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ســانی و پـــایه
ت کنکور علــوم ان

سواال
استـــعداد تحصــــیلی

علوم انسانی سال 1390

 بخش اول: درک مطلب  

■  راهنمایــی: در ایــن بخــش، چنــد متــن بــه طــور مجــزا آمــده اســت. هــر یــک از متن  هــا را بــه دقــت بخوانیــد و 
پاســخ ســؤاالتی را کــه در زیــر آن آمــده اســت، بــا توجــه بــه آنچــه می  تــوان از متــن اســتنتاج یــا اســتنباط کــرد، 

پیــدا کنیــد و در پاســخنامه عالمــت بزنیــد.  

متن 1:
 (SLT) چارچوبــی کــه بــه  طــور خــاص و ویــژه بــا فرآینــد »کنتــرل خــود« تناســب دارد، تئــوری یادگیــری اجتماعــی
ــراد، ســاختار ســازمان و  ــر اف ــط (مشــتمل ب ــار و محی ــرد، رفت ــن ف ــل بی ــر تعام ــری اجتماعــی ب ــوری یادگی اســت. تئ
غیــره) تأکیــد دارد. براســاس نظریــه SLT کنتــرل متأثــر از تعامــل فــرد بــا عوامــل بیرونــی می  باشــد، یعنــی فــرد در 
عمــل بــه تعامــالت درونــی و بیرونــی محــدود بــوده و از طریــق آن هــا کنتــرل می  شــود. بــه عبــارت دیگــر، کنتــرل نــه 
ــه  ای اســت کــه یــک فــرد  ــه گون ــه ب ــر سیســتم  های رســمی کنتــرل ســازمانی صــورت می  گیــرد و ن ــا مبتنــی ب صرف

ــار خــود باشــد.  ــده رفت ــل تعیین  کنن ــه طــور کام ب
محــور فرآینــد »کنتــرل خــود«، می  توانــد بــه نحــوی توصیــف گــردد کــه دربردارنــده همــان اجــزای اصلــی باشــد کــه 
ــی در  ــار اقتضای ــی و اداره آث ــای ارزیاب ــتانداردها، فرآینده ــد اس ــد (همانن ــود دارن ــی وج ــرل بیرون ــتم  های کنت در سیس

ــرد. ــرد نشــأت می  گی ــع خارجــی، از خــود ف ــل از مناب ــن اجــزاء قب ــک از ای ــر ی ــا). ه ارزیابی   ه
در مــواردی کنتــرل خــود، نقــش یــک فیلتــر ســاده یــا نقــش اصالحــی نســبت بــه نیروهــای خارجــی (بــرای مثــال، 
اســتانداردهای خارجــی) ایفــا می  کنــد. افــراد ممکــن اســت حتــی در همــان حــال کــه تحــت کنتــرل بیرونی  انــد، اقــدام 
بــه کنتــرل خــود بنماینــد. ســازمان  ها معمــوالً بیشــتر بــا کنترل  هــای فعــال ســروکار دارنــد تــا الگوهــای نفــوذ کنتــرل 

عکس  العملــی. در یــک دیــدگاه منســجم از »کنتــرل خــود« بــه هــر دو بایــد توجــه شــود. 
درک مفهومــی ســطوح مختلــف ســازمان کــه »خودکنترلــی« درآن هــا رخ می  دهــد، از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. به 
عبــارت دیگــر، »خــود کنترلــی« تنهــا یکــی از ســطوح کنتــرل در ســازمان اســت کــه از دیگــر ســطوح اثــر می پذیــرد. 

ایــن ســطوح براســاس نزدیکــی بــه کانــون منشــأ رفتــار (یعنــی خــود) قابــل تبییــن می  باشــند.
ــه  ــه س ــد ک ــازمان  ها می  باش ــاری در س ــرل رفت ــر کنت ــر ب ــف و مؤث ــطوح مختل ــی از س ــای مدل ــدی، گوی ــب بع مطال
ــدت و  ــود در بلندم ــرل خ ــدت، کنت ــود در کوتاه م ــرل خ ــطح کنت ــت: س ــده اس ــخص گردی ــد در آن مش ــطح از فرآین س

ــود.  ــاره می  ش ــوارد اش ــن م ــه ای ــه، ب ــی. در ادام ــرل خارج ــطح کنت س
ــای رفتارهــای  ــع گوی ــه رفتارهــای کوتاه  مــدت، در واق ــن گون ــد. ای ــرار دارن ــدل ق ــون م ــره در کان ــار خــاص روزم رفت
ــورت  ــی ص ــای محیط ــز محدودیت ه ــازمانی و نی ــای س ــه در دل محدودیت  ه ــتند ک ــرد هس ــادی ف ــاری و ع اختی
ــه  ــد ک ــر می  رس ــه نظ ــن ب ــدا چنی ــود، ابت ــام می  ش ــطح انج ــن س ــرد در ای ــه از ف ــار ک ــل و رفت ــر فع ــد. ه می پذیرن
ــه انواعــی اســت کــه  ــی از جمل ــه خصــوص خــود کنترل کامــالً تحــت کنتــرل خــود او می  باشــد. کنتــرل و نظــارت و ب
ــیدن،  ــر و اندیش ــیوه  های تفک ــتنباط و ش ــا، درک و اس ــا، باوره ــی دارد. ارزش  ه ــش اساس ــی در آن نق ــرات فرهنگ تأثی
مفروضــات و نگرش  هــای افــراد نســبت بــه خــود و دیگــران، عوامــل مهــم فرهنگــی هســتند کــه زمینه  ســاز تصمیــم 

ــند. ــود می  باش ــرل خ ــرد در کنت ف
بــه عبــارت دیگــر، تمرکــز بــر کنتــرل درونــی و رســیدن بــه کنتــرل کارآمــد و اثربخــش مســتلزم کارآمــدی و اثربخشــی 
فرهنــگ حاکــم بــر نظــارت اســت. فرهنــگ کارآمــد نظــارت، یعنــی ایــن کــه نظــارت بایــد بــه گونــه  ای صــورت گیــرد 
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ــی ایــن کــه  ــر ارزش  هــا و باورهــای فرهنــگ عمومــی جامعــه باشــد و فرهنــگ اثربخــش نظــارت، یعن ــی ب کــه مبتن
ــا  ــت ب ــا اهــداف و ارزش  هــای اجتماعــی متناســب و در نهای ــه ب ــه  ای انتخــاب شده باشــند ک ــه گون اهــداف نظــارت ب

اهــداف فــرد و ســازمان همســو باشــند. 
ــاختن  ــازرس س ــی و خودب ــرای خودکنترل ــد ب ــن رش ــه بهتری ــت ک ــه  ای اس ــه گون ــادی ب ــای اعتق ــالم زمینه  ه در اس
افــراد فراهــم اســت و اعتقــادات فــرد مســلمان بهتریــن کنتــرل و بــازرس او به شــمار می  آیــد. خودکنترلــی مبتنــی بــر 
خودآگاهــی و اختیــار اســت کــه در فرهنــگ ایرانــی ـ اســالمی، می  تــوان آن را بــه »وجــدان کاری« تعبیــر نمــود. در هــر 

ــه اســت.  ــی در کوتاه  مــدت شــامل چهــار مرحل ــد خودکنترل حــال فرآین
براساس نظر نویسنده، کدام یک از موارد زیر، در خصوص مواردی چون استانداردها یا فرآیندهای ارزیابی، صحیح است؟ 1

 اساسًا متأثر از تعامل فرد با عوامل بیرونی هستند. 
 خاستگاه  شان منابع خروجی و نمودشان در رفتار سازمانی فرد است. 

 از عوامل کنترل بیرونی هستند که تناقضی با فرآیند کنترل خود ندارند. 
 باعث می شوند که کنترل خود نقش یک فیلتر ساده نسبت به نیروهای خارجی را پیدا کند. 

کدام یک از موارد زیر را می  توان از متن نتیجه گرفت؟  2
 تعبیر واحدی از فرآیند کنترل خود وجود ندارند.

 نیاز به کنترل خود برخاسته از تئوری یادگیری اجتماعی است.
 میزان توجه سازمان  ها به کنترل فعال و عکس  العملی یکسان است. 

 سطح خودکنترلی می  تواند از سطوح دیگر کنترل سازمانی مستقل باشد. 
از متن این گونه برمی  آید که کنترل خود، زمانی کارآمد است که ......... . 3

 برگرفته از نیاز به همسویی سازمانی باشد تا حاصل تأثیرات فرهنگی برون سازمانی
 افراد از نظر درونی رفتارهای کوتاه  مدت روزانه خود را نیز کنترل کنند

 بر اساس آموزش و بر پایه  های تئوریک مستحکم بنا شده باشد
 با اهداف و ارزش  های اجتماعی و نیز سازمانی هماهنگ باشد

پاراگراف پنجم در ارتباط با پاراگراف چهارم، مطالب آن را ......... . 4
 با مثالی توضیح می  دهد   تبیین روشن تری می  کند

 با توضیح بیشتر اصالح می  کند  در مقابل یک استثناء قرار می  دهد
احتمال توضیح کدام یک از مطالب زیر در ادامه متن، کمتر از بقیه است؟ 5

 نقاط مشترک فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسالمی در امر خودکنترلی 
 مراحلی از خودکنترلی کوتاه  مدت

 کنترل خود در بلندمدت
 سطح کنترل خارجی

متن 2:

ــتین  ــان، نخس ــد و مصری ــوه می  کن ــج جل ــه تدری ــی ب ــت ادب ــانه  های نهض ــم، نش ــرن نوزده ــه دوم ق ــروع نیم ــا ش ب
مردمانــی هســتند کــه نظاره  گــر  ایــن جنبــش و حرکــت در حــوزه ادبیــات بودنــد. در ســایه عوامــل نهضــت بــود کــه 
بیــداری نیرومنــدی در میــان مــردم مصــر شــکل گرفــت و آن هــا را بــر آن داشــت کــه بــه ایــن حقیقــت علــم پیــدا کننــد 
کــه ایشــان هــم حــق دارنــد در ســرزمین خــود آزادانــه زندگــی کننــد و زندگــی آزاد و کریمانــه  ای داشــته باشــند. ایــن 
آرزو و آرمــان در حــوزه ادبیــات نیــز منعکــس شــد. ایشــان از ادبیات  هــای غربــی آگاهــی یافتنــد و بــه فاصلــه موجــود 
ــد.  ــی بردن ــود، پ ــی ب ــده روزگار عثمان ــی کــه زایی ــر در ســرزمین  های عرب ــر در غــرب و شــیوه تعبی ــان شــیوه تعبی می
ادیــب غربــی، معانــی خــود را بــا زبــان ســاده بیــان مــی  دارد، حــال آن کــه ادیــب عربــی معنــای خــود را در قالــب زبانی 

مقیّــد بــه آرایه  هــای بدیعــی عرضــه مــی  دارد. 
ــوند.  ــردان ش ــعر روی گ ــار ش ــورت بیم ــان از ص ــه ایش ــد ک ــث ش ــم باع ــعر قدی ــای ش ــان از نمونه  ه ــی مصری آگاه
ــن  ــان، ای ــع بدیعــی در اشــعار آن ــودن شــعر از صنای ــی ب ــی و اطــالع از خال ــات غرب ــن آگاهــی ایشــان از ادبی همچنی
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ســانی و پـــایه
ت کنکور علــوم ان

سواال
استـــعداد تحصــــیلی

ــه ذوق  ــت ک ــی اس ــن رو، طبیع ــرد. از ای ــت می  ک ــرت را تقوی ــاط و فت ــعر دوره انحط ــای ش ــز از نمونه  ه ــاس گری احس
ــی از  ــه رویگردان ــروع ب ــان ش ــود و جوان ــول ش ــد متح ــای جدی ــن نمونه  ه ــا ای ــورد ب ــذر برخ ــری از رهگ ــی مص ادب

ــد.  ــدا کنن ــدد پی ــی و تج ــه نوگرای ــش ب ــی و گرای ــی روزگار عثمان ــای ادب نمونه  ه
نشــانه  های ایــن نوگرایــی در مصــر در آثــار شــاعرانی همچــون محمــود صفــوت ســاعاتی و علــی ابونصــر و عبــداهلل 
فکــری و عایشــه تیموریــه پدیــدار گشــت امــا ایشــان نتوانســتند بــه کلــی از دام صنایــع بدیعــی و آرایه  هــای لفظــی 
خــارج شــوند و ایــن محمــود ســامی بــارودی بــود کــه توانســت تــا انــدازه زیــادی خــود را از ایــن قیــد و بنــد رهانیــده 
و مرحلــه جدیــدی از مراحــل شــعر را در مصــر بــه نمایــش گــذارد. شــوقی و حافــظ ابراهیــم دو شــاعر بــزرگ دیگــری 
هســتند کــه بــارودی را در ایــن مهــم همراهــی کردنــد. ایــن ســه شــاعر و شــاعران دیگــری کــه عقایــد و آرای شــبیه 
ــی داشــتند در واقــع، پایه  گــذاران نئوکالسیســم  ــزرگ را در مصــر و ســرزمین  های  دیگــر عرب ــه ایــن ســه شــاعر ب ب

شــعر عربــی شــدند. 
ایــن شــاعران، شــعر عربــی را از وضعیــت پریشــانی کــه از اواخــر دوره عباســی تــا عصــر نهضــت، گرفتــار آن بــود 
نجــات دادنــد و ایــن کار، بیشــتر بــا بازگشــت بــه شــعر عربــی در شــکوفاترین دوره  هــای حیــات آن و پیــش از آن کــه 

ــر آن غالــب شــود، صــورت پذیرفــت.  آرایه  هــای لفظــی ب
ــا  ــد ام ــر دارن ــم اتفاق نظ ــا ه ــته ب ــراث گذش ــای می ــر در احی ــیک مص ــب نئوکالس ــاعران مکت ــه ش ــود اینک ــا وج  ب
ــا توجــه بــه سرشــت و ویژگی  هــای فرهنــگ خــود از دایــره تقلیــد پــا را فراتــر گذاشــته و بــه  دســته ای از ایشــان ب

ــد.  ــی و تجــدد حرکــت کردن ســوی نوگرای
ــد. گروهــی از ایشــان  ــا هــم اختالف نظــر دارن ــر ســر انتخــاب شــاعر یــا شــاعران نوگــرای ایــن مکتــب ب ناقــدان ب
معتقدنــد کــه ایــن شــاعر نوگــرا، بــدون هیــچ تردیــدی بــارودی اســت و گروهــی دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه شــعر 
فقــط در آثــار شــوقی، وضعیتــی متفــاوت و نویــن یافــت. ناقــدان گــروه نخســت معتقدنــد کــه بــارودی از شــعر جاهلــی 
ــه  ــی ب ــاعران توجه ــود و ش ــته ب ــدار گش ــور و بی  مق ــعر در آن مهج ــه ش ــرده و در روزگاری ک ــتفاده ک ــی اس و عباس
بهره منــد شــدن از نمونه  هــای عالــی و زیبــای آن نداشــتند، ایــن بــارودی بــود کــه شــعر را از حالــت جمــود و رکــود 
بیــرون آورد و عظمــت دیرینــه شــعر عربــی را بــه آن برگردانیــد. ایشــان اعتقــاد بــر ایــن دارنــد کــه بــارودی به خاطــر 
توانمنــدی در بیــان اغــراض شــعری و مطابقــت دادن آن اغــراض بــا واقعیت  هــای زندگــی از جرگــه تقلیــد صــرف، گام 

بیــرون نهــاد. 
امــا کاری کــه شــوقی انجــام داده، ایــن بــود کــه توانســت خــود را از قیــود شــعر جاهلــی و تقالیــد قدیمــی آن رهایــی 

ــارودی و گذشــتگان چنیــن می  کردنــد.  ــا غــزل آغــاز نمی  کنــد آنچنــان کــه ب بخشــد. او قصیــده را ب
او بــرای نخســتین بــار توانســت نمایشــنامه منظــوم را از رهگــذر ذوق مبتکــر خــود و نیــز بــا آگاهــی از ادبیــات غربــی 

وارد ادبیــات عربــی کنــد.
بر طبق متن، کدام یک از موارد زیر، درباره شاعران نئوکالسیک مصر، صحیح است؟ 6

 در گذر از ادبیات سنتی خود و ادبیات مدرن غرب تا مدتی دچار فترت بودند. 
 ادبیات غرب را به خاطر تهی بودن از صنایع بدیعی مثال  زدنی نمی  دانستند. 

 سعی در انعکاس تالش مردم برای فرار از سلطه غرب و عثمانی داشتند. 
 خود را مقید به آرایه  های بدیعی ادیبان گذشته عرب نکردند. 

منظور از »آنان« در سطر 10، کدام است؟ 7
 ادیبان غربی  شعرای قدیم مصر  ادیبان معاصر مصری  شعرای صورت  بیمار شعر

بر طبق متن، شاعران مکتب نئوکالسیک، بر کدام باورند؟ 8
 میراث ادبی گذشته باید احیا شود.

 بارودی شعر را از حالت جمود و رکود خارج کرد. 
 برخی از افراد با تقلید کورکورانه از تجدد به بیراهه رفتند. 

 شعر عرب حتی در دوران ابتال به آرایه  های لفظی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
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کدام مورد در خصوص نئوکالسیسم شعر عربی، صحیح نیست؟ 9
I. پایه  گذاران آن مصری و به یک اندازه خود را از دام آرایه  های لفظی رهانیده بودند. 

II. ناقدان در تعیین شعرای این مکتب، متفق  القول نیستند. 
III. شاعران این مکتب از شعر عربی در دوره شکوفایی آن روی برنگرداندند.

III و II ، I   II  و I  III و  II  I فقط 
کدام یک از شاعران زیر، سرآغاز قصیده را غزل قرار نمی  داد؟ 10

 بارودی   شوقی
 حافظ ابراهیم   برخی شعرای قبل از بارودی

 بخش دوم: استدالل منطقی  

■ راهنمایــی: بــرای پاســخگویی بــه ســواالت ایــن بخــش، الزم اســت موقعیتــی را کــه در هــر ســوال مطــرح شــده، 
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دهیــد و ســپس گزینــه  ای را کــه فکــر می  کنیــد پاســخ مناســب  تری بــرای آن ســوال 
اســت، انتخــاب کنیــد. هــر ســوال را بــا دقــت بخوانیــد و بــا توجــه بــه واقعیت  هــای مطــرح شــده در هــر ســوال و 
نتایجــی کــه بیــان شــده و بیــان نشــده ولــی قابــل اســتنتاج اســت، پاســخی را کــه صحیح  تــر بــه نظــر می  رســد، 

انتخــاب و در پاســخنامه عالمــت بزنیــد.  

در نیمه اول سال میالدی جاری، یعنی از ژانویه تا ژوئن، حدود سه میلیون ضبط صوت فروخته شد. این تعداد تنها 35 درصد کل ضبط  11
صوت  هایی است که سال گذشته به فروش رفت. بنابراین تعداد کل ضبط صوت  هایی که در سال جاری فروخته می  شود قریب به یقین 

کمتر از سال گذشته خواهد بود. 
کدام یک از موارد زیر، در صورتی که صحیح فرض شوند، نتیجه  گیری فوق را بهتر تضعیف می  کند؟

 بیشتر افرادی که عالقمند به داشتن ضبط صوت هستند، قبالً یکی خریده  اند.
 تعداد کل ضبط صوت  های فروخته در سال قبل کمتر از سال پیش از آن بود. 

 معموالً بیش از 70 درصد ضبط صوت  هایی که در هر سال فروخته می  شود در ماه نوامبر و دسامبر به فروش می  رسند. 
 تقریباً 60 درصد از ضبط صوت  هایی که در سال گذشته فروخته شدند، در ماه ژانویه به فروش رفتند. 

با مطالعه بر روی افراد 65 ساله، محققین به این نتیجه رسیدند که سالمت روانی در بزرگسالی، همبستگی باالیی با روابط صمیمانه با  12
خواهر و برادرها در آغاز بزرگسالی دارد. آن دسته از آزمودنی  های تحقیق که هرگز رابطه صمیمانه  ای با خواهر و برادرهای خود نداشتند 
یا در سن دانشجویی با خواهر و برادرهای خود رابطه صمیمانه نداشتند، نسبت به آنانی که روابط صمیمانه با حداقل یک خواهر یا برادر 

خود داشتند، از سالمت روانی کمتری برخوردار بودند. 
اگر یافته  های محققین فوق صحیح فرض شوند، کدام یک از موارد زیر را می  توان نتیجه گرفت؟

 داشتن روابط صمیمانه با خواهر و برادرها در سن دانشجویی، مهم  تر از داشتن چنین رابطه  ای در 65 سالگی است. 
 برخی از کسانی که در جوانی به دانشگاه می  روند، احتمااًل در 65 سالگی از سالمت روانی خوبی بهره خواهند برد. 
 روابط صمیمانه با خواهر و برادرها به سالمت روحی در 65 سالگی مربوط  تر است تا ِصرف داشتن خواهر و برادر.

 افرادی که در سن دانشجویی از سالمت روانی خوبی برخوردارند، احتماال در 65 سالگی نیز از سالمت روانی خوبی برخوردار خواهند بود. 
از آنجایی که تنها یکی از 520 گربه  ای که دُز باالیی از یک ماده شیرین  کننده  13 یک شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی مدعی است، 

مصنوعی دریافت کرده بودند، مبتال به سرطان گردیده است، این شیرین کننده باعث سرطان در انسان نمی  شود و می توان آن را برای 
مصرف انسان، مورد تایید قرار داد. 

کداممورد،اگرصحیحفرضشود،بهترازبقیهادعایشرکتمذکورراتأییدمیکند؟
 برخی مواد شیمیایی که در انسان باعث سرطان می  شوند، در گربه  ها سرطان  زا نیستند. 

 احتمال ابتالی این گونه گربه به سرطان در شرایط معمول حدودا یک گربه از هر 540 گربه است. 
 مواد شیمیایی که برای گربه  های مورد آزمایش، سرطان  زا هستند برای حیوانات دیگری نیز که در این آزمایش به کار رفتند، سرطان  زا می  باشند. 
 طول عمر متوسط این گونه از گربه  ها که در این آزمایش مورد استفاده گرفتند 10 سال است، در حالی که محققین آزمایش را زمانی 

که این گربه  ها 8 ساله بودند، خاتمه دادند.
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در مناطقی که بیماری ماالریا شایع است، بسیاری از کودکان قبل از آن که بدنشان در مقابل بیماری مصون شود، چندین بار به آن مبتال  14
می  شوند. مشخصاً آنچه روی می  دهد آن است که سیستم ایمنی این کودکان با یک بار ابتال به بیماری، در مقابل آن مصونیت ایجاد 

نمی  کند و این مصونیت فقط وقتی انگل بیماری چندین بار آن ها را بیمار می  کند، ایجاد می  شود. 
کدام یک از حاالت زیر، اگر صحیح فرض شوند، فرضیه مطرح شده در متن فوق را بهتر از بقیه، تضعیف می  کند؟

 به محض ابتالی کودکان به ماالریا، کادر درمانی اقدامات بسیاری جهت جلوگیری از ابتالی دوباره آن ها به بیماری انجام می  دهند ولی 
این مراقبت  ها مداوم نیستند. 

 ماالریا از طریق پشه از فردی به فرد دیگر منتقل می  شود و این پشه  ها به تدریج در مقابل سم  هایی که برای مهار آن ها به کار می  رود 
مصون شده  اند. 

 ژن خاصی وجود دارد که اگر کودکان آن را از یکی از والدین خود ارث ببرند، آن ژن می  تواند میزان مصونیت آن ها در مقابل ماالریا را 
بسیار باال ببرد. 

 چندین نوع ماالریا وجود دارد و پاسخ سیستم ایمنی بدن به یکی از آن ها موجب مصونیت در مقابل بقیه انواع نمی  شود. 
براساس نتایج یک نظر سنجی، 88 درصد آمریکایی  ها معتقدند که هم اکنون زمان خوبی برای یافتن شغل مناسب نیست. یافته  های  15

این نظرسنجی با گزارش تحقیقات اقتصادی مرکز ملی تناقض دارد. مرکز تحقیقات اقتصادی مدعی شده است که بحران اقتصادی 
آمریکا در ژوئن 2009 به پایان رسیده است اما بسیاری از آمریکایی  ها معتقدند که اقدامات اقتصادی سنتی آمریکا بازتاب واقعیت  های 
جامعه نیست. نرخ بیکاری در آمریکا همچنان در حال افزایش است و این نرخ هم اکنون به 9/7 درصد رسیده است. این در حالی 
است که در هفته گذشته این نرخ 9/4 درصد و در آگوست 9/3 درصد و در پایان جوالی 8/9 درصد بوده است. همچنین نتایج نظر 
سنجی نشان می  دهد که تعداد افرادی که دارای شغل نیمه  وقت هستند در حال افزایش است و این آمار در 20 سپتامبر حدود 18/8 

درصد بوده، حال آنکه در هفته گذشته و در آگوست 18/6 درصد و در پایان جوالی 18/4 درصد بوده است. 
با توجه به مطالب متن فوق، کدام مورد، عبارت زیر را به بهترین وجه کامل می  کند؟

»در مجموع هنگامی که از آمریکایی  ها پرسیده می  شود که دلیل ادامه مشکل بیکاری کدام است، ......... را نام می  برند.«
 اقدامات اقتصادی دولت

 پس  لرزه  های بعد از بحران اقتصادی
 کتمان حقیقت برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی دولت 

 تناقضات موجود در گزارش  های مربوط به وضعیت اقتصادی جامعه آمریکا
روان  درمانگران معتقدند، درمان افرادی که قادر به ترک سیگار و یا پرخوری نیستند به ندرت با موفقیت صورت می  گیرد. آنان بر اساس  16

تجربیاتشان به این نتیجه رسیده  اند که ترک چنین عادت  هایی تقریبا غیرممکن است. از طرف دیگر تحقیقات نشان می  دهد، میلیون  ها 
نفر کشیدن سیگار را ترک نموده  اند و بسیاری از مردم در کاهش وزن، موفق عمل نموده  اند. 

اگر همه عبارات فوق، صحیح فرض شوند، کدام فرضیه زیر می  تواند تناقض موجود بین آن ها را به بهترین وجه ممکن توضیح دهد؟ 
 موفقیت  های معدودی در درمان این عادت  ها وجود داشته است که در تحقیقات به آن ها اشاره شده است. 

 ترک عادت  هایی نظیر سیگار کشیدن و پرخوری با تمرین و پرورش اراده امکان  پذیر است. 
 جامعه آماری روان درمانگران، جامعه  ای مناسب و کامل نبوده است. 

 افرادی که به روانشناسی باور دارند، در تحقیقات مورد استفاده قرار نگرفته  اند.
کَک  ها حیوانات کوچک جالبی هستند؛ آن ها گاز می  گیرند و خیلی خوب می  پرند؛ آن ها نسبت به قدشان قهرمان پرش ارتفاع هستند. اگر  17

 یک کَک را در ظرفی قرار دهیم، از آن بیرون می  پرد. پس از مدتی روی ظرف را سرپوش می  گذاریم، تا ببینیم چه اتفاقی رخ می  دهد. َکک 
می  پرد و سرش به در ظرف می  خورد و پایین می  افتد. دوباره می  پرد و همان اتفاق می  افتد. این کار را مدتی تکرار می  کند. سرانجام در 
ظرف را برمی  داریم و کَک دوباره می  پرد ولی فقط تا همان ارتفاع. سرپوش برداشته شده و محدودیت فیزیکی رفع شده است ولی َکک 

فکر می  کند این محدودیت همچنان ادامه دارد. 
اگر نتیجه آزمایش انجام شده بر روی کَک، در مورد انسان نیز صدق کند، متن فوق، کدام یک از استنتاج  های زیر در مورد انسان را، 

بهتر تأیید می  کند؟
 شرطی کردن انسان مکانیزمی مناسب برای کمک به او در غلبه بر محدودیت  های محیطی نیست. 

 گاهی آنچه ما انسان  ها حقیقت می  پنداریم، حقیقت نیست بلکه پذیرش واقعیت  هاست. 
 محدودیت  های ذهنی انسان نشان دهنده وجود محدودیت  های واقعی در زندگی او است. 

 با تصور ذهنی موقعیت  هایی که روی نداده است، باعث وقوع آن موقعیت  ها برای خودمان می  شویم. 
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انگیزه قدرت، پس از دوران کودکی، در افرادی که احساس کنند به نحوی در جلب توجه و احترام دیگران عاجزند، بار دیگر بسیار  18
نیرومند می  گردد. این افراد بیش از حد معمول تالش می  کنند تا با جلب توجه دیگران بر این ضعف غلبه نمایند. 

کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، ادعاهای فوق را به بهترین وجه پشتیبانی می  کند؟
 اگر انسان طی رشد و بلوغ با تنش بسیاری زیادی روبرو نشود، انگیزه قدرت را از دست می  دهد. 

 برخی افراد که در رسیدن به قدرت از دروغ استفاده می  کنند ممکن است در جلب توجه دیگران مشکل داشته باشند. 
 میان نیاز انسان به قدرت و سن او همبستگی خطی مثبت وجود دارد. 

 انگیزه قدرت در انسان نه فقط پایدار می  ماند بلکه قوی تر نیز می  شود.
در 20 سال اخیر، 11 درصد از افرادی که برای اشتغال در یک حرفه خاص مجوز گرفته  اند، زن بودند، و تمام آن افرادی که در طی این  19

سال  ها مجوز دریافت کردند، به طور تمام وقت مشغول به کار شدند. با این وجود، در حال حاضر، زنان تنها در 5 درصد از شغل  های 
تمام وقت مربوط به این حرفه، مشغول به کار هستند.

کدام مورد در صورت صحت، تفاوت موجود در درصدهای اشاره شده در متن فوق را توضیح می  دهد؟
 اکثریت افرادی که در حال حاضر در این حرفه مشغول به کار هستند، پیش تر از 20 سال قبل زمانی که تقریبا همه افراد شاغل در این 

حرفه مرد بودند، استخدام شدند. 
 در تمام این 20 سال، شاغلین مرد و زن در این حرفه براساس نظام حقوقی برابر، حقوق دریافت می  کردند. 

 زنانی که در 20 ساله اخیر، مجوز دریافت کرده  اند، نسبت به مردان تمایل بیشتری به انتخاب تخصص  های متفاوت درون این حرفه 
داشته  اند. 

 دریافت مجوز در حال حاضر نسبت به 20 سال گذشته، بسیار دشوارتر شده است. 
اگر کودکان طی رشد و بلوغ با تنش بسیار زیادی روبرو نشوند، نیاز به قدرت در آن ها تدریجا به تمایلی برای بهتر کردن روابط اجتماعی  20

تغییر شکل می  دهد. 
کدام مورد در صورت صحت، نتیجه  گیری باال را بیشتر تضعیف می  کند؟

 انگیزه قدرت در کودکان پایدار می  ماند. 
 در دوران کودکی مملو از تنش، کودکان اعتمادکردن به خود و دیگران را نمی  آموزند. 

 تغییر رفتار غالبا در مورد افرادی که دوران کودکی مملو از تنش داشته  اند به تأخیر می  افتد. 
 در محیطی فارغ از تنش کودکان سعی می  کنند با سلطه بر دیگران روابط اجتماعی را به نفع خود تغییر دهند. 

 بخش سوم: تحلیلی  

■ راهنمایــی: در ایــن بخــش، توانایــی تحلیلــی شــما مــورد ســنجش قــرار می گیــرد. ســواالت را بــه دقــت بخوانیــد 
و گزینــه ی صحیــح را در پاســخنامه عالمــت بزنیــد. 

■ راهنمایی: با توجه به اطالعات زیر، به سواالت 21 تا 25 پاسخ دهید. 
پنج نفر به اسامی D، C، B، A و E قرار است با یک خودروی سواری به مسافرت بروند. این پنج نفر برای سوار شدن (دو نفر در جلو 

که یکی از آن ها راننده است و سه نفر در عقب)، با محدودیت  های زیر روبرو هستند:
■ B و E رانندگی بلد نیستند. 

■ اگر قرار باشد C عقب بنشیند، وی بین دو نفر نمی  نشیند. 
■ از جایی که B به رانندگی D اعتماد ندارد، موقع رانندگی D جلو نمی  نشیند. 

کدام یک از موارد زیر، می  تواند بر اساس اطالعات فوق، تعیین شود؟ 21
B .I نمی  تواند دقیقاً جلوی A بنشیند. 

E . II و B نمی  توانند با یکدیگر جلو بنشینند. 
III. اگر A و C عقب بنشینند، D نمی  تواند عقب بنشیند. 

III و II ، I  III و II  II و I  II فقط 
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کدام یک از موارد زیر، در خصوص محل نشستن افراد نمی  تواند صحیح باشد؟ 22
C و A بیِن E   کناِر راننده A 

A و C وسِط B   D و E وسِط A 
در چند حالت مختلف، A و C می  توانند با هم عقب بنشینند؟ 23

1  2  3  4 
اگر C دقیقاً پشتِ سر A و کنارِ E نشسته باشد، کدام یک از افراد زیر، می  تواند کنار راننده بنشیند؟ 24

D یا B یا A  D یا A   D یا B  B یا A 

اگر B دقیقاً جلوی D نشسته باشد، کدام یک از موارد زیر، نمی  تواند صحیح باشد؟ 25
 A کنار E نشسته است.    A کنار C نشسته است. 
 B کنار C نشسته است.    E کنار D نشسته است. 

■ راهنمایی:  با توجه به اطالعات زیر، به سؤاالت 26 تا 30 پاسخ دهید.

قرار است هفت آگهی F، E، D، C، B، A و G در کادرهای ستونی به شکل زیر، در صفحه نیازمندی  های یک روزنامه به چاپ برسند 
به طوری که تمام فضای اختصاص یافته را کامالً بپوشانند. هر کدام از این آگهی  ها می  توانند 1، 2 و یا 3 کادر از کادرهای زیر را به 
صورت ستونی به خود اختصاص دهند. به عبارتی دیگر، آگهی  ها در سه سایز 1، 2 و 3 به صورت ستونی چاپ می  شوند. در چاپ آگهی  ها 

با شرایط و محدودیت  های زیر، مواجه هستیم:
■ بزرگترین سایز، تنها مربوط به آگهی B است. 

■ فقط آگهی  های D ، C و F باید در سایز 2 به چاپ برسند. 
■ C با D باید در یک ستون چاپ شوند. 

■ G باید در ستون اول و پایین  تر از E چاپ شود. 
                ستون اول         ستون دوم         ستون سوم

کدام آگهی (ها)، با آگهی F در یک ستون قرار خواهند گرفت؟ 26
C   B 

E و G   A و G 
آگهی F از کنار  با حداکثر چند آگهی می  تواند مجاورت داشته باشد؟ 27

2   1 
4   3 

اگر آگهی  های F و C دقیقاً کنار هم چاپ شوند، کدام یک از موارد زیر، صحیح نیست؟ 28
 D باید کنار A چاپ شود.   E می  تواند بین F و G چاپ شود. 

 G می  تواند بین F و E چاپ شود.   زیِر F ممکن است هیچ آگهی چاپ نشود. 
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اگر آگهی های E و A دقیقاً کنار هم چاپ شوند، آگهی  های D و B، به ترتیب در کدام ستون  ها قرار خواهند گرفت؟ 29
 دوم ـ دوم   دوم ـ سوم

 سوم ـ دوم    سوم ـ سوم 
اگر G دورترین آگهی از محل چاپ آگهی A باشد، کدام  یک از موارد زیر صحیح می  باشد؟ 30

 F دقیقاً زیر E چاپ شده است.   A و C کنار هم چاپ شده  اند. 
 F باالتر از G چاپ شده است.   C زیر D چاپ شده است. 

 بخش چهارم: کمیتی  

■ راهنمایــی: ایــن بخــش از آزمــون اســتعداد، از انــواع مختلــف ســواالت کمــی، شــامل مقایســه  های کّمــی، اســتعداد 
عــددی و ریاضیاتــی، حــل مســأله و ... ، تشــکیل شــده اســت. 

■ توجــه داشــته باشــید بــه خاطــر متفــاوت بــودن نــوع ســؤاالت ایــن بخــش از آزمــون، هــر ســؤال را بــر اســاس 
دســتورالعمل ویــژه  ای کــه در ابتــدای هــر دســته ســؤال آمــده اســت، پاســخ دهیــد.

■ راهنمایــی: هــر کــدام از ســؤاالت 31 تــا 34 را بــه دقــت بخوانیــد و جــواب هــر ســؤال را در پاســخنامه عالمــت 
بزنیــد. 

تعداد کل اساتید دانشکده هنر، در یک دانشگاه 41 نفر می  باشد. وضعیت استخدامی اساتید این دانشکده در چهار گروه قراردادی، 
پیمانی، رسمی ـ آزمایشی و رسمی ـ قطعی به صورت نمودار دایره  ای و براساس درصد (که تا دو رقم اعشار گِرد شده  اند) در سمت 

راست و وضعیت استخدامی اساتید زن این دانشکده در جدول سمت چپ ارائه شده است. 
درصد انواع استخدام در دانشکده

                                                  
تعداد اساتید مرد که به صورت قراردادی فعالیت می  کنند، کدام است؟ 31

7   4 
13   8 

در کدام حالت استخدامی، زن  ها بیشتر از مردها استخدام شده  اند؟ 32
 رسمی ـ آزمایشی   قراردادی 
 پیمانی    هیچ کدام 

بیشترین استخدام مردها، مربوط به کدام حالت بوده است؟ 33
 رسمی ـ آرمایشی   رسمی ـ قطعی 

 قراردادی    پیمانی 
زن  ها تقریبا چند درصد اعضای هیئت علمی این دانشکده را تشکیل می  دهند؟ 34

 ٪26/6    ٪17 
٪39    ٪31/7 

تعدادنوع استخدام

5قراردادی

3پیمانی

4رسمی ـ آزمایشی
4رسمی ـ قطعی



16

ســانی و پـــایه
ت کنکور علــوم ان

سواال
استـــعداد تحصــــیلی

■ راهنمایــی: هــر کــدام از ســواالت 35 و 36، شــامل دو مقــدار یــا کمیــت هســتند، یکــی در ســتون »الــف« و دیگــری 
در ســتون »ب«. مقادیــر دو ســتون را بــا یکدیگــر مقایســه کنیــد و بــا توجــه بــه دســتورالعمل، پاســخ صحیــح را بــه 

شــرح زیــر تعییــن کنیــد: 
■ اگر مقدار ستون »الف« بزرگ  تر است، در پاسخنامه گزینه 1 را عالمت بزنید.
■ اگر مقدار ستون »ب« بزرگ  تر است، در پاسخنامه گزینه 2 را عالمت بزنید.

■ اگر مقادیر دو ستون »الف« و »ب« با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه 3 را عالمت بزنید. 
■ اگــر براســاس اطالعــات داده شــده در ســوال، نتــوان رابطــه  ای را بیــن مقادیــر دو ســتون »الــف« و »ب« تعییــن 

نمــود، در پاســخنامه گزینــه 4 را عالمــت بزنیــد.

یک دست فروش، آخرین عروسک باقی مانده از بساطش را x درصد کمتر از قیمت خرید به فردی می  فروشد تا زودتر به خانه  اش برود.  35
اما فرد خریدار، y درصدِ قیمتی را که برای عروسک پرداخت کرده، به فروشنده انعام می  دهد. فروشنده از این فروش، نه ضرر می  کند 

و نه فایده. 
ستون »ب«ستون »الف«

xy

در شکل زیر، زاویه T بیشتر از 10 درجه می  باشد.  36
ستون »ب«ستون »الف«

800
∠ECF

■ راهنمایی: هر کدام از سؤاالت 37 تا 40 را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه خود بنویسید. 
یک دستگاه تصفیه آب در هر بار تصفیه مقدار زیادی از ناخالصی آب را می  گیرد (البته نه تمام ناخالصی  ها را). برای خروج 5 لیتر آب  37

تصفیه شده البته با ناخالصی 15 درصد، چند لیتر آب با ناخالصی 50 درصد باید به دستگاه وارد شود؟
7/5  8/5  10/5  16/66 

سه نفر بالفاصله بعد از آنکه یک مغازه برنج  فروشی باز می  شود، به ترتیب برای خرید برنج وارد مغازه شده و نفر اول ثلث موجودی  38
انبار، نفر دوم ربع موجودی انبار و نفر سوم خمس موجودی انبار را خریداری می  کنند. اگر هر کدام از افراد بالفاصله پس از خرید، برنج 

خریداری شده خود را از انبار خارج کنند، فروشنده چند درصد از موجودی انبارش را به این سه خریدار فروخته است؟
77  75  60  57 

یک دستگاه چمن  زنی پس از مصرف 65 درصد از سوخت مخزن خود، ثلث یک زمین فوتبال را چمن  زنی می  کند. این دستگاه با مابقی  39
سوخت مخزن خود، تقریبا چند درصد از مابقی زمین را چمن  زنی می  کند؟

30  27  18  16 
میانگین دو عدد، یک عدد صحیح فرد و مثبت می  باشد. کدام یک از موارد زیر، لزوما درباره آن دو عدد، صحیح می  باشد؟ 40

 هر دو زوج هستند.    هر دو فرد هستند. 
 اگر یکی مثبت باشد، دیگری منفی است.   اگر یکی منفی باشد، دیگری مثبت است. 
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   پاسخنامه سواالت علوم انسانی سال 1390   

بخش اول: درک مطلب
متن 1: 

گزینه 3  1
با خواندن پرسش آشکار است که برای یافتن پاسخ، باید سه بند نخست را بررسی کنیم: 

  1( این سخن در خط 3 برای »کنترل« گفته شده است. 
      2( درباره »نمود« آنها در متن سخنی گفته نشده است.  

     4( در خط نخست بند سوم، اینگونه بیان نشده است؛ بلکه »کنترل« به صورت خودکار این چنین عمل می کند! 
از آنجایی که در خطوط 2 و 3 بند دوم درباره »همان اجزای اصلی باشد که در سیستم های کنترل بیرونی وجود دارند« و نیز دو جمله پایانی بند نخست 

گفته شده، گزینه 3 پاسخ درست است.

گزینه 4  2
با خواندن پرسش آشکار است که سرنخی برای بررسی موشکافانه بخش ویژه ای از متن نمی توان یافت و ناچاریم یکسره به سراغ گزینه ها برویم:

  1( پس متن در چه موردی سخن می گوید؟! 
   2( خط نخست متن درباره تناسب آنها با هم سخن می گوید نه برخاستن یکی از دیگری!! 

  3( سخنی نامرتبط به متن است! 
اما سخن گفته شده در گزینه 4، چکیده و نتیجه مناسبی از بند سوم متن است.

گزینه 4  3
با خواندن پرسش و کمک گرفتن از واژه ی راهنمای »کارآمد«، آشکار است که باید در بند پنجم در جستجوی پاسخ باشیم: 

    1( برای کارآمدی »فرهنگ حاکم بر نظارت«، وارون آن درست است! 
    2( اگرچه سخنی درست است؛ سبب کارآمدی خودکنترلی نمی شود؛ بلکه یکی از سطوح آن را بیان می کند. 

   3( سخنی نامرتبط به متن است! 
اما گزینه 4، چکیده و نتیجه مناسبی برای بیان کارآمدی کنترل خود براساس گفته های بند پنجم متن است.

 
گزینه 2  4

با خواندن پرسش آشکار است که موشکافی در جمله پایانی بند چهارم و نیز جمله نخست بند پنجم می تواند راهگشا باشد. عبارت راهنمای »به   
عبارت دیگر« بیان کننده توضیح بیشتر برای آشکارتر شدن گفته های بند چهارم و از این رو، گزینه 2 پاسخ درست است.

گزینه 2   5
با خواندن پرسش، بررسی موشکافانه بند پایانی )به ویژه جمالت پایانی آن( کارگشاست: 

   1( توضیح آن محتمل ترین مورد است زیرا، بیشترین همخوانی را با درون مایه بند پایانی دارد. 
   3( اگرچه شاید در نگاه نخست، دور از ذهن به چشم بیاید؛ براساس دسته بندی گفته شده در بند چهارم می تواند درست باشد. 

    4( همانند گزینه پیشین 
اما از آنجایی  که در بند پنجم درباره »کنترل و نظارت بر خود در کوتاه مدت«، در بند ششم درباره »کارآمدی و اثربخشی آن« و نیز در بند پایانی درباره 
»دیدگاه اسالم به آن« سخن می گوید؛ کمی نامتحمل است که بخواهد یکباره به گفتار ژرفا بدهد و آن را بیشتر موشکافی کند. از این رو، گزینه 

2 پاسخ درست است. 
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متن 2:

گزینه 4   6
با خواندن پرسش آشکار است که سرنخی برای بررسی بخش ویژه ای از متن نمی توان یافت و ناچاریم یکسره به سراغ گزینه ها برویم: 

      1( خالف خط 3 بند دوم متن است! 
      2( اگر چنین بود، چرا به تکاپو برای گریز از شعر آن دوران خودشان برآمدند؟!! 

    3( در متن درباره رهایی از شیوه تعبیری که سخن می گوید که زاییده روزگار عثمانی بود نه آنکه تحت سلطه جایی بوده باشند! 
اما گزینه 4 براساس گفته های بند دوم پاسخ درست است.

گزینه 1   7

با خواندن جمله دارای ضمیر مورد نظر و نیز بررسی موشکافانه خطوط پیش از آن و جمله پایانی بند نخست، آشکار است که مرجع آن، »ادیبان غربی« 
و ازاین رو، گزینه 1 پاسخ درست است.

گزینه 1   8
با خواندن پرسش آشکار است که سرنخی برای بررسی بخش ویژه ای از متن نمی توان یافت و ناچاریم یکسره به سراغ گزینه ها برویم:

  2( براساس بند ششم، باور ناقدان است نه شاعران! 
   3( درباره بیراهه رفتن در متن سخنی گفته نشده است! 

      4( سخنی نامرتبط به متن است! 
اما سخن گفته شده در گزینه 1، بازگویی کننده خط نخست بند پنجم متن است. 

گزینه 1   9

با خواندن پرسش آشکار است که سرنخی برای بررسی بخش ویژه ای از متن نمی توان یافت و ناچاریم یکسره به سراغ گزاره ها برویم: 
     )گزینه 2 نادرست( گزاره I( با خط نخست بند پنجم همخوانی دارد. 

گزاره II( براساس خط نخست بند ششم، اختالف نظر ناقدان درباره »انتخاب شاعر یا شاعران نوگرای این مکتب« است نه »تعیین شعرای این 
  مکتب«! 

با نیم نگاهی به گزینه ها، به بررسی گزاره III )بار بررسی آن بر دوش شما خواننده گرامی!( نیازی نیست و گزینه 1 پاسخ درست است.

گزینه 2   10

با خواندن پرسش آشکار است که باید در بند هفتم در جستجوی پاسخ باشیم. از آنجایی که گفتار آن درباره شوقی است و در خط 2 بند 7 متن درباره 
خواسته پرسش سخن گفته شده؛ گزینه 2 پاسخ درست است.

بخش دوم: منطقی 
پیش بینی نویسنده  = میزان فروش ماه گزینه 3   11

فروش امسال x / /
x

= ⇒ ≅
5 3000000 72 000 000
21   

فروش امسال
 (y) / / y / /= ⇒ ≅%35 3 000 000 8 570 000  

در گزینه 3 می بینیم که بخش عمده فروش ضبط صوت در ماه های آخر است. با این فرض امسال نیز فروش بیشتر از پارسال است.    

گزینه 3   12

⇐در گزینه )3( می بینیم همین استدالل را بررسی کرده پس صحیح است.  استدالل استقرایی 

  روابط صمیمانه با خواهرها و برادرها در آغاز بزرگسالی
 

 

 
سالمت روانی در بزرگساالن 
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گزینه 2   13
1 گربه هایی که ُدز باالی ماّده شیرین کننده مصنوعی دریافت کرده اند به سرطان مبتال شده اند. این شیرین کننده باعث سرطان 

520  
⇐فقط استدالل 

نمی شود. 

1 این ماده شیرین کننده در ابتال به سرطان تأثیری ندارد. 
520  

در گزینه )2( می فهمیم با توّجه به احتمال

گزینه 4   14

در گزینه )4( می بینیم که به دلیل وجود چندین نوع ماالریا، ابتال به یکی باعث مصونیت نسبت به دیگری نمی شود. کودکان پس از ابتال به هر کدام 
فقط نسبت به همان نوع مصونیت می یابند. لذا پس از ابتال به تمامی انواع ماالریا نسبت به همه آنها مصونیت می یابد. 

گزینه 2   بر اساس متن آشکار است که آنان، پیامدهای ناگوار بحران اقتصادی را برهان مشکل بیماری می دانند.  15

گزینه 3   16
مشخص است که افرادی که به روان درمانگران مراجه می کنند افراد ضعیفی اند و قادر به ترک سیگار نیستند. 

گزینه 2   17
استفاده از مثال در متن ـ گزینه های 1، 3 و 4 غلط هستند. 

   در گزینه )1( شرطی کردن انسان مکانیزمی مناسب برای کمک به او در غلبه به محدودیت های محیطی نیست. 
   در گزینه )3( دقیقًا عکس بیان متن است. 

   در گزینه )4( در متن جمله ای با مضمون )کک ها چون تصور می کنند ظرف درپوش دارد، لذا ظرف بسته می شود( نداریم. 
گزینه 1   18

بیان کننده فرض پنهان متن است و بیان می کند سن انسان و انگیزه قدرت با هم همبستگی منفی دارند. 

گزینه 1   19
 11

100
5

100
A
B

زبان فعال 20 سال قبل

اخذ مجوز طی 20 سال                
                شاغلین فعال 20 سال قبل

بوده اند. 
 
95
100  

خیلی کمتر از 5٪ بوده است یعنی مردان
 

 
  

این نشان می دهد طبق گزینه )1( در 20 سال قبل

گزینه 4   20

این گزینه درباره همان گروه از کودکان مورد ادعای متن است و بیان می کند این کودکان انگیزه قدرت را از دست نمی دهند بلکه به صورت سلطه بر 
دیگران از طریق روابط اجتماعی نمود پیدا می کند. 

بخش سوم: تحلیلی 
تحلیلی 1:

برای ساده سازی پرسش، نگاره روبرو را در نظر می گیریم:

اکنون داده های گفته شده را برای آن الگوسازی می کنیم:
 )1

زنان
کل
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2( حالت روبرو هیچگاه رخ نخواهد داد:

3( حالت روبرو نیز نشدنی است: 

گزینه 3   21
با نیم نگاهی به گزینه ها آشکار است که داده II همواره درست است زیرا، بیان دیگری از دادهنخست است که می دانیم هیچ یک از این دو فرد رانندگی 

بلد نیستند. )صندلی دیگری نیز وجود ندارد که آنها بخواهند روی آن بنشینند!(
اکنون بهتر است گزاره III را بررسی کنیم زیرا در صورت نادرستی، 2 گزینه زدوده می شوند:

گزاره III نیز بیان دیگری از داده نخست است زیرا در غیر اینصورت، B و E باید جلو بنشیند، درحالی که هیچکدام رانندگی بلد نیستند. پس، تا اینجا 
گزینه های 1 و 2 زدوده می شوند. اکنون نوبت بررسی گزاره I است:

در هیچ کدام از داده های گفته شده، چنین قیدی وجود ندارد و B می تواند دقیقًا جلوی A بنشیند. پس، گزاره ای نادرست و گزینه 3 پاسخ درست است.

گزینه 2   22

 و نیز می دانیم که براساس داده نخست، B نمی تواند راننده باشد. 
 
E نمی تواند بین A و C بنشیند زیرا، داده سوم نقض می شود.

پس، گزینه 2 پاسخ درست است. 

گزینه 1   23
با در نظر داشتن داده های نخست و سوم آشکار است که فقط B می تواند به همراه A و C در عقب بنشیند. همچنین با لحاظ کردن داده دوم و 

الگوسازی داریم:

 4 حالت شدنی خواهیم داشت و گزینه 1 پاسخ درست است.

گزینه 4   24

آشکارست که E در وسط عقب قرار دارد و اگر A راننده باشد، داریم:
DABA
BECDEC

چنانچه A راننده نباشد:  
AD
CEB

پس، گزینه 4 پاسخ درست است.
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گزینه 2   25

از آنجایی که براساس داده نخست، B فقط می تواند کنار راننده بنشیند؛ اگر A کنار C بنشیند، داده نخست نقض می شود: 

BE
DAC

پس گزینه 2 پاسخ درست است.

تحلیلی 2:

با ساده سازی داده های گفته شده، داریم:
1( فقط آگهی B در اندازه 3 چاپ می شود.

2( آگهی های E ، A و G در اندازه 1 چاپ می شوند.
3( دو آگهی C و D با هم در یک ستون هستند.

4( دو آگهی G و E حتمًا در ستون نخست و به صورت G پایین تر از E، خواهد بود.
با بررسی موشکافانه تر داده های باال، موارد زیر آشکار می شوند:

I( دو آگهی C وD فقط در یکی از ستون های دوم یا سوم می توانند چاپ بشوند.

II( آگهی هایF,E و G با هم در ستون نخست و دو آگهی A و B نیز با هم در یکی از ستون های دوم یا سوم خواهند بود.

گزینه 4   26

باتوجه به مورد شماره II، گزینه 4 پاسخ درست است.
گزینه 2   27

با توجه به ساده سازی های گفته شده، حاالت زیر شدنی هستند:

)برای حالت وارونه چینش A و B در ستون دوم نیز همانند همین حاالت خواهد بود(

)برای حالت وارونه چینش وارونِه C و D در ستون دوم نیز همانند همین حاالت خواهد بود(

در همگی حاالت باال، آگهی F در بیشینه حالت با دو آگهی در تماس خواهد بود.
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گزینه 1	  28
براساس	صورت	پرسش،	حاالت	زیر	خواهیم	داشت:	             

	
آشکار است که حاالت گوناگونی برای جایگیری D و A وجود دارد و الزامی برای کنار هم بودن آنها نیست. پس، گزینه 1 پاسخ درست است.

گزینه 3   29

چنانچه حالت پنداری روبرو را در نظر بگیریم:

 با جابجایی E وF گزینه 1و با جابجایی C و D گزینه های 2 و 4 نادرست خواهند بود. اما گزینه 3 همواره درست خواهد بود.

گزینه 3   30

اگر A و G دورترین فاصله از هم را بخواهند داشته باشند؛ براساس داده ها داریم که G در پایین ستون 1 و A در باالی ستون 3 باشد: 

(E)
(F)(C)

A
(F)
(E)(D)

B
G(D)

(C)
پس گزینه 3 پاسخ درست است.

بخش چهارم: کمیتی
جنسیت

درصدجمعمردزننوع استخدام
31/71٪5813قراردادی

17/07٪347پیمانی
14/63٪426رسمی آزمایشی

36/59٪41115رسمی قطعی
100٪162541جمع

گزینه 3   31
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گزینه 1  32
گزینه 2  33
گزینه 2  34

درصد زنان = × = × =
16%100 100 %39
41 گزینه 2      35

قیمت خرید کاال را با a نمایش می دهیم با تخفیف فروشنده به b رسیده است حال مقایسه می کنیم. 
ستون )ب(ستون )الف(

%x%y

 
ab

a
1

b
1

b>a
ستون )ب( بزرگ تر از )الف( است. 

گزینه 1   36

اگر CE و BF را امتداد تا در M قطع کنند داریم: 

B

A

C D

E
F

M

xx
× 

t باشد  ˆ از طرف دیگر زاویه F در CFM قائمه است. لذا اگر 10< ˆ(M B t)= = BM خط موربی است که CM||AB را قطع کرده و داریم 
CFM می گردد. )مجموع زوایای داخلی 180 درجه است(. Ĉ در  < 080

گزینه 3   37
=X حجم آب ورودی %50
حجم آب خروجی ( lit)= %85 5

(X) ( lit) X ( lit) X / (lit)= ⇒ = ⇒ =%50 %85 5 10 85 1 8 5
گزینه 2   38

حجم کل y=  
نفر اول  y= ⇒

1
3

=y باقی مانده 
2
3

نفر دوم = 1
4

باقی مانده y y= × =
1 2 1
4 3 6

y )نفر دوم + نفر اول( ( y y) y= − + =
1 1 1
3 6 2

تعداد زنان
تعداد کل اساتید

تخفیف تخفیف
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موجودی مانده بعد نفر دوم  y= − )نفر دوم + نفر اول( y ( y y) y= − + =
1 1 1
3 6 2  

= نفر سوم  ×
1
5

باقی مانده نفر دوم  y y= × =
1 1 1
5 2 10

) کل فروش  )y y= + + = = × =
1 1 1 54 54 %100 %60
3 6 10 90 90

گزینه 3   39

                       درصد سوخت مصرفی
مساحت چمن زنی

 
x

x
= ⇒ =

1
%65 73
%35 39                           

زمین را می توان چمن زد. این کسر 27% مابقی زمین است.  7
39

با 35% سوخت مانده 

× ≅

7
39 %100 %272
3

گزینه 4   40x y+
=

2
x فرد و مثبت y⇒ + = ⇒2 پس هر 2 یا زوج اند یا فرد. 

در گزینه )4( اگر یکی منفی باشد دیگری حتمًا مثبت است. 



25

یه
ــا

 پـ
ی و

ـان
سـ

م ان
ـو

علـ
ور 

نک
ت ک

اال
سو

علوم انسانی سال 1391

 بخش اول: درک مطلب  

■  راهنمایــی: در ایــن بخــش، چنــد متــن بــه طــور مجــزا آمــده اســت. هــر یــک از متن هــا را بــه دقــت بخوانیــد و 
پاســخ ســؤاالتی را کــه در زیــر آن آمــده اســت، بــا توجــه بــه آنچــه می  تــوان از متــن اســتنتاج یــا اســتنباط کــرد، 

پیــدا کنیــد و در پاســخنامه عالمــت بزنیــد.  

متن 1:

در خــالل دهــه 1970 برخــی دادگاه  هــای ایالتــی و فــدرال تعریــف وســیع  تری از جنــون را کــه مؤسســه حقوقــی آمریــکا 
پیشــنهاد کــرده بــود، پذیرفتنــد. آن تعریــف چنیــن بــود »شــخص بــه شــرطی کــه در قبــال جــرم خویــش مســئول 
شــناخته نمی  شــود کــه در هنــگام ارتــکاب آن، بــر اثــر بیمــاری یــا کاســتی روانــی بــه میــزان قابــل مالحظــه ای فاقــد 
ــون مربوطــه  ــات قان ــا مقتضی ــوان هماهنگ  ســازی آن ب ــا ت ــرای دریافــت نادرســتی عمــل خویــش و ی توانایــی الزم ب
باشــد.« عبــارت » بــه میــزان قابــل مالحظــه« گویــای آن اســت کــه هــر درجــه  ای از ناتوانــی، شــخص را از مســئولیت 
حقوقــی معــاف نمی  کنــد و در عیــن حــال فقــط ناتوانــی کامــل نیــز مــالک قــرار نمی  گیــرد. اینکــه بــه جــای »بدانــد« 
ــی  ــتی کاف ــتی و نادرس ــی از درس ــی عقل ــرف آگاه ــه ص ــت ک ــح اس ــن تلوی ــن ای ــه متضم ــه کار رفت ــد« ب واژه »دریاب
نیســت، بلکــه شــخص بایــد بتوانــد عواقــب اخالقــی یــا حقوقــی رفتــار خــود را تــا حــدودی درک کنــد و تنهــا در ایــن 

صــورت اســت کــه مســئولیت حقوقــی وی محــرز می  شــود. 
مســأله مســئولیت قانونــِی مردمــان گرفتــار اختــالل روانــی در ســال 1981 بــا صــدور رأی برائــت ناشــی از جنــون بــرای 
شــخصی بــه نــام »جــان هینکلــی« در ســوءقصد بــه جــان رئیــس  جمهــور ریــگان بحــث و جــدل فــراوان برانگیخــت. 
مــردم از ایــن رأی بــه خشــم آمدنــد، بــه ایــن علــت کــه احســاس کردند دفــاع براســاس جنــون بــه صــورت گریزگاهی 
ــکا  ــد. بنابرایــن در ســال 1984 کنگــره آمری ــون بهــره می  برن ــرار از قان ــرای ف ــن از آن ب ــی درآمــده کــه مجرمی قانون
قانــون اصالحیــه دفــاع از جنــون را بــه تصویــب رســاند. در ایــن قانــون تمهیــدات و پیش  بینی هایــی بــرای دشــوارتر 
ســاختِن تبرئــه متهمــان از مســئولیت قانونــی گنجانــده شــد. نمونــه اینکــه بــا تغییــر عبــارت مؤسســه حقوقــی آمریــکا 
از عنــوان »بــی بهــره از توانایــی کلــی .... بــرای دریافــت و فهــم .... « بــه » ناتــوان از دریافــت و فهــم« بــه ایــن نکتــه 
صراحــت و قطعیــت بخشــید کــه اختــالل یــا نارســایی بایــد »شــدید« باشــد و همچنیــن ارائــه ادلــه را بــه جــای شــاکی 
ــدرال و در نیمــی از  ــه دعوی  هــای مطروحــه در دادگاه  هــای ف ــون در کلی ــن قان ــع می  گــذارد. ای ــل مداف ــر عهــده وکی ب

ــی اعمــال می  شــود.  دادگاه  هــای ایالت
تــالش دیگــری بــرای صراحــت بخشــیدن بــه دفــاع قانونــی از جنــون، رأیــی اســت بــه ایــن مفهــوم کــه »شــخص 
ــک  ــت میشــیگان صــادر شــد و این ــن رأی، نخســت در ایال ــی می  باشــد«. ای ــالل روان ــار اخت ــا گرفت مجــرم اســت ام
یــازده ایالــت دیگــر، آن را منشــأ صــدور رای در مــوارد مربــوط قــرار می  دهنــد. قوانیــن بــه طــور کلــی راه را بــرای رأی 
»مقصــر امــا بیمــار« در شــرایطی بــاز می  گــذارد کــه متهــم گرفتــار اختــالل عمــده فکــر یــا هیجــان باشــد، بــه طــوری 
کــه هنــگام ارتــکاب عمــل دچــار اختــالل قضــاوت، رفتــار و تشــخیص واقعیــت یــا تــوان کنــار آمــدن بــا مقتضیــات 
عــادی زندگــی باشــد. بــا ایــن همــه، تأثیــر ایــن »بیمــاری روانــی« کمتــر از جنــون قانونــی اســت. رأی »مقصــر امــا 
بیمــار« دســت اعضــای هیــأت منصفــه را بــاز می  گــذارد کــه وقتــی در متهــم خطــری را احســاس کننــد، ضمــن محکــوم 
ســاختن او اطمینــان داشــته باشــند کــه به خاطــر بیماریــش تحــت درمــان قــرار خواهــد گرفــت. ایــن قبیــل اشــخاص 
یــا در زنــدان تحــت درمــان قــرار می  گیرنــد یــا تــا وقتــی کــه حالشــان بــرای تحمــل محکومیــت مناســب شــود در 

ــد.  ــی می  مانن ــتان روان بیمارس
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نگرانــی عمومــی از اینکــه دفــاع براســاس جنــون بــه صــورت گریــزگاه عمــده  ای در حقــوق جــزا درآمــده باشــد، بســیار 
ــم  ــون از آن ه ــر جن ــدن به خاط ــه ش ــت و تبرئ ــاب اس ــیار کمی ــه بس ــوع دفاعی ــن ن ــرد ای ــت. کارب ــت اس دور از واقعی
ــی عمــل  ــاور می  رســند کــه کســی مســئولیت اخالق ــن ب ــه ای ــراه ب ــه اک ــه ب ــأت منصف ــر اســت. اعضــای هی کمیاب  ت
و رفتــارش را عهــده  دار نباشــد و وکالی دعــاوی نیــز کــه از احتمــال رد شــدن بــا جنــون اطــالع دارنــد، فقــط از روی 

ــوند.  ــل می  ش ــه آن متوس ــاری ب ناچ
پاراگراف قبل از متن فوق، به احتمال قوی به بحث درباره کدام موضوع می  پردازد؟ 1

 مالک  های تشخیص توانایی کنترل رفتار در افراد مبتال به اختالالت روانی 
 قوانین مربوط به جنون در سال  های قبل از 1970 میالدی

 تعریف اختالل  های روانی از دیدگاه روانشناسی 
 رویکرد حقوق غربی به موضوع مسئولیت حقوقی افراد در گذشته

هدف اصلی نویسنده در متن فوق، کدام است؟ 2
 ارائه بخشی از تاریخچه تالش  های انجام شده در جهت شفاف  سازی مفهوم جنون و مبانی تصمیم  گیری درباره جنون حقوقی

 تأکید بر لزوم تدوین مبانی حقوقی به دور از جنجال  ها و تعصبات اجتماعی
 رفع نگرانی عمومی درباره سوءاستفاده از جنون به عنوان محملی برای دفاع حقوقی

 ارائه پاسخ به این سؤال که قانون در برابر کسی که اختالل روانی دارد و دست به تبهکاری می  زند، چه باید بکند؟
پاراگراف دوم در ارتباط به پاراگراف اول، مطالب آن را .................. .  3

 کامالً رد می  کند   در مقابل یک استثناء قرار می  دهد 
 با ارائه مثالی به چالش می  کشد  با مثالی توضیح می  دهد 

کدام  یک از موارد زیر را می  توان از متن نتیجه گرفت؟ 4
 با گذشت چندین دهه از اعمال تغییرات بر روی مفهوم جنون حقوقی در آمریکا، دادگاه  های این کشور در برداشت و تحلیل این مفهوم 

کامالً متفاوت عمل می  کنند. 
 در حال حاضر در حقوق جزای آمریکا با شخص مجرم همانند یک بیمار برخورد می  شود. 

 امروزه حقوق جزا به نقش عوامل زیست محیطی در بروز اختالل  های روانی ـ رفتاری و جرایم ناشی از آن ها اهمیت فراوان می  دهد. 
 اصالحات اعمال شده بر قانون دفاع از جنون، امید به تبرئه شدن را در متهمانِ دچار اختالل  های روانی به میزان زیادی کاهش داده است. 

با توجه به متن، احتمال موافقت نویسنده با کدام  یک از نتیجه  گیری های زیر، بیشتر است؟ 5
 در تعریف مسئولیت حقوقی، شرایط روانی افراد از اهمیت چندانی برخوردار نیست. 

 احتمال آنکه تبهکاری بتواند با توسل به دفاع براساس جنون از مجازات بگریزد آنقدر پایین است که نگرانی عمومی در این مورد 
اغراق  آمیز است. 

 در احراز مسئولیت حقوقی، توانایی تشخیص درست از نادرست بر درک مجرم از عواقب رفتار خود ارجحیت دارد. 
 جامعه متمدن نباید کسی را که از لحاظ روانی کنترل و اختیاری بر کردار خود ندارد، تنبیه کند. 

متن 2:

ــودکان  ــد، ک ــوغ دارن ــتیک نب ــودکان اوتیس ــد، ک ــرار نمی  کنن ــمی برق ــاط چش ــز ارتب ــم هرگ ــه اوتیس ــال ب ــودکان مبت ک
ــتند،  ــود نیس ــت خ ــان دادن محب ــه نش ــادر ب ــتیک ق ــودکان اوتیس ــد، ک ــت نمی  کنن ــز صحب ــم هرگ ــه اوتیس ــال ب مبت
ــودکان  ــد، ک ــد بزنن ــه دیگــران لبخن ــد ب ــه اوتیســم نمی  توانن ــال ب ــودکان مبت ــی اســت، ک ــاری روان ــک بیم اوتیســم ی
اوتیســتیک تمــاس جســمی محبت  آمیــز برقــرار نمی  کننــد و ... . مــوارد فــوق بســیاری از باورهــای جامعــه نســبت بــه 
ایــن کــودکان اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن کــودکان تحریــکات حســی را بــه گونــه  ای متفــاوت درک می کننــد 
ــه  ــت، ب ــود. در حقیق ــا می  ش ــی در آن ه ــاط عاطف ــراری ارتب ــت و برق ــراز محب ــکل در اب ــب مش ــوع موج ــن موض و همی
دلیــل تنــوع تظاهــرات کلینیکــی طیــف تشــخیص بیمــار اوتیســتیک مشــکل اســت. گاهــی اوقــات کــودکان مبتــال بــه 
اوتیســم باهــوش هســتند ولــی 80 درصــد از آن هــا درجاتــی از عقب  ماندگــی ذهنــی را نشــان می  دهنــد. در آزمایشــات 
پاراکلینیکــی کــودکان مبتــال بــه اوتیســم بایــد عوامــل قبــل و بعــد مــورد بررســی قــرار گیــرد. تمــام کــودکان مبتــال بــه 

اوتیســم بایــد از نظــر شــنوایی مــورد بررســی قــرار گیرنــد. 
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در مــورد علــل پیدایــش بیمــاری اوتیســم، تئوری  هــای مختلفــی وجــود دارد و فاکتورهــای متعــددی را در بــروز اوتیســم 
دخیــل می  داننــد، از جملــه عوامــل ژنتیکــی، تغییرات ســاختمان مغز، مــواد حساســیت  زا و آلرژی  هــا، آلودگی هوا و بســیاری 
از مــوارد دیگــر. حتــی قبــالً تصــور می  شــد فاکتورهایــی مثــل وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی، ســبک زندگــی و ســطح 
تحصیــالت والدیــن نقشــی در بــروز ایــن اختــالل نــدارد، امــا اینک نتایــج تحقیقــات در دانشــگاه علــوم پزشــکی آمریکا 
نشــان داد کــه احتمــال ابتــال بــه اوتیســم در کودکانــی کــه در نزدیکــی بزرگراه  هــا متولــد می  شــوند، بــه دلیــل آلودگــی 
بیشــتر، دو برابــر اســت. همچنیــن تحقیقــات نشــان داده اســت تمــاس مادر بــا آلودگــی هــوا در دوران بــارداری و تماس 
 کــودک بــا آلودگــی در ســال  های اول پــس از تولــد، باعــث تأخیــر رشــد ذهنــی کــودک و افزایــش احتمــال بروز اوتیســم 
می  شــود. در نقطــه مقابــل در بســیاری از متــون علمــی پرهیــز از برخــی غذاهــا و مایعــات، عاملــی بــرای بهبــود شــرایط 
کــودکان بیمــار عنــوان شــده اســت. دوری از مــوادی مثــل انــواع مختلــف رنگ  هــا، چســب  ها، ال ک ناخــن، اســپری مــو 
و پــودر رختشــویی هــم توصیــه شــده اســت. همچنیــن اســتفاده از برخــی مــواد غذایــی و مکمل  هــا مثــل ویتامیــن ب6 
و روغــن جگــر ماهــی، ســبب بهبــود عالیــم ایــن کــودکان شــده اســت. پــس می  تــوان گفــت عــالوه بــر فاکتورهــای 

ژنتیکــی، عوامــل محیطــی و تغذیــه  ای نیــز در بــروز و بهبــود ایــن اختــالل ایفــای نقــش می  کننــد. 
ــی  ــن قدم ــص اولی ــه متخص ــه ب ــنی، مراجع ــر س ــودک در ه ــی ک ــار غیرطبیع ــه رفت ــاهده هرگون ــورت مش در ص
اســت کــه والدیــن بایــد بردارنــد. روان پزشــکان کــودک و نوجــوان و ســپس روان شناســان و روان پزشــکان، 
ــان  ــرای کودکش ــم ب ــخیص اوتیس ــه تش ــی ک ــن، زمان ــیاری از والدی ــود. بس ــد ب ــی خواهن ــیار خوب ــان بس راهنمای
مطــرح می  شــود، برخــورد مناســب بــا مســأله نمی  کننــد و در واقــع دچــار نوعــی انــکار می  شــوند و بــا 
ــر  ــی دیگ ــد. گروه ــدا کنن ــا پی ــرای آن ه ــری را ب ــخیص دیگ ــه تش ــد ک ــف امیدوارن ــان مختل ــا متخصص ــه ب مراجع
 تمــام آرزوهایــی کــه بــرای کــودک خــود داشــتند را نقــش بــر آب می  بیننــد و از هرگونــه اقدامــی ناامیــد 
می  شــوند، امــا خوشــبختانه امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــری می  تــوان بــه کــودکان اوتیســتیک کمــک کــرد. هــر 

چــه اقدامــات زودتــر انجــام شــوند، نتایــج بهتــر خواهنــد بــود. 
همچنیــن آموزش  هــای ویــژه، حمایــت خانــواده و در بعضــی مــوارد درمــان دارویــی بــه بســیاری از کــودکان مبتــال بــه 
اوتیســم در رســیدن بــه تجربــه زندگــی هــر چــه طبیعی  تــر کمــک خواهنــد کــرد. در حــال حاضــر، امیــد زیــادی بــه 
ــد. حتــی بســیاری از کودکانــی کــه از نظــر ذهنــی  پیشــرفت کودکانــی اســت کــه درمــان مناســب و مؤثــری گرفته  ان
عقــب افتاده  انــد، در انجــام کارهــای مشــخص مثــل پوشــیدن لبــاس و مهارت  هایــی نظیــر آشــپزی، و ... قابلیت هایــی 
را از خــود نشــان داده  انــد. گروهــی دیگــر، مهارت  هــای تحصیلــی ماننــد خوانــدن، نوشــتن و محاســبات ســاده را بــه 
ــم،  ــه مه ــد. نکت ــگاه می  رون ــه دانش ــی ب ــای حت ــد و عده  ــام می  کنن ــتان را تم ــی دبیرس ــد آورد. بعض ــت خواهن دس
ــر  ــان دی ــرای شــروع درم ــگاه ب ــر اینکــه هیچ  ــه مهم  ت ــا نکت ــی اســت و ام شــروع هرچــه ســریع  تر مداخــالت درمان
ــی  ــج بســیار عال ــه نتای ــه ب ــالل انجــام شــده اســت ک ــن اخت ــورد ای ــادی در م ــات علمــی زی ــروزه تحقیق نیســت. ام

ــد.  ــت یافته  ان دس
کدام  یک از موارد زیر، بهترین عنوان برای متن فوق می  باشد؟ 6

 اوتیسم، اختاللی که به درستی شناخته نشده و هنوز هم علل پیدایش و شکل  گیری آن برای روان شناسان کاماًل مشخص نیست. 
 عوامل موثر در بروز و تشدید اوتیسم: از ژنتیک تا تربیت

 اوتیسم: علل پیدایش، اقدامات درمانی، پیشگیرانه و آموزشی
 باورهای جمعی نسبت به اوتیسم، باورهایی که مبنای علمی برخی تئوری  های روان شناسی اوتیسم شد. 

بر مبنای اطالعات درون متن، نویسنده با کدام  یک از موارد زیر، توافق بیشتری دارد؟ 7
I. در معاینات کودکان مبتال به اوتیسم، بایستی تاریخچه فرد مبتال از زمان قبل از ابتال مورد بررسی قرار گیرد.

II. واکنش برخی والدین به ابتالی فرزندانشان به اوتیسم چنان است که ممکن است امکان دست یابی به معالجه بهتر را سخت کند. 
III. عوامل متعدد و متنوعی در پیدایش بیماری اوتیسم دخیل می  باشند اما برخی از این عوامل مانند شغل والدین نسبت به دیگر عوامل 

تأثیرگذارترند. 
III و I  III و II  I فقط  II و I 
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کدام  یک از موارد زیر را می توان از متن فوق استنباط کرد؟ 8
 تشخیص عارضه اوتیسم به دلیل پیچیدگی افراد اوتیستیک، کاری بس دشوار می  باشد. 

 چنانچه با کودکان اوتیستیک درست و منطقی رفتار شود، آن ها توانایی دادو ستد عاطفی را خواهند داشت. 
 ارتباط عاطفی با کودکان مبتال به اوتیسم امری تقریباً غیرممکن است چرا که آن ها تحریکات حسی را به گونه  ای دیگر درک می  کنند. 

 رابطه مستقیمی بین توانایی کودکان اوتیستیک در برقراری ارتباط چشمی و نبوغ آن ها وجود دارد. 
کدام مورد، در مواجهه با مشکل اوتیسم، اولویت بیشتری دارد؟ 9

 حمایت خانواده با دادن تجربه زندگی روزمره و مهارت  های تحصیلی به کودک مبتال به اوتیسم 
 حفظ ایجاد امید بهبود در کودک با برقراری روابط عاطفی با او 

 ایجاد تغییر در سبک زندگی و روابط اجتماعی و عاطفی خانواده 
 برخورد مناسب والدین هنگام تشخیص اوتیسم و شروع هرچه سریع تر مداخالت درمانی 

کدام مورد، توصیف مناسبی در خصوص نگرش نویسنده نسبت به اوتیسم می  باشد؟ 10
 عالیم آن را با توجه به علل این بیماری طبیعی می  داند و واکنش منفی والدین در مقابل این بیماری خشمگین است. 

 در ابتدا انتقادی و کمی عامیانه و غیرعلمی است اما رفته رفته منطقی  تر می  شود. 
 اوتیسم را مشکل جدی نمی  داند و درمان کامل آن را اگرچه سخت ولی ممکن می  داند. 

 مشکل اوتیسم علی رغم واقعیت  ها معموالً اغراق  آمیز بیان شده و با آن غیرمنطقی برخورد شده است. 

متن 3:
ــطوح و  ــل »س ــی« اص ــا چینه  شناس ــی ی ــی طبقات ــی »زمین  شناس ــول اساس ــه اص ــر پای ــی ب ــی باستان شناس ــد زمان بُع

ــوان گردیــد، اســتوار اســت.  طبقــات« کــه توســط »همگونه  گرایــان« در اوایــل قــرن نوزدهــم عن
ــورت  ــد و به ص ــرار گرفته  ان ــم ق ــر روی ه ــی ب ــای زمین  شناس ــه الیه  ه ــد ک ــد می  کن ــات« تأکی ــطوح و طبق ــل »س اص
ــه  ــل توج ــای قاب ــز از نمونه  ه ــاحلی نی ــق س ــا در مناط ــنگ  ها و صخره  ه ــود س ــود. وج ــم می  ش ــک« مجس ــک »کی ی
ــنگ  ــه س ــک نمون ــود (ی ــدا ش ــه پی ــه و طبق ــن الی ــه در پایین  تری ــری ک ــر اث ــت ه ــی اس ــد. بدیه ــمار می  آین ــه ش ب
باشــد یــا اثــری ســاخته و پرداختــه انســان)، قبــل از اینکــه ســطوح و طبقــات فوقانــی بــر روی یکدیگــر قــرار گرفتــه 
باشــند، چنیــن اثــری در عمــق و الیــه تحتانــی قــرار گرفتــه اســت. بــه بیانــی دیگــر، طبقــات تحتانی  تــر، قدیمی  تــر 
ــای  ــورد محل  ه ــز در م ــابهی نی ــل مش ــد. اص ــرار گرفته  ان ــر ق ــای فوقانی  ت ــه در الیه  ه ــتند ک ــی هس ــطوح و طبقات از س
ــای  ــطوح و الیه  ه ــود در س ــر موج ــار دیگ ــا و آث ــار خانه  ه ــزار و آث ــه اب ــورت ک ــن ص ــود دارد؛ بدی ــی وج باستان  شناس
یــک محــل باســتانی، در مــورد طبقــات ســطوح و وضعیــت همجواری  شــان بــا طبقاتــی کــه در آن هــا کشــف شــده  اند، 

ــند.  ــذاری می  باش ــل تاریخ  گ قاب
»بافــت باستان  شناســی« در نتیجــه ثبــت و ضبــط دقیــق »ماتریــس«، بُعــد زمانــی و مکانــی و ارتبــاط و همجــواری آثــار 
و اشــیاء حاصــل می  گــردد. ســاختار باستان  شناســی، موضوعــی بســیار فراگیرتــر از ِصــرِف پیــدا کــردن یــک محــل، و 
وضعیتــی در زمــان و مــکان اســت؛ ســاختار، مربــوط بــه ایــن اســت کــه یــک اثــر چطــور و چگونــه در محــِل کشــف قرار 
گرفتــه و از زمانــی کــه صاحــب یــا صاحبــان اثــر، آن را رهــا کــرده و برجــای نهاده  انــد تــا زمــان کشــف مجــدد، چــه 
چیزهایــی اتفــاق افتــاده اســت. هــر کســی کــه درصــدد بررســی و بازســازی رفتــار انســان یــا نظام  هــای فرهنگــی 
باســتانی اســت، لزومــاً بایــد بــه زمینــه و بافــت هــر اثــر توجــه و دقــت کامــل داشــته باشــد. بافــت و ســاختار تحــت 

ــرد: ــرار می  گی ــر ق ــه شــرح زی ــل ســه  گانه  ای ب ــر عوام تأثی
ــی  ــکان اصل ــط مال ــری توس ــز دیگ ــر چی ــا ه ــه ی ــا خان ــوع ی ــیء مصن ــک ش ــتفاده از ی ــکل اس ــاخت و ش ــوع س 1- ن
آن، جهــت واقــع شــدن یــک محــل زندگــی ممکــن اســت بــا توجــه بــه موقعیــت خورشــید در بعدازظهرهــای فصــل 
تابســتان تعییــن شــود و بــه ایــن دلیــل کــه هــدف توجــه باستان  شناســی، بازســازی و بررســی گذشــته اســت، ایــن 

جنبــه بافــت و ســاختار دارای اهمیــت بســیاری اســت. 
ــار  ــا آث ــلطنتی ی ــای س ــور و آرامگاه  ه ــد قب ــافی، مانن ــوارد اکتش ــی از م ــن. برخ ــیء در زمی ــن ش ــرار گرفت ــوه ق 2- نح
ــه  ــای دیگــر ب ــار و بقای ــا پنهــان شــده  اند. آث ــن ی ــن دف ــر زمی ــان دوره گذشــته در زی ــوام و مردم ــاً اق ــا، عمدت و بقای
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ــر  ــد، در اث ــروک مانده  ان ــه مت ــه ک ــتگاه  های مخروب ــا و زیس ــده  اند. خانه  ه ــود ش ــی ناب ــای طبیع ــطه پدیده  ه واس
جریــان شــن یــا پوشــش گیاهــی تدریجــاً از نظرهــا ناپدیــد گردیده  انــد. لیکــن، یکــی از شــهرهای دوران روم باســتان 
ــه  ــوس« در اوت 1979، ب ــان »وزووی ــوه آتشفش ــز ک ــار فاجعه  آمی ــر انفج ــا، در اث ــوم« در ایتالی ــه »هرکوالن ــوم ب موس

ســرعت زیــر خاکســتر مدفــون گردیــد. 
3- تاریــخ و پیشــینه بعــدی اثــر مدفــون شــده در زیرزمیــن. آیــا محــل تدفیــن یــا گــور و بقایــای درون آن هــا در اثــر 
ــان آب  ــر جری ــا محــل باســتانی در اث ــا این کــه آی ــد، ی ــه هــم خورده  ان ــا ب ــای بعــدی خــراب شــده ی ــا و دفن  ه گوره

از بیــن رفتــه اســت؟
ــار  ــناخت رفت ــرد: اول، ش ــرار می  گی ــان ق ــر دوجری ــت تأثی ــی تح ــدرک باستان  شناس ــر و م ــر اث ــوای ه ــت و محت باف
اولیــه اقــوام و مردمانــی کــه آثــار را ســاخته و مــورد اســتفاده قــرار داده  انــد و دوم، وقایــع و رویدادهایــی کــه در دوره  هــا 

ــاده اســت: ــاق افت و زمان  هــای بعــدی اتف
ــوی  ــتفاده از س ــدم اس ــس از ع ــه پ ــت ک ــی اس ــر باستان  شناس ــی اث ــت اصل ــع باف ــه، در واق ــوای اولی ــت و محت باف
صاحبانــش، از ســوی انســان یــا طبیعــت مــورد صدمــه و آســیب واقع نشــده باشــد. یکــی از پیکارگــران دوران موســوم 
ــالدی  ــد و در ســال 43 می ــا جــان می  ده ــه ارتــش رومی  ه ــردی علی ــان نب ــر زخمــی در جری ــه »عصــر آهــن«، در اث ب
ــی  ــی را در گودال ــد متوف ــریعاً جس ــدگان س ــود. بازمان ــپرده می  ش ــاک س ــه خ ــل« ب ــدن کاس ــام »مای ــه ن ــی ب در محل
دفــن کرده  انــد و تــا زمــان کشــف آن توســط باستان  شــناس انگلیســی »ِســر مورتیمــر ویلــر« در اواخــر دهــه 1930، 

ــود.  ــده ب ــه صدمــه باقــی مان اســکلت  ها کامــاًل دســت نخــورده و عــاری از هرگون
هــرگاه بافــت و محتــوای اولیــه اثــری توســط فعالیت  هــای بعــدی مــورد صدمــه و آســیب قــرار گیــرد، بافــت ثانویــه 
ــده  ــکلت  هایی صدمه دی ــتان، اس ــک گورس ــدوده ی ــگران در مح ــه کاوش ــد ک ــاق می  افت ــاً اتف ــد. غالب ــت می  آی به دس
ــب  ــیب و تخری ــورد آس ــور م ــز، قب ــدی نی ــای بع ــردگان در دوره  ه ــن م ــر دف ــه در اث ــد ک ــف می  کنن ــل کش و غیرکام
ــه دزدان  ــده می  شــود ک ــون« دی ــام »توتانخام ــه ن ــر ب ــون مص ــره فرع ــوردی در مقب ــن م ــه چنی ــد. نمون ــرار گرفته  ان ق
و غارتگــران احتمــاالً لــوازم و اشــیای اصلــی درون آرامــگاه را، در جســتجوی طــال و روغن  هــای قیمتــی برهــم زده  انــد. 
ــاد و  در مــوارد و نمونه  هــای دیگــری نیــز مشــاهده می  شــود کــه آثــار و اشــیا در اثــر برخــی عوامــل طبیعــی ماننــد ب
ــه  ــزار آالت دوران موســوم ب ــد. بســیاری از اب ــم می  ریزن ــت اولیه  شــان خــارج شــده و در ه اوضــاع اقلیمــی، از وضعی
ــا و  ــه بخش  ه ــیالب  ها، ب ــروز س ــر ب ــا در اث ــه اروپ ــای منطق ــنی رودخانه  ه ــات ش ــوف در طبق ــنگ« مکش ــر س »عص
ــه کــه از وضعیــت  ــه هــم ریخت ــار ب ــن آث ــی رسوبی  شــان حمــل شــده  اند. تمــام ای ــری از محــل اصل محل  هــای دورت

ــد. ــرار می  گیرن ــه« ق ــوای ثانوی ــت و محت ــدی »باف ــده  اند، در طبقه  بن ــارج ش ــه خ اولی
بر طبق متن، باستان  شناسان برای تعیین تقدم و تأخر آثار مکشوفه خود، از ............. .  11

 عواملی که بافت و ساختار باستان  شناسی را تحت تأثیر قرار می  دهند، سود می  جویند 
 بافت و ساختار الیه  ای که در آن آثار باستانی مدفون می  گردند، استفاده می  کنند 

 اصلی منطقی که در »زمین  شناسی چینه  شناسی« ریشه دارد، استفاده می  کنند 
 دانش تخصصی زمین  شناسان درباره چگونگی تشکیل الیه  های زمین  شناسی بهره می  برند 

اثری باستانی که در اثر عوامل طبیعی تغییر وضعیت داده است، ............ .  12
 به لحاظ بازسازی و بررسی گذشته، بیشتر از آثار دیگر، مورد توجه باستان  شناسان قرار می  گیرد 

 می  تواند متعلق به عصر سنگ باشد 
 از نحوه قرار گرفتن آن در زمین تشخیص داده می  شود 

 از طریق اصول زمین  شناسی طبقاتی یا چینه  شناسی قابل بازیافت است 
کدام  یک از موارد زیر، با توجه به اطالعات مندرج در متن، صحیح است؟ 13

I. تمام آثار باستانی که به هر دلیلی آسیب دیده و دیگر موجود نیستند، بافت و محتوای ثانویه نامیده می  شوند. 
II. اجساد دفن شده، بهترین نمونه از بافت و محتوای اولیه محسوب می گردند. 

III. اگر سیل وسیله  ای را از محل اصلی خود به محلی دیگر برده و مدفون کند، آن وسیله نه بافت و محتوای اولیه و نه بافت و محتوای 
ثانویه دارد. 

IV. جنگ یکی از عواملی است که برخی بافت  های اولیه را به بافت ثانویه تبدیل می کند. 
 I و IV  فقط I  فقط III  هیچ کدام 


	nahaee olom ensani.pdf (p.1-371)
	1-2
	GMAT-editi

	پ 1400.pdf (p.372-460)

