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تعداد حالت های ارزشی  گزاره ی ساده  برابر تعداد حالت های ارزشی  گزاره است. اگر تعداد حالت های ارزشی1

 گزاره برابر با ۸ ۴ ۰ ۲  باشد، در جدول ارزشی  گزاره، چند سطر حداقل دارای یک گزاره ی نادرست می باشند؟

1 ۱ ۲ ۸2 ۱ ۲ ۷3 ۱ ۶4 ۱ ۵

ارزش گزاره ی  در چند حالت درست است؟2

1 ۱2 ۲3 ۳4 ۴

اگر ارزش گزارٔه  نادرست و r  گزاره ای دلخواه باشد، ارزش گزارٔه کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟3

1                        2

3                        4

کدام یک از گزینه های زیر با گزارٔه «هفته هفت روز دارد و ماه شهریور ۱ ۳  روز دارد» هم ارزش است؟4

قرآن دارای ۰ ۳  جزء است و همٔه سورهٔ های آن با بسم اهللاّٰ شروع می شوند.1

۷ ۵  عددی اول است و ۳  عددی اول نیست.2

۱ ۲ ۱  مضرب ۲ ۱  است یا  گنگ است.3

عدد  عددی همواره مثبت است یا ۲  عددی اول نیست.4

اگر  و گزاره هایی نادرست باشند، ارزش گزاره های  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟5

نادرست - نادرست4درست - نادرست3نادرست - درست2درست - درست1

اگر  و q  گزاره های درست و r  گزاره ای دلخواه باشد، آن  گاه ارزش گزاره ی  ....... خواهد بود.6

نادرست4درست3وابسته به r 2غیرقابل تعیین1

ترکیب ....... گزاره  با خودش همواره ....... است.7

دو شرطی - درست4شرطی - نادرست3عطفی - نادرست2فصلی - درست1

، هم ارز کدام گزاره است؟8 گزاره ی 

1 p2 q34 T

گزاره ی  در چند حالت دارای ارزش درست است؟9
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معلم گزارٔه  را به صورت «۳ ۱  عددی اول است» و گزارٔه  را به صورت « عددی گنگ است» تعریف کرد. او گزارٔه10

مرکب «۳ ۱  عددی اول است اگر و تنها اگر گنگ بودن  نتیجه دهد که ۳ ۱  عددی اول نیست» را به دانشآموزان داد تا
با نماد ریاضی بنویسند. کدام دانشآموز درست عمل کرده است؟

سارا: 4مریم: 3فاطمه:2زهرا: 1

اگر در داده هایی که داده دور افتاده ندارند، از نمودار زیر استفاده شود،  کدام است؟11

1234

بر اساس نمودار نمایش میانگین - انحراف معیار زیر کدام مورد درست بیان شده است؟12

تقریبًا ۶ ۹ % داده ها بین ۶  و ۴ ۱  قرار دارند.2تقریبًا ۸ ۶ % داده ها از ۸  کم تر و یا از ۲ ۱  بیش ترند.1

واریانس کل داده ها برابر ۲  می باشد.4میانگین کل دادهها برابر ۶  میباشد.3

با توجه به دو نمودار جعبه ای مقابل، کدام گزینه نادرست است؟13

پراکندگی در گروه دوم کمتر است.1

دامنٔه میان چارکی هر دو گروه تقریبًا برابر است.2

در گروه اول دادٔه دور افتاده کمترین مقدار را دارد.3

در گروه دوم گزارش میانگین و انحراف معیار قطعًا گمراه کننده است.4
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با توجه به نمودار زیر، نسبت میانگین به انحراف معیار است؟14

12 ۲34 ۴

اگر نمرات درس ریاضی یک کالس ۴ ۱  نفره،  باشد و بعد از آزمایش15
یک روش آموزشی جدید در این کالس به نمرات کم تر از ۸ ۱  و بزرگ تر یا مساوی ۳ ۱  یک نمره و به نمرات کم تر از ۳ ۱  دو

نمره اضافه شده باشد، در این صورت اختالف دامنه ی میان چارکی نمرات جدید با میانه ی نمرات اولیه چه قدر است؟

1234

کدام گزینه نادرست است؟16

اگر از الگوی توزیع داده ها و وجود داده های دور افتاده اطالعی نداشته باشیم، مطمئن ترین نمودار برای نمایش1
اطالعات متغیرهای کمی، نمودار جعبه ای است.

برای توصیف داده های  میانه و دامنه ی میان چارکی، معیارهای گرایش به مرکز و پراکندگی2
مناسبی هستند.

در بیان مسئله، مسئله ای را که در دنیای واقعی وجود دارد، به صورت یک مسئله ی شفاف و دقیق آماری مطرح3
می کنیم.

برای توصیف داده های اسمی، گزارش درصد، لزومی ندارد با گزارش تعداد همراه باشد.4

در دادههای آماری ۳ ، ۰ ۱ ، ۶ ، ۷ ، ۹ ، ۱ ۱ ، ۲ ۱ ، ۸  و ۴ ، داده های کوچک تر از چارک اول و بزرگ تر از چارک سوم حذف شده و برای17
داده های باقی مانده، نمودار زیر رسم شده است. مقدار  تقریبًا کدام است؟
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نمودار مستطیلی داده های ۹ ، ۰ ۱ ، ۷ ، ۴ ، ۱ ۱ ، ۷  کدام است؟18

1234

در نمودار شکل مقابل، کدام گزینه نادرست است؟19

میانگین داده ها ۰ ۱  است.1

انحراف معیار داده ها ۲ ۱  است.2

برای این داده ها میانگین و انحراف معیار شاخص مناسبی است.3

داده ها با هم برابر نیستند.4

با توجه به نمودار مستطیلی مقابل، کدام گزینه نادرست است؟20

انحراف معیار برابر صفر است.1

همه داده ها با هم برابرند.2

میانگین برابر ۰ ۲  است.3

اگر داده ۰ ۲  را به این داده ها اضافه کنیم، انحراف معیار تغییر میکند.4
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با توجه به تاریخچٔه «پیدایش پول»، کدام گزینه، پاسخ درست پرسش های زیر است؟21
الف) به چه دلیل مردم پول های خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند؟

ب) مهمترین مشکل مبادالت با پول های فلزی چه بود؟

الف) به دلیل رونق روز افزون کار صرافی ها ب) اشغال فضای زیاد توسط حجم باالی پول های فلزی1

الف) به دلیل مصون ماندن از خطرهای احتمالی و رهایی یافتن از حمل و نقل مسکوکات ب) سنگین بودن پول های2
فلزی و حمل و نقل دشوار در حجم باال

الف) به دلیل اعتماد باالیی که مردم به تجار و صرافان داشتند ب) محدود بودن میزان طال و نقرٔه در دسترس بشر3

الف) به دلیل مصون ماندن از خطرهای احتمالی و رهایی یافتن از حمل و نقل مسکوکات ب) محدود بودن میزان4
طال و نقرٔه در دسترس بشر

کدام گزینه، حاوی پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟22
الف) چه کسی اعتبار بدهکاری اش بیشتر است؟

ب) در کشور ما پس از پیروزی انقالب اسالمی به جای اوراق ....... از اوراق ....... استفاده می شود.
ج) کدام یک در رابطه با چک درست است؟

د) انتخاب پول فلزی چه منافعی برای انسان ها داشت؟

الف: شخصی که بیشتر از همه به او قرض بدهند. ب: مشارکت - قرضه ج: در معامالت چکی، پول نقد رد و بدل1
نمی شود بلکه از موجودی حسابی کاسته و به موجودی حسابی دیگر افزوده می شود. د: پدید آمدن مؤسسات مالی

الف: شخصی که بیشتر از همه به او قرض بدهند. ب: قرضه - مشارکت ج: در معامالت چکی، پول نقد رد و بدل2
نمی شود بلکه از موجودی حسابی کاسته و به موجودی حسابی دیگر افزوده می شود. د: گسترش تجارت

الف: شخصی که بیشتر از همه به دیگران قرض بدهد. ب: قرضه - مشارکت ج: به علت ثبت مبلغ چک روی آن3
ثبتی یا تحریری نامیده می شود. د: گسترش تجارت

الف: شخصی که بیشتر از همه به دیگران قرض بدهد. ب: مشارکت - قرضه ج: به علت ثبت مبلغ چک روی آن4
ثبتی یا تحریری نامیده می شود. د: پدید آمدن مؤسسات مالی

عبارات کدام گزینه به ترتیب و به درستی تکمیل کننده ی جاهای خالی عبارات زیر است؟23
الف) یک نوع از اشتغال کامل، ....... است.

ب) ....... ، ....... و ....... از جمله راهکارهای پیشگیری از افزایش بیکاری است.
ج) دولت ها سعی می کنند با ....... ، رونق اقتصادی و رفاه مردم را نسبت به گذشته بیش تر کنند.

د) برای تحقق هدف ....... ، دولت می کوشد زمینه ی رونق اقتصادی را فراهم آورد.

الف) اشتغال کامل نیروی کار ب) برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت - مهارت افزایی حین کار - اعطای1
یارانه های تولید ج) توانمندسازی مهارتی، فنی و حرفه ای افراد د) ثابت قیمت ها

الف) اشتغال نیروهای خدماتی و عمومی ب) تقسیم برابر فرصت ها - توزیع عادالنه ی ثروت و درآمد - مقابله با فقر2
ج) حمایت از اقشار کم درآمد د) اشتغال کامل

الف) اشتغال کامل نیروی کار ب) برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت - مهارت افزایی حین کار - اعطای3
یارانه های تولید ج) افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات کشور د) اشتغال کامل

الف) اشتغال اصطکاکی و داوطلبانه ب) تقسیم برابر فرصت ها - توزیع عادالنه ی ثروت و درآمد - مقابله با فقر ج)4
افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات کشور د) بهود توزیع ثروت و درآمد
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عبارات کدام گزینه بیان گر پاسخ درست پرسش های زیر است؟24
الف) در موزه ی «تماشاگه پول» سکه هایی از جنس طال وجود دارد که بخشی از آن با قیچی بریده شده و توسط دارنده ی

سکه خرج شده است. این مطلب کدام مفهوم را میرساند؟
ب) پس از انقالب صنعتی، تولید کاالها بسیار افزایش پیدا کرد. در این شرایط پول فلزی طال و نقره با چه مشکلی روبه رو

شد؟
پ) بانک ها چگونه توانستند از میزان پول نقد در گردش جامعه بکاهند؟

الف) پول فلزی به علت حجم زیاد، وسیله ی پرداخت مناسبی نبود ب) طال و نقره ی موجود در جامعه به اندازه ی1
میزان مبادالت و نیازها نبود پ) با ایجاد چک

الف) پشتوانه و ارزش هر سکه همان وزن و طالی موجود در سکه بود ب) به علت حجم زیاد، وسیله ی پرداخت2
مناسبی نبود پ) با اعمال سیاست های پولی انقباضی

الف) پشتوانه و ارزش هر سکه همان وزن و طالی موجود در سکه بود ب) طال و نقره ی موجود در جامعه به اندازه ی3
میزان مبادالت و نیازها نبود پ) با ایجاد چک

الف) پول فلزی به علت حجم زیاد، وسیله ی پرداخت مناسبی نبود ب) به علت حجم زیاد، وسیله ی پرداخت مناسبی4
نبود پ) با اعمال سیاست های پولی انقباضی

کدام گزینه کامل کننده موارد زیر است؟25
الف) قبل از به وجود آمدن پول، مبادالت چگونه انجام می شد؟

ب) حجم نقدینگی شامل کدام موارد است؟

الف) تهاتر - ب) پول و چک2الف) کاال با نمک ب) پول و چک1

الف) تهاتر - ب) پول و شبه پول4الف) کاال با نمک ب) پول و شبه پول3

کدام گزینه نمی تواند پاسخ مناسبی برای پرسش زیر باشد؟26
«چرا بیکاری را بیش تر از آن  چه اعالم می شود احساس می کنیم؟»

زیرا کسانی که شغل پاره وقت دارند، خود را شاغل به حساب نمیآورند.1

کسانی را که در غیر از زمینه ی تخصصیشان مشغول به کار و فعالیت باشند، شاغل محسوب نمی کنند.2

کسانی را که از جست وجوی شغل دلسرد شده اند، بیکار محسوب نمی کنند.3

برخی افراد به دلیل اشتغال در بخش غیررسمی با مأموران آمارگیری درباره ی وضعیت شغلی خود با صداقت برخورد4
نمی کنند.

کدام گزینه در رابطه با فقر و بیکاری صحیح نیست؟27

میزان باالی بیکاری درآمد دولت را کاهش می دهد.1

در فقر نسبی، همیشه تعریف فقر نسبت به وضعیتی که ما در آن هستیم صورت می گیرد.2

معیار فقر مطلق در نواحی و زمان های مختلف، متفاوت است.3

در شاخص فقر مطلق، ارزش دالر از طریق روش برابری قدرت خرید محاسبه می شود.4
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عبارت «خلق ارزش بهتر از بیکاری است» به چه معناست؟28

اگر در کوتاه مدت برای عوامل تولید، از جمله نیروی کار بدون مهارت، اشتغالی وجود نداشته باشد، تولید و ایجاد1
ارزش افزوده حتی در محصوالت کم مزیت و بدون مزیت، بهتر از بیکاری است.

اگر تولید محصولی به دالیل طبیعی مزیت اقتصادی نداشته باشد، ممکن است در اثر پیشرفت های علم و فناوری2
و با حمایت تولیدکنندگان در آینده در مسیر کسب مزیت اقتصادی قرار گیرد.

در صورتی که کشوری بتواند در یک بازه زمانی طوالنی به خلق مزیت های جدید به ویژه در عرصه محصوالت نرم3
اقدام کند، بهتر از این است که نیروی کار متخصص آن بیکار بماند.

در صورتی که منابع و ثروت های کشور در مسیر تولید محصوالت با ارزش افزوده بیش تر قرار گیرد، تولید4
محصوالت با هزینه تمام شده زیاد و کیفیت متوسط ، از بیکاری عوامل تولید بهتر است.

کدام گزینه پیرامون سیاست های کاهش فقر کامًال نادرست است؟29

برقراری یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی از مهم ترین ابزارهای رویارویی با نابرابری توزیع درآمد است.1

با به کارگیری نظام صحیح مالیاتی، می توان تفاوت میان درآمد و ثروت یک گروه محدود پردرآمد و اکثریت2
کم درآمد جامعه را کاهش داد.

عامل سرمایه به مثابٔه مهم ترین عامل تولید به آموزش و تأمین اجتماعی نیاز دارد.3

تالش برای بهبود وضع نامطلوب زندگی، حرکت به سوی توسعٔه اقتصادی را هموار می کند.4

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟30
الف) دولت ها برای مقابله و مهار «تورم» و «جلوگیری از آسیب پذیری اقشار کم درآمد جامعه» و ممانعت از کاهش

«سطح رفاه عمومی» باید به چه اقدامی دست بزنند؟
ب) دولت ها برای تحقق چه هدفی ، درصدد فراهم کردن شرایط رونق اقتصادی هستند؟

ج) دولت ها با تحقق کدام هدف، سعی می کنند در رقابت های جهانی از دیگر اقتصادها عقب نمانند؟

الف) تثبیت قیمت ها، ب) اشتغال کامل، ج) رشد و پیشرفت اقتصادی1

الف) بهبود توزیع ثروت و درآمد، ب) تثبیت قیمت ها، ج) بهود توزیع درآمد2

الف) ایجاد اشتغال کامل، ب) رشد و توسعٔه اقتصادی، ج) تثبیت قیمت ها3

الف) گسترش و رشد و توسعه اقتصادی، ب) بهبود وضع توزیع درآمد، ج) اشتغال کامل4

عّین الّصحیح:31

نزل المطُر علی األراضي اّلتي کان لها اغبراٌر و صّیرها َخضرة: باران بر زمین هایی که غبار آلودگی داشت فرو ریخت و1
آن ها سرسبز شدند!

شقَّ المهندسون الجباَل و جّهزوا لنا طریقًا إلی شمال البالد: مهندسان کوه ها را شکافتند و برای ما راه شمال کشور را2
باز کردند!

زانت ُاّمي غرفتي بأنجم ورقّیة جمیلة لحفلة میالدي: مادرم به خاطر جشن تولدم، با ستاره های کاغذی اتاقم را به3
زیبایی زینت داد!

ُنرید من اهللاّٰ أن یجعل لنا لساَن الّصدق في اٰالخرین: از خدا می خواهیم که برای ما یاد نیکو را در میان آیندگان قرار4
دهد!
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عّین الخطأ:32

إّنما العاِلم من دعاه علمه إلی الَورع!: دانشمند تنها کسی است که علمش او را به پرهیزگاری فراخواند!1

لیس مّنا َمن یظّن أّن قیمة المرء بالّنسب!: از ما نیست کسی که گمان می کند ارزش انسان به دودمان است!2

ماَت األب ولکّن هذه الحادثه لم ُتضعف عزم الولد!: پدر ُمرد اما این حادثه ای نبود که ارادٔه فرزند را سست نماید!3

کان للرجل َمصنع قد أقامه لُصنع المواّد الجدیدة!: مرد کارخانه ای داشت که آن  را برای ساخت مواد جدید برپا کرده4
بود!

رها الفؤوس!»:33 «ال َعظَم في ألسنتنا و لکّننا نستطیع بها أن نکّسر قلوبًا ال ُتَکسِّ

در هیچ زبانی استخوانی نیست، ولی با آن ها می توانیم قلب هایی را بشکنیم که تبرها آن  ها را نمی شکنند!1

برای زبان های مان هیچ استخوانی نیست، اّما با آن ها می توانستیم دل هایی را بشکنیم که تبرها آن  ها را2
نمی شکنند!

در زبان هایمان هیچ استخوانی نیست، ولی به کمک آن ها می توانیم دل هایی را بشکنیم که تبرها آن  ها را3
نمی شکنند!

هیچ استخوانی در زبان هایمان نیست، ولی ما با آن می توانیم دل هایی را بشکنیم که تبرها قادر به شکستنش4
نیستند!

«لو کان بوسعي إعانة کّل المظلومین علی شدائد الّدهر ما رددُتهم خائبیَن أبدًا!» عّین الصحیح للترجمة:34

اگر می توانستم به همه ستمدیدگان در سختی یاری برسانم هرگز آن  ها را ناامید رد نمی کردم!1

اگر در توانم باشد که به همه مظلومان در سختی ها یاری برسانم هرگز آن ها را ناامید برنمی گردانم!2

اگر توان کمک کردن به همه مظلومان را در سختی های روزگار داشتم آن  ها هرگز ناامید برنمی گشتند!3

اگر در توانم می بود که در سختی های روزگار به همه ستمدیدگان کمک کنم، هرگز آن ها را ناامید برنمی گرداندم!4

«قوی ترین مردم کسی است که دشمنش را مقتدرانه ببخشد!»:35

الّناس األقویاء من عفا عدّوه الُمقتدر!2أقوی الّناس من عفا عدّوه ُمقتدرًا!1

من عفا ُمقتدرًا عن عدّوه فهو أقوی بین الناس!4أقوی الّناس هو اّلذي کان یعفو عدّوه الُمقتدر!3

عّین الخطأ:36

«اگر تالش کنی بال هایش را ببینی، نمی توانی!»: و إن تحاول رؤیة جناحیه فال تقدر!1

ج عن المکروب إّال نفسه!2 به جز خودش!»: من ُیفرِّ «چه کسی اندوه غمگین را می زداید

«با گذشت روزها از شر گناهان و عیب هایش رها شد!»: بمرور األیام َخّلص من ذنوبه و عیوبه!3

«ادیسون در شروع کار درس و مدرسه را با ناراحتی رها کرد!»: في بدایة األمر ترَک إدیسون الدرس و المدرسة حزینا!4

عّین الصحیح في وظیفة الحروف المشّبهة:37

إّنما یقصد النبّي هدایتنا و سعادتنا. (إنَّ تؤّکد الجملة و «ما» زائدة)1

لعّل الّسماء ُیمطر علینا في أوایل الربیع. («لعّل» تدّل علی عدم وقوع الفعل)2

علمُت أّنِک تجتهدین للوصول إلی آمالک الجمیلة. («أّن» ترتبط الحروف بعدها)3

لیت الشباب یعلمون أّن أّیامهم الترجع أبدًا. («لیت» تدّل علی تمّنی و األمل البعید)4
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عّین ضمیر الیاء في محّل الّنصب:38

تحّملت ُاّمتنا صعوبة أّیام الحرب، و هذا فخر لنا، یا ولدي!1

أ تعطین الفراشة الجمال و تنسین اٰالخرین!2 أّیتها الّطبیعة

إّني ُاحافظ في الحیاة علی عهد من عاهدني!3

أنا ُاحّب مطلوبي، فما أبذل في طریقه حقیر لي!4

عّین کلمة «طالب» مبنی علی الفتح:39

إّن طالَب العلم نشیط.2یا طالَب العلم إذهب إلی الصّف.1

ال طالَب فی المدرسة.4رأیُت طالَب المدرسة فی الشارع.3

عّین خبر «ال» غیر محذوف:40

اٰالن في زقاقنا المزدحم ال سّیارة إّال سّیارتنا!1

یا بنّیتي المجتهدة، ال شّک إّنک علی وشک الّنجاح!2

ال تحزن أبدًا!3 لّما کسرُت قدح ُاّمي الزجاجّي قالت لي: ال عیب یا ولدي

ُاکتبه مّرة ُاخری!4 لّما نسیت أن أکتب واجبي، قال المعّلم لي: ال بأس علیک

همه ی آثار زیر متعّلق به یک قرن اند، به جز ....... .41

از نخستین و مهم ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر که نثری ساده و عالمانه دارد.1

کتابی که در شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعههای اسماعیلّیه و حکومت2
جانشینان حسن صّباح نوشته شده است.

اثری در قالب مثنوی که شاعر در هر فصل آن به یکی از مباحث عرفانی پرداخته و سخن را با تمثیل و حکایت به3
پایان رسانده است.

کتابی که تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عّباس و تاریخ ایران را تا سال ۰ ۳ ۷  هـ.ق دربر می گیرد.4

تعداد تشبیه در همٔه ابیات یکسان است، به جز:42

چو خضرم هر زمان می شد حیات جاودان حاصل / که می  در ظلمت شب عین آب زندگانی بود1

خیال قد سرو آساش چون در چشم من بنشست / مرا بر جویبار دیده سرو بوستانی بود2

چو خضرم زنده دل زیرا که عشق است آب حیوانم / چو نوحم نوحه گر زان رو که در چشم است طوفانم3

جهان چون روز روشن بود بر چشمم شب تاری / تو گویی شمع رخسارش چراغ آسمانی بود4

در کدام گزینه هر چهار رکن تشبیه وجود دارد؟43

و من زیباترین گل های غم را از ضمیر خاک می چیدم1

لحظههای بی شکیب عمر، چون پرستوهای بی آرام در پرواز2

و این فّواره های روشن خورشید / که غمگینانه بر بام تو می بارد.3

در دلم چیزی هست، مثل یک بیشٔه نور، مثل خواب دم صبح4
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کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات صحیح است؟44

حافظ از شاعران سرآمد قرن هشتم است که در غزلیاتش لحنی گزنده و طنزآمیز دارد.1

سلمان ساوجی از حافظ، مولوی و نظامی تأثیر پذیرفته است.2

حمداهللاّٰ مستوفی در کتاب تاریخی خود، تاریخ ایران را تا سال ۰ ۵ ۷  هــ.ق. بررسی کرده است.3

موش و گربه، اخالق االشراف و جمشید و خورشید از آثار عبید زاکانی اند.4

کدام بیت با مفهوم کّلی شعر متناسب است؟45

تویی خورشید غرق نور مانده / منم چون ذّره از تو دور مانده1

بنده ی عاصی منم خواجه ی مشفق تویی / زان که به مزد خطا، گرم عطا دیدمت2

وجودم نیست گشت از عشق، تا تو / نپنداری که من هستم دگر بار3

تویی دریا منم ماهی چنان دارم که می خواهی / بکن رحمت بکن شاهی که از تو مانده ام تنها4

در کدام گزینه «ادات تشبیه» به کار رفته است؟46

دل چو بردی از کفم ای زلف دست از جان بدار / این مثل نشنیده ای کز خانه ای دیوانه ای؟1

در تن کشته ی شمشیر تو از جوش نشاط / استخوان پسته ی خندان شده را می ماند2

در عین خاکساری اگر تندی ای کنیم / با چشم روزگار بود توتیای ما3

چون تواند کسی از یاد تو غافل گردید / که ز بی تابی دل، قبله نمایی در خواب4

مشّبه در کدام مصرع درست است؟47

لعل سیراب به خون تشبه (لب)1

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج (سر خوبان کشور)2

سیل اشک ار بکند خانه ی مردم نه عجب (سیل)3

آتش آب سوز، عشق آمد (آتش)4

با توجه به بیت زیر «وجه شبه و مشّبه» به ترتیب کدام است؟48
«چون غنچه گر چه فرو بستگی است کار جهان / تو هم چو باد بهاری گره گشا می باش»

گره گشا - کار جهان4فروبستگی - باد بهاری3کار جهان - غنچه2باد بهاری - تو1

پایٔه دوم مصراع اول بیت زیر کدام است؟49
عنکبوتی را به حکمت دام داد / صدر عالم را درو آرام داد

را ِب حک مت4تی را ِب حک3ِب حِک َمت2بو تی را ِب1

در کدام گزینه «تشبیه بلیغ» نیامده است؟50

گـویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد                        اکـسـیـر عـشـق بر مسم افتاد و زر شدم1

خــرد را تــو روشــن بــصـر کـرده ای                        چـــراغ هـــدایــت تــو بــر کــرده ای2

بـه سـان سـوسـن اگـر ده زبان شود حافظ                        چـو غـنـچه پیش تواش ُمهر بر دهان باشد3

دسـت از مس وجود چو مردان ره بشوی                        تـا کـیـمـیـای عـشـق بـیابی و زر شوی4
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آرایهی نوشته شده در برابر کدام بیت، نادرست است؟51

دلم خسّتی و پی بستی اسیر و مبتال کردی/ نگردانم رخ از کویت که باز دست سلطانم: تضاد1

نه جغد رست و نه طوطی، چون شد قضا شاهین/ نه زشت ماند و نه زیبا، چو راز گشت عیان: لّف و نشر2

مشو به مرگ ز امداد اهل دل نومید/ که خواب مردم آگاه، عین بیداری است: تناقض3

زآیه ی «نصر من اّهللا» رایتم افراشتی/ تا شوم بر دشمنان دین مظّفر، الغیاث: تضمین4

در کدام یک از ابیات زیر هیچ اختیار زبانی استفاده نشده است؟52

حدیث جان به جز جانان نداند / که جز جانان کسی از جان نداند1

نبایستی هم اول مهر بستن / چو در دل داشتی پیمان شکستن2

ز باغ عافیت بویی ندارم / که دل گم گشت و دلجویی ندارم3

تا رشته میثاقم با موی تو محکم شد / کارم همه بر مویی بربسته و درهم شد4

در کدام گروه از مصراع های زیر از اختیار زبانی «کوتاه تلفظ مصوت بلند» استفاده شده است؟53
الف: در دام فتاده آهویی چند

ب: پیش کمان ابرویش البه همی کنم ولی
پ: تو کجایی تا شوم من چاکرت

ت: همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر
ث: نخواهم گوید و خواهد به صد جان

ب - پ4پ - ت3الف - ب2الف - ث1

در کدام گزینه اختیارات زبانی نوشته شده جلوی مصراع ها درست است؟54

آن کیست کز روی کرم با من وفاداری کند - کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند1

میان نعره ها بشناخت آواز مرا آن شه - حذف همزه2

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم - بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه3

عش تو بر بود ز من مایه مایی و منی - بند تلفظ کردن مصوت کوتاه4

در بیت زیر از چه اختیار زبانی و در کدام هجاها استفاده شده است؟55
تو کجایی تا شوم من چاکرت / چارقت دوزم کنم شانه سرت

بلند تلفظ کردن هجای کوتاه - هجای اول مصراع اول و هجای نهم مصراع دوم1

بلند تلفظ کردن هجای کوتاه - هجای اول مصراع دوم و هجای نهم مصراع اول2

کوتاه تلفظ کردن هجای بلند - هجای اول مصراع اول و هجای نهم مصراع دوم3

کوتاه تلفظ کردن هجای بلند - هجای اول هجای نهم مصراع دوم4

نوع «لّف و نشر» در کدام گزینه متفاوت است؟56

صلح و جنگ و رضا و خشمش هست / شادی و انُده و ثواب و عقاب1

یاد باد آن که به روی تو نظر بود مرا / رخ و زلفت عوض شام و سحر بود مرا2

از عفو و خشم تو دو نمونه است روز و شب / وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد و سم3

با تابش زلف و رخت ای ماه دل افروز / از شام تو قدر آید و از صبح تو نوروز4
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در کدام گزینه اختیار شاعری «حذف همزه» به کار نرفته است؟57

عقل از زمزمه ی بی خبران بی خبر است / وصف این لذت جانبخش ز دیوانه بپرس1

چشم گریان آوریم و جان پرحسرت بریم / دیگر از آغاز و از انجام کار ما مپرس2

جان می رود ای ناله ز دنباله روان باش / وی اشک تو هم چند قدم همره جان باش3

دیگران یک چند می سوزند اما از نگاهی / با که بتوان گفت عمری بی خبر باید بسوزم4

با توجه به هجاهای مقابل واژه های مرکب، چند مورد حذف همزه صورت گرفته است؟58
) دل افسرده (ـــــــ - - U ) آتش افروز ) گرد آفرید ( ) شب آهنگ (  عاقبت اندیش (
(- -  U -) نیک اختر ( U - - -) تیرانداز ( U - - -) پس انداز (  U- -  U  U -) خانه برانداز ( U - - -) سرآغاز ( U - - -) سرآغاز ( U - -  U -)

دو4سه3چهار2پنج1

در ابیات کدام گزینه آرایه ی «تناقض» وجود دارد؟59
الـف) ز دست و تیغ او خیزند افزونّی و نقصانی                        ز مــهــر و کــیــن او زایـنـد آسـانّی و دشواری

ب) صــورت پــیـدایـی و پنهانی سازم یکی ست                        هــر کــجــایـم چـون صـدا عـریـانـِی پـوشیده ام
ج) تــا بــر او پــیـدا شوم پنهان شود از من همی                        گــویــی از مــن آشکارا جان و دل پنهان گرفت
د) اگــر پــنــهــان بـود پیدا من آن پیدا ی پنهانم                        و گـــر نــادان بــود دانـا مـن آن دانـای نـادانـم

هــ) تـو پـنـهـانـّی و پیدایّی و دشوارّی و آسانی                        تو را این است پیدا تن تو را آن است پنهان جان

الف - د - هـ4ب - د - هـ3ب - ج - د2الف - ب - هـ1

در کدام بیت، آرایه ی تناقض به کار رفته است؟60

شــنـیـدم کـز برای هر شبی روزی مقّرر شد                        نــدانــم روز کی خواهد شدن شب های هجرانم1

مــگــر از پرده بیرون آمد آن شوخ پری پیکر                        کـه یـکـسـر آشـکـارا شـد هـمـه اسـرار پنهانم2

مـن از بـد عهدی سنگین دالن هرگز نمی نالم                        اگـر سست است اقبالم ولی سخت است پیمانم3

مـیـان جـمـع بـنـگـر آن سر زلف پریشان را                        اگــر خـواهـی بـدانـی صـورت حـال پـریـشانم4

در زمان شاهرخ تیموری و جانشینانش، کدام شهر به خاطر داشتن ثروت هنگفت، کتابخانه های بزرگ و هنرمندان نامدار،61
به یکی از کانون های بزرگ علمی، فرهنگی و هنری جهان اسالم تبدیل شد؟

بخارا4هرات3سمرقند2مشهد1

بخش عمده ای اصالحات غازان خان، با کدام هدف انجام شد؟62

پیشرفت و رونق فعالیت های بخش کشاورزی2جذب مغوالن به اسالم و فرهنگ ایرانی1

اتحاد و یکپارچگی سیاسی قلمرو ایلخانان4احیای تجارت در مسیر جاده ی ابریشم3

شاهنامه مصّور مشهور به دموت، از دوره ی کدام سلسله در ایران به یادگار مانده است؟63

ایلخانان4تیموریان3صفویان2زندیان1

بخش عمده ای از اصالحات غازان خان، با کدام هدف انجام شد؟64

2جذب مغوالن به اسالم و فرهنگ ایرانی1

34
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نظام مالیاتی مغول، پس از مسلمان شدن مغوالن چه تفاوتی با دوران قبل از خود داشت؟65

شیوه ی مالیاتی که ترکیبی از سنت های ایرانی - اسالمی بود، پذیرفته شد.1

اخذ ده ها نوع مالیات مغولی از جمله قالن، قبچور و تمغا متوقف شد.2

اخذ خراج از کشاورزان مورد توجه بیش تری قرار گرفت.3

تمام بی نظمی های دریافت مالیات در دوران قبل، اصالح شد.4

در کدام گزینه، مقایسه ی درستی بین عناصر فرهنگی حکومت های ایلخانی و تیموری انجام گرفته است؟66

میزان و کیفیت تولید کتاب های مصور در دوره ی ایلخانی، کم تر از دوره ی تیموری بود.1

معماری ایران در ابتدای هر دو دوره، به دلیل ویرانی های بسیار با رکود مواجه شد.2

در دوره ی ایلخانی، شعر و شاعری نسبت به دوره ی تیموری رونق بیش تری داشت.3

در هر دو دوره، خراسان مرکز اصلی هنر نقاشی و نگارگری ایران بود.4

کدام عامل در پذیرش دین های مختلف از سوی فرمانروایان و بزرگان مغولی تأثیر به سزایی داشت؟67

پرستیدن مجموعه ای از مظاهر طبیعت2پیرو آیین شمنی بودن                        1

مدارای اعتقادی (تسامح و تساهل)4اعتقاد به خدای بزرگ                        3

چرا حکومت مشروطه قادر به سروسامان دادن به امور و برقراری نظم و امنیت در ایران نبود؟68

اختالف های قومی در داخل و ضعف نظامی سازمانی در کشور1

مشکالت اقتصادی و دخالت بیگانگان در امور کشوری2

ضعف تشکیالت اداری و نظامی، مشکالت اقتصادی و دخالت های فزاینده خارجی3

عدم یکپارچگی میان سران مشروطه و ایجاد فرصت برای نفوذ بیش تر بیگانگان در امور داخلی4

«ویلسون»، رئیس جمهوری آمریکا، در جریان مذاکرات صلح ورسای، کدام یک از پیشنهادات زیر را ارائه داد؟69

شکل گیری کشور های جدید در خاورمیانه2تشکیل نهادی بین المللی با عنوان جامعه ی ملل1

محدود نگه داشتن توان نظامی آلمان4تقسیم مستعمرات آلمان میان کشور های پیروز جنگ3

در ایران چه کسی با قرارداد ۹ ۱ ۹ ۱  مخالفت کرد؟ این مخالفت موجب سقوط دولت چه کسی شد؟70

محمدکاظم آخوند خراسانی - احمد قوام الدوله2سید حسن مدرس - حسین وثوق الدوله1

شیخ عبداهللا مازندرانی - محمدولی خان تنکابنی4حاج آقا نوراهللا نجفی اصفهانی - صمصام الدوله3

کدام گزینه، با مفهوم «امروزه در اثر رشد ارتباطات و فناوری اطالعات، برخی از زبان ها در جهان غلبه بیش تری پیدا71
کرده اند و ممکن است که برخی از زبان های بومی و محلی در نواحی مختلف از بین برود» مطابقت ندارد؟

پراکندگی نواحی زبانی در جهان امروز، به شکل کنونی نبوده است و با تغییرات بسیاری همراه شده است.1

عوامل انسانی مختلفی، موجب گسترش برخی زبان ها و کاهش تنوع زبانی، در برخی کشورها شده است.2

تنوع زبان های بومی و محلی در نواحی مختلف موجب شده است که مرزهای نواحی زبانی تغییر نکند.3

فعالیت های انسانی، باعث شده است که تعیین مرزهای دقیق نواحی زبانی، فرآیند پیچیده ای شود.4
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در مرز «پاکستان» و «افغانستان» چه قومی وجود دارد؟72

ترکمن4هزاره3پشتون2تاجیک1

به ترتیب هر یک از عبارات زیر مربوط به نقش کدام  یک از عوامل جغرافیایی در قدرت ملی است؟73
- لهستان در دوره هایی از تاریخ، موجودیت خود را از دست داده است.

- وابسته بودن اقتصاد کشور به صادرات نفت و گاز، عامل کاهش قدرت ملی است.
- امکان تبدیل کشورهایی که در منطقٔه معتدل واقع شده اند، به قدرت های سیاسی جهانی، بیشتر است.

- در جنگ ژاپن و چین، نیروها و تدارکاتش را به غرب کشور خود انتقال داد.

موقعیت جغرافیایی - منابع انرژی و معدنی - بنیادهای زیستی - وسعت1

وسعت - بنیادهای زیستی - موقعیت جغرافیایی - ناهمواری ها2

موقعیت جغرافیایی - بنیادهای زیستی - جمعیت - وسعت3

وسعت - منابع انرژی و معدنی - جمعیت - شکل4

پدیده ی پخش در ورزش هاکی از کدام کشور به وقوع پیوست؟74

انگلستان به کانادا2مکزیک به ایاالت متحده ی آمریکا1

کانادا به ایاالت متحده ی آمریکا4ایاالت متحده ی آمریکا به کانادا3

کدام یک از گزینه ها از زیر شاخه های زبان هند و اروپایی نمی باشد؟75

یونانی - آلبانیایی - ارمنی - بالتو2سلتیک - یونانی - ارمنی - آلبانیایی1

 سلتیک - یونانی - ارمنی - ژرمنیک4ارمنی - یونانی - هند و آریایی - سامبایی3

امروزه کدام فرآیند، خطری بزرگ برای فرهنگ و هویت ملی و بومی نواحی جهان می باشد؟76

تغییرات در نوع پوشش مردمان یک ناحیه و تغییر نوع فرهنگ آن ها1

یکسان سازی فرهنگ ها و توسعه ی فرهنگ کشورهای سلطه گر2

تأثیر فناوری و اطالعات در باور مردم یک ناحیه و دوگانگی فرهنگی3

پخش فرهنگ غالب در بین مردم و تغییر در نوع پوشش و باور مردم4

کدام یک از شیوه های حمل ونقل، به سرمایه فراوانی نیاز دارد، اما بازدهی آن در آینده، هزینه سرمایه گذاری را جبران77
می کند؟

دریایی4هوایی3ریلی2جاده ای1

کشتی ها به دو دسته ی باربری و مسافربری تقسیم می شوند کدام گزینه با مشخصات این کشتی ها مطابقت دارد؟78

کشتی های کروز اقیانوس پیما هستند و مسافران را در فواصل دور از مکانی به مکان دیگر می برند.1

کشتی های کانتینری برخالف کشتی های رو-رو و فّله بر، سرعت جابه جایی و تخلیه کاالی باالیی دارند.2

تولید کشتی های کانتینری و رو-رو از دهه ی ۰ ۷ ۹ ۱  به بعد، سرعت و ظرفیت جابه جایی کاالها را شدت بخشید.3

کشتی های فّله بر و کانتینری نوعی کشتی باربری هستند که کاالها را به صورت فّله در مخازن خود جابه جا می کنند.4

بیش ترین میزان خطوط سریع السیر و طوالنی ترین خط قطار تندروی جهان متعلق به کدام کشور است؟79

چین4آلمان3آمریکا2فرانسه1
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کدام مورد از عوامل گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل نمی باشد؟80

گسترش تجارت و اقتصاد جهانی2افزایش جمعیت و تقاضا برای حمل و نقل1

اختراع هواپیما و قطار4پیشرفت علمی و فناوری در تولید وسایل حمل و نقل3

در صورتی که یک جهان اجتماعی، با وجود به کارگیری تمامی ظرفیت های خود، از پاسخ گویی به نیازهای جسمی و یا81
معنوی انسان ها باز بماند، به چه وضعیتی دچار می شود؟

مرگ جهان اجتماعی4تحرک اجتماعی3تحول فرهنگی منفی2بحران هویت1

تحوالت هویتی جهان غرب، طی جنگ های صلیبی چگونه بود؟82

در زمان رویارویی با فرهنگ اسالمی، همٔه الیه های آن را رد کرد.1

به ارزش های سکوالر روی آورد و عقاید مسیحیت قرون وسطی را حفظ کرد.2

بدون این که به جهان اسالم بپیوندد، عقاید مسیحیت قرون وسطی را حفظ کرد.3

پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی و پذیرش برخی الیه های آن، بدون آن که به جهان اسالم بپیوندد تحوالت4
هویتی یافت.

پیامد جهان های اجتماعی که بر اساس فطرت انسان شکل نگرفته اند را کدام گزینه نشان می دهد؟ و غرب زدگی جوامع83
غیر غربی ....... است.

تصویری که از انسان ارائه می شود حقیقی است - باعث خودباختگی فرهنگی آنان1

عدم شناخت صحیح و درست از عالم و آدم - مانع تعامل آن  ها با جهان غرب2

گشایش درهای آسمان و زمین به روی انسان - پیامد مبهوت و مقهور شدن آنان3

عدم اضطراب و تشویش انسان - مانع تعامل آن  ها با جهان غرب4

تنها ....... است که درهای آسمان و زمین را به روی انسان می گشاید و او را با ....... و با ....... آشنا می گرداند.84

فرهنگ معنوی - حقیقت خود - جهان هستی2فرهنگ توحیدی - فرهنگ تاریخی - جهان هستی1

فرهنگ معنوی - فطرت خود - عالم4فرهنگ توحیدی - حقیقت خود - جهان هستی3

به تغییرات اساسی در جهان اجتماعی که ....... جهان اجتماعی را متحول می کند، ....... می گویند.85

آرمان - تغییر فرهنگی2فرهنگ - تعاریض فرهنگی1

عقاید - تزلزل فرهنگی4هویت - تحول فرهنگی                        3

به ترتیب هر عبارت مربوط به کدام یک از مفاهیم است؟86
 اگر جهان اجتماعی، فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند.

 اگر جهان اجتماعی، عناصر فرهنگی دیگر را بدون تحقیق و گزینش و به صورت تقلیدی فراگیرد.
 جهان اجتماعی مشرکانٔه اساطیری، آدمی را از حقیقت خود و جهان بیگانه می گرداند.

از خودبیگانگی تاریخی - خودباختگی فرهنگی - از خودبیگانگی حقیقی1

از خودبیگانگی فطری - از خودبیگانگی حقیقی - خودباختگی فرهنگی2

خودباختگی فرهنگی - از خودبیگانگی فطری - از خودبیگانگی تاریخی3

خودباختگی فرهنگی - از خودبیگانگی تاریخی - از خودبیگانگی فطری4

⦁
⦁
⦁
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جهان اجتماعی ....... و ....... ، آدمی را نه تنها از حقیقت جهان، بلکه از حقیقت خود نیز بیگانه می کند.87

معنوی - دنیوی2مشرکانه ی اساطیری - سکوالر و دنیوی1

مشرکانه ی اساطیری - معنوی4معنوی - سکوالر و دنیوی                        3

جهان اسالم در سده ی نخستین رویارویی با جهان های اجتماعی دیگر ....... .88

اجازه ی هیچ نوع تعامل و داد و ستدی را نداد.1

در محدوده ی هنجارها و نمادها به داد و ستد پرداخت.2

با حفظ هویت فرهنگی خود به تعامل با آن ها پرداخت.3

در سطح عقاید، ارزش ها و آرمان های خود به تعامل پرداخت.4

در چه صورتی جهان اجتماعی در ارتباط با جهان های اجتماعی دیگر زمینه ی گسترش و پیشرفت خود را فراهم میآورد؟89

با حفظ عقاید، آرمان ها و ارزش های خود2با حفظ هنجارها و شیوه ی زندگی1

با ملحق شدن به جهان اجتماعی دیگر4با پافشاری نکردن بر عقاید و ارزش های خود3

اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید در آن صورت تغییرات اجتماعی به صورت ....... درمیآیند.90

از خودبیگانگی فرهنگی4تزلزل فرهنگی3تحول فرهنگی2تعارض فرهنگی1

جامعه شناسان و نظریه پردازان کنش اجتماعی، زندگی اجتماعی انسان را با تأکید بر چه چیزی مطالعه می کنند؟91

ارزش4آگاهی و معنا3هدف2اراده1

برای جلوگیری از بروز پیامدهایی چون حذف ارزش، اراده و خالقیت و آگاهی و معنا از زندگی اجتماعی، چه چیزی مورد92
توجه برخی جامعه شناسان قرار گرفت؟

قواعد اجتماعی4کنش اجتماعی3زندگی اجتماعی2  نظم اجتماعی1

کدام گزاره در ارتباط با عبارت زیر نادرست است؟93
«زندگی اجتماعی انسان و نظم، همزاد یک دیگرند اما انسان ها صرفًا مجریان نظم نیستند.»

انسان  ها قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش های خود، نظم اجتماعی را تغییر دهند.1

مشکالت احتمالی ساختارهای اجتماعی می تواند به وسیله ی کنش انسان رفع شود.2

انقالب های اجتماعی، شاهکارهای هنری و اختراعات بزرگ تنها با پیروی از نظم اجتماعی قابل تحقق اند.3

نمی توان نظم اجتماعی را مانند نظم طبیعی، اجتناب ناپذیر دانست.4

کدام نگاه مسیر را برای عبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی و روی آوردن به جامعه شناسی تفهمی - تفسیری هموار94
ساخت؟

ویژگی اراده و ارزش کنش را مهم دانسته ولی آن  ها را برخاسته از آگاهی و تابع آن می دانند.1

نظم اجتماعی و نظم طبیعی را یکسان دانسته و اراده و خالقیت انسان را تقویت می کنند.2

تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی و آگاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند.3

به تفهیم ارزش های اخالقی با روش های تجربی پرداخته و کنش های اجتماعی را آگاهانه و معنادار می پندارند.4
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به ترتیب کدام یک، فایدٔه نظم اجتماعی نیست و کدام یک با شکل گیری دانش علمی مرتبط است؟95

پیش بینی رفتار دیگران - ارائه پیشنهاد برای حل مشکالت1

امکان پذیر شدن همکاری با دیگران - طرح ایده های جدید2

برآورده نشدن توقعات و انتظارات از دیگران - تالش برای حل مسایل و مشکالت زندگی3

بازنداشتن اماکن همکاری با دیگران در اتفاقات غیرمنتظره - تالش برای حل تعارض میان دانش علمی و عمومی4

نگرش جامعه شناسی پوزیتیویست، نسبت به جامعه چگونه بود؟96

جوامع مسیر متفاوتی به سوی پیشرفت طی می کنند.2از نظر آن ها همٔه جوامع یک نوع پیچیدگی دارند.1

تفاوت میان جوامع مختلف را تفاوتی کیفی3
می دانستند.

جامعه را صرفًا یک پدیدٔه طبیعی پیچیده می دانستند.4

کدام گزینه درباره ی نظم اجتماعی نادرست است؟97

نظم اجتماعی در نتیجه ی قواعدی برقرار می شود که ما انسان ها برای با هم زندگی کردن پذیرفته ایم.1

نظم یعنی قرار گرفتن هر پدیده در جای خود، که جای پدیده ها را قواعد تعیین می کنند.2

نظم اجتماعی، پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آن ها را امکان پذیر می نماید.3

نظم اجتماعی باعث می شود شما بدانید چه توقعاتی از دیگران داشته باشید و فقط اتفاقات غیرمنتظره سبب قطع4
همکاری شما با دیگران می شود.

عواملی که جامعه شناسان پوزیتیویست برای علت اعتیاد جوانان به اینترنت و بازی های رایانه ای برشمرده اند، کدام یک از98
موارد زیر نمی باشند؟

آزادی4تأهل3وضعیت تحصیالت2پرخاشگری1

نظم اجتماعی و ....... دو بال موفقیت انسان ها هستند.99

رابطه ی آگاهانه4خالقیت3ارزش های اجتماعی2هنر1

چرا در زندگی روزمره بی نظمی بیش تر به چشم میآید و نظم از نظر پنهان می ماند؟100

زیرا از دید یک غریبه به موضوعات آشنا و روزمره ی اطراف خود نگاه می کنیم.1

زیرا به نظم عادت کرده ایم.2

زیرا نظم ها در زندگی ما انسان ها پنهان هستند.3

زیرا ما انسان ها نظم اجتماعی را در نتیجه ی قواعدی که برای با هم زندگی کردن، پذیرفته ایم، می شناسیم.4

کدام گزینه درباره ی حواس درست است؟101

با کمک آن لزومًا همه ی موجودات عالم طبیعت را می شناسیم.1

همواره در مسیر شناسایی از طریق آن خطا رخ می دهد.2

با کمک مستقل آن می توانیم از تفاوت ها و شباهت ها بهره ببریم.3

شناخت ویژگی موجودات عالم طبیعت معلول استفاده از آن است.4
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کدام گزینه درباره ی بخش فرعی فلسفه صحیح است؟102

نام دیگر آن ریشه و شاخه های فلسفه است.2به تعداد و انواع مشخصی تقسیم می شود.1

مسیر علوم مختلف را مشخص می کند.4قواعد سطحی علوم مختلف را بیان می کند.3

کدام گزینه در ارتباط با معرفت شناسی صحیح است؟103

بحث شناخت ناگزیر در ضمن اندیشیدن درباره ی هستی و انسان پدیدار می شود.1

تالش و توجه کانت سبب شد که معرفت شناسی به جزئی از فلسفه تبدیل شود.2

بحث های معرفت شناسی منحصر در میان فیلسوفان اسالمی و یونان باستان بود.3

پرسش هایی از قبیل «شناخت چیست؟» منجر به استقالل این بخش از فلسفه شد.4

کدام گزینه با دیدگاه سوفیست ها سازگاری بیش تری دارد؟104

لزومًا دانش ما با واقعیت خارجی یکسان نیست.2آن  چه درک می کنیم واقعیتی است که وجود دارد.1

اما نادرست است.4واقعیت همان چیزی است که دانش ما میگوید.3 شناخت ما از جهان واقعی

کدام مورد درست است؟105

تفکر عقلی زمینه ی شناخت حسی قرار می گیرد.1

به دلیل وجود خطا در شناخت حسی، این شناخت معتبر نیست.2

شناخت تفاوت ها و تمایزهای اشیا، از طریق ادراک حسی صورت می گیرد.3

به شناختی که با همکاری عقل و حس به دست میآید، معرفت عقلی می گویند.4

کدام گزینه درست است؟106

درک امور محسوس بر عهده ی حس و درک امور غیرمحسوس به عهده ی عقل است.1

درک امور طبیعی بر عهده ی عقل و ادراک امور نامحسوس به عهده ی قلب است.2

ارسطو از اولین کسانی است که قانون علیت را بیان می کند.3

شناخت شهودی زمینه ی حصول شناخت تجربی را فراهم می کند.4

کدام گزینه دربارٔه فیلسوفی که خدا را انکار می کند، الزامًا صحیح نیست؟107

حرکت اجزاء جهان به سمت یک غایت برتر را نمی پذیرد.1

ممکن است اتفاق در معنای چهارم برای او پیش بیاید.2

به طور صریح و روشن با معنای اول اتفاق موافق نیست.3

احتمال دارد فرایندهای تکاملی در جهان را اتفاقی بداند.4
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در کدام حالت، برخی مردم، اصل وجوب عّلی و معلولی را انکار و معلول را حاصل اتفاق می دانند؟108

وقتی جهان هستی را بدون هدف و غایت خاص درنظر می گیرند.1

آن  گاه که عّلت ناقصه را در حکم عّلت تامه برای معلول می بینند.2

وقتی می پندارند، یک پدیده می تواند هر معلولی را در پی داشته باشد.3

آ ن گاه که مفهوم «وجوب بخشی» را با مفهوم حتمیت اشتباه می گیرند.4

کدام یک از خدایان یونان باستان نبود؟109

زئوس2مزدا                        1

بنابر دیدگاه ....... توجه انسان به فضائل اخالقی معمول ....... انسان است.110

اگزیستانسیالیست ها - پیچیدگی ماشین رفتار2ماتریالیست ها - دوگانگی ذهن و بدن1

داروینیست ها - زیست اجتماعی4حکمت متعالیه - تک ساحتی بدن3

در کدام بیت، هر دو قضیٔه شرطی و حملی وجود دارد؟111

شانه میآید به کار زلف در آشفتگی / آشنایان را در ایام پریشانی بپرس1

افتادگی آموز اگر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است2

یا مکن با پیل بانان دوستی / یا بنا کن خانه ای در خورد پیل3

بنیآدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند4

با توجه به عبارت های زیر، کدام گزینه دارای ِاشکال است؟112
الف) ایران، پهناورترین کشور جهان است.

ب) جیوه نوعی فلز مایع است.

ج) سنگ چخماخ، شجاع است.

یک قضیه است - می توان درباره  ی صدق و کذب آن نظر داد - نمی توان درباره ی صدق و کذب آن نظری ارائه داد.1

انشایی نیست - نمی تواند هم زمان درست و غلط باشد - معنای عرفی و منطقی ندارد.2

رابطه ی صدق و کذب آن، مانند دو قضیه ی متناقض است - ممکن است صادق باشد - ممکن نیست صادق باشد.3

یک جمله ی خبری است - یک جمله ی صادق و خبری است - ممکن است صادق یا کاذب باشد.4

نوع قضیه در کدام گزینه متفاوت است؟113

بزرگ ترین منابع زیرزمینی جهان در ایران قرار دارد.1

فیلسوف پراگماتیست اصول کلی تجربه گرایی را نفی نمی کند.2

این دانشآموزان کوشا در المپیاد ادبی لوح تقدیر دریافت کردند.3

نرخ رشد اقتصادی پس از همه گیری ویروس کرونا کاهش یافته است.4

19



در کدام گزینه ترتیب مقدم و تالی با دیگر گزینه ها تفاوت دارد؟114

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید / که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها1

شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام افراسیاب2

آینه ام، آینه ام، مرد مقاالت نه ام / دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما3

عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است / عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما4

اگر در یک قضیه موضوع آن تکثر یابد، چه اتفاقی می افتد؟115

قضیه در وضع فعلی خود باقی می ماند.1

به تعداد موضوع اضافه شده قضیه خواهیم داشت.2

هر تعداد موضوع اضافه شود، یک قضیه محسوب می شود.3

بستگی به موضوع دارد که شخصیه باشد یا محصوره.4

کدام یک دربارٔه قضایای محصوره درست است؟116

سور، بیانگر کیفیت قضیه و نسبت، بیانگر کمیت آن است.1

در موجبٔه کلی موضوع آن کلی و در موجبٔه جزئی موضوع آن جزئی است.2

از اقسام قضیٔه حملی است و به چهار دسته تقسیم می شود.3

همواره دارای سوری هستند که بیانگر دایرٔه مصادیق موضوع است.4

اشتراک جزئی و کلی بودن «سور قضیه» و «موضوع قضیه» اشتراک ....... است، سور قضایای کلی و موجبه جزئی117
به ترتیب ....... و ....... است و «کمیت قضیه» در قضایا براساس ....... تعیین می شود و جملٔه خبری که با واقعیت

مطابقت نداشته باشد جمله ای ....... است.

معنایی - هر - قیدی که بر سر قضیه می آید - سالبه1

لفظی - همه - سور - کاذب2

لفظی - هیچ - سور - کاذب3

معنایی - هیچ - بعضی - قیدی که بر سر قضیه میآید - سالبه4

زیرا ....... و به قضایایی که خبر قطعی می دهند، قضایای ....... گفته118 در استدالل تنها از جمالت خبری استفاده می شود
می شود.

قابلیت صدق و کذب دارند - شرطی2قابل استناد هستند - شرطی1

قابلیت صدق و کذب دارند - حملی4قابل استناد هستند - حملی3

کدام عبارت، نشان دهنده ی یک قضیه ی محصوره است؟119

کلمات بیان گر تصورات ذهن هستند.1

مجموعه ی اعداد فرد، غیرقابل شمارش است.2

جامعه ی بشری، دربرگیرنده ی سایر جوامع انسانی است.3

مجموعه، از پنج حرف تشکیل می شود و در اصل عربی است.4
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در عبارت «پایتخت ایران، تهران است.»، به ترتیب موضوع و محمول کدام است؟120

تهران - پایتخت ایران2پایتخت ایران - تهران                        1

تهران - پایتخت4پایتخت - تهران                        3

کدام گزینه در خصوص حل مسئله صحیح است؟121

اهداف چندگانه ای را می توان برای آن متصور شد و ماهیت هیچ هدفی مشخص نیست.1

در صورت عدم محدودیت توانایی ها، غالبًا مسئله ای پیش نمیآید.2

شناخت موقعیت فعلی در آن ضروری نیست.3

فرایندی است که می تواند بدون آگاهی کامل نیز انجام شود.4

در مراحل حل مسئله، به ترتیب، کدام کار باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم و در کدام122
مرحله بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند؟

ارزیابی راه حل - تشخیص مسئله2بازبینی و اصالح راه حل - تشخیص مسئله1

ارزیابی راه حل - به کارگیری راه حل مناسب4بازبینی و اصالح راه حل - به کارگیری راه حل مناسب3

در جریان حل مسئله در چه صورت احتمال انتخاب راه حل بهتر، بیشتر است و این مطلب به کدام یک از ویژگی های123
مسئله مربوط است؟

جدیت داشتن - مسئله یک فرآیند و جریان تحت کنترل است.1

شناخت کافی داشتن - در مسئله مبدأ باید مشخص باشد.2

جدیت داشتن - مسئله هدفمند است.3

شناخت کافی داشتن - در مسئله توانمندی های ما محدود است.4

در بین عوامل مؤثر در حل مسئله «انتقال» چه مفهومی دارد و نقش آن چگونه است؟124

تأثیر چگونگی حل مسائل گذشته در یادگیری های آینده - آسان کردن راه حل1

تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله - آسان کردن و دشوار نمودن راه حل2

نادیده گرفتن حل مسئله برای زمان مشخص - آسان کردن راه حل3

تأثیر نوع نگاه بر حل مسئله - آسان کردن و دشوار نمودن راه حل4

شورای دانشآموزی مدرسه ای برای برگزاری نمایشگاه انقالب در دهه ی فجر جلسه ای تشکیل دادند، حاصل این جلسه خلق125
اندیشه های متنوع و جدید بود که در نهایت بهترین ایده انتخاب شد. در این مثال، از کدام روش برای حل مسئله

استفاده شده است؟

شروع از آخر4مهندسی معکوس3بارش مغزی2خرد کردن1

عامل مؤثر در فراموش کردن موانع مسئله، هنگام مراجعه مجدد آن و عامل خروج از بن بست ناتوانی در حل مسئله با126
نگاه فعلی به ترتیب کدام است؟

تغییر بازنمایی - اثر انتقال2اثر انتقال - اثر نهفتگی                        1

اثر نهفتگی - تجربه گذشته4اثر نهفتگی - تغییر بازنمایی3
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در صورتی که اجرای یک روش خاص به حل مسئله منجر نشود، انجام کدام مرحله ضرورت می یابد؟127

ارزیابی راه حل2انتخاب راه حل جایگزین                        1

کنترل حل مسئله4بازبینی و اصالح                        3

کدام عبارت زیر، در رابطه با مسئله ی برج هانوی صحیح است؟128

در هر حرکت می توان دو صفحه را حرکت داد.1

صفحه ی کوچک تر می تواند روی صفحه ی بزرگ تر قرار گیرد.2

۶  حلقه در این مسئله، به صورت نزولی از پایین به باال روی یک میله قرار گرفته اند.3

همه ی حلقه ها باید به ترتیب اولیه در روی میله ی دوم قرار گیرند.4

کدام مسئله ی زیر، با بقیه متفاوت است؟129

علت افزایش سن ازدواج در سال های اخیر2شناسایی علل بزهکاری نوجوانان پسر1

چرا نسل گوزن های ایرانی رو به انقراض است؟4چرا افت تحصیلی در دوران کرونا افزایش یافته است؟3

اگر میترا بخواهد برای روز مادر، او را شگفت زده کند، کدام روش حل مسئله ی زیر هدف او را تضمین می کند؟130

گل یا پوچ بیاورد که اگر گل شد، برای مادرش لباس بخرد و اگر پوچ شد، برایش وسیله ی منزل بخرد.1

حدس بزند که مادرش دوست دارد برایش لباس خریداری شود.2

از دوستا مادرس سؤال کند که بهتر است برای او چه بخرد.3

با توجه به اینکه عروسی خواهرش نزدیک است، برای مادرش لباسی را می خرد که می خواهد.4
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گزینه ۲  پاسخ صحیح است.1

جدول ارزشی ۷  گزاره دارای  حالت ارزشی است که فقط در یک سطر، همه ی گزاره ها درست می باشند و در ۷ ۲ ۱ 
سطر دیگر، حداقل یک گزاره، با ارزش نادرست وجود دارد.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است.2
روش اول: جدول ارزش گزاره را تشکیل می دهیم:

بنابراین در ۲  حالت، ارزش این گزاره درست است.
روش دوم:

چون  در جدول ارزش امل دو گزاره، در ۲  حالت درست است، پس گزاره ی موردنظر نیز در دو حالت درست است.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. ترکیب فصلی دو گزاره زمانی دارای ارزش نادرست است که هر دو گزاره نادرست باشند، لذا3
داریم:

پس ارزش هر دو گزاره p  و q  درست است، حال به بررسی ارزش گزاره های گزینه ها می پردازیم:
:

ترکیب فصلی گزارٔه p  با هر گزارٔه دلخواه دیگر دارای ارزش درست است. لذا  دارای ارزش درست است از طرفی
ترکیب عطفی آن با گزارٔه q  که آن نیز درست است دارای ارزش درست است.

p  و q  هر دو درست میباشند، لذا ترکیب عطفی آن ها  نیز دارای ارزش درست است و ترکیب فصلی آن با هر گزارٔه
دلخواه مرکب دیگر نیز دارای ارزش درست است. پس ارزش گزارٔه مرکب این گزینه نیز درست است.

گزارٔه p  درست است لذا ترکیب فصلی آن با هر گزارٔه دلخواه دیگر نیز دارای ارزش درست است.

p  و q  هر دو دارای ارزش درست هستند، لذا ترکیب عطفی آن ها نیز دارای ارزش درست است و نقیض آن ها 
دارای ارزش نادرست است. لذا ترکیب عطفی آن با هر گزارٔه دلخواه دیگر نیز دارای ارزش نادرست است.

= ⇒ = ٨ ⇒ = ⇒ m − n = ٣٢n ١
٨
٢m ٢m

٢n ٢m−n ٢٣

= ٢٠۴٨ = ⇒ m + n = ١١٢m+n ٢١١

{ ٢m = ١۴ ⇒ m = ٧
m − n = ٣

m + n = ١١
→
÷

= ١۲۸٢٧

q

(p ∧ ~q) ∨ ~p →

⎧

⎩
⎨
⎪⎪

⎪⎪

~p : نادرست ⇒ p : درست

p ∧ ~q : نادرست ~q : نادرست → q : −درست →−−
درست p

١)(p ∨ ~r) ∧ q

(p ∨ ~r)

٢)(p ∧ q) ∨ (~p ∨ r)

p ∧ q

٣)(r ∧ q) ∨ p

۴)~(p ∧ q) ∧ r

~(p ∧ q)
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گزینه ۳  پاسخ صحیح است.4
.« نکته: هرگاه دو گزارٔه p  و q  را با لفظ «و» ترکیب کنیم، آن را ترکیب عطفی دو گزاره می نامیم و می نویسیم «

ارزش ترکیب عطفی دو گزاره با توجه به جدول زیر تعیین می شود:

.« نکته: هرگاه دو گزارٔه p  و q  را با لفظ «یا» ترکیب کنیم، آن را ترکیب فصلی دو گزاره می نامیم و می نویسیم «
ارزش ترکیب فصلی دو گزاره با توجه به جدول زیر تعیین می شود:

گزارٔه عطفی «هفته هفت روز دارد و ماه شهریور ۳۱  روز دارد» متشکل از دو گزاره با ارزش درست است، پس خود گزاره
هم درست می باشد، اما در گزینه ها داریم:

گزینٔه ۱ : 

گزینٔه ۲ : 

گزینٔه ۳ : 

گزینٔه ۴ : 

بنابراین گزینٔه ۳  هم ارزش با گزارٔه داده شده در صورت سؤال است.

p ∧ q

p ∨ q
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گزینه ۳  پاسخ صحیح است.5
نکته: جدول ارزش ترکیب شرطی دو گزاره به صورت زیر است:

ارزش دو گزاره ی داده شده را در جدول بررسی می کنیم:

بنابراین گزاره ی  دارای ارزش درست و گزاره ی  دارای ارزش نادرست است. پس گزینه ی ۳  پاسخ است.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است.6

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.7

گزینه ۲  پاسخ صحیح است.8

همانطور که مشخص است گزاره مذکور هم ارز با q  می باشد.

q ⇒ p~p ⇒ q

~p : د → p : ن

q : د → ~q : ن

~((~q ∧ r) ∧ p) ∧ r ≡ ن))~ ∧ (دلخواه ∧ (ن ∧ دلخواه ≡ ن)~ ∧ (ن ∧ دلخواه

≡ (ن)~ ∧ دلخواه ≡ (د) ∧ دلخواه ≡ دلخواه
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گزینه ۴  پاسخ صحیح است. جدول ارزش گزاره ها را تشکیل می دهیم:9

یعنی در ۳  حالت دارای ارزش درست است.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.10
نکتٔه ۱ : ترکیب دو شرطی  را به صورت های « نتیجه می دهد  را و  نتیجه می دهد  را»، «اگر  آن گاه  و اگر

» می خوانیم. » و « اگر و تنها اگر  »، «اگر  آن گاه  و برعکس»، « شرط الزم و کافی است برای   آن  گاه 
نکتٔه ۲ : نقیض گزارٔه  را با نماد  نمایش می دهیم. برای نقیض کردن یک گزاره کافیست فعل جمله را نفی کنیم.
» استفاده می کنیم و آن را به صورت های «اگر  نکتٔه ۳ : هرگاه بخواهیم از گزارٔه  گزارٔه  را نتیجه بگیریم از نماد «

»، « نتیجه می دهد  را» و « از  نتیجه می شود» میخوانیم. آن گاه 

بنابراین گزارٔه مرکب باال با نمادهای ریاضی به صورت  است. پس سارا درست نوشته است.

، پس  است.11 گزینه ۱  پاسخ صحیح است. در این حالت  و 

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. در این نمودار  و انحراف معیار  می باشد. بنابراین تقریبًا ۶ ۹ 12%
داده بین  و  قرار می گیرند. هم چنین ۸ ۶ % داده ها بین  و قرار دارند

(رد گزینه ی ۱ ). واریانس توان دوم انحراف معیار و برابر  می شود (رد گزینه ی ۴ ). میانگین کل داده ها هم از
روی نمودار برابر ۰ ۱  می شود (رد گزینه ی ۳ ).

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. در گروه دوم چون پراکندگی داده ها در چارک های نمودار تقریبًا یکسان است و میانگین و13
میانه تقریبًا برابر هستند و از طرفی دادٔه دورافتاده نداریم، پس گزارش میانگین و انحراف معیار نمی تواند گمراه کننده

باشد.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. با توجه به نمودار، میانگین برابر ۸  و انحراف معیار برابر ۴   است، بنابراین:14

(p ⇔ q)pqqppq

qppqpqpq

p(~p)

pq⇒p

qpqqp

p ⇔ (q ⇒ ~p)

a = x̄b − a = σb = + σx̄

= ١۰x̄SD = ١۲ − ١۰ = ٢

+ ٢σ = ١۴x̄− ٢σ = ۶x̄+ σ = ١۲x̄− σ = ٨x̄

= = ۴σ٢ ٢٢

(١۲ − ٨ = ۴)

= = ٢
x̄

σ

٨
۴
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گزینه ۲  پاسخ صحیح است. ابتدا داده ها را مرتب می کنیم.15

 دامنه ی میان چارکی
 اختالف میانه ی نمرات اولیه با دامنه ی میان چارکی داده های جدید

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها:16
زیرا نمودار جعبه ای به خوبی نشان می دهد که داده های کّمی در کدام قسمت پراکنده تر و در گزینه ی ۱ : صحیح است

کجا فشرده ترند.
زیرا در میان داده های ارائه شده، داده ی دورافتاده ی ۱ ۳  وجود دارد، بنابراین میانگین و انحراف گزینه ی ۲ : صحیح است

استاندارد، (انحراف معیار) معیارهای مناسبی نمی باشند و باید از میانه و دامنه ی میان چارکی استفاده کرد.
گزینه ی ۳ : صحیح است.

زیرا برای توصیف داده های کیفی (اسمی یا ترتیبی) هم گزارش درصد و هم گزارش تعداد اهمیت گزینه ی ۴ : غلط است

دارد و گزارش ناقص می تواند گمراه کننده باشد.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. تعداد داده ها ۹  تا است. ابتدا داده ها را مرتب می کنیم:17

داده های کوچک تر از چارک اول و بزرگ تر از چارک سوم را حذف می کنیم.
داده های باقی مانده به صورت ۰ ۱ ، ۹ ، ۸ ، ۷ ، ۶  خواهند بود.

بنابراین عدد  که مجموع میانگین و انحراف معیار است تقریبًا برابر است با:

= ١۸ − ١۴ = ۴

= ١۶/۵ − ۴ = ١۲/۵

= = ۵ = = ١۰⁄۵Q١
۴ + ۶
٢

Q٣

١۰ + ١١

٢

= = = ٨x̄
۶ + ٧ + ٨ + ٩ + ١۰

۵
۴٠
۵

=σ٢
+ + + +(۶ − ٢(٨ (٧ − ٢(٨ (٨ − ٢(٨ (٩ − ٢(٨ (١۰ − ٨)

٢

۵

= = = ٢ ⇒ انحراف معیار = ≈ ١⁄۴
۴ + ١ + ٠ + ١ + ۴

۵

١۰

۵
٢
−−

√

a

a ≈ ٨ + ١⁄۴ = ٩/۴
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گزینه ۳  پاسخ صحیح است.18

گزینه ۲  پاسخ صحیح است.19

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. با توجه به نمودار انحراف معیار برابر صفر است پس همه داده ها برابر میانگین که عدد ۰ ۲ 20
است می باشند.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.21
الف) مردم برای مصون ماندن از خطرهای احتمالی و همچنین رهایی یافتن از حمل ونقل مسکوکات در معامله ها، پول های

خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل رسید معتبر دریافت می کردند.
چرا که با افزایش ب) مهم ترین مشکل مبادالت با پول های فلزی، محدود بودن میزان طال و نقرٔه در دسترس بشر بود

تولیدات و مبادالت به پول بیشتریر نیاز بود.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است.22
الف) در بازار کسی که دیگران بیشتر به او قرض بدهند، اعتبار بدهکاری اش بیشتر است، زیرا دیگران به او اعتماد

بیشتری دارند. (رد گزینه های (۳ ) و (۴ ))
ب) در کشور ما پس از پیروزی انقالب اسالمی، به جای اوراق قرضه از اوراق مشارکت استفاده می شود. (رد گزینه های (۱ ) و

(( ۴)
ج) در معامالت چکی، پول نقد رد و بدل نمی شود و همین طور به خاطر ثبت مبلغ روی آن تحریری یا ثبتی نامیده می شود.

(درستی همهی گزینه ها)
د) منافع انتخاب پول فلزی: گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت ها و رونق فعالیت هایی هم چون حمل و نقل و

دریانوردی (در گزینه های (۱ ) و (۴ ))

گزینه ۳  پاسخ صحیح است.23
الف) یک نوع از اشتغال کامل، اشتغال کامل نیروی کار است.

ب) برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و مهارفت افزایی حین کار و اعطای یارانه های تولید از جمله راهکارهای
پیشگیری از افزایش بیکاری است.

ج) دولت ها سعی می کنند با افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات، رونق اقتصادی و رفاه مردم را نسبت به گذشته بیش تر
کنند.

د) برای تحقق هدف اشتغال کامل، دولت می کوشد زمینه ی رونق اقتصادی را فراهم آورد.

= = = ٨x̄
٧ + ١١ + ۴ + ٧ + ١۰ + ٩

۶
۴٨
۶

σ =
+ + + + +(٧ − ٢(٨ (١١ − ٨)

٢
(۴ − ٢(٨ (٧ − ٢(٨ (١۰ − ٨)

٢
(٩ − ٢(٨

۶

− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

⎷


=
١ + ٩ + ١۶ + ١ + ۴ + ١

۶

− −−−−−−−−−−−−−−−−−

⎷


≅٢/٣
٣٢
۶

−−−

√
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گزینه ۳  پاسخ صحیح است.24
الف) زمانی که پول فلزی رایج بود، پشتوانه ی پول همان طال و نقره ی موجود در خود پول بود و صاحب سکه برای خریدهای
کوچک، مقداری از سکه را بریده و خرج می کرد و بقیه را پس انداز می کرد. چون ارزش سکه به طالی موجود در خود سکه

بستگی داشت. (پشتوانه)
ب) با افزایش کاالها در جامعه، میزان مبادالت نیز افزایش یافت و نیاز به پول (طال و نقره) بیش تر بود ولی معادن طال و

نقره در کشورها محدود بود.
پ) بانک ها با ایجاد چک توانستند از میزان پول نقد در گردش بکاهند.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.25
الف) قبل از به وجود آمدن فناوری اجتماعی بسیار مهمی به نام پول، مبادالت به صورت کاال با کاال انجام می گرفت و
هرکس کاالهای اضافه خود را با کاالهایی مبادله می کرد که بدان نیاز داشت. به این نوع از مبادله «تهاتر» می گویند.

ب) حجم کل پول موجود در کشور، نقدینگی آن جامعه به شمار می رود. قبل از شکل گیری خدمات نوین بانک، نقدینگی کل
مساوی مجموع مسکوکات و اسکناس های در گردش و خارج از گردش (پس انداز خانگی) بود. اما با پیدایش پول های

تحریری (چک) و این که بانک ها می توانستند شبه پول خلق کنند، حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول شد.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. آن  چه در سنجش بیکاران اتفاق می افتد، گاهی با احساس عمومی جامعمه از بیکاری سازگار26
نیست، همه ی کسانی را که در زمینه ی غیرتخصصیشان مشغول به کار و فعالیت باشند، شاغل محسوب می کنند.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. معیار فقر نسبی در نواحی و زمان های مختلف متفاوت است.27

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. اگر در کوتاه مدت برای عوامل تولید (مثل نیروی کار بدون مهارت) اشتغالی نباشد، تولید و28
خلق ارزش افزوده حتی در محصوالت کم مزیتی و کم، از بیکاری بهتر است.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. تشریح موارد نادرست:29
انسان به مثابه مهم ترین عامل تولید به آموزش و تأمین اقتصادی - اجتماعی نیاز دارد.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. الف) دولت ها برای تحقق این امور باید به تثبیت قیمت ها اقدام کنند.30
ب) دولت ها برای تحقق اشتغال کامل و مبارزه با بیکاری می کوشند شرایط رونق اقتصادی را فراهم آورند.

ج) با رشد و پیشرفت اقتصادی، دولت ها سعی می کنند با افزایش ظرفیت تولید و امکانات کشور، اندازٔه اقتصاد خود (و
رفاه مردم) را نسبت به گذشته بیش تر کنند و همچنین در رقابت جهانی از دیگر اقتصادها عقب نمانند.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های نادرست:31
گزینٔه ۱ : «و صّیرها خضرًة» یعنی «و آن ها را سرسبز گردانید» («أصَبَحت (صاَرت) خضرة» یعنی «سرسبز شدند») و فعل

«داشت» اضافی است.
گزینٔه ۲ : «طریقًا إلی (اسم نکره)» یعنی «راهی (یک راه) به»، هم چنین «جّهزوا» یعنی «آماده (مهّیا) کردند» که اشتباه

ترجمه شده است.
گزینٔه ۳ : «أنجم ورقّیة جمیلة» ترکیب وصفی نکره است و ترجمٔه صحیح آن «ستاره های کاغذی زیبایی» می باشد.

هم چنین «لحفظة میالدی» یعنی «برای جشن توّلدم». لفظ «به زیبایی» نیز اضافی است و معادلی در عبارت عربی ندارد.
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گزینه ۳  پاسخ صحیح است. «این حادثه ای نبود که ...» معادلی در عبارت عربی ندارد.32
ترجمٔه صحیح عبارت: پدر ُمرد اما این حادثه ارادٔه فرزند را سست نکرد!

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. «ال عظم»: (ال نفی جنس) هیچ استخوانی نیست (رد گزینٔه ۱ ) / «فی ألسنتنا»: در زبان هایمان33
(رد گزینه های ۱  و ۲ ) / «ولکّننا»: ولی ما / «نستطیع»: می توانیم (رد گزینٔه ۲ ) / «أن نکّسر»: که بشکنیم / «قلوبًا»:

قلب هایی / «ال تکّسرها الفؤوس»: تبرها آن  ها را نمی شکنند (رد گزینٔه ۴ )

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. خطاها به ترتیب:34
۱ ) می توانستم / سختی
۲ ) باشد / برنمی گردانم

۳ ) توان کمک کردن / برنمی گشتند / داشتم

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. «قوی ترین مردم»: أقوی الّناس (رد گزینه های ۲  و ۴ ) / «کسی است که»: َمن / «دشمنش»:35
عدّوه / «مقتدرانه»: (حال) مقتدرًا (رد گزینه های ۲  و ۳ ) / «ببخشد»: عفا

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. تخّلص: رها شد. (خّلص: رها کرد)36

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.37
۱ ) إّنما، حروف مشّبهه نیست حرفی جداگانه است که کاربرد حصر یا اختصاص یا انحصار دارد. پس تشکیل شده از «إنَّ +

ما» نیست.
۲ ) لعّل: شاید، داللت بر آرزوی نزدیک یا نزدیکی و احتمال وقوع فعل دارد.

۳ ) أّن: که، دو جمله ی قبل و بعدش را به هم ربط می دهد نه حروف بعدش را.
۴ ) لیَت: کاش، به تمّنی و آرزوی دور داللت دارد که درست بیان شده است.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. ضمیر متصل «ي» در اتصال به «إّن» اسم نواسخ و در محل نصب است. همچنین ضمیر «ی»38
در فعل «عاهدنی» نقش مفعول به و منصوب را دارد.

گزینه ی ۴  پاسخ صحیح است. وقتی یک اسم معرب مثل «طالب» در جایگاه اسم الی نفی جنس قرار گیرد، به آن «مبنی39
بر فتح» گفته می شود. هم چنین وقتی یک اسم معرب، در جایگاه منادای علم و منادای نکره مقصوده قرار می گیرد، به آن

«مبنی بر ضم» گفته می شود. [ یا طالُب] 

گزینه ی ۴  پاسخ صحیح است. 40

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. گزینه ی (۴ ) معّرف «تاریخ برگزیده»، از آثار قرن هشتم است.41
مفهوم سایر گزینه ها:

۱ ) المعجم: نوشته شده در قرن هفتم
۲ ) تاریخ جهان گشا: نوشته شده در قرن هفتم

۳ ) لمعات: نوشته شده در قرن هفتم
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گزینه ۱  پاسخ صحیح است.42
در سایر ابیات سه مورد در بیت گزینه ۱ ، دو تشبیه وجود دارد

گزینه ۱ : حیات جاودان مانند خضر حاصلم می شد - مِی مانند آب حیات بود                        ۲  مورد
گزینه ۲ : قد سرو آسا - جویبار دیده - خیال او مانند سرو بوستانی بود                        ۳  مورد

گزینه ۳ : مانند خضر زنده دلم - عشق مانند آب حیات است - مانند نوح نوحه گرم                        ۳  مورد
گزینه ۴ : جهان مانند روز بود - شمِع رخسار - رخسارش مانند چراغ آسمان بود                        ۳  مورد

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. در گزینه ۲ : (لحظه های عمر = مشّبه) (پرستوها = مشّبه به) (بیآرام و در پرواز = وجه شبه)43
چون = ادات تشبیه

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های دیگر:44
گزینٔه «۲ »: سلمان ساوجی از سعدی و مولوی تأثیر پذیرفته است و مثنوی ای به شیؤه نظامی دارد.

گزینٔه «۳ »: یکی از موضوعات کتاب تاریخ گزیدٔه حمداهللاّٰ مستوفی، تاریخ ایران تا سال ۰ ۳ ۷ هــ.ق. است.
گزینٔه «۴ »: جمشید و خورشید، اثر سلمان ساوجی است.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. مفهوم مشترک ابیات سؤال و گزینه ی ۳ : فنای عشاق و نیست شدن در عشق45
مفهوم سایر گزینه ها:

۱ ) ستایش معشوق، خاکساری عاشق و توصیف هجران
۲ ) توصیف بخشایندگی ممدوح با وجود خطاکاری شاعر

۴ ) غم فراق و طلب عنایت و بخشایش

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. می ماند: ادات تشبیه46

گزینه ۱  پاسخ صحیح است.47

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.48
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گزینه ۴  پاسخ صحیح است. پایه های آوایی بیت سؤال به این صورت است:49

گزینه ی ۳  پاسخ صحیح است. در این گزینه همه ی ارکان تشبیه آمده است. (حافظ = مشّبه / گل سوسن = مشبه به /50
به سان = ادات تشبیه / ده زبان شدن = وجه شبه // حافظ = مشّبه / غنچه = مشبه به / چو = ادات تشبیه / ُمهر بر دهان

داشتن = وجه شبه) پس نمی تواند تشبیع بلیغ باشد.
در گزینه ی (۱ ): «عشق» به «اکسیر» تشبیه شده است و ادات و وجه شبه حذف شده است.

در گزینه ی (۲ ): «هدایت» به «چراغ» تشبیه شده است و ادات و وجه شبه حذف شده است.
در گزینه ی (۴ ): «وجود» به «مس» و «عشق» به «کیمیا» تشبیه شده است و ادات و وجه شبه ندارد.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:51
۲ ) لّف و نشر: جغد (لّف ۱ )، طوطی (لّف ۲ )/ زشت (نشر ۱ )، زیبا (نشر ۲ )

۳ ) تناقض: این که خواب عین بیداری باشد.
۴ ) تضمین: اشاره به آیه ی قرآن در بیت شعر

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.52
تا رش ت / ی می ثا قم / با مو ی / ت مح کم شد

- - - /  - - / - - - /  - -
کا رم ه / م بر مو یی / بر بس ت/ و در هم شد

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه ی «۱ »: ح دی ث جان / ب جز جا نان / ن دا ند

- - / - - -  / -  - 
ک جز جا نان / ک سی از جان / ن دا ند

هجای سوم مصراع اول به ضرورت بلند تلفظ شده است.
گزینه ی «۲ »: ن با یس تی / ه مو ول مه / ر بس تن

- -  / - - -  / - - - 
چ در دل دا / ش تی پی مان / ش کس تن

هجای ششم مصراع اول حذف همزه دارد.
گزینه ی «۳ »: ز با غ عا / ف یت بو یی / ن دا رم

- -  / - - -  / - - - 
ک دل گم گش/ت دل جو یی/ ن دا رم

هجای سوم مصراع اول به ضرورت بلند تلفظ شده است.

∪∪∪∪

∪∪∪∪

∪∪∪

∪∪∪
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گزینه ۲  پاسخ صحیح است.53
گزینه الف: در دا م ف / تا د آ هو / یی چند

- - / - -  - /  - -
هجای هشتم کوتاه تلفظ شده است. (مستفعل فاعالت فع لن)

گزینه ب: پی ش ک ما / ن اب رو یش / ال ب ه می / ک نم و لی
- -  / -  - / - - - / -   -

شاعر هجای هفتم مصراع را به ضرورت وزن، کوتاه تلفظ کرده است.
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی «پ»: ُت ک جا یی / تا ش وم من / چا ک رت
-  - / - - - / - -  

گزینه ی «ت»: ه م کا رم / ز خد کا می / ب بد نا می / ک شی دا خر
- - -  / - - -  / - - - / - - 

هجای دوم بلند تلفظ شده است. در هجای شانزدهم حذف همزه رخ داده است.
گزینه ی «ث»: ن خا هم گو / ی د خا هد / ب صد جان

- -  / - -   / - - - 
هجای ششم بلند تلفظ شده است.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است.54
ب مژ گا ن / س یه کر دی / ه زا ران رخ / ن در دی نم

- - -  / - - -  / - - - /  - - 
هجای چهارم به ضرورت بلند تلفظ می شود.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه ی «۱ »:

آن کی س کز / رو ی ک رم / با من و فا / دا ری ک ند
-  - - / -  - - / -   - / -  - -

هجای ششم به ضرورت بلند تلفظ شده.
گزینه ی «۲ »:

م یا ن نع / ر ها بش نا / خ آ وا ز / م را آن شه
- - - / - -  / - - - / - - 

هجای سوم و دوازدهم به ضرورت بلند تلفظ می شوند.
گزینه ی «۴ »:

عش ق تو بر / بو د ز من / ما ی ی ما / یی و م نی
-  - / -   - / - - / -  -

هیچ اختیار شاعری در این مصراع استفاده نشده است.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است.55
ت ک جا یی / تا ش وم من / چا ک رت

-  - / - -  - / - - 
چار قت دو / زم ک نم شا / ن س رت

شاعر هجای اول مصراع اول را به ضرورت وزن شعر، بلند در نظر گرفته است تا ناهمواری در آهنگ و وزن شعر پدیدار
نگردد.

∪∪∪

∪∪∪∪∪∪∪

∪∪∪∪

∪∪∪∪∪

∪∪∪∪

∪∪∪∪∪

∪∪∪∪∪

∪∪∪∪∪∪

∪∪∪∪∪∪∪∪

∪∪∪
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گزینه ۲  پاسخ صحیح است.56
گزینه ی ۱ : مرتب  صلح و جنگ و رضا و خشم  شادی و اندوه و ثواب و عقاب

گزینه ی ۲ : مشوش  رخ و زلف  شام و سحر
گزینه ی ۳ : مرتب  عفو و خشم  روز و شب / مهر و کین  شهد و سم

گزینه ی ۴ : مرتب  زلف و رخ  شام و صبح

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.57
گزینه ی ۱ : بی خبر است  بی خ ب رست

گزینه ی ۲ : دیگر از  دی گ رز
گزینه ی ۳ : می رود ای  می ر َو ِدی

گزینه ی ۲  پاسخ صحیح است. از دو واژه داده شده در متن سوال، در چهار واژه با توجه به هجاهای مقابل آن ها حذف58
همزه صورت گرفته است.

( ) آتش افروز ( گردآفرید (

( ) تیرانداز ( خانه برانداز (

گزینه ی ۳  پاسخ صحیح است.59
بیت «ب»: عریانِی پوشیده/ یکسان بودن پیدایی و پنهانی

بیت «د»: پیدایی پنهان/ دانایی نادان
بیت «هـ»: این که معشوق در عین پنهان بودن پیدا باشد و هم دشوار باشد و هم آسان، بیانی متناقض نماست.

گزینه ی ۴  پاسخ صحیح است. در بیت گزینه ی ۴  ، تناقض وجود دارد.60
بیت گـ ۴ : میان جمع بنگر آن سر زلف پریشان را / اگر خواهی بدانی صورت حال پریشانم پریشانی (زلف و حال) میان جمع
بودن، تناقض دارد. در سایر ابیات تضاد است اما تناقض موجود نیست. در گـ ۱  (روز - شب)، در گـ ۲  (آشکار - پنهان)، در گـ

۳  (سست - سخت)

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. شهر هرات در زمان شاهرخ تیموری و جانشینانش، به خاطر داشتن ثروت هنگفت،61
کتابخانه های بزرگ و هنرمندان نامدار، به یکی از کانون های بزرگ علمی، فرهنگی و هنری جهان اسالم تبدیل شد.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. بخش عمده ای از اصالحات غازان خان، از جمله اصالح قوانین مالیاتی، بازسازی قنات ها و62
شبکه های آبیاری و اصالح نظام زمین داری، به منظور پیشرفت و رونق فعالیت های بخش کشاورزی انجام گرفت.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. ایلخانان مغول از مشوقان پدید آوردن شاهنامه های مصور به شمار می روند. نمونه ی63
باقی مانده ی آن، شاهنامه ی مشهور به دموت است.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. بخش عمده ای از اصالحات غازان خان، از جمله اصالح قوانین مالیاتی، بازسازی قنات ها و64
شبکه های آبیاری و اصالح نظام زمین داری، به منظور پیشرفت و رونق فعالیت های بخش کشاورزی انجام گرفت.

⟵⟵

⟵⟵

⟵⟵⟵

⟵⟵

⟵

⟵

⟵
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گزینه ۳  پاسخ صحیح است. پس از مسلمان شدن مغول ها، هر چند که نظام مالیاتی تا حدودی اصالح شد اما بخشی از65
بی نظمی ها هم چنان ادامه یافت. پس از آن، بار دیگر اخذ خراج از کشاورزان مورد توجه بیش تری قرار گرفت و سه گونه ی

مالیات کشاورزی، مالیات بازرگانی و مالیات دامی تا پیان عهد تمیوریان تداوم یافت.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. در دوره ی تیموری، مصور کردن کتاب های گوناگون از نجوم گرفته تا شاهنامه و دیوان های66
شعر به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کرد  نشان می دهد که میزان و کیفیت تولید کتاب های مصور در دوره ی

تیموری، بیش تر از دوره ی قبل (ایلخانی) بوده است. بررسی سایر گزینه ها:
۲ ) تیمور گرچه در کشتار مردم دست کمی از مغوالن نداشت، اما در ویرانگری به پای آنان نمی رسید.

۳ ) در عصر تیموری، شعر و شاعری رواج بیش تری یافت.
۴ ) در دوره ی ایلخانی، خراسان کامًال ویران شده بود و مرکز سیاسی و هنری در غرب ایران بود.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. این مدارای اعتقادی (تسامح و تساهل) هر چند از روی آگاهی نبود ولی در پذیرش دین های67
مختلف از سوی فرمانروایان و بزرگان مغولی تأثیر به سزایی داشت.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. هم زمان با آغاز جنگ بین الملل اول، ایران وضعی آشفته داشت و حکومت مشروطه به دلیل68
اختالف های سیاسی داخلی، ضعف تشکیالت اداری و نظامی، مشکالت اقتصادی و دخالت های فزاینده خارجی قادر به

سروسامان دادن به امور و برقراری نظم و امنیت نبود.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. در جریان مذاکرات صلح ورسای، ویلسون، رئیس جمهوری آمریکا، پیشنهاد کرد برای تأمین69
صلح و امنیت جهانی و جلوگیری از جنگ، نهادی بین المللی با عنوان «جامعه ی ملل» تأسیس شود. به این ترتیب،

جامعه ی ملل با عضویت بیش از ۰ ۴  کشور در شهر ژنو در سوئیس تشکیل شد.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است.70

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. متن سؤال در رابطه با غلبه برخی زبان ها در عصر امروز است که منجر به کاهش تنوع زبانی71
به ویژه تخریب زبان های بومی و محلی شده است. بر این اساس طبیعی است که پراکندگی نواحی زبانی به شکل کنونی
نبوده و امروزه نیز تغییر کرده و می کند. هم چنین عوامل انسانی تنوع زبانی را در کشورهای مختلف تغییر داده و منجر به

تخریب زبان های بومی و ملی آن  ها شده است. این شرایط باعث شده است که جغرافی دانان به سادگی نتوانند
ناحیه بندی دقیقی در نواحی زبانی انجام دهند و منجر به پیچیدگی موضوع شده است.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. ناحیه ی انسانی قوم پشتون در مرز افعانستان و پاکستان وجود دارد.72

گزینه ۱  پاسخ صحیح است.73
- لهستان با قرار گرفتن بین روسیه و آلمان، موقعیت آسیب پذیری پیدا کرده بود. (موقعیت جغرافیایی)

- نفت و گاز، کانی های فلزی چون مس، روی و آهن از منابع انرژی و معدنی کشور محسوب می شوند.
- عواملی چون آب وهوا، خاک، آب و پوشش گیاهی بنیادهای زیستی کشور محسوب می  شوند.

- در کشورهای وسیع در زمان جنگ می توان نیروهای نظامی را به بخش دیگری منتقل کرد.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. پدیده ی پخش ورزش هاکی از کانادا به ایاالت متحده ی آمریکا بود.74

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. سامبایی از خانواده ی آفرو - آسیایی است.75

⟵
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گزینه ۲  پاسخ صحیح است. امروزه فرآیند یکسان سازی فرهنگ ها و توسعه ی فرهنگ کشورهای سلطه گر،  خطری بزرگ76
برای فرهنگ و هویت ملی و بومی نواحی جهان می باشد.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. (ص ۲ ۶ )77

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. کشتی های مسافربری انواع مختلفی دارند. برخی از آن ها اقیانوس پیما هستند و مسافران را78
از مکانی به مکان دیگر در فواصل دور می برند کشتی های کروز، کشتی های تفریحی گردش گری هستند که مسافران را

مدت محدودی روی آب گردش می دهند و دوباره به مبدأ بازمی گردانند اما در رابطه با کشتی های حمل بار از دهه ی ۰ ۷ ۱۹ 
میالدی دو تحول مهم در حمل ونقل دریایی ظرفیت جابه جایی کاال را در این شیوه سرعت بخشید. نخست، تولید کشتی رو-
رو که تعداد زیادی وسیله نقلیه چرخدار می توانند با بار به درون آن بروند و در مقصد خارج شوند. این امر هزینه تخلیه و

بارگیری را کاهش می دهد. یکی از کاربردهای مهم این کشتی ها حمل خودروهای صادراتی از کشورهای سازنده به سایر
کشورهاست. دومین تحول، تولید و گسترش کشتی های کانتینربر بود. قبل از تولید کانتینرها، کشتی ها زمان زیادی را در
بندرها برای تخلیه و بارگیری مصرف می کردند. کانتینرها که از نظر اندازه استانداردهای مشخصی دارند، سرعت جابه جایی
و تخلیه کاالها را افزایش می دهند. هم چنین قرار گرفتن کاالها در محفظه های خاص و وجود برچسب هایی با مشخصات

کاالها در روی کانتینرها مدیریت و انبارداری محموله ها را آسان تر می کند.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. (ص ۹ ۴ )79

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.80

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. به مرگ جهان اجتماعی دچار می شود.81

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. جهان غرب طی جنگ های صلیبی، پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی و پذیرش برخی82
الیه های آن، بدون آن که به جهان اسالم بپیوندد، تحوالت هویتی پیدا کرد.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. بسیاری از جوامع غیرغربی، در رویارویی با جهان غرب، به دلیل آن که مرعوب قدرت اقتصادی83
و سیاسی برتر غرب گشتند، به خودباختگی فرهنگی گرفتار شدند. خودباختگی جوامع غیرغربی در برابر جهان غرب را

«غرب زدگی» می نامند و مانع تعامل آن ها با جهان غرب می شود.
جهان های اجتماعی که بر اساس فطرت انسان شکل گرفته اند و از عقاید و ارزش های حق برخورد نیستند، مانع از آن

می شوند که انسان ها به شناخت و تفسیری صحیح از عالم و آدم برسند.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. براساس نگاه توحیدی، تنها جهان اجتماعی توحیدی است که درهای آسمان و زمین را به84
روی انسان می گشاید و او را با حقیقت خود و جهان هستی آشنا می کند.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. به تغییرات اساسی در جهان اجتماعی که هویت جهان اجتماعی را متحول می کند، تحول85
فرهنگی می گویند.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. اگر جهان اجتماعی فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند، دچار ازخودبیگانگی تاریخی می شود.86
 معنای اول از خودبیگانگی فرهنگی

اگر عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی، مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود، آن جهان دچار از
خودبیگانگی حقیقی (فطری) می شود.  معنای دوم از خودبیگانگی فرهنگی

⟵
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گزینه ۱  پاسخ صحیح است.87

گزینه ۳  پاسخ صحیح است.88

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. اگر جهان اجتماعی با حفظ عقاید، آرمان ها و ارزش های خود، با جهان های اجتماعی دیگر89
تعامل و داد و ستد داشته باشد و در محدوده ی هنجارها و شیوه ی زندگی عناصری را از جهان اجتماعی دیگر بگیرد زمینه ی

گسترش و پیشرفت خود را فراهم میآورد.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید راه برای دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان90
اجتماعی بازمی شود در آن صورت تغییرات اجتماعی از محدوده ی تغییرات درون جهان اجتماعی فراتر می روند و به صورت

تحوالت درمیآیند.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است.91
نظریه پردازان کنش اجتماعی، آگاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند و زندگی اجتماعی انسان را با

تأکید بر آگاهی و معنا، مطالعه می کنند.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. تأکید بیش از اندازه رویکرد تبیینی بر نظم اجتماعی به حذف اراده و خالقیت، ارزش و92
اخالق، آگاهی و معنا از زندگی اجتماعی می انجامد و شور زندگی را از انسان ها می گیرد. برای جلوگیری از بروز چنین

پیامدهایی، کنش اجتماعی مورد توجه برخی جامعه شناسان قرار گرفت.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. موارد گفته شده در این گزینه ها هنگامی به وجود میآیند که انسان از نظم موجود گامی93
فراتر رود (مجری صرف نظم موجود نباشد).

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. ویژگی اراده و ارزش کنش را مهم دانسته ولی آن ها را برخاسته از آگاهی و تابع آن می دانند.94

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. برآورده نشدن توقعات و انتظارات از دیگران - تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی95

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. جامعه را صرفًا یک پدیدٔه طبیعی پیچیده می دانستند.96

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.97
نظم اجتماعی باعث می شود که شما بدانید چه توقعات و انتظاراتی از دیگران داشته باشید و اتفاقات غیرمنتظره، شما را

از همکاری با دیگران بازندارند.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.98
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گزینه ۳  پاسخ صحیح است.99

گزینه ۲  پاسخ صحیح است.100

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. به کمک حواس پنج گانه (علت) با عالم طبیعت آشنا می شویم و بسیاری از موجودات و101
ویژگی های آن ها را می شناسیم (معلول).

بررسی سایر گزینه ها:
۱ ) بسیاری از موجودات و ویژگی های آن ها را می شناسیم. (نه  همه ی موجودات!)

۲ ) گاهی در شناخت حسی، خطا رخ می دهد.
۳ ) استفاده از توانایی حس به تنهایی در استفاده و بهره برداری از اشیای مختلف کافی نیست و باید با عقل همراه باشد.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. بخش فرعی یا شاخه های فلسفه: آن دسته از دانش های فلسفی هستند که قوانین102
وجودشناسی و معرفت شناسی را به محدوده های خاص منتقل می سازند و هدف آن بیان قواعد بنیادی علوم مختلف

است. این شاخه ها تعداد و انواع مشخصی ندارند و مباحث مطرح شده در آن ها، مسیر علوم مختلف را مشخص میکنند.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. هنگامی که فیلسوفی درباره ی موضوعاتی مانند هستی، جهان و انسان می اندیشد، ناگزیر103
درباره ی خود اندیشیدن و شناخت نیز دیدگاهی دارد. تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی ۲ : معرفت شناسی همیشه جزئی از فلسفه بوده است. توجه ویژه ی کانت سبب شد که این شاخه ی فلسفه رشد
بیش تری کند.

گزینه ی ۳ : دکارت،  هیوم و کانت و بسیاری از فیلسوفان دیگر نیز درباره ی معرفت و شناخت بشر نظر داده اند.
گزینه ی ۴ : پرسش هایی از این قبیل که: شناخت چیست؟ منجر به شکل گیری دانشی به نام معرفت شناسی شده است.

یعنی چیزی که ما شناخته ایم با104 گزینه ۲  پاسخ صحیح است. سوفیست ها معتقدند دانش ما مطابق با واقع نیست

واقعیت مطابقت ندارد.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی که زمینه ی تفکر عقلی قرار می گیرد، توانایی105
ما در شناخت تفاوت ها و تمایز های اشیاء است.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. او در طبیعیات خود درباره ی علیت و اقسام آن سخن گفته است.106
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گزینه ۱  پاسخ صحیح است. دستهای از فیلسوفان هم هستند که در عین انکار خداوند، می خواهند برای جهان و انسان107
هدف و غایت تعیین کنند و بگویند که جهان به سمت یک غایت برتر در حرکت است و روز به روز کامل تر می شود و به

غایت خود نزدیک تر می گردد.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. گاهی مردم چون نمی توانند عّلت تامه ی یک پدیده را درست تشخیص دهند و عّلت ناقصه را108
اما معلول پدید نیامد. معموًال با عّلت تامه اشتباه می گیرند، فکر می کنند که همه ی عوامل تحقق معلول وجود داشت

در این شرایط ، از اصطالح «اتفاق» استفاده می کنند که به معنای نفی وجوب عّلی و معلولی است.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی ۱ : این معنا از اتفاق، به دلیل نفی وجود عّلت العلل است.
گزینه ی ۳ : این گزینه نفی اصل سنخیت است.

گزینه ی ۴ : وجوب بخشی دقیقًا به معنای حتمیت است و اشتباهی در کار نیست.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. (ص ۳ ۳ )109

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.110
از نظر داروینیست ها انسان ناچار وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده و این زیست اجتماعی او را وادار به ابداع

اصول اخالقی و رعایت آنها کرده است. درس ۹  صفحه ۵ ۶ 

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. در مصرع اول این بیت، قضیٔه شرطی و در مصرع دوم، قضیه ای حملی وجود دارد.111
در گزینه ۱  در مصرع اول، قضیٔه حملی و در مصرع دوم، قضیه ای وجود ندارد و جمله انشائی است.

در گزینه ۳  یک قضیٔه شرطی منفصل وجود دارد.
در گزینه ۴  دو قضیٔه حملی وجود دارد.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. عبارت های الف و ب، قضیه هستند و عبارت ج، بی معنا بوده و قضیه نیست.112
ویژگی های قضیه : خبری است - قابلیت صدق و کذب است - بامعنا است.

یکی از ویژگی های عبارات بی معنا آن است که نمی توان درباره ی صدق و کذب آن  ها نظری داد و ممکن نیست صادق یا
کاذب باشند.

رابطه ی صدق و کذب دو قضیه ی متناقض، به گونه ای است که نمی ت وانند هم زمان درست و غلط باشند و همواره یا
درست است یا غلط. قضایا نیز این گونه هستند و یا درست و یا غلط می باشند.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. قضیه ی شخصیه، قضیه ای است که در آن موضوع یک مجموعه ی خاص است. اما توجه113
داشته باشید که در قضیه ی حملی شخصیه کل محمول یک بار بر موضوع که یک مجموعه ی خاص از افراد است حمل

می شود. اما اگر موضوع یک مجموعه ی خاص باشد و محمول بتواند به دفعات متعدد هر بار بر یکی از افراد و مصادیق آن
مجموعه  ی خاص حمل شود، قضیه ی محصوره است. گزینه ی ۴  قضیه ی شخصیه و سایر گزینه ها محصوره هستند.
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گزینه ۴  پاسخ صحیح است. در تمامی گزینه ها به جز گزینه ی ۴ ، تالی پیش از مقدم در جمله ظاهر شده است. در114
گزینه ی ۴  مقدم پیش از تالی آمده است. (اگر) عقل بداند که دل در زندان زلف یار چه حال خوشی دارد (مقدم) (آن گاه)

عاقالن از پی زنجیر ما دیوانه گردند (تالی). تشریح سایر گزینه ها:
گزینه ی ۱ : (اگر) پیر مغان به تو گوید (فرمان دهد) (مقدم) (آن  گاه) سجاده را میآلود کن (تالی).

گزینه ی ۲ : (اگر) کوه آهن نام افراسیاب را بشنود (مقدم) (آن  گاه) از ترس آب می شود (تالی)
گزینه ی ۳ : مصراع دوم: (اگر) گوش شما چشم شود (مقدم) (آن گاه) حال من دیده می شود (تالی)

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. مثال: ابن سینا و فارابی فیلسوف اند.115
ابن سینا فیلسوف است. فارابی فیلسوف است.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. قضیٔه حملی به دو قسم شخصیه و محصوره تقسیم می شود و قضیٔه محصوره براساس سور116
و نسبت یعنی کمّیت و کیفیت به چهار دسته تقسیم می شود. در قضیٔه حملی اگر موضوع آن جزئی باشد شخصیه و اگر

موضوع آن کلی باشد محصوره است.
گاهی در قضایای محصوره ممکن است سور قید نشود. اگر سور بیاید سور بیانگر کمیت و نسبت بیانگر کیفیت است.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. اشتراک جزئی و کلی بودن در سور قضیه و موضوع قضیه، «اشتراک لفظی» است.117
سور قضایا: در قضیه موجبه کلی «هر» و در سالبه کلی «هیچ» و در سالبه جزئی و موجبه جزئی «بعضی» است و کمیت

یعنی با واقعیت مطابقت قضیه براساس «سور» در قضیه تعیین می شود. برخی جمالت خبری می توانند «کاذب» باشند

ندارند.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. فقط جمله های خبری هستند که قابلیت درست و غلط بودن را دارند، استدالل های منطقی118
متشکل از این جمله ها است. هرگاه بدون هیچ قید و شرطی راجع به موضوعی صحبت کنیم و خبری را بیان نماییم، از

قاضایای حملی استفاده کرده ایم.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. گزینه های ۲ ، ۳  و ۴  سورپذیر نیستند، پس محصوره محسوب نمی شوند.119

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. «موضوع همیشه کلمه ای نیست که در ابتدا و اول ذکر شود. به طور طبیعی انسان اول120
موضوع را می گوید و بعد محمول را به آن نسبت می دهد ولی گاهی این ترتیب رعایت نمیشود.» در عبارت سؤال، تهران
موضوع است و پایتخت ایران بودن، وصف آن است. در حالی که جای این دو با هم عوض شده است. در حقیقت محمول

باید وصف و حالت موضوع باشد، چه اول بیاید چه بعد.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. واضح است که در حل مسئله، عدم توانایی یا محدودیت ها هستند که منجر به ایجاد مسئله121
می شوند. اصوًال زمانی با مسئله مواجه می شویم که امکانات و توانمندی های ما محدود باشد.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. ارزیابی راه حل باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.122
در تشخیص مسئله، بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود آن را شناسایی کند.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. مسئله یک فرآیند و جریان تحت کنترل است. وقتی فردی در حال حل مسئله است، کامًال123
درگیر موضوع است و به آنچه انجام می دهد، آگاهی کامل دارد. در جریان حل مسئله، هر چه جدی تر باشیم، احتمال

انتخاب راه حل بهتر، بیشتر است.
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گزینه ۲  پاسخ صحیح است. کسی که روش های حل مسئله را می داند، در موقعیت های جدید از آن  ها برای حل مسئله124
استفاده می کند. تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را انتقال گویند. کسی که دوچرخه سواری بلد است موتورسواری

را زودتر یاد می گیرد. در این مثال تجربٔه گذشتٔه فرد یادگیری جدید را آسان کرده است، اما اثر تجربٔه گذشته همیشه
آسان کردن راه حل نیست. مثًال رانندگی کردن در انگلیس به دلیل برعکس بودن جای راننده، رانندگی در ایران را با مشکل

مواجه می کند.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. شورای دانشآموزی براساس روش بارش مغزی ابتدا مسئله که نمایشگاه انقالب در دهه ی125
فجر را تعریف کرده اند، روش های مختلف را ارائه و داوری کرده اند و سپس بهترین راه حل را ارائه کرده اند.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. عامل مؤثر در فراموش کردن موانع حل مسئله هنگام مراجعه مجدد آن، اثر نهفتگی است و126
عامل مؤثر بر خروج از بن بست ناتوانی در حل مسئله با نگاه فعلی، تغییر بازنمایی است.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. اگر پس از اجرای یک روش، نتوانیم مسئله را حل کنیم، باید راه حل های جایگزین را انتخاب127
کنیم.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. در این مسئله، صفحه ی کوچک تر می تواند روی صفحه ی بزرگ تر قرار گیرد.128
بررسی سایر گزینه ها:

۱ ) در هر حرکت می توان تنها یک صفحه را حرکت داد.
۳ ) در این مسئله ۵  حلقه وجود دارد.

۴ ) همه ی حلقه ها باید به ترتیب اولیه در روی میله ی سوم قرار بگیرند.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. هر سه گزینه ی (۱ )، (۲ ) و (۳ ) مسائل خوب تعریف نشده هستند، زیرا به علوم انسانی مربوط129
می شوند، اما گزینه ی (۴ ) مسئله ی خوب تعریف شده است، زیرا به علوم دیگر مربوط است و تعریف دقیق هدف،

شناسایی موقعیت اولیه و ... در آن آسان تر است.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. هر سه گزینه ی (۱ )، (۲ ) و (۳ ) مبتنی بر احساس شخصی و روش های اکتشافی هستند. اما130
گزینه ی (۴ ) مبتنی بر نیازسنجی واقعی است، یعنی مادر میترا به لباس احتیاج دارد، پس روش تحلیلی حل مسئله است

و دستیابی به راه حل مسئله را تضمین می کند.
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