطمه فهیمیان( »3«گزینۀ  -25

,ریال   , , ,= × =
20 38 000 000 7 600 000

100
 مالیات ماهیانۀ فرد 

,ریال , , , , ,= − =38 000 000 7 600 000 30 400  ماندة خالص ماهیانه000
, ریال  , , ,= × =30 400 000 12 364 800  یانهلاسماندة خالص  000

---------------------------------------------- 
 )مهسا عفتی( »2«گزینۀ  -26

 ي دیگر:ها تشریح گزینه

هـاي بـومی و محلـی     الگوهاي توسعه به طور معمول بـه تفـاوت  »: 1«گزینۀ 
هـا   هـاي اجتمـاعی آن   چنین به تاریخ، فرهنگ، باورهـا و ارزش  کشورها و هم

 توجه الزم را ندارند.
 شود. در مفهوم پیشرفت، الگوي واحدي براي همۀ کشورها توصیه نمی»: 3«گزینۀ 
ویژه در دهۀ چهارم که بـه نـام دهـه عـدالت و     در کشور ما و به »: 4«گزینۀ 

پیشرفت به کـار رفـت و مـورد     ةتوسعه، واژ ةپیشرفت موسوم شد به جاي واژ
 قبول نخبگان واقع شد.

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

 )زاده منصوره حاجی( »2«گزینۀ  -27
 سهم دهک چهارم -= سهم دهک اول  2درصد  
=درصد   −دهک چهارم سهم  9 = ⇒7  سهم دهک چهارم 2
 سهم دهک پنجم -= سهم دهک دوم  2درصد  
=/درصد   9 −/سهم دهک پنجم  5 = ⇒7 5  سهم دهک پنجم 2
 نهمسهم دهک  - ششم= سهم دهک  3درصد  
=/درصد   9 = ششمسهم دهک  5 /ششمسهم دهک  3⇒ −12 5   
=/درصد   4  سهم دهک دهم -سهم دهک هفتم  5
=/درصد   10 =/سهم دهک هفتم  5 ⇒4   15−سهم دهک هفتم  5

---------------------------------------------- 
 زاده) (منصوره حاجی »2«گزینۀ  -28
کنـد   خدمات می ۀخاصی از اقتصاد ارائ بانک تخصصی فقط به فعاالن عرصۀ -

 صادرات.   ۀنه به همۀ مردم مثل بانک توسع
تـأمین   مناطق محروم و ۀاي صندوقی عمدتاً دولتی براي توسع بانک توسعه -

 اي است. هاي عمرانی توسعه مالی طرح
---------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی(  »3«گزینۀ  -29
آن  ۀانبایـد درآمـد سـر    ،براي مقایسه وضعیت کشورهاي مختلف بـا یکـدیگر  

. بـدین ترتیـب، نخسـت    یکسانی محاسبه کنیم کشورها را برحسب واحد پول
بـا  کننـد. سـپس    برحسب پول داخلی آن محاسبه مـی کشور را  درآمد سرانۀ

توجه به برابري قدرت خرید دالر در آن کشـور، درآمـد سـرانه برحسـب دالر     
آیـد کـه    امکان مقایسۀ سطح درآمد سرانه فراهم مـی  ،بنابراین ؛شود اعالم می

 گیري رفاه مادي در جوامع مختلف است. معیار اندازه
---------------------------------------------- 

 زاده) (منصوره حاجی »4«گزینۀ  -30
هـاي مالیـاتی    یـا پایـه   هـا  الف) افزایش در مخـارج دولـت و کـاهش در نـرخ    

(سیاست مالی انبساطی) بهترین راه تحریک تقاضـاي عمـومی اسـت کـه در     
 تواند رونق را به بازار برگرداند. مواقع رکود می
بعضـی از کاالهـا و خـدمات وارد     گذاري در بازار تواند با سرمایه ب) دولت می

ها بپردازد. در این زمینه، دولت با تأسیس  شود و به تولید، عرضه و فروش آن
هـاي   کند که به نام شـرکت  ها و مؤسسات مختلف به فعالیت اقدام می شرکت

 شود. دولتی شناخته می
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 )1علوم و فنون ادبی (

 

 (رویا رحمانی)  »2«گزینۀ  -31

ي / خطرناك و هالك: سجع مطـرّف / آیـد و افتـد:    رفته و کرده: سجع متواز

 سجع متوازي / اسیر و زنجیر: سجع مطرّف

بـه قرینـه حـذف    » هـالك «و » خطرناك«پس از » بود«توجه کنید که فعل 

 اند و سجع دارند. شده است؛ بنابراین، این دو واژه در پایان دو جمله آمده

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

 (سعداله زارع)   »4«گزینۀ  -32

(اشتراك » سجع مطرّف«شده (بیازارد و بیارد)،  سجع موجود در عبارت داده 

نیـز از   هاي پایانی) است. سجع موجود در این گزینه (نگیرد و نپذیرد)  در واج

 همین نوع است.

 هاي دیگر:  تشریح گزینه

 ن وجود دارد.سجع متواز» ضایع«و » باطل«هاي  بین واژه»: 1«گزینۀ 

 سجع متوازي وجود دارد.» پاینده«و » زاینده«هاي  بین واژه»: 2«گزینۀ 

 سجع متوازي وجود دارد.» پر بی«و » زر بی«هاي  بین واژه»: 3«گزینۀ 

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

 نیا) (اعظم نوري »1«گزینۀ  -33

عشان متوازن است؛ بنابراین، بیت سجع متوازي ندارند و سج» بند«و » شهر«

هـاي  تنها موازنه دارد و ترصیع ندارد. در سایر ابیات تقابـل سـجع  » 1«گزینۀ 

 ترصیع را پدید آورده است. ۀمتوازي آرای

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

 پور) خان (سپهر حسن »2«گزینۀ  -34

هـا  د. در ابیات سایر گزینـه سجع مطرف دارن» افروز شب«و  »سوز غم«، »روز«

سـجع متـوازي   » رو و او«و » فلک و ملـک «، »هوا، جدا، قضا و بال«ترتیب،  به

 .  ارندد

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

 (اصالن قزللو)  »2«گزینۀ  -35

» فراسـت «و » کیاسـت «که  در حداقل دو جمله وجود دارد؛ درحالی» سجع«

 حساب آورد. ها را سجع بهتوان آنند و نمیدر یک جمله هست

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 سجع است در پایان دو جمله.»: خرج«و » درج»: «1« ۀگزین

 سجع است در پایان دو جمله.  »: آغاز نهاده« و »دراز کرده»: «3«گزینۀ 

 سجع است در پایان دو جمله.»: گرو«و » جو»: «4«گزینۀ 

 )پرست نسرین حق( »3«گزینۀ  -36

در بیت صورت سؤال از فردوسی، شاعر با اسـتفاده از وزن و آهنـگ کوبنـده،    

سـازد و باعـث همـاهنگی     تر مـی  کوتاه، ضربی و تند، بار حماسی شعر را غنی

 .شود میکامل وزن با محتوا 

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

 )فائزه جعفري( »3«گزینۀ  -37

هـاي دیگـر    د است نـه کوتـاه. تقطیـع گزینـه    بلن» 3«هجاي اول بیت گزینۀ 

 همگی درست آمده است.

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

 جعفري)فائزه ( »1«گزینۀ  -38

هاي آورده شده در صورت سؤال را بـه درسـتی    حروف قافیۀ بیت» 1«گزینۀ 

 .مشخص کرده است

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

 جعفري)فائزه ( »4«ینۀ گز -39

درونی است که حداقل سه کلمه در میان بیـت بـا    ۀهنگامی بیتی داراي قافی

و » بنیـاد  بـی «و  »بیداد«، »1«قافیه باشند. براین اساس در گزینۀ  یکدیگر هم

، »3«و در گزینــۀ » عــود«و » معبــود«، »مقصــود«، »2«؛ در گزینــۀ »یــاد«

کـه در   قافیه هسـتند. در حـالی   ر همبا یکدیگ» امید«و » ناهید«، »خورشید«

 قافیه هستند و بیت قافیۀ درونی ندارد. هم» ازل«و » غزل«تنها » 4«ینۀ گز

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

 جعفري)فائزه ( »1«گزینۀ  -40

ه «، هجاي چهارم مصراع اول، »1«در گزینۀ  صـص «بایـد بـه صـورت    » ق قـ «

هـاي   بیـت  .بنابراین هجاي چهارم بلند است نه کوتـاه  و» قِ«خوانده شود. نه 

 اند. ها درست خوانده شده دیگر گزینه

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

 )2علوم و فنون ادبی (
 

 

 

 

 )نیا اعظم نوري( »4«گزینۀ  -41

سازي نقـش فعـال دارد (البتـه تلمیحـات      در سبک هندي، تلمیح در مضمون

آمیـزي، تمثیـل و    حسـن تعلیـل، حـس    ؛حـات غریـب و نـادر)   رایج نـه تلمی 

 هاي پرکاربرد این سبک هستند. معادله نیز از دیگر آرایه اسلوب

 هاي مذکور وجود ندارند. آرایه» 4«در بیت گزینۀ 

 هاي دیگر:تشریح گزینه

 تلمیح به داستان حضرت یوسف/ استفاده از آرایۀ اسلوب معادله»: 1«گزینۀ 

 یح به داستان زال و سیمرغ/ استفاده از آرایۀ اسلوب معادلهتلم»: 2«گزینۀ 

 استفاده از آرایۀ اسلوب معادله»: 3«گزینۀ 
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 )کاظم کاظمی( »3«گزینۀ  -42

 موارد نادرست:

الف) از نکات قابل توجه در زبان شعر این دوره، ورود لغات مربوط به مـذاهب  

هـاي   حماسـه  و آداب و رسوم هندوان در حوزة شعر و ادب فارسی اسـت، نـه  

 ها. آن مذهبی و باستانی

هـا و ورود   هـا و ترکیـب   دقّتـی در کـاربرد جملـه    توجهی به زبـان، بـی   ج) بی

 هاي عامیانه در شعر این دوره کامالً مشهود است. واژه

ل صائب با وجود تتبع در اشعار قدما، از به کار بردن زبـان  یهـ) شاعرانی از قب

 کردند. قدیم پرهیز می

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

 (کاظم کاظمی) »2«گزینۀ  -43

یر  حبیـب «از میرزا برخـوردار فراهـی،   » القلوب محبوب« میر و خوانـد از » السـ

هـایی از نثـر    ترتیـب نمونـه   از قاضی نوراهللا شوشتري، به» مجالس المؤمنین«

 روند. شمار می مصنوع، بینابین و ساده در این دوره به

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

 (رویا رحمانی)  »2«گزینۀ  -44

 است.» معشوق«از  هاستعار» لقا  بت خوش»: «الف«بیت 

 است.» معشوق«از  استعاره» غزال رعنا»: «ب«بیت 

 است.» معشوق«از  استعاره» ماه»: «ت«بیت 

 است.» چشم معشوق«از  استعاره» نرگس»: «ج«بیت 

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

 ، با تغییر)87(کنکور سراسري   »1«گزینۀ  -45

 از یار استعاره»: مه تابان«تشخیص / »: گریستن چشم روزگار«

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

 (رویا رحمانی) »1«گزینۀ  -46

مگـی  هـا ه  خطاب قراردادن نوبهار، آبستن بودن چمـن و خنـدان بـودن بـاغ    

 و تشخیص هستند. هاستعار

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 تشخیص است. ه وخطاب قراردادن نسیم، استعار»: 2«ۀ گزین

 از یار است.ه استعار »صنم«»: 3«ۀ گزین

اي به کار نرفته است؛ شهر بقا و دشـت فنـا،    در این بیت استعاره»: 4«ۀ گزین

 تشبیهی هستند.ۀ اضاف

 (رویا رحمانی) »1«گزینۀ  -47

 صورت سؤال: ي هاي استعار اضافه

 صحن آسمان ـ صورت عشق ـ دل شمع ـ دست طلب ـ پرواز روح

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

 نژاد) (مینا توکلی »1«گزینۀ  -48

 وجود ندارد. غیرتشخیصة استعار» 1«ۀ در بیت گزین

 ها: در ابیات سایر گزینهغیرتشخیص هاي  استعاره

 رهستا»: 2«ۀ گزین

 شهد و شکر  »: 3«ۀ گزین

 پسته»: 4«ۀ گزین

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

 )محسن اصغري(  »3«گزینۀ  -49

نازل شدن بال و سختی »: 3«مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ 

 و فتنه از آسمان و در امان نبودن آدمی از آن

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 از همچون حصار بودن دل خود گله دارد. شاعر»: 1«گزینۀ 

ن او همچون صحرا تبیین شـده  دآسودگی شاعر از بال با همواربو»: 2«گزینۀ 

 است.

شاعر متعجب است که در وقـت فتنـه چـرا کسـی بـه شـراب و       »: 4«گزینۀ 

 برد! مستی پناه نمی

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

 )کاظم کاظمی(  »1«گزینۀ  -50

مفهوم مشترك ابیات مرتبط: توصیه به لزوم رعایت تـوازن در دخـل و خـرج    

 (درآمد و مصرف)

افتخار شاعر به بخشش و خرج کردن مـال خـود بـه    »: 1«مفهوم بیت گزینۀ 

 پاي دیگران
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 )1شناسی ( جامعه

 

 (لیال محمدي) »3«گزینۀ  -51

 دهد، در صورتی که شغل جدیـد موقعیـت   شخصی که شغل خود را تغییر می

اجتماعی او را تغییر ندهد، تحرك اجتماعی افقی دارد. کارمندي کـه از یـک   

کند، تحـرك اجتمـاعی افقـی پیـدا      بخش اداره به بخش دیگر انتقال پیدا می

 کرده است.

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

 (الهام میرزایی) »2«گزینۀ  -52

را بحـران هویـت در جـایی بـه     تزلزل فرهنگی با بحران هویت همراه است. زی

هـاي اجتمـاعی    آید که جامعه توان حفظ و دفـاع از عقایـد و ارزش   وجود می

 خود را نداشته باشد.

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

 (اعظم رجبی)   »4«گزینۀ  -53

 هویت: من یک دختر باهوش ایرانی هستم. 

 رسد.  ابرات به ریاست این اداره میتحرك اجتماعی صعودي: کارمند عادي شرکت مخ

تحوالت فرهنگی درونی: ابداعات مثبت و منفی افرادي که در درون فرهنـگ  

 قرار دارند.

هاي یک جامعه مـانع آشـنایی درسـت     ازخودبیگانگی فرهنگی: عقاید و ارزش

 گردند. افراد جامعه با انسان و جهان می

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

 )لیال محمدي(   »1«گزینۀ  -54

هــاي اقتصــادي شــکل  اي کــه مناســبات و روابــط آن بــر مــدار ارزش جامعـه 

سازد کـه   گیرد، تحرکات اجتماعی صعودي را تنها براي کسانی ممکن می می

 منابع ثروت را در اختیار دارند.

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

 (الهام میرزایی) »4«گزینۀ  -55

هـایی کـه در هویـت     بست ها و بن علل درونی تغییر هویت فرهنگی به کاستی

هـاي مثبـت و    گردد یا بـه ابـداعات و نـوآوري    خود فرهنگ وجود دارد، بازمی

شـود.   منفی افرادي که در درون آن فرهنگ و تمدن قرار دارنـد، مربـوط مـی   

ۀ ول جامعـ گردد. تح علل بیرونی، به مواجهات و ارتباطات بین فرهنگی بازمی

 اموي، تحول فرهنگی منفی است.ۀ نبوي به جامع

 )آزیتا بیدقی(   »4«گزینۀ  -56

 اجتماعی جهان هايآرمان و هاعقاید، ارزش جذب که هستند افرادي همواره

 هـا آن از جامعه مختلف هايو بخش هاسازمان که را نقشی و شوندخود نمی

 کـه  رفتارهایی دهند. بهمی مخالف انجام رفتارهاي و پذیرندنمی انتظار دارد،

 کجـروي  جامعـه هسـتند،   هنجارهـاي  و قواعـد  هـا، ارزش بـرخالف عقایـد،  

 افـراد  آن کـه  بـراي  پـذیري جامعـه  تداوم در گویند. هر جامعهمی اجتماعی

کنتـرل   و پیشـگیري  بـراي  همچنـین  بپذیرنـد و  را آن زنـدگی  هـاي شـیوه 

 کند:را دنبال می زیر هايروش اجتماعی هايکجروي

 تـا  کوشـد  مـی  آموزشـی  و فرهنگـی  نهادهاي طریق از اقناع: جامعه و تبلیغ

 شوند. قانع افراد که کند تبلیغ ايگونه به را خود هايارزش عقاید و باورها،

 عمـل  جامعـه  قواعد و هاارزش مطابق که را افرادي پاداش: جامعه و تشویق

 دهد.می هاییها پاداشآن به و کرده کنند، تشویق

 باشـند،  شده دچار اجتماعی انحراف به که را کسانی جامعه مجازات: و تنبیه

 کند.می مجازات تنبیه و

همگـانی و بـر عهـدة    امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد و در مواردي 

 همۀ افراد جامعه است.  

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

 (محمدصادق محسنی)   »2«ي  گزینه -57

 اند. مطرح شده» 2«گزینۀ ات صورت سؤال به ترتیب ذیل موارد عبار

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

 (الهام میرزایی)   »3«گزینۀ  -58

فرهنگی که نتواند نیازهاي جسمانی و طبیعـی آدمیـان را سـازمان دهـد، بـا      

 رسد. بست می محیطی، اقتصادي و معیشتی به بن هاي زیست بحران

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

 (محمدصادق محسنی)   »3«گزینۀ  -59

 ترتیب ذیل مفاهیم مطرح شده در صورت سؤال مطرح هستند. به» 3«ۀ گزین

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

 (فائزه اسماعیلی)  »1«گزینۀ  -60

سـازمان، تحـرك   انتقال یک کارمند از یـک بخـش بـه بخـش دیگـر همـان       

اجتماعی افقی، پزشک شدن فرزند یک کارگر ساده، تحـرك صـعودي میـان    

کار به عنوان یک کارمنـد در  ۀ نسلی و عزل شدن یک مدیر از مدیریت و ادام

 همان اداره، تحرك اجتماعی نزولی است.
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 )2شناسی ( جامعه

 
 (الهام میرزایی)   »1«گزینۀ  -61

جدید غربـی،   ۀد در فرهنگ و جامعتوان ، جنگ نمی»آگوست کنت«از دیدگاه 

 ریشه داشته باشد و وقوع آن در این جوامع، امري عارضی و تحمیلی است.
---------------------------------------------- 

 (الهام میرزایی)   »4«گزینۀ  -62

و در جنـگ  هـاي شـیمیایی    در جنگ جهانی اول، براي نخستین بار از سالح

 اي اولین بار، از بمب اتم استفاده شد.جهانی دوم، بر

 م. در انگلستان به وجود آمد. 1820نخستین بحران اقتصادي در سال  
---------------------------------------------- 

 (الهه خضري)   »2«گزینۀ  -63

هـاي مربـوط بـه     هاي اجتماعی مربوط به بحـران اقتصـادي بـا چـالش     چالش

 اند. که هر دو هویت اقتصادي دارند، مشترك فقر و غنا از این جهتۀ مسئل

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

 زاد) (شیوا شریف »4«گزینۀ  -64

هـاي دینـی و    انسان مدرن به دلیل نگاه دنیوي و سکوالر به طبیعت، دیـدگاه 

پندارد و به تناسب انکـار یـا غفلـت از ابعـاد      معنوي به طبیعت را کودکانه می

هاي طبیعی انجـام   طبیعت، تصرف در طبیعت را تنها با فنون و روش معنوي

 دهد. می

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

 زاد) (شیوا شریف »2«گزینۀ  -65

فیلسوفان پسامدرن هنگامی در اصول و مبانی فرهنگ غـرب، تردیـد کردنـد    

 .که سیاست و اقتصاد جهان غرب ابعاد جهانی پیدا کرده بود

هـاي دینـی و    انسان مدرن به دلیل نگاه دنیوي و سکوالر به طبیعت، دیـدگاه 

پندارد و به تناسب انکـار یـا غفلـت از ابعـاد      معنوي به طبیعت را کودکانه می

هاي طبیعی انجـام   معنوي طبیعت، تصرف در طبیعت را تنها با فنون و روش

ین دهد. گسترش سـریع صـنعت و تکنولـوژي مـدرن نیـز محصـول همـ        می

 رویکرد است.

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

 (الهام میرزایی)   »2«گزینۀ  -66

کرة شمالی زمـین   تر کشورهاي صنعتی و ثروتمند در نیم که بیش به دلیل این

کرة جنـوبی کشـورهاي فقیرنـد، از تقابـل      اند و اغلب کشورهاي نیمواقع شده

کنند. اصطالح شـمال   و جنوب یاد می کشورهاي غنی و فقیر به تقابل شمال

تر بـه کـار بـرده شـد؛ زیـرا برخـی از        و جنوب، بعد از جنگ جهانی دوم بیش

اندیشمندان معتقد بودند که چالش بلوك شرق و غرب چالش اصلی نیسـت؛  

 بلکه چالش اصلی چالش بین کشورهاي غنی و فقیر است.

 (محمدصادق محسنی)   »1«گزینۀ  -67

 ست:هاي نادر تشریح عبارت

هـاي جدیـد    لیبرالیسم نخسـتین اندیشـۀ سیاسـی بـود کـه از مـتن ارزش       -

 جوشید.   می

ــه بحــران اقتصــادي مجموعــۀ نظــام اجتمــاعی را    آســیب - ــوط ب هــاي مرب

 گیرد.   دربرمی

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

 زاد) (شیوا شریف »4«گزینۀ  -68

هاي هنـر، اقتصـاد، سیاسـت و     وزهگرایی به ترتیب در ح سکوالریسم و دنیوي

ها، سکوالر و دنیوي شـد؛   علم مطرح شد و فرهنگ خاص هر یک از این حوزه

اما فرهنـگ عمـومی جامعـۀ غربـی، آن هـم در محـدودة زنـدگی خصوصـی         

 چنان دینی باقی ماند. هم

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

 الهه خضري)(   »4«گزینۀ  -69

انس، روش معرفتی قرون وسطی مورد تردید قرار گرفـت و بـه   در دوران رنس

بحران معرفتی آغازین جهـان غـرب   بحران، تدریج به بحران کشیده شد. این 

بود. جهان غرب براي برون رفت از این بحران معرفتـی، بـه تناسـب رویکـرد     

دنیوي خود به سوي نوعی از روشنگري پیش رفت که جایگاه وحـی و شـهود   

یده انگاشت و به شـناخت اسـتداللی عقلـی و تجربـی     را درشناخت علمی ناد

بسنده کرد. شناخت استداللی عقلی جدید بـه دلیـل رویکـرد دنیـوي و ایـن      

 جهانی انسان مدرن، بیش از دو سده دوام نیاورد.

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

 زاد) (شیوا شریف »2«گزینۀ  -70

شـهود آبـاء، کلیسـا معتبرتـرین راه      در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و

شناخت جهان بوده و به موازات آن، دو ابزار استدالل عقلی و تجربـی نادیـده   

شد. در دوران رنسانس این روش معرفتی، مورد تردید قـرار گرفـت    گرفته می

 و به تدریج به بحران کشیده شد.

دنیـوي   جهان غرب براي برون رفت از این بحران معرفتی، بـه تناسـب رویکـرد   

خود به سوي نـوعی از روشـنگري پـیش رفـت و جایگـاه وحـی و شـهود را در        

شناخت علمی نادیده انگاشت و به شناخت اسـتداللی عقلـی و تجربـی بسـنده     

 کرد.   می
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 منطق      
 

 

 

 

 (حمید محدثی) »4«گزینۀ  -71

اي است که در آن، هم درسـت بـودن دو طـرف     منفصل حقیقی قضیهۀ قضی

که اگـر چیـزي محسـوس     ها. مانند آن هم غلط بودن آن قضیه محال است و

 باشد، معقول نیست و اگر محسوس نباشد، معقول است.

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

 )96(خارج از کشور    »2«گزینۀ  -72

 » بعضی ب الف است.« ←» هر الف ب است«

← »هیچ ب الف نیست« 

 نکته: منظور طراح از عکس، عکس مستوي بوده است. 

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

 (فاطمه شهمیري)   »1«گزینۀ  -73

چنین در تضاد اگر  . همب باشد، نقیض آن حتماً صادق استاي کاذ اگر قضیه

نـی ممکـن اسـت    یع ؛قطعی نـدارد ۀ متضاد آن نتیج ،کلی کاذب باشد قضیۀ

 صادق یا کاذب باشد.

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

 نژاد) (فرهاد علی   »2«گزینۀ  -74

استدالل تابع قوانینی است که به طور طبیعـی، ذهـن آدمـی آن را بـه کـار      

سازد، قضایایی هسـتند کـه بـه عنـوان      چه ماهیت استدالل را می برد. آن می

 اند. ین براي رسیدن به نتیجه سازماندهی شدهمقدمه و تحت این قوان
 هاي دیگر: تشریح گزینه

کننـد؛   دهی مـی  قوانین حاکم بر ذهن انسان، استدالل را سازمان»: 1«ۀ گزین

 دهند. اما ماهیت آن را تشکیل نمی

هـاي مـورد اسـتفاده در اسـتدالل، همـان قضـایاي        دانسته پیش»: 3«ۀ گزین

 مقدمه هستند و فرضی نیستند.

موارد جزئی اگر به عنوان مقدمه به کار روند، استدالل استقرایی »: 4«ۀ ینگز

 خواهد بود و استقرا فقط یک نوع از استدالل است.
---------------------------------------------- 

 (محمدصادق لطفی) »3«گزینۀ  -75

تمثیل نوعی استدالل است که در آن صرفاً به دلیـل تشـابهی کـه میـان دو     

دهـیم، ایـن نـوع     ع وجود دارد، حکم یکـی را بـه دیگـري نسـبت مـی     موضو

استدالل اگرچه در بسیاري موارد مفید است ولـی قابـل اطمینـان نیسـت و     

براي تمثیل » 3«ۀ بار آورد. توضیحی که در گزین ممکن است نتایج غلطی به

 بیان شده، مرتبط با استقراي تام است.

 (موسی اکبري) »3«گزینۀ  -76

هـا توسـط ذهـن     هاي ریاضی است. ایـن صـورت   انند فرمولصورت قیاس، م
اند. هر کـدام   تحریر درآوردهۀ ها را به رشت دانان آن شوند و منطق استفاده می

ها  اي که در قالب صورت کنند اما ماده داراي قالب مشخص بوده و تغییر نمی
 تواند هر چیزي باشد. شود، می استفاده می

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

 محمدي) (فرحناز خان »4«گزینۀ  -77
و » جزئیهۀ سالب«نتیجه در شکل سوم قیاس اقترانی، همواره جزیی است؛ یا 

 ». جزئیهۀ موجب«یا 
---------------------------------------------- 

 )95(کنکور سراسري  »2«گزینۀ  -78
هر، هیچ، بعضـی /   (یا همان» کمیت و کیفیت«ها  ضربة عامل تعیین کنند

که تشخیص دهیم قیاس ضرب چندم از هـر   است و نیست) است و براي این
 ها بسیار اهمیت دارند. ها و کیفیت شکل است، این کمیت

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

 نژاد) (فرهاد علی »4«گزینۀ  -79

ل تا سوم نتیجه تواند از هر کدام از اشکال او می» بعضی ب، پ نیست«ۀ قضی
شود (ضرب دهم شکل اول، دو ضرب در شـکل دوم و سـه ضـرب در شـکل     

دهند). با توجه به شرایط انتاج اشکال اول تا سوم، کلی  سوم این نتیجه را می
 بودن یکی از مقدمات و موجبه بودن صغرا از شرایط انتاج شکل سوم است. 

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

 )92(کنکور سراسري  »4«گزینۀ  -80
استدالل یا نقیض نتیجه در یکـی از   ۀقیاس استثنایی، قیاسی است که نتیج

باعـث نادرسـتی   » 4«ي  در گزینـه » ضرورتاً«دو مقدمه آمده باشد. ذکر قید 
 این گزینه شده است.

---------------------------------------------- 
 هفلسف   

 

 

 

 کبري)(موسی ا   »1«گزینۀ  -81

 شناسایی حقیقی که به حصول یقین بیانجامد، داراي دو ویژگی است:

 ) خطاناپذیر بودن 1
 ) به امور پایدار تعلق داشتن2

هاي یاد شـده   یک از ادراکات حسی، داراي ویژگی به نظر افالطون اصوالً هیچ
 نیست.

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 وانیم انکار کنیم.ت نقش حواس را در آگاهی از اشیا نمی»: 2«گزینۀ 
 حواس ما به طور دائم در معرض خطا قرار دارند.»: 3«گزینۀ 
 گیرد. به امور پایدار تعلق نمی»: 4«گزینۀ 

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

 (الهه خضري)   »2«گزینۀ  -82
دارد کـه:   وگوي خود با شخصی به نام گالوکن بیان مـی  سقراط در طی گفت

خواهم از راه تمثیلی (تمثیل غار) بر تو نمایان سازم که تربیـت در   اکنون می
 کند.  طبیعت آدمی چگونه تأثیر می

 قیضن

 عکس
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 (الهه خضري)   »1«گزینۀ  -83
تئتتوس به نقل از سقراط، خطاب به تئتتوس چنین آمده است که: ۀ در رسال

تئتتوس گرامی! مگو از پاسخ ناتوانی؛ بلکه بکوش تا آن را بیابی و یقین بـدان  
 گر خدا بخواهد و از کوشش بازنایستی، پاسخ درست را خواهی یافت.که ا

---------------------------------------------- 
 (موسی اکبري)   »4«گزینۀ  -84

شناسـایی و  «ة هـاي خـود دربـار    هـا و رسـاله   یـک از کتـاب   افالطون در هـیچ 
که نظریات دهد؛ بل اي ارائه نمی بیان منظم و کامالً ساخته و پرداخته» معرفت

هاي گوناگون ابراز شـده، بایـد گـردآوري     اي در رساله او را که به نحو پراکنده
 کرد و یکجا در نظر گرفت.

مسـئله شناسـایی، ابتـدا سـؤالی را بـدین      ة هاي خود دربـار  افالطون در بحث
 گیرد؟ کند: شناخت حقیقی چیست و به چه چیزي تعلق می شکل مطرح می

---------------------------------------------- 
 )موسی اکبري( »2«گزینۀ  -85

اگر چیزي طبق معیارهاي زیباشناسی زیبا باشد دلیلی ندارد که کسـی آن را  
را  -سوفسـطایی مشـهور    -زشت بدانـد مگـر ایـن کـه سـخن پروتـاگوراس       

) و از ایـن  1(گزینـۀ  » آدمی مقیاس همه چیـز اسـت.  «گوید:  بپذیریم که می
حقیقت را نسبت به خـود  باید یجه را گرفت که هر کس توان این نت گزاره می

 ).4) و هیچ دانش پایدار و مطلقی وجود ندارد (گزینۀ 3سنجد (گزینۀ ب
---------------------------------------------- 

 (الهه خضري) »2«گزینۀ  -86
کنـیم کـه سـقراط از تئتتـوس      وگوي سقراط با تئتتوس مشاهده می در گفت

قضـایاي مـورد قبـولش را بیـان کنـد. سـپس او را بـا سـؤاالت         خواهد تا  می
اي کـه تئتتـوس    کند به طوري که در نهایت بـین نتیجـه   رو می متعددي روبه

 افتد. اي که بیان کرده، تناقض می گرفته و مقدمه
---------------------------------------------- 

 ، با تغییر)93(کنکور سراسري  »1«گزینۀ  -87
هـا   ند، امـا آن ا چند شخص مختلف …که حسن، رضا و  الطون با ایناز نظر اف

اسـت. ایـن   » انسـان «اند یعنی یک محمول مشترك  مشترك» یک چیز«در 
 کنند. الفاظ کلی بر یک موجودات حقیقی در عالم مثُل داللت می

---------------------------------------------- 
 )موسی اکبري(  »2«گزینۀ  -88

کنـد:   ارة مسئلۀ شناسایی، ابتدا سؤالی را بدین شکل مطـرح مـی  افالطون درب
گیـرد؟ بـه عبـارت دیگـر      تعلـق مـی  شناخت حقیقی چیست و به چه چیزي 

تري برخـوردار   آوریم از اعتبار بیش هایی که ما به دست می یک از آگاهی کدام
 شوند (ویژگی دوم) ها به چه اموري مربوط می است (ویژگی اول) و آن آگاهی

---------------------------------------------- 
 (موسی اکبري)   »2«گزینۀ  -89

با توجه به سخنان افالطون از زبـان سـقراط، اگـر شناسـایی و ادراك حسـی      
بیند برابر  شناسد پس نمی بیند برابر است با می توان گفت می یکی باشند، می

چیـز دیـده    شناسد. در این صورت با یادآوري چیـزي، چـون آن   است با نمی
چیز قبالً دیـده شـده باشـد در     حتی اگر آنشود،  شود، شناخته هم نمی نمی

دانیم این چنین نیست و یادآوري یک چیز شناخته شـده حتـی    که می حالی
کـه در   در صورت عدم دیدن آن مساوي با عدم شناسـایی نیسـت. پـس ایـن    

ادراك  یکسـان بـودن  حالت یادآوري نیز شناسایی پابرجاست، در تنـاقض بـا   
 باشد. حسی و شناسایی می

 نژاد) (فرهاد علی   »2«گزینۀ  -90
هـاي   یـک از ادراکـات حسـی مـا داراي ویژگـی      به نظر افالطون اصـوالً هـیچ  

 باشند نیست. شناخت حقیقی که ضامن صحت و دوام معرفت می
دهد از طریق آن به یقین دست یـابیم، بـه    خطاپذیري حواس به ما اجازه نمی

اي از موارد فریبنـده و تحـت    حسی نسبی است و در پارههمین دلیل ادراك 
 تأثیر عوامل مختلف است.

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

 شناسی روان

 
 )مهسا عفتی( »1«گزینۀ  -91

 ها است. گیري بندي تصمیم هاي تقسیم ها یکی از مالك تعداد اولویت
---------------------------------------------- 

 )مریم ابراهیمی( »2«گزینۀ  -92
کورکورانـه  به جاي فکـر کـردن از دیگـران    گیري  تصمیم فرد درهنگامی که 
 است. گیري از نوع وابسته تصمیمسبک کند،  اطاعت می

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

 (مهسا عفتی) »4«گزینۀ  -93
اتی کـه دیـدگاهش را تأییـد    سوگیري تأیید به این معناست که فرد از اطالع

 کند. کند استفاده می
---------------------------------------------- 

 )مریم ابراهیمی( »3«گزینۀ  -94
 ناکامی محصول ناتوانی در حل مسئله است.

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

 )زهرا جمالی( »2«گزینۀ  -95
 بهترین سبک از نوع منطقی است. گیري هاي مختلف تصمیم در بین سبک

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

 )پرست نسرین حق( »1«گزینۀ  -96
کـه در   منبع انگیزش بیرونی پاداش و لذت خارج از فـرد قـرار دارد در حـالی   

 انگیزش درونی منبع لذت در خود تکلیف است.
---------------------------------------------- 

 )پرست نسرین حق( »4«گزینۀ  -97
در انگیزة بیرونی منبع در لذت و پاداش خارج از فرد اسـت امـا در انگیـزش    

 درونی منبع لذت در خود تکلیف است.
---------------------------------------------- 

 (مهسا عفتی) »1«گزینۀ  -98
دهـد.   اعتقاد قوي به چیزي که شناخت داریم، نظام باورهاي ما را شـکل مـی  

اگر این اعتقاد را داشته باشیم که مثالً شهر مـا خانـۀ ماسـت، در واقـع بـاور      
 توانیم مانند خانۀ خود از شهرمان حفاظت کنیم. داریم که می

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

 )مریم ابراهیمی( »3«گزینۀ  -99
نـد کـه در کنتـرل    هر فرد براي موفقیت در هر کاري باید به عواملی توجه ک

خودش باشد و بتواند پیروزي یا شکست را بـه عوامـل درونـی ماننـد تـالش      
 نسبت دهد.

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

 )مریم ابراهیمی( »1«گزینۀ  -100
هنگامی که رفتار فرد با باور او هماهنگ نباشـد، ناهمـاهنگی شـناختی روي    

 دهد. می
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