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  )9ي اقتصاد چيست؟، صفحهمقدمات، (  »1«ي گزينه -121
هاي پديــده«معلــولي بــين  اقتصاددانان به دنبال كشــف روابــط علّــت و

آوري مشاهدات و اطالعات، نظرياتي را ارائه عالم واقع، با جمع» اقتصادي
پردازند. پس آنان نيــز ها ميكنند و سپس به ارزيابي و قبول يا رد آنمي
 كنند.را مطالعه مي» ل اقتصاديئمسا« روش علميبا 

 )14و  12، 9، 8، 5هاي ، صفحهست؟يچ اقتصادمقدمات،   »  2«ي گزينه -122

  نادرست است.» 2«ي الف) تنها قسمت الف در گزينه
به يقين، مالك بهترين بودن اين است كه با استفاده از اين منــابع بتــوان 

را بــراي سطح باالتري از رفــاه دست آورد و را به ميزان توليدترين بيش
  انسان فراهم كرد.

هاي عظيمــي بــراي گذاريب) براي تحقق اين امــر الزم اســت ســرمايه
  صورت پذيرد. هاي فرهنگينهادتأسيس 

دنبال حفظ استقالل سياسي و فرهنگــي خــود اســت،  اي بهج) اگر جامعه
ترين ابزارهــا در ي يكي از مهمبه مثابه رشد و پيشرفت اقتصاديبايد به 

  اين مسير توجه كند.
د) نيازهاي انسان از طريق مصرف محصوالت مختلفي كه توليدكنندگان 

شود. اين محصــوالت شــامل كنند، برطرف ميمي توليد و عرضهها را آن
  شود.مي كاالها و خدمات

وارد هـ) ابزارهــاي خــاص و انجــام آزمايشــات در فضــايي خــاص، از مــ
  .نيستي دانشمندان علوم مختلف در روش مطالعه مشترك
ي آن وســيلهكنــد و بهچــه انســان در مقابــل پــول خريــداري ميو) آن

شــود. فقط در اشياي فيزيكي خالصــه نمي سازد،نيازهايش را برطرف مي
  گيرد.)(خدمات را هم دربرمي

 )162و  132، 123، 83، 79هاي صفحهتركيبي، (  »4«ي زينهگ -123

نيز مبادرت بــه  خصوصي و تعاونيهاي بر بخش دولتي، بخشالف) عالوه
  كنند.گذاري ميسرمايه

ي در زمينــه زاقســتان، ازبكســتان و تاجيكســتانايــران، قب) كشورهاي 
  اوري بااليي برخوردارند.از فنّ اورانيومسازي غني

، برعكس تصاعدي ايتصاعدي طبقهي ماليات براساس نرخ ج) در محاسبه
  كند.به شدت تغيير نميكلي با جزئي افزايش يا كاهش درآمد، ماليات 

 اوراقتواننــد ه باشــند، مينياز داشــت نقدينگيها به كه بانكد) درصورتي
  مجدد كنند. تنزيلتري در بانك مركزي ي كممردم را به بهره اعتباري

بانــك قســمتي از  ،قــراردادي اســت كــه طــي آن مشاركت حقوقي:هـ) 
هاي ســهامي جديــد را تــأمين يــا قســمتي از ســهام ي شــركتســرمايه
ود كند و از اين طريــق در ســموجود را خريداري مي هاي سهاميشركت

  شود.ها شريك ميآن
 139ي صفحه، نهادها و بازارهاي مالي(  »2«ي گزينه -124

هاي ســهامي صــاحبان ســهام بــه نســبت ســهامي كــه در شــركتالف) 
  شوند.اند در سود و زيان شركت سهيم ميحريده

مدتي هستند كه توسط دولــت صــادر اسناد خزانه اوراق بهادار كوتاهب) 
  .ماهه، شش ماهه، و يك ساله استشوند، سررسيد اين اسناد سهمي
هــا را هره ندارند و در زمان فروش دولــت آنكوپن باسناد خزانه اوراق  ج)

  فروشد.تر از مبلغ اسمي به خريداران ميارزان
منظور تــأمين هاي دولتي و خصوصــي بــهها و شركتدولت، شهرداريد) 

  كنند.هاي عمراني در كشور اوراق مشاركت منتشر مياعتبار طرح
 )49و  46تا  43ي هاصفحه، بازارتوليد و بازار، (   »2«ي گزينه -125

ندگان و نيز كنگيري و اقدام توليدكنندگان و مصرفي تصميمالف) نحوه
رفتــار «ها نسبت بــه تغييــرات وضــعيت اقتصــادي بــا عنــوان واكنش آن
  شود.شناخته مي »اقتصادي

تصــميم  اســت. رفــع نيــازكنندگان از خريد كاالها، ي مصرفانگيزهب) 
ي كــاال، درآمــد، ســليقهها در مورد خريد كاال از عواملي مانند قيمت آن

  پذيرد.خودشان و قيمت ساير كاالها تأثير مي
يــك كــاال، ميــزان مصــرف يــا خريــد آن از ســوي  قيمت افزايشج) با 
  يابد.مي كاهشكنندگان مصرف

 »«ي گزينه -126

 )26تا  24هاي صفحههاي اقتصادي، آشنايي با شاخص مقدمات، با تغيير،(  

  = ارزش خدمات ارائه شده 
2030 ميليارد ريال

3
2)(

3
2

  

  = توليد ناخالص داخلي
  ت + ارزش مواد غذايي + ارزش پوشاكآالارزش ماشين

  توليد خارجيان مقيم كشور + ارزش خدمات ارائه شده +
2353020185ريال  ميليارد  توليد ناخالص داخلي  

1785ميليارد ريال 
5
1

 ي استهالكهزينه  

  داخليتوليد ناخالص داخلي = توليد خالص   - ي استهالك هزينه
21817235   داخليتوليد خالص  

2564ريال
85

218000
  داخلي سرانهتوليد خالص 

  خالص داخلي = توليد خالص مليتوليد  +
  توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند  -توليد خارجيان مقيم كشور 

2738530218ريال  ميليارد  توليد خالص ملي  
  ها نيست.كه متأسفانه پاسخ صحيح در بين گزينه

 )32و  31هاي هاي اقتصادي، صفحهآشنايي با شاخص مقدمات،(  »1«ي گزينه -127

  افزايش مقدار توليد در سال دوم =
  وم به قيمت پايه توليد در سال د -توليد در سال پايه 

86030003860هزار ميليارد ريال   
  افزايش مقدار توليد در سال سوم= 
  توليد در سال سوم به قيمت پايه  -توليد در سال پايه 

332030006320هزار ميليارد ريال   
  

 ها در سال دوم)تورم در سال دوم (افزايش قيمت= 

   توليد در سال دوم به قيمت جاري -توليد در سال دوم به قيمت پايه 
39038604250يارد ريالهزار ميل   

  ها در سال سوم)تورم در سال سوم (افزايش قيمت= 
  توليد در سال سوم به قيمت جاري -توليد در سال سوم به قيمت پايه 

42063206740هزار ميليارد ريال   
ي تورم ها در سال دوم و سوم همان اعداد مربوط به پديدهافزايش قيمت

  محاسبه شدند. بلقكه در قسمت  هاستر اين سالد
  
  
  
  

 )96(داخل اقتصاد 

 توليد خالص داخلي

  جمعيت كشور

  مقيم كشور ارزش توليد خارجيان
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  )26ي اقتصادي، صفحههاي آشنايي با شاخصمقدمات، (  »4«ي گزينه -128
ي مجموع درآمدهايي اســت كــه در طــول يــك درآمد ملي دربرگيرنده

انــد از: درآمــد شود. اين درآمــدها عبارتسال نصيب اعضاي جامعه مي
بگيران (دســتمزدها)، درآمــد صــاحبان ســرمايه (قيمــت خــدمات حقوق

سرمايه)، درآمد صاحبان امالك و مســتغالت (اجــاره)، درآمــد صــاحبان 
 شود.ها ميها و مؤسسهغل آزاد و سودي كه نصيب شركتمشا

(درآمد صاحبان سرمايه) همان قيمت خدمات سرمايه  4بنابراين رديف 
بهــا يــا (درآمد صاحبان امالك و مستغالت) همان اجاره 1است و رديف 

  وجوه مربوط به اجاره است.

(درآمد صاحبان سرمايه) 
2
  ها و مؤسساتسود شركت 3

464696ميليارد ريال
3
2

  
  

) 6و  1هاي (مجموع درآمد رديف
6
  درآمد حقوق بگيران2

)466656(374 ميليارد ريال
6
2

  
  

  

) 6و  4هاي (مجموع درآمد رديف 
1
  رآمد صاحبان مشاغل آزادد 3

)466696(387 ميليارد ريال
3
1

  
  

466387696374464656  درآمد ملي  
  3043ميليارد ريال

  آيد.دست ميتقسيم درآمد ملي به جمعيت كشور، درآمد سرانه به با

60860 ريال
50

3043000
 درآمد سرانه  

وسط هر فــرد جامعــه در ميــزان مفهوم و معناي سرانه عبارت از سهم مت
  توليد يا درآمد آن جامعه است.

  
 )29تا  27ي هاصفحههاي اقتصادي، آشنايي با شاخصمقدمات، (  »3«ي گزينه -129

ي ســير شــمارهعوامل توليد، كار، سرمايه و زمين نام دارنــد و در م) الف
  اند.واقع شده» 1«
) وجوه پرداختي به عوامل توليــد، مــزد، ســود و اجــاره نــام دارد و در ب

  واقع شده است.» 2«ي مسير شماره
 دهــد.وجوه پرداختي براي كاالها و خدمات را نشان مي» 4«ي ج) مسير شماره

  اي نام دارد.روش هزينهكه 
ســير ر موجوه پرداختي به عوامل توليد، مزد، سود و اجاره نام دارد و دد) 

  ي روش درآمدي نيز است.دهندهكه نشان واقع شده است» 2«ي شماره
  )اشخاص حقوقي( هاي اقتصاديبنگاه يدهندهنشان Aمربع  هـ)

  است.  )قيقيحاشخاص ( خانوارها يدهندهنشان Bمربع 
هــاي اقتصــادي بــه ســمت خانوارهــا از سوي بنگاهكاالها و خدمات زيرا 

  جريان دارد.
  
  
  
  
  

 )38و  37ي ها، صفحهو بازار، توليد توليد(  »«يگزينه -130

000.000.225000.300750 ريال  ي بنگاهساالنه درآمد  
000.800.412000.400 ريال  ي بنگاهي ساالنهاجاره  

000.600.9124000.200 ريال  ي كاركناني همهحقوق ساالنه  
  توليدي هايي ماشيني استهالك ساالنههزينه

000.920.1000.600.9 ريال
100
20

  
000.450.4000.600.9000.800.4 ي بنگاهي ساالنههزينه  

000.770.20000.920.1 ريال   
  ي بنگاه(منفعت) ساالنه سود = 

000.230.204000.770.20000.000.225 ريال   
  ها نيست.كه متأسفانه پاسخ صحيح در بين گزينه

  )80و  79ي ها، صفحهي دولتبودجهمديريت كالن اقتصادي، (  »3«يگزينه -131
2/1يال رميليون 

100
12)1020(   

25/2يال رميليون 
100
15)2035(   

2يال رميليون 
100
20)3545(   

5/7يال رميليون 
100
25)4575(   

  
95/125/7225/22/1 يالرميليون   ي فردماليات ماهانه  

  000.950.12ريال 
000.050.62000.950.12000.000.75 ريال ي فردي خالص ماهانهمانده  

  است. »ايتصاعدي طبقه«نام نرخ مالياتي مورد محاسبه 
5صورتي كه فرد  در

گذاري ي خالص درآمد خود را در ســرمايهمانده 1

000.410.12ريــال ( جديد به كار ببــرد
5
1000.050.62 ( 

000.640.49000.410.12000.050.62  شريال بــراي 
  ماند. باقي مي

  
 »2«يگزينه -132

  )94و  93هاي ، صفحهمفاهيم و معيارهاي توسعهي اقتصادي، توسعه(  
  

درآمد سرانه   گروه كشورها
  »ساليانه«

اميد به زندگي 
  »در بدو تولّد«

سوادي درصد نرخ بي
  ساالنبزرگ

  (به طور متوسط)
كشور در حال50

ترين توسعه با پايين
 »درآمد سرانه«سطح

 1200تر از كم
 دالر

 درصد 35بيش از  سال 50تر از كم

كشور22تا20
 »يافتهتوسعه«

 25000از 
  درصد 1تر از كم  سال 78بيش از   باالتردالر 

  

توليــد ناخــالص داخلــي ســرانه در كشــور مــيالدي  2007ب) در ســال 
   .دالر بوده است 473دالر و در كنيا حدود  51000سوئيس بيش از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درآمد ملي

  جمعيت كشور
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 )121و  120هاي صفحهپول، نهادها و بازارهاي مالي، (  »                 1«ي گزينه -133

الف) چون يك واحد پول نتوانسته اســت در طــول زمــان ارزش خــود را 
  آن دستخوش تغيير است. قدرت خريدگوييم حفظ كند، مي

ارزش خــود را حفــظ نكــرده » هاسطح عمومي قيمت«پول در مقابل  ب)
  است.

  دارد. بستگيدر جامعه  »هاسطح عمومي قيمت«ج) قدرت خريد پول به 
ي يــك رابطــه» هــاسطح عمــومي قيمت«ي قدرت خريد پول با د) رابطه
ها افزايش يابد، قــدرت خريــد است. هرچه سطح عمومي قيمت معكوس

هــا برعكس، با پــايين رفــتن ســطح عمــومي قيمت يابد وپول كاهش مي
  يابد.قدرت خريد پول افزايش مي

نســبت بــه  پــول هـ) يكي از داليل كاهش قدرت خريد پول، حجم زيــاد
  توليد در يك جامعه است.

  در آن جامعه است. تورمي وجود در جامعه نتيجه كاهش قدرت خريد پولو) 
 )98و  97ي هاصفحهتوزيع درآمد و فقر،  ي اقتصادي،توسعه(  »4«ي گزينه -134

1/درصد    سهم دهك چهارم - اوّل= سهم دهك  5
/درصد 8 /سهم دهك چهارم5  7 1   سهم دهك چهارم5

درصد   سهم دهك پنجم -سهم دهك دوم 2
/درصد  9 / سهم دهك پنجم5  7 5   سهم دهك پنجم2

درصد   سهم دهك نهم - سهم دهك ششم 3
/درصد  9  سهم دهك ششم5 3سهم دهك ششم / 12 5  

/درصد  6   سهم دهك دهم –سهم دهك هفتم 5
/ سهم دهك هفتم10درصد 6 / سهم دهك هفتم5 16 5  

 )120و  116هاي صفحهپول، نهادها و بازارهاي مالي، (           »3«ي گزينه -135

70350واحد 
5
1

ارزش مسكوكات مردم  

  هاي در دست مردم = ميزان نقدينگيارزش اسكناس +
  هاي ديداري + ارزش مسكوكات در دست مردم ارزش سپرده

  هاي غيرديداري +ارزش سپرده
377015007102200واحد  ميزان نقدينگي  

  هاي ديداري است.هاي جاري اشخاص همان سپردهحساب
  هاي در دست مردم= حجم پول در گردشش اسكناس+ ارز

  هاي ديداري + ارزش مسكوكات در دست مردم ارزش سپرده
2620350702200واحد  حجم پول در گردش  

  ي غيرديداريي ديداري + سپردهسپرده1500واحد 
  هاي جاري)وجودي حسابي ديداري (مسپرده350واحد 

  ي غيرديداريسپرده1500350واحد  
  ي غيرديداري سپرده1150واحد 

  ي غيرديداريدار = سپردهي مدتانداز + سپردهي پسسپرده
اندازي پسسپرده 4801150  

  اندازي پسسپرده670واحد 
  
  

 پاسخ دهنده: سارا شريفي 
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 »4«ي گزينه - 136

  )77و  76، 74 ،67 يهاصفحه، تاريخ ادبيات ايران )،1اريخ ادبيات (ت(
  هاي ديگر:تشريح گزينه

هاي چهارم و پنجم هجري را دوران طاليي فرهنگ سده»: 1«ي گزينه
  اند.اسالم دانسته

: عنصري بر خالف فرخي به جاي روي آوردن به تغزل، »2«ي گزينه
  كند.مقدمه آغاز ميپردازد يا قصايد خود را بيبيشتر به وصف مي

ي هاي نخستين اسالمي، عارفان بيشتر بر جنبهدر سده »:3«ي گزينه
عملي كار تأكيد داشتند و به نشر اصول و تعاليم عارفانه از طريق درس و 

  اعتقاد بودند.بحث و كتاب و تعليم بي

  )69ي صفحه، رانتاريخ ادبيات اي )،1(تاريخ ادبيات (  »3«ي گزينه - 137
هاي زمان خود مانند نحو، طب، داني، از دانشمنوچهري عالوه بر تازي

هاي خاص آن علوم را در نجوم و موسيقي آگاه بوده و اصطالحات و واژه
برده است؛ همين امر، بر دشواري شعر او بيش از شعر خويش به كار مي

  پيش افزوده است.

  )تركيبي ،ريخ ادبيات ايرانتا )،1(تاريخ ادبيات (  »1«ي گزينه - 138
منشĤت و «از ناصرخسرو، » الحكمتين و سفرنامهزادالمسافرين، جامع«

الطير، تذكرةاالوليا و مختارنامه، منطق«از خاقاني، » تحفةالعراقين
از » االنوار، شيرين و خسرو و مجنون و ليليمطلع«از عطار و » نامهمصيبت

  اميرخسرو دهلوي هستند.

   »2«ي گزينه - 139

  )135و  134ي هاصفحه تاريخ ادبيات ايران، )،1(تاريخ ادبيات (
ي حديقه است كه سرودن التحقيق مثنوي ديگري به وزن و شيوهطريق

  تمام شده است. 528آن در سال 
   »2«ي گزينه - 140

  )184 يصفحه تاريخ ادبيات جهان، )،1(تاريخ ادبيات (
ذهن او همان است طبيعت انسان و قدرت «گويد: گتشد نقاد آلماني مي

كه دو هزار سال پيش بوده است؛ بنابراين، راه التذاذ شعري هم بايد 
  اند.همان باشد كه باستانيان به درستي انتخاب كرده

   »2«ي گزينه - 141

 )27ي صفحه تاريخ ادبيات ايران، )،2(تاريخ ادبيات (

ها، يوسف و زليخا، ليلي و مجنون، شده در گزينههاي مطرحاز كتاب
ي اسكندري، سلسلةالذهب، سبحةاالبرار و مان و ابسال، خردنامهسال

االنس از تحفةاالحرار از آثار منظوم جامي و لوايح، اشعةاللمعات و نفحات
  آثار منثور وي هستند. بهارستان جامي نيز به نظم و نثر است.

  .لمعات از فخرالدين عراقي است و مجنون و ليلي از اميرخسرو دهلوي
   »3«ي گزينه - 142

 )77ي صفحه تاريخ ادبيات ايران، )،2(تاريخ ادبيات (

در عصر صبا علما و مجتهداني چون مال احمد نراقي، ميرزا محمود فدايي 
مازندراني، حاج مال هادي سبزواري و ميرزا حبيب خراساني به سرودن 

  شعر پرداختند.
   »1«ي گزينه - 143

)160و  103، 77ي هاصفحه تاريخ ادبيات ايران، )،2(تاريخ ادبيات (  

ديوان سلمان ساوجي را مهرداد اوستا تصحيح كرده است و تاريخ بلعمي 
الملك العجم نيز اثر ميرزا محمدتقي لسانالشعراي بهار. براهينرا ملك

  سپهر است.
   »4«ي گزينه - 144

 )181تا  178هاي صفحه ،جهانتاريخ ادبيات  )،2(تاريخ ادبيات (

هاي درخشد، وداع با اسلحه و برفميپيرمرد و دريا، خورشيد همچنان «
ها، يوليسيز و بيداري دوبليني«از ارنست همينگوي، » كليمانجارو

از فرانتس » محاكمه، مسخ، آمريكا و قصر«از جيمز جويس، » هاگانفين
دهن، گرترود و بازي با سيذارتا، گرگ بيابان، نرگس و زرين«و » كافكا
  تند.از هرمان هسه هس» ايهاي شيشهمهره

   »3«ي گزينه - 145

 )199و  197، 183هاي صفحه تاريخ ادبيات جهان، )،2(تاريخ ادبيات (

  ي جاهلي است.ي ذبياني از نقادان شعر دورهنابغه -الف
نويسي به سبك نوين عراق را محمود احمد هاي داستاننخستين قدم -ج

  السيد برداشته است.
   »4«ي گزينه - 146

 و بديع)هاي ادبي، تركيبي بيان (آرايه

  مجاز از انديشه است.» سر»: «د«بيت 
مفهوم مصراع اول است رغم ظاهر متفاوت، هممصراع دوم علي»: ج«بيت 

  و بيت، اسلوب معادله دارد.
گردد و تابش به تبديل تربيت به تبديل ناكس به كس برمي»: ب«بيت 

  خزف به گهر. بنابراين، بيت لف و نشر مشوش دارد.
  جناس ناقص افزايشي دارند.» سيم« و» نسيم«»: هـ«بيت 
ي استعاري است و در آن ديده مانند اضافه» موج ديده« »:الف«بيت 

  دريا دانسته شده است.
   »1«ي گزينه - 147

 هاي ادبي، تركيبي بيان و بديع)(آرايه

  ناله كردن دل تشخيص دارد.»: د«بيت 
از تو  -2ي دوريِ تو به واسطه -1ايهام دارد: » دور از تو»: «هـ«بيت 

  دور باد.
مفهوم مصراع اول رغم ظاهر متفاوت، هممصراع دوم علي»: ب«بيت 

  است و بيت، اسلوب معادله دارد.
، 2، هرچه بداني مگوي: نشر 2، زبان: لف 1دست: لف »: الف«بيت 

  1هرچه تواني مكن: نشر 
  ي مصرحه از معشوقاستعاره»: پارهماه»: «ج«بيت 

   »1«ي گزينه - 148

 ادبي، تركيبي بيان و بديع)هاي (آرايه

توان حسن تعليل ضعيفي برقرار دانست اما بيت مي» 1«ي در بيت گزينه
  ايهام تناسب ندارد.

  هاي ديگر:تشريح گزينه
/ درخت، ميوه، به  بهتر -2نوعي ميوه  - 1ايهام دارد: » به»: «2«ي گزينه

 و بوستان: مراعات نظير

 آميزيي شيرين: حسهجهكل بيت تشبيه دارد. / ل»: 3«ي گزينه

درگوش: كنايه از آرايي / حلقهواج»: ـِ«تكرار مصوت »: 4«ي گزينه
  مطيع

   »3«ي گزينه - 149

 هاي ادبي، تركيبي بيان و بديع)(آرايه

  دماغ تر داشتن: كنايه از سر حال آوردن

 )96(داخل زبان و ادبيات فارسي 
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  خشك و تر: تضاد
شراب كه در اين معنا با باده  -2هميشه  -1مدام ايهام تناسب دارد: 

  ناسب دارد.ت
   »2«ي گزينه - 150

 هاي ادبي، تركيبي بيان و بديع)(آرايه

  آهنگم: تشبيهساز بي
هاي موسيقي كه در اين يكي از دستگاه - 2آوا  -1نوا ايهام تناسب دارد: 

  معنا با ساز، آهنگ، خارج و نوازش تناسب دارد.
  مالطفت و مهرباني. -2ساز زدن  -1نوازش ايهام دارد: 

  ايام: مجاز از مردم ايام
  )12تا  8 ي، صفحه 2درس ،قافيه(  »4«ي گزينه - 151

(جهان) در هر دو مصرع در يك معنا و رديف است.( » 4«در بيت گزينه 
 �ِ بيان-«) 2طبق تبصره (سازند. زيرا ديباچه و خواجه) قافيه صحيح نمي

 شود، حتي اگر جز اصلي كلمه باشد.حرف الحاقي محسوب مي» حركت
  كنار گذاشتن آن حروف مشترك قافيه در اين دو كلمه وجود ندارد.با 

  هاي ديگر:تشريح گزينه
  )1حرف قافيه طبق قاعده (» و«وجو) = او و جست»: ( 1«گزينه 
) حروف قافيه طبق قاعده (-�ُد+-(شده و بده) = (»: 2«گزينه  ِ�2(  
) و (-�َند+-(خنده و زنده) = (»: 3«گزينه  ) حروف قافيه-�ِند+-�ِ و طبق  �ِ
  ) 3) و تبصره (2قاعده (

  
  ) 6 ي، صفحه1درس  ،قافيه(  »1«ي گزينه - 152

�ِيب) حروف قافيه و -(غيب و عيب) كلمات قافيه، (» 1«در بيت گزينه 
  است. ) با الگوي مصوت+صامت+صامت2طبق قاعده (
  هاي ديگر:تشريح گزينه

 ) =2(حبيب و عندليب) = (يب) حروف قافيه طبق قاعده (»: 2«گزينه 
  مصوت+صامت

) = 2�َت) حروف قافيه طبق قاعده (-(روايت وشكايت) = (»: 3«گزينه 
  مصوت+صامت

�َد) حروف قافيه -�َر+-�َد) و (-�ُر+-آورد) = (خورد و مي(مي»: 4«گزينه 
  ) = مصوت+صامت2طبق قاعده (

  ) 46تا  43هاي ، صفحه6عروض، درس(                »2«ي گزينه - 153
آوردن فاعالتن به جاي فعالتن ارات وزني (هم اختي» 2«در بيت گزينه 

 "در هر دو مصراع، بلند بودن هجاي پايان هر دو مصراع و ابدال در
و تغيير  "بودم افتاده"حذف همزه در ) و هم اختيارات زباني ( "آورد

  ) وجود دارد."سر"كميت مصوت كوتاه به بلند در واژه 
  هاي ديگر:تشريح گزينه

» 4«فقط اختيارات وزني و در بيت گزينه » 3و 1«هاي در ابيات گزينه
  فقط اختيارات زباني وجود دارد.

  )53ي، صفحه7عروض، درس(                »4«ي گزينه - 154
« و در بحر » مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن«بيت صورت سوال بر وزن 

  سروده شده است.» مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف

  )53ي، صفحه7رسعروض، د(                »3«ي گزينه - 155
است و با بيت » مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن«بيت صورت سوال بر وزن 

 5در گروه وزني » مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن« بر وزن » 3«گزينه 
  قرار دارد.

  هاي ديگر:تشريح گزينه
  فاعالتن فاعالتن فاعلن»: 1«گزينه 
  مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن»: 2«گزينه 
  اعلن فعالتن مفاعلن فعلنمف»: 4«گزينه 

  ) 59و  58ي ، صفحه8عروض، درس (                »2«ي گزينه - 156
سروده شده »  مفاعلن فعالت مفاعلن فعلن« بر وزن » 2«مصرع گزينه 

  كه وزن دوري نيست.
  هاي ديگر:تشريح گزينه

  مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن»: 1«گزينه 
  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»: 3«گزينه 
  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن»: 4«گزينه 

  )52ي ، صفحه7عروض، درس(                »3«ي گزينه - 157
 هفتمين وزن پركاربرد شعر فارسي» مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن«وزن 
  است.

  هاي ديگر:تشريح گزينه
هشتمين وزن پركاربرد شعر فارسي البته بدون احتساب »: 1«گزينه 
  هامثنوي

  )، تركيبي26نقد ادبي، درس (                »2«ي گزينه - 158
  شناسي هستند.مربوط به نقد روان» 2«برده در گزينه افراد نام

  )106و  105هاي ، صفحه16شناسي، درس سبك(                »1«ي گزينه - 159
گويي و واسوخت ويژگي واقعهو  انديشي ويژگي ادبيگويي و نازكتازه

  سبك هندي است. فكري
  )150هاي ، صفحه21شناسي، درس سبك(                »4«ي گزينه - 160

اغتنام فرصت به » 3و2، 1«هاي در بيت صورت سوال و ابيات گزينه
غنيمت » 4«كه در بيت گزينه اشاره شده است. در حالي وقت و زمان

  شمردن فرصت رندي مورد نظر است.

  )108هاي ، صفحه16شناسي، درس سبك(                »1«ي گزينه - 161
به اين مفهوم كه زيبايي و » 1«ي در مصرع صورت سوال و بيت گزينه

  خورد، اشاره شده است. هاي كوچك بر هم نميخوبي از زشتي

  )114هاي ، صفحه17شناسي، درس سبك(                »3«ي گزينه - 162
ناپذيري از آن در بيت صورت سوال به ستايش طلب تالش و خستگي

ترك كوشش راه رسيدن به » 3«در بيت گزينه كه توجه دارد، در حالي
  مقصود دانسته شده است.

  )190ي ،صفحه27نقد ادبي، درس(                »4«ي گزينه - 163
نادرست هستند. » 4«با توجه به داستان چينيان و روميان عبارات گزينه 

توانند دل و روح ي نفس ميروميان، كساني هستند كه با تهذيب و تزكيه
  تجلي اسرار الهي بكنند..خود را محل 

  )148ي ، صفحه21شناسي، درس سبك(                »4«ي گزينه - 164
به لزوم وجود راهنما و پرسيدن راه اشاره » 3و2، 1«هاي در ابيات گزينه

  شود.اين مفهوم ديده نمي» 4«كه در بيت گزينه شده است. در حالي



  96سراسري انساني     ي)چ(قلم كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش
 

 
  )101ي حه، صف15شناسي، درس سبك(                »3«ي گزينه - 165

شكن در شكن بودن و چين » 3«در بيت صورت سوال و بيت گزينه 
  كند.تصوير مشتركي از زلف يار ترسيم مي

  هاي ديگر:تشريح گزينه
كوتاهي و سياهي » 2«عنبرافشاني و در بيت گزينه » 1«در بيت گزينه 
  شود.زلف تصوير مي
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 (ترکیبي(، 3)ترجمه، عربي )  «3»ي  گزينه -611
/ خوب انساان  اساک یسا  یا        ( اسلوب مدح)«: نعمَ االنسان مَن»

از «: ال یغفال نان     / » شاو   ب  هدفش مشغول ما  «: یشتغل بهدف »

 : هم، نیز«أیضاً»گر  /     غافل نم 

 (ترکیبي (،3)ترجمه، عربي )  «2»ي  گزينه -611
«: لحظا  / »نمی ینم، ترک نم  رها نم ( «یَدعُ -وَ عَ»از فعل )«: ال أ عُ»

از باب مفانل  اسک، نشین  با او ) هم«: مجالست / » ی، یک لحظ ا لحظ 

خاارر   از ترس، ب ( مفعول ل ): «خوفاً/ »(شو  استفا ه م  «با»پس لفظ 

 او  های نلم  : فضیلک«فضائل  العلمیّ »از  سک  ا ن/ «: فقدان/ »ترس

 ر نبارت نرب  نیسک، پس س   «حت »ی  گوی : یلم  راه سریع پاسخ

  شوند  ی  یگر حذف م  گزین 

 ((، ترکیبي2)ترجمه، عربي )  «4»ي  گزينه -611
«: سای  ااارع  / »ی پوشانندها پر ه«: حجاب ساتِر/ »بر باری«: الحلم»

 شمشیری برنده

ی جملا  نیساک،  ر    ی ا اما   گوی : نیازی ب  ترجما   راه سریع پاسخ

 «پوشایده »، «2»ی  ترجما  نشاده،  ر گزینا     «نقال »، «1»ی  گزین 

ی  پوشاننده»، «3»ی  و  ر گزین  (ساتِر اسم فانل اسک!نا رسک اسک )

 ضمیری نیسک  ،معا لاسک، چون  ر نبارت نرب   نا رسک «تو

 ((، ترکیبي2)ترجمه، عربي ) «1»ي  گزينه -611
ترجم  نشاده اساک،    «إن: اگر»یامالً مشخص اسک ی   ر این گزین ، 

اگر انسان  ر برابر مر م تواضع یناد، او را از  »ی صحیح نبارت:  ترجم 

 «برند! نظر منزلک و مقام باال م 

 (ترکیبي(، 3) و (2) ، عربيتعریب)  «1»ي  گزينه -611
/  حلاو النججااح  «: شیرین  موفقیک/ »یذُق، ذاقَ (فعل شرط)«: بچشد»

: صعوبات «های زندگ  سخت »أمامَ/ : « ر مقابل/ »مرجة واحدة«: بار یک»

 یصیرْ، صَبرَ (جواب شرط: )«ورز  استقامک م »الحیاة/ 

چشااند،  »فعلا  متعادی با  معناای      «ذوّقق، یُا ذوَّ» اک ینید یا   

 اسک  «چشاند م 

 (ترکیبي(، 3) ، عربيتعریب) «4»ي  گزينه -616
«: فرزندانشاان / »الوالدانِ اللجاذانِ، الوالادینِ اللجاذینِ   «: والدین  ی    »

ال : « ارناد  باز نم / »سبیل التقدّم«: اه پیشرفکر/ » أوال هما، أبناءهما

 «1»ی  باید ب   نبال فعل مضارع مرفوع و منف  باشیم، گزینا  یصدّانِ )

 «اند بازنداشت »مجزوم فعل  «2»ی  ، گزین «نباید باز ارند»فعل مجزوم 

نیکاو  / »(اساک   «بازنخواهناد  اشاک  »فعل منصاوب   «3»ی  و گزین 

 لوالدانِ: نعمَ ا«والدین  هستند

 (ترکیبي(، 2، عربي )اعراب گذاري)  «1»ي  گزينه -611
اُستُشهِدَ ف  ساحَ ِ الجِهاا ِ اِنناا نَشَارَ    »گذاری  رسک نبارت:  حریک

 «مُجاهِداً وَ إحدی نَشرةَ مُجاهِدةً!

فعل ماض  مجهول اسک و  ر پایانش فتحا    «اُستُشهِدَ» اک ینید ی  

م اسم فانل اسک، پاس ناین الفعلاش    ه «مِجاهِد: جها گر»گیر ،  م 

 باید یسره بگیر   (ها)

 ((، ترکیبي3، عربي )اعراب گذاري) «3»ي  گزينه -611
 خبر آن و مرفوع اسک  «سانِح ٌ»و منصوب و  «إنَّ»اسم  «الفُرص َ»

 (ترکیبي، سال چهارم ، عربيتحلیل صرفي و نحوي)  «3»ي  گزينه -611
 های  یگر: تشریح گزین 

 اسم  جامد اسک، ن  مشتق  «لیالً: »«1»ی  گزین 

واو نطا ،  عاد از  نا رسک اسک، اسم ب «مفعول فی  نانٍ: »«2»ی  گزین 

  ار   «معطوف»همیش  نقش 

 ذیر شو   «منا ی مضاف»نا رسک اسک و باید  «فانل: »«4»ی  گزین 

 (33ي  (، صفحه3، عربي )تحلیل صرفي و نحوي)  «2»ي  گزينه -611
 های  یگر: تشریح گزین 

ای  نا رسک اسک، چون اصالً مضاف الی  «معرف باالضاف : »«1»ی  گزین 

 ندار  

بایاد بااب تفعیال ذیار     نا رسک اسک،  «من باب تفعل: »«3»ی  گزین 

 (ادَّمَ، یُقدِّمُ، تَقدیمشو   )

باید  اک یر  ی   ،نا رسک اسک «منوع من الصرفم: »«4»ی  گزین 

 !«مدین »ی  اند، ن  خو  یلم  غیرمنصرفاسم شهرها و یشورها 

 (31ي ، صفحه، عربي سال چهارمقواعد اسم)  «2»ي  گزينه -611
ای بهتر از تجرب  نیساک،   هیچ مدرس »ی نبارت  اک ینید:  ب  ترجم 

 «، نمر ماسک!(بهااما بهای آن گران اسک و آن )

گر   و مونث آمده اسک، اماا   برم  «تجرب »ب   «نمنها» ر  «ها»ضمیر 

 (هوَگر   و باید مذیر باشد  ) برم « نمن»ب   «ه »ضمیر 

 (353و  351ي ها (، صفحه2، عربي )قواعد اسم)  «3»ي  گزينه -611
 اسم منسوب اسک  «الصّرف »اسم مصغر و  «ابیل»

 های  یگر: تشریح گزین 

 (الهیّ  ر این گزین  فقط اسم منسوب وجو   ار   ): «1»ی  گزین 

 (رفیلوجو   ار   ) مصغر ر این گزین  فقط اسم : «2»ی  گزین 

 (ذهب ّ ر این گزین  فقط اسم منسوب وجو   ار   ): «4»ی  گزین 

 (9 ي ، صفحه، عربي سال چهارمقواعد اسم) «4»ي  گزينه -611
هذه ی اسک ی  ب  یک اسم مونث )ضمیر مستتر، «یشف » فعلفانل 

بیاید و جایز  (تشف ) مونثصورت  گر  ، بنابراین باید ب  برم  (الطجفل 

 نیسک ی  مذیر باشد  

 (31تا  35ي  ها ، صفحه، عربي سال چهارم)انواع اعراب «3»ي  گزينه -611
های پرسش  اسک و  و از اسم «برای چ »ب  معنای  «لِماذا»همان  «لِمَ»

ی فعل اشتباه گرفک، بنابراین هیچ  مجزوم یننده «لم»نباید آن را با 

 لیل  ندار  ی  حرف نون از تانیری بر روی فعل پس از خو  ندار  و 

  صحیح اسک  «ال تستمعانِ»آخر فعل حذف شو   پس 

 های  یگر: تشریح گزین 

 سک فعل شرط و مجزوم ب  حذف نون ا «تتواضعوا»: «1»ی  گزین 

 سک و مجزوم ب  حذف نون ا جواب رلب «تَنجحوا»: «2»ی  گزین 

 انیم ی   و م  سکامضارع منصوب فعل  «أن یتمتجعنَ»: «4»ی  گزین 

 شو   ی جمع مونث نون از آخر فعل حذف نم   ر صیغ 

 (332ي  (، صفحه2، عربي )قواعد اسم)  «1»ي  گزينه -611
اسک ی  اسم  «تنالما»ی وصفی  اسک و موصوف آن،  جمل  «یُعرفون»

ب  تبعیک از آن، ی وصفی  هم  و منصوب اسک، پس جمل  «إنج»موخر 

   شو   ممنصوب 

جمل  وصفی   «یُسرنونَ»و  «تنتشر»، «لیس ل   »های  یگر،   ر گزین 

 (فلک، اطیرة و أرفالهایشان ) ب  تبعیک از موصوفهستند ی  همگ  

 محلجاً مجرور هستند 

 (333 ي (، صفحه3اسالیب جمله، عربي ))  «2»ي  گزينه -616
متعجب من  اسک،  «الیومانِ»و ی تعجّب  صیغ  «أضرج»، «2»ی  گزین ر  

 «الیومینِ»جای  ی  متعحب من  باید منصوب باشد، بنابراین  از آن

 صحیح اسک 

 (11)داخل  عربي
 



 9696كد:  661  كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش    65سراسري انساني 

 (312ي  (، صفحه3، عربي )نصوباتم)  «1»ي  گزينه -611
 ر  ، مفعول ب  اسک،م جمل  متعدی باشد، اصل تمییزهفعل مبات  و

   ، مفعول ب  اسک متعدی اسک، پس اصل تمییز «یثَّر»جا  این

 های  یگر: تشریح گزین 

وات  فعل مابهم جملا ، الزم    ،سکا الزم  فعل «شتهراِ»: «2»ی  گزین 

 باشد، اصل تمییز، فانل اسک 

، امل ابهامنوات   ،سکا «اصَرأ»نامل ابهام اسم تفضیل : «3»ی  گزین 

 سک بتدامباشد، اصل تمییز،  سم تفضیلا

وات  فعل مابهم جملا ، الزم    ،سکا الزم  فعل «سُنَح»: «4»ی  گزین 

 باشد، اصل تمییز، فانل اسک 

 (11ي  ، صفحهرماال چهس، عربي نصوباتم) «4»ي  گزينه -611
از جمل ،  «إلجا»حذف ا ب ر این گزین ، از نوع مفرجغ اسک و نا استث

   رفوع اسک منابراین ب گیر   م نقش فانل  «مَن»ای مستثن

نوع  زا، یامل اسک و استثنا ی ابل از إلجا ، جمل «2»و « 1»های  گزین  ر 

، «3»ی  گزین  ر بنابراین مستثن ، منصوب اسک   اسک، یرمفرغغ

 «لدّناءا»ای مستثناز جمل ،  «إلجا»حذف ا بو  استثنا از نوع مفرغ اسک

   اسک  نصوبمنابراین ب گیر   م  فعول ب منقش 

 (353ي  (، صفحه3، عربي )الغتب) «2»ي  گزينه -611
، ول  ا ات تشبی  و مشبّ  ب  اسک «استمساک»مشبّ  و  «االیمان»

    ذوف اند، بنابراین تشبی  از نوع بلیغ اسک حوج  شب  م

 های  یگر: تشریح گزین 

 اسک  وج  شب  «جماالً» ات تشبی  و ا «شب یُ»: «1»ی  گزین 

 اسک  ات تشبی  ا «کَ»: «3»ی  گزین 

 اسک  وج  شب  «  العظم ف»: «4»ی  گزین 

 (393ي  (، صفحه3، عربي )الغتب) «4»ي  گزينه -611
ی  شناسند،  ر گزین  م  «فاصل »آیات ارآن ، معموال سجع را با نام ر  

 میان یلمات پایان ، سجع یا فاصل  وجو   ار   «4»
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  »2«ي  گزینه - 216

 )53و  48، 47هاي  صفحه ،)1(شناسی  جامعه( 

اي طبیعـی و تکـوینی نیسـت بلکـه      جهان اجتماعی و نظم آن، پدیده

تمـاعی  هاي جهان اج این بیانگر یکی از ویژگی. اي دارد هستی آگاهانه

  .است

یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل هرگاه 

 .شود می دگرگونریزد یا  بعد منتقل سازد، جهان اجتماعی آن فرو می

  .یکسانی ندارندهاي مختلف جهان اجتماعی اهمیت  اجزا و بخش

ي جهان اجتماعی دارند، کننده برا هایی که تاثیر حیاتی و تعییین خشبه ب 

هاي عمیق  در الیه .شود هاي عمیق و بنیادین جهان اجتماعی گفته می الیه

رض تغییـر  هایی قرار دارند که کمتر در مع دیدهپجهان اجتماعی، اجزا و 

  .گیردند و تحول قرار می

  »4«ي  گزینه - 217 

 )87و  80، 78 هاي صفحه ،)1(شناسی  جامعه( 

نوع آن، فهـم  ترین  ترین و گسترده عامشناخت اجتماعی انواعی دارد که 

  .عرفی یا شناخت عمومی است

برخـی  هاي مختلف با شناخت شهودي برخوردي یکسان ندارد و  فرهنگ

  .دانند ها، آن را غیرعلمی می از فرهنگ

شناخت علمی براي کشف واقعیت و شناخت درست و نادرسـت بـودن    

  .هاست امور و پدیده

  »3«ي  گزینه - 218

 )97و  37 هاي صفحه ،)1(شناسی  جامعه( 

 اراده از مستقل آن موضوع که ویندگ می شیدان و علم هر به نظري، علم

  .است انسان آگاهی و

 را ارزشـی  احکـام  و نبایـدها  و هابایـد  کـه  اسـت  اي ه قـو  عملـی  عقل

   .ندک یم داوري اجتماعی و فردي ايه ارزش ي درباره و شناسد یم

 عقـل،  خـاص  معنـاي از  که است علومی عقلی، اجتماعی علوم از منظور

  .کند می استفاده عملی، و نظري عقل یعنی

  »2«ي  گزینه - 219

 )43و  41، 39 هاي صفحه ،)2( شناسی جامعه( 

. قواي بدنی در حکم ابزارهایی براي قواي نفسانی و روانی انسان هسـتند 

ي پـرورش قـواي روحـی و نفسـانی نیـز       اگر این قوا آسیب ببینند، زمینه

ـ    . بینـد  آسیب مـی  هـاي جسـمانی بـر     أثیر ویژگـی ایـن گـذاره بیـانگر ت

  .صوصیات روحانی استخ

هاي نفسانی و روانی افراد جامعـه نیـز تعامـل و     یجهان اجتماعی و ویژگ

اینکه هر جهان اجتماعی بـا نـوعی خـاص از هویـت     . تأثیر متقابل دارند

  .اي از این تعامل و تأثیر است نمونهاخالقی و روانی افراد سازگار است، 

. کنـد  هر جهان اجتماعی به تناسب هویت خود با جهان نفسانی تعامل می

، هویـت افـراد از طریـق    )هویت این جهـان ( اي ي قبیله که در جامعه این

شود، بیانگر تعامل جهـان اجتمـاعی بـا     اي آنان مشخص می جایگاه قبیله

  .تجهان نفسانی اس

  

  »1«ي  گزینه - 220

 )60و  58هاي  صفحه ،)2( شناسی جامعه( 

  

دهد که آن فرهنـگ بـا وجـود     مرگ طبیعی یک فرهنگ هنگامی رخ می

هاي خود، با هویت جسـمانی و معنـوي افـراد     کارگیري تمامی ظرفیت به

ـ اصطکاك پیدا کند و از پاسخ به نیازهاي طبیعی و جسـما  ا فطـري و  نی ی

  .ها بازماند معنوي آن

جامعه توان حفـظ و دفـاع از   آید که  هویت در جایی به وجود میبحران 

توانـد   هویت میبحران . ود را نداشته باشدهاي اجتماعی خ عقاید و ارزش

  .به دگرگونی و تحویل هویت فرهنگی منجر شود

فرهنگی که متناسب بـا نیازهـاي معنـوي و روحـی افـراد عمـل نکنـد و        

ي معنـاي زنـدگی و مـرگ پاسـخ      هاي وجودي آدمیان را درباره پرسش

ها روزگار بگذراند یا با شـکاکیت   ندهد و در مسیر غفلت از این پرسش

دهـد و بـا انـواع     ود، نشاط زندگی را از دست مـی انگاري مواجه ش و پوچ

  .شود ها مانند یأس، ناامیدي و خودکشی افراد رویارو می مختلف آسیب

  »1«ي  گزینه - 221

 )82و  81ي ها صفحه ،)2( شناسی جامعه( 

هایی که پذیرفته است، بـا وضـع قـوانین و     نظام سیاسی بر اساس ارزش

  .گذارد مدیریت اجرایی، به سهم خود بر نظام اقتصادي اثر می

هاي فرهنگـی جامعـه    نظام سیاسی در جهت عقاید و ارزش اگر عملکرد

  .کند باشد، نظام فرهنگی مقبولیت نظام سیاسی را تأمین می

تواند با وضع قوانین و مقررات مالی رفـاه عمـومی را در    نظام سیاسی می

  .سقفی معین براي همگان تأمین کند

  »2«ي  گزینه - 222

 )67ي  صفحهعلوم اجتماعی، ( 

برخورد استعماري غرب با دیگر جوامع موجب شد تا جوامع غیرغربی از 

ایـن پدیـده اغلـب    . نظر اقتصادي و سیاسی در موضع ضعف قرار گیرند

ودبـاختگی  خ. کـرد  ها ایجاد مـی  نوعی خودباختگی فرهنگی را نیز در آن

که جامعه عناصر فرهنگ دیگـري  شود  ي خود باعث می فرهنگی به نوبه

بـدون تحقیـق و   اسـت،   که در قبال آن بـه خودبـاختگی دچـار شـده    را 

در شرایطی که جوامع غیرغربـی،  . اي تقلیدي فرا گیرد گزینش و به گونه

مدیریت خود را در گـزینش عناصـر مناسـب فرهنـگ غربـی از دسـت       

مدیریت انتقال را در چارچوب اهداف اقتصادي و سیاسی دهند، غرب  می

  .گیرد خود به دست می

  »2«ي  گزینه - 223

 )92و  81، 77ي  ها صفحهعلوم اجتماعی، ( 

هاي گذشته پیمـود   فرهنگ جدید غرب، مسیري را براي حل چالش :الف

هـاي جدیـد بـه     چـالش . که مسائل و مشـکالت جدیـد بـه دنبـال آورد    

  .چالش معرفتی و علمی: شود؛ مانند هاي متفاوتی آشکار می صورت

رالیسم با تکیه بـر شـعار آزادي و خصوصـاً آزادي اقتصـادي، راه     لیب :ب

ي حیـات   استثمار را براي صاحبان ثروت باز کرده و عدالت را در عرصه

  .انسانی نادیده انگاشته بود

اصطالح مرکز و پیرامـون بـه نقـش مرکـزي کشـورهاي ثروتمنـد و       : ج

هـاي درونـی    بر اساس این نظر، جوامع غربی چـالش . صنعتی اشاره دارد

  .کنند می حلخود را از طریق استثمار اقتصادي کشورهاي غیرغربی 

  »3«ي  گزینه - 224

  )116و  109، 45هاي  صفحهعلوم اجتماعی، ( 

هاي فرهنگی  ترین الیه هاي روشنگري عمیق فرهنگ جدید غرب با فلسفه

  .کرد غرب را تسخیر می

  )96داخل (علوم اجتماعی 
  



  96سراسري انسانی     )چی قلم( گی آموزشگی آموزشکانون فرهنکانون فرهن 

  

در جریان انقالب مشروطه، رقـابتی سـخت بـین بیـدارگران اسـالمی و      

  .زده به وجود آمد منورالفکران غرب

ي سیاسی ناسیونالیستی در حرکت افراطی و اسـتعماري خـود بـا     اندیشه

ي اسالمی و رجوع به دوران پیش از اسالم براي هریـک از   عبور از دوره

نـاطق اسـالمی   هاي تازه تأسیس که بعد از دخالـت اسـتعمار در م   دولت

ایـن عمـل بـه قصـد     . کـرد  اي ویژه تدوین می شناسنامه  ایجاد شده بود،

شـد کـه بـه اقتضـاي عملکـرد       هایی انجـام مـی   سازي براي دولت هویت

  .استعماري جهان غرب پدید آمده بودند

  »4«ي  گزینه - 225

  )115و  78، 64 هاي صفحهعلوم اجتماعی، ( 

جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار نظام سیاسـی جامعـه را تغییـر    

  .داد، یک انقالب اجتماعی بود می

پردازان اقتصاد لیبرال، آزادي فعالیت صـاحبان سـرمایه را ضـامن     نظریه

  کردند ي دولت را منع می دانستند و هرنوع مداخله پیشرفت جامعه می

اي،  المللـی و بازارهـاي مشـترك منطقــه    گیـري نهادهـاي بــین   شـکل بـا  

اي خـاص محـدود    المللـی بـه منطقـه    هـاي بـین   گذاري شـرکت  سرمایه

هاي عظیم اطالعاتی، تغییرات اقتصادي  ها با استفاده از شبکه شود، آن نمی

  .کنند در سطح جهانی را شناسایی و مدیریت می
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  )132و  112، 101 هاي صفحهعلوم اجتماعی، ( 

هاي کاذب و دروغین  افول سکوالریسم و اقبال به معنویت، بازار معنویت

  . راي غارت میراث درهم ریخته روشنگري مدرن رونق بخشیدرا ب

وح با بیداري اسالمی، رویکرد دینی و معنوي به زندگی اجتماعی در سـط 

هـاي   ها و آرمان مختلف جوامع غربی به وجود آمد و بدین ترتیب، ارزش

  .بعد از رنسانس، اعتبار جهانی خود را از دست داد

هـاي روشـنفکري چـپ در     ق و از بین رفتن جاذبهبا فروپاشی بلوك شر

ي خود را از دست  سطح جهانی، این جریان در کشورهاي اسالمی جاذبه

ــار در حاشــیه  ــن جوامــع، دیگــر ب هــاي  ي اندیشــه داد و غربزدگــان ای

  .لیبرالیستی غربی قرار گرفتند
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  )111ي  صفحهعلوم اجتماعی، ( 

هـاي   اعتراض روشنفکران چپ به نسل اول، از جهت گریز آنان از بنیـان 

ستیزي آنان نیست؛ بلکه از نوع اعتراضاتی اسـت   فکري اسالمی یا اسالم

که طی قرن بیستم در کشـورهاي غربـی نسـبت بـه عملکـرد اقتصـادي       

  .داري شکل گرفت هاي لیبرالیستی و سرمایه نظام
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  )118ي  صفحهعلوم اجتماعی، ( 

انقالب اسالمی ایران، بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی بود که در 

ي نزدیک بـه صدسـال    این بازگشت با هزینه. مشروطه آغاز کرده بودند

 زده، ربمنورالفکران غـ ي رقابت با  شد؛ تجربه ي تاریخی انجام می تجربه

ــهي اســتبداد ا تجربــه ــار روشــنفکرانی کــه در  ســتعماري و تجرب ي رفت

 .کردند می  ي بلوك شرق و غرب عمل حاشیه
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  )125ي  صفحهعلوم اجتماعی، ( 

هاي مدرن  بخش قرن بیستم، تقلیدهاي بدلی از انقالب هاي آزادي انقالب

میالدي روسیه نیز، انقالبی بود که گرچـه بـا    1917اکتبر انقالب . بودند

هاي مشابه اروپایی به دلیـل رویکـرد چـپ و سوسیالیسـتی      دیگر انقالب

ها  تفاوت داشت، ولی با خصلت سکوالر و دنیوي خود در چارچوب آرمان

  .کرد هاي روشنگري مدرن عمل می و ارزش
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  )115و  54ي  ها صفحهعلوم اجتماعی، و  34 ي ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

 وضـع  خـدمت  در تـا  نیست ابزاري علم یک فقط انتقادي، شناسی هجامع

 دانشـی  بلکـه  باشـد  ولغمش حوادث ريیگ شپی و ینیب شپی به و موجود

ـ  هتوصـی   ارهـا، هنج و اه شارز به نسبت داوري با که است  را خـود  ايه

  .هدد یم انجام مطلوب، نظام سوي به موجود نظام از گذار جهت

رفتـار خاصـی از پادشـاه    هدف تنها اصالح کار یـا    در جنبش عدالتخانه،

  .ي زمامداري پادشاه بود نبود؛ بلکه اصالح شیوه

ــامی     ــان نظ ــت ناوگ ــد حمای ــود، نیازمن ــارت و س ــراي تج ــان ب بازرگان

مردان بودند و بدین ترتیب، پیوند قدرت با ثروت و تجارت شـکل   دولت

  .گرفت
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  )37و  18، 13ي  ها صفحهعلوم اجتماعی، ( 

ظامی هایی قرار گرفتند که از نظر ن مغوالن به سرعت تحت تأثیر فرهنگ

به همین دلیل، امپراطوري مغول در . توسط مغوالن شکست خورده بودند

هاي اقوام مغلـوب، هـویتی چینـی،     چین، هند و ایران، تحت تأثیر فرهنگ

  .و به صورت سه حکومت مستقل درآمدو ایرانی پیدا کرد  هندي

شناختی فرهنگ معاصر غرب است و به  ترین ویژگی انسان اومانیسم مهم

در ایـن فرهنـگ، انسـان    . معناي اصالت انسان دنیوي و این جهانی است

ي  موجودي این جهانی است کـه اصـالتاً و بـا نظـر بـه ذات خـود، اراده      

  .را دادها  تصرف در دیگر موجودات و تسلط بر آن

دهد و  داري کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می فرهنگ سرمایه

  .گیرد ي آن به خدمت می کشورهاي دیگر را در پیرامون و حاشیه
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 86 ،82، 79 ي ها صفحهعلوم اجتماعی، و  86 ي ، صفحه)2(شناسی  جامعه( 

  )88و 

دیدگاه اقتصادي مالتوس ریشه در لیبرالیسـم متقـدم دارد درحـالی کـه     

او کرد و نظام اجتماعی مورد نظر  مارکس از لیبرالیسم اقتصادي انتقاد می

کـرد و صـورتی    داري عبور مـی  از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه

  .کرد سوسیالیستی و کمونیستی پیدا می

آگوست کنت معتقد بود که بعـد از انقـالب صـنعتی، جنـگ از قـاموس      

ي دیگـري از   بنـدد درحـالی کـه هـانتینگتون مرحلـه      شري رخت برمیب

  .کند ها یاد می کند از آن با نام جنگ تمدن بینی می ها را پیش درگیري

شناسی ارسطو، حاکمیت اکثریت در صورتی که بـر مـدار    براساس گونه

  .شود ها باشد، دموکراسی نامیده می هاي آن خواسته

  »4«ي  گزینه - 233

  )115و  54ي  ها صفحهعلوم اجتماعی، و  47 ي ، صفحه)2(شناسی  جامعه( 

ي تاریخی بین جوامـع مختلـف    ي روابط پایداري که در یک دوره شبکه

  . نظام جهانی است گیرد، ل میشک

ي بلـوك شـرق بودنـد،     بخشی از کشورهایی که زیر نفـوذ و در حاشـیه  

هـاي مبـارز    دادنـد و گـروه   ي پایداري و مقاومـت را تشـکیل مـی    جبهه

  .شدند زیر به بخش اخیر ملحق میفلسطینی ناگ



  96سراسري انسانی     )چی قلم( گی آموزشگی آموزشکانون فرهنکانون فرهن
 

 
بخشـی از هویـت اجتمـاعی او را      جهان اجتماعی به هنگام تولد هر فـرد، 

کند، یعنی آن فرد را به عنوان یکی از اعضاي خود به رسـمیت   تعیین می

  .شناسد می
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علوم و  87 ي ، صفحه)2(شناسی  جامعه، 94ي  ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

  )69ي  هصفحاجتماعی، 

هاي رویکرد صرفاً حسی و تجربی به علوم اجتمـاعی ایـن    یکی از آسیب

شناسی بـا   هي جامع است که ابزاري دانستن علوم اجتماعی، امکان مقابله

کارانه نسـبت   برد و به آن خصلتی محافظه هاي حاکم را از بین می ارزش

  .بخشد به جهان و نظام اجتماعی موجود می

م دانشمندان علوم سیاسی از تناقضی که از نارضایتی مردم نسبت به نظـا 

) تنـاقض (آید، با عنوان پارادوکس  سیاسی لیبرال دموکراسی به وجود می

  .کنند دموکراسی یاد می

ترین تأثیر را در  ترویج علوم انسانی غربی در کشورهاي غیرغربی، عمیق

شـوند   این علوم موجب مـی کند؛ زیرا  توزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می

هاي معنوي و دینـی، هویـت خـود را از نگـاه فرهنـگ غربـی        تا فرهنگ

هـاي   ها را از علمی که مبتنی بر بنیـان  این پدیده، فرهنگ. بازخوانی کنند

  .گرداند شان باشد، محروم می معرفتی دینی و قدسی
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 86 ي ، صفحه)2(شناسی  جامعه، 39 و 38 ي ها ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

  )48ي  هصفحعلوم اجتماعی، و 

داوري . پـردازد  هـا مـی   اي است که به شـناخت هسـتی   عقل نظري قوه -

  .ي عقل عملی است ارزشی بر عهده

داند کـه براسـاس سـنت و     اي الهی می ي فاضله را جامعه فارابی مدینه -

  .گیرد قانون الهی شکل می

  .درست است -

هاي متعالی است که  ي ارزش لیبرالیسم به معناي آزادي انسان از همه -

  .از او باشد مستقل



                                                                                    ۹۶پاسخ تشریحی درس منطق و فلسفه کنکور سراسری
:طالبی از انواع میوه ها و در نتیجه از نباتات است.طبق سلسله اجناس گیاهان جنس عالی آن ها جوهر است و ۳)گزینه۲۳۶

         در نتیجه گسترده ترین مفهوم نسبت به طالبی(از نظر دایره ی مصادیق) همان جوهر است.                                               

  

کلید):عبارت مذکور شامل دو قضیه است.(عدد سه یک عدد فرد است)،(عدد سه متعلق به مجموعه ی (تصحیح ۱)گزینه۲۳۷
  ،عدد فرد و متعلق به مجموعه ی اعداد طبیعی مفاهیم کلی هستند.                                                ۳اعداد طبیعی است).عدد 

  

ی گوناگون نسبی هستند.رنگ پذیری نسبت به جسم عرض خاص است.ناطق :عرضیات و ذاتیات نسبت به ذات ها۴)گزینه۲۳۸
بودن نسبت به انسان فصل است در حالیکه نسبت به حیوان عرض خاص است.دقت کنید که فصل تنها مربوط به یک ذات 

                                                                  است نه مشترک با ذات های دیگر.                                                                   

  

کلمات  ۱در جمله ی مذکور در گزینه ی  :موضوع قضایای شخصیه یک شخص یا مجموعه ی مشخص و معین است.۱)گزینه۲۳۹
ی بشری و مشخصا  حالت مطلق داشته و اشاره به شخص معین نمی کند.اما در سایر گزینه ها مجموعه ی اعداد فرد،جامعه

               خود مجموعه، موضوع مشخصی دارند.                                                                                               

  

ی یه قض:ظاهرا مقصود طراح از لفظ عکس،عکس مستوی است.هر چند متاسفانه با در نطر گرفتن عکس نقیض ۲)گزینه ۲۴۰
اصل سوال دو جواب خواهد داشت.عکس مستوی (هر الف ب است) قضیه ی (بعضی ب الف است) می باشد.نقیض(تناقض) 

                           این قضیه به صورت (هیچ ب الف نیست) در می آید.                                                                                 

  

:ماده و صورت قیاس شبیه یک فرمول ریاضی هستند. از این نظر خود فرمول همان قالب و صورت و مقادیری که ۳زینه)گ۲۴۱
                 به فرمول داده می شوند همان ماده ی قیاس هستند.                                                                                

  

ظ (الف) در دو مقدمه حد وسط است و با در دست داشتن قضیه ی (هر الف ب است) در صغری و (هیچ الف لف:۲)گزینه۲۴۲
بعضی ب غیرج نیست).چون این نتیجه صادق غیر ج نیست) در کبری یک قیاس شکل سوم تشکیل می گردد با نتیجه ی (

                                                                         است،پس عکس نقیض آن یعنی قضیه ی (بعضی ج ب است) صادق است.            

  



:عبارت مذکور در صورت سوال اگرچه بر اساس یک قیاس تنظیم شده اما شرایط و صورت قیاس را ندارد و از ۴)گزینه۲۴۳
                                                             مقدماتی تشکیل نشده است.                                                        

  

  

  :منبع هر دو قضیه ی مذکور در این گزینه حواس است.                                                                         ۴)گزینه۲۴۴

  

  یم دچار مغالطه ترکیب گشته ایم.                            :هرگاه ویژگی اجزا یک مجموعه را به کل مجموعه سرایت ده۱)گزینه۲۴۵

  

:مفهوم قانون به ما می فهماند که انتظار داریم طبیعت همواره به صورت یکنواخت و مشابه عمل کند.پس انسان ۳)گزینه۲۴۶
                                                          در تشکیل آن ها دخالتی ندارد.                                                           

  

سوال  ۳:عقایدی که فلسفه در پی اثبات آن هاست با روش های علمی و تجربی قابل اثبات نیستند.در گزینه ی ۳گزینه)۲۴۷
 خاص نظیر جامعه مطرح شده به دنبال تبیین عقالنی بحث آزادی و فرهنگ بوده به ریشه های بحث اشاره دارد،نه یک دانش

                                        شناسی،تاریخ یا اخالق.                                                                                                        

  

د و معتقد است خود به عنوان مثال :سقراط راز پیام سروش دلفی را نمایان ساختن نادانی آدمی معرفی می کن۲)گزینه۲۴۸
          مطرح شده که هر کس همچون خود او(بداند) که نمی داند در حقیقت دانا است.در واقع همان آگاهی نسبت به نادانی خود.                   

  

 ایی حقیقی را مرادف:سقراط بر خالف پروتاگوراس شناسایی حسی را قابل اطمینان نمی داند و برخالف وی شناس۲گزینه)۲۴۹
                     با ادراک حسی نمی پندارد.                                                                                                     

  

:علت مادی از جنس و علت صوری از نوع پدیده حکایت دارد.حیوان بودن و نطق در تعریف انسان کاربرد دارند اما ۱)گزینه۲۵۰
     تشکیل دهنده ی وجود و جنس انسان نیستند و لذا جزو علل اربعه به حساب نمی آیند.                                                  

  



ه نصیر با توجه به حکمت اشراقی(تاثیر پذیری از سهروردی) به احیا حکمت فارابی و ابن سینا پرداخت.در :خواج۴)گزینه۲۵۱
قرن هشتم قطب الدین رازی در کتاب محاکمات خود به ارزیابی شروح خواجه نصیر و فخر رازی بر کتاب اشارات ابن سینا 

  پرداخت.   

  

باید مورد ضرب و شتم قرار گیرند تا به نکران اصل واقعیت مستقل از ذهن،:ابن سینا معتقد است برای رفع شک م۱)گزینه۲۵۲
وجود (واقعیتی) نظیر درد و الم جسمانی اذعان نمایند.همچنین است احساس نیازهای حیاتی از قبیل  گرسنگی به دلیل وجود 

                                           واقعیت گرسنگی است.                                                                                           

  

:متکلمان نیز معتقدند اگر حادث نبوده و قدیم باشد به علت نیاز ندارد و همانند واجب الوجود است.این در حالی ۱)گزینه۲۵۳
ت و ساست که طبق براهین متعدد فلسفی واجب الوجود یکی است و یک مصداق  دارد.در اصطالح فلسفه و کالم قدیم یکی ا

  نسبی نیست.    

  

:به عقیده فارابی پیامبر در زمان حیات خویش معلم و مدبر و راهنمای مدینه ی فاضله است و پس از او این مقام ۱)گزینه۲۵۴
          به امامان و جانشینان او واگذار می شود.پس نبوت شرط زعیم نیست.                                                               

  

:در نظر ابن سینا عنایت احاطه و شموا علم باری تعالی بر همه ی موجودات است و ضروری است همه موجودات ۳)گزینه۲۵۵
               مطابق آن باشند تا نیکوترین نظام پدید آید.                                                                                    

  

سهروردی از واقعیت اشیا به نور تعبیر می کند.دقت کنید که هستی مطلق و ذات باری تعالی نور محض است،نه :۳)گزینه۲۵۶
                          لفظ مطلق نور.                                                                                                                

:مالصدرا عقل و نقل و ذوق دینی را با یکدیگر به کار می بندد و (هرگز)جدایی آن ها را روا نمی داند.پس هر یک ۱)گزینه۲۵۷
                    را به تنهایی نتیجه بخش و استوار نمی داند.                                                                                    

  

:اینکه اصالت با وجود است یا ماهیت، بدان معنا است که کدام یک از این موارد (واقعیت)و(عینیت)دارد.پس ۴)گزینه۲۵۸
                      هر کدام از آن ها در صورتی که واقعیت چیزی را تشکیل دهند،اصالتمندند.                                                           

  



(تصحیح کلید):انکار قانون علیت به منزله ی فروپاشی جهان و علم و دان بشر است و در واقع،هم رشته ی ۴)گزینه۲۵۹
           وجودی بین اشیا و موجودات جهان را پاره می کند و هم شناخت ما را نسبت به قوانین هستی مخدوش می نماید.                            

  

،فیلسوف نامدار غرب و متفکرانی نظیر او فرهنگ غرب را تنها فرهنگ اصیل معرفی کردند و فرهنگ سایر ملل :هگل۴)گزینه۲۶۰
               را جزئی از تاریخ فرهنگ غرب دانستند.                                                                                          

  

                                                                                                                               در پناه حق          

  

   )                                                                                         ۹۵کنکور سراسری ۱منطقه ۴۸حمید محدثی(رتبه

  

 



 

 

 69کنکور  پاسخ تشریحی روان شناسی 

 

رویکرد انسان گرایی بین دو رویکرد که یکی انسان را تحت تأثیر محیط می دانست و .  2گزینه . 162

از این جهت رویکرد انسان گرایی بین دو . دیگری به عوامل غریزی و ناهشیار تأکید داشت، قرار گرفت

لذا به این رویکرد عنوان نیروی سوم در روان شناسی نام . قرار می گیرد رفتاری و روان کاویرویکرد 

گزاری کردند زیرا بر خالف آن دو رویکرد انسان را به عنوان فردی آزاد و دارای استعداد برای رشد و 

 21ص  .خودشکوفایی در نظر می گرفت

تمام رفتارهای ما اکتسابی است و بر این نکته است که  رویکرد رفتاریپیش فرض بنیادین . 1گزینه .  161

اذ یک نگاه مثبت به رفتار انسانی و خرویکرد انسان گرا با ات. حاصل تجربه و تعامل با محیط شکل می گیرد

تأکید بر پذیرش مسئولیت فردی تا حدودی توانسته است دیدگاه های جبرگرایانه روش های مرسوم را به 

 21ص  . چالش بکشاند

 

بررسی می  رویکرد شناختییره سازی، یادآوری در خهیمی چون درون داد، برون داد، ذمفا. 2گزینه . 161

شود و به همین دلیل این رویکرد به رایانه تشبیه شده است تا از طریق آن بتوان پدیده هایی که در سیستم 

 21ص  .شناختی انسان اتفاق می افتد را توصیف و تبیین کرد

واقع شده است و نقش عمده ای در ادراک اطالعات  لوب گیجگاهی ناحیه گیجگاهی در .1گزینه . 161

 08ص .شنوایی دارد

نسبت به  بستگی به نوع نگرش مافشار روانی صرفا یک امر بیرونی نیست و تا اندازه ای . 1گزینه . 161

 211ص  .خود، دیگران و محیط اطرافمان دارد



 سال با بیشترین 11سال و باالتر از  21کمتر از بارداری در سنین  1-2براساس نمودار . 1گزینه . 166

 11ص  .ریسک همراه است

ص به جای کنار کشیدن احساس التزام می کند و به جای خش شخصیتی سخت رو،در سبک . 1گزینه . 162

احساس ناتوانی احساس کنترل و مهم تر اینکه مشکالت زندگی را یک چالش می داند نه تهدید و لذا با 

ص  .ی در ارائه راه حل برای آن می باشد و نهایتا فشار روانی کمتری احساس خواهد کردجدیت تمام سع

211 

گی آدمی است؛ زیرا اکثر که از فراوان ترین تعارض ها در زند اجتناب –گرایش در تعارض . 1گزینه . 160

و از ( مثبت)د  گی می توانند خواستنی و در عین حال ناخواستنی باشد از یک سو جذب کننده انموارد زند

را به همراه داشته ( جنبه منفی)طرف دیگر، ممکن است انتخاب آن ها برای ما سختی و دشواری هایی  

 211ص  .باشند

اکثر مردم در شناخت راست و سمت چپ با مشکل مواجه هستند که یکی از دالیل آن می  . 1گزینه . 161

 .باشد عدم آموزش مناسب دوره کودکیحاد ناشی از  تواند جدا از توارث و اختالل فیزبولوژیکی در موارد

نظریه فروید به شدت جبرگرا است زیرا بیان می کند که رفتار کودک به وسیله نیروهای ذاتی . 1گزینه . 128

. تعیین شده اند و رفتار بزرگسالی نشأت گرفته از تجارب دوران کودکی شکل می گیرد (دوران کودکی)

عالوه بر این نقش اراده آزاد و عوامل محیطی را پیش از حد ناچیز و ناممکن می شمارد لذا گزینه دو که 

 21ص  .بیان می کند دامنه تاثیر محیط را به خوبی تعریف ننموده است اشتباه می باشد

رویه براساس تقسیم بندی چهارگانه تولوینگ از حافظه بلندمدت پایین ترین مرحله حافظه . 1زینه گ. 122

ای می باشد و بیش تر به اطالعات رفتاری محدود می شود و معموال به پردازش اطالعات در سطوح باالتر 

از حافظه آماده سازی بنابراین در فرد سالمند احتمال خطا در این حافظه کمتر . شناختی نیازمند نیستند

 16ص . ادراکی، معنایی و حوادث خاص می باشد

یکی از مشخصه های سه گانه روش علمی، ارائه تعریف عملیاتی است و به این معناست که . 1گزینه . 121

از واژه های مورد نظر تعریف دقیقی ارائه شود به گونه ای که قابل اندازه گیری باشد و به صورت کمی آن 



بنابراین گزینه چهار که عملکرد .  ا نشان دهد و از این طریق به مساله آزمون پذیری متحقق شودمفهوم ر

 6ص . نشان می دهد خاصیت عملیاتی بیشتری دارد ارقام و نمرهریاضی را با 

به ....( بینایی، شنوایی و)در سلسه مراتب حافظه، حافظه حسی می باشد که اطالعات حسی   .1گزینه . 121

دریافت می شود و در آن به اطالعات تفسیر و معنایی داده نمی شود یعنی ادراک صورت می  سادهصورت 

 11پذیرد و تنها فرایند احساس صورت می پذیردو ص 

 

، یک حدس اولیه قابل بررسی مشاهدات اولیهدانشمند پس از  ،در ارائه نظریه ابتدا به ساکن.  1گزینه . 121

می گویند و پس از آن روان  فرضیهر ارائه مید هد که به این حدس اولیه تجربی درباره پدیده مورد نظ

تایید کننده فرضیه خود را  جمع آوری اطالعات و آزمایش و بررسی داده هایشناس بایستی از طریق 

پس از اینکه شواهد تجربی برای تایید فرضیه خود جمع آوری کرد او در مرحل تایید یا ابطال . ارائه دهد

 2ص  .است نتیجه گیریود می باشد که همان تئوری خ

 

امروزه مرگ و میرها اغلب در نتیجه روش های غلط زندگی است؛ یعنی کلیه شیوه های . 1گزینه .  121

 1-2وروش هایی از زندگی که زمینه مساعد را برای انواع بیماری ها آماده می سازد و براساس جدول 

ود اختصاص داده است که ارتباط نزدکی خمرگ و میر را به  بیماری دستگاه گردش خون بیش ترین درصد

 220ص . داردریسک رفتاری  با روش های غلط زندگی یا همان

 

کارل راجرز بنیان گذار حرکت مشاوره ای است که در واقع نمونه ای از روش هایی است  . 1گزینه . 126

با عنوان  روش درمان راجرز. که روان شناسان انسان گرا از آن برای کمک به درمان جویان استفاده می کنند

ه هر فردی به عنوان زیرمجموعه ای از درمان بینشی، با این پیش فرض شروع می کند ک  محوری -مراجع 

در مرکزیت دنیای تجربی خود واقع شده است و احساسات این دنیای خصوصی تنها از طریق خود فرد، 

قابل دسترسی بوده و این در گرو ایجاد یک جو عاطفی و حمایتی است  تا درمان جو به نیازهای واقعی 

 211ص . روانی خود بینش پیدا کند و از آن طریق سازگاری نسبی حاصل شود



 

است که به طور مثال فرد بین  اجتناب –تعارض گرایش بیشترین نوع تعارض سه گانه، .  1گزینه .122

 211ص  . انتخاب تحصیل در دانشگاه یا امر ازدواج دچار تعارض می گردد

رویکرد رفتاری با این پیش فرض شروع می کند که زمانی به دنیا می آییم شبیه یک جعبه . 2گزینه .  120

همان چیزی است که ما را می سازد لذا نیازی  تعامل با محیطتو الی و یا لوح سفیدی هستیم که تجربه و 

 21ص  . نیست که به ماورای رفتار قابل مشاهده برویم

 

عیارها و شاخص سالمت روانی این است که فرد به هیجان های خود مسلط، آگاهی از از م. 1گزینه . 121

درک درست و به جا از توانایی خود و نقاط قوت و ضعف خود، پذیرش مسئولیت و مهم تر اینکه 

 212ص .  دارد دیگران

 

به چه ...اینکه ما بتوانیم تشخیص دهیم آن چه را که می بینیم یا می شنویم و لمس می کنیم و. 1گزینه . 108

 26ص . مربوط می شود ادراک به تفسیر و معنا دادن اطالعاتچیزی تعلق دارد، ادراک گفته می شود پس 

 

 

 با سپاس و آرزوی موفقیت 

 سوفیا فرخی –لیال فیروزی 


