
» سالم و خسته نباشید به همه دوستان و دانش آموزان خوبم در گروه علوم انسانی « 

معنی لغت
)3(

3پاسخ گزینه-1
:موارد نادرست

شنیدن و گوش دادن:استماع
خوگرفته:مالوف

سرزنش کردن:عتاب کردن
1پاسخ گزینه-2

گرامیداشت:اعزاز 
آرزومند:شایق

زبانه و شعله ي آتش:التهاب 
صرف:مجرد

1پاسخ گزینه-3
طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند:ولیمه

امال
)3(

4پاسخ گزینه-4
نباشد مجال تجاوز فراخ تر باشدمنسوبهر کار که به قصد نقض عهد

)کلیله و دمنه.(طراح محترم فعل منفی نباشد را هم مثبت گرفته اند
2پاسخ گزینه-5

ش کجا خواستی رستخیزچنگز/  یکی شیر شرزه به چنگال تیز 
3پاسخ گزینه-6

حرب و نزاع

تاریخ ادبیات
)1(

4پاسخ گزینه-7
حسن حسینی:هم صدا با حلق اسماعیل

نادر ابراهیمی: دیدارسه 
اسالمی ندوشن:روزها

دانش ادبی
)4(

2پاسخ گزینه-8
تشبیه گسترده:زلف چو چوگان

تشبیه فشرده:گوي دلم
1پاسخ گزینه-9

ابرو داشتن آتش استعاره تشخیصی/ خورشید استعاره از چهره:استعاره
آبرو داشتن آتش:تشخیص

داستان حضرت خضر و آب حیات:تلمیح
آب/آتش :تضاد

4پاسخ گزینه- 10

3پاسخ گزینه- 11
امید گشاد از ماه عید از تهی مغزي است همانطور که ناخن تنها براي پشت سر خاراندن است:اسلوب معادله:د
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حضرت خضر و آب حیات بخش:تلمیح:ب
هجران به وصل/وصل به هجران:تشبیه:الف

نگاه تلخ:حس آمیزي:ج

دانش زبانی
)9(

2پاسخ گزینه- 12
مضاف الیه مضاف الیه:دیوانه قلمرو صحراي وحشت)1
صفت مضاف الیه:گوشه ي آن بام)2
مضاف الیه مضاف الیه:سلسله ي زلف تو)3
مضاف الیه مضاف الیه:میانه ي دل ما)4

1پاسخ گزینه- 13
ثواب/صواب)2
ثمن/سمن)3
عسیر/عصیر/اسیر)4

3پاسخ گزینه- 14
نقش تبعی:نامهربان و مهربان)ج
صفت مبهم:هر:د

4پاسخ گزینه- 15
است» کنار آمدن «4اما در گزینهاست»درست کردن«ساختن به معنی 3و 2و 1درگزینه 

1پاسخ گزینه- 16
رویش را عیان نمی بینم

فعل:نمی بینم/مسند:عیان/ رویش مفعول/ من  نهاد
)سوال ایراد دارد(

قرابت معنایی

1پاسخ گزینه- 17
اغتنام فرصتدوري از کاهلی و )د

دعوت به تالش و کوشش)ب
دعوت به خویشتن داري.از بین می رودمرد تند مزاج هنر و خردش )ج

دوري از هوا و هوس) الف
)ساختن شرایط  شاد ، سخت است(2پاسخ گزینه- 18

ناپایداري شادي و غم مفهوم مشترك گزینه ها
3پاسخ گزینه- 19

مفهوم مشترك گزینه ها و صورت سوالدارایی دعوت به بخشش
دعوت به عفو کردن و گذشتن از گناه است: 3گزینه

3هپاسخ گزین- 20
دعوت به تالش براي کسب روزي: 3مفهوم مشترك صورت سوال و گزینه

2پاسخ گزینه- 21
است4و3و 1قدر لحظه را دانستن و افسوس نخوردن مفهوم مشترك گزینه 

4پاسخ گزینه- 22
و صورت سوال4وطن  مفهوم مشترك گزینه حب
)راست قامتی و زیبایی معشوق(1پاسخ گزینه- 23

جاذبه ي معشوق و درماندگی عاشق:و صورت سوال 4و3و2مفهوم مشترك گزینه 
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4پاسخ گزینه- 24
.دیدن اسرار در وادي معرفت است:معرفت:الف
استعشق وادي اي که در آن  آتش و سوختگی وجود دارد :ب
و سرگشتگی استحیرت نا آگاهی  و سرگردانی  معرف وادي )ج
رخ می دهداستغنا بی ارزشی دو عالم در وادي )د

)بلند پروازي وبیشتر در معرض خطر بودن(2پاسخ گزینه- 25
به خود بدي کردن مفهوم مشترك سایر گزینه ها

موفق و پیروز باشید
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(جدید نظام پاسخ نامه تشریحی عربی )گروه علوم انسانی   
 

 
 

  
 

98کنکور انسانی  

تیر 13نجشنبه پ-1398آزمون سراسری سال   

 دانیال حیدری

 

....یأتی أن قبل من رزقناکم مّما أنِفقوا -26 

 روزی و روز در اختالف 3و 2 گزینه بین شود می حذف کرده معنا مضارع که 4و1 های گزینه پس دادیم روزی یعنی است ماضی فعل رزقنا

است صحیح 2 گزینه پس است نکره یوم که است  

....أکثر هذا قبل لی کان ما کبیرة،و مکتبة االن لی -27  

 کتابخانه یا بزرگ ای کتابخانه: شود می معنی که ونکره است وصفت کبیرة،موصوف مکتبة دهد می(دارد) معنی جمله اول اسم+ل

است صحیح 3گزینه پس نداشت:میشود معنی اسم+ل کان ما _ میشود رد 4و2های گزینه پس بزرگی  

....بها لنا طاقة ال اُمور ِفی صبَرنا یزید ما -28 

 طاقة_ میشود رد 3و2 های گزینه پس_آنچه معنی به است موصول آن قبل منفی،مای نه است مثبت مضارع افزاید می یعنی یزید

است صحیح 1گزینه پس است غلط 4 گزینه که توانی یا طاقتی یعنی شود ترجمه نکره باید که است جنس نفی الیاسم   

....الحقیقة ُیعّرف سراب   إاّل  هو ما و الکّذابَ  أتستشیر -29  

 حقایق 2گزینه در است غلط 4و1 های گزینه پس است نکره سراب – میشود رد کرده معنی استمراری ماضی که 1گزینه پس است مضارع تستشیر

  است صحیح 3گزینه پس باشد می صحیح آن است،مفرد اشتباه

....سُتصبح لفکره مناسًبا طعاًما یجد الّذی اإلنسان إن -30  

 صحیح 2گزینه نتیجه در بیایید خواهد با باید پس است آینده حستصب _ است غلط 4و3 های گزینه پس که انسانی یعنی الذی االنسان

.است  

....أّنهما یعتقد من إال والَدیهم األوالد من َیترک ال -31  

تر است چون با فقط ترجمه شده و بعد از فقط  یحصح 4ینه،گز4و1 ینهگز ینب –ترجمه نشده است  3و2 یها ینهدر گز یهموالد در هم

کرده است. ات معنثبفعل را م ینبعد از إلّا را ترجمه کرده و همچن یکلمه   

... یبصلیح یتخصّ  الّذی الّدکان من حاسوبی ِاسترجعتُ  -32  

 ترجمه ی،حاسوب(ی) ضمیر است غلط برگشتیم 2 گزینه در _ است غلط برگشتم و دادم پس 1گزینه گرفتم،در پس یعنیسترجعت  ا

است صحیح 3گزینه پس است غلط ،کارش4گزینه در _ است شده ترجمه است غلط نیز دوم نشده،فعل  
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(جدید نظام پاسخ نامه تشریحی عربی )گروه علوم انسانی   
 

 
 

  
 

98کنکور انسانی  

تیر 13نجشنبه پ-1398آزمون سراسری سال   

 دانیال حیدری

:الصحیح عّین -33  

 حالیه ی جمله در چون یخاف فعل و شد نزدیک یعنی دنا 3گزینه در.است شده معنا اضافه است،ضمیر غلط هایش خواسته 2 گزینه در

 ترجمه مضارع صورت به باید یظهر فعل نیز 4گزینه در   .ترسید می شود معنا باید پس شود معنا استمراری ماضی صورت به باید است

.است صحیح 1گزینه پس بعید ماضی نه شود  

:الخطأ عّین -34  

 3گزینه روی طراح نظر احتماالً و دارد مشکل تست این _ کرده ترجمه معرفه ار علم 3گزینه در ولی دارد مشکل مفهوم نظر از 2گزینه

 است

:الصحیح عّین «بخورند آنها های میوه از دیگران تا کاریم می درختانی ما -35  

 میشود حذف 3و2های گزینه پس است غلط بیاید نحن فعل بعد واینکه است مستتر ننح همیشه الغیر مع متکلم مضارع فعل فاعل

.رسیم می 4گزینه به و میشود رد آورده معرفه که 1گزینه پس است نکره درختانی –  

 خارق قدرت با فکی ودارای است وحشی او ،ها سگ انواع از بعضی به  میباشد شبیه که است حیوانی گرگ :متن ترجمه

که  جایی تا میکنند زندگی کوهستانی مناطق در تایی دو یا تنها ها گرگ. است دوری های مسافت در آن حمل و شکار صید برای العاده

فقط میان فصل زمستان جمع میشوند برا اینکه باشند در گروه هنگام چیزی از غذا جستجو می کنند. . میشود سخت مشاهده آن در انجا

و هر آنچه سرما شدت یابد گرگ ها بیشتر خشن و با جرئت می شوند. پس خارج می شوند به مکان های شلوغ همچون باغ ها برای 

خود می کند. گرگ ها میان روز در غاری بین صخره ها می خوابند و  جستجو غذا، و این حیوان تالش غیر عادی برای محافظت از سالمت

!کیلومتر در یک شب  64تا  48خارج میشوند برای شکار شب ،و امکان دارد بپیمایند مسافتی بین   

:الصحیحعّین  -36  

بخش دومش اشتباه  3 ینهدر گز –کنند  یم یزنگ یغذا ، گروه یهته یگرگ ها به خاطر سرما در زمستان و سخت –است  یحصح 1گزینه

 است

....والجرأة الخشونة ازدیاد ُیسبّیب ماذا -37  

میشود ها گرگ در جرئت و خشونت شدن زیاد  باعث آن در شکار شدن کمتر و آن سرمای و زمستان فصل – است صحیح 2گزینه  
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98کنکور انسانی  

تیر 13نجشنبه پ-1398آزمون سراسری سال   

 دانیال حیدری

:یحالصح عّین -38 

.است اشتباه ها گزینه بقیه – صید شکار برای اش قوی فک کند، می کمک ها گرگ به – است صحیح 1گزینه  

:الذئب عن الخطأ عّین-39  

گرگ ها فقط در فصل زمستان جمع می شوند نه در طول سال. –خطا دارد  3گزینه  

:تصبح -40  

.است صحیح 4گزینه پس( 3و 1 های گزینه رد)هناک نه است صعب خیرش و تصبح،رویت اسم – است غلط للمخاطب 2گزینه در  

:تتجّمع -41 - 

است صحیح 2گزینه پس است غلط متعددی ،4گزینه در و غلط ،للمخاطب3گزینه – غلط 1گزینه در باب تفعیل  

:متوّحش -42  

.است صحیح 4گزینه پس است غلط تفعیل باب از 3گزینه در و است غلط 2گزینه در مبنی – است غلط 1گزینه در مجرد ثالثی فعل از  

:الکلمات حرکات ظبط فی الخطأ عّین -43  

 آن درست است، غلط یَتَعایِشوا 4گزینه در-2بگیرد تنوین ان مثل باید پس است وجه صفت مضرُ 2گزینه در -1: دارد خطا دو سوال این

 غلطش چون است  4 هگزین طراح نظر بنده نظر به اما – تَعایُشاًاست آن ودرست است، است غلط تَعایَشاً همچنین. است یَتَعایَشوا

.  باشد تایپی اشتباه 2گزینه است ممکن و است مشخص کامالً  

:المتضاد من فیه لیس ما عّین -44  

 و قلیل) و(أعداد و اصدقاد)،4گزینه در   - متضادند(وبعید قریب)و(یبعّدویقرّب)،3گزینه در – متضادند یضر و ،ِینفع2گزینه در

است جواب 1گزینه پس متضادند(کثیر  

الخطأ: یّنع -45  

 جای به بود می أصغر باید پس میکنیم استفاده أفعل از هم بازم باشد مونث اگر حتی اسم دو بین مقایسه است،برای جواب 4گزینه

.صغری  
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98کنکور انسانی  

تیر 13نجشنبه پ-1398آزمون سراسری سال   

 دانیال حیدری

الصحیح:عّین  -46 

است غلط ها گزینه بقیه -میشود ریال 100 برابر 5 در ریال 20:است صحیح 1گزینه  

بالجملة:  المفعول موصوفآً عّین  -47 

،طائرا مفعول است و جمله ی بعد از آن جمله ی 4که در مورد سوال جمله ی وصیفه خواسته که موصوفش مفعول باشد که در گزینه   

است جواب 4گزینه پس..... زند می نوک که ای پرنده:دهد می توضیح آن مورد در که است وصفیه  

.... یعادل أن ُیمکن مضارًعا عّین -48  

: است صحیح 2گزینه پس میشود ترجمه استمراری ماضی صورت به باشد می ماضی آن قبل فعل که وصفیه ی جمله مضارع فعل

 اید می نکره  اسم یک از بعد که است، جمله ای وصفیه ی جمله. اش زیبایی مرا کرد می متعجب که مناظری سفر راه در کردم مشاهده

.شود ترجمه «که» با باید حتماً و دهد می توضیح آن مورد در و  

.... علی یدل ال الناقص الفعل عّین -49  

 پس دهد می داشت معنی اسم+ل+کان –. است سبز سر بهار در زمین:نیست ماضی پس دهد می «است» معنای ،کان3گزینه در

است جواب 3گزینه پس است ماضی که میدهد بود معنای 2گزینه ودر است ماضی 4و1گزینه  

:المنادی فیه لیس ما عّین -50  

 دیگر های گزینه در ولی –....  کنند می کمک که هستند کسانی همان من دوست قوم:نیست داامن و است مبتدا ،قوم3گزینه در

وسالم.است جواب 3گزینه پس هستند منادا که اند گرفته قرار خطاب مورد اُم،رب،ولد  

 

 

 إنّ معی ربّی 
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 ها به ازای خدمات شرکت درخواست کردند، هشت ميليون دالر بود.پولی را که آن «:»گزينه  -67

 شود.عدد قبل از اسم جمع بسته نمی 

 ها سابقاً در چنين محيطی بزرگ شده اند. بدتر از همه اين که، آناز گفتن چنين چيزی متاسفم، اما «: »گزينه  -77

 شود. استفاده می the worst thingاز « بدترين چيز»برای بيان صفت عالی با معنی  

 چنين کشوری است که کاغذ، ابريشم و باروت را اولين بار توليد کرد.«: »گزينه  -77

ول شود که به علت نبودن اين دو از موصاستفاده می in whichيا   whereبرای بيان کلمه موصول برای يک مکان از  

that  شود. استفاده می 

 برد.تيم  به آسانی بازی را میچين اعتقاد دارد که اعضای «: »گزينه  -77

 ?Jane believes …., doesn’t she   آوريم: میدر سوال ضميمه، اگر جمله مثبت باشد، قسمت انتهايی را منفی  

دهند، به خاارر  مان انجام میوالدينتوانيم انجام بدهيم، بخشيدن اشتباهاتی است که ها میهمه چيزی که ما بچه   80-

 اين که هيچ انسانی کامل نيست. 

 ( مبادله کردن4 ، فکرکردن( فرض کردن3  بخشيدن( 2  احترام گذاشتن  (1

-81 ها خيلی باالست.باشد. به همين دليل است که قيمتتر از تقاضا میعرضه کاالها پايين  

 ( تخفيف4    ( تقاضا3   ( هزينه2   اسکناس (1

-82 باشند.است راضی میک( که در اين روزها در دانشکده داشتهپدر و مادر تام کامالً از پيشرفت تحصيلی )آکادمي   

  ( ماهر بودن در4 بخش بودن برای ( لذت3  ( راضی بودن از2  در دسترس بودن (1

چه تر تحت تاثير آنها بيشاند. در حقيقت، آن)زيادی( به تلويزيون وابستهای اين روزها مردم در حد فزآينده   83-

  هستند.بينند در آنجا می

 ( اميدوارانه4  رور فزآينده( به3  رور آرام( به2  رور ناگهانیبه (1

-84 شان تبديل به يک مرکز آموزشی بزرگ بشود. ها اميدوارند که کارگاه آموزشی فعلیآن     

  ( دريافت کردن4  ( منعکس کردن3 ( بزرگنمايی کردن2  تبديل شدن به (1

ما هميشه به خارر نداريم که اين موهبت بزرگی است که همه در خانواده ما احساس خوبی دارند. ماا هماه باياد       85-

 ارج بگذاريم.اين را 

  ( موهبت، برکت4   ( ميراث3   ( هويت2   سرگرمی (1
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-87 آيند.اند( و هنوز هم با هم کنار میاند )زندگی کردهسال با هم بوده بيش از پنجاهپدربزرگ و مادربزرگ من،    

 از هيچ تالشی دريغ نکردن( 4  ( ادامه دادن3  ( با هم کنار آمدن2  مراقبت کردن (1

  

اند. اين به وضوح بيانگر نبودهتماس در ام با من م، هيچ يک از دوستان قديمیاز وقتی که من نقل مکان کرد    86-

 باشد.می« از دل برود هرآنکه از ديده برفت»المثل(: )ضرب 

 

 (:clozeترجمه متن کلوز )

که « فليکس»آلبرت تاسيس شد و گريس دونر در مراسم يادبود پسرشان توسط  The Run For it Foundation موسسه

 در سن يازده سالگی درگذشت.  5891شد و در سال  قربانی سرطان مغز

نفر در سال  955نفر به باالی  15اسيس شد، به تدريج از حيث اندازه، تقريباً از ت 5891اين موسسه که در سال 

-کند. امسال، سازمانآوری پول از افراد خيّر برگزار میاست. هرساله اين موسسه را جهت جمعگذشته افزايش يافته 

شود دهی میتوسط داوطلبان سازمان آوری کنند. همان طور که مراسمدهندگان اميدوارند که حتی پول بيشتری را جمع

 شود. جامعه اهدا کنندگان پشتيبانی میو توسط 

شود که جهت پشتيبانی از تحقيقات سرطان و تالش جهت ها واريز میبچهآوری شده مستقيماٌ به بيمارستان جمع 5هر پنی

 شود. هايی که سرطان دارند میزندگی بچهبهبود 

-88   حيح می باشد.صساختار مجهول گذشته جواب    

-89 ( به تدريج4 ( اميدوارانه3 ( صبورانه2 ( در حد گسترده5    

-90  .کنيماستفاده می toبرای بيان منظور و هدف از انجام کاری از مصدر با   

-91 ( صحيح است.is organizedهوم جمله، ساختار مجهول حال ساده )با توجه به مف  

-92 ( بهتر کردن، بهبود بخشيدن4 گردن( مرتب 3 شناسايی کردن( 2 ( درمان کردن5  

 

 (:Passage Iمتن اول )

انهد، يعنهی   مواجهه چهره به چهره با يک مشکل جدّی يافتهه  فرستند، خودشان را دراشيا را به فضا میهمه کشورهايی که 

ههای از  مهاهواره ها، بالاستفاده از پرتابهای ها، بقايای قسمتهايی از راکتعبارتست از بخش« زباله»زباله فضايی. 

جها ممکهن اسهت نهيم     رده خارج شده و ساير اقالم توليدی که در فضا وجود دارند و اصالً هيچ کاربردی ندارنهد. در آن 

نتظهار داشهته باشهيد، همهه     اميليون ضايعات خطرناک در مهدار وجهود داشهته باشهد. همهانطور کهه شهما ممکهن اسهت          

هسهتند کهه ايهن مهواد     ههايی  حلها در حال کار کردن بر روی راهنيا نگران هستند. بسياری از اين کشورکشورهای د

 زائد را از بين ببرند.

پيکر و شبکه آلومينيومی، تقريباً بهه عهر    غولاست. اين فوالد الکترومغناطيسی ساختهآژانس فضايی ژاپن يک محفظه 

باشد، شبکه که پر از زائدات می کند. اينکند را جذب میطی مسير میچرخد و قطعات فلزی را مینيم مايل در فضا 

ی ايهن شهبکه کارسهاز    سوزند. اگر ايهده آوری شده در )فرآيند( ورود مجدد میقطعات جمعشود. در جوّ زمين رها می

 کند. ريزی میشود، ژاپن برای ساختن يک شبکه خيلی بزرگتر برنامه

                                                           
1
 Penny واحد پول خرد انگليسی 
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فضاپيمايی را طراحی کهرده اسهت کهه بهه عنهوان يهک       کرده است. آن يک متفاوتی را پيشنهاد پاسخ يک شرکت سوئيسی 

اين ابزار سوئيسی در داخهل اتمسهفر   کند. )درست( شبيه شبکه ژاپنی، مضرّ میآوری زائدات ابزار بزرگ برای جمع

 برد. از بين میافتد و محتويات آن را در اين فرآيند زمين می

-93 «نوع جديدی از زائدات»موضوع متن چيست؟   

-94 «مواد زائد الکترومغناطيس»کدام يک از موارد زير در متن تعريف شده است؟   

هاای  در تماام جنباه  اخته شده توسط آژانس فضايی ژاپن و وسيله ساخته شده توسط شزکت سوئيسی وسيله س   95-

 بسوزانند.اند تا مواد زائد را از مسير زمين ها رراحی شدهزير به هم شبيه هستند به غير از اين که آن

-97  «شبکه»در پاراگراف دوم به چه چيزی اشاره دارد؟  one کلمه  

 

 (:Passage IIمتن دوم )

از صهحراهای خيلهی داد در آفريقها و    هها  از محهيط  ایفکر کنيد که مردم قهادر هسهتند در تنهوع گسهترده     ستشما ممکن ا

های باهوشی هسهتيم، در  ما به خاطر اين که گونهخاورميانه گرفته تا سرمای زياد سيبری و شمال کانادا زندگی کنند. 

-مان در اقليماستفاده از آتش برای گرم نگه داشتنمان در شرايط سرد و بعدها از تهويه هوا برای خنک نگه داشتن

هايی زندگی کنند که هيچ ها وجود دارند که قادرند در محيطای از ارگانيسماما تنوع گستردهايم. های گرم کار کرده

 ها(. تواند زندگی کند، مثلِ موجودات غير هوازی )اکستروموفيلنسانی نمیا

مهاهی  اپينولوريکوس سينزيا که يک موجود کوچک است که حدود يک ميليمتر طول دارد و کمی شبيه ژلهبه عنوان مثال، 

کسهينن  د بهدون ا رسهد قهادر باشه   است. اين حيوان که اخيراً يافت شده، به طور خاصی جالب است، چون به نظر مهی 

ههايی  ها حاوی ميتوکنهدری های بيشتر ارگانيسمسلولی غيرهوازی است. سلولزندگی کند و بنابراين، يک موجود تک

هههای اپينولوريکههوس سههينزيا حههاوی کههه سههلولباشههند، در حههالیمههیهسههتند کههه حههاوی اکسههينن بههرای توليههد انههرژی 

دسهت  انهد، ميکهروب هسهتند و بهرای بهه     تهاکنون کشهف شهده   باشند. بيشتر موجوداتِ غيرهوازی که ميتوکندری نمی

رونهد  کنند. برخی از موجودات غيرههوازی در صهورت وجهود اکسهينن از بهين مهی      آوردن انرژی از تخمير استفاده می

 ميرند(.  )می

-96 «توليد نوع خاصی از مخلوقات»ف اصلی متن چيست؟ هد  

ها قادر به آن»شود؟ غيرهوازی توسط متن حمايت میهای ی ارگانيسمک از عبارات زير دربارهکدام ي   98-

 «باشند.های خالی از اکسينن میزندگی کردن در محيط

-99 اشاره دارد.« هاميتوکندری»در پاراگراف دوم به  whichکلمه   

-100 «توصيف روابط علت و معلولی»های منطقی در اين متن استفاده نشده است؟ کدام از از تکنيک  
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 رانیمحسن قص: تهیه و تنظیم  89پاسخ تشریحی ادبیات تخصصی انسانی 

 ضمنا توجه  .روح حماسه در بعد زمینی آن ، در مثنوی های این دوره غلبه دارد»  3گزینه  در -631 

 داشته باشید که در بعد آسمانی با مفاهیم عرفانی سرو کار داریم 

 3گزینه : پاسخ 

 بوده است « سعدی و حافظ » فرخی یزدی تحت تاثیر شاعران گذشته  6در گزینه  -631 

 6پاسخ گزینه 

 .بوده است « محمد علی جمالزاده و صادق هدایت » دهخدا مورد توجه نثر  -639 

 3گزینه : پاسخ 

  ساده ، تا آنجا که نثر  از بین می رودبر ایران    تیموریانمی یابد و در قرن هشتم با سیطره  قوت نثر فنی کم کم در قرن هفتم  – 638 

 .بازنویسی می کنند   سادهرا به زبان  فنیرا می گیرد و نویسندگان ، کتابهای  فنیدر اکثر کتاب های این دوره جای نثر 

مورد اشتباه مواجه هستیم و هر دو گزینه هم در جواب دیده می شود باید ببینیم طراح این سوال کدام روش را  1جمله اشتباه و  5در این سوال ما با 

 در نظر گرفته است 

 4گزینه البته شاید هم  2گزینه : پاسخ 

 3در گزینه / مفهوم توصیه به خردگرایی شعر نشانه سبک خراسانی است  2در گزینه / نشانه سبک خراسانی است « مر » واژه  6در گزینه  -641 

 .عشق آسمانی و عرفانی دیده می شود که نشانه سبک عراقی است  4اما در گزینه ./ عشق زمینی در مفهوم عاشقانه نشانه سبک خراسانی است 

 4گزینه : پاسخ 

 3گزینه  -646 

 از ویژگیهای ادبی شعر سبک عراقی است  2گزینه  -642 

 2گزینه : پاسخ 

 -6ایهام تناسب : شکر / معشوق خسرو و فرهاد  -2شیرینی  -6ایهام تناسب  : شیرین / خسرو پرویز  -2پادشاه    -6ایهام  : خسرو  – 643 

 موردی یافت نمی شود  4در گزینه / معشوق خسرو    -2شیرینی 

 4گزینه : پاسخ 

هم در این بیت دیده نمی شود پس « همسان » جناس تام / د حذف می شو 4و 6نداریم پس گزینه« ایهام تناسب » چون در این بیت   -644 

 / حذف می شود  2گزینه 

 3گزینه : پاسخ 

 تشبیه = بر سیمین تو / استعاره از معشوق = تنگ شکر / تشخیص و استعاره = ای قمر =  6در گزینه  -645 

 / ی اضافه تشبیه= مشک زلف / تشخیص و استعاره = مشک و عنبر واهلد =  2در گزینه 

 استعاره از معشوق = بت / تشبیه = کام و دهان تنگ شکر شود =  3در گزینه 

  تشخیص و استعاره داریم اما تشبیه دیده نمی شود=  4در گزینه 

 4گزینه : پاسخ 

 عدد هزار -2بلبل  -6هزار دارای دو معنی ایهام دار است =  6در گزینه  -641 
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 از دست دادن تاب و طاقت  -2تاب خوردن   -6تاب دارای ایهام است =   2در گزینه 

 بو ایهام ندارد و فقط معنی آرزو در این بیت به چشم می خورد =  3در گزینه 

 شاره کنند همگی ایهام دارند و می توانند عالوه بر معنی مستقیم به موسیقی هم ا/ عشاق / بنواز / راه مخالف / پرده = 4در گزینه 

 3گزینه : پاسخ 

 / تشخیص = فغان کردن غنچه / استعاره از دهان = پسته خندان  -6در گزینه  – 641 

 / مجاز = خاک / استعاره مصرحه و مجاز  = ای لعبت / تشبیه = خاک شدن =  4در گزینه 

 4گزینه : پاسخ 

 تنها به معنی رایحه است « بو » ایهام نداریم و واژه  6در گزینه  – 649 

 6گزینه : پاسخ 

 می رسیم  2هم حسن تعلیل دیده می شود پس از حذف گزینه  به گزینه «  الف »  در بیت گزینه / مجاز داریم « ب » در بیت گزینه   – 648 

 2گزینه : پاسخ 

 حذف می شود  3و  2پس گزینه های / ن شب و روز  و  خورشید و مه دیده می شود لف و نشر بین واژگا( در گزینه الف  – 651 

 . مشهود است « خنده شیرین » هم حس آمیزی برای « ه » در گزینه 

 4گزینه : پاسخ 

 افیه ندارند ق« جسم » و « روح » که الحاقی است جدا شود  « انی » اگر « جسمانی » و « روحانی » واژگان قافیه   3در گزینه  – 656 

 3گزینه : پاسخ 

 جناس تام هستند و می توانند قافیه باشند  2خویش و خویش در گزینه : نکته ./ قافیه ندارند « کفر » و « شکر » واژگان  3در گزینه  – 652 

 3گزینه : پاسخ 

 / می رسیم  4باتقطیع هجایی به گزینه  – 653 

 4گزینه : پاسخ 

است و هردو اختیار را دارد« مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن » دارای وزن  6گزینه  – 654 

 6گزینه : پاسخ 

 است« مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن » می دانیم که نوع دیگر این وزن / فعلن است / مستفعل مستفعل مستفعل مستف » وزن بیت  – 655 

 2گزینه : پاسخ 

 « هزج مثمن سالم » مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  =  6گزینه  – 651 

 « رجز مثمن سالم » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن =  2گزینه 

 هم چون محذوف نیستند غلط است   4و  3گزینه 

 6گزینه : پاسخ 

 3گزینه  – 651 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 .است « مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن » وزن صورت سوال  – 659 

 این وزن به صورت سالم به کار رفته است و در گزینه های دیگر بحر یکی است اما محذوف آمده است  6نها در گزینه ت

 6گزینه : پاسخ 

  2گزینه  – 658 

  2گزینه  – 611 

 غلط نوشته شده اند / نوعی ساز :  ارغنون / کفش : چارق / پوشاندن : لف / فرمانروا : مامور   -616 

 3پاسخ گزینه 

 « من نمی خواهم از بام تو بپرم » مفهوم متفاوت است   2همه ابیات اشاره به پریدن مرغ و عدم بازگشتش اشاره دارند اما در گزینه  -612 

 2گزینه : پاسخ 

 6گزینه  – 613 

 4گزینه  – 614 

 6گزینه  – 615 
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 (ترجمه)  .611

 (رطل شر فعر ): «عتَسر  »/ (4و  2 یهر   نر  ی)رد گز گرر ا (رطش اتاد): «إن»

 (ی صفو ل ج ) «: ل ُعت» ا/ر نیسخ: « ًمکال» /(4و  3 یه  ن ی)رد گز ییدشن

: «رفک ر »/ اسرت ر کّترذ ن آ پس (طشر ابجو): «رکّتذو فه»/ انید میا ر آن  ک

   رب رة آن، در موردشد«:  یف/ » نک کرف (رامل فع)

 (ترجمه)  .611

 ر   ع «: ر  الرالا اُ ُطری    ع»وجرود دارد/   (در ابتردای ج لر   : )«هن کَ»

/ نرورانی هر یی   : مر هی «أس  ک مُضیئة» /(ه  ن یگز ری)رد س  کی اقی نوست ری

 یهر   نر  ی)رد گز کنم ه  را مش هده می آنک  من  (ج ل  وصفی : )«اُش هده »

   ب  تعجّب( ح ل): «مُتعجّب ً/ »(4و  1
 (ترجمه)  .611

صرد  ق)فعل شررط(  «: قصدت(/ »4و  3 یه  ن ی)ادات شرط( اگر )رد گز«: إن»

/ رترر ب کنرریپ (مضرر را اُتزامرری) «:ن ترمرریَأ(/ »هرر  نرر یگزسرر یر )رد  کنرری

: مکر نی ن من سرب/   «مک ن غیرر من سرب  »/ (4رد گزینة ه  ) ب ُ ز«: ُنّف ی تا»

ضر ی  سر یتی/   : «ضیَّعت»/ (ه  ن یگزس یر )رد  بدان )جواب شرط(«:  علمف»

 : ح  مردا«ح ّ اُنّ س»

 (ترجمه)  .611

سر یر  )رد  رابرر ب«: واءسر (/ »4و  3 یهر   نر  ی)رد گز  ة مرداه«: لّ اُنّ سک»

: «عظرم »: گوشرت/  «ُطرم »نیسرتند/  ز     جر  «:     هرم سروی   مر (/ »ه  ن یگز

: از یر  پردر و مر در، از پردر و     «الُاّ و ألب»پی، عصب/ : «عصب»استخوان/ 

ج ر   : )«اُجهّر ل »در ح ُی ک /  (ح ُی : )«و» /(3و  2 یه  ن ی)رد گز دریم 

: افتخرر ر «یفتخرررونَ» /(3و  2 یهرر  نرر ی)رد گز ن دانرر ن («اُج هِررل»مکسّررر 

   یود : ب  نسب«بنسبهم»کنند/  می

 (ترجمه)  .611

 (م ضری سر ده یر  نقلری منفری     : )«ُم یکن»: مؤُّفش، نویسندة آن/ «مؤُّف »

: حرکرت دادن  «تَطریر  یرده  »/ (4و  3هر ی   )رد گزینر   نبود، نبروده اسرت  

نق شری   (جر   در این) :«رسمی»: وُی/ «وُکنَّ » /(4و  1ه ی  )رد گزین دستش 

 کرد : تأُیف می«یُؤُ ف»سرود/  : شعر می«یُنشد/ »(ه  ن یگزس یر )رد  کرد می

در ابتدای ج ل ، سر    «ک نَ»توضیح نکتة مهم درسی: ب  توج  ب  وجود فعل 

صرورت م ضری اسرت راری     تطت ترأییر آن، بر    ،«یرسم، یُنشد و یُؤُّف»فعل 

    اند  ترج   شده

 (ترجمه)  .616

 «شود  سره ی  ن زیر اشعة یورشید فروزان، سوزانده می»عب رت:  صطیح رج ةت

 (ترجمه)  .611

بسری ر  انسر نی م ننرد ایرن انسر ن،     و نجر ت دادن   »عبر رت:   حیترج ة صرط 
 «ست!تر ا سخت

چنرین   است، هم «نج ت دادن»مصدر ب ب افع ل، متعدی و ب  معن ی  «إنق ذ»
 است  «تر سخت»اسم تفضیل ب  معن ی  «أصعَب»

 (ترجمه)  .611

 : مُعجرم  صَرریرج جردّاً   «فرهنگ بسی ر کوچکی است»ُ وسوعة/ ا :«ن م  انشد»
یج ر ُ، یشر لُ/   ( ج لر  وصرفی   ): «کر  در برردارد  » /(4و  3ه ی  )رد گزین 

 (ه  ن یگزس یر )رد  : قلیالً من اُعلوا «تعداد اندکی از علوا»
 (مفهوم)  .611

دانرد کر     ه  را فقر  کسری مری    نع تارزش »گوید:  ب رت صورت سؤال میع
از انب رهر ی آب  : »«2» ة؛ مصرراا گزینر  «مصیبت بر وی فررود آمرده ب شرد!   

مفهروا   «شروند، برررس!   و سرگردان میه  تشن   در بی ب ندرب رة سوارانی ک  
کند ک  برای تشنگ ن بی ب ن، آب مص ن  بر  وجرود    زیرا بی ن میمن سبی دارد؛ 

 رگ بوده است نع تی بزمزة ن گوار، 

 :ه  ن یگز ریس  حیتشر

 است  ن من سب«   یدا قسم م  عشقی بدون سختی ندیدیم!ب«: »1» نةیگز

ل عسر ة نرد کن لح ر   کر  ُیح دری کن یم لخت رام گیندز قدرچ»«: 3» نةیگز
 است  ن من سب« !تیهس

« !ودش میو ج و ستج ه  ییک رت  نمیدر ی دگزنة ش چ  هیگ»«: 4» نةیگز
       است  ن من سب

 (گذاری حرکت)  .611

« عشررینَ »صرورت   ب  عقود واعداد از  22ن درست است، زیرا عدد « عِشرینٍ»

   صطیح است 

در پ یر ن یرود،    (02،   42، 32، 22توضیح نکتة مهم درسی: اعرداد عقرود )  

 دارند  «ینَ، ونَ»

 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

 ه : تشریح س یر گزین 
 ن درست است « علم»«: 1»گزینة 
 درست است  )از ب ب تفعّل است (ن « من ب ب تفعیل»«: 3»گزینة 
« یَجعلُ -جعل»ن درست است  )فعل مجرد یالیی « مزید یالیی   »«: 4»گزینة 
 است (

 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

 :ه  ن یگز ریس  حیتشر
 است (« أخ»)ج   مکسّر   ن درست است « مثنّی مذکّر«: »1» نةیگز
و معرول هرم گرفتر      اسرت  فعل متعدین درست است  ) «الزا«: »2» نةیگز

 ( است
 ن درست است   « مؤنث»«: 4» نةیگز

 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

 :ه  ن یگز ریس  حیتشر
 )ُل خ طب است ( ن درست است « ُل خ طبة«: »1» نةیگز
    اند ن درست «یبر ُطرف    -مفرد مؤنّث«: »2» نةیگز
 ن درست است   « اسم مفعول«: »3» نةیگز

 (مفهوم)  .611

 «دارنرد!  ن پسرند ن ری  ب  چیزی ی د کنی کر   دیگران را آن است ک  غیبت، »
 ن درست است 

 :گرید یه  ن یگز رج ةت
شده اسرت و  ، ه  ن کسی است ک  روحش از بدنش ی رج یّتم «:2» نةیگز

   کشد! نفس ن ی
 گرران اسرت در حر ُی کر     تجسّس، تالش برای فه یدن امور دی«: 3» نةیگز
 ت است شاز ک ره ی ز آن،
معرروف بر    ای در قررآن   سروره حجرة است و آن حجرات، ج   «: 4» نةیگز

 عروس است 

 (قواعد اسم)  .611

و اسم مک ن است، پرس برر مکر ن دالُرت      «مسکن»   مکسر ج« ن کسم»
 دارد 

 :ه  ن یگز ریس  حیتشر
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 است    سم ف علا« ق تلمُ«: »1» نةیگز

   است و ارتب طی ب  مک ن ندارد  «مفخرة»ج    «مف یر»«: 3» نةیگز

 است و ارتب طی ب  مک ن ندارد  «صلطةم»ج    «ص ُحم»«: 4» نةیگز
 (قواعد فعل)  .616

است، برای منفری کرردن آن از    ثبتمفعل آیندة  (یواهم نوشت) «سأکتبُ»
َُرن  ) کنیم ک  بر مستقبل منفی دالُت دارد  استف ده می «َُن+ فعل مض را»

 (أکتبَ: نخواهم نوشت

 ه ی دیگر: تشریح گزین 
 است  منفی شده «م »عل م ضی است ک  ب  حرف ف« نفقتُأ»«: 1»گزینة 

 «ال تَکترب  »کر    رحر ُی د ،اسرت  مرر اعرل  ف (بنرویس ) «کتُرب  اُ»«: 2»گزینة 
 است  (امر منفیفعل نهی ) (ننویس)

 است  منفی شده «ال»است ک  ب  حرف  ض رامعل ف« ط ولیُ»«: 3»گزینة 
 (قواعد اسم)  .611

پس از فعرل امرر، نشر نة    «   أنتَ، أنتِ، أنت  ، أنتم و »جود ض  یر جدا م نند و
   است  در ج ل  تأکید وجود

 (قواعد فعل)  .611

 فعل الزا است ک  بدون مفعول هم آمده است  «ال تث ر»

 (مفعول مطلق)  .611

صدر فعل ج ل  است ک  بدون صفت ی  مض ف اُی  آمده اسرت و  م« صی ن ًع»
أکید برر  مفعول مطل  تأکیدی برای تآید   مفعول مطل  تأکیدی ب  ش  ر می

 رود  ک ر می وقوا فعل ب 

 :گرید یه  ن یگز حیتشر

 است  جرور ب  حرف جرم« یتی رإ«: »1» نةیگز

 ح ُی  است و تأکید ندارد  ةج ل «إُی  و هم یقبلونَ»«: 2» نةیگز

تواند  نیز بر زم ن دالُت دارد و ن ی «دائ  ً»، است  لح« ریع ًس»«: 3» نةیگز
    برای تأکید ب شد

 (رطش)  .611

ترج ر :  )جرواب آن اسرت     «تجرد »عل شرط و ف« ع لت»ت شرط، ادا «م »
 (ی بی! در آیرت میاش را  هرچ  از یوبی در دنی  انج ا دهی، نتیج 

 :گرید یه  ن یگز حیتشر

و ارتبر طی بر     است ی نگر تعجّبب (چ  ست گر است) «  أاللَمَم«: »1» نةیگز
 ط ندارد شر

 ن  شرط  ،است آمده رای نفیب«  م«: »2» نةیگز

   ن  شرط  ،است آمده رای نفیب«  م»«: 3» نةیگز
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«3»ـ پاسخ گزینه  691سوال   

(4، صفحه 6( ایران وجهان باستان، درس 6)تاریخ )  

تاریخ نگاری در مفهوم کامل آن، از قرن پنجم پیش از میالد در یونان باستان و با ظهور 

 مورخ بزرگی مانند هرودت که پدر تاریخ لقب گرفت، آغاز شد.

(22، صفحه  3(، درس 6)تاریخ )                        «                   2»ـ گزینه  691  

تعدادی از آثار و بناهای تاریخی کشور ایران مانند مردان نمکی زنجان و تمدن عظیم 

 جیرفت در استان کرمان به طور تصادفی کشف شده اند.

(11،صفحه  1(، درس 6)تاریخ )«: 6»ـ گزینه  699  

در آن دوره، این باشد که سنت شفاهی، بسیار  شاید یکی از دالیل ضعف تاریخ نگاری

 مقبول تر و پسندیده تر از سنت کتابت بوده است.

 تشریح گزینه های دیگر:

عالقه و عادت به حفظ سینه به سینه مطالب در قرن ها و حتی هزاره ها، «: 3»گزینه 

 لزوم ثبت و نگارش را در درجه اهمیت کمتری قرار داده است.

و قرائنی وجود دارد که ایرانیان در عصر باستان به ثبت و ضبط وقایع  شواهد «:4»گزینه 

 و حوادث مهم، توجه می کردند اما به دلیل ذکر شده چندان موفق نبودند.

(88، صفحه 66( ایران وجهان باستان، درس 6)تاریخ )«      4»ـ گزینه  698  

به خواست اهوره مزدا به پادشاهان هخامنشی و به ویژه داریوش یکم، ادعا می کردند که 

 مقام پادشاهی دست یافته اند و به یاری او بر کشور فرمان می رانند.
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  «6»ـ گزینه  681

(39، صفحه 4(، از بعثت پیامبر اسالم تا پایان صفویه، درس 2تاریخ ))                     

یثرب قصد سردسته منافقان عبداهلل بن ابی بود که پیش از هجرت، گروه هایی از مردم 

 داشتند او را به ریاست شهرشان برگزیدند.

 تشریح گزینه های دیگر:

: حباب بن منذر نماینده انصار و سعد بن عباده رئیس خزرجیان 3و  2گزینه های 

 درماجرای سقیفه و انتخاب ابوبکر برای جانشینی پیامبر )ص( نقش داشتند.

(639، صفحه 62(، درس 6)تاریخ )«    2»ـ گزینه  686  

در زمان حکومت اشکانی، نقل داستان های ملی و پهلوانی، رواج فراوان یافت و شاعران 

و موسیقی دانان دوره گردی که به گوسان ها معروف بودند، با شور و هیجان بسیار، این 

 داستان ها را از حفظ برای مردم می خواندند.

(9، صفحه 6، درس 2)تاریخ «    3»ـ گزینه  682  

ی تاریخ منظوم می توان به کتاب ظفرنامه حمداهلل مستوفی درباره فتوحات از نمونه ها

وسس سلسله صفوی، شاه اسماعیل اول اشاره کرد.م  

 تشریح گزینه های دیگر:

تاریخ روضه الصفا فی سیره االنبیا و الملوک و الخلفا تألیف محمد بنخاوند «: 6»گزینه 

رین تاریخ های عمومی به زبان فارسی شاه معروف به میرخواند از مهم ترین و مشهورت

 است.

کتاب فتوحات شاهی از امینی درباره درباره شاه اسماعیل صفوی است.«: 2»گزینه   
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شاه اسماعیل نامه قاسمی حسینی گنابادی درباره فتوحات موسس سلسله «: 4»گزینه 

 صفوی است.

(11، صفحه 1، درس 2)تاریخ « 4»ـ گزینه  683  

نی را با وجود خدمات بزرگی که به عباسیان کرده بود، منصور ابومسلم خراسا

 ناجوانمردانه کشت.

(89، صفحه 8، درس 2)تاریخ « 2»ـ گزینه  684  

جرج سارتن، پدر تاریخ علم، رازی را بزرگ ترین پزشک اسالم و قرون وسطا شمرده 

 است.

ه ارسطویی را که تلفیقی از جهان بینی اسالم و فلسف فارابی فلسفه مشایی«: 6»گزینه 

 ونوافالطونی بود، پایه گذاری کرد.

ابوعلی سینا از برجسته ترین فیلسوفان ایران و جهان اسالم بود که فلسفه  «:3»گزینه

 مشایی را به اوج رسانید.

ابوریحان بیرونی از برجسته ترین دانشمندان عصر طالیی تمدن ایرانی ـ  «:4»گزینه

. مقام واالیی داشت.اسالمی بود که در ریاضیات و نجوم و ..  

(2، صفحه 6، درس 3)تاریخ «                           6»ـ گزینه  682  

میرزا مهدی خان استرابادی، مورخ دربار نادر شاه افشار، در کتاب های جهانگشای نادری 

 و دره نادره فتوحات نادر را شرح می دهد و وی را ستایش می کند.

(24، صفحه 4، درس 3)تاریخ                           «3»ـ گزینه  681  

www.konkur.in

forum.konkur.in



نخستین مدرسه های جدید را مسیونر های اروپایی )غربی( در ایران تأسیس کردند و 

بعد ها حکومت قاجار و شخصیت های فرهنگی، سیاسی و افراد خیر این کار را ادامه 

 وگسترش دادند.

(642، صفحه 63، درس2)تاریخ « 2»ـ گزینه  681  

تن شاه سلیمان، روند انحطاط و زوال صفویان شدت گرفت. این پادشاه با با به تخت نشس

نفوذ زیادی داشتند و در امور و اصول کشورداری بیگانه بود ودر زمان او اعضای حرمسرا 

 اداره امور حکومت دخالت می کردند.

 تشریح گزینه های دیگر:

تعادل روحی و سالمت  شاه صفی، نوه و جانشین شاه عباس اول بود که  از«: 6»گزینه 

 عقل بهره کافی نداشت.

پسر و جانشین شاه صفی، اگر چه نسبت به پدر شجاعت و شاه عباس دوم،«: 3»گزینه

 لیاقت بیشتری داشت اما نتوانست روند ضعف صفویان را متوقف سازد.

در نتیجه نفوذ و دخالت زنان حرمسرا بود که شاهزاده بی کفایت و بی لیاقتی «:4»گزینه

ون حسین میرزا به عنوان جانشین شاه سلیمان انتخاب شد.همچ  

(81، صفحه 1، درس3)تاریخ «  4»ـ گزینه  689  

مدرس سالها در خواف زندانی بود. سرانجام پس از فراهم شدن زمینه، وی را از خواف به 

، او را در همان جا مسموم کردند و به 6361آذز  61کاشمر بردند وپس از مدت کوتاهی، در 

ادت رساندند.شه  

(663، صفحه8، درس3تاریخ«          ) 4»ـ گزینه 688  
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 11در زمان مظفرالدین شاه امتیاز کشف و استخراج نفت وگاز در سرتاسر ایران به مدت 

فعالیت سال به یک سرمایه دار انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی واگذار شد.

ایران، با فوران نخستین حلقه چاه  انگلیسیها برای یافتن منابع نفت در مناطق مختلف

 نفت در منطقه مسجد سلیمان به نتیجه رسید.ُ

(631، صفحه66، درس3)تاریخ               «6»ـ گزینه 211  

برگزار شد و  6321فروردین  66و  61همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید در روزهای 

ین در تقویم به عنوان روز فرورد62فروردین اعالم شد. به همین دلیل،  62در نتیجه ان 

 جمهوری اسالمی نام گذاری شده است.
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 الرحمن الرحیم هل  بسم ال 

 1398کنکور جدید نظام  جغرافیای پاسخنامۀ

 3 : گزینۀ201سؤال 

. سؤال چطور، (کاهش آب دریاچهچیز، بر ماهیت هر پدیده یا مسئله، داللت دارد؛ مثال: چه اتفاقی رخ داده است؟ )سؤال چه

شدن ها، گرمرویۀ چاهحفر بیوجودآورندۀ این پدیده چیست؟ )های بهپردازد. زمینهبه بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می

 (عمومی هوا و...

(58؛ نواحی طبیعی ایران، صفحۀ 7جغرافیای ایران، جغرافیا چیست، صفحۀ )  

 2: گزینۀ 202سؤال 

 شود.اداره می «فرماندار»شهرستان توسط 

(73، جغرافیای انسانی ایران، صفحۀ جغرافیای ایران)  

 1: گزینۀ 203سؤال 

شود. سیمای سکونتگاه دانشگاهی با سکونتگاه صنعتی تفاوت دارد و ها منعکس میها در چهره و سیمای آننقش سکونتگاه

 سیمای دو سکونتگاه با نقش یکسان، شبیه یکدیگر است.

 ها:تشریح سایر گزینه

 یابد.کند یا تکامل و توسعه مینقش سکونتگاه در طول زمان تغییر می :2گزینۀ 

 شود.: نقش هر سکونتگاه بر اساس وضع جغرافیایی آن، اعم از انسانی یا طبیعی تعیین می3گزینۀ 

 کنند.ها را با هم ایفا میها چند نقش دارد و این نقش: اغلب سکونتگاه4گزینۀ 
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(84جغرافیای ایران، جغرافیای انسانی ایران، صفحۀ )  

 4گزینۀ : 204سؤال 

ها حاصل دهد. میزان تولید مادۀ آلی و تودۀ زیستی که از آنۀ قطبی را نمایش می، ناحیA-B، استوا و محدودۀ X-Yمحدودۀ 

 های کرۀ زمین است.بومنی استوایی بیش از سایر زیستاهای بارشود، در جنگلمی

(57، نواحی طبیعی، صفحۀ (2جغرافیا ))  

 1: گزینۀ 205سؤال 

ها در نتیجۀ اختالف دما، گرم و سردشدن یا انبساط و انقباض و در هنگام روز و شب و فصل در هوازدگی فیزیکی، سنگ

 شوند.تر خرد میها و مواردی از این قبیل، به قطعات کوچکزدن آب در شکاف سنگزمستان و تابستان با یخ

کند. اکسیژن و رطوبت از عوامل مهم هوازدگی شیمیایی ها نیز تغییر میدر هوازدگی شیمیایی، ترکیب شیمیایی سنگ

 هستند.

(41، نواحی طبیعی، صفحۀ (2جغرافیا ))  

 2: گزینۀ 206سؤال 

برند؛ بنابراین هرچه یخچال تلف را همراه خود به جلو میهای مخهایی در اندازهها مانند بولدوزرهای عظیم، سنگیخچال

کنند، مورن یا ها با خود حمل میها و رسوباتی که یخچالسنگ بهشود. رفت بیشتر میسمت پایین بیاید، ضخامت یخبه

 گویند.رفت مییخ

(45، نواحی طبیعی، صفحۀ (2جغرافیا ))  

 1: گزینۀ 207سؤال 

 اند.علت داشتن آسمان صاف و بدون ابر، برای تحقیقات نجومی و صنایع هوافضا مناسبنواحی بیابانی به

(58، نواحی طبیعی، صفحۀ (2جغرافیا ))  
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 4: گزینۀ 208سؤال 

گیرد و ش دام بیشتر در حد مصرف خانوار کشاورز یا فروش محلی صورت میدر کشاورزی معیشتی، تولید محصول یا پرور

 میزان تولید و سود اقتصادی، کم است.

(84، صفحۀ ، جغرافیای انسانی(2جغرافیا ))  

 3: گزینۀ 209سؤال 

هاست. از خط مبنا به سمت دریا، تا حدود گویند که کشور مجاور دریا مالک آنهای داخلی میهای پشت خط مبنا، آببه آب

ها در آن منطقه شود که آن هم متعلق به کشور مجاور دریاست اما سایر کشورمایل دریایی، دریای سرزمینی نامیده می 12

 ، فعالیت نظامی و... برای همۀ کشورها آزاد است.رانیهای آزاد، کشتیدر آب دارند. ررحق عبورومرور بدون ض

(131جغرافیای سیاسی، صفحۀ ، (2جغرافیا ))  

 

 

 2: گزینۀ 210سؤال 

ها و مظاهر ها، ارزشهای زندگی، رفتار و عملکرداجتماعی است که طی آن شیوهمنظور از شهرگرایی، روندی اقتصادی

 یابد.ر روستاها و بین روستانشینان رواج میشهری د

(17ها، صفحۀ ، جغرافیای سکونتگاه(3جغرافیا ))  

 3: گزینۀ 211سؤال 

نحوی با موقعیت مکانی ارتباط دارند. برای مثال، شهرها و روستاها، ها سروکار داریم، بهبسیاری از اطالعاتی که امروزه با آن

ها و هایی دارند. به عبارت دیگر، دادهاند و ویژگیو... هریک فضایی جغرافیایی را اشغال کردهها، بناها و آثار تاریخی کارخانه

 .(های توصیفیهایی هستند )دادهو دارای ویژگی (های مکانیدادهاطالعات، دو مؤلفه دارند: موقعیت جغرافیایی دارند )
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(38ها، صفحۀ اه، جغرافیای سکونتگ(3جغرافیا ))  

 4گزینۀ : 212سؤال 

آوردن مواد خام یا محصول از زمین یا دستشود که با استخراج و بههایی گفته میهای اقتصادی نوع اول به فعالیتفعالیت

 داری و استخراج معدن.پروری، صید ماهی، جنگلدریا سروکار دارند؛ مانند زراعت، دام

(84، نواحی انسانی، صفحۀ (2)جغرافیا )  

 1: گزینۀ 213سؤال 

های ناشی از دهد و هرچه از این نقطه فاصله بگیریم، از شدت تکانلرزه در نقطۀ کانونی آن روی میشدیدترین تنش زمین

 شود.لرزه کاسته میزمین

(84، مخاطرات طبیعی، صفحۀ (3جغرافیا ))  

 2: گزینۀ 214سؤال 

علت انشعابات ای گرد بههند؛ زیرا در حوضهها خارج شوشود تا آب آبراهههای گرد، مدت زمان بیشتری صرف میدر حوضه

رسند و موجب سرریز و زمان به خروجی میها همیانهمۀ جرها تقریباً به یک اندازه است، ها که طول آنسرشاخه پراکندۀ

 شوند.متوالی از حوضه تخلیه میطور تدریج و بهها بههای کشیده، آب سرشاخهدر حوضه شوند.وقوع سیل می

(91و  90های ، مخاطرات طبیعی، صفحه(3جغرافیا ))  

 2: گزینۀ 215سؤال 

برد؛ برعکس، هرچه شدت بارش لغزش را باالتر میبارش کمتر و مدت آن بیشتر باشد، احتمال وقوع زمینهرچه شدت 

 شود.بیشتر و مدت آن کمتر باشد، احتمال وقوع سیل بیشتر می

(94و  90های ، مخاطرات طبیعی، صفحه(3جغرافیا ))  

حمدعلی خطیبی بایگیم  
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مدرس و مسؤول درس فلسفه و منطق -موسی اکبری  

 

 4( 632 سوال

 =ها گزینه سایر تشریح

 .ذهن خود چیستی ونه کند می بررسی را ذهن قواعد وچگونگی چیستی منطق دانش( 1گزینه

 .برد نمی ای بهره علوم دیگر از امر این وبرای کند می بررسی را اندیشه صورت منطق( 6 گزینه

 .ابداع نه و اند شده کشف منطقی قواعد(3 گزینه

 3گزینه(632 سوال

 .است برقرار( ب)شیرین و( الف) میوه مفاهیم بین که هستند وجه من خصوص و عموم رابطه دهنده نشان ب و الف دایره

 .است برقرار( الف)ومیوه( ج)سیب مفاهیم بین که هستند مطلق خصوص و عموم رابطه دهنده نشان الف و ج دایره

 .است شیرین سیب مفهوم دهنده نشان د ناحیه ها، دایره با شده یاد مفاهیم مطابقت به توجه با

 6 گزینه( 632 سوال

 = ها گزینه سایر تشریح

 .است تعریف قواعد بیان و بررسی تنها منطق وظیفه( 1گزینه

 .بگیرد صورت حواس وسیله به که است ممکن و نیست تعریف کمک با لزوما مفاهیم شناخت(3 گزینه

 .باشد نمی علوم در منطق کاربرد دهنده نشان لغات فرهنگ در تعریف از استفاده الزاما(4 گزینه

 4 گزینه(632 سوال

 (نسبت) است( محمول) خود با وسیله آورنده( موضوع) هرکس= اول قضیه اجزای

 (نسبت)بود( محمول)سیمرغ آن( موضوع) مرغ سی این= دوم قضیه اجزای

 6 گزینه(642 سوال

 .باشد می شخصیه قضیه بنابراین است نشده بیان جمله در که او کلمه یعنی است مشخص فردی وضوعم عبارت این در

 1 گزینه(641 سوال

 می تغییر را آن سور تنها کلی قضیه یک تضاد آوردن دست به برای: تضاد. )نیست بازیگوش ای بچه هیچ<  هستند بازیگوش ها بچه همه

 (دهیم

 (است جزئی موجبه کلی موجبه مستوی عکس)هستند بچه ها بازیگوش بعضی<هستند بازیگوش ها بچه همه
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مدرس و مسؤول درس فلسفه و منطق -موسی اکبری  

 

 3 گزینه(646 سوال

 ها گزینه سایر تشریح 

. است فلزی آن دسته و قابلمه بنابراین.سوزد نمی باشد فلزی که چیزی هر= که صورت بدین است قیاس یک حقیقت در عبارت این( 1 گزینه

 .سوزد نمی آن دسته و قابلمه

 خوار علف حیوان این پس. است دار سم حیوان این. است خوار علف داری سم هر= که صورت بدین است قیاس یک نیز عبارت این(6 گزینه

 .است

 این به شده بیان کلی حکمی خواند می داستان کتاب مریم شده مشاهده که مواردی اساس بر چون است استقرا یک اساسا عبارت این( 4 گزینه

 .خواد می داستان کتاب همواره وی  که صورت

 3 گزینه( 643 سوال

 نتیجه را( دارد وزن هوا) تالی وضع توان می( است ماده هوا) مقدم وضع به توجه با آن در که است اتصالی استثنایی قیاس یک گزینه این قیاس

 .گرفت
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مدرس و مسؤول درس فلسفه و منطق -موسی اکبری  

 

 4گزینه (422 سوال

 .باشد می انی برهان که است شده برده پی است استخوان پوکی که علت به لگن شدن شکسته یعنی معلول از استدالل این در

 4گزینه( 422 سوال

 وسط حد توانند نمی( ب) و( ب مساوی) و است نیاز وسط حد به قیاس تشکیل برای که چرا دهند نمی تشکیل را قیاس یک مقدمه دو این

 .باشند

 3 گزینه( 422 سوال

 دیده، توانست می که چیزهایی بر گرا رفتار روانشناسی که است شده گفته اما رسد می نظرم به 2 گزینه هم و 3 گزینه هم اول نگاه در چند هر

 سوال این برای تری صحیح پاسخ بودن مادی نظر به و است بودن پذیر مشاهده از فراتر مطلب این که بوده متمرکز گردد لمس یا و شنیده

 .باشد

 1 گزینه (422 سوال

 گزینه سایر تشریح

 .اند مشترک هستی و وجود اصل در اشیا(4 گزینه

 .پردازد می آن احکام و وجود به اولی فلسفه و است ها پدیده عقالنی تبیین برای کوششی فلسفه( 3 گزینه

 .شود مطرح هم دیگر علوم در است ممکن تغییر و ثبوت مسئله(2 گزینه

 1 گزینه (422 سوال

 .بپندارد می دانا آن به نسبت را خود فرد که دارد این در ریشه مرگ از ترس سقراط نظر از

 1 گزینه (422 سوال

 .گیرد می رانتیجه حقیقت بودن نسبی آید نمی دست به ثابت و پایدار دانشی معنای به حقیقت که مطلب این از پروتاگوراس

 3 گزینه (422 سوال

 .است خوشبختی نوع برترین اندیشیدن با همراه زندگی ارسطو نظر از

 3 گزینه( 421 سوال

 .است الوجود ممتنع و آمد نخواه وجود به االضالع منتظم دایره اسم به چیزی گاه هیچ بنابراین ندارد ارتباطی هیچ دایره مفهوم با ضلع مفهوم

 3گزینه(424 سوال
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مدرس و مسؤول درس فلسفه و منطق -موسی اکبری  

 

 پیش نهایت بی تا همینصورت به و باشد دیگر علتی معلول خود نیز علت آن و باشد داشته علت یک معلولی آنکه یعنی نامتناهی علل تسلسل

 .برویم

 1گزینه(423 سوال

 .بالعکس نه و است معجزات و کرامات علت نفس قوت

 1 گزینه(422 سوال

 .نگریستند می انکار دیده به را( عمل حافظ فرشتگان) الکاتبین کرام و( نبی غیر) اولیا کرامات معتزله

 2 گزینه(422 سوال

 گزینه سایر تشریح

 .هستند طبیعت عالم و انوار میان رابطه اسپهبدیه انوار(1 گزینه

 .است شده آمیخته هم به ظلمت و نور که است وسطی مغرب در( 4گزینه

 .بریم می پی اشرف موجود وجود به اشرف غیر موجود مشاهده با(3 گزینه

 1 گزینه( 422 سوال

 گزینه سایر تشریح

 .است ذوقی روش با غلبه سهروردی فکر نظام در(4 گزینه

 .است فارابی ثانی معلم( 3 گزینه

 .برند نمی بهره عقلی قبح و حسن روش از فالسفه(2 گزینه

 2 گزینه(422 سوال

 .هستند یکدیگر بر منطبق دو این که است معتقد اما است قائل مستقل ارزشی عقل برای متکلمان خالف بر مالصدرا

 4 گزینه( 422 سوال

 خواهد آنها از یک کدام با اصالت که آید می پیش سوال آن آنگاه شود می تقسیم ماهیت و وجود بخش دو به ما ذهن در واقعیت یک هنگامی

 .بود

 4 گزینه(422 سوال

 گزینه سایر تشریح
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مدرس و مسؤول درس فلسفه و منطق -موسی اکبری  

 

 .داند می ذهن از ناشی را علیت عمومی اعتقاد بلکه نگرفته قرار عمومی اعتقاد انکار مورد علیت اصل(1 گزینه

 .باشد می عقلی اصل این چون بزند علیت وجود عدم یا وجود از سخنی تواند نمی مشاهده و تجربه(3 گزینه

 ذهن نزد در و حضوری صورت به که است معلول و علت اولیه مصداق درک و باشد می حصولی علم وسیله به علیت کلی قانون درک(2 گزینه

 .است

 3 گزینه( 422 سوال

 .است شده جهان به نسبت نگر کلی دیدگاه یک رفتن بین از باعث علوم شدن تخصصی و جداشدن
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