
94كنكور انساني / پاسخ سواالت ادبيات عمومي 

:معني واژه هاي ايار و دل شكر نادرست آمده است: 1گزينه  )1

شكار كردن :شكَردن ـشكاركننده ي دل : دل شكر/ بهار   سوماز ماه هاي رومي برابر ماه : ايار

معني. درست نوشته شده است) مكيدت، سليم، سنان، خريف، جگر آور( پنج واژهمعني : 3گزينه  )2

:توجع/ حرير، ابريشم  :سيلك/ جمع قضيب، شاخه هاي درخت : قضبان: واژه هاي نادرست

دردمندي

درستى :فصاحت/ شير خشمگين : شرزهشير /  صنف هر خاص پوشش و لباس :زى: 2گزينه ي  )3

بندى بتركي و رايج و آهنگ خوش تتركيبا و از لغات استفاده با كه روان سخن يى؛شيوا و

:داورن/ درويش و بينوا : بي روزي/  .صورت مي گيرد زبان قواعد مطابق جمالت و عبارات درست

شوكت و شأن شكوه، و فرّ مجازاً تخت، اورنگ،

به معناي( هوردر مصراع اول بيت گزينه ي ا نادرست و درست آن  حورامالي واژه ي : 1گزينه ي  )4

.است) خورشيد

يفرد: مستسقي / سخن مشهور : لثَم/ روشنايي : ضيا: لغات مهم از نظر اهميت اماليي در ساير ابيات

خوار، پست، دون مايه: رذل/  ، شب زنده داريشب بيداري: سهر/  كه طالب و جوياي آب است، 

نادرست نوشته شده اند و درست آن ها به ترتيب سولتو  نگذارد ،سقط واژه هاي: 3گزينه ي  )5

.است )به معناي هيبت( صولتو  نگزارد، ثقت

:توجه داشته باشيد كه

كسي كه مردم به او: خاطرجمعي و اطمينان كردن ـ ثقه: ثقَت/  به معناي مردن و هالك : سقَط

.اطمينان مي كنند

سراسرى کنکور تشریحى پاسخنامه و سواالت دانلود www.3gaam.com 3گام ریزى برنامه و مشاوره موسسه
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بنابراين، حق نجام دادن و تعبير خواب كردن، ا كردن،ديه به جا آوردن، بيان كردن، تاگزاردن   

  راردادن، وضع كردن و گماشتن گذاردن ق/  . امانت گزاردن به معناي حق امانت را به جا آوردن است

 :درست هستند بو  الفعبارت هاي  :4گزينه  )6

 .اين رمان، نخستين زمان فرانسوي است. ژيل بالس اثر آلن رنه لوساژ مي باشد )الف

   .در دوره ي دوم شعر عصر نيمايي، نشريه هاي ادبي پيام نو و مجله ي سخن ، پديد آمدند) ب

   .، استبيستمكتاب خوشه هاي خشم اثر جان اشتاين بك، نويسنده ي انگليسي قرن ) ج

به سرودن منظومه هاي  عنصري، فخرالدين اسعد گرگاني و عيوقيدر قرن پنجم شاعراني چون ) د

  .است كه منظومه هاي عاشقانه را به كمال رساند ششمشاعر قرن  نظامي. ندشاعرانه پرداخت

مي باشد نه علي ) مهرداد اوستا (، از آثار محمدرضا رحماني امام حماسه اي ديگر: 2گزينه   )7

 .شريعتي

 في سنَ اثر عزيزالدين: انسان كاملو  كشف الحقايق: 2گزينه  )8

   ميرصادقياثر جمال : چشم هاي من خستهو  مسافرهاي شب

  اثر موريس مترلينگ : قل و سرنوشتعو  مورچگان

 شهيد مرتضي مطهري: عدل الهيو  انسان و سرنوشت 

 پيچش -2تحمل و طاقت  -1: ايهام دارد تاب: بيت ب: 4گزينه  )9

  .مجاز از كل وجود با عالقه ي كليه است سر: بيت ج

تو هم چون ) 2لف (و وصل ) 1نشر (تو هو چون مرگ ) 1لف (فراق : لف و نشر مرتب دارد: بيت د

  .براي عاشقان شد) 2نشر (بقا 

 اينكه اندوه. ن اندوه را نمي جويمعشق اندوه است و من نشاطي به جز اي: شاعر مي گويد: بيت الف

  !!براي شاعر، شادي بخش و نشاط آور است، تناقض دارد
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  .ده استشاعر در توصيف دهان و باريك بودن لب هاي يار اغراق كر: بيت هـ 

 :، آرايه هاي استعاره و جناس وجود دارددر ابيات الف، ب و هـ: 4گزينه   )10

دوم به  رواناول به معني در حال حركت و رونده و  روان –) ناقص اختالفي( گرو  بر: جناس: بيت الف

  .روان استعاره مصرحه از يار بلندقامت است سرو) / تام. (معناي روح است

  .استعاره ي مكنيه و تشخيص است جيب نسترن. / دارند يجناس ناقص افزايش برگو  بر: بيت ب

روان استعاره از يار  سروسهي ) /  ناقص اختالفي( تاو  پا –ناقص افزايشي ( سروو  سر: جناس: بيت هـ

  .است

 .آتش جان سوز مي تواند استعاره از راز باشد/ . نگفتن و نهفتن جناس دارند: 1گزينه  )11

بال اضافه ي تشبيه بليغ ) تير(ناوك : دهم مي توانند پاسخ سوال باش 2 رسد كه گزينه به نظر مي 

شاعر با بيان علتي ادبي، دليل خم شدن قامتش را اين مي داند كه به دنبال معشوق . / اضافي است

بوده است و در پي او چنين خم شده، در حاليكه علت واقعي آن كهن سالي مي باشدو در ادامه مي 

  .اكنون كه قامتم چون كمان خميده شده، تير بالهايت را روانه ي دل من كرده اي: دگوي

اين مصدرها جمله چهارجزئي گذرا به : اندودن با/ كاستن از / چسباندن به / فروختن به : 3گزينه  )12

 .مفعول و متمم مي سازند

 φ/ است / تر / ا / بين / كه / ه / ديد / آن / از / ي / نور : تكواژ وجود دارد 12در اين گزينه : 4گزينه  )13

  : تشريح گزينه هاي ديگر

  )تكواژ φ ) /9/ نبشت / ان / دور / ـِـ / خاتم / تو / به / دور : 1گزينه 

  )تكواژ 11(/  ام / ه / گشت / رد / همه / كز / ــ َ م /   φ/ كن / مـ / رد : 2گزينه 

  )تكواژ φ ) /10/ گرفت / ي / سرد / تو / ـِـ / تاب / مه / ـِـ / چشمه : 3گزينه 

نقش نماي (ــِ  ) + اسم(شاعران ) +نقش نماي ــِ(ــِ ) + اسم(سروده ها ) + صفت(بعضي : 3گزينه  )14

 )صفت(گذشته ) + ــِ
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، تبديل به يك منظور از اين سوال اين است كه جمله ي مركب را با حذف جمالت وابسته: 4گزينه  )15

 سه جزئي اسنادي در اين صورت جمله ي مستقل نهايي، يك جمله ي. جمله ي مستقل كنيم

 :خواهد بود

  .شهرت يافتن صاحبان هنر در هنر خاص خود، يكي از مقتضيات تمدن جديد است

ي  به قرينه از آخر فعل م است كه در آن شناسه ـَ مي پنج لهگرد تشنگان مي گشت، جم: 2گزينه  )16

عل اين جمله هم بايد به صورت آب برداشتم، ف با توجه به جمله قبلي يعني: حذف شده است لفظي

 .آب برداشتم و گرد تشنگان مي گشتم: اول شخص مفرد بيان شود

  : تشريح ساير گزينه ها

  )رد گزينه يك(. مطابقت دارد) يكي(درستي آمده است و با نهاد خود  ي دوم، گفت به در جمله

يكي در متون تاريخي، نشانه ي نكره نيز بوده، اما در (يكي : نهاد جمله/ يكي در حرب احد بود  :جمله اول

از جمله صفات مبهم  .در هر صورت يكي صفت مبهم نمي باشد .اين جمله به عنوان نهاد به كار رفته است

)3گزينه  رد(.) اشاره كرد ر ، هم ، هيچ ، فالن ، پاره اي ، چندهر ، همه ، ديگمي توان به   

، اين جمله را مي رفته استندر نقش مفعول به كار  كه متوجه مي شويم ضميرششم،  با بازگرداني جمله

را در نقش حرف اضافه به كار رفته (تا رمقي از حيات براي كه باقي است  - 1: توان به دو شيوه بازگرداني كرد

) 4رد گزينه ()  راي مالكيت و كه نقش نهاد دارد.  ( تا كه رمقي از حيات دارد -2)  و كه نقش متمم دارد  

بهشت و پس از اين دنيا، فرد عاشق در قيامت و  :1مفهوم بيت سوال و بيت گزينه ي : 1گزينه   )17

 .ي يار استدوزخ هم تنها در جست و جو

با توجه به مصراع هاي ديگر، . مصراع سوال، قسمتي از تيراندازي رستم را وصف مي كند: 4گزينه  )18

 :اين تيراندازي به اين صورت است ترتيب

 .شست قرار دادابتدا رستم تير خدنگ را در : به شست اندر آورد تير خدنگ - 1
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اشاره به كشيدن تير دارد كه قسمت انتهايي تير در كنار گوش : چو سوفارش آمد به پهناي گوش - 2

 .رستم قرار مي مي گيرد

اين . پيكان فلز نوك تيزي است كه بر سر تير نصب مي كنند: چو بوسيد پيكان سرانگشت اوي - 3

دست دارد، تير را در كمان گذاشته تير و كمان را در  رستممصراع صحنه اي را توصيف مي كند كه 

ه با رهاكردن تير، پيكان تير، انگشتانش را لمس و در آستانه ي رها كردن تير است به گونه اي ك

 .مي كند

  .راع صورت سوال بيشترين تناسب را با مصراع گزينه ي چهار داردبنابراين مص

ادي و انسان را براي چوپانان صلح و ش سرودهاي/ آيا از سرزمين تو بود كه فرشتگان : 3گزينه  )19

 .به فلسطين به عنوان سرزمين پيامبران اشاره شده است ،خواندند؟ در اين قسمت  شعر

است كه هر چه سالك در مرحله توحيد به دست مي آورد  حيرت، مرحله ي بعد از توحيد: 2گزينه  )20

 .،از دست مي دهد و دچار حيرت و سرگشتگي مي شود

هنرنمايي و در معرض ديد قرار دادن : 4و  2، 1سوال و ابيات گزينه هاي مفهوم بيت : 3گزينه   )21

استعدادها و توانايي ها، سبب ايجاد دردسر براي انسان مي شود و براي در امان ماندن از اين 

 .دردسرها، همان بهتر كه آدمي هنر و محاسن خود را پنهان دارد

را به كشتن دهم و در مقابل خودم به اين كار كه ايرانيان : معني ابيات سوال: 2گزينه  )22

پادشاهي برسم، در دين من پسنديده نيست و هرگز راه و روش زندگي من اين گونه نيست كه 

 . چنين كاري بكنم

وي كه مفهوم سخنان اسفنديار، برتري زندگي ايرانيان نسبت به تاج و تخت پادشاهي است، چرا 

  .دن هم وطنانش شودحاضر نيست براي رسيدن به قدرت، موجب كشته ش

 سرت از آسمان مي گذرد ،)پاي در دامن آوري(اگر تنهايي پيشه كني : بيت سوال: 3گزينه  )23

اگر اثري از بهشت در اين دنيا وجود : در بيت اين گزينه هم شاعر مي گويد. و به سربلندي مي رسي
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از مردم دوري مي داشته باشد، به خاطر كسي است كه به روي مردم، در بسته است، يعني كسي كه 

 .در هر دو بيت، تنهايي گزيدن ستايش شده است. كند، گويي در بهشت است

در بيت سوال و بيت اين گزينه، بر اين موضوع تاكيد شده كه اگر عاشق نتواند به : 2گزينه  )24

 .برايش كافي است همين كه بتواند از دور وي را ببيندوصال معشوق برسد، 

مهر و محبت دوست، سبب واال شدن وجود : بيت اين گزينه مفهوم بيت سوال و: 4گزينه  )25

  .آدمي مي شود و آدمي را از پايين ترين درجات به باالترين مراتب مي رساند

  خاشاك راه بودم در كوي دوست عمري= چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب 

 سيل محبت آمد ناگاه در ربودم= مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم 

  

 

  

 

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام



Scanned by CamScanner

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام



Scanned by CamScanner

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام



Scanned by CamScanner

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام



Scanned by CamScanner

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام



 

 بٍ وبم بُتریه ديست

 وجفی استبد% 011 زوذگی ي دیه جسيٌ بب اوسبوی رشت44ٍ  زوذگی ي دیىی سئًاالت تطببق

 انــــــــــــســــــــــانــــــــــی

 سبل ديم :

 

 پبسخ تشریحی ي تکىیکی :

 گسیىٍ 3 صحیح  است

 

 

 

 

 

 

  

 

%011دین و زندگی   
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 گسیىٍ 0 صحیح  است
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  گسیىٍ 3 صحیح  است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صحیح  است 4گسیىٍ 
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                                                                       صحیح  است 4گسیىٍ 
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 نیبپب

 

خذا ري  استبد وجفی % 011بب جسيٌ دیه ي زوذگی اوسبوی  دیه ي زوذگی رشتٍ  ایه بًد تطببق سئًاالت

ي مشبَذٌ کردیذ کٍ َیچ وکتٍ ای خبرج از ایه جسيٌ قرار وگرفتٍ است ي ایه است کٍ بچٍ َب راحت شکر 

%استبد وجفی در کىکًر بٍ راحتی پبسخگًی سئًاالت دیىی در 011جسيات دیه ي زوذگی می تًاوىذ بب 

 کمتریه زمبن  ي بٍ بُتریه درصذ دست یببىذ.

 %011مذرس دیه ي زوذگی  –سپبس فرايان استبد وجفی 
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  (سارا شريفی) ٩٤پاسخ اقتصاد کنکور سراسری 

  :١٢١سؤال 

 ٤ی : پاسخ گزينه

  تواند حرکت جامعه را به سمت توسعه کند سازد يا برعکس بر سرعت آن بيفزايد.های اقتصادی دولت میسياست

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

  :١٢٢سؤال 

   ١ی : پاسخ گزينه

درآمد  ها عبارتند از :درآمدشود اين می همدهايی است که در طول سال نصيب اعضای جامعآی مجموع درمد ملی دربرگيرندهآدر
ضاحبان امالک و مستقالت ( اجاره درآمد )  )١(رديف  صاحبان سرمايه (قيمت خدمات سرمايهدرآمد مزدها) بگيران (دستحقوق

  شود میها هسسؤها و مزاد و سودی که نصيب شرکتآل غصاحبان مشادرآمد ) )٧(رديف 

  الف)

١

٣
  بگيران= درآمد حقوق 	مجموع		درآمدهای		رديف	١و٧

١

٣
٩٨٦ ٧٨٧	   بگيران= درآمد حقوق 		ميليارد	لایر	٥٩١

٢

٥
  = درآمد صاحبان مشاغل آزاد 	مجموع		درآمدهای		رديف	١و٥

٢

٥
٩٨٦ ٨٩٤	   = درآمد صاحبان مشاغل آزاد 		ميليارد	لایر	٧٥٢

١

٦
	سود		شرکتها	ومؤسسهها   = دستمزدها 		

١

٦
٨٩٤	   = دستمزدها 		ميليارد	لایر	١٤٩

٩٨٦ ٥٩١ ٧٥٢ ٨٩٤ ١٤٩ ٧٨٧   = درآمد ملی 		ميليارد	لایر	٤١٥٩

  درآمد سرانه عبارت از سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآمد آن جامعه است  ب)

  ))٧) ) درآمد ضاحبان امالک و مستقالت ( اجاره (رديف ١درآمد صاحبان سرمايه (قيمت خدمات سرمايه (رديف ج) 

  د) 

درآمد	ملی

جمعيت	کشور

٤/١٥٩/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠

٤٥/٠٠٠/٠٠٠
  = درآمد سرانه 			لایر	٩٢/٤٢٢

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

  :١٢٣سؤال 

  ٣ی : پاسخ گزينه

اگر کشوری منابع تأمين کاالهای وارداتی يا بازارهای فروش کاالهايش را متنوع کند يا از وضيعت تک محصولی فاصله بگيرد يا 
  شود ه وضيعت استقالل اقتصادی نزديک میاينکه امکان تأمين بعضی نيازها را در داخل فراهم کند ب
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  :١٢٤سؤال 

  ١ی : پاسخ گزينه

٢

٣
	ارزش	توليد	خارجيان	مقيم	کشور   شدهارزش خدمات ارائه=  		

٢

٣
٣٠	   شدهارزش خدمات ارائه=  			ميليارد	لایر٢٠

  آالت + ارزش پوشاک= توليد ناخالص داخلی+ ارزش موادغذايی + ارزش ماشينشده ارزش خدمات ارائه +ارزش توليد خارجيان مقيم کشور

١٦٥ ٢٠ ٣٠   = توليد ناخالص داخلی 		ميليارد	لایر٢١٥

١

٥
ارزش	توليد	مردم	کشور	که	در	خارج	ساکن	هستند   ی استهالکهزينه=  		

١

٥
٨٥   استهالکی هزينه=  		١٧

  توليد ناخالص داخلی = توليد خالص ملی -ی استهالک هزينه -ارزش توليد مردم کشور که در خارج ساکن هستند + ارزش توليد خارجيان مقيم کشور 

٢١٥ ١٧ ٣٠ ٨٥   توليد خالص ملی=  		ميليارد	لایر٢٥٣

توليد	خالص	ملی

جمعيت	کشور

٢٥٣

١١٠
  سرانه توليد خالص ملی=  			لایر	٢/٣

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

  :١٢٥سؤال 

  ٢ی : پاسخ گزينه

  سال  ٥٠تر از کم -دالر  ١٢٠٠تر ازالف) کم

  درصد ١تر از کم -دالر باالتر  ٢٥٠٠٠از 

  دالر بوده است  ۴٧٣دالر و در کنيا حدود  ۵١٠٠٠ش از توليد ناخالص داخلی سرانه در کشور سوئيس بي ٢٠٠٧در سال  ب)

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

  :١٢٦سؤال 

 ٢ی : پاسخ گزينه

٤٠٠ ٧٥ ١٢٠ ٧٠٠   به قيمت جاری ٩٢= توليد کل در سال  		١١٤٠٠٠

٣٠٠ ٧٥ ٦٠ ٧٠٠   به قيمت ثابت ٩٢= توليد کل در سال  		٦٤٥٠٠
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  :١٢٧سؤال 

  ٣ی : پاسخ گزينه

کوشند نيافته میتوسعه و توسعهرود کشورهای در حالشمار میتمامی جوامع يک هدف مهم بهی اقتصادی برای درحال حاضر توسعه
ی اقتصادی شرايط مناسبی را برای زندگی افراد جامعه فراهم کنند يابی به توسعهنيافتگی برهانند و با دستخود را از قيد و بند توسعه

 ت بهکنند تا حرکها با جديت تمام تالش میگيرند بسياری ار آنها نيز با مسايل توسعه اقتصادی درهای اين کشوردر اين شرايط دولت
خشند به همين دليل بحث مربوط به نقش دولت در جريان توسعه ی اقتصادی را در جامعه آغاز کنند يا آن را سرعت ببسمت توسعه

  اقتصادی جوامع بحثی جدی و پراهميت است 

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

  :١٢٨سؤال 

  ٤ی : پاسخ گزينه

٢/٢٠٠ ١/٢٠٠/٠٠٠   ی بنگاهساالنهتوليد =  		لایر٢/٦٤٠/٠٠٠/٠٠٠

١٢/٠٠٠/٠٠٠ ١٢   ی بنگاهی ساالنه= اجاره 		لایر١٤٤/٠٠٠/٠٠٠

٨٥٠/٠٠٠ ١٥ ١٢   ی کارکنان ی همه= حقوق ساالنه 		لایر١٥٣/٠٠٠/٠٠٠

٣٠

١٠٠
١٥٣/٠٠٠/٠٠٠   آالت توليدی ی ماشينی استهالک ساالنه= هزينه 		لایر٤٥/٩٠٠/٠٠٠

١٤٤/٠٠٠/٠٠٠ ١٥٣/٠٠٠/٠٠٠ ١٨٥/٠٠٠/٠٠٠ ٤٥/٩٠٠/٠٠٠   ی بنگاهساالنه یهزينه=  		لایر٥٢٧/٩٠٠/٠٠٠

٢/٦٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ٥٢٧/٩٠٠/٠٠٠   ی بنگاه گاهساالنهسود (منفعت) =  		لایر٢/١١٢/١٠٠/٠٠

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

  :١٢٩سؤال 

  ٤ی : پاسخ گزينه

گاه نآکنند سسات اعتباری منتشر کرده است خريداری میؤمنظور کسب سود اوراق مشارکتی را که دولت يا متخصصی بههای بانک
   .گويندفروشند اين فعاليت بانک را عمليات مالی میگذاران خود میمبلغ خريد به سپرده زاين اوراق را به مبلغی بيش ا

-------------------------------------------------------------  
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  :١٣٠سؤال 

  ١ی : نهپاسخ گزي

٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ١٥/٠٠٠/٠٠٠
١٠

١٠٠
   	لایر	١/٠٠٠/٠٠٠

٣٥/٠٠٠/٠٠٠ ٢٥/٠٠٠/٠٠٠
١٠

١٠٠
   	لایر	١/٥٠٠/٠٠٠

٦٥/٠٠٠/٠٠٠ ٣٥/٠٠٠/٠٠٠
١٨

١٠٠
   	لایر	٥/٤٠٠/٠٠٠

٨٥/٠٠٠/٠٠٠ ٦٥/٠٠٠/٠٠٠
٢٤

١٠٠
   	لایر	٤/٨٠٠/٠٠٠

١/٠٠٠/٠٠٠ ١/٥٠٠/٠٠٠ ٥/٤٠٠/٠٠٠ ٤/٨٠٠/٠٠٠   ی فردماليات ماهانه=  		لایر١٢/٧٠٠/٠٠٠

٨٥/٠٠٠/٠٠٠ ١٢/٧٠٠/٠٠٠   ی فردی خالص ماهانه= مانده 		لایر٧٢/٣٠٠

  ای است.نام نرخ مالياتی مورد محاسبه تصاعدی طبقه

در صورتی که فرد 
١

٣
٧٢/٣٠٠ (گذاری جديد به کار ببردی خالص درآمد خود را در سرمايهمانده  

١

٣
  ) 		لایر٢٤/١٠٠

٧٢/٣٠٠ماند.(باقی می لایر برای فرد ٢٠٠/٤٨ ٢٤/١٠٠   )لایر٤٨/٢٠٠

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

  :١٣١سؤال 

  ٤ی : پاسخ گزينه

  .تأثير بورس بر اقتصاد جامعه : ۵

  گذاری در جامعه .افزايش حجم سرمايه١

  .تنظيم معامالت بازار سرمايه ٢

  ها .جلوگيری از نوسان شديد قيمت٣

  .کاهش نرخ تورم ۴

  های بزرگ دولتی و خصوصی های الزم برای اجرای پروژهسرمايه.فراهم آوردن ٥

--------------------------------------------------------------  
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  :١٣٢سؤال 

  ٢ی : پاسخ گزينه

ارزش	دستگاه

عمر	مفيد		دستگاه

١٦٠/٠٠٠/٠٠٠

٢٠
  ی استهالک ساالنه= هزينه 			لایر٨/٠٠٠/٠٠٠

٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ٨/٠٠٠/٠٠٠   ی بنگاه= درآمد خالص ساالنه 		لایر٣٢/٠٠٠/٠٠٠

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

  :١٣٣سؤال 

  ٣ی : پاسخ گزينه

  نقدينگی=  هااسکناسارزش  + وکاتسکارزش م های ديداری+سپرده+ ارزش  های غيرديداریسپردهارزش 

  حجم پول در گردش=  ها+ارزش اسکناس وکاتسکارزش م های ديداری+سپردهارزش 

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

  :١٣٤سؤال 

  ٢ی : پاسخ گزينه

سهم	دهک	دهم

سهم	دهک	اول

٢١

٣
٧			   

٢٠	درصد	باال

٢٠	درصد	پايين

١٨ ٢١

٣ ٥
٤/٨			   

١٠	درصد	باال

٤٠	درصد	پايين

٢١

٣ ٥ ٧ ٩
٠/١٧			   

ی توزيع درآمد به روش شود که محاسبهمشاهده می
٢٠	درصد	باال

٢٠	درصد	پايين
تر و روش توزيع درآمد را مناسبوضعيت   			

سهم	دهک	دهم

سهم	دهک	اول
وضعيت  			

  دهد.توزيع درآمد را نامناسب نشان می

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

  :١٣٥سؤال 

  : ٣ی پاسخ گزينه

  ر باشد تی توليد آن در مقايسه با ساير نقاط کمبر اساس اصل مزيت نسبی هر منطقه يا کشور بايد کااليی را توليد کند که هزينه

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

  موفق باشيد

 سارا شريفی
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 .اقوام تازه نفس اموری، ایالمی ها را از میان دورود )شهراور( بیرون راندند و جای آنها را گرفتند -۳گزینه  -۱۸۶

 .آئین زرتشت نظام جامعه آریایی را تغییر داد و طبقه کشاورز در کنار طبقه جنگاور و روحانی اهمیت یافت -۱گزینه  ۱۸۷

وفایش به منظور بی اثر ساختن توطئه محاصره اقتصادی کفار قریش به دره ای در میان کوه پیامبر )ص( و یاران با  -۱گزینه  ۱۸۸

 .های مکه موسوم به شعب ابوطالب پناه بردند

معاویه دوم پسر یزید اقدام پدر خود در به شهادت رساندن امام حسین )ع( و کشتار اهل بیت پیغمبر را مورد  -۲گزینه  ۱۸۹

 .تن حرمت مکه بیزاری جستنکوهش قرار داد و از شکس

خواجه نصیرالدین طوسی و عالمه حلی از جمله عالمان شیعی در دوران حاکمیت ایلخانان مغول تالش زیادی کرد  -۳گزینه  ۱۹۰

 .تا مذهب شیعه گسترش یابد و رونق گیرد
 .ه کردجان کالون به پیروان خود ساده زیستی همراه با تالش و کوشش اقتصادی را توصی -۲گزینه  ۱۹۱

ژاپن پس از اخراج پرتغالی ها و قتل عام ژاپنی های مسیحی شده دروازه های این کشور را به روی اروپائیان بست  -۲گزینه  ۱۹۲

 .سال طول کشید ۲۰۰و انزوای ژاپن شروع شد که حدود 

ازه ای احیا کرد و مالصدرای میرداماد از دانشمندان و فالسفه ی دوره صفویه فلسفه ی ابن سینا را در قالب ت -۴گزینه  ۱۹۳

 .شیرازی نیز فلسفه و حکمت را رونق بخشید
هدف عمده رضا شاه از لغو یک جانبه قرارداد دارسی انعقاد یک قرارداد جدید نفتی به مراتب زیانبارتر از امتیاز  -۲گزینه  ۱۹۴

 .پیشین با انگلستان بود

مردم در میدان شهدا رئیس جمهور امریکا )جیمی کارتر( این جنایت و کشتار  ۵۷شهریور سال  ۱۷پس از واقعه  -۱گزینه  ۱۹۵

 .هولناک را تائید کرد و بار دیگر به صراحت از رژیم شاه حمایت کرد

زیر این رویدادها در سرزمین های دور و نزدیک روی می دهند و تنها آگاهی های اندکی درباره آنها از طریق  -۳گزینه  ۱۹۶

 .ست می آیدوسایل ارتباط جمعی به د

به کمک جغرافیای تاریخی می توان حرکت های جمعیتی و مهاجرت های بزرگ اقوام در گذشته و تحوالت  -۴گزینه  ۱۹۷

 .اقتصادی و معیشتی را مطالعه و بررسی کرد

معتبر هستند که یافته نتایج حاصل از تحقیقات باستان شناسی مانند بسیاری دیگر از یافته های تاریخی تنها تا زمانی  -۴گزینه  ۱۹۸

 .های باستان شناسی و تاریخی جدیدتر آنها را نقض نکرده باشند

نهضت هایی چون شعوبیه از شعر به عنوان مهم ترین ابراز بیان اندیشه های خود استفاده می کردند و درک ماهیت  -۳گزینه  ۱۹۹

 .این نهضت جز از طریق مطالعه اشعار شاعران آن ممکن نیست

 .نشریات برای بررسی دوره های جدید تاریخ بشر کمک زیادی مورخان برای شناخت این دوران می کند -۱ گزینه ۲۰۰

 .در ناحیه کوهستانی لبه غربی فالت ایران )زاگرس( جنس سنگ ها رسوبی و بیشتر آهکی است -۱گزینه  ۲۰۱

 .آسمان این مناطق صاف می شود در اثر فشار زیاد هوا )جنب حاره ای( هوا گرم و خشک می شود و -۲گزینه  ۲۰۲

تا صد سال قبل، تعداد کسانی که برای سرگرمی و استراحت به یک کشور خارجی سفر می کردند بسیار کم و  -۴گزینه  ۲۰۳

 .محدود بود زیرا مسافرت ها اغلب طوالنی و ناراحت کننده و گران تمام می شد

 در زنان  جمعیت روستاها تغییر می کند و جمعیت سالخورده و درصدبا مهاجرت روستائیان به شهرها هرم سنی  -۱گزینه  ۲۰۴

 .شود می بیشتر روستاها
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جغرافی دانان به چگونگی معیشت گروه های انسانی در مکان های مختلف می پردازند و درباره یک مکان خاص  -۴گزینه  ۲۰۵

 .مانند ایجاد بندر و شهرک های صنعتی به مطالعه و بررسی می پردازند

دراثر پدیده پخش یا انتشار ممکن است ناحیه جدیدی در دل ناحیه قبلی شکل بگیرد که از نظر زبان، دین و نژاد با  -۳گزینه  ۲۰۶

 .ناحیه قبلی تفاوت داشته باشد

این تصویر فرسایش تراکمی و متفاوت بودن مقاومت الیه های مختلف رسوبی را نشان می دهد. مربوطه به شکل  -۴گزینه  ۲۰۷

 .کتاب درسی است ۶۷صفحه  ۳

ساعته کاسته  ۲۴ساعته و شب های  ۲۴هرچه از نقطه قطب به سمت مدارهای قطبی پیش برویم از تعداد روزهای  -۲گزینه  ۲۰۸

ساعته در طول سال وجود دارد.  ۲۴دقیقه تنها یک روز یا شب  ۳۳درجه و  ۶۶می شود. چنان که نقاط واقع در مدارهای قطبی 

 ۸۸صفحه 

 .شهرهای مشهد، قم، لورد و بنارس نقش مذهبی و کمبریج و برکلی نقش دانشگاهی دارند -۱زینه گ ۲۰۹

کائوچو از محصوالت عمده کشاورزی های کشت -چای-شکر-قهوه -پنبه -کاکائو و موز -نخل روغنی -تنباکو -۴گزینه  ۲۱۰

 .تخصصی یک محصولی هستند

 ۱۴ند منفی باشد، بقای آن تضمین می شود. صفحه در شرایطی که سیستم دارای پسخورا -۲گزینه  ۲۱۱
صحیح می باشد و نقشه  ۳ گزینه لذا هستند  تا و چون نقشه های بزرگ مقیاس بین      -۳مقیاس ترسیمی گزینه  -۳گزینه  ۲۱۲

 ۴۶های بزرگ مقیاس برای انتقال نیرو نقشه مسیر لوله های آب، گاز و نفت به کار گرفته می شود. صفحه 

 ۷۱می توان وضعیت توپوگرافی سطح زمین را طراحی و ترسیم کرد. صفحه  Surfer با نرم افزار -۳گزینه  ۲۱۳

هرچه اندازه یک پیکسل کوچک تر باشد قدرت تفکیک تصویر آن بیشتر است و پدیده های کوچک تری درآن  -۱گزینه  ۲۱۴

 ۸۲قابل مشاهده و بررسی است. صفحه 
ی ارتباط نزدیکی با برنامه ریزی دارد و اصوال میدان عمل جغرافیای کاربردی مسائل مهم مکان ها جغرافیای کاربرد -۴گزینه  ۲۱۵

 ۱۱۱و نواحی جغرافیایی است. صفحه 
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 به نام خدا

انسانی ٩٤پاسخ سواالت روانشناسی کنکور   

 

»١«گزينه ی -٢٦١  

رشد فرايندی کل گراست و جنبه های مختلف دارد: متخصصان رشد را به جنبه های 
را مطالعه می کنند. امروزه متخصصان رشد به اين مختلفی تقسيم بندی و آن 

نتيجه رسيده اند که جنبه ها و ابعاد مختلف رشد از يکديگر تاثير می پذيرند 
و تغييرات در يک جنبه از رشد به تغييرات در جنبه های ديگر رشد بستگی 

 دارد.

٣٦صفحه ی   

»٤«گزينه ی  -٢٦٢  

تند تا بتوانند عوامل ريسک روان شناسان سالمت در پی يافتن راه هايی هس
 رفتاری را به حداقل برسانند.

١١٩صفحه ی   

»١«گزينه ی -٢٦٣  

رويکرد مشاهده ی طبيعی توسط کردارشناسانی هچون لورنز معرفی 
گرديد.کردارشناسان رفتار حيوانات را در محيط و زيستگاه های طبيعی آن ها و 

 نه در آزمايشگاه مورد بررسی قرار می دهند.

٢٣ صفحه ی  

»٤«گزينه ی-٢٦٤  

کودکان دبستانی در مقايسه با نوجوانان بيش تر دارای استدالل استقرايی 
هستند ؛ يعنی از دانش موجود خود که حاصل مشاهده ی واقعيات عينی و تجربيات 

-درباره اشيا، افراد و حوادث طبيعی -شخصی آن هاست به نتيجه گيری های کلی
 دست می زنند.

٨٥صفحه ی   

»٤«نه ی گزي-٢٦٥  

 لوب آهيانه ای در حافظه ی کوتاه مدت و حافظه ی کاری نقش دارد.

٩٨صفحه ی  

»٢«گزينه ی-٢٦٦  

سالگی به  ١١دوره ی عمليات عينی يا صوری در مراحل رشد شناختی پياژه از 
سالگی) ٢٠تا١٢بعد بوده و مصادف با دوره ی بحران هويت در مقابل بی هويتی(

اريکسون است. اجتماعی-در مراحل رشد روانی  

٤٠و٣٩صفحه های   
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»٢«گزينه ی -٢٦٧  

درمان های رفتاری مبتنی بر اصول يادگيری رفتاری است که از طريق تقويت 
 رفتارهای مناسب و تنبيه و عدم تقويت رفتارهای نامناسب انجام می پذيرد.

١٤٣صفحه ی   

»٣«گزينه ی -٢٦٨  

سوال نيازمند يک فرضيه ی اوليه هستيم که از طريق آن برای پاسخ به اين 
متغير مستقل را مشخص نماييم. با توجه به شکل، می دانيم خطای ادراکی ، 

متفاوت بودن « ممکن است به دليل اثر زمينه (جهت شاخک ها) باشد. بنابراين 
اين ». جهت شاخک ها، باعث ادراک کوتاه يا بلندتر دو خط مساوی می شود.

يه با دستکاری جهت شاخک ها قابل آزمايش است يعنی آزمايشگر يک بار جهت فرض
آنها را در دو خط مساوی در يک جهت می گذارد و نگاه می کند بار ديگر جهت 

 آن ها را در دو جهت متفاوت قرار می دهد و فرضيه را می آزمايد.

تکاری می متغير مستقل متغيری است که به طور مستقيم بوسيله ی آزمايشگر دس
 شود. بنابراين متغير مستقل در اين قرض، جهت شاخک هاست.

٨١و  ٢٠صفحه های   

»٤«گزينه ی -٢٦٩  

دريافت اطالعات حسی از طريق گيرنده های حسی را احساس می گويند. ولی اگر ما 
بتونيم تشخيص دهيم آنچه حس می کنيم به چه چيز تعلق دارد ادراک گفته می 

حسی به تفسير و معنا دادن اطالعات مربوط می شود نه  شود. پس ادراک اطالعات
 دريافت ساده ی اطالعات.

٧٦صفحه ی   

»١«گزينه ی -٢٧٠  

با رشد هيجانی و اجتماعی در دوره ی کودکی اول، مفهوم خود به شکل مثبتی در 
 کودکان شکل می گيرد.

٤٧صفحه ی   

»١«گزينه ی -٢٧١  

زمايشی امکان پذير است.از معايب تغيير در متغيرهای يک فرضيه تنها از روش آ
روش مشاهده ی طبيعی عدم کنترل آزمايشگر روی رفتار است و در روش هم بستگی 
محقق درصدد دستکاری متغير مستقل نيست تا تاثيرات آن را در متغير وابسته 

 جستجو کند.

٢٠صفحه ی   

»٢«گزينه ی  -٢٧٢  

تی دوره ی کودکی اول ) رشد زباد در کودک پيش از رفتن به دبستان( رشد شناخ
فوق العاده می باشد. در حقيقت انفجاری در رشد زبان از نظر خزانه لغات 

 دستور زبان و کاربرد زبانی برای او اتفاق می افتد.

٤٧صفحه ی   
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»٤«ی هگزين-٢٧٣  

 انعطاف پذيری به انسان کمک می کند تا نقايص و اختالالت رشدی را مرتفع سازد.

٣٦صفحه ی   

»٤«ی گزينه -٢٧٤  

بازيابی نهان مربوط به حافظه ی آماده سازی ادراکی است. از اين نوع حافظه 
 در آگهی های تبليغاتی استفاده می گردد.

٩٦صفحه ی   

»٢«گزينه ی -٢٧٥  

در دوره ی قبل از قراردادی استدالل اخالقی بر مبنای منفعت شخصی صورت می 
تاثير می پذيرد.گيرد و رفتار اخالقی از تشويق و اجتناب از تنبيه   

٦١صفحه ی   

»٣«گزينه ی -٢٧٦  

سالگی به بعد) فرد با بحران يک پارچگی و وحدت در  ٦٥در دوره ی سالخوردگی(
 مقابل نااميدی و سرخوردگی رو به رو است.

٤٠صفحه ی   

»٢«گزينه ی -٢٧٧  

که ممکن است بين دختران و پسران در رابطه با رشد استدالل بايد در نظر داشت 
اخالقی تفاوت وجود داشته باشد. لذا طبقه بندی کلبرگ را شايد نتوان درباره 

 ی تفاوت های جنسی به کار برد.

٦٢صفحه ی   

»٣«گزينه ی -٢٧٨  

، اطالعات در حافظه ی کوتاه مدت در صورت عدم ٩٥با توجه به شکل صفحه ی 
تکرار جابجا می شود و برای عبور از حافظه ی کوتاه مدت به حافظه ی تمرين و 

 بلند مدت نيازمند تمرين و تکرار هستند.

٩٥صفحه ی   

»٤«گزينه ی -٢٧٩  

سالگی) حرکات ظريف از پختگی کامل برخوردار  ٦تا٢در دوره ی کودکی اول(
ا قادر سالگی) رشد کند جسمانی کودک ر ١١تا  ٧نيستند.در دوره ی کودکی دوم(

 می سازد هرگونه مهارت حرکتی را به خوبی انجام دهد.

٤٩و٤٧صفحه های   

»١«گزينه ی -٢٨٠  

-اجبار به انتخاب بين دو هدف منفی يا ناخواستنی منجر به تعارض اجتناب
 اجتناب خواهد شد.

١٢٩صفحه ی   
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