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«ن والقلم و ما يسطرون»

كلمه نزد خدا بود و خدا آن را با قلم بر ما نازل كرد. 
به پاس تشكر از چنين موهبتى الهى، موسسه ماهان درصدد 
برآمده است تا در راستاى انتقال دانش و مفاهيم با كمك 
شما  براى  خود  آموزشى  كتب  مجموعه  و  مجرب  اساتيد 
داوطلبان ادامه تحصيل در مقطع دكترى، گام موثرى بردارد. 
موسسه  اين  در  شما  خدمتگزاران  تالش هاى  است  اميد 

پايه گذار گام هاى بلند فرداى شما باشد. 
مجموعه كتاب هاى كمك آموزشى ماهان به منظور استفاده 

داوطلبان كنكور دكترى تأليف شده اند.

در اين كتاب ها سعى كرده ايم با بهره گيرى از تجربه اساتيد 
بزرگ و كتب معتبر، داوطلبان را از مطالعه كتاب هاى متعدد 

در هر درس بى نياز كنيم.
بدينوسيله از مجموعه اساتيد، مؤلفان و همكاران محترم 
خانواده بزرگ ماهان كه در توليد و بروزرسانى تأليفات ماهان 

نقش موثرى داشته اند، صميمانه تقدير و تشكر مى نماييم.
دانشجويان عزيز و اساتيد محترم مى توانند هرگونه انتقاد و 
پيشنهاد در خصوص تأليفات ماهان را از طريق سايت ماهان 

به آدرس mahan.ac.ir با ما در ميان بگذارند.

موسسه آموزش عالى آزاد ماهان

سخنِ ناشر



در اسفندماه سال 1397 براى هشتمين بار كنكور دكترى برگزار خواهد شد. در هفت كنكور 
گذشته درس استعداد تحصيلى همواره به عنوان يكى از مواد آزمون در قالب چهار بخش مجزا 
مورد سنجش قرار گرفت. در تمامى گروه هاى آزمايشى (بجز گروه فنى مهندسى) درك مطلب،  
منطقى، تحليلى و كميتى چهار بخش آزمون را تشكيل مى دهند. در گروه فنى مهندسى نيز 
بخش تجسمى جايگزين سواالت منطقى مى گردد. هر يك از بخش هاى مذكور در كنكور 

دكترى سهمى برابر داشته و 25٪ سواالت را به خود اختصاص مى دهد.

كتاب حاضر در قالب پنج فصل به صورت جامع و طبقه بندى شده به همراه تست هاى متنوع ارائه گرديده 
است. با توجه به روند كنكورهاى گذشته در اين كتاب سعى شده است به مباحث مهم تر توجه بيشترى شود 
و هر چهار بخش نيز مورد بررسى قرار گيرد. توانمندى دانشجويان دكترى با توجه به پارامترها و عوامل 
مختلف در بخش هاى مختلف استعداد تحصيلى متفاوت است. خواهشمند است جهت مطالعه هيچ يك 
از بخش ها پيش فرض ذهنى نداشته و پس از مطالعه اوليه و مشاهده تست هاى كنكور تصميم به تدوين 

استراتژى مطالعه اين درس نماييد. 
با عنايت به اينكه كتاب حاضر با بهره گيرى از تجربه سال ها تدريس در كالس هاى آمادگى دوره دكترى 
و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف داوطلبان تهيه شده است، اميد است موجب آمادگى كامل داوطلبان 

در كنكور گردد. 
در پايان از موسسه محترم ماهان تشكر و قدردانى مى كنم كه امكان چاپ اين اثر را فراهم آوردند همچنين 

از سركار خانم حسينى بابت صفحه آرايى كتاب كمال تشكر را دارم.

پرواز سر خط بودن ماست
                 و ما

                           آماده پروازيم ...

         سربلند و پيروز باشيد
عليرضا مروج ـ ارديبهشت 97     

آنچه ناممكن را ...
به واقعيت تبديل مى كند معجزه نيست. بلكه تداوم است.

مهم نيست كه كدام درست است...
مهم باورتو است...
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 درك مطلب  

 مقدمه
در تمامى گروه هاى آزمايشى كنكور دكترى 8 سوال از 30 استعداد تحصيلى به بخش درِك مطلب اختصاص دارد. در اين بخش آزمون دو متن 
مجزا مطرح مى شود و هر متن را  نيز 4 سوال همراهى مى كنند. الزم بذكر است تا قبل از كنكور سال 93 هر متن درك مطلب داراى 5 سوال بود 
ولى در سالهاى اخير همواره از هر متن 4 سوال مطرح مى شود. بنابراين با توجه به اينكه اين بخش 26/6 درصد از سواالت استعداد تحصيلى رو به خود 
اختصاص مى دهد از شما داوطلب عزيز خواهش مى كنم روى اين بخش نيز همچون ساير بخش ها حتمًا سرمايه گذارى كنيد و به دليل ماهيت ظاهراً 

ساده آن اين بخش در ابتدا از  مطالعه مهارت ها و تمرين متن هاى متنوع درك مطلب غافل نشويد.

چرا درك مطلب يكى از چهار بخش استعداد تحصيلى را به خود اختصاص مى دهد و اين بخش چه كاربردى دارد؟
همگى ما زمان محدودى براى مطالعه داريم؛ بنابراين با فرض مثًال دو برابر كردن سرعِت خود مى توانيم حجم دو برابرى را مطالعه نماييم. شايد اين 
سوال مطرح شود كه خواندن تنها كفايت نمى كند و ما نيازمند فهميدن دقيق مطلب هستيم اما در حقيقت بسيارى از مواقع با متن هاى طوالنى و 
متنوعى مواجه خواهيد شد كه توجه به بخش هاى كوچكى از متن و برشى از آن براى حل مسأله كفايت مى كند. در چنين وضعيت هايى جهت مطالعه 
هوشمندانه و استفاده بهينه از زمان محدود خود نيازمند مهارت هاى خواندن دقيق1 و خوانش سريع2 هستيم. در كنكور سواالت كلى درك مطلب را با 
همان خوانش سريع مى توان جواب داد و براى پاسخگويى به سواالت جزئى تر نيز نيازمنِد دقت بيشتر در متن و دقيق خواندن برشى از متن خواهيم 
بود. يادگيرى تكنيك ها و مهارت هاى خواندن و درك مطلب قطعًا اشتياق ما را براى خواندن بيشتر مى كند. برايان تريسى، در مورد اهميت خواندن در 

زندگى امروزه مى گويد:
«شايد همه كتابخوانان، رهبر نباشند، اما همه رهبران كتاب خوان هستند»

نكات و دستورالعمل هايى كلى جهت بهبود مهارِت خواندن
(1) مهارِت درك مطلب مانند هر مهارت دريافتى ديگر، نيازمند تكرار و تمرين است. براى پيشرفت در خواندن يكى از الزامات خواندن بيشتر است. به 

عبارت ديگر، بايد اشتهاى خود را براى خواندن افزايش دهيد و آن را به يكى از عادات روزانه خود بدل كنيد. و به نوعى حريص خواندن باشيد.

(2) مانند مهارت گوش دادن كه در آن الزم نيست! معنى تمام كلمات و عبارات را بدانيم تا بتوانيم پيام اصلى متن را درك كنيم، در مورد خواندن نيز همين 
امر قابل اجرا است. در سواالت درك مطلب استعداد تحصيلى با وجود فارسى بودن متن، اين احتمال وجود دارد به كلمات و اصطالحاتى برخورد داشته باشيم 
كه تاكنون نديده ايم. با اين حال، نبايد به محض برخورد با كلمه اى ناشناخته خواندن را متوقف كنيم بلكه بايد معنى آن را به كمك ساير واژگان، جمالت و 

يا حتى پاراگراف هاى قبل و بعد حدس بزنيم. به اين كار از نظر تكنيكى، يافتن معنى يك لغت از زمينه متنى همان لغت4 گفته مى شود.

(3) يك ديگر از عوامل موثر براى رسيدن به تسلط باال در بخش درك مطلب آن است كه خواننده فعالى باشيد. اين بدان معنى است كه در زمان 
خواندن، بايد خودتان را به جاى نويسنده بگذاريد تا بتوانيد در مورد متنى كه مى خوانيد حدس بزنيد و يا هوشمندانه ادامه آن را پيش بينى كنيد. مى توانيد 
براى افزايش سطح دقت و حساسيت خود، زير برخى قسمت ها خط بكشيد نشانه گذارى و حاشيه نويسى كنيد، جمالتى را با كلمات متفاوت بنويسيد و 
يا سعى كنيد همان جمله (ها) را با كلمات خود، اما اين بار با فرمى متفاوت و با معنى يكسان بازنويسى كنيد. به طور خالصه مى توان گفت «خواندن 
بدون فكر كردن مانند غذا خوردن است بدون هضم كردن » دقت كنيد عنوان شد بدون فكر كردن به عبارتى اينكه بخش هايى از متن را متوجه نشويم 

اصال ايرادى ندارد.

(4) با توجه به حجم وسيع اطالعات ارائه شده در يك متن، الزم است سرعت خواندن خود را افزايش دهيم. اين امر «خواندن سرعتى» ناميده مى شود. 
اولين و مهم ترين نكته در مورد خواندن سرعتى، آن است كه اين مهم در نتيجه تمرين مستمر حاصل مى شود. در نتيجه، مشخصًا در مراحل اوليه 

خواندن، مى توانيد از انگشت خود يا هر جسم نوك تيز ديگر براى دنبال اين مهم خطوط استفاده كنيد تا تمركز بيشترى داشته باشيد.

مطلب درك

1. Scanning
2. skimming
3. Keywords
4. contextualization 
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(5) همچنين مى توانيد سرعت خواندن خود را از طريق خواندن بى صدا افزايش دهيد. به عبارت دقيق تر، از زبان خود براى خواندن استفاده نكنيد و 
فقط چشم خود را بر روى خطوط حركت دهيد. عمًال بهتر است كلمات را ادا نكنيد، چراكه تلفظ كلمه به كلمه متن مى تواند سرعت خواندن شما را به 
ميزان قابل توجهى كاهش دهد. به عبارتى در فرايند مطالعه بايد فقط چشم ها و مغز درگير باشند. سرعت قوه بينايى شما بسيار بيش تر از سرعت تكلم 
شماست؛ بنابراين از تلفظ حروف و واژه ها حين مطالعه خوددارى كنيد. موضوع اصوات به همين جا ختم نمى شود. ما حين خواندن در ذهن خود نيز اصوات 
مرتبط با حروف و واژه ها را بيان مى كنيم. اين همان نداى درون شماست زمانى كه به اصطالح در دلتان مطلبى را مى خوانيد؛ يعنى ما پس از ديدن يك 
كلمه صبر مى كنيم تا صداى مرتبط با آن كلمه (تلفظ) در ذهنمان كامل شود؛ سپس به سراغ كلمه بعدى مى رويم. اين عادت نيز سرعت مطالعه شما را 

كاهش مى دهد، به ياد داشته باشيد كه حذف كامل اين صداها در مغز و ذهن غيرممكن است اما مى توان آن ها را به حداقل رساند.

(6) روش ديگرى كه براى تمرين خواندن سرعتى وجود دارد، خواندن رمان و يا يك داستان طوالنى است. به اين كار: ”خواندن گسترده“ گفته مى شود. 
چرا كه زنجيره حوادث داستان مى تواند به شما كمك كند معناى كلمات ناشناخته را حدس بزنيد. 

(7) هنگام خواندن دقيق سعى كنيم به واژگان خاص توجه كنيم. در سواالت جزئى درك مطلب با پيدا كردن واژگان خاص صورت سوال يا معموًال 
معادل معنايى آن در متن ، خواندن محدوه آن كفايت مى كند و نيازى به مطالعه كل متن نيست. 

(8) به ياد داشته باشيد هنگام خواندن يك كتاب، الزم نيست آن را از اول تا آخر بخوانيد. بهتر است ابتدا نگاهى به بخش فهرست و محتواى مطالب 
داشته باشيم توجه كنيد در بيشتر موارد، اولين و آخرين پاراگراف هر فصل دربردارنده پيام اصلى كل آن فصل است. 

(9) اغلب افراد عادت كرده اند هنگام مطالعه به عقب بازگشته و واژه ها يا قسمت هايى از متن را كه به درستى متوجه نشده اند بازخوانى كنند. اين كار 
فقط از سرعت خواندن شما مى كاهد. شما مى توانيد با مطالعه تكميلى، قسمت هايى را كه به درستى متوجه نشده ايد درك كنيد. شايد با خودتان بگوييد 
كه اين بازخوانى مجدد هم زمان بر است؛ اما بازگشت مكرر به عقب براى بازخوانى قسمت هاى درك نشده به مراتب وقت گيرتر از مطالعه مجدد يك 

مطلب به روش تندخوانى است.

(10) ُتندخوانى را به وسيله مرورى سطحى بر عنوان هاى اصلى و فرعى، اولين و آخرين جمله پاراگراف و تمام پاراگراف هاى اول و آخر بخش ها 
يا فصل ها آزمايش كنيد.

(11) ما براى نوشتن مطالب ناگزيريم پاره اى دستورهاى نوشتارى و ساختار صحيح جمالت را رعايت كنيم. اما هنگام خواندن الزم نيست آن نكات 
را رعايت كنيم. 40 تا 60 درصد كل يك متن از واژه ها و حروف غيرضرورى (البته براى درك آن) تشكيل شده است؛ نكات و كلمات كليدى يك 
پاراگراف را يافته و آن را در ذهن بسپاريم و جزئيات خارج از موضوع اصلى را حذف كنيم، در ادامه اين فصل به برخى از كلمات كليدى اشاره مى شود.
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 مراحل پاسخگويى به سواالت درك مطلب
به طور كلى پاسخگويى به سواالِت درك مطلب شامل سه مرحله كلى مى باشد كه به ترتيب عبارتند از:

گاِم اول: مشاهده صورت سؤال ها؛ بدون نگاه كردن به گزينه ها(جهت ايجاد پيش زمينه)
دانستن اين موضوع كه نويسنده از ما چه موارى را مى خواهد، باعث مطالعه هوشمندانه و هدفمنِد متن خواهد شد؛ اما خواندن گزينه ها بواسطه اطالعات 
خارج از بحث و غلط موجب انحراف از مسير اصلى مى شوند لذا در مرحله اول بدون نگاه كردن به گزينه ها فقط صورت سوال ها را مشاهده مى كنيم.

بهتر است كلمات كليدى صورت سوال را در باالى متن حاشيه نويسى كنيم تا جلوى چشمان باشد و مدام يادآورى شود كه دقيقًا در جستجوى چه 
مواردى هستيم. 

سواالِت درك مطلب به دو دسته كلى تقسيم مى شوند:
 (Scanning) سواالِت موضعى (سواالت مربوط به جزئيات): اين سواالت با برش كوچكى از متن سروكار دارند و مهارِت خوانش دقيق
را مى سنجند. پاسخ سواالت جزئى را مى توان دقيقًا در متن پيدا كرد، به عبارتى جهِت پاسخگويى به اين سواالت مى بايست قسمت مربوط به سوال 
را در متن يافته و با دقت بخوانيم. جهت پيدا كردن بخش مورد نظر در متن نيز از واژگان يا عبارت خاص مطرح شده در صورت سوال استفاده مى كنيم؛ 
به همين دليل اين واژگان خاص را مى توان واژگان راهنما نيز ناميد. الزم بذكر است به ندرت واژگان راهنما عينًا در متن تكرار مى شوند اما معادل هاى 

معنايى ها در متن وجود دارد و با پيدا كردن معادل آن و خواندن دقيق جمله مربوط مى توان پاسخ سوال را به درستى پيدا كرد. 
از آنجا كه جهت پاسخگويى به سواالت موضعى نيازمند تحليل كل متن نيستيم توصيه مى كنم زمان خواندن سوال ها، واژگان راهنما و كلمات كليدى 
سوال را استخراج و به باالى متن منتقل كنيد تا جلوى چشم باشد و مدام يادآورى كند كه دقيقًا دنبال چه مواردى هستيم. از اين طريق پاسخ سواالت 

را سريعتر و دقيقتر پيدا كرده و نياز به دوباره خوانى متن نخواهيم داشت.
سواالِت كلى (سواالت كليشه اى و مربوط به كليات): اين سواالت مهارِت خوانش سريع (Skimmimg) ما را مى سنجند و براى 
پاسخگويى به آنها، نيازمند درك كاملى از متن هستيم. سواالتى نظير يافتن موضوع متن، بهترين عنوان براى متن، هدف كلى نويسنده، ايده اصلى 

متن و ..... در اين گروه قرار مى گيرند.
 تذكر: بهتر است سواالِت كلى را بعد از سواالت جزئى پاسخ دهيم، زيرا بواسطه پاسخگويى به سواالِت موضعى و مطالعه دقيق برش هاى 

كوچك نسبت به متن ديد بيشترى ايجاد مى شود و يافتن پاسخ سواالت كلى با راحتر و سرعت بيشترى صورت خواهد گرفت.
نكته: جهت Skim متن مى توان به خواندِن (1) جمالِت ابتدايى پاراگراف ها؛ (2) جمالِت پايانى پاراگراف اول و (3) جمالِت پايانى متن اكتفا نمود؛ 

بعنوان مثال براى پاسخگويى به سواالتى نظير هدف يا ايده اصلى متن مطالعه اين سه موضع كافى مى باشد.

گاِم دوم: متن را با سرعت و بدون َمكث مطالعه مى كنيم.
در سواالت درك مطلب متن ها بصورت دو ستونى تايپ مى شوند و هر پاراگراف نيز (بجز پاراگراف اول) با مقدارى فرورفتگى آغاز مى شود. هنگام 
مطالعه اين پاراگراف ها مى بايست به يك خواننده فعال تبديل شده و چه از لحاظ روحى و چه از لحاظ فيزيكى با متن درگير شويم. از زاويه ديد نويسنده 

به موضوع نگاه كنيم و متن را به گونه اى بخوانيم كه به ساختار متن و چگونگى ارتباط اطالعات موجود در پاراگراف ها پى ببريم.
پاراگراف ها واحد اصلى سازنده ى متن هستند و تشخيص ارتباط بين آن ها در پاسخگويى به سواالت مؤثر است. پيشنهاد مى كنم پس از مطالعه هر 
پاراگراف از خود بپرسيد، اين پاراگراف چه اطالعاتى منتقل مى كند و در صورت امكان خالصه پاراگراف را در حد يك يا چند كلمه در كناِر پاراگراف 
حاشيه نويسى كنيد، از اين طريق نقشه متن ترسيم مى شود. البته بعد يك مدت تمرين بدون نيازمندى به اين حاشيه نويسى مى توانيد به سواالت نيز 
به راحتى پاسخ دهيد. در هر پاراگراف جمله اول تا موضوع پاراگراف را مشخص مى كند و از اين طريق به راحتى ديد كلى نسبت به متن ايجاد مى شود 

و توجه به اين جمالت در پاسخگويى به سواالتى نطير موضوع متن يا بهترين عنوان براى متن بسيار راهگشا هستند.



13

ب
ــ
طلـ

ك م
 در

ول:
ش ا

ــ
ــ
بخ

1

در مطالعه هر پاراگراف به كلمات كليدى آن توجه كنيم، مهمترين كلمات كليدى (Keywords) عبارتند از:
كلمات حمايتى (فرِض اضافه): كلماتى نظيِر؛ به عنوان مثال، مثًال، همچنين، از سوى ديگر، از جمله، افزون بر اين، از سوى ديگر، نيز و ....

كلمات تناقضى (فرِض مخالف): كلماتى نظيِر؛ اّما، ولى، با اين حال، از طرِف ديگر، اين در حالى است كه، با وجود اين، اگرچه، هرچند، ليكن و...
نشانگرهاى نتيجه گيرى: پس، بنابراين، لذا، در نتيجه، از اينرو، شكى نيست كه،پس مى توان گفت و  ...

 تذكر:مهمترين جمالِت هر پاراگراف؛ جمالت ابتدايى ، جمالت بعد از فرض مخالف يا جمالت بعد از نشانگر نتيجه هستند.
 تذكر: وجود كلمات حمايتى بيانگر آن است كه جمالت بعد از آن ادامه رويكرد جمالت قبلى است اما كلمات تناقضى جهت متن را عوض 

مى كنند.

صفت ها: در بسيارى از مواقع طراح جهت ايجاد گزينه غلط اقدام به اغراق (غلو و بزرگنمايى) مى كند، لذا دقت به صفت ها از اهميت بااليى برخوردار 
است. مثًال اگر در متن عنوان شده است تشخيص بيمارى مشكل است گزينه اى كه بيان كند تشخيص بيمارى بسيار مشكل است گزينه اى صحيح 

نخواهد بود. 
كلمات ترتيبى: اوالً، دوم اينكه، در نهايت و....

 تذكر:الزم بذكر است در صورتى كه برنامه منظمى در مطالعه متن هاى كنكور داشته باشيد پس از يك مدت به طور ناخودگاه به اين كلمات 
توجه خواهيم نمود.

 تذكر:در سواالِت درك مطلب هنگام مواجهه با يك متن سنگين و غير قابل فهم، و بيش از طوالنى بودن متن سريع نا اميد نشويد. در بسيارى 
از موارد عليرغم پيچيده بودن متن، سؤاالت مطرح شده از آن بسيار آسان بوده اند. پس لطفا پيرامون سختى وآسانى بخش درك مطلب. قضاوت سريع 

نكنيد.

گاِم سوم: پاسخگويى به سواالت
به طور كلى در پاسخگويى به سواالت درك مطلب توصيه مى شود به جاى يافتن گزينه صحيح، ابتدا گزينه هاى نادرست را حذف كنيم.

براى گزينه ى درست حتمًا بايد قرينه اى در متن وجود داشته باشد و مفروضات شخصى و اطالعات علمى خود را در متن دخيل نكنيم. بنابراين ابتدا 
گزينه هاى نامربوط و گزينه هايى كه قرينه اى در متن ندارند را حذف مى كنيم.

دقت كنيم به آنچه كه سوال خواسته است، پاسخ دهيم. زيرا در بسيارى از موارد ممكن است گزينه اى را انتخاب كنيم كه مورد تأييد متن است 
حال آنكه سوال چيز ديگرى خواسته است، بنابراين همواره پس از آنكه گزينه درست را پيدا كرديم به تطابق گزينه ى انتخابى با آنچه سوال خواسته، 

دقت مى كنيم.
گزينه اى كه عينًا بخشى از متن مى باشد به احتمال زياد جواب نيست.

د ر پاسخگويى به سواالت درك مطلب قطعيِت پايين (بعضى، برخى، گاهى، ممكن است، شايد و ...) يك امتياز محسوب مى شود.
گزينه اى كه با صراحت بيشترى در متن آن به اشاره شده باشد جهت پاسخ درست بودن ُپتانسيل بيشترى دارد.
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در خالل دهه 1970 برخى دادگاه  هاى ايالتى و فدرال 1
حقوقى  مؤسسه  كه  را  جنون  از  وسيع  ترى  تعريف 
آمريكا پيشنهاد كرده بود، پذيرفتند. آن تعريف چنين 
خويش  جرم  قبال  در  كه  شرطى  به  «شخص  بود 
مسئول شناخته نمى  شود كه در هنگام ارتكاب آن، بر 
اثر بيمارى يا كاستى روانى به ميزان قابل مالحظه  اى 
فاقد توانايى الزم براى دريافت نادرستى عمل خويش 
و يا توان هماهنگ سازى آن با مقتضيات قانون مربوطه 
گوياى  مالحظه»  قابل  ميزان  «به  عبارت  باشد.» 
از  را  شخص  ناتوانى،  از  درجه  اى  هر  كه  است  آن 
مسئوليت حقوقى معاف نمى كند و در عين حال فقط 
ناتوانى كامل نيز مالك قرار نمى  گيرد. اين كه به جاى 
«بداند» واژه «دريابد» به كار رفته متضمن اين تلويح 
نادرستى  و  درستى  از  عقلى  آگاهى  صرف  كه  است 
كافى نيست، بلكه شخص بايد بتواند عواقب اخالقى 
يا حقوقى رفتار خود را تا حدودى درك كند و تنها 
در اين صورت است كه مسئوليت حقوقى وى محرز 

مى  شود. 
اختالل  گرفتار  مردمان  قانونِى  مسئوليت  مسأله     
ناشى  برائت  رأى  صدور  با   1981 سال  در  روانى 
در  هينكلى»  «جان  نام  به  شخصى  براى  جنون  از 
سوءقصد به جان رئيس  جمهور رايگان بحث و جدل 
فراوان برانگيخت. مردم از اين رأى به خشم آمدند، 
به اين علت كه احساس كردند دفاع براساس جنون 
به صورت گريزگاهى قانونى درآمده كه مجرمين از 
آن براى فرار از قانون بهره مى برند. بنابراين در سال 
1984 كنگره آمريكا قانون اصالحيه دفاع از جنون را 
به تصويب رساند. در اين قانون تمهيدات و پيش -
از  متهمان  تبرئه  ساختِن  دشوارتر  براى  بينى  هايى 
مسئوليت قانونى گنجانده شد. نمونه اين كه با تغيير 
«بى بهره  عنوان  از  آمريكا  حقوقى  مؤسسه  عبارت 
 » به   «  .... فهم  و  دريافت  براى   .... كلى  توانايى  از 
و  صراحت  نكته  اين  به  فهم»  و  دريافت  از  ناتوان 

قطعيت بخشيد كه اختالل يا نارسايى بايد «شديد» 
باشد و همچنين ارائه ادله را به جاى شاكى بر عهده 
وكيل مدافع مى  گذارد. اين قانون در كليه دعوى  هاى 
مطروحه در دادگاه هاى فدرال و در نيمى از دادگاه هاى 

ايالتى اعمال مى  شود. 
دفاع  به  بخشيدن  صراحت  براى  ديگرى  تالش     
كه  مفهوم  اين  به  است  رأيى  جنون،  از  قانونى 
روانى  اختالل  گرفتار  اما  است  مجرم  «شخص 
مى باشد». اين رأى، نخست در ايالت ميشيگان صادر 
شد و اينك يازده ايالت ديگر، آن را منشا صدور راى 
كلى  طور  به  قوانين  مى  دهند.  قرار  مربوط  موارد  در 
باز  شرايطى  در  بيمار»  اما  رأى «مقصر  براى  را  راه 
مى گذارد كه متهم گرفتار اختالل عمده فكر يا هيجان 
باشد، به طورى كه هنگام ارتكاب عمل دچار اختالل 
قضاوت، رفتار و تشخيص واقعيت يا توان كنار آمدن 
تأثير  همه،  اين  با  باشد.  زندگى  عادى  مقتضيات  با 
اين «بيمارى روانى» كمتر از جنون قانونى است. رأى 
«مقصر اما بيمار» دست اعضاى هيأت منصفه را باز 
مى  گذارد كه وقتى در متهم خطرى را احساس كنند، 
ضمن محكوم ساختن او اطمينان داشته باشند كه به 
خاطر بيماريش تحت درمان قرار خواهد گرفت. اين 
مى- قرار  درمان  تحت  زندان  در  يا  اشخاص  قبيل 
 گيرند يا تا وقتى كه حالشان براى تحمل محكوميت 

مناسب شود در بيمارستان روانى مى  مانند. 
   نگرانى عمومى از اين كه دفاع براساس جنون به 
صورت گريزگاه عمده  اى در حقوق جزا درآمده باشد، 
بسيار دور از واقعيت است. كاربرد اين نوع دفاعيه 
بسيار كمياب است و تبرئه شدن به خاطر جنون از 
آن هم كمياب  تر است. اعضاى هيأت منصفه به اكراه 
به اين باور مى  رسند كه كسى مسئوليت اخالقى عمل 
و رفتارش را عهده  دار نباشد و وكالى دعاوى نيز كه 
از احتمال رد شدن با جنون اطالع دارند، فقط از روى 

ناچارى به آن متوسل مى شوند. 

سطر

(5)

(10)

(15)

(20)

(25)

(30)

(35)

(40)

(45)

(50)

(55)

(60)

(61)

 متن 1
■  راهنمايى: متن را به دقت بخوانيد و پاسخ سوال هايى كه در زير آن آمده است با توجه به آنچه مى توان از متن استنتاج 

يا استنباط كرد،  پيدا كنيد.
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بحث  1 به  قوى  احتمال  به  فوق،  متن  از  قبل  پاراگراف 
مى  پردازد؟ موضوع  كدام  درباره 

به  مبتال  افراد  در  رفتار  كنترل  توانايى  تشخيص  مالك  هاى   
اختالالت روانى 

 قوانين مربوط به جنون در سال  هاى قبل از 1970 ميالدى
تعريف اختالل  هاى روانى از ديدگاه روانشناسى 

رويكرد حقوق غربى به موضوع مسئوليت حقوقى افراد در گذشته

هدف اصلى نويسنده در متن فوق، كدام است؟ 2
  ارائه بخشى از تاريخچه تالش  هاى انجام شده در جهت شفاف سازى 

مفهوم جنون و مبانى تصميم  گيرى درباره جنون حقوقى
و  جنجال  ها  از  دور  به  حقوقى  مبانى  تدوين  لزوم  بر  تأكيد   

تعصبات اجتماعى
عنوان  به  جنون  از  استفاده  سوء  درباره  عمومى  نگرانى  رفع 

محملى براى دفاع حقوقى
اختالل  كه  كسى  برابر  در  قانون  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  ارائه 

روانى دارد و دست به تبهكارى مي زند، چه بايد بكند؟

پاراگراف دوم در ارتباط به پاراگراف اول، مطالب آن  3
را ......... . 

 كامالً رد مى  كند. 
 در مقابل يك استثناء قرار مى  دهد. 

با ارائه مثالى به چالش مى  كشد. 
با مثالى توضيح مى  دهد. 

كدام يك از موارد زير را مى توان از متن نتيجه گرفت؟ 4
 با گذشت چندين دهه از اعمال تغييرات بر روى مفهوم جنون 
حقوقى در آمريكا، دادگاه هاى اين كشور در برداشت و تحليل 

اين مفهوم كامًال متفاوت عمل مى كنند. 
 در حال حاضر در حقوق جزاى آمريكا با شخص مجرم همانند 

يك بيمار برخورد مى شود. 
بروز  در  زيست محيطى  عوامل  نقش  به  جزا  حقوق  امروزه   
اهميت  آنها  از  ناشى  جرايم  و  رفتارى  ـ  روانى  اختالل هاى 

فراوان مى دهد. 
 اصالحات اعمال شده بر قانون دفاع از جنون، اميد به تبرئه 
شدن را در متهماِن دچار اختالل هاى روانى به ميزان زيادى 

كاهش داده است. 

با توجه به متن، احتمال موافقت نويسنده با كدام يك  5
از نتيجه گيرى هاى زير، بيشتر است؟

اهميت  از  افراد  روانى  شرايط  حقوقى،  مسئوليت  تعريف  در   
چندانى برخوردار نيست. 

 احتمال آنكه تبهكارى بتواند با توسل به دفاع براساس جنون 
از مجازات بگريزد آنقدر پايين است كه نگرانى عمومى در اين 

مورد اغراق آميز است. 
در احراز مسئوليت حقوقى، توانايى تشخيص درست از نادرست 

بر درك مجرم از عواقب رفتار خود ارجحيت دارد. 
جامعه متمدن نبايد كسى را كه از لحاظ روانى كنترل و اختيارى 

بر كردار خود ندارد، تنبيه كند. 

پاسخ هاى شما



16

ب
ك مطلـــ

ش اول: در
بخــــ

استعـــداد تحصيــلى

1

 پاسخنامه تشريحى

 1- گزينه «2» صحيح است.
از  قبل  كه  است  مطالبى  زدن  حدس  متن  از  قبل  پاراگراف  از  منظور 
اين  تشخيص  براى  است.  شده  صحبت  آن  پيرامون  اول  پاراگراف 
پاراگراف مى بايست به ارتباط بين پاراگراف ها (جمله اول هر پاراگراف) 

كرد. توجه  اول  پاراگراف  ابتدايى  جمالت  همچنين  و 
روش اول: با استفاده جمله اوِل پاراگراِف اول

برخى  دهه 1970  خالل  است: «در  آمده  اول  پاراگراف  اول  جمله  در 
مؤسسه  كه  را  جنون  از  وسيع ترى  تعريف  فدرال  و  ايالتى  دادگاه هاى 

پذيرفتند.» بود،  كرده  پيشنهاد  آمريكا  حقوقى 
كه  فهميد  مى توان  جنون  از  وسيعترى  تعريف  عبارت  به  توجه  با   
قبل از پاراگراف اول نيز به تعريف جنون پرداخته شده است. (وسيع تر 

چى!!!) به  نسبت 
روش دوم: ارتباِط بين پاراگراف ها

پاراگراف اول: به تعريِف جنون در خالل دهه 1970 پرداخته است.
پاراگراف دوم: ادامه موضوع را در دهه 80 مورد بررسى قرار داده است.
پاراگراف سوم: به بحث پيرامون دهه هاى اخير و اينك پرداخته است. 

با توجه به روند زمانى پاراگراف ها مى توان نتيجه گرفت پاراگراف قبل 
ميالدى   1970 از  قبل  سال هاى  در  جنون  به  مربوط  قوانين  به  متن 

است. پرداخته 

  2- گزينه «3» صحيح است.
اين متن نويسنده در سه پاراگراف اول به ارائه تاريخچه قوانين مربوط 
به جنون پرداخته و در پاراگراف چهارم دست به نتيجه گيرى زده است. با 
توجه به اين ساختار براى يافتن هدف نويسنده، بهترين استراتژى تمركز 

روى پاراگراف آخر و خواندن دقيق آن است.
جنون  براساس  دفاع  كه  اين  از  عمومى  چهارم:«نگرانى  پاراگراف 
از  دور  بسيار  باشد،  درآمده  جزا  حقوق  در  عمده  اى  گريزگاه  صورت  به 

«......... است،  واقعيت 
نويسنده  اصلى  هدف  به  درستى  به  گزينه 3  پاراگراف  اين  به  توجه  با 

دارد. اشاره 
عنوان  به  جنون  از  سوءاستفاده  درباره  عمومى  نگرانى  گزينه 3: رفع 

حقوقى دفاع  براى  محملى 

 تذكر: توجه داشته باشيد كه گزينه 1 به موضوع و ساختار متن 
اشاره داد و نه هدِف اصلِى نويسنده. در صورتى كه نتيجه گيرى پايانى 

متن انجام نمى شد، آنگاه اين گزينه درست بود.

  3- گزينه «3» صحيح است.
پاراگراف دوم: « ....... صدور رأى برائت ناشى از جنون براى شخصى 
به نام «جان هينكلى» در سوءقصد به جان رئيس جمهور رايگان بحث 
و جدل فراوان برانگيخت. ......... بنابراين در سال 1984 كنگره آمريكا 

قانون اصالحيه دفاع از جنون را به تصويب رساند».
رسيده  تصويب  به  اصالحيه  قانون  اينكه  به  توجه  با   :1 گزينه   

نمى شود.  ( ) رد  كامًال  قبلى  قانون  بنابراين 
 گزينه 2: پاراگراف دوم براى مطالب مطرح شده قبلى استثنايى 

) مطرح نمى كند. )
«جان  برائت  رأى  صدور  مثال  ارائه  با  دوم  پاراگراف   :3 گزينه   
هينكلى» پاراگراف اول را به چالش مى كشد. كلماتى نظير بحث و جدل 
در   ...... و  اصالحيه  قانون  قانونى؛  گريزگاهى  آمدند؛  خشم  به  فراوان؛ 

هستند. شده  مطرح  چالش  بيانگر  همگى  پاراگراف دوم 
) پاراگراف اول نيست، بلكه آن   گزينه 4: پاراگراف دوم توضيح (

را به چالش مى كشد.

  4- گزينه «4» صحيح است.
نتيجه متن در پاراگراف آخر مطرح شده است. با توجه به پاراگراف آخر 
مى توان گفت كه اصالحات اعمال شده بر قانون دفاع از جنون، اميد 
به تبرئه شدن را در متهماِن دچار اختالل هاى روانى به ميزان زيادى 

كاهش داده است. 
بررسى ساير گزينه ها:

( گزينه 1: دادگاه هاى آمريكا در برداشت و تحليل جنون كامًال(
كنند. نمى  عمل  متفاوت 

به خطوط پايانى پاراگراف دوم و ابتداى پاراگراف سوم توجه كنيد:
در  و  فدرال  دادگاه هاى  در  مطروحه  دعوى هاى  كليه  در  قانون  «اين 
نيمى از دادگاه هاى ايالتى اعمال مى شود. تالش ديگرى رأيى است به 
اين مفهوم كه شخص مجرم است اما گرفتار اختالل روانى.  اين رأى، 
نخست در ايالت ميشيگان صادر شد و اينك يازده ايالت ديگر، آن را 

منشأ صدور راى در موارد مربوط قرار مى دهند.»
گزينه 2: مفهوم «مقصر اما بيمار» صرفًا مربوط به مجرمانى است كه 

به دفاع براساس جنون متوسل شده اند.
 ( محيطى( زيست  عوامل  نقش  به  اشاره  هيچ  متن  در   :3 گزينه 

است. نشده 

  5- گزينه «4» صحيح است.
يافتن  جهت  چهارم  پاراگراف  در  نويسنده  نظر  شدن  مطرح  توجه  با 
روى  بر  اصلى  تمركز  اصلى  هدف  سوال  مشابه  نويسنده  موافقت 
پاراگراف آخر خواهد بود كه گزينه 2 كامًال با هدف اصلى نويسنده و 

است. منطبق  متن  نتيجه 



17

ب
ــ
طلـ

ك م
 در

ول:
ش ا

ــ
ــ
بخ

1 كه  بيمارى  هاست  شايع  ترين  از  يكى  مغزى  سكته 
منجر به ناتوانى مى  گردد. اين بيمارى تأثير زيادى 
هم بر بيمار و هم بر خانواده بيمار كه نقش مراقبتى و 
حمايتى از بيمار را دارند، مى  گذارد. حدود 80 درصد 
و  بسترى  از  بعد  مغزى،  سكته  به  مبتال  بيماران  از 
بازتوانى اوليه از بيمارستان مرخص مى گردند و در 
انجام فعاليت  هاى روزمره، وابسته به اعضاى خانواده 
اين  از  مراقبت  سنگين  بار  عمدتا  و  مى شوند  خود 
بيماران بر دوش خانواده قرار مى گيرد. [1] بسيارى 
از اين بيماران، بعد از ترخيص از بيمارستان، در منازل 
ارزش  هاى  به خاطر  قرار مى  گيرند و  مراقبت  تحت 
افراد،  اين  از  مراقبتى  مهم  منابع  از  يكى  اجتماعى، 
خانواده  هاى آن ها مى  باشد. عملكرد اصلى خانواده، بايد 
برآوردن نيازهاى فردى اعضاء باشد.  [2] در هنگام 
وارد شدن صدمه شديد به يكى از اعضاى خانواده، 
فزآينده اى  فشار  شكل  به  است  ممكن  نيازها  اين 
براى منابع و وقت در خانواده درآيد. تغييرات پس از 
سكته مغزى، حاد هستند و مراقبت  كننده بايد خود را 
با تغييرات ناشى از سكته مغزى سازگار كند و شيوه 
زندگى خود را نيز به سمت ارائه مراقبت تغيير دهد. 
از آنجا كه سكته مغزى يك رويداد غيرمنتظره است، 
اعضاى خانواده معموال به  طور ناگهانى و بدون آمادگى 
قبلى، در نقش مراقبت  كننده از بيمار قرار مى گيرند. 
طبيعى است وقتى يكى از اعضاى خانواده به بيمارى 
مهلك و ناتوان  كننده  اى مبتال مى  شود، ساير اعضاء 
خانواده واكنش  هايى نشان مى  دهند كه در هر مرحله، 
عاليم آن متفاوت و اغلب شامل آشفتگى هيجانى و 
عاطفى، گيجى و بهت، عصبانيت و خشم، احساس 
مشغوليت  كردن،  گريه   كم حوصلگى،  درماندگى، 
مراقبين  اشتهاست.  و  خواب  در  اختالل  و  ذهنى 
خانوادگى به  عنوان افراد در معرض خطر و بيمارى، 
انجام  مطالعات  مى شوند.  متحمل  را  زيادى  فشار 
اكثر  كه  بوده  آن  از  حاكى  كشورها  ساير  در  شده 

مغزى،  سكته  به  مبتال  بيماران  از  مراقبت  كنندگان 
افسردگى،  تنهايى،  فرسودگى،  احساس  دچار 
كاهش سالمت جسمى و روانى مى  شوند. فرسودگى 
مراقبت  كنندگان، منجر به كاهش كيفيت زندگى آنها 
مى  شود.  آن ها  توسط  مراقبت  ارائه  كيفيت  كاهش  و 
است  كلى  اصطالح  يك  مراقبت كننده،  فرسودگى 
مالى  جسمى و  كه توصيف  كننده  بار روحى ـ روانى، 
ناشى از مراقبت مى باشد كه بر مراقبت  كننده تحميل 
مى شود. در حقيقت فرسودگى مراقبت  كنندگان، اشاره 
است  ممكن  كه  دارد  استرس  از  بااليى  سطح  به 

شود. [3]  تجربه  مراقبت  كنندگان  توسط 
   فرسودگى در مراقبين به دو دسته تقسيم مى  شود: 
فرسودگى  عينى.  فرسودگى  و  ذهنى  فرسودگى 
عينى به اثرات منفى بيمارى بر مراقبين، به خصوص 
مواردى  شامل  كه  مى  شود  اطالق  اصلى  مراقبين 
عينى مانند اختالل در روابط خانوادگى، محدوديت 
مشكالت  تفريح،  و  كار  اجتماعى،  فعاليت  هاى  در 
مالى و مشكالت جسمى است. فرسودگى ذهنى به 
بيمار  فرد  به  نسبت  مراقبين  هيجانى  واكنش  هاى 
مواردى  شامل  كه  مى  شود  گفته  وى  از  مراقبت  و 
مانند فشار روانى، احساس از دست دادن، فقدان 
مورد  در  دقيقى  آمار  و  اطالعات  است.  افسوس  و 
سالمت جسمى و روحى مراقبت  كنندگان از بيماران 
الزم  ندارد.  وجود  ما  كشور  در  مغزى  سكته  دچار 
به ذكر است كه متاسفانه در حال حاضر در كشور 
ما، بيماران مبتال به سكته مغزى، بعد از ترخيص از 
بيمارستان، تحت حمايت اجتماعى هيچ سازمان و 
يا انجمنى قرار نمى  گيرند. [4] اين در حالى است 
مهمى  خدمات  نيازمند  بيماران،  اين  از  بسيارى  كه 
 (.... و  (سونداژ  ادرارى  نيازهاى  تأمين  با  رابطه  در 
زخم  از  پيشگيرى  تكلم،  غذايى،  نيازهاى  دفعى،  و 
بستر، فيزيوتراپى و غيره مى  باشند و بار سنگين اين 
مسئوليت  ها برعهده مراقبت  كنندگان از اين بيماران 

 متن 2
■  راهنمايى: متن را به دقت بخوانيد و پاسخ سوال هايى كه در زير آن آمده است با توجه به آنچه مى توان از متن استنتاج 

يا استنباط كرد،  پيدا كنيد.

سطر

(5)

(10)

(15)

(20)

(25)

(30)

(35)

(40)

(45)

(50)

(55)

(60)

(61)
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و  مغزى  سكته  باالى  شيوع  علي رغم  مى  گيرد.  قرار 
تاكنون  آنها،  مراقبان  در  فرسودگى  بالقوه  احتمال 
پژوهشگران  توجه  مورد  موضوع  اين  ما  كشور  در 
قرار نگرفته است و هيچ گونه آمار و ارقام مستند و 

نمى باشد.  دست  در  اين خصوص  در  رسمى 

(35)

كدام  يك از موارد زير، به بهترين وجه، ساختار متن را  1
مشخص مى  سازد؟

 يك بيمارى خاص مورد اشاره قرار گرفته و راه  هاى صحيح 
مقابله با آن به اختصار توضيح داده مى  شود.

 پديده  اى نوظهور در حوزه سالمت جسمى توصيف، ابعاد روحى 
و روانى آن با جزييات تبيين و درستى روش جارى مقابله با آن 

به چالش كشيده مى شود. 
 به معضلى در حوزه سالمتى اشاره و اثرات آن، به  ويژه بر افراد 

ديگر، توضيح داده مى  شود.
 پديده  اى فردى – اجتماعى توصيف مى  شود و تعريف و انواع 

آن مورد اشاره قرار مى  گيرد. 

غير  2 دليلى  زير،  موارد  از  كدام يك  متن،  به  توجه  با 
چون  عاليمى  ذكر  براى  موارد،  بقيه  از  محتمل  تر 
«آشفتگى هيجانى و عاطفى، گيجى و بهت، عصبانيت و 
مى  باشد؟ اشتهاست»  و  خواب  در  اختالل  و   ......... خشم 

ارزش  هاى  با  مختلف  كشورهاى  در  فرسودگى  عاليم  تفاوت   
اجتماعى متفاوت.

 فشار فزآينده وارد بر مراقبين بيمارِى مورد بحث در متن .
 ايجاد زمينه براى تعريف يك اصطالح كليدى در متن حاضر.
 گوناگونى نوع واكنش مراقبين در مراحل مختلف حمايت از بيمار.

با  كه  متن  در  زير  جمله  دادن  قرار  براى  جا  بهترين        3
شده  اند،  مشخص   [4] و   [3]  ،[2]  ،[1] شماره  هاى 

است؟ كدام 
«به عنوان مثال، فرد براى مراقبت از يك بيمار مبتال 
استرس  زايى  عوامل  است  ممكن  مزمن  بيمارى  به 
مانند فشار مالى، كنترل و درمان عاليم و نشانه  هاى 
فردى، رويارويى با بحران  ها، از دست دادن دوستان 

و يا از دست دادن صميميت را تجربه كند».
[2]   [4] 
[3]  [1] 

4     كدام  يك از موارد زير، بهتر از بقيه موارد، رابطه بين 
        دو جمله  اى كه در پاراگراف دوم، زير آن ها خط كشيده 

        شده است را نشان مى  دهد؟
 مشكل - راه  حل  معلول - علت 
 نتيجه  گيرى اوليه - نقض آن   فرضيه - تأييد

پاسخ هاى شما
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 پاسخنامه تشريحى

  1- گزينه «3» صحيح است.
به متن به معضل مراقبت كنندگان از بيمارى سكته مغزى اشاره دارد و 
اصطالحى تحت عنوان  فرسودگى مراقبت كنندگان مورد بررسى قرار 

گرفته است.
بررسى ساير گزينه ها:

راه  هاى  و  گرفته  قرار  اشاره  مورد  خاص  بيمارى  يك   :1 گزينه   
مى  شود. داده  توضيح   ( اختصار( به   ( آن( با  مقابله  صحيح 

در  و  فدرال  دادگاه  هاى  در  مطروحه  دعوى  هاى  كليه  در  قانون  «اين 
نيمى از دادگاه  هاى ايالتى اعمال مى  شود. تالش ديگرى رأيى است به 
اين مفهوم كه شخص مجرم است اما گرفتار اختالل روانى.  اين رأى، 
نخست در ايالت ميشيگان صادر شد و اينك يازده ايالت ديگر، آن را 

منشأ صدور رأى در موارد مربوط قرار مى  دهند.»
) در حوزه سالمت جسمى توصيف،   گزينه 2: پديده  اى نوظهور (
ابعاد روحى و روانى آن با جزييات تبيين و درستى روش جارى مقابله با 

) به چالش كشيده مى  شود. آن(
گزينه 3: در متن دقيقًا به معضل بيمارى سكته مغزى اشاره و اثرات 

آن، به  ويژه بر مراقبين از بيمارى، توضيح داده شده است.
 گزينه 4: پديده اى فردى - اجتماعى توصيف مى  شود و تعريف و 

) مورد اشاره قرار مى  گيرد. انواع آن (
اگر اين گزينه رو انتخاب كرده ايد ممنون مى شويم كه انواع سكته مغزى 

رو براى ما نيز توضيح بديد. خواهشا!!!

  2- گزينه «1» صحيح است.
به دنبال گزينه اى هستيم كه با عالئم ذكر شده در سطرهاى 32 تا 35 

بى ارتباط باشد.
 تذكر: دليلى غيرمحتمل تر مى باشد = دليل نمى باشد (بى ارتباط 

است)
در  فرسودگى  عاليم  تفاوت  به  اشاره  اصال   متن  در   :1 گزينه   
كشورهاى مختلف با ارزش  هاى اجتماعى متفاوت نشده است. بنابراين 

عالئم ذكر شده در متن نيز كامًال بى ارتباط با اين گزينه مى باشد.
عاطفى،  و  هيجانى  «آشفتگى  چون  عاليمى  ذكر   :2 گزينه   
فشار  بر  تأئيدى  دقيقا   «........ خشم  و  عصبانيت  بهت،  و  گيجى 

است. سكته  بيمارى  مراقبين  بر  فزاينده 
 گزينه 3: نويسنده با ذكر عاليمى چون «آشفتگى هيجانى و 

عاطفى،.....» در سطر 32 تا 35 زمينه را براى تعريف اصطالح كليدى 
فرسودگى مراقبت كننده در سطر 45 ايجاد كرده است.

واكنش  نوع  گوناگونى  مصداق  دقيقا  شده  ذكر  عالئم  گزينه 4:   
مراقبين در مراحل مختلف حمايت از بيمار است. در خط 30 نيز قبل 
از ذكر عالئم مطرح آمده است كه « ساير اعضاء خانواده واكنش هايى 
شامل  اغلب  و  متفاوت  آن  عاليم  مرحله،  هر  در  كه  مى  دهند  نشان 

عاطفى.........» و  هيجانى  آشفتگى 

  3- گزينه «4» صحيح است.
در اين گونه سواالت مى بايست به كلمات كليدى،فاعل،فعل و موضوع 
جمله داده شده كامًال دقت كرد. جمله مطرح شده با كلمه حمايتى به 
مثال  ارائه  به  از  قبل  عبارت  از  حمايت  در  پس  شده  آغاز  مثال  عنوان 
پرداخته است. همچنين فاعل اين جمله فرد مراقبت كننده است بنابراين 
چون عبارت قبل از [1] و [2] راجع به خانواده مى باشد جمله مطرح شده 
در اين دو مكان قرار نمى گيرد.عبارت قبل از [4] نيز پيرامون حمايت هاى 

اجتماعى است لذا محل مناسبى براى جمله مورد نظر نيست.
توسط  استرس  از  بااليى  سطح  كردن  تجربه  به   [3] از  قبل  عبارت 
مراقبت كننده اشاره دارد و جمله مطرح شده نيز دقيقًا به مثال هايى از 

است. پرداخته  مراقبت كنندگان  استرس زاى  عوامل 
از  بااليى  سطح  به  اشاره  مراقبت كنندگان،  فرسودگى  حقيقت  در 
استرس دارد كه ممكن است توسط مراقبت كنندگان تجربه شود. [3]

جمله مطرح شده در سوال: «به عنوان مثال، فرد براى مراقبت از يك 
بيمار مبتال به بيمارى مزمن ممكن است عوامل استرس  زايى ................. 

را تجربه كند».

  4- گزينه «2» صحيح است.
جهت يافتن رابطه بين دو جمله  اى كه در پاراگراف دوم مشخص شده 

مجدد به جمالت توجه كنيم:
جمله اول: اطالعات و آمار دقيقى در مورد سالمت جسمى و روحى 
مراقبت  كنندگان از بيماران دچار سكته مغزى در كشور ما وجود ندارد.

بالقوه  احتمال  و  مغزى  سكته  باالى  شيوع  علي رغم  دوم:  جمله 
فرسودگى در مراقبان آن ها، تاكنون در كشور ما اين موضوع مورد توجه 
پژوهشگران قرار نگرفته است و هيچ گونه آمار و ارقام مستند و رسمى 

نمى  باشد.  دست  در  خصوص  اين  در 
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گزينه 1: در صورتى كه جمله اول را مشكل در نظر بگيريم جمله دوم 
) آن نيست. به هيچ وجه راه حل (

گزينه 2: جمله دوم با بيان اينكه  در كشور ما موضوِع مراقبت كنندگاِن 
از بيماران سكته مغزى مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است (علت 
و دليل) جمله اول يعنى وجود نداشتن اطالعات و آمار دقيق (معلول) 

را بيان مى كند.
) نمى كند، بلكه علت آن  گزينه 3: جمله دوم، جمله اول را نقض (

را بيان مى كند.
) نيست زيرا بصورت قطعى بيان شده  گزينه 4: جمله اول فرضيه (

و نه بصورت حدس و گمان.
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چشمى  ارتباط  هرگز  اوتيسم  به  مبتال  كودكان 
دارند.  نبوغ  اوتيستيك  كودكان  نمى كنند،  برقرار 
نمى  كنند،  صحبت  هرگز  اوتيسم  به  مبتال  كودكان 
كودكان اوتيستيك قادر به نشان دادن محبت خود 
كودكان  است،  روانى  بيمارى  يك  اوتيسم  نيستند، 
مبتال به اوتيسم نمى  توانند به ديگران لبخند بزنند، 
كودكان اوتيستيك تماس جسمى محبت آميز برقرار 
نمى كنند و ... . موارد فوق بسيارى از باورهاى جامعه 
نسبت به اين كودكان است. اين در حالى است كه 
اين كودكان تحريكات حسى را به گونه  اى متفاوت 
درك مى  كنند و همين موضوع موجب مشكل در ابراز 
مى شود.  آن ها  در  عاطفى  ارتباط  برقرارى  و  محبت 
طيف  كلينيكى  تظاهرات  تنوع  دليل  به  حقيقت،  در 
گاهى  است.  مشكل  اوتيستيك  بيمار  تشخيص 
اوقات كودكان مبتال به اوتيسم باهوش هستند ولى 
80 درصد از آن ها درجاتى از عقب  ماندگى ذهنى را 
كودكان  پاراكلينيكى  آزمايشات  در  مى  دهند.  نشان 
مبتال به اوتيسم بايد عوامل قبل و بعد مورد بررسى 
قرار گيرد. تمام كودكان مبتال به اوتيسم بايد از نظر 

گيرند.  قرار  بررسى  مورد  شنوايى 
   در مورد علل پيدايش بيمارى اوتيسم، تئورى هاى 
مختلفى وجود دارد و فاكتورهاى متعددى را در بروز 
ژنتيكى،  عوامل  جمله  از  مى دانند،  دخيل  اوتيسم 
تغييرات ساختمان مغز، مواد حساسيت  زا و آلرژىها، 
قبال  حتى  ديگر.  موارد  از  بسيارى  و  هوا  آلودگى 
اقتصادى،  وضعيت  مثل  فاكتورهايى  مى  شد  تصور 
اجتماعى، سبك زندگى و سطح تحصيالت والدين 
نتايج  اينك  اما  ندارد،  اختالل  اين  بروز  در  نقشى 
نشان  آمريكا  پزشكى  علوم  دانشگاه  در  تحقيقات 
در  كه  كودكانى  در  اوتيسم  به  ابتال  احتمال  كه  داد 
نزديكى بزرگراه ها متولد مى  شوند، به دليل آلودگى 
بيشتر، دو برابر است. همچنين تحقيقات نشان داده 

است تماس ما در با آلودگى هوا در دوران باردارى 
پس  اول  سال  هاى  در  آلودگى  با  كودك  تماس  و 
افزايش  و  كودك  ذهنى  رشد  تأخير  باعث  تولد،  از 
در  مقابل  نقطه  در  مى شود.  اوتيسم  بروز  احتمال 
و  غذاها  برخى  از  پرهيز  علمى  متون  از  بسيارى 
بيمار  كودكان  شرايط  بهبود  براى  عاملى  مايعات، 
عنوان شده است. دورى از موادى مثل انواع مختلف 
پودر  و  مو  اسپرى  ناخن،  الك  چسب  ها،  رنگ  ها، 
رختشويى هم توصيه شده است. همچنين استفاده 
از برخى مواد غذايى و مكمل  ها مثل ويتامين ب 6 و 
روغن جگر ماهى، سبب بهبود عاليم اين كودكان 
شده است. پس مى  توان گفت عالوه بر فاكتورهاى 
و  بروز  در  نيز  تغذيه  اى  و  محيطى  عوامل  ژنتيكى، 

مى  كنند.  نقش  ايفاى  اختالل  اين  بهبود 
   در صورت مشاهده هرگونه رفتار غيرطبيعى كودك 
قدمى  اولين  متخصص  به  مراجعه  سنى،  هر  در 
كودك  روان پزشكان  بردارند.  بايد  والدين  كه  است 
روان پزشكان،  و  روان  شناسان  سپس  و  نوجوان  و 
از  بسيارى  بود.  خواهند  خوبى  بسيار  راهنمايان 
والدين، زمانى كه تشخيص اوتيسم براى كودكشان 
نمى  كنند  مسأله  با  مناسب  برخورد  مى  شود،  مطرح 
و در واقع دچار نوعى انكار مى  شوند و با مراجعه با 
متخصصان مختلف اميدوارند كه تشخيص ديگرى 
را براى آن ها پيدا كنند. گروهى ديگر تمام آرزوهايى 
كه براى كودك خود داشتند را نقش بر آب مى  بينند 
و از هرگونه اقدامى نااميد مى  شوند، اما خوشبختانه 
امروزه بيش از هر زمان ديگرى مى  توان به كودكان 
اوتيستيك كمك كرد. هر چه اقدامات زودتر انجام 

شوند، نتايج بهتر خواهند بود. 
   همچنين آموزش  هاى ويژه، حمايت خانواده و در 
كودكان  از  بسيارى  به  دارويى  درمان  موارد  بعضى 
هر  زندگى  تجربه  به  رسيدن  در  اوتيسم  به  مبتال 

 متن 3
■  راهنمايى: متن را به دقت بخوانيد و پاسخ سوال هايى كه در زير آن آمده است با توجه به آنچه مى توان از متن استنتاج 

يا استنباط كرد،  پيدا كنيد.

سطر

(5)

(10)

(15)

(20)

(25)

(30)

(35)

(40)

(45)

(50)

(55)

(60)
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چه طبيعي تر كمك خواهند كرد. در حال حاضر، اميد 
مناسب  درمان  كه  كودكانى  پيشرفت  به  زيادى 
از  بسيارى  حتى  مى باشند.  گرفته  اند،  مؤثرى  و 
كودكانى كه از نظر ذهنى عقب افتاده  اند، در انجام 
كارهاى مشخص مثل پوشيدن لباس و مهارت هايى 
نشان  خود  از  را  قابليت  هايى   ... و  آشپزى،  نظير 
مانند  تحصيلى  مهارت  هاى  ديگر،  گروهى  داده  اند. 
دست  به  را  ساده  محاسبات  و  نوشتن  خواندن، 
و  مى  كنند  تمام  را  دبيرستان  بعضى  آورد.  خواهند 
عده  اى حتى به دانشگاه مى  روند. نكته مهم، شروع 
نكته  اما  و  است  درمانى  مداخالت  سريع  تر  هرچه 
دير  درمان  شروع  براى  هيچ گاه  اينكه  مهم  تر 
نيست. امروزه تحقيقات علمى زيادى در مورد اين 
عالى  بسيار  نتايج  به  كه  است  شده  انجام  اختالل 

يافته  اند.  دست 

(65)

(70)

(75)
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كدام  يك از موارد زير، بهترين عنوان براى متن فوق  1
مى  باشد؟

 اوتيسم، اختاللى كه به درستى شناخته نشده و هنوز هم علل 
مشخص  كامال  روان شناسان  براى  آن  شكل  گيرى  و  پيدايش 

نيست. 
 عوامل موثر در بروز و تشديد اوتيسم: از ژنتيك تا تربيت

 اوتيسم: علل پيدايش، اقدامات درمانى، پيشگيرانه و آموزشى
 باورهاى جمعى نسبت به اوتيسم، باورهايى كه مبناى علمى 

برخى تئوري هاى روان شناسى اوتيسم شد. 

بر مبناى اطالعات درون متن، نويسنده با كدام  يك از  2
موارد زير، توافق بيشترى دارد؟

در معاينات كودكان مبتال به اوتيسم، بايستى تاريخچه 
فرد مبتال از زمان قبل از ابتال مورد بررسى قرار گيرد.

به  فرزندانشان  ابتالى  به  والدين  برخى  واكنش 
اوتيسم چنان است كه ممكن است امكان دست يابى 

به معالجه بهتر را سخت كند. 
اوتيسم  بيمارى  پيدايش  در  متنوعى  و  متعدد  عوامل 
شغل  مانند  عوامل  اين  از  برخى  اما  مى  باشند  دخيل 

والدين نسبت به ديگر عوامل تأثيرگذارترند. 
II و I 
I فقط 

III و II 
III و I 

كدام  يك از موارد زير را مى  توان از متن فوق استنباط  3
كرد؟

 تشخيص عارضه اوتيسم به دليل پيچيدگى افراد اوتيستيك، 
كارى بس دشوار مى  باشد. 

 چنانچه با كودكان اوتيستيك درست و منطقى رفتار شود، آن ها 
توانايى داد و ستد عاطفى را خواهند داشت. 

تقريبا  امرى  اوتيسم  به  مبتال  كودكان  با  عاطفى  ارتباط   
گونه  اى  به  را  حسى  تحريكات  آن ها  كه  چرا  است  غيرممكن 

ديگر درك مى  كنند. 
برقرارى  در  اوتيستيك  كودكان  توانايى  بين  مستقيمى  رابطه   

ارتباط چشمى و نبوغ آن ها وجود دارد. 

اولويت  4 اوتيسم،  مشكل  با  مواجهه  در  مورد،  كدام 
دارد؟ بيشترى 

مهارت  هاى  و  روزمره  زندگى  تجربه  دادن  با  خانواده  حمايت   
تحصيلى به كودك مبتال به اوتيسم 

 حفظ ايجاد اميد بهبود در كودك با برقرارى روابط عاطفى با او 
 ايجاد تغيير در سبك زندگى و روابط اجتماعى و عاطفى خانواده 
 برخورد مناسب والدين هنگام تشخيص اوتيسم و شروع هرچه 

سريع  تر مداخالت درمانى 

نگرش  5 خصوص  در  مناسبى  توصيف  مورد،  كدام 
مى  باشد؟ اوتيسم  به  نسبت  نويسنده 

و  مي داند  طبيعى  بيمارى  اين  علل  به  توجه  با  را  آن  عاليم   
واكنش منفى والدين در مقابل اين بيمارى خشمگين است. 

 در ابتدا انتقادى و كمى عاميانه و غيرعلمى است اما رفته رفته 
منطقى  تر مى  شود. 

 اوتيسم را مشكل جدى نمى  داند و درمان كامل آن را اگرچه 
سخت ولى ممكن مى  داند. 

 مشكل اوتيسم علي رغم واقعيت  ها معموالً اغراق  آميز بيان شده 
و با آن غيرمنطقى برخورد شده است. 

پاسخ هاى شما
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 پاسخنامه تشريحى

  1- گزينه «4» صحيح است.
بهترين عنوان براى يك متن مى بايست جامع و مانع باشد. جامعيت 
يك متن را مى توان از ديِد كلى نسبت به متن (جمله اول هر پاراگراف) 

پيدا كرد.
پاراگراف اول: در مورد باورهاى جامعه و همچنين نظِر نويسنده در 

مورد كليات بيمارى اوتيسم است.
پاراگراف دوم: در مورد علل پيدايش اوتيسم مى باشد.

پاراگراف سوم: در مورد اقدامات درمانى و رفتار والدين در اين زمينه 
مى باشد.

پاراگراف چهارم: به آموزش هاى ويژه و امكان بهبود كودكان مبتال 
به اوتيسم اشاره مى كند. 

علل  «اوتيسم:  سوم  گزينه  عبارِت  فوق،  توضيحات  به  توجه  با 
پيدايش، اقدامات درمانى، پيشگيرانه و آموزشى» ؛ بهترين 
در  پيدايش  علِل  اول،  پاراگراف  در  اوتيسم  است.  متن  براى  عنوان 
پاراگراف دوم، اقدامات درمانى در پاراگراف سوم، پيشگيرانه و آموزشى 

شده اند. داده  توضيح  چهارم  پاراگراف  در 

  2- گزينه «4» صحيح است.
I . با توجه به خطوط پايانى پاراگراِف اول توجه كنيد «در آزمايشات 
پاراكلينيكى كودكان مبتال به اوتيسم بايد عوامل قبل و بعد مورد بررسى 

قرار گيرد».
از  «بسيارى  درست  سوم  پاراگراِف   56 سطر  به  توجه  با   .II  

شان  كودكان  براى  اوتيسم  تشخيص  كه  زمانى  والدين، 
مطرح مى شود، برخورد مناسب با مسأله نمى كنند و در واقع 
دچار نوعى انكار مى شوند ......... و از هرگونه اقدامى نااميد 
مى شوند ......... هر چه اقدامات زودتر انجام شوند، نتايج 

است  بهتر خواهند بود» 
III . نادرست است؛ در پاراگراف دوم به برخى از عوامل و فاكتورهايى 

كه در پيدايش اوتيسم دخيل هستند، اشاره شده اما در متن شغل والدين 

عنوان نشده است و مهم تر از آن اينكه؛ در متن اولويت بندى عوامل 
) هيچ  صورت نگرفته، لذا براى عبارِت برخى عوامل تأثيرگذارترند (

قرينه اى در متن وجود ندارد.

  3- گزينه «2» صحيح است.
افراد  پيچيدگى  دليل  به  اوتيسم  عارضه  تشخيص   :1 گزينه   
) دشوار مي باشد. در سطر عنوان شده به دليل  اوتيستيك، كارى بس (
تنوع تظاهرات كلينيكى طيف تشخيص بيمار اوتيستيك مشكل است، 
بزرگنمايى  يا  مبالغه  سوال  متن  به  نسبت  اوًال  گزينه  اين  در  بنابراين 
صورت گرفته است (تشخيص اوتيسم مشكل است و نه بس 

مشكل)؛ 
 گزينه 2: با توجه به جمله «اين كودكان تحريكات حسى 
را به گونه  اى متفاوت درك مى  كنند» در سطر دهم و همچنين 
جمالت پاراگراف چهارم مى توان نتيجه گرفت كه چنانچه با كودكان 

اوتيستيك درست و منطقى رفتار شود، آن ها توانايى داد و ستد عاطفى 

را خواهند داشت. 

اوتيسم  به  مبتال  كودكان  با  عاطفى  «ارتباط   :3 گزينه   
تحريكات  آن ها  كه  چرا  است   ( ) غيرممكن  تقريبا  امرى 
حسى را به گونه  اى ديگر درك مى  كنند». بنابراين در گزينه 3 
عاطفى  ارتباط  است.  گرفته  صورت  غلو)  يا  (بزرگنمايى  مبالغه  نيز 

ممكن. غير  نه  است  مشكل 

 گزينه 4: براى رابطه توانايى كودكان در برقرارى ارتباط چشمى و 
نبوغ آن ها هيچ قرينه اى در متن وجود ندارد. 
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  4- گزينه «4» صحيح است.
با توجه به پاراگراف سوم و همچنين پاراگراف چهارم، گزينه 4 صحيح 
بوده و مى توان نتيجه گرفت كه در مواجهه با اوتيسم برخورد مناسب 
مداخالت  سريع  تر  هرچه  شروع  و  اوتيسم  تشخيص  هنگام  والدين 

دارد.  بيشترى  اولويت  درمانى 
سطر 52 پاراگراف سوم: «مراجعه به متخصص اولين قدمى است 
نتايج  شوند،  انجام  زودتر  اقدامات  هرچه   ....... بردارند  بايد  والدين  كه 

بود» خواهند  بهتر 
سريع  تر  هرچه  شروع  مهم،  نكته   » چهارم:  پاراگراف   80 سطر 

 «........ و  است  درمانى  مداخالت 

  5- گزينه «4» صحيح است.
گزينه 1: عاليم آن را با توجه به علل اين بيمارى طبيعى مى داند و 

) است. واكنش منفى والدين در مقابل اين بيمارى خشمگين (
گزينه 2: در ابتداى متن برخى از باورهاى جامعه نسبت به كودكان 
اوتيسم عنوان شده و نگرش نويسنده نيست. بنابراين نگرش نويسنده 

) نيست.  در ابتدا انتقادى و كمى عاميانه و غيرعلمى (
) و درمان كامل آن  گزينه 3: اوتيسم را مشكل جدى نمى داند (
را اگرچه سخت ولى ممكن مى داند. نويسنده به بهبود و درمان اوتسيم 

معتقد است اما هيچگاه به درمان كامل اشاره اى نشده است.
گزينه 4: نويسنده در ابتداى متن به بيان باورهاى جامعه در توصيف 
كودكان اوتيسم پرداخته است. «كودكان مبتال به اوتيسم هرگز 

نبوغ  اوتيستيك  كودكان  نمى  كنند،  برقرار  چشمى  ارتباط 
نمى كنند،  صحبت  هرگز  اوتيسم  به  مبتال  كودكان  دارند. 
ديگران  به  نمى  توانند   .......... نيستند،  خود  محبت   ......
لبخند بزنند، كودكان اوتيستيك تماس جسمى محبت  آميز 
برقرار نمى  كنند و ............» و بعد از اين جمالت به بيان نگرش 
گونه  اى  به  را  حسى  تحريكات  كودكان   » است  پرداخته  خود 

متفاوت درك مى  كنند............ گاهى اوقات كودكان مبتال به 
ولى.....» هستند  باهوش  اوتيسم 

كه  كه   گفت  مى توان  «هرگز»  كلمه  و  متن  به  توجه  با  بنابراين 

مشكل اوتيسم علي رغم واقعيت  ها معموالً اغراق  آميز بيان شده و با آن 
است.  شده  برخورد  غيرمنطقى 
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اساسى  اصول  پايه  بر  باستان شناسى  زمانى  بُعد 
اصل  چينه شناسى»  يا  طبقاتى  «زمين شناسى 
«سطوح و طبقات» كه توسط «همگونه گرايان» در 
است.  استوار  گرديد،  عنوان  نوزدهم  قرن  اوايل 

   اصل «سطوح و طبقات» تأكيد مى كند كه اليه هاى 
زمين شناسى بر روى هم قرار گرفته اند و به صورت 
و  سنگ ها  وجود  مى شود.  مجسم  «كيك»  يك 
قابل  نمونه هاى  از  نيز  ساحلى  مناطق  در  صخره ها 
توجه به شمار مى آيند. بديهى است هر اثرى كه در 
پايين ترين اليه و طبقه پيدا شود (يك نمونه سنگ 
از  قبل  انسان)،  پرداخته  و  ساخته  اثرى  يا  باشد 
اينكه سطوح و طبقات فوقانى بر روى يكديگر قرار 
تحتانى  اليه  و  عمق  در  اثرى  چنين  باشند،  گرفته 
قرار گرفته است. به بيانى ديگر، طبقات تحتانى تر، 
قديمى تر از سطوح و طبقاتى هستند كه در اليه هاى 
فوقانى تر قرار گرفته اند. اصل مشابهى نيز در مورد 
محل هاى باستان شناسى وجود دارد؛ بدين صورت 
كه ابزار و آثار خانه ها و آثار ديگر موجود در سطوح 
طبقات  مورد  در  باستانى،  محل  يك  اليه هاى  و 
سطوح و وضعيت همجوارى شان يا طبقاتى كه در 
مى باشند.  تاريخ گذارى  قابل  شده اند،  كشف  آن ها 
ضبط  و  ثبت  نتيجه  در  باستان شناسى»  «بافت 
و  ارتباط  و  مكانى  و  زمانى  بُعد  «ماتريس»،  دقيق 
ساختار  مى گردد.  حاصل  اشياء  و  آثار  همجوارى 
از  فراگيرتر  بسيار  موضوعى  باستان شناسى، 
و  زمان  در  وضعيتى  و  محل،  يك  كردن  پيدا  صرف 
يك  كه  است  اين  به  مربوط  ساختار،  است؛  مكان 
از  گرفته  قرار  كشف  محِل  در  چگونه  و  چطور  اثر 
زمانى كه صاحب يا صاحبان اثر، آن را رها كرده و 
برجاى نهاده اند تا زمان كشف مجدد، چه چيزهايى 
و  بررسى  درصدد  كه  كسى  هر  است.  افتاده  اتفاق 
بازسازى رفتار انسان يا نظام هاى فرهنگى باستانى 

و  توجه  اثر  هر  بافت  و  زمينه  به  بايد  لزوماً  است، 
دقت كامل داشته باشد. بافت و ساختار تحت تأثير 

مى گيرد: قرار  زير  شرح  به  سه گانه اى  عوامل 
شىء  يك  از  استفاده  شكل  و  ساخت  نوع   -1    
مالكان  توسط  ديگرى  چيز  هر  يا  خانه  يا  مصنوع 
اصلى آن، جهت واقع شدن يك محل زندگى ممكن 
است با توجه به موقعيت خورشيد در بعدازظهرهاى 
فصل تابستان تعيين شود و به اين دليل كه هدف 
گذشته  بررسى  و  بازسازى  باستان شناسى،  توجه 
اهميت  داراى  ساختار  و  بافت  جنبة  اين  است، 

است.  بسيارى 
از  برخى  زمين.  در  شىء  گرفتن  قرار  نحوه   -2   
موارد اكتشافى، مانند قبور و آرامگاه هاى سلطنتى يا 
آثار و بقايا، عمدتاً اقوام و مردمان دوره گذشته در 
زير زمين دفن يا پنهان شده اند. آثار و بقاياى ديگر 
به واسطه پديده هاى طبيعى نابود شده اند. خانه ها 
و زيستگاه هاى مخروبه كه متروك مانده اند، در اثر 
نظرها  از  تدريجاً  گياهى  پوشش  يا  شن  جريان 
دوران  شهرهاى  از  يكى  ليكن،  گرديده اند.  ناپديد 
در  ايتاليا،  در  به «هركوالنوم»  موسوم  باستان  روم 
«وزوويوس»  آتشفشان  كوه  فاجعه آميز  انفجار  اثر 
مدفون  خاكستر  زير  سرعت  به   ،1979 اوت  در 

گرديد. 
در  شده  مدفون  اثر  بعدى  پيشينه  و  تاريخ   -3    
درون  بقاياى  و  گور  يا  تدفين  محل  آيا  زيرزمين. 
آن ها در اثر گورها و دفن هاى بعدى خراب شده يا 
به هم خورده اند، يا اين كه آيا محل باستانى در اثر 

است؟ رفته  بين  از  آب  جريان 
   بافت و محتواى هر اثر و مدرك باستان شناسى 
شناخت  اول،  مى گيرد:  قرار  دوجريان  تأثير  تحت 
رفتار اوليه اقوام و مردمانى كه آثار را ساخته و مورد 
رويدادهايى  و  وقايع  دوم،  و  داده اند  قرار  استفاده 

سطر

(5)

(10)

(15)

(20)

(25)

(30)

(35)

(40)

(45)

(50)

(55)

(60)

 متن 4
■  راهنمايى: متن را به دقت بخوانيد و پاسخ سوال هايى كه در زير آن آمده است با توجه به آنچه مى توان از متن استنتاج 

يا استنباط كرد،  پيدا كنيد.
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كه در دوره ها و زمان هاى بعدى اتفاق افتاده است:
اثر  اصلى  بافت  واقع  در  اوليه،  محتواى  و  بافت 
از  استفاده  عدم  از  پس  كه  است  باستان شناسى 
مورد  طبيعت  يا  انسان  سوى  از  صاحبانش،  سوى 
صدمه و آسيب واقع نشده باشد. يكى از پيكارگران 
در  زخمى  اثر  در  آهن»،  «عصر  به  موسوم  دوران 
و  مى دهد  جان  رومى ها  ارتش  عليه  نبردى  جريان 
در سال 43 ميالدى در محلى به نام «مايدل كاسل» 
جسد  به خاك سپرده مى-شود. بازماندگان سريعاً 
متوفى را در گودالى دفن كرده اند و تا زمان كشف 
مورتيمر  انگليسى «ِسر  باستان شناسان  توسط  آن 
ويلر» در اواخر دهه 1930، اسكلت ها كامًال دست 
بود.  مانده  باقى  صدمه  هرگونه  از  عارى  و  نخورده 
هرگاه بافت و محتواى اوليه اثرى توسط فعاليت هاى 
بعدى مورد صدمه و آسيب قرار گيرد، بافت ثانويه 
به دست مى آيد. غالباً اتفاق مى افتد كه كاوشگران 
صدمه  اسكلت هايى  گورستان،  يك  محدوده  در 
دفن  اثر  در  كه  مى كنند  كشف  غيركامل  و  ديده 
مردگان در دوره هاى بعدى نيز، قبور مورد آسيب و 
تخريب قرار گرفته اند. نمونه چنين موردى در مقبره 
فرعون مصر به نام «توتانخامون» ديده مى شود كه 
اصلى  اشياى  و  لوازم  احتماالً  غارتگران  و  دزدان 
روغن هاى  و  طال  جستجوى  در  را،  آرامگاه  درون 
ديگرى  نمونه هاى  و  موارد  در  زده اند.  برهم  قيمتى 
برخى  اثر  در  اشيا  و  آثار  كه  مى شود  مشاهده  نيز 
عوامل طبيعى مانند باد و اوضاع اقليمى، از وضعيت 
اوليه شان خارج شده و در هم مى ريزند. بسيارى از 
ابزار آالت دوران موسوم به «عصر سنگ» مكشوف 
در طبقات شنى رودخانه هاى منطقه اروپا در اثر بروز 
سيالب ها، به بخش ها و محل هاى دورترى از محل 
اصلى رسوبى شان حمل شده اند. تمام اين آثار به 
در  شده اند،  خارج  اوليه  وضعيت  از  كه  ريخته  هم 
طبقه بندى «بافت و محتواى ثانويه» قرار مى گيرند.

(65)

(70)

(75)

(80)

(85)

(90)

(95)
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و  1 تقدم  تعيين  براى  باستان شناسان  متن،  طبق  بر 
 .  ............. از  خود،  مكشوفه  آثار  تأخر 

 عواملى كه بافت و ساختار باستان شناسان را تحت تأثير قرار 
مى دهند، سود مى جويند. 

  بافت و ساختار اليه اى كه در آن آثار باستانى مدفون مى گردند، 
استفاده مى كنند. 

 اصلى منطقى كه در «زمين شناسى چينه شناسى» ريشه دارد، 
استفاده مى كنند. 

تشكيل  چگونگى  درباره  زمين شناسان  تخصصى  دانش   
اليه هاى زمين شناسى بهره مى برند. 

اثرى باستانى كه در اثر عوامل طبيعى تغيير وضعيت  2
داده است، ............ . 

 به لحاظ بازسازى و بررسى گذشته، بيشتر از آثار ديگر، مورد 
توجه باستان شناسان قرار مى گيرد. 

 مى تواند متعلق به عصر سنگ باشد. 
 از نحوه قرار گرفتن آن در زمين تشخيص داده مى شود. 

قابل  چينه شناسى  يا  طبقاتى  زمين شناسى  اصول  طريق  از   
بازيافت است. 

كدام يك از موارد زير، با توجه به اطالعات مندرج در  3
متن، صحيح است؟

I. تمام آثار باستانى كه به هر دليلى آسيب ديده و ديگر 
موجود نيستند، بافت و محتواى ثانويه ناميده مى شوند. 
II. اجساد دفن شده، بهترين نمونه از بافت و محتواى 

اوليه محسوب مى گردند. 
III. اگر سيل وسيله اى را از محل اصلى خود به محلى 
ديگر برده و مدفون كند، آن وسيله نه بافت و محتواى 

اوليه و نه بافت و محتواى ثانويه دارد. 
IV. جنگ يكى از عواملى است كه برخى بافت هاى 

اوليه را به بافت ثانويه تبديل مى كند.
IV و I 
I فقط 

III فقط 
 هيچ كدام 

در كدام قسمت از متن، از قياس استفاده شده است؟ 4
 پاراگراف 2 

 آخرين پاراگراف
 پاراگراف 7
 پاراگراف 3

بر طبق متن، جهت دريافتن اطالعات در مجموعه هاى  5
بايد  زير،  موارد  از  يك  كدام  به  باستانى،  فرهنگى 

داشت؟ خاص  توجه 
 اوليه يا ثانويه بودن بافت و محتواى هر اثر و مدرك باستان شناسى

 اصل «سطوح و طبقات» از اصول زمين شناسى طبقاتى يا چينه شناسى

 تعيين دقيق محلى كه آثار باستانى، نخستين بار در آنجا قرار گرفته اند. 

 عواملى كه بافت و ساختار باستان شناسى را تحت تأثير قرار مى دهند.

پاسخ هاى شما
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 پاسخنامه تشريحى

  1- گزينه «3» صحيح است.
با توجه به مبحث واژگان خاص (واژگان راهنما) ابتدا به صورت سوال 

توجه مى كنيم:
و  تقدم  تعيين  براى  باستان شناسان  متن،  طبق  «بر  سوال:  صورت 

«.  ............. خود،از  مكشوفه  آثار  تأخر 
در صورت سوال عبارت تعيين تقدم و تأخر آثار مكشوفه يك عبارت 
خاص است (واژگان راهنما) كه با پيدا كردن عين عبارت يا معادل هايى 
معنايى آن در متن و خواندن دقيق چند خط باالتر و چند خط پايينتر آن 

مى توان به درستى به تست پاسخ داد. 
است  زمان  به  مربوط  تأخر  و  تقدم  تعيين  كه  آنجا  از  تست  اين  در 
پس معادل صورت سوال تعيين بُعِد زمانى باستان شناسى است كه در 

است.  گرفته  قرار  بررسى  مورد  اول  پاراگراف 
اساسي  اصول  پايه  بر  باستان شناسي  زماني  «بُعِد  اول:  پاراگراف 
بنابراين  است»؛  استوار  چينه شناسي»..........  يا  طبقاتي  «زمين شناسي 

است. صحيح   3 گزينه 

  2- گزينه «3» صحيح است.
مشابه سوال قبلى ابتدا به واژگان خاص(واژگان راهنما) صورت سوال 

كنيد: توجه 
صورت سوال: «اثرى باستانى كه در اثر عوامل طبيعى تغيير وضعيت 

داده است، ............ ». 
محتواي  و  به «بافت  سوال  صورت  عبارت  آخر،  پاراگراف  به  توجه  با 
آخر  پاراگراف  بر  تمركز  با  بايست  مى  دارد،بنابراين  اشاره  ثانويه» 

داد. پاسخ  سوال  به  هشتم)  (پاراگراف 
در سطر 98 پاراگراف آخر آمده است كه: «بسيارى از ابزار آالت دوران 
موسوم به «عصر سنگ» مكشوف در طبقات شنى رودخانه هاى منطقه 
مى گيرند»  قرار  ثانويه  محتواى  و  بافت  طبقه بندى  در   .............. اروپا 
بنابراين بافت و محتواى ثانويه مى تواند متعلق به عصر سنگ يا هر 

عصر ديگرى باشد و گزينه 3 درست است.

  3- گزينه «4» صحيح است.
موجود  ديگر  و  ديده  آسيب  دليلى  هر  به  كه  باستانى  آثار  تمام   .I  

شوند. مى  ناميده  ثانويه  محتواى  و  بافت   ،( ) نيستند 
در  شده اند،  خارج  اوليه  وضعيِت  از  كه  ريخته  هم  به  آثار  متن  طبق 
ديگر  كه  آثارى  نَه  مى گيرند  قرار  ثانويه  محتواى  و  بافت  طبقه بندى 

نيستند!!! موجود 
 ( ) از بافت و محتواى اوليه ( II . اجساد دفن شده، بهترين نمونه (

مى گردند.  محسوب 

اجساد دفن شده هم مى توانند بافت و محتواى اوليه باشند هم بافت 
و محتواى ثانويه. در پاراگراف هشتم يكى از پيكارگران دوران موسوم 
به عصر آهن به عنوان مثالى براى بافت اوليه و در پاراگراف نهم، نيز به 
نمونه هاى ثانويه اجساد دفن شده اشاره شده است.در ضمن هيچ جاى 

متن بافت هاى اوليه رتبه بندى نشده اند.
III . اگر سيل وسيله اى را از محل اصلى خود به محلى ديگر برده 
و مدفون كند، آن وسيله نَه بافت و محتواى اوليه و نَه بافت و محتواى 

ثانويه دارد. 
بافت و محتواى اوليه، در واقع بافت اصلى اثر باستان شناسى است و اگر 
بافت از وضعيِت اوليه خارج شود، بافت و محتواى ثانويه ناميده مى شود  

بنابراين آثار موجود يا بافت محتواى ثانويه هستند و يا اوليه .
IV . هر چند جنگ مى تواند بافت و محتواى اوليه را به ثانويه تبديل 

كند، اما در متن اين موضوع مطرح نشده باشد.
 تذكر: در اين گونه سواالت با توجه به گزينه ها، الزامًا نيازى 
 (I) به بررسى تمام گزاره ها نيست؛ مثًال در اين سوال از آنجا كه گزاره
به وضوح غلط است،گزينه هاى 1 و 2 به راحتى رد مى شوند و با توجه 
به دو گزينه ديگر، تنها كافى است كه گزاره (III) بررسى شود و اين 
گزاره هم نسبت به دو گزاره ديگر راحت تر رد مى شود،بنابراين پاسخ 

گزينه 4 مى شود.

  4- گزينه «1» صحيح است.
در ابتداى پاراگراف دوم آمده است كه اصل «سطوح و طبقات» تأكيد 
مى كند كه اليه هاى زمين شناسى بر روى هم قرار گرفته اند و به صورت 
بين  مقايسه  پاراگراف،  اين  در  بنابراين  مى شود،  مجسم  يك «كيك» 

اليه هاى زمين شناسى و كيك صورت گرفته است.

  5- گزينه «4» صحيح است.
با توجه به مبحث واژگان خاص ابتدا به صورت سوال توجه مى كنيم:

مجموعه هاى  در  اطالعات  دريافتن  جهت  متن،  طبق  بر  سوال: 
فرهنگى باستانى، به كدام يك از موارد زير، بايد توجه خاص داشت؟

در خط 35 معادل عبارت صورت سوال بصورت «نظام هاى فرهنگى» 
باستانى آمده است.

يا  انسان  رفتار  بازسازي  و  بررسي  درصدد  كه  كسي  «هر 
نظام هاي فرهنگي باستاني است، لزوماً بايد به زمينه و بافت هر 
اثر توجه و دقت كامل داشته باشد بافت و ساختار تحت تأثير 

مى گيرد:........».  قرار  زير  شرح  به  سه گانه اى  عوامل 
بنابراين جهت دريافتن اطالعات در مجموعه هاى فرهنگى باستانى، بايد 
به عواملى كه بافت و ساختار باستان شناسى را تحت تأثير قرار مى دهند، 

توجه خاص داشت و گزينه 4 درست است. 
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يكى از فعاليت هاى عمده انسان در روى كره زمين 
فعاليت هاى  كه  هرچند  است.  صنعتى  فعاليت هاى 
صنعتى در مقايسه با ديگر فعاليت ها سطح كوچكى 
را  انسان  ميلياردها  احتياج  اما  مى كنند،  اشغال  را 
لوازم  ديگر  و  مسكن  پوشاك،  خوراك،  لحاظ  از 
فعاليت هاى  مى سازند.  برطرف  زندگى  ضرورى 
آنجا  در  كه  است  نقاطى  بر  منطبق  بيشتر  صنعتى 
جمعيت بيشتر، سطح زندگى باالتر، حجم معامالت 
زيادتر، شبكه راه هاى ارتباطى گسترده تر و بازارهاى 
بيشتر  سياسى  و  نظامى  قدرت  و  نيرومندتر  داخلى 

باشد.
و  بنيادين  تصميم هاى  جمله  از  مكان يابى     
جنبه هاى  بر  به سزايى  تاثير  كه  است  استراتژيك 
مختلف عملكردى سازمان دارد. از آنجايى كه صنعت 
در مكان انتخاب شده براى مدت طوالنى استقرار 
خواهد يافت و نيز تغيير مكان مستلزم صرف هزينه 
تصميم گيرى  اين رو  از  است،  زياد  بسيار  زمان  و 
بلندمدت  اثرات  داراى  صنعت،  يك  مكان  مورد  در 
جبران  غيرقابل  اغلب  آن،  نامطلوب  اثرات  و  بوده 
مناسبى  مكان  درصورتى كه  ديگر،  به عبارت  است؛ 
ممكن  نشود،  انتخاب  اقتصادى  فعاليت  يك  براى 
براى  سازمان  ديگر  تالش هاى  تمام  كه  است 
برنامه ها  اجراى  و  هزينه ها  كاهش  عملكرد،  بهبود 

[1] گيرد.  قرار  تحت الشعاع 
   مطالعات نشان مى دهد كه بسيارى از صنايع با 
محيطى،  پارامترهاى  در  تغييرات  بروز  و  زمان  گذر 
دست يابى  براى  غيره،  و  خام  مواد  محصول،  بازار، 
به شرايط بهتر، مبادرت به تغيير مكان مى كنند. در 
برخى از موارد، باقى ماندن در مكان فعلى، ممكن 
مشكالت  با  و  نداشته  اقتصادى  صرفه  كه  است 
و  قوانين  وضع  مثال،  براى  باشد.  روبه رو  فراوانى 
مقررات جديد، مالحظات زيست محيطى، تغيير مواد 

اوليه، تغيير سيستم هاى حمل و نقل بازار، تغييرات 
مى توانند  شهرنشينى  مالحظات  و  پيرامونى 

[2] كنند.  محل  تغيير  به  وادار  را  سازمان ها 
   مطابق آنچه كه گفته شد، انجام مطالعات دقيق 
صنايع،  راه اندازى  و  استقرار  از  قبل  مكان يابى 
پيشگيرانه  نقش  مى تواند  و  دارد  فراوانى  اهميت 
در هزينه هاى مازاد و مشكالت مربوط داشته باشد. 
نشان  كشور  از  خارج  و  داخل  در  متعدد  شواهد 
انجام  بدون  و  نامناسب  مكان يابى  كه  مى دهند 
ادامه  صنايع،  و  طرح ها  از  برخى  دقيق  مطالعات 
فعاليت آنها را با هزينه هاى فراوان روبه رو ساخته و 

[3] است.  كرده  غيرممكن  هم  مواردى  در 
بيستم  قرن  آغاز  به  مكان يابى  مطالعات  شروع     
براساس  صنايع  استقرار  گذشته،  در  مى گردد.  بر 
بهينه سازى هزينه ها و درآمدها صورت مى پذيرفت، 
اهميت  و  صنعتى  روابط  شدن  پيچيده تر  با  اما 
توازن  ايجاد  و  زيست  محيط  مانند  مقوالتى  يافتن 
تصميم هاى  پيچيدگى  بر  اقتصادى،  توسعه  در 

[4] است.  شده  افزوده  مكان يابى 

 متن 5
■  راهنمايى: متن را به دقت بخوانيد و پاسخ سوال هايى كه در زير آن آمده است با توجه به آنچه مى توان از متن استنتاج 

يا استنباط كرد،  پيدا كنيد.
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