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ناشــــــــرسخن
رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 

دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 

بر  دانشجویان  تحصیل  و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 

مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 

انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 

علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 

توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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آزمون�دکتری�سراسری�سال�1390

استعداد�تحصیلی سؤاالت

بخش اول

راهنمایی: در این بخش، دو متن به طور مجزا آمده است. هر یک از متن ها 
را به دقت بخوانید و پاسخ سواالتی را که در زیر آن آمده است، با توجه به 
آنچه می توان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و جواب هر سوال 

را مطابق دستورالعمل زیر، بنویسید:

1- اگر گزینه صحیح، گزینه الف بود، در پاسخنامه خود حرف A را درج کنید.
2- چنانچه گزینه صحیح، گزینه ب بود، در پاسخنامه خود حرف B را درج کنید.
3- چنانچه گزینه صحیح، گزینه ج بود، در پاسخنامه خود حرف C را درج کنید.
4- چنانچه گزینه صحیح، گزینه د بود، در پاسخنامه خود حرف D را درج کنید.

 توجه داشته باشید، چنانچه به نظر شما سوال دارای اشکال است. به صورت 
زیر عمل کنید:

الف( اگر فکر می کنید، بیش از یک گزینه صحیح وجود دارد، در پاسخنامه حرف 
E را درج کنید.

ب( اگر فکر می کنید اصاًل گزینه صحیح وجود ندارد، در پاسخنامه حرف N را 
درج کنید.

با فرآیند »کنترل خود« تناسب دارد،  سطر چارچوبی که به طور خاص و ویژه 
تئوری یادگیری اجتماعی )SLT( است. تئوری یادگیری اجتماعی بر تعالم بین 
فرد، رفتار و محیط )مشتمل بر افراد، ساختار سازمان و غیره( تأکید دارد. براساس 
نظریه SLT، کنترل متأثر از تعامل فرد با عوامل بیرونی می باشد، یعنی فرد در 
عمل به تعامالت درونی و بیرونی محدود بوده و از طریق آن ها کنترل می شود. 
به عبارت دیگر، کنترل نه صرفاً مبتنی بر سیستم های رسمی کنترل سازمانی 
صورت می  گیرد و نه به گونه ای است که یک فرد بطور کامل تعیین کننده رفتار 

خود باشد.
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دربردارنده  که  گردد  توصیف  نحوی  به  می  تواند  خود«،  »کنترل  فرآیند  محور 
همان اجزای اصلی باشد که در سیستم های کنترل بیرونی وجود دارند )همانند 
استانداردها، فرآیندهای ارزیابی و اداره آثار اقتضایی در ارزیابی ها(. هر یک از این 

اجزاء قبل از منابع خارجی، از خود فرد نشأت می  گیرد.
در مواردی کنترل خود، نقش یک فیلتر ساده یا نقش اصالحی نسبت به نیروهای 
خارجی )برای مثال، استانداردهای خارجی( ایفا می کند. افراد ممکن است حتی 
در همان حال که تحت کنترل بیرونی اند، اقدام به کنترل خود بنمایند. سازمان ها 
معموالً بیشتر با کنترل های فعال سر و کار دارند تا الگوهای نفوذ کنترل عکس 

العملی، در یک دیدگاه منسجم از »کنترل خود«، به هر دو باید توجه شود.
درک مفهومی سطوح مختلف سازمان که »خود کنترلی« در آن ها رخ می دهد، از 
اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر، »خود کنترلی« تنها یکی از سطوح 
براساس  سطوح  این  می پذیرد.  اثر  سطوح  دیگر  از  که  است  سازمان  در  کنترل 
نزدیکی به کانون منشأ رفتار )یعنی خود( قابل تبیین می باشند. مطالب بعدی، 
گویای مدلی از سطوح مختلف و مؤثر بر کنترل رفتاری در سازمان ها می باشد 
که سه سطح از فرآیند در آن مشخص گردیده است: سطح کنترل خود در کوتاه 
مدت، کنترل خود در بلند مدت و سطح کنترل خارجی، در ادامه، به این موارد 

اشاره می شود.
کوتاه مدت،  رفتارهای  این گونه  دارند.  قرار  کانون مدل  در  روزمره  رفتار خاص 
در واقع گویای رفتارهای اختیاری و عادی فرد هستند که در دل محدودیت های 
سازمانی و نیز محدودیت های محیطی صورت می پذیرند. هر فعل و رفتار که از 
فرد در این سطح انجام می شود، ابتدا چنین به نظر می رسد که کاماًل تحت کنترل 
خود او می باشد. کنترل و نظارت و به خصوص خود کنترلی از جمله انواعی است 
که تأثیرات فرهنگی در آن نقش اساسی دارد. ارزش ها، باورها، درک و استنباط 
و  خود  به  نسبت  افراد  نگرش های  و  مفروضات  اندیشیدن،  و  تفکر  شیوه های  و 
دیگران، عوامل مهم فرهنگی هستند که زمینه ساز تصمیم فرد در کنترل خود 

می باشند.
به عبارت دیگر، تمرکز بر کنترل درونی و رسیدن به کنترل کارآمد و اثربخش 
کارآمد  فرهنگ  است.  نظارت  بر  حاکم  فرهنگ  اثربخشی  و  کارآمدی  مستلزم 
نظارت، یعنی این که نظارت باید به گونه ای صورت گیرد که مبتنی بر ارزش ها 
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و باورهای فرهنگ عمومی جامعه باشد و فرهنگ اثربخش نظارت، یعنی این که 
اهداف نظارت به گونه ای انتخاب شده باشند که با اهداف و ارزش های اجتماعی 

متناسب و در نهایت با اهداف فرد و سازمان همسو باشند.
در اسالم زمینه های اعتقادی به گونه ای است که بهترین رشد برای خود کنترلی 
و خود بازرس ساختن افراد فراهم است و اعتقادات فرد مسلمان بهترین کنترل و 
بازرس او به شمار می  آید. خود کنترلی مبتنی بر خود آگاهی و اختیار است که 
در فرهنگ ایرانی- اسالمی، می توان آن را به »وجدان کاری« تعبیر نمود. در هر 

حال فرآیند خودکنترلی در کوتاه مدت شامل چهار مرحله است.

1 براساس نظر نویسنده، کدام یک از موارد زیر، در خصوص مواردی چون 
استانداردها یا فرآیندهای ارزیابی، صحیح است؟
الف( اساساً متأثر از تعامل فرد با عوامل بیرونی هستند. 

ب( خاستگاه شان منابع خارجی و نمودشان در رفتار سازمانی فرد است.
ج( از عوامل کنترل بیرونی هستند که تناقضی با فرآیند کنترل خود ندارند.

د( باعث می شوند که کنترل خود نقش یک فیلتر ساده نسبت به نیروهای خارجی 
را پیدا کند.

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

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

د( سطح خود کنترلی می تواند از سطوح دیگر کنترل سازمانی مستقل باشد.

است  کارآمد  زمانی  خود،  کنترل  که  می آید  بر  گونه  این  متن  از   3
که................. .

الف( برگرفته از نیاز به همسویی سازمانی باشد تا حاصل تأثیرات فرهنگی برون 
سازمانی

ب( افراد از نظر درونی رفتارهای کوتاه مدت روزانه خود را نیز کنترل کنند.
ج( بر اساس آموزش و بر پایه های تئوریک مستحکم بنا شده باشد.

د( با اهداف و ارزش های اجتماعی و نیز سازمانی هماهنگ باشد.
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4 پاراگراف پنجم در ارتباط با پاراگراف چهارم، مطالب آن را................ .
ب( تبیین روشن تری می کند. الف( با مثالی توضیح می دهد. 

د( در مقابل یک استثناء قرار می دهد. ج( با توضیح بیشتر اصالح می کند. 

بقیه  از  کمتر  متن،  ادامه  در  زیر  مطالب  از  یک  کدام  توضیح  احتمال   5
است؟

الف( نقاط مشترک فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسالمی در امر خود کنترلی
ب( مراحلی از خود کنترلی کوتاه مدت 

ج( کنترل خود در بلند مدت
د( سطح کنترل خارجی

جلوه  تدریج  به  ادبی  نهضت  های  نشانه  نوزدهم،  قرن  دوم  نیمه  با شروع  سطر 
می کند و مصریان، نخستین مردمانی هستند که نظاره گر این جنبش و حرکت 
در حوزه ادبیات بودند. در سایه عوامل نهضت بود که بیداری نیرومندی در میان 
مردم مصر شکل گرفت و آن ها را بر آن داشت که به این حقیقت علم پیدا کنند 
که ایشان هم حق دارند در سرزمین خود آزادانه زندگی کنند و زندگی آزاد و 
کریمانه ای داشته باشند. این آرزو و آرمان در حوزه ادبیات نیز منعکس شد. ایشان 
از ادبیات های غربی آگاهی یافتند و به فاصله موجود میان شیوه تعبیر در غرب و 
شیوه تعبیر در سرزمین های عربی که زاییده روزگار عثمانی بود، پی بردند. ادیب 
غربی، معانی خود را با زبان ساده بیان می دارد، حال آن که ادیب عربی معنای 

خود را در قالب زبانی مقّید به آرایه های بدیعی عرضه می دارد.
آگاهی مصریان از نمونه های شعر قدیم باعث شد که ایشان از صورت بیمار شعر 
روی گردان شوند. همچنین آگاهی ایشان از ادبیات عربی و اطالع از خالی بودن 
دوره  شعر  نمونه های  از  گریز  احساس  این  آنان،  اشعار  در  بدیعی  صنایع  شعر 
انحطاط و فترت را تقویت می کرد. از این رو، طبیعی است که ذوق ادبی مصری از 
رهگذر برخورد با این نمونه های جدید متحول شود و جوانان شروع به رویگردانی 

از نمونه های ادبی روزگار عثمانی و گرایش به نوگرایی و تجدد پیدا کنند.
نشانه های این نوگرایی در مصر در آثار شاعرانی همچون محمود صفوت ساعاتی 
و عبی ابونصر و عبداهلل فکری و عایشه تیموریه پدیدار گشت اما ایشان نتوانستند 
به کلی از دام صنایع بدیعی و آرایه های لفظی خارج شوند و این محمود سامی 
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بارودی بود که توانست تا اندازه زیادی خود را از این قید و بند رهانیده و مرحله 
جدیدی از مراحل شعر را در مصر به نمایش گذارد. شوقی و حافظ ابراهیم دو 
شاعر بزرگ دیگری هستند که باوردی را در این مهم همراهی کردند. این سه 
شاعر و شاعران دیگری که عقاید و آرای شبیه به این سه شاعر بزرگ را در مصر 
و سرزمین های دیگر عربی داشتند در واقع، پایه گذاران نئوکالسیسم شعر عربی 

شدند.
این شاعران، شعر عربی را از وضعیت پریشانی که از اواخر دوره عباسی تا عصر 
نهضت، گرفتار آن بود نجات دادند و این کار، بیشتر با بازگشت به شعر عربی در 
شکوفاترین دوره های حیات آن و پیش از آن که آرایه های لفظی بر آن غالب شود، 

صورت پذیرفت.
با وجود این که شاعران مکتب نئوکالسیک مصر در احیای میراث گذشته با هم 
اتفاق نظر دارند اما دسته ای از ایشان با توجه به سرشت و ویژگی های فرهنگ خود 
از دایره تقلید پا را فراتر گذاشته و به سوی نوگرایی و تجدد حرکت کردند. ناقدان 
بر سر انتخاب شاعر یا شاعران نوگرای این مکتب با هم اختالف نظر دارند. گروهی 
از ایشان معتقدند که این شاعر نوگرا، بدون هیچ تردیدی بارودی است و گروهی 

دیگر بر این باورند که شعر فقط در آثار شوقی، وضعیتی متفاوت و نوین یافت.
ناقدان گروه نخست معتقدند که بارودی از شعر جاهلی و عباسی استفاده کرده و 
در روزگاری که شعر در آن مهجور و بی مقدار گشته بود و شاعران توجهی به بهره 
مند شدن از نمونه های عالی و زیبای آن نداشتند، این بارودی بود که شعر را از 
حالت جمود و رکود بیرون آورد و عظمت دیرینه شعر عربی را به آن برگردانید. 
ایشان اعتقاد بر این دارند که بارودی به خاطر توانمندی در بیان اغراض شعری و 
مطابقت دادن آن اغراض با واقعیت های زندگی از جرگه تقلید صرف، گام بیرون 

نهاد.
اما کاری که شوقی انجام داده، این بود که توانست خود را از قیود شعر جاهلی 
و تقالید قدیمی آن رهایی بخشد. او قصیده را با غزل آغاز نمی کند آنچنان که 
نمایشنامه  توانست  بار  نخستین  برای  او  می کردند.  چنین  گذشتگان  و  بارودی 
منظوم را از رهگذر ذوق مبتکر خود و نیز با آگاهی از ادبیات غربی وارد ادبیات 

عربی کند.
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6 بر طبق متن، کدام یک از موارد زیر، درباره شاعران نئوکالسیک مصر، 
صحیح است؟

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

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

7 منظور از »آنان« در سطر 20، کدام است؟
ب( شعرای قدیم مصر الف( ادیبان غربی  

د( شعرای صورت بیمار شعر  ج( ادیبان معاصر مصری  

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

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

د( شعر عرب حتی در دوران ابتال به آرایه های لفظی نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد.

9 کدام مورد، در خصوص نئوکالسیسم شعر عربی، صحیح نیست؟ 
I. پایه گذاران آن مصری و به یک اندازه خود را از دام آرایه های لفظی رهانیده 

بودند.
II. ناقدان در تعیین شعرای این مکتب، متفق القول نیستند.

III. شاعران این مکتب از شعر عربی در دوره شکوفایی آن روی برنگرداندند.
III )د          II و I )ج           III و II )ب         I الف( فقط

10 کدام یک از شاعران زیر، سرآغاز قصیده را غزل قرار نمی داد؟
ب( شوقی الف( بارودی    

د( برخی شعرای قبل از بارودی  ج( حافظ ابراهیم   
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بخش دوم

راهنمایی: برای پاسخگویی به سواالت این بخش الزم است موقعیتی را که در 
سوال مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس گزینه ای را که 
فکر می کنید پاسخ مناسب تری برای آن سوال است، انتخاب کنید. هر سوال 
را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت های مطرح شده در هر سوال و نتایجی 
که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است، پاسخی را که صحیح تر به 
نظر می رسد، انتخاب کنید و مطابق دستورالعمل زیر، در پاسخنامه وارد کنید:

1- اگر گزینه صحیح، گزینه الف بود، در پاسخنامه خود حرف A را درج کنید.
2- چنانچه گزینه صحیح، گزینه ب بود، در پاسخنامه خود حرف B را درج کنید.
3- چنانچه گزینه صحیح، گزینه ج بود، در پاسخنامه خود حرف C را درج کنید.
4- چنانچه گزینه صحیح، گزینه د بود، در پاسخنامه خود حرف D را درج کنید.

 توجه داشته باشید، چنانچه به نظر شما سوال دارای اشکال است، به صورت 
زیر عمل کنید:

الف( اگر فکر می کنید، بیش از یک گزینه صحیح وجود دارد، در پاسخنامه حرف 
E را درج کنید.

ب( اگر فکر می کنید اصاًل گزینه صحیح وجود ندارد، در پاسخنامه حرف N را 
درج کنید.

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

گذشته خواهد بود.
کدام یک از موارد زیر، در صورتی که صحیح فرض شوند، نتیجه گیری 

فوق را بهتر تضعیف می کند؟
الف( بیشتر افرادی که عالقمند به داشتن ضبط صوت هستند، قباًل یکی خریده اند.
ب( تعداد کل ضبط صوت های فروخته در سال قبل کمتر از سال پیش از آن بود.

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

ماه ژانویه به فروش رفتند.

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

فرض شوند، کدام یک از موارد زیر را می توان نتیجه گرفت؟
از  تر  مهم  دانشجویی،  در سن  برادرها  و  با خواهر  رابطه صمیمانه  داشتن  الف( 

داشتن چنین رابطه ای در 65 سالگی است. 
ب( برخی از کسانی که در جوانی به دانشگاه می روند، احتماالً در 65 سالگی از 

سالمت روانی خوبی بهره خواهند برد.
ج( روابط صمیمانه با خواهر و برادرها به سالمت روحی در 65 سالگی مربوط تر 

است تا ِصرف داشتن خواهر و برادر
د( افرادی که در سن دانشجویی از سالمت روانی خوبی برخوردارند، احتماالً در 

65 سالگی نیز از سالمت روانی خوبی برخوردار خواهند بود.

13 یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی مدعی است، از آنجایی که تنها 
کننده مصنوعی  ماده شیرین  از یک  باالیی  ُدز  که  گربه ای   520 از  یکی 
این شیرین کننده  به سرطان گردیده است،  بودند، مبتال  دریافت کرده 
انسان،  مصرف  برای  را  آن  می توان  و  نمی شود  انسان  در  سرطان  باعث 
بقیه  از  بهتر  شود،  فرض  صحیح  اگر  مورد،  کدام  داد.  قرار  تأیید  مورد 

ادعای شرکت مذکور را تأیید می کند؟
الف( برخی مواد شیمیایی که در انسان باعث سرطان می شوند، در گربه ها سرطان 

زا نیستند.
ب( احتمال ابتالی این گونه گربه به سرطان در شرایط معمول حدوداً یک گربه 
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از هر 540 گربه است.
برای  هستند  زا  سرطان  آزمایش،  مورد  گربه های  برای  که  شیمیایی  مواد  ج( 

حیوانات دیگری نیز که در این آزمایش به کار رفتند، سرطان زا می باشند.
د( طول عمر متوسط این گونه از گربه ها که در این آزمایش مورد استفاده قرار 
گرفتند 10 سال است، در حالی که محققین آزمایش را زمانی که این گربه ها 8 

ساله بودند، خاتمه دادند.

14 در مناطقی که بیماری ماالریا شایع است، بسیاری از کودکان قبل از آن 
که بدنشان در مقابل بیماری مصون شود، چندین بار به آن مبتال می شوند. 
مشخصًا آنچه روی می دهد آن است که سیستم ایمنی این کودکان با یک 
بار ابتال به بیماری، در مقابل آن مصونیت ایجاد نمی کند و این مصونیت 
فقط وقتی انگل بیماری چندین بار آن ها را بیمار می کند، ایجاد می شود. 
کدام یک از حاالت زیر، اگر صحیح فرض شوند، فرضیه مطرح شده در 

متن فوق را بهتر از بقیه، تضعیف می کند؟
بسیاری جهت  اقدامات  درمانی  کادر  ماالریا،  به  کودکان  ابتالی  به محض  الف( 
مراقبت ها  این  ولی  می دهند  انجام  بیماری  به  آن ها  دوباره  ابتالی  از  جلوگیری 

مداوم نیستند.
ب( ماالریا از طریق پشه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود و این پشه ها به 

تدریج در مقابل سم هایی که برای مهار آن ها به کار می رود مصون شده اند.
ج( ژن خاصی وجود دارد که اگر کودکان آن را از یکی از والدین خود ارث ببرند، 

آن ژن می تواند میزان مصونیت آن ها در مقابل ماالریا را بسیار باال ببرد.
از آن ها  به یکی  بدن  ایمنی  پاسخ سیستم  و  دارد  ماالریا وجود  نوع  د( چندین 

موجب مصونیت در مقابل بقیه انواع نمی شود.

که  معتقدند  آمریکایی ها  درصد   88 نظرسنجی،  یک  نتایج  براساس   15
این  یافته های  نیست.  مناسب  یافتن شغل  برای  زمان خوبی  اکنون  هم 
مرکز  دارد.  تناقض  ملی  مرکز  اقتصادی  تحقیقات  گزارش  با  نظرسنجی 
در  آمریکا  اقتصادی  بحران  که  است  شده  مدعی  اقتصادی  تحقیقات 
ژوئن 2009 به پایان رسیده است اما بسیاری از آمریکایی ها معتقدند که 
نرخ  نیست.  واقعیت های جامعه  بازتاب  آمریکا  اقتصادی سنتی  اقدامات 
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بیکاری در آمریکا همچنان در حال افزایش است و این نرخ هم اکنون به 
9/7 درصد رسیده است. این در حالی است که در هفته گذشته این نرخ 
9/4 درصد و در آگوست 9/3 درصد و در پایان جوالی 8/9 درصد بوده 
است. همچنین نتایج نظرسنجی نشان می دهد که تعداد افرادی که دارای 
شغل نیمه وقت هستند در حال افزایش است و این آمار در 20 سپتامبر 
حدود 18/8 درصد بوده، حال آنکه در هفته گذشته و در آگوست 18/6 

درصد و در پایان جوالی 18/4 درصد بوده است. 
بهترین وجه  به  را  زیر  به مطالب متن فوق، کدام مورد، عبارت  توجه  با 

کامل می کند؟
»در مجموع هنگامی که از آمریکایی ها پرسیده می شود که دلیل ادامه 

مشکل بیکاری کدام است،............. را نام می برند.«
الف( اقدامات اقتصادی دولت 

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

د( تناقضات موجود در گزارش های مربوط به وضعیت اقتصادی جامعه آمریکا

یا  و  ترک سیگار  به  قادر  که  افرادی  درمان  معتقدند،  درمانگران  روان   16
اساس  بر  آنان  می گیرد.  صورت  موفقیت  با  ندرت  به  نیستند  پرخوری 
تجربیاتشان به این نتیجه رسیده اند که ترک چنین عادت هایی تقریبًا 
نفر  ها  میلیون  می دهد،  نشان  تحقیقات  دیگر  طرف  از  است.  غیرممکن 
کشیدن سیگار را ترک نموده اند و بسیاری از مردم در کاهش وزن، موفق 
عمل نموده اند. اگر همه عبارات فوق، صحیح فرض شوند، کدام فرضیه زیر 

می تواند تناقض موجود بین آن ها را به بهترین وجه ممکن توضیح دهد؟
در  است که  داشته  ها وجود  این عادت  موفقیت های معدودی در درمان  الف( 

تحقیقات به آن ها اشاره شده است.
اراده  پرورش  و  تمرین  با  پرخوری  و  نظیر سیگار کشیدن  عادت هایی  ترک  ب( 

امکان پذیر است.
ج( جامعه آماری روان درمانگران، جامعه ای مناسب و کامل نبوده است.

د( افرادی که به روانشناسی باور دارند، در تحقیقات مورد استفاده قرار نگرفته اند.
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و خیلی  می گیرند  گاز  ها  آن  جالبی هستند؛  َکک ها حیوانات کوچک   17
خوب می پرند؛ آن ها نسبت به قدشان قهرمان پرش ارتفاع هستند. اگر 
یک َکک را در ظرفی قرار دهیم، از آن بیرون می پرد. پس از مدتی روی 
ظرف را سرپوش می گذاریم، تا ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد. َکک می پرد 
و سرش به در ظرف می خورد و پایین می افتد. دوباره می پرد و همان اتفاق 
می افتد. این کار را مدتی تکرار می کند. سرانجام در ظرف را برمی داریم 
و َکک دوباره می پرد ولی فقط تا همان ارتفاع، سرپوش برداشته شده و 
محدودیت فیزیکی رفع شده است ولی َکک فکر می کند این محدودیت 

همچنان ادامه دارد. 
اگر نتیجه آزمایش انجام شده بر روی َکک، در مورد انسان نیز صدق کند، 
متن فوق، کدام یک از استنتاج های زیر در مورد انسان را، بهتر تأیید می کند؟

بر  غلبه  در  او  به  کمک  برای  مناسب  مکانیزمی  انسان  کردن  شرطی  الف( 
محدودیت های محیطی نیست.

پذیرش  بلکه  نیست  حقیقت  می پنداریم،  حقیقت  انسان ها  ما  آنچه  گاهی  ب( 
واقعیت ها است.

واقعی در  نشان دهنده وجود محدودیت های  انسان  ج( محدودیت های ذهنی 
زندگی او است.

با تصور ذهنی موقعیت هایی که روی نداده است، باعث وقوع آن موقعیت ها  د( 
برای خودمان می شویم.

به  کنند  احساس  که  افرادی  در  از دوران کودکی،  انگیزه قدرت، پس   18
نحوی در جلب توجه و احترام دیگران عاجزند، بار دیگر بسیار نیرومند 
توجه  با جلب  تا  معمول تالش می کنند  از حد  بیش  افراد  این  می گردد. 

دیگران بر این ضعف غلبه نمایند. 
کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، ادعاهای فوق را به بهترین 

وجه پشتیبانی  می کند؟
الف( اگر انسان طی رشد و بلوغ با تنش بسیاری زیادی روبرو نشود، انگیزه قدرت 

را از دست می دهد.
ب( برخی افراد که در رسیدن به قدرت از دروغ استفاده می کنند ممکن است در 

جلب توجه دیگران مشکل داشته باشند.
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