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   مطابق نظریۀ ابزاری ، واقعیت دولت چیست ؟-1
    بهترین ابزار ممکن برای زندگی اخالقی-الف
   نتیجۀ قرارداد اجتماعی برای تأمین نظم و امنیت در جهان-ب
   درصدد تأمین صلح و امنیت انسان ، نه آزادی مدنی وی-ج
  . همان اموری است که طبیعت برای انسان فراهم کرده  تأمین کنندۀ -د
  
  چیست ؟» احزاب کادر «  منظور از -2

  . دارای سازمان و اعضای گسترده اند   در خارج از پارلمان ،-الف
  . مرکّب از نمایندگان برجسته و مشهور در هر سه قوۀ مقننه ، مجریه و قضائیه هستند -ب
  . مذهبی و آموزشی زندگی اجتماعی اعضای خود را سازمان بخشند  ز و کانون های مختلف فرهنگی ، می کوشند از طریق تأسیس مراک-ج
  . اعضای آن از نمایندگان پارلمان و برخی افراد سرشناس اند و سازمان و عضویتی در خارج از مجلس ندارند -د
  
 تولّد پیدا کرده ، رشد می نمایند و سپس به طور اجتناب ناپذیری رو بـه زوال مـی                    نظام های سیاسی به مثابۀ موجودات زنده اند که        « :  مشکل این تحلیل که      -3

  ، کدام است ؟» گذارند 
  . مبتنی بر شبیه سازی غیرواقعی است -الف
  .  فاقد شواهد تجربی برای اثبات می باشد -ب
  . هم در سطح و هم در میزان بیان حقیقت ، مغالطه شده است -ج
  .د کش و ماشین را تا حد انسان برمیشین تنزل می دهد انسان را تا حدّ ما-د
  
   کدام مورد جزء مشخصات علوم سیاسی ، به شمار می رود ؟-4

   تحقیق پیرامون امور تصمیم گیری سیاسی-الف
   شناخت داده های کنش سیاسی-ب
   فاصله گرفتن از روزمره گی سیاست-ج
  . هر سه مورد صحیح است -د
  
  ن تئوریزه کردن سیاست را چگونه انجام می دهد ؟ روش شناسی عقل باورا-5

  .  کنش را به ساختار مرتبط می سازد -الف
  .  ساختار را به کنش پیوند می زند -ب
  . بر روش قانون بیناد پویا استوار است-ج
  .  تنوع در کنش را تنها از طریق تنوع در ساختار ارزیابی می کند -د
  
  است ، مانع اهمیت مطالعۀ نهادهای سیاسی شد ؟ ورود کدام نظریه ها به عرصۀ سی-6

   کارکردی– ساختاری -الف
   نئومارکسیسم- اقتصادی-ب
   نخبه گرایی- کثرت گرایی-ج
  . هر سه مورد صحیح است -د
  
  ؟عمدتاً متأخر از کدام مکتب یا پارادایم بود » سیاست فرهنگی «  چرخش مطالعات در جامعه شناسی سیاسی جدید به سمت موضوع -7

   اجتماع گرایی-الف
   جمهوری خواهی-ب
   پسامدرنیسم-ج
   نومارکسیسم ساختارگرا-د
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  صحیح است ؟» مارکسیسم تجدیدنظر طلب «  کدام عبارت در ارتباط با -8
  . وقوع انقالب کارگری و سوسیالیستی ، ممکن است -الف
   . وقوع انقالب پرولتاریایی در غرب ، به صورت تدریجی ، امکان پذیر است-ب
  . مبارزات سوسیالیستی می تواند به اخالقی کردن و گسترش عدالت در نظام سرمایه داری کمک کند -ج
  .  از تمام بسترهای رقابتی موجود در جامعه سرمایه داری بایستی برای ارتقاء مبارزات پرولتاریا استفاده کرد -د
  
  داند ؟  را در ارتباط با جنبش های اجتماعی جدید و موضوع اصلی تعارض ها در عصر جهانی شدن می»کنترل اطالعات و تاریخ مندی «  کدام یک از جامعه شناسان -9

   آلن تورن-الف
   رالف دارندورف-ب
   آنتونیو گرامشی-ج
   یورگن هابرماس-د
  

   اولین مرحله در جامعه پذیری سیاسی کودکان چیست ؟-10
   حساسیت-الف
   آرمان گرایی-ب
   جهت گیری-ج
  دن درونی کر-د
  

 کدام متفکر موفقیت دولت را به چگونگی ترکیب شهروندان در قانون اساسی مربوط دانست واعالم کرد خواست حقوق سیاسی باید بـر اسـاس مـشارکت در                          -11
  واهد آمد ؟عناصر تشکیل دهنده هستی دولت باشد و اگر قدرت بر اساس میزان مشارکت در جامعه اعمال شود ، عدالت که هدف سیاست است ، به دست خ

   افالطون-الف
   ارسطو-ب
   پروتاگوراس-ج
   سنت آگوستین-د
  

 توماس آکویناس درکی طبیعی و غیردینی از نهاد دولت در این معنا داده بود که دولت همیشه بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر و ابزار طبیعـی پیـشرفت او                              -12
  توان دید ؟درک او را در نوشته های کدام متفکران بزرگ می . بوده است 

   مارسیلیوپا دوآ ، ویلیام اوکام-الف
   نیکوالس کاسا ، ویلیام اوکام-ب
   دانته آلیگری ، پیردوبوا-ج
   ریچارد هوکر ، جان الک-د
  

   هسته اصلی الهیات سیاسی و نکته مهم نظریه سیاسی ژان کالوین کدام است ؟-13
   انجمن کاتوزیان ، شورای مدنی-الف
  اهنگی با قوانین اخالقی هم  تقدیر خداوند ،-ب
  ت انفعالیند ، اطاع اعتقاد به حاکمیت خداو-ج
   تمایز نظم دینی و نظم غیردینی ، حکومت زمینی ابزاری آسمانی-د
  

اده و فرد واحدی اخالقی است و برای رشد کامل شخصیت فرد دولت یا نهـاد اخالقـی ضـروری اسـت کـه ار     «  کدام تفکر سیاسی این پایه ها را هم دارد ؟   -14
  » . شخصیت خاص خود را دارد و موظف است همه موانع رشد فرد را از بین ببرد و فرد هم به عنوان یک قاعده و قانون از دولت اطاعت کند 

   رئالیسم-الف
   رمانتیسم-ب
   کانزرواتیسم-ج
   ایده آلیسم-د
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نیت ، اصالح و بازسازی نظریه کدام متفکر را در نظر می گیرد و ایـن رابطـه را    هابرماس با درک رابطه ای دیالکتیکی بین دو فرآیند فرهنگی و ابزاری عقال      -15
  چه می داند ؟

   هورکهایمر ، شیئی گشتگی-الف
   دیالکتیک هگلی  لوکاچ ،-ب
   مارکس ، مارکسیسم اومانیستی-ج
   ماکس وبر ، دیالکتیک مدرنیسم-د
  

  از توسعه سیاسی بر کدام گزینه استوار است ؟» ریگز « مبتنی بر مفهوم سازی » جامعه منشوری «  واژۀ -16
   تغییر روابط از خاص گرایی به عام گرایی-الف
   حرکت از نسب گرایی به شایسته ساالری-ب
   گذار از درهم نگری کارکردی به ویژه نگری کارکردی-ج
   تغییر روابط از حالت عاطفی و احساسی به روابط رسمی -د
  

   کارکردی ، به مطالعه ضرورت ساختاری می پردازد و آن را در کدام سه بعد الیه بندی بررسی می کند ؟در چهارچوب تحلیل» آپتر  « -17
   سیاست ، جامعه و اسطوره-الف
   نهادی ، کارکردی و ساختاری -ب
   سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی-ج
   اجتماعی ، حکومت و گروههای سیاسی -د
  

  ی صحیح است ؟ کدام گزینه در چارچوب فرهنگ سیاسی مدن-18
  . افراد از لحاظ سیاسی به گروههای آگاه و فعال و نیز منفعل تقسیم می شوند -الف
  . افراد در همه موارد مشارکت قادر به تأثیرگذاری بر رفتار نخبگان سیاسی هستند -ب
  . د  فرهنگ سیاسی مشارکتی از طریق جهت گیری های تبعی و محدود نسبت به مسایل سیاسی متوازن می شو-ج
  .  شهروندان در کلیه موارد از توانایی های خود برای تحت تأثیر قرار دادن حکومت به طور کامل بهره می گیرند -د
  

   کدام مورد همگرایی را فرایندی می داند که بر اساس آن ، نخبگان سیاسی به تدریج تعریف های جدیدی از مسائل منطقه ای ارائه می دهند ؟-19
  الیست ها نئوفونکسیون-الف
   کنفدارلیست ها-ب
   فونکسیونالیست ها-ج
   رژونالیست ها -د
  

   بازی معمای زندانی با کدام مورد انطباق دارد ؟-20
   تصمیم گیری عقالئی-الف
   بازدارندگی-ب
   بازی با حاصل جمع غیرصفر-ج
   بازی با حاصل جمع صفر-د
  

  نی بین الملل است ؟ کدام یک از موارد زیر مربوط به اشکال مختلف جامعه مد-21
   روابط بازار سرمایه داری-الف
   جزئی از نظام مدرن دولت ها-ب
   فضای سیاسی و اخالقی برای گسترش جامعه مدنی-ج
  . هر سه مورد صحیح است -د
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   برای نظریه هنجاری کدام مطلب درست است ؟-22
  . اصول اخالقی و هنجارهای مشترک در توزیع منابع قدرت نقش دارند -الف
  . بر اساس اخالق ، توزیع قدرت و منافع می باید عادالنه صورت گیرد -ب
  .  دولت ها نمی توانند در کنار سایر بازیگران نیرومند ، کارگزاران اخالقی تلقی شوند -ج
  .  نهادهای بین المللی سازوکار مقتدری برای تضمین و اجرای اصول و هنجارهای بین المللی محسوب نمی شوند -د
  

   نظریه های همگرایی ، بر کدام ابعاد استوارشده اند ؟-23
   ابعاد جهانی-الف
   ابعاد ملی-ب
   ابعاد منطقه ای -ج
  . صحیح است 3 و 1 موارد -د
  

   اصلی ترین واقعیت تأثیرگذار بر ارزیابی تصمیم های گرفته شده در سیاست خارجی کدام است ؟-24
   منافع ملی کشورها-الف
  لملل پویای نظام بین ا-ب
   نحوۀ واکنش بازیگران بین المللی-ج
   چگونگی و شکل اتحادیه ها میان دولت ها-د
  

     نئولیبرالیسم در یک محیط آشوب زده ، کدام اصل راهبردی را توصیه می کند ؟-25
   پیگیری منافع مطلق-الف
   مدل بازیگر مختلط-ب
   نهادسازی و ایجاد رژیم -ج
   وابستگی متقابل پیچیده-د
  

  دام عبارت گویای تفاوت اساسی نئوواقع گرایی با واقع گرایی از نگاه کنت والتز می باشد ؟ ک-26
   معرفت شناسی-الف
   اثبات گرایی منطقی-ب
   روش شناسی رفتاری-ج
   هستی شناسی تقلیل گرا-د
  

   کدام نظریه در مطالعه روابط بین الملل از جامعه شناسی تاریخی بهره برده است ؟-27
  انگاری سازه -الف
   نظام جهانی-ب
   مکتب انگلیسی-ج
   پسا تجدد گرایی-د
  

   کدام نظریۀ تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نظریه بازیگر عام است ؟-28
   انتقادی-الف
   تصمیم گیری-ب
   واقع گرایی-ج
   سازه انگاری-د
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کدام یک از این متغیرها بـر  .  به مجموعه ای از عوامل و متغیرها مربوط می شود  از نظر جیمز روزنا علت رفتار سیاسی حکومت ها در اجرای سیاست خارجی            -29
  رفتار و کردار عراق در جنگ تحمیلی با ایران تأثیر بیشتر و تعیین کننده ای داشته است ؟

   جامعه-الف
   نظام بین الملل-ب
   شخصیت صدام-ج
   بوروکراسی حکومتی-د
  

  در بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد ؟» یی واقع نگر آرمانگرا«  کدام گزینه در چارچوب -30
  .  تنها فرهنگ نقش تعیین کننده ای در اجرای سیاست خارجی دارد -الف
  . هیچ گونه عوامل مادی و این دنیایی نقشی در سیاست گذاری خارجی ندارد -ب
  است و هم رخدادهای عینی  با واقعیت هم متأثر از جبریت مادی بازیگران برخورد -ج
  . واقع بینی صرفاً از ذهن یا واقعیت خارجی ناشی نمی شود ، بلکه به هر دو عامل ذهنی و عینی توجه می شود -د
  

   کدام مطلب  به درستی نظر پوپر را دربارۀ مفهوم آزادی یا حراست از آن نشان می دهد ؟-31
  .که با آزادی منفی سازگار باشد  نمی توان به مفهومی از آزادی مثبت برخورد -الف
  . یکی از راه های آزاد شدن بیشتر از بند اجبار ، افزودن به استحکام درونی خویش است -ب
  . آزادی و برابری دو رکن مهم زندگی اند که دستیابی به یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست -ج
  .د و اگر برابری از دست برود ، دیگر حتی آزادی هم در میان برابرخواهان جایگاهی ندارد  کوشش برای محقق ساختن آزادی ، برابری را به خطر می افکن-د
  

   به نظر دانکن فوربز ، دیوید هیوم عدالت را چه مقوله ای می دانست ؟-32
  . منشأ در غریزۀ جنسی و خانواده دارد -الف
  .شود  باید به دور از معیارهای سکوالریستی و به صورت غیرتجربی بررسی -ب
  . در بررسی آن نباید عنصر عقل محاسبه گر و مال اندیشی افراد را نادیده گرفت -ج
  .  در مطالعۀ آن ، به نوعی مفهوم اخالق و فرضیه های دینی یا توجیهات و روایت های فوق طبیعی را نیز باید لحاظ کرد -د
  

  ن می کند ؟ کدام عبارت ماهیت اندیشۀ سیاسی ژان ژاک روسو را دقیق تر بیا-33
  .  روسو به سبب دفاع از عرف و نگاه به گذشته ، نه رو به آینده و نکوهش بیماری های جامعۀ مدرن ، یک محافظ کار محسوب می شود -الف
  . اندیشۀ روسو به دلیل ناتوانی اش دردرک اهمیت عقل و تنزل دادن آن به عنصری صرفاً در خدمت احساسات ، توتالیتری است -ب
  .متفکری پیچیده است ، هم شخصاً و هم از نظر سیاسی ، که او را به آسانی نمی توان با هیچ سنت ایدئولوژیکی و اندیشه ای وفق داد  روسو -ج
معـادل  ( دارنـد   یک لیبرال است ، منتهی لیبرالی کانتی که همچون او معتقد بود یک نظم اخالقی عینی وجود دارد که مردمان عقالنی بـه آن دسترسـی              -د
  ).انون اخالقی کانتق

  
   ایراد اساسی مدل دموکراسی مشورتی کدام است ؟-34
  .  بیش از حد بر تصدیق و تأیید واقعیت گریزناپذیر قدرت تأکید می کند -الف
  . به جای دستیابی به حوزۀ نظام اخالقی ، به خاص بودگی امر سیاسی نایل می شود -ب
  .ود در تکثرگرایی ارزشی را درک کند نمی تواند ستیزه گری غیرقابل اجتناب موج-ج
  . هر عینیت اجتماعی را نهایتاً سیاسی می داند و قدرت را به عنوان رابطه ای بیرونی میان دو هویت از پیش ساخته شده تلقی می کند -د
  

   از نظر ژان پل سارتر ، عبارت صحیح کدام است ؟-35
  . آزادی و برابری یکی تلقی می شود -الف
  .دن با پرولتاریایی کردن انسانها  مخالف بو-ب
  .  احتمال پیدایش جامعه بی طبقه -ج
  .  موافق بودن ماتریالیسم تاریخی با آزادی اندیشه و عمل -د
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   کدام مورد از اجزای جامعه شناسانه دوران سوم اضطراب هستند ؟  از منظر پل تیلیش ،-36
   فروپاشی دولت مطلقه-الف
   تمدن فنی خالء و بی معنایی و ظهور-ب
   رشد لیبرالیسم و عدم فروپاشی تمدن فنی غرب-ج
   سرنوشت و مرگ ، پیروزی تمدن فنی بر همه دشمنانش-د
  

    بنابر اعتقاد امانوئل مونیه کدام عبارت صحیح است ؟-37
   کلیسا نهادی است الهی و مصون از خطا-الف
  .  مسیحیت توانسته است تمدن صنعتی را رهبری کند -ب
  . داری و دموکراسی در مقابله با مسیحیت پیدا شده اند  سرمایه-ج
  . مسیحیت در عصر فعلی توانسته هسته مولد و نیروهای اصلی جامعه را جلب کند -د
  

    منظور از رئیس اول در جامعه مطلوب فارابی کدام است ؟-38
  آن) قوانین (   مؤسس مدینه و واضع ناموس -الف 
  .ه قرار داشته باشد  هرکس که در رأس مدینه فاضل-ب
  .  رئیس مدینه فاضله رئیس اول و رؤسای سایر گونه های جامعه رئیس دوم محسوب می شوند -ج
  . حاکمی که در رأس نظام حکومتی است و رئیس دوم و سایر رؤسا فرامین او را اجرا می کنند -د
  

  ه شناختی و تاریخی بحث شده است ؟ در کدام خطبه نهج البالغه ، درباره اتحاد امت اسالمی از بعد جامع-39
   غرّا-الف
   قاصعه-ب
   چهل و در پاسخ به خوارج-ج
   چهل و یک و پس از جنگ صفین-د
  

  چه تفاوتی دارند ؟» متطوع « و » محتسب «  وظایف -40
  .  متطوع حق تعزیر دارد ولی محتسب چنین حقی ندارد -الف
  .وب عینی است  وجوب حسبه بر محتسب واجب کفایی و بر متطوع وج-ب
  . وجوب حسبه بر محتسب وجوب عینی و برای دیگران واجب کفایی است -ج
  .  متطوع می تواند از زشتی ها تفحص کند اما در محتسب ، فحص الزم نیست -د
  

  کدام است ؟) ره (  شیوه اجتهادی امام خمینی -41
   اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص با تفریع-الف
   معتبر و با تفریع و تطبیق اجتهاد بر اساس مبانی-ب
   اجتهاد بر اساس تفریع و تطبیق و در مقام عمل و  فتوا ولی بدون بررسی احکام موضوعات-ج
  اجتهاد بر اساس منابع شرعی با تفریع و تطبیق و در مقام عمل و فتوا و با سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی مناطات احکام و موضوعات آنها-د
  

  به چه معنا بوده است ؟» ه اراته خشثر«  نام -42
  . نام بختیار آخر الزمان است -الف
  .است » عدالت محض «  نام کسی که شاهی او -ب
  . نام کسی که شهریاریش موجد امنیت است -ج
  . نام پادشاه پیکارگر با دشمنان و تأمین کننده معیشت مردم بوده است -د
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   است ؟ به اعتقاد خواجه نظام الملک کدام عبارت صحیح-43
  . تنها اسماعیلیه جزء اهل بدعت هستند-الف
  . اسماعیلیه و زیدیه و مذهب حنفی اهل بدعت هستند-ب
  . اسماعیلیه ، شیعیان و قرمطیان جزء اهل بدعت هستند -ج
  . زیدیه و خوارج و مذهب شافعی ، مذاهب حقه هستند -د
  

   صحیح است ؟ در خصوص نسبی گرایی و هرمنوتیک در فهم دینی کدام عبارت-44
  . نسبی گرایی با تفسیر متون دینی سازگار است -الف
  . هرمنوتیک قصدگرا با تفسیر متون دینی سازگارتر است -ب
  . روشهای هرمنوتیکی به یک اندازه نسبی گرا هستند -ج
  .به یک اندازه نسبیت دارند ) قرائتهای مربوط به آنها ( و اسالم دو ) قرآن و سنت (  اسالم یک -د
  

   کدام مورد در چارچوب آثار توسعۀ شبکه های مجازی بر سیاست در جوامع پیشرفته قرار می گیرد ؟-45
   همبستگی ملی-الف
   تقویت احزاب سیاسی-ب
   تضعیف احزاب و تقویت سندیکاها-ج
   پیدایش گروههای بی پایه و ضد دموکراتیک-د
  

   حوزۀ سیاسی متمایز نتیجه کدام روند اجتماعی بود ؟ از نظر چارلز تیلی ، اندیشه جمهوری خواهی و استقالل-46
   نبرد اشراف با پادشاه-الف
   استقالل سیاسی فئودال ها-ب
   همسوئی اشراف و روشنفکران-ج
   تداخل تدریجی شهر و روستا-د
  

   توجیه رابطه فاشیسم و سرمایه داری از نظر نیکوس پوالنزاس بر کدام امر مبتنی است ؟-47
  یه داری از بحران مفّر سرما-الف
  . سرمایه داری مغلوب طبقه لمپن می شود -ب
  . طبقه سرمایه دار مهار حکومت را از دست می دهد -ج
  .  یکی از فراکسیونها طبقه سرمایه دار دولت را قبضه می کند -د
  

  م است ؟دلیل آن کدا. برای شرایط سیاست مناسب نیست » اخالق اعتقادی محض «  ماکس وبر معتقد است که -48
  . پیامدهای چنین اخالقی نه صلح بلکه به احتمال قوی جنگ خواهد بود -الف
  . مشوق افراد و گروهها به انجام درست هر اقدامی بدون در نظر گرفتن نتایج آن است -ب
  .  اخالقی جهان تأکید می کند  مسئولیت هر اقدام ناشایست را بر دوش جهان پلید یا حماقت دیگران می گذارد و بیش از حد بر ابهام و تضاد-ج
  . دارای نگرش غیر سیاسی و آن جهانی است و تشخیص نمی دهد که پیامدهای کنش اغلب با نیت ، ارتباطی تناقض آمیز دارند -د
  

   اصالحات ارضی ایران در دوران پهلوی دوم به کدام فرماسیون اجتماعی انجامید ؟-49
  حاشیه نشینی شهری و رادیکالیسم تضعیف مالکان و کشاورزان و گسترش -الف
   خروج دهقانان از حالت انقالبی و افزایش ضدیت مالکان با دولت-ب
   تضعیف مالکان ، تقویت دهقانان و تضعیف کارگران و وادادگی -ج
   تغییر موقعیت مالکان زمین به صاحبان صنایع و افزایش شکاف سرمایه داران و کارگران-د
  



 
   
   

  

9

 
  

   علوم سیاسیدفترچه  سواالت آزمون دکتری  

     www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزتمام جزوات دپارتمان 

  نقالب اسالمی ایران به کدام دالیل صورت گرفت ؟ گستردگی دولت پس از ا-50
   جنگ و ضرورت سازندگی-الف
    مبارزه با گروههای محارب و سیاست مبارزه با استکبار-ب
   ادغام نهادهای انقالبی در دولت و نیاز برنامه های توسعه ای-ج
   برنامه دولت برای کاهش بیکاری و پیدایش نهادهای نیمه دولتی-د
  

   جریان روشنفکری ایران در فراز و نشیب زمانی از سالهای پیش از انقالب مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول به ترتیب چه جهت گیری فکری داشته است ؟-51
   اسالم گرا ، توسعه گرا با تمرکز بر دولت مقتدر ، دموکراتیک-الف
  ال توسعه گرا با تمرکز بر دولت مقتدر ، دموکراتیک ، لیبر-ب
   لیبرال سکوالر ، دموکراتیک ، توسعه گرا با تمرکز بر دولت مقتدر-ج
   دموکراتیک ، متمایل به دولت مقتدر ، دموکراتیک و آزادیخواه-د
  

  در عصر پهلوی اول ، بیشترین تأکید و تمرکز را بر کدام یک از موارد داشت ؟» ایرانشهر «  نشریۀ -52
   باستان گرایی-الف
  کری و فرهنگی بر انقالب سیاسی تقدم انقالب ف-ب
   انقالب سیاسی به عنوان پیش شرط اصلی توسعه-ج
   اجتماعی – دولت مقتدر به عنوان پیش شرط اصلی توسعه اقتصادی -د
  

  ؟الملل است نظم نوین در سیاست بین بر اساس سیستم های پیچیده و آشوب و کاربست آنها در حوزه نظریه پردازی روابط بین الملل ، کدام یک از موارد ، بیانگر الگوی -53
   شاخه ای بودن ، تعدد ساختاری ، تقارن ، کنترل جمعی -الف
   ادغام سیستمی ، عدم تقارن ، ثبات نوسانی ، کنترل جمعی -ب
   شاخه ای بودن ، عدم تقارن ، چرخه ای بودن ، ثبات چند نقطه ای و نوسانی -ج
  یج مدیریت خار ادغام سیستمی ، تقارن ، ثبات تک رأسی ،-د
  

 مهمتـرین عوامـل تأثیرگـذار بـر          شوئلر در دیدگاه واقع گرایانه خود ،      . الگوهای موازنه بخشی در سیستم موازنه قوای هوشمند کدامند و همچنین ب             .  الف -54
  انتخاب راهبرد موازنه بخشی دولت ها را درسیستم موازنه قوا در چه متغیرهایی می داند ؟

  میزان قطبی بودن سیستم.  ب – ، ارتباطی ، جمعی نامتقارن.  الف -الف
  انسجام سیاسی نخبگان و آسیب پذیری رژیم سیاسی.  ب –نهادی ، پیوندی ، ارتباطی .   الف -ب
  میزان اختالف قدرت بین قطب ها.  ب –نامتقارن ، وکالتی ، نهادی .  الف-ج
  قدرت دولتهاتفاوت سطح .  ب –مدل دو دوئی ، سیستمی ، ارتباطی .  الف -د
  

بازدارندگی متعارف قدرت مداخله گر در امور منطقه ای بـر چـه مـدلی               . الف  ) بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی       (  در دورۀ نوین سیستم بین الملل        -55
  ت ؟مهمترین و کارآمدترین مدل بازدارندگی قدرت چالشگر منطقه ای در برابر آن از چه نوعی اس. همچنین ب استوار است و

  بازدارندگی غیرمستقیم مثلثی. بازدارندگی یکجانبه گسترده ، ب .  الف-الف
  بازدارندگی غیرمستقیم. بازدارندگی متقابل متعارف ، ب .  الف -ب
  بازدارندگی متقابل نامتعارف . بازدارندگی متقابل نامتعارف ، ب .  الف -ج
   متقابل نامتعارفبازدارندگی. بازدارندگی یکجانبه نامتعارف ، ب .  الف-د
  

   از نظر هربرت سایمون تصمیم های عقالیی نتیجه منطقی کدام دو مقوله زیر است ؟-56
   ارزش و واقعیت -الف
   سازمان و قوانین-ب
   قدرت و اخالق-ج
   سلسله مراتب و تقسیم کار -د
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  ی صحیح است ؟از منظر جریان اصلی سازه انگار» خودیاری «  کدام یک از موارد زیر در مورد اصل -57
  . خودیاری و سیاست قدرت به عنوان ویژگی های ضروری آشوب زدگی است -الف
  . در چنین وضعیتی خودیاری ، نهاد تلقی می شود   ساختار دارای هیچ موجودیت و یا قدرت علّی جدا از فرایند نمی باشد ،-ب
  .  زدگی بین الملل به شمار می رود  نتایج تعامالت دولت و موضوع خودیاری یکی از ویژگیهای ثابت آشوب-ج
  . خودیاری از ترتیبات ساختاری سیاست بین الملل حاصل می شود و این نهاد نیست که می تواند دستخوش تغییر شود -د
  

  صحیح است ؟) مکتب انگلیسی ( در چهارچوب نظریه جامعه بین المللی » همبستگی گرایی «  کدام عبارت در مورد -58
  .برابر جامعه بین الملل به عنوان یک جامعه سیاسی نسبت به جامعۀ دولتها  گستردگی -الف
  . حاکمیت فقط به معنای استقالل است و اجازه سطوح مختلف همگرایی را نمی دهد -ب
  . تأکید بر اراده جامعه بین الملل و منحصر کردن دولتها به عنوان موضوع حقوق بین الملل -ج
  . شرط الزم برای تحقق جامعه بین الملل تلقی می شود  وجود هویت و فرهنگ مشترک-د
  

   گرایش طبیعی به سمت ایجاد حکومت جهانی در اندیشه های کدام یک از متفکران زیر قابل مشاهده است ؟-59
   آلفرد زیمرن-الف
   لئونارد وولف-ب
   نورمن آنجل-ج
  . هر سه مورد صحیح است -د
  

  مارکسیسم در روابط بین الملل صحیح است ؟ کدام عبارت در خصوص مبانی رویکرد -60
  . منازعه طبقاتی دردرون سرمایه گذاری نیروی نیروی محرکه روابط بین الملل است-الف
  . روابط تولیدی و روابط نهادی مبانی اقتصادی جوامع و در نتیجه ساختار نظام بین الملل را شکل می دهند -ب
  .المللی می باشند  ابزارهای تولیدی زمینه ساز تحوالت بین  تغییرات اجتماعی از طریق جابه جایی در-ج
  . هر سه مورد صحیح است -د
  

   در چارچوب ادبیات رئالیسم ساختاری ، کدام مطلب در خصوص دیدگاه والتز صحیح است ؟-61
  . کاربرد نظریه اقتصاد کالن برای معرفی رهیافتی که بر سطح تغییر سیستمی متمرکز است -الف
  . و از این رو سیستم موازنه قدرت از کنش ها و واکنش های متقابل واحدهایش تأثیر نمی پذیرد  بازار-ب
  . نه بر مفهوم اساسی قدرت و نه بر جایگاه مرکزی نظریه موازنه قوا در رئالیسم کالسیک تکیه نمی کند -ج
  .رکرد پول در اقتصاد نئوکالسیک نمی بیند  با تکیه بر نظریه اقتصادی مشابهتی بین نقش قدرت در روابط بین الملل و کا-د
  

   در مهفوم سازی از قدرت ، کدام مطلب در خصوص تبیین نظرات ریمون آرون صحیح است ؟-62
  . با انتقال نظریه اقتصادی به نظریه روابط بین الملل مخالف است -الف
  . انتخاب عقالیی بهینه در اهداف سیاست خارجی امکان پذیر است -ب
  .است جهانی قدرت می تواند نقش مشابهی را به عنوان استاندارد ارزش بازی کند  در سی-ج
  . سه هدف سیاست خارجی شامل توانایی ، امنیت وشکوه آرمان ها را می توان یکی را به دیگری تقلیل داد -د
  

   کدام عبارت ، در خصوص ویژگی قدرت در رویکرد نهادگرایی جدید ، صحیح است ؟-63
  عنی اراده حاکم قدرت ی-الف
   پیوند میان منابع و نتایج-ب
   قدرت یعنی تسلط بر قواعد-ج
   قدرت در مرحله ای باالتر از تحقق اهداف -د
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   کدام مطلب در خصوص تحلیل قدرت در نظریه رژیم های بین المللی صحیح است ؟-64
  . مخالف رهیافت علّی اساسی رئالیسم است -الف
  .رآیندهای چانه زنی را باور ندارد  تبدیل قدرت به نتایج در ف-ب
  . توزیع قدرت متغیر واسطه ای برای تبیین وقایع بین المللی است -ج
  .  اقدام به لحاظ کردن یک متغیر مداخله گر و بعضاً مستقل به نام نهادها می کند -د
  

   در مفهوم سازی قدرت کدام عبارت صحیح است ؟-65
  .روت به جای قدرت است  رابرت کیوهین موافق جایگزینی ث-الف
  . هدلی بول باور ندارد که موقعیت نسبی دولتها در قدرت بین المللی در چانه زنی بین آنها آشکار می شود -ب
  . جوزف نای به نفع ساختارهای خاص قدرت در نظریه پردازی رژیم ها استدالل کرده است-ج
  .ثر تفاوت کیفی باطل است  از نگاه کنت والتز مشابهت انگاری بین قدرت و پول در ا-د
  

   کدام مورد ، در چارچوب مفاهیم عمده علیه مفهوم آنارشی از دوران پس از جنگ جهانی دوم تاکنون مطرح شده است ؟-66
   حکمرانی جهانی-الف
   عمیق تر شدن وابستگی متقابل پیچیده-ب
   کارکرد رژیم های بین المللی -ج
  . هر سه مورد صحیح است -د
  

  اصلی تأثیرگذار بر رفتار سازمان های بین المللی کدامند ؟ عوامل -67
   اهداف و وظایف ساختار ، اعضاء-الف
   اعضاء ، نظام بین الملل ، اهداف و وظایف -ب
   قدرت های بزرگ ، ساختار ، گروههای البی گری-ج
   گروههای البی گری ، قدرت های ، نظام بین الملل-د
  

  در کدام گزینه صحیح بیان شده است ؟ شد ، ) WTO( که منجر به شکل گیری سازمان تجارت جهانی  ) GATT(  ترتیب دورهای مذاکراتی گات -68
   دور مراکش 1980 دور پاریس ، دهه 1970 دور واشینتگتن ، دهه 1960 دور ژنو ، دهه 1950   دهه -الف
   دور اوروگوئه1980هه  دور ژنو ، د1970 دور کِنِدی ، دهه 1960 دور واشینگتن ، دهه 1950 دهه -ب
   دور مراکش1980 دور توکیو ، دهه 1970 دور نیویورک ، دهه 1960 دهه   دور پاریس ،1950 دهه -ج
   دور اوروگوئه1980 دور توکیو ، دهه 1970 دور کِنِدی ، دهه 1960 دور ژنو ، دهه 1950 دهه -د
  

  ت وجود دارد ؟ مفروضات اصلی رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل در کدام عبار-69
 نقش تعیین کنندگی بازار و دولت برای امنیت ملی ، تعامالت اقتصاد و سیاست ، تأثیرگذاری تعامالت اقتصادی سیاسـی بـر عرصـه هـای داخلـی و                 -الف

  خارجی و تأثیرپذیری متقابل از آنها 
ماعی و امنیت ، وابـستگی متقابـل پیچیـده میـان دولتهـا ، نقـش           تعامالت اقتصاد و سیاست ، تأثیرگذاری تعامالت اقتصاد و سیاست بر عرصه های اجت              -ب

  تعیین کنندگی اقتصاد در نظام بین الملل 
 تأثیرگذاری متقابل دولت و بازار ، تأثیرگذاری تعامالت اقتصاد و سیاست بر عرصه های اجتمـاعی و امنیـت و تأثیرپـذیری متقابـل از آنهـا ، وابـستگی متقابـل                                 -ج

  سطوح و بین المللی
 تعامالت ملی و بین المللی بازارها ، تأثیرگذاری تعامالت اقتصاد و سیاست بر عرصه های اجتماعی و امنیت و تأثیرپذیری متقابل از آنها ، نقـش تعیـین                             -د

  کنندگی اقتصاد در نظام بین الملل 
  

  قرار دارد ؟» اجماع واشینگتن «   کدام مورد ، در مجموعه مصوبات کنفرانس موسوم به -70
   نرخ ارز رقابتی-لفا

   خصوصی سازی-ب
   هدفمندی یارانه ها-ج
  . هر سه مورد صحیح است -د
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   عبارت صحیح در بیان مفروضات مرکانتیلیسم یا ملی گرایی اقتصادی کدام است ؟-71
  لویت سیاست بر اقتصاد رقابتی بودن روابط اقتصادی بین الملل ، رابطه مستقیم میان قدرت و ثروت ، سرشت خودخواهانۀ دولتها ، او-الف
   اولویت سیاست بر اقتصاد ، سرشت خودخواهانۀ دولتها ، مزیت های اقتصادی و تولیدی مقایسه ای ،  رقابتی بودن روابط اقتصادی بین الملل -ب
   گر اصلی نظام بین الملل  رابطه مستقیم میان قدرت و ثروت ، سرشت خودخواهانۀ دولتها ، مزیت های اقتصادی و تولیدی مقایسه ای ، دولت کنش-ج
 دولت کنش گر اصلی نظام بین الملل ، مزیت های اقتصادی و تولیدی مقایسه ای ، رقابتی بودن روابط اقتصادی بین الملل ، رابطه مستقیم میان قـدرت                             -د

  و ثروت
  

را رد کـرد و تـالش کـرد         » تهای دیگر امکان پذیر است      کسب قدرت و ثروت از سوی یک ملت فقط به بهای لطمه خوردن به مل              «  کدام شخصیت این باور که       -72
  ؟» بازار آزاد بهترین شیوه سازمان دهی اقتصادی است « اثبات کند که 

   مینارد کینز-الف
   آدام اسمیت-ب
   دیوید ریکاردو-ج
   تامس جفرسون-د
  

  گونه تفسیر کرد ؟ و بروز جنگ جهانی دوم را چ1930 کنفرانس برتون وودز ریشه بحران اقتصادی در دهه -73
   افزایش مقبولیت فاشیسم-الف
   از میان رفتن نظام پولی مبتنی بر طال-ب
   رشد بی سابقه ملی گرای اقتصادی-ج
   عدم وجود نهادهای بین المللی برای مدیریت اقتصادی -د
  

   لیبرالیسم انضمامی بر چه اصولی از اقتصاد سیاسی بین الملل استوار بود ؟-74
  اقتصاد بین المللی باثبات و باز ترویج یک -الف
   اتحاد دولتهای قوی در یک اقتصاد بین الملل بازار بنیان -ب
   اعطای استقالل عمل داخلی به دولتها در تعقیب سیاستهای اشتغال و رفاه اجتماعی -ج
  . هر سه مورد صحیح است -د
  

  نی بر کدام تغییر است ؟ مهمترین تحول تاریخی دولت مدرن در نظام اقتصاد سیاسی جهانی مبت-75
   در رابطه بین ساختار و کارگزار مبتنی بر فرسایش تمایز داخل و خارج-الف
   در چگونگی تعامل اقتصادی و سیاسی دولتها با یکدیگر متأثر از پیچیده تر و گسترده تر شدن وابستگی متقابل-ب
  تأمین کاالهای عمومی و سیاست های بازتوزیعی در خصلت وظایف ، نقش ها و فعالیتهای داخلی دولت ، به ویژه در -ج
  . هر سه مورد صحیح است -د
  

  کند ؟دولت در اقتصاد سیاسی جهانی نئولیبرال ، کدام تغییر سیاست گذاری ها را به دولت تحمیل می» بازاری شدن  « -76
   از مداخله گرایی در اقتصاد کالن به اقتصاد خرد-الف
   خرد به اقتصاد کالن از مداخله گرایی در اقتصاد-ب
   پرداختن به مداخله هدفمند در اقتصاد خرد و کالن-ج
   از پرهیز از مداخله گرایی در اقتصاد خرد و اقتصاد کالن-د
  

   رقابتی تر شدن دولتها مبتنی بر اصول نئولیبرالیسم جهانی ، با چه سیاستهای اقتصادی دنبال می شود ؟-77
   کنترل تورم و پول گرایی-الف
  یگیری مزیت رقابتی متمایز از مزیت نسبی پ-ب
   تشویق تشکیل شرکتها ، نوآوری و سودآوری در بخش های خصوصی و عمومی-ج
  . هر سه مورد صحیح است -د
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   عالی ترین مرتبه سازمان فعالیت اقتصادی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی ، بر کدام مدل استوار است ؟-78
  ا برنامه ریزی حکومتی جهان گر-الف
   ائتالف های بین شرکتی فرامرزی-ب
   سلسله مراتب داخلی شده شرکتها-ج
   ترتیبات نهادی مبتنی بر بازارهای تمرکززدایی شده-د
  

  در نظام سوداگری سازمان صنعتی در اقتصاد جهانی امروز ، به کدام رویداد اشاره دارد ؟» وینتلیسم  « -79
   شبکۀ بین الملل تولید-الف
  ان محصوالت آماده تقویت سازندگ-ب
   تغییرات در شبکه های تولید آسیایی-ج
   تدوام جدایی سازمانی نوآوری و تولید-د
  

   از نظر روش شناختنی عقل باوری ، تنوع در کنش تنها از کدام طریق می تواند توضیح داده شود ؟-80
   تنوع در خواست ها و اعتقادات-الف
   تفاوت در مخالفت ها و پشتیبانی ها-ب
  فاوت در انگیزه ها و محرک ها ت-ج
   تنوع در ساختارها و الگوهای رفتاری-د
  

   کدام عبارت با شدت و ضعف های گوناگون در چارچوب روش شناسی ساختارگرایان قرار دارد ؟-81
   رد تمرکز تقلیل گرایانه بر خود کنش گران-الف
  . تحلیل دگرگونی های سیاسی از منظر غیرشخصی مجاز نیست -ب
   دیدگاهها و ایدئولوژی های کنش گران ید بر منافع ، تأک-ج
  . تحوالت سیاسی را نباید به صورت غیرذهنی مورد ارزیابی قرار داد -د
  

   در خصوص هرمنوتیک کوئنتین اسکیز کدام عبارت صحیح است ؟-82
  . همروی متن گرایی و زمینه گرایی ممکن نیست -الف
  .نمی کند  مفسّر فهم را میسّر – دیالکتیک متن -ب
  .  فهم متن فقط به زمینه بستگی دارد -ج
  . نقد متن گرایی به دلیل وجود اسطوره های چهارگانه در آن امکان پذیر نمی باشد -د
  

   کدام موارد را شامل می شود ؟  روش کمّی ،-83
   تبیین کارکردی ، الگوی انتخاب عقالنی  تبیین علّی ،-الف
  ب عقالنی ، تبیین کارکردی الگوی فرآیندی ، الگوی انتخا-ب
   الگوی انتخاب عقالنی ، الگوی فرآیندی ، الگوی ساختاری-ج
   الگوی انتخاب عقالنی ، تبیین علّی ، تبیین کارکردی ، الگوی فرآیندی -د
  

   در خصوص اصول فرارفتارگرایی کدام عبارت صحیح است ؟-84
   محدود شدن به استقرا-الف
   دانش عدم توجه به ارزشها در فهم-ب
   نقد محافظه کاری رفتارگرایی-ج
   تفکیک علم ، عمل و رفتار از کلیت دانش و وجوه اختالقی آن-د
  



 
   
   

  

14

 
  

   علوم سیاسیدفترچه  سواالت آزمون دکتری  

     www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزتمام جزوات دپارتمان 

   کدام عبارت صحیح است ؟-85
  . ویلهم دیلتای ، هرمنوتیک روش شناختی را به علوم انسانی قابل تعمیم نمی دانست -الف
  .وده است هرمنوتیک رمانتیک در صدد ارائه روش تفسیر متون مقدس ب-ب
  . شالیر ماخر را معموالً به عنوان بینانگذار هرمنوتیک مدرن می شناسند -ج
  .  هرمنوتیک فلسفی با هایدگر آغاز شد و از تبیین حقیقت فهم فاصله گرفت -د
  

   به عقیده کدام اندیشمند ، ایدئولوژی اقرار یقینی و انضمامی را به سوژه تبدیل می کند ؟-86
   فوکو-الف
   الکان-ب
   استراوس-ج
   آلتوسر-د
  

   کدام مطلب صحیح است ؟  از نظر ارنست فون گالسر زفلد ،-87
  . تجربه گرایی خام مورد تأیید است -الف
  .امکان دستیابی به ذات واقعیت کامالً وجود دارد -ب
  . اندیشمند نمی تواند چیزی را ورای تجربیات خود بازنمایی کند-ج
  .ی با عینیات سیاسی و محیط نیست  کامیابی هر نظریه در سازگار-د
  

  صحیح است ؟طلب  از دیدگاه پیتر برگر و توماس لوکمان ، کدام م-88
  . واقعیت معرفت ها ساخته می شوند -الف
  . حقیقت در درون گفتمان تولید می شود -ب
  . پارادایم حول محور دستاوردهای علمی متمرکز می شود که از مقبولیت برخوردارند -ج
   فرایند برون داد و بازخوران درون داد ،: عبارتند از ) سیاسی ( ر یک سیستم  عناص-د
  

   کدام عبارت در مورد تعریف بازتاب گرایی در روابط بین الملل صحیح است ؟-89
  .  عنصر قطعیت در وقایع اجتماعی را مطرح می کند -الف
  . د  تمایز بارز میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی را توجیه می کن-ب
  . یک ساز و کار یک سویه است که در آن واقعیت به تفکر افراد کمک می نماید -ج
  . رویدادهای اجتماعی را به عنوان یک فرایند تاریخی پایان ناپذیر قابل تفسیر نمی داند -د
  

   کدام عبارت در خصوص هستی شناسی ساختارگرایی صحیح است ؟-90
  . مبتنی بر کل باوری است -الف
  . کارگزار کاری ندارد -فۀ واقع گرایی از علم را می پذیرد ولی به رابطه ساختار فلس-ب
  .  به دنبال پیدا کردن روابط میان کنش گران در یک چهارچوب نهادی نیست -ج
  .ل می یابد گزاران اجتماعی به صورت عینی تشک درصدد کشف این مطلب است که چگونه روابط میان کار-د
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PART A : Grammar 
              Directions : select the answer choice  (1) , (2) , (3) , or (4) that could best complete the  
                    blank in the following questions . Then mark your answer on your answer sheet.  

 
1- In about 387 BC Plato ……………… the Academy as an institute for the systematic pursuit  
     of philosophical and scientific teaching and research.    

a-  founded 

b- was founded 

c- who founded 

d- who had founded 
   

2 - With its radiant color and plantlike shape , the sea anemone …………. a flower than an 
animal . 
a-  looks the same 

b- is looking more like 

c- looks more like 

d- is looking the same  
 

  

 3 - Critics often claim that ………………… Don Quixote, he would undoubtedly be an 
obscure writer in world literature today . 
a-  if Cervantes did not write  

b- Cervantes had not written 

c- if Cervantes would not written  

d- had Cervantes not write 
  

 4- An impressive set of studies demonstrates that cognitive development during the school 
years ………….. by complex and demanding work without close supervision and by high 
teacher expectations.  
a- and has enhanced  

b- is enhanced 

c- which is enhanced 

d- which has been enhanced  
  

 5- Neither sympathy nor empathy is identical to the " I know how you feel " type of 
response that some people offer when ……………… another's expression of emotion . 
a- facing to  

b- are facing to  

c- faced with 

d- they faced with  
 

6- Despite intensive research into causes and treatments, …………… a constant threat and 
topic for discussion for many researchers .  
a- cancer remains  

b- the cancer remains of  

c- but cancer remains of   

d- but the cancer remains   

  1393دکتری دانشگاههای سراسری  ، اسفند ماه آزمونزبان عمومی                                
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7- Oil spills can occur on land or in rivers and lakes , but the most serious spills tend to 
involve tankers …………. the open seas . 
a- when travel  

b- that travel  

c- in which travel  

d- that they travel   
 

 8- Although Freud himself was primarily concerned with research and psychoanalytic 
theory rather than with therapy , many people would like to know ………….. today , 
and whether it is considered an effective treatment for neurotic disorders. 
a-  how does psychoanalysis stand  

b- how psychoanalysis stands 

c- that how psychoanalysis stands 

d- that how does psychoanalysis stand  
  

PART B : Vocabulary 
                  Directions : select the answer choice ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3) , or ( 4) that could best complete the   
                  blank in the following questions. Then mark your answer on your answer sheet .   

 
  

 9 - Although aluminum is not a heavy metal , ……………. evidence suggests that this 
substance may be harmful to our of health . 
a - inundated  

b- simulated 

c- duplicated 

d- accumulated 
  

10- Anorexia nervosa , self-induced starvation out of an intense fear of becoming ……… , 
was first described 100 years ago . 
a-  obese  

b- gullible 

c- maniac 

d- skeptical 
   

11- Located between Germany and France and in ……………… of other European nations, 
the region known as Alsace has attracted travelers as well as invaders through history. 
a-  immunity 

b- diversity 

c- proximity 

d- superiority 
  
 

12- The defense attorney was not able to find a witness whose version of the incident …….. 
with that of the accused . 
a-  concurred 

b- contended 

c- congregated 

d- contemplated 

    12-a                                                               11- c                                                            10- a                                                                 9- d                                                                8- b                                                                     7- b           
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13 - The airplane crash was tragic , killing many people immediately and inflicting injuries 
on others that would eventually prove ………… . 
a- hostile 

b- stealthy 

c- cynical 

d- fatal 
   

14 - The pioneers who lived through the first bitter winters in the rugged wilderness must 
have had remarkable ……….. . 
a-  precision 

b- magnificence  

c- stamina  
d- seclusion 

  

 

15 - With …………… it is easy to say that they should not have released the man . I wonder 
how they could ever trust such a person .   
a-  humility  

b- hindrance  
c- hindsight 

d- homogeneity 
 

16- While there are numerous talks and courses that focus on presentation techniques , the 
best way to ……….. presentation skills is through practice and experience .  
a- exploit 

b- hone 

c- divulge 

d- curtail  
  

17- Although no one was interested in buying Vincent van Gogh's paintings during his 
lifetime , they now sell for ………….. prices . 
a - eccentric  

b- equivocal 

c- exuberant 

d- exorbitant 
 

 18- The ability of the Wright brothers to analyze a mechanical problem and move toward a 
solution was apparent from the ………. of their work in aeronautics .  
a-  outset 

b- vigilance 

c- foresight 

d- charisma 
 

19- Mr.Collins was fast becoming an ……. member of the office , so they had no choice but 
to offer him a higher salary to stay on . 
a - inadvertent  

b- indispensable  

c- indomitable 

d- incompatible 
    18 -a                                               19- b                                                     17- d                                                  16- b                                               15- c                                                    14 -c                                                    13- d            
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 20 - The open-minded minister who disagreed with the monarch's views was inevitably 
ousted and replaced by someone more ………. . 
a- subservient 

b- superfluous 

c- sumptuous 

d- superficial  
  

PART C. Reading comprehension   
                Directions :  Read the following two Passages and select the best choice ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3) , or (4)     
                 that best answer each question. Then mark your answer on your answer sheet .     

      

   PASSAGE  1 :   
 

The human ABO blood groups were discovered by Austrian- born American biologist Karl 

Landsteiner in 1901 . Landsteiner found that there are substances in the blood , antigens and 

antibodies , that induce clumping of red cells when red cells of one type are added to those of a 

second type . He recognized three groups __ A , B , and O__ based on their reactions to each other . 

A fourth group , AB , was identified a year later by another research team .  

Red cells of the A group clump with donor blood of the B group ; those of the B group clump with blood 

of the A group ; those of the AB group clump with those of the A or the B group because AB cells 

conation both A and B an  antigens ; and those of the O group do not generally clump with any group , 

because they do not contain either A or B antigens. The application of knowledge of the ABO system in 

blood transfusion practice is of enormous importance , since mistakes can have horrible consequences. 

In 1914 sodium citrate was added to freshly drawn blood to prevent clotting . Blood was occasionally 

transfused during world war I , but three-quarters of a pint was considered a large amount . These 

transfusions were given by directly linking the vein of a donor with that of  the recipient .  

The continuous drip method , in which blood flows from a flask , was introduced by Hugh Marriott 

and Alan Kekwick at the Middlesex Hospital , London , in 1935 . 

The discovery of the Rh system by Landsteiner and Alexander Wiener in 1940 was made because 

they tested human red cells with antisera ( animal or human serum containing antibodies specific 

for one or more antigens ) developed in rabbits and guinea pigs by immunization of the animals 

with the red  cells of the rhesus monkey macaca mulatta . Other blood groups were identified later , 

such as Kell , Diego , Lutheran , Duffy , and Kidd . The remaining blood group systems were first 

described after antibodies were identified in patients . Frequently , such discoveries resulted from 

the search for the explanation of an unexpected unfavorable reaction in a recipient after a 

transfusion with formerly compatible blood . 
 

 

21- What is the passage mainly about ?  
a -  Blood transfusion in World War I 

b- Early attempts at blood transfusion  

c- Great medical achievements in the 20th century 

d- Discovery of human blood groups and the Rh system 

 
      21-d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20-a 
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22- which of the following is NOT true about the AB blood group ? 
a - AB cells carry both A and B antigens . 

b -It was discovered by karl Landsteiner .  

c- It was discovered in the early 20th century .  

d- The red cells of th AB group clump with those of the A or the B group . 
 
23 - What does '' that '' in paragraph 1 refer to ? 

a -Vein 

b- Linking  

c- Donor 

d- Recipient 
 

 24 - which of the following animals does the author NOT mention in the passage ? 
a - Guinea pigs 

b- Monkeys  

c- Rats 

d- Rabbits 
 

25 - which of the following can be inferred from the passage ? 
a -Adding sodium citrate to fresh blood to prevent clotting resulted in discovery of the Rh system. 

b- The continues dip method was first practiced during Word War I to transfuse three-quarters of a pint 

of blood . 

c- The Rh system was discovered by Karl Landsteiner and his colleague at the Middlesex Hospital , 

London .  

d- Other blood groups were later identified because the outcome of a number of blood transfusions was 

not successful . 
  

PASSAGE 2 : 
 

At the start to of his career , Albert Bandura focused on learning . Most of the research at that time 

was concerned with learning from direct experience . At that time it was widely assumed that 

learning could only occur by responding to stimuli and experiencing their effects . Bandura felt that 

this line of theorizing was at odds with informal evidence that virtually all learning resulting from 

direct experience occurs on a vicarious basis __ by observing other people's behavior and its 

consequences for them . whereas behaviorism tended to emphasize the influence of the 

environment on behavior , Bandura was interested in the influence of behavior on the environment . 

In this respect his position is closer to that of Jacob Kantor , whose " interbehaviorism " argues that 

the organism and stimulus objects surrounding it should be treated as equally important , a position 

that presaged the emergence of ecological psychology . Bandura referred to his concept of 

environment - behavior interaction as " reciprocal determinism " - the notion that the environment 

and a person's behavior cause on other . He developed this idea to a point where he began to 

consider the interaction between environment , behavior and the person's psychological processes. 

        25- d                                                                                                        24- c                                                                                                               23-a                                                                                                                  22-b               
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once he started to consider a role for mental imagery , he ceased to be a strict behaviorist and 

became a cognitive psychologist . Indeed , he is often regarded as a " founding father " of cognitive 

behaviorism . His theoretically ambitious social learning theory (1977 ) set out to " provide a 

unified theoretical framework for analyzing human thought and behavior " (p.vi ) . while his 

introduction of cognitive concepts into behaviorism marked a clear departure from traditional 

behaviorism , it also marked a point where Bandura began to consider observational learning           

( modeling ) and self- regulation . This interest led to a program of research on the determinants and 

mechanisms of observational learning and modeling of rule-governed behavior . He distinguished 

between three kinds of models : live (e.g. the behavior of a friend ) ; symbolic (e.g. the behavior of 

an actor on TV ) ;  and verbal (e.g. the behavior of someone described in a short story or novel ) . 

The enormous advances in communication technology through the last century ( from radio to 

television and the internet ) mean that the symbolic environment plays an increasingly powerful 

role in shaping values , ideas , attitudes and lifestyles , so Bandura's work is particularly relevant to 

contemporary developments in the growth of information and communication technology .      
 
 
 
 

26- which of the following is TRUE about Bandura's early research ? 
a - He believed that learning occurs by responding to external stimuli . 

b- He was interested in collecting informal evidence to prove his learning theories .  

c- He argued that the organism is much more important than the stimulus objects surrounding it .   

d- He was interested in studying the mutual relationship between the behavior and the environment . 
  

27- why is Bandura known as a founding father of cognitive behaviorism ?  
a - He was inspired by research findings in ecological psychology .  

b- He was under the influence of Jacob Kantor's interbehaviorism.  

c- He shifted his attention to the role of human thought and mental imagery .   

d- He was an ambitious theoretician who had grown tried of classical behaviorism.  
 

28- what does " he ceased to be a strict behaviorist " in line 15 mean ? 
a- He was no more a strong supporter of behaviorism . 

b- He continued to be a faithful advocate of behaviorism . 

c- He tried to be a conservative follower of behaviorism .  

d- He strongly updated his behaviorist views.  

 
  29 -  which of the following can be inferred from the passage ? 

a - Bandura worked on the concepts of modeling and self-regulated learning . 

b- Though a psychologist , Bandura contributed significantly to information technology . 

c- Bandura directed a research program that led to the discovery of rule-governed values . 

d- The importance of Bandura's findings are highlighted by advances in communication technology. 
 
 
 
 
 
 
 

      29- d                                                                                                         28-a                                                                                                            27 - c                                                                                                                  26- d      
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30 - which of the following would the paragraph following the passage most probably 
discuss?  
a - The values that communication technology cannot aptly address .  

b- The relevance of symbolic behavior to an aspect of communication technology . 

c- The variables that attracted Bandura to directly work in information and communication technology. 

d- The difference between the symbolic environment and the one created by the growth of information 

and communication technology . 
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  :بخش اول 
  

  :راهنمایی 
هر یک از متن ها را به دقت بخوانید و پاسخ سوال هایی را که در زیر آن آمده     . در این بخش ، دو متن به طور مجزا آمده است            

  . است ، با توجه به آنچه می توان از متن استنتاج یا استنباط کرد ، پیدا کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید 
  

یا قائم مقام یـا نماینـده او کـه ممکـن اسـت حـسب                ) اصالتاً  (  آیین دادرسی مدنی ، دعوا را شخص خواهان          طبق مقررات     سطر
   اقامه می کند ؛ در غیر این صورت  قضایی یا قراردادی باشد ، مورد ، نماینده قانونی ،

یط اقامه دعوا این است کـه خواهـان ، دارای           یکی از شرا  . دادگاه به دعوا رسیدگی نخواهد کرد         م ، . د  . آ.  ق 2بر طبق ماده      )5( 
   باید  ،) که لزوماً مالک نیست ( بنابراین طبق این قاعده ، در دعوای تصرف دعوانی نیز خواهان . سمت قانونی باشد 

ز این قاعده م ، ا. د . آ.  ق170اما قانونگذار به دلیل وجود مصالح خاصی در ماده           دارای سبق تصرف باشد ،     که کسی باشد    )10( 
  مستأجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از « : این ماده مقرر می دارد . عدول نموده است 

بـدیهی اسـت ایـن تجـویز      » . طرفی دیگر متصرف باشند می توانند به قائم مقامی مالک ، برابر مقررات باال شـکایت کننـد                      )15( 
  اعد آیین دادرسی مدنی منطبق نیست ، زیرا این گروه نه اصیل محسوب می شوند نه وکیل ؛ قانونگذار با اصول و قو

 55 قانون وکالت در ماده 1315سال از طرفی با توجه به اینکه در . عالوه بر این ، اینها قائم مقام به معنی خاص کلمه نیستند               )20(
  آیا اگر این اشخاص در اقامه دعوای لت جرم اعالم کرده است ،مداخله در عمل وکالت را برای اشخاص بدون پروانه وکا  

تصرف عدوانی دارای پروانه نباشند می توانند اقامه دعوا نمایند ؟ممکن است گفته شـود کـه بـا توجـه بـه مؤخرالتـصویب                           )25( 
  این نظر . بودن قانون آیین دادرسی مدنی ، باید آن را ناسخ مقررات وکالت دانست 

بنـابراین تعـارض بـین    .  قانونی خاص و قانون آیین دادرسی مدنی ، قانونی عام اسـت      زیرا قانون وکالت ،      انتقاد است ،   قابل   )30(
  با . است که در این حالت قانون عام ، ناسخ خاص نیست ، بلکه قانون خاص مختص عام است خاص و مقدم و عام مؤخر 

این دعوا ، سریع از تصرف است و نیز جلـوگیری از هـرج و مـرج چنـین اقتـضا      وجود این ، برخی معتقدند که چون فلسفه    )35( 
  دارد ، بر این اساس قانونگذار خواسته است که در دعاوی تصرف ، راجع به صالحیت خواهان جهت طرح دعوی ، 

 بـه    ارنـد ،  به نظر می رسد کـه اشـخاص مـذکور کـه محافظـت از مـال را بـر عهـده د                      . سخت گیری زیادی صورت نگیرد        )40( 
  می توانند هنگامی که دیگری در تصرف آنها » اذن در شیء ، اذن در لوازم آن است « مقتضای قاعده 

لـذا قانونگـذار   . اخالل ایجاد می نماید ، با توسل به مقامات قانونی حفظ مال را در مقابل اعمال خوانده درخواست نمایند      )45( 
   لیکن با توجه به اینکه استثناء ، جنبه تضییقی دارد باید به قدر متیقن این استثنا را پیش بینی نموده است ،

به عبارت دیگر ، حکم این ماده را تنها در فرض عدم حضور مالک باید اعمـال کـرد گرچـه ایـن نظـر ممکـن                           . اکتفا شود      )50(
  . است با اطالق ماده منافات داشته باشد 

  
  موضوع اصلی متن ، کدام است ؟ -1

  . سانی که می توانند قائم مقام مالک اصیل باشند ک -الف
   تبصره های خاص قانون آیین دادرسی مدنی -ب
   اقامه دعوا-ج
   تصرف عدوانی -د
  

 1393دکتری دانشگاههای سراسری  ، اسفند ماه آزموناستعداد تحصیلی                                
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  کدام مورد ، در خصوص پرسشی که در آخر پاراگراف اول آمده است ، صحیح است ؟  -2
  . موضوع پاراگراف بعد را اعالم می دارد  -الف
  .  برخی مواد قانونی صراحت الزم را ندارند  نشان می دهد که-ب
  . پرسشی نمادین است که پاسخ به آن در دل سؤال نهفته است -ج
  .  بر لزوم تعبیر و تفسیر قانون توسط مجریان آن تأکید می کند -د
  
  هدف اصلی پاراگراف دوم ، کدام است ؟  -3

  مقایسه قانون وکالت و قانون آیین دادرسی مدنی  -الف
  . ضیح و توجیه تناقصی که در پاراگراف اول آمده است  تو-ب
  . ارائه مثالی برای روشن کردن توضیحات کلی که در پاراگراف اول مندرج است -ج
  . تأکید بر لزوم هماهنگی قانون وکالت و قانون آیین دادرسی مدنی در اجرای عدالت -د
  
  مرتبط نیست ؟ ) 3پاراگراف ( » ین استثناء ا« مطابق نظر نویسنده ، کدام یک از موارد زیر ، به   -4

  اقامه دعوا توسط مستأجر یا مباشر در صورت حضور مالک  -الف
  .م .د . آ.  ق70 اقامه دعوا توسط افراد مندرج در ماده -ب
  .  اقدام قانونی توسط افرادی غیر از مالک اصیل علیه اعمال کسی که در تصرف آنها اخالل ایجاد کرده است -ج
  . ذن در شیء ، اذن در لوازم آن است  ا-د
  

تصویرگرایی یکی از گرایـشات     . نظریه شعری ویلیامز از دو جنبش تصویرگرایی و عینیت گرایی تأثیر بسیار گرفته است               سطر                
  .  رونق گرفت 1922 تا 1917شعری است که بین سالهای 

هولمز و . ای . نظریه های ادبی تی  آمریکایی و تا حدی تحت تأثیر   این گرایش ، به وسیله گروهی از نویسندگان انگلیسی و            )5(
   گنگ ، تصنعی و احساساتی اوایل قرن  در مخالفت با آنچه آزرا پاوند از آن به عنوان شعر مبهم ،

: صه شدندایده های اصلی تصویرگرایی که پاوند بر آنها اصرار داشت ، در سه اصل خال          . بیستم یاد می کرد ، شکل گرفت           )10(
  برخورد مستقیم با سوژه ، خواه ذهنی یا عینی ؛ اجتناب از هر واژه ای که به بسط موضوع اصلی منجر نشود ؛ 

با وجود مدت کوتاهی که تصویرگرایی به عنـوان  . و سرودن بر طبق توالی یک عبارت موسیقی و نه بر طبق توالی مترونوم                 )15(
   ایجاز در سخن ، تصاویر ملموس و همچنین جنبشی ادبی فعال بوده، تأکید آن بر

بـه  .  تأثیری پایدار از خود بر جای گذاشت و این خصیصه ها به شاخص های شعر مدرن تبدیل شـدند   استقبال از شعر آزاد ،  )20(
  گفته ای تصویرگرایی چون نقطه عطفی بود که پس از آن گرچه هر یک از شاعران مدرن که به نوعی 

ماس بودند در مسیری متفاوت به راه خود ادامه دادند ، اما اصول اولیه تصویرگرایی در شکل گیری نظریه شعری                   با آن در ت    )25(
  بیشتر اشعار تصویرگرا ساده و کوتاه هستند و بر جنبه های تصویری . هر یک از آنها تأثیر بسزایی داشت 

در   د نوشته می شود و جدای از هرگونه اظهارنظر و یا کلی گویی ،             این نوع شعر معموالً به صورت آزا      . تأکید بسیار دارند         )30(
  نهایت دقت و ایجاز با استفاده از استعاره و یا قراردادن یک تصویر در کنار تصویری دیگری در قیاسی مجازی ، بدون 

تصویرگرایی بر تـصویر  . دهد نمایان ساختن ارتباط آنها ، احساس شاعر را در مورد یک صحنه یا سوژه تصویری ارائه می             )35( 
  تأکید بسیار دارد که عبارت است از ارائه دقیق عنصری خارجی یا ادراکی حسی که معنا را در » ایماژ « یا 

آن عنصری است که یک گره ذهنی و احساسی         « : پاوند درباره ایماژ می نویسد      . باقتی یکپارچه تشدید و متمرکز می کند           )40(
  ، نمونه بسیار خوبی از یک شعر » در یک ایستگاه مترو « شعر . »  به نمایش می گذارد را در یک لحظه معین

را مثـال   ) تمرکز ، تـصویرپردازی و بیـان سـاده و روان            ( تصویرگرا است که تمامی اصولی را که پاوند برآنها تکیه داشت               )45(
  ز زمانی که نگارش بد شروع شد ، ا« : پاوند در توضیحی در مورد سرودن این شعر می گوید . زند  می
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تـصویر جهـان ورای     . نویسندگان از تصایر به عنوان نوعی آرایه استفاده کرده اند ، در حالی که تصویر ، خود سخن اسـت                       )50(
  ، مانند یک قطعه غنایی رمانتیک » در یک ایستگاه مترو « شعر . » قوانین از پیش تعیین شده زبان است 

.  لحظه ای از اوج آگاهی زیبایی شناختی است با این تفاوت که این کار را در نهایت ایجاز به انجام می رساند                        در پی ثبت      )55(
  نه شاعری وجود دارد و نه اثری از ضمیر اول شخص به چشم می خورد و نه حتی فعلی ؛ تنها از یک مکان در عنوان شعر 

یر چهره ها و تصویری دیگر در کنار آن قرار گرفته کـه تـشبیه یـا قیاسـی از                    نام برده شده و اشاره ای خیلی مختصر به تصو            )60(
  . تصویر نخست است 

  

   را مشخص می سازد ؟2 و 1کدام مورد ، به بهترین وجه ، ساختار اطالعات مندرج در پاراگراف های   -5
  .داده می شود ظهور راهبردی خاص مطرح ، تبیین و سپس بستر تاریخی ایجاد و تکوین آن توضیح  -الف
  .  ادعایی کلی مطرح و سپس دالیل درستی آن ادعا در یک بستر تاریخی ، با مثال تقویت می شود -ب
  .  آن ویژگیها مشخص می شوند   ویژگیهای کلی یک نظریه مورد اشاره قرار می گیرد و سپس با ذکر مثال ،-ج
  . گیرد  شکل گیری پدیده ای توصیف و تأثیرات آن مورد بحث قرار می-د
  
   کدام مورد ، به بهترین وجه ، نظر آزرا پاوند راجع به جنبش تصویرگرایی را مشخص می کند ؟  -6

  مخالفت قطعی -الف
   طرفدار و حامی-ب
   مردد ولی عالقه مند-ج
   شگفت زده و احساسی -د
  
   در متن حاضر ، اطالعات کافی برای پاسخ کدام سوال وجود ندارد ؟-7

  ر مدرن کدامند ؟ویژگیهای شع -الف
   برخی عوامل ظهور و رشد جنبش تصویرگرایی کدام بودند ؟-ب
  ، نمونه خوبی از شعر تصویرگرا است ؟» در یک ایستگاه مترو «  چرا شعر -ج
   به چه دلیلی ، اشعار تصویرگرا معموالً به صورت شعر آزاد نوشته می شوند ؟-د
  
   روش زیر استفاده نکرده است ؟در بسط موضوع اصلی متن ، نویسنده از کدام  -8

  استفاده از منبع موثق -الف
   تعریف اصطالح-ب
   قیاس-ج
   ارائه مثال-د
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  بخش دوم 
  

  :راهنمایی 
برای پاسخگویی به سوال های این بخش ، الزم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و             

هـر سـوال را بـا دقـت بخوانیـد و بـا              . انتخاب کنید     فکر می کنید پاسخ مناسب تری برای آن سؤال است ،          سپس گزینه ای را که      
توجه به واقعیت های مطرح شده در هر سوال و نتایجی که بیـان شـده و  بیـان نـشده ولـی قابـل اسـتنتاج اسـت ، پاسـخی را کـه                             

  .تر به نظر می رسد ، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید  صحیح
  
انسان های امروز ، گویی دو راه بیشتر ندارند ، یا بمانند تا آینده اکنونشان در رسد و آنان نیز از مشربه و مأکله آن برخوردار شوند و یا می توانند به آینـده                                   -9

یم ؛ می توان برای جلو افتادن در زمـان ، جغرافیـا و              لذا دیگر لزومی ندارد آینده را تنها در زمان به انتظار بنشین           . امروز سفر کنند و از مواهب آن متنعم گردند          
  . کسانی که نمی توانند منتظر باشند ، مهاجرت را برمی گزینند . مکان را تغییر داد و به آینده رفت و از زندگی خوش آینده بهره مند شد 

  کدام مورد ، فرض پنهان در استدالل فوق است ؟
جغرافیایی از هم جدا هستند ، به لحاظ شرایط موجود خـود ، متفـاوت و نتیجتـاً بـه یـک زمـان واحـد تعلـق             کشورهایی که به لحاظ مرزبندی های        -الف

  .ندارند 
  .  انسان در تعجیل برای رسیدن به آینده خود ، نقشی ندارد -ب
  .  کسی که از مواهب زمان حال بهره می برد ، به نوعی آینده را در حال می جوید -ج
  . سیدن به آینده ای در خور شأن انسانی است  مهاجرت تنها راه ر-د
  

 هزار زن انجام داده اند ، معلوم شده است که مصرف منظم ماهی ، ناشـنوایی در سـنین                    65 سال روی    20در مطالعه ای که پژوهشگران آمریکایی به مدت           -10
یکی از مهمترین نتایج نشان داد افرادی       . یی آنها مورد بررسی قرار گرفت       در این تحقیقات ، عادات غذا خوردن و موارد کاهش طبیعی شنوا           . پیری را کم می کند      

البته این نتیجه ، نسبت به زنـانی        .  درصد کاهش پیدا می کند       20در هفته می خورند ، خطر از دست دادن شنوایی آنها ،             ) از هر نوع    ( که حداقل دو وعده ماهی      
هر چند ناشنوایی ، بسیار معلول و مرتبط با سن است ، اما مصرف ماهی می تواند آن را به تـأخیر                      . ی خورند   است که هرگز ماهی نمی خورند یا به ندرت ماهی م          

  .بیاندازد 
  کدام مورد ، در صورتی که صحیح فرض شود ، درستی نتیجه گیری متن را بهتر از بقیه ، تضعیف می کند ؟

  . کردند ، در اکثر اوقات ، بیش از دو وعده در هفته از ماهی مصرف می کردند بسیاری از آنهایی که در پژوهش مورد اشاره متن شرکت  -الف
ند ، اختالف چشمگیری به لحاظ شـغل و سـبک زنـدگی    د بین زنانی که در رژیم خود از ماهی استفاده می کردند و آنهایی که اصالً ماهی نمی خور    -ب

  . وجود نداشت 
انند ، تمایل بیشتری از دیگران به ورزش کردن دارند که این امر ، خود موجب حفظ سالمتی بدن در                     آنهایی که در رژیم غذایی خود ماهی می گنج         -ج

  .جنبه های مختلف می شود 
 از تمام آنهایی که قرار بود در پژوهش مورد اشاره شرکت داده شوند ، قبل از شروع پژوهش ، آزمایش شنوایی سنجی به عمـل آمـد و مـشخص شـد      -د

  . هیچ کدام از آنان ، از این لحاظ وجود ندارد که اختالفی میان 
  
امور جهان همه به هم وابسته اند ، یعنی به جای اینکه فهرست مسائل به صورت عمودی نوشته شود بهتر است که آن را به صورت افقی بنویسند و مسائل را در                                  -11

. این است که طرح و حل هر مسئله ای ، منوط به درک امکان ها و شرایط کلی کشور است                 ،در این سیاست ، ترتیبی که باید مراعات شود          . عرض یکدیگر قرار دهند     
  منظور نویسنده از نوشته شدن فهرست مسائل به صورت عمودی ، کدام است ؟

  .  سیاستی که در آن ، به جای تأکید بر منفعت جمعی ، به منافع شخصی اهمیت داده می شود  -الف 
  د خود نگریستن و بی توجهی به نگرش های محتمل دیگر  دنیا را از دریچه دی-ب
  .  برجسته نمودن یک موضوع خاص ، در حالی که ممکن است خود آن ، معلولی بیش نباشد -ج
  .  تحلیل تشکیل و تکوین یک پدیده ، بدون توجه به بستر اجتماعی آن -د
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 ، نه فقط برای خود داستان ، بلکه به خاطر تالشی که نویسنده کتاب کرده تا داسـتانی منـسجم و        ارزش بیش از یک بار خواندن را دارند         بعضی داستان ها ،     -12
کتـاب را کـه دسـت    . چفت و بست دار تحویل خواننده بدهد ؛ داستانی که حتی جزئیات به ظاهر بی اهمیت آن هم حساب شده و با معنی جاگذاری شـده انـد              

ولی جای تعجب است که بسیاری      . یکی از همین کتاب هاست      » سارق چیزهای بی ارزش     « . ان شما  را در خود فرو می برد          تمام نشانه ها و اجزای داست       گیرید ،  می
  ». واقع ارزش یک بار خواندن را هم ندارد  به کتابی مالل آور است که «  :از کسانی که این کتاب را خوانده اند ، می گویند 

  ود ، تناقض ظاهری موجود در متن را برطرف می سازد  ؟کدام مورد ، در صورتی که صحیح فرض ش
به لحاظ تبلیغات گسترده ای که برای کتاب انجام شد ، تعداد زیادی از کسانی که کتاب را خریداری کردند و خواندند ، مخاطبین واقعـی کتـاب                             -الف

  .نبودند 
  .  همه مردم ، به شکلی درگیر آن هستند   که تقریباً کتاب مذکور ، به روایت داستانی معمولی از زندگی روزمره می پردازد-ب
مجبور شوند چندین روز ، بلکه چندین هفته را برای    حجیم بودن کتاب سبب می شود که برخی افراد که عادت به خواندن داستان های کوتاه دارند ،-ج

  .اتمام کتاب اختصاص دهند 
ه اند و تشویق مردم به چندباره خواندن آنها ، حاصـلی جـز ایجـاد حـس خـستگی ذهنـی در پـی            برخی کتاب ها فقط برای یک بار خواندن نوشته شد          -د

  .ندارد
  

خیلی از ما آدم ها ، در تعامالت روزمره خود ، از واژه هایی مثل آلزایمـر                 . در زندگی روزمره ، فراموشی های کوچک و مقطعی ، باعث نگرانی می شوند                 -13
استفاده از این کلمات ، اگرچه به شوخی بین ما رواج پیدا کرده ، اما در حقیقت هم می تواند مـا  . ال خودمان استفاده می کنیم زودرس و فراموشی ، در توصیف ح   

  ....................... . ش از حد از تکنولوژی ، یغرق شدن در سبک زندگی جدید و استفاده ب. را نگران کند 
   جای خالی در متن فوق را پر می کند ؟کدام عبارت ، به منطقی ترین شکل ممکن ،

  .راه حل مناسب برای فراموش کردن نگرانی هایی از این نوع است  -الف
  . دلیل مهم بروز بیماری های مزمن عصر جدید است -ب
  .  به فراموشی هایی از این دست ، دامن می زند -ج
  . الل مشکالت بشر است  چون شمشیری دو دم است ، ولی بیش از آنکه مشکل آفرین باشد ، ح-د
  

وقتی کار ، درست باشـد ،       . چه باید کرد در این بلبشوی گفتارهای ناصواب ؟ سکوت ؛ و کالم سنجیده و رفتارهای حرفه ای ، گمشدۀ امروز دنیای ما هستند                           -14
این است یکـی از آسـیب هـای        ! اصالح خواهد کرد ؟ گفتار زیاد       این همه گفتار به چه کار می آید ؟ و وقتی کار درست نباشد ، باز هم این همه گفتار ، آیا آن را                         

  . بزرگ فرهنگی عصر امروز ما 
  نقش سه سوالی که نویسنده قبل از آخرین جمله آورده ، کدام است ؟

  . دالیل گفتار زیاد در عصر حاضر را توجیه می کند  -الف
  . سوال نیستند ، جواب هایی در تقویت نکته اصلی متن هستند -ب
  .  سواالتی هستند که به زعم نویسنده ، چنانچه جوابشان آشکار بود ، امروز مواجه با آسیب های بزرگ فرهنگی نبودیم -ج
  .  تردید نویسنده در توانِ پرسمان در حل بلبشوی گفتارهای ناصواب عصر حاضر را برجسته می کند -د
  
  

معنـای ایـن حـرف آن    . به تعبیر من ، جایگاه وقوع آن ، برای فهم بهتر آن کامالً مفید و ضروری است نشاندن یک پدیده در کانتکست یا سیاق یا زمینه ، یا    -15
به عنوان مثال ، وقتی که می شـنویم در قـدیم ، کـسانی را بـه زور                   . است که این امر فقط به فهم و توضیح و تبیین مسئله کمک می کند نه اثبات موجه بودن آن                     

  .گرفتند و بعد به عنوان برده می فروختند ، ممکن است باور نکنیم یا درک آن برایمان سخت باشد  می
  مثالی که در متن فوق به کار رفته ، بیانگر کدام بخش از استدالل نویسنده که قبل از مثال آمده ، می باشد ؟

  تبیین یک پدیده غیرقابل توجیه -الف
   طرح یک مسئله-ب
  دن پدیده ها اثبات موجه بو-ج
   نمونه ای از یک سیاق یا زمینه -د
  
  
  
  
  
  ب            - 15                     ب                                                                                      –14                                                                                                        ج  – 13                                                                                                                الف   - 12    
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  بخش سوم 
  

  :راهنمایی 
 شما مورد سنجش قرار می گیرد ، سوال ها را به دقـت بخوانیـد و پاسـخ صـحیح را در پاسـخنامه                          تحلیلی در این بخش ، توانایی    

  . عالمت بزیند 
پزشک بـرای اینکـه نتیجـه را فرامـوش     . اق پزشکی می شوند سه نفر برای انجام معاینه پزشکی چشم و گوش ، به ترتیب وارد ات           
 ، اگر هم مشکل     2 ، اگر فقط مشکل شنوایی داشته باشد عدد          1نکند جلوی نام هر فرد ، اگر فقط مشکل بینایی داشته باشد عدد              

طالعـات زیـر ، دربـاره       ا.  را مـی نویـسد       4 ، و اگر هیچ مشکلی نداشته باشد عـدد           3بینایی و هم مشکل شنوایی داشته باشد عدد         
  : در دست است  وضعیت این سه نفر ،

 . تنها یک نفر از سه نفر ، مشکل شنوایی دارد  

 . نوشته شده است 4جلوی نام حداقل یک نفر ، عدد  

 .  نوشته شده باشد ، نفر بعدی مشکل بینایی دارد 2اگر جلوی نام نفر اول یا نفر دوم ، عدد  

  . ته باشد ، آن مشکل ، مشکل بینایی است اگر نفر آخر فقط یک مشکل داش 
  

  اگر دومین نفری که معاینه می شود ، فقط مشکل شنوایی داشته باشد ، کدام مورد صحیح است ؟  -16
  . فقط نفر آخر ، مشکل بینایی دارد   -الف
  . دو نفر از سه نفر ، مشکل بینایی دارند -ب
  . نوشته شده است 2 جلوی نام آخرین نفر ، عدد -ج
  .  مشکل بینایی دارد   فقط نفر اول ،-د
  

  زیر ، قطعی است ؟) مشکالت ( اگر نفر اول و آخر ، هیچ کدام مشکل بینایی نداشته باشند ، وجود کدام مشکل  -17
I . شنوایی نفر دوم  

II . بینایی نفر دوم  
III .  شنوایی نفر اول  
 III -الف

  I -ب
  III و  I -ج
 II -د

  
  

   نوشته شده باشد ، فرد دیگر به طور قطع ، کدام مشکل را دارد ؟4 دو نفر از سه نفر ، عدد اگر جلوی نام  -18
  .هیچ مشکلی ندارد  -الف
  .  هر دو مشکل را دارد -ب
   فقط بینایی -ج
   فقط شنوایی -د
  

   نوشته شده باشد ، کدام مورد قطعی است ؟3اگر جلوی نام آخرین نفر ، عدد   -19
  . ، از لحاظ بینایی سالم هستند نفر اول و دوم -الف
  . نفر دوم ، هیچ کدام از دو مشکل را ندارد -ب
  . نفر اول ، هیچ کدام از دو مشکل را ندارد -ج
  .  نفر اول و دوم ، از لحاظ شنوایی سالم هستند -د
  
  
               د- 19                                                                                                            ب     –18                                                                                                             د  – 17                                                                                                       الف  – 16    



 
   
   

  

15

 
  

    علوم سیاسی  آزمون دکتری دروس عمومیدفترچه  سواالت  

       www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

 می باشد ، به ترتیـب       405تا   401پدر یک خانواده ، پنج فقره چک از دسته چک خود ، به شماره هایی که سه رقم آخر آنها از                      
شـهریه  « ،  » شـهریه دانـشگاه دختـر       « ،  » خریـد کـولر     » « خرید خـودرو    « شماره از دسته چک جدا کرده و برای یکی از موارد            

در . ایـن چـک هـا در زمـان هـای مختلفـی وصـول مـی شـوند           . صادر می کند    » کمک به یک مؤسسه خیریه      « و  » مدرسه پسر   
  :ک ، اطالعات زیر در دست است خصوص این پنج فقره چ

  .  ، مربوط به هیچ کدام از شهریه ها نمی باشد 404چک با سه رقم آخر  
  . چک های مربوط به خرید ، به طور متوالی وصول شده اند  
  .  و دقیقاً قبل از چک کمک به مؤسسه خیریه وصول شده است 403چک خرید کولر دقیقاً پس از چک با سه رقم آخر  
  .  ، فقط چک شهریه مدرسه پسر خانواده وصول می شود 402ک با سه رقم اخر بعد از چ 

  
  

  اگر اولین چک صادر شده ، دومین چک وصول شده باشد ، سه رقم آخر شماره چک مربوط به کمک موسسه خیریه کدام است ؟  -20
  402 -الف
  403 -ب
  404 -ج
  405 -د
  

   ، مربوط به کدام مورد بوده است ؟401اشد ، چک با سه قم آخر اگر آخرین چک صادره ، اولین چک وصول شده ب  -21
  خرید کولر -الف
   شهریه دانشگاه دختر-ب
   شهریه مدرسه پسر-ج
  کمک به مؤسسه خیریه-د

  
  ص می شود ؟به صورت متوالی صادر شده باشند ، مورد مصرف چند چک به طور قطع مشخ اگر چک شهریه دانشگاه دختر و چک کمک به مؤسسه خیریه ، -22
  5 -الف
  2 -ب
  4 -ج
  3 -د
  

   ، کدام چک وصول می شود ؟404 ، قبل از همه چک ها وصول شده باشد ، دقیقاً بعد از چک 401اگر چک با شماره   -23
  403شماره  -الف
   کمک به مؤسسه خیریه-ب
   شهریه دانشگاه دختر-ج
   405 شماره -د
  
  
  
  
  
  
  
  
              ب  - 23                                                                                                  د        - 22                                                                                                ج                  - 21                                                                                                            ج  –20     
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  بخش چهارم
  

  :راهنمایی 
حـل   اسـتعداد عـددی و ریاضـیاتی ،     مون استعداد ، از انواع مختلف سوال های کمّی ، شامل مقایسه های کمّـی ،         این بخش از آز   

  .تشکیل شده است .... مسأله و 
توجه داشته باشید به خاطر متفاوت بودن نوع سوال های این بخش از آزمون ، هر سوال را بر اساس دستورالعمل ویژه ای که در                         

  . وال آمده است ، پاسخ دهید ابتدای هر دسته س
  

                         به جای عالمت سوال ، کدام عدد باید قرار گیرد ؟. بین اعداد زیر ، از چپ به راست ، ارتباط خاصی برقرار است   -24
  2      12      60      240      720   ؟                 

  960 -الف
  1400 -ب
  1440 -ج
  1920 -د
  

درآمـد  .  اسـت    7 بـه    3 و نسبت درآمد علی به پدر علی ،          5 به   4  ، نسبت درآمد خواهر علی به مادرش ،        3 به   2نسبت درآمد علی به درآمد خواهرش ،          -25
  والدین ، چند برابر درآمد فرزندان می باشد ؟

  25/1 -الف
  5/1 -ب
  25/2 -ج
  5/2 -د
  

او می تواند طوری لباس بپوشد        در چند حالت مختلف ،    . چهار کفش و چهار کمربند در همان رنگ ها دارد           سعید چهار پیراهن در چهار رنگ ، چهار شلوار ،              -26
  که از چهار مورد فوق ، فقط دو مورد ، همرنگ باشند ؟ 

  144 -الف
  36 -ب
  96 -ج
   72 -د
  

  درصد سود اولیه ، کدام است ؟ . اگر قیمت فروش محصولی دو برابر شود ، سود حاصل از فروش محصول ، سه برابر خواهد شد  -27
  3/33 -الف
  6/66 -ب
  100 -ج
  96 -د
  

مقـادیر دو سـتون را بـا    . » ب « و دیگـری در سـتون   » الف «   ، شامل دو مقدار یا کمیت است ، یکی در ستون    28سوال   :راهنمایی  
  :ید یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل ، پاسخ صحیح را به شرح زیر تعیین کن

  . را عالمت بزنید 1بزرگ تر است ، در پاسخنامه گزینه » الف « اگر مقدار ستون 
  . را عالمت بزنید 2بزرگ تر است ، در پاسخنامه گزینه » ب « اگر مقدار ستون 

  . را عالمت بزنید 3با هم برابر هستند ، در پاسخنامه گزینه » ب « و » الف « اگر مقادیر دو ستون 
  . را عالمت بزنید 4تعیین نمود ، در پاسخنامه گزینه » ب  «و » الف  «طالعات داده شده در سوال ، نتوان رابطه ای را بین مقادیر دو ستون اگر بر اساس ا

  
  
  ج             - 27                                                                                                         الف  –26  د                                                                                                             –25                                                                                                               ج  –24    
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ر مربع بـزرگ  ،   و نسبت قطر مربع متوسط به قط3 به 2نسبت قطر مربع کوچک به قطر مربع متوسط ، . سه مربع کوچک ، متوسط و بزرگ در اختیار داریم    -28
   .  است 5 به 4

  ب                                                            الف                            
            اختالف مساحت مربع متوسط                      اختالف مساحت مربع بزرگ                 
  و مربع کوچک                                        سط     و مربع متو                       

                  
  

  . پاسخ دهید 30 و 29متن زیر را به دقت بخوانید و بر اساس اطالعات موجود در جدول و نمودار زیر ، به سوالهای   : راهنمایی
  

، » ب «  و در نمودار c هیأت علمی دانشکده    ، اطالعاتی در خصوص درصد مقاالت چاب شده توسط اعضاء         » الف  « در نمودار   
 ، بـه    Cدانـشکده   .   ، از جهت نوع آنها داده شده است           B و    Aتعداد مقاالت چاپ شده توسط اعضاء هیأت علمی دو دانشکده           

   . چاپ نموده است ISI ، مقاله Aاندازه کل تعداد مقاالت دانشکده 
  

                  
  
  
  
   

  
  
  
  

 A                                                          دانشکده B               دانشکده 

  
  

   پژوهشی بوده است ؟-  ، علمی C و Bتقریباً چند درصد از کل مقامات دانشکده   - 29
  16 -الف
  20 -ب
  24 -ج
  25 -د

  
   است ؟A  پژوهشی نبوده اند ، مربوط به دانشکده -هیأت علمی سه دانشکده که علمی تقریباً چند درصد از مقاالت چاپ شده توسط اعضاء   -30
  36 -الف
  31 -ب
  28 -ج
  21 -د

36     
                   48  

  

16

    غیره              

  پژوهشی-علمی

               د  - 30                                                                                                                                                                     ب  –29                                                                                                                                                                         الف  - 28    

       علمییأتدرصد مقاالت چاپ شده توسط اعضاء ه» الف « نمودار 
 Cدانشکده 

ISI 

تعداد مقاالت چاپ شده توسط اعضاء هیأت علمی«ب«نمودار 
 B وAدانشکده های

  پژوهشی-علمی

ISI
 غیره
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