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معادل ماضی استمراری است نه نقلی!(ـ  مشکالت )»مشاکل« نکره است نه معرفه.(ـ  
بیان کرده بود )جمله دارای ساختار »ماضی« + »مضارع« است که در این ساختار، فعل 

مضارع به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود نه ماضی بعید!(
کلمات مهم: »اِهتّموا«: توّجه کنیدـ  »بنظافة بیئتکم«: به 6 31 گزینءه »2« 

نظافت محیط زیست خودـ  »اِهتماماً بالغاً«: بسیار زیادـ  »حّتی تقّل«: تا کم شودـ  
»مهّدداتها«: تهدیدکنندگان آن

خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: بیشتر )معادل »اهتماماً بالغاً« نیست.(ـ  تهدیداتش 
)معادل »مهّددات« نیست.(/ گزینءه )3(: در تمیزکردن )معادل مناسبی برای »بنظافة« 
در این عبارت نیست.(ـ  بیشتر سعی کنید )معادل »اِهتّموا ... اِهتماماً بالغاً« نیست.(ـ  

تهدیدات )مانند گزینءه 1(/ گزینءه )4(: سعی بسیار کنید )مانند گزینءه 3(
کلمات مهم: »هذان الّنوعان من الّسمك«: این دو نوع ماهیـ  6 32 گزینءه »1« 

»کّل منهما«: هر یک از آن هاـ  »یعیش«: زندگی می کندـ  »عیشة تُعجبنا«: به گونه ای که 
ما را متعّجب می کند

خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )2(: ماهیان )»الّسمك« مفرد است نه جمع.( ـ
با یکدیگر )اضافی است.(/ گزینءه )3(: این ها )هرگاه پس از اسم اشاره، اسم 
»ال«دار بیاید، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود نه جمع!(ـ  ماهیان )مانند 
گزینءه 2( ـ زندگی ای می کنند )»عیشة« مفعول مطلق است و نباید در ترجمه 
به صورت مصدر ترجمه شود.(/ گزینءه )4(: اینان )مانند گزینءه 3( ـ زندگی 
)»یعیش« فعل است نه اسم.(ـ  ما را به تحسین وامی دارد )معادل »تُعجبنا« نیست.(

خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )2(: سخنانم )»کالمي« مفرد 6 33 گزینءه »1« 
است نه جمع.(ـ  به خوبی )»استماعاً« مفعول مطلق تأکیدی است نه نوعی.(/ گزینءه 
)3(: می خوانم )»سأقرأ« معادل آینده است نه مضارع اخباری.(/ گزینءه )4(: عبرت ها 

)»العبرة« مفرد است نه جمع.(ـ  »إاّل: فقط« در ترجمه لحاظ نشده است.
خطای این گزینه: دریافت خواهند کرد )»یحصلون« معادل 6 34 گزینءه »4« 

مضارع اخباری است نه آینده!(
کلمات مهم: هر کس: »َمن« ـ قبل از سخن گفتن: »قبل 6 35 گزینءه »1« 

الکالم«ـ  بیندیشد: »یفّکر«ـ  از خطا ایمن می گردد: »یسلم من الخطأ«
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )2(: »َسلم« )فعل های قبلی در جمله به شکل مؤنث به 

کار رفته اند و این فعل هم باید به صورت »َسلمْت« به کار می رفت.(
گزینءه )3(: »اّلذي« )به معنای »هر کس« نیست و جملءه شرطی تشکیل نمی دهد.(ـ  

»قد« )اضافی است.(ـ  »األخطاء« )»خطا« مفرد است نه جمع.(
گزینءه )4(: »اّلذي« )مانند گزینءه 3(ـ  »قد سلم« )»ایمن می گردد« فعل مضارع است نه 
ماضی. هم چنین ساختار جمله، شرطی نیست که بتوان آن را به شکل مضارع ترجمه 

کرد.(ـ  »الخطایا« )»خطا« مفرد است نه جمع.(

»تاریخ دادوستد با پول به عصر رومیان بازمی گردد. عملیات خرید و فروش قبل از 
آن از طریق مبادلءه کاال با کاال بود و این روش خالی از سختی و از بین رفتن زمان 

نبود، پس پول جایگزین شد!
اما ارزش پول ها در قبال وزن آن بود، و در سرزمین روم دینار و درهم و پول های 
دیگری وجود داشت؛ دینار قطعه ای طالیی بود که وزن آن یک مثقال بود، روی 
آن تصویر پادشاه ضرب می شد، و درهم قطعه ای از نقره بود که وزن های آن بین 
ده تا بیست قیراط بود، اما پول های دیگر ارزششان کم تر و جنسشان متفاوت بود!

بعد از مّدتی دادوستد با پول های رومی در حکومت اسالمی غیررسمی شد، 
و بعد از اختالف شدید بین این دو حکومت سکه های اسالمی ضرب شد!«

ترجمءه متن

کلمات مهم: »أرسلنا«: ارسال کردیمـ  »من قبلك«: قبل از تو 6 26 گزینءه »1« 
ـ »ُرُسالً«: رسوالنی راـ  »إلی قومهم«: برای قومشانـ  »جاؤوهم بالبّینات«: آن ها بّینات را 

برایشان آوردند
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )2(: معجزاتی )»البّینات« معرفه است نه نکره.(ـ  با خود 

)ضمیر »هم« در »جاؤوهم« به درستی ترجمه نشده است.(/
گزینءه )3(: رسوالن )»رسالً« نکره است نه معرفه.(ـ  اقوام )»أقوام« جمِع »قوم« و نادرست 
است.( ـ به همراه خویش )مانند گزینءه 2( ـ بّیناتی )مانند گزینءه 2(/ گزینءه )4(: 
پیامبران )مانند گزینءه 3(ـ  دلیل روشن )»البّینات« جمع است نه مفرد.(ـ  به همراه 

خود )مانند گزینءه 2(
کلمات مهم: »ال یغتّر«: فریب نمی خوردـ  »یَعلم«: می داندـ  6 27 گزینءه »4« 

»أّنها«: که آنـ  »کسراٍب«: چون سرابی استـ  »یَری«: می بیندـ  »فیها«: در آنـ  »ما«: 
چیزیـ  »ال وجوَد له«: اصالً وجود ندارد

ـ هرگز  خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: دانسته است )»یَعلم« مضارع است نه ماضی.( 
ـ چیزی وجود ندارد )معادل  )جابه جا ترجمه شده است و مربوط به بخش اول جمله است.( 
ـ فعل »یَری« در ترجمه لحاظ نشده است./ گزینءه )2(: فریب  »ما ال وجوَد له« نیست.( 
ـ بداند )»یعلم« معادل  ـ اگر )اضافی است.(  نخورده است )»ال یغتّر« مضارع است نه ماضی.( 
ـ هیچ چیزی  ـ سراب )»سراٍب« نکره است نه معرفه.(  مضارع اخباری است نه التزامی.( 
ـ فعل »یری« در ترجمه لحاظ نشده است./ گزینءه )3(: کسی  وجود ندارد )مانند گزینءه 1( 
که می داند دنیا ... )جابه جا ترجمه شده است.(ـ  دیده می شود )»یَری« معلوم است نه 

مجهول.(
کلمات مهم: »قد تکره«: گاهی ناپسند می شماریـ  »أمراً«: 6 28 گزینءه »4« 

کاری راـ  »و اهلل جعله«: در حالی که خدا آن را قرار دادهـ  »خیراً«: خیرـ  »لك«: برایتـ  
»قد تُحّب«: گاهی دوست داریـ  »شیئاً«: چیزی راـ  »و اهلل جعله«: در حالی که خدا آن 

را قرار دادهـ  »شّراً«: شّر
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »لك: برایت« در ترجمه لحاظ نشده است. ـ

در آن )ضمیر »ه« در »جعله« مفعول است و باید »آن را« ترجمه شود.(/ گزینءه )2(: در 
آن )مانند گزینءه 1(/ گزینءه )3(: در آن )مانند گزینءه 1(

»الّشعوب 6 29 ـ  شدند  دچار  »ُأصیبت«:  مهم:  کلمات  گزینءه »3« 
»الخرافات«:  ـ  خود  دین  در  دینهم«:  »في  ـ  مختلف  مّلت های  المختلفة«: 
»األنبیاء«:  ـ  اّما  »ولکّن«:  ـ  عصرها  گذشت  با  العصور«:  مّر  »علی  ـ  خرافات 
پیامبران ـ »بّینوا«: روشن کردند ـ »لهم«: برای آن ها ـ »الّدین الحّق«: دین حق

خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: دین مّلت های مختلف )»الّشعوب« برای »دین« 
مضاٌف الیه نیست و هم چنین حرف جّر »في« ترجمه نشده است.( ـ خرافه هایی 
)»الخرافات« معرفه است نه نکره.(ـ  آمیخته شد )معادل »أُصیبت« نیست.(ـ  پیامبران 
آن ها )»آن ها« اضافی است.(/ گزینءه )2(: ملل مختلفی )»الّشعوب المختلفة« معرفه 
است نه نکره.(ـ  دین هایشان )»دین« مفرد است نه جمع.(ـ  خرافه هایی )مانند گزینءه 
1(ـ  آمیخته گردید )مانند گزینءه 1(ـ  بیان )»بّینوا« فعل است نه اسم.(/ گزینءه )4(: 
مّلت های مختلفی )مانند گزینءه 2(ـ  خرافه )»الخرافات« جمع است نه مفرد.(ـ  آشکار 

می کردند )»بّینوا« معادل ماضی ساده است نه استمراری.(
کلمات مهم: »کان ... یُحصي«: می شمردـ  »الطالب الناجح«: 6 30 گزینءه »2« 

دانش آموز موفقـ  »أعماله الحسنة«: کارهای خوبشـ  »ألصدقائه«: برای دوستانشـ  »و 
هو یذکر«: در حالی که بیان می کردـ  »مشاکل«: مشکالتیـ  »کان قد تخلَّص منها«: از 

آن ها رهایی یافته بود
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: دانش آموزی )»الطالب« معرفه است نه نکره.(ـ  
»بود« اضافه است./ گزینءه )3(: دانش آموز موفقی )»الطالب الناجح« معرفه است نه 
نکره.(ـ  »و« حالّیه در ترجمه لحاظ نشده است./ گزینءه )4(: شمرده )»کان ... یُحصي« 
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خطاهای این گزینه:6 43 گزینءه »3« 

»العشریِن« )»العشریَن« صحیح است و نون در آخر اعداد دورقمی مضرب 10، همواره 
فتحه دارد.(ـ  »عاَمالً« )این کلمه، اسم فاعل از ثالثی مجّرد است و وزن آن باید »فاِعل« 

باشد؛ یعنی »عاماِلً« صحیح است.(
ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: داروخانه دار: مکانی است که 6 44 گزینءه »2« 

/ گزینءه )2(: کولر: وسیله ای است برای  بیماران برای خرید داروها به آن می روند. 
/ خنک کردن و پاک کردن هوا در فصل تابستان. 

گزینءه )3(: قطعات زمین: قطعاتی از ابر است که از آن باران می بارد در فصل زمستان. 
/ گزینءه )4(: کارت پستال: هنگام سفر با اتوبوس یا قطار یا هواپیما به آن نیاز 

داریم. 
کلمءه »الُحسنی« اسم تفضیل است. دقت کنید که در سایر 6 45 گزینءه »4« 

گزینه ها، »أکرم« و »أعلم« فعل هستند.
هرگاه اسمی به صورت نکره بیاید و همان اسم دوباره 6 46 گزینءه »4« 

یا »آن« ترجمه کرد. الف و المش را »این«  همراه »ال« تکرار شود، می توان 
در گزینءه )4(، ابتدا »قلب« به صورت نکره و سپس به صورت »القلب« که معرفه است، به 

کار رفته است و پاسخ صحیح است.
»حضن« مجرور به حرف جّر است، نه مفعول مطلق.6 47 گزینءه »3« 

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »إعطاًء« مصدر فعل »أعطی« و مفعول مطلق است./ 
گزینءه )2(: »تصدیقاً« مصدر فعل »یُصّدق« و مفعول مطلق است./ گزینءه )4(: »َغرساً« 

مصدر فعل »غرس« و مفعول مطلق است.
در این گزینه »یصبح« از افعال ناقصه، »الناس« اسم آن و 6 48 گزینءه »1« 

»مسرورین« خبر آن است نه حال.
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )2(: »محکمًة« حال است./ گزینءه )3(: »هو مضّر ...« حال 

است./ گزینءه )4(: »هو یفهمها ...« حال است.
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »العلوم« مستثنی و 6 49 گزینءه »2« 

»شيٌء« مستثنی منه است./ گزینءه )3(: »اإلنسان« مستثنی و »أحد« مستثنی منه 
است./ گزینءه )4(: »قلیالً« مستثنی و »أکثر الناس« مستثنی منه است.

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: حالت صحیح: یا بیئُة 6 50 گزینءه »3« 
)»یا« بر سر اسم »ال«دار نمی آید.(/ گزینءه )2(: حالت صحیح: یا فئراُن )»فئران« جمع 
مکسر »فئر« است و نون آن باید ضّمه بگیرد.(/ گزینءه )4(: حالت صحیح: أیّها الُمزارع 

)از »أیّتها« برای اسامی مؤنث استفاده می شود.(

ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: مسلمانان سکه ضرب نکردند، 6 36 گزینءه »3« 
زیرا ضرب سکه به دست حکومت رومیان بود!/ گزینءه )2(: همءه مّلت ها به راحتی 
برحسب عالقه و قدرتشان پول هایشان را می سازند!/ گزینءه )3(: مّلت قوی همان است 
که هر چه را احتیاج دارد می سازد!/ گزینءه )4(: اگر مردم از پول های مردم دیگری 

استفاده کنند، قدرتشان کم نمی شود.
فقط 6 37 پادشاه  تصویر   :)1( گزینءه  گزینه ها:  ترجمءه  گزینءه »4« 

بر روی دینار ضرب می شد!/ گزینءه )2(: بیست قیراط برابر است با یک مثقال 
باشد!/ نقره ای  یا  طالیی  آن که  مگر  نمی یابیم  را  پولی   :)3( گزینءه  طال!/ 

گزینءه )4(: بهای پول های طالیی و نقره ای به وزن هایشان ارتباط داشت!
عبارت صورت سؤال: »تبادل کاال بدون پول سخت است، 6 38 گزینءه »2« 

زیرا ...............«
طوالنی  زمانی  ما  از  اشیا  تطبیق دادن  برای   :)1( گزینءه  گزینه ها:  ترجمءه 
می گیرد!/ گزینءه )2(: چیزهای نامطلوبی می خریم و برایمان فایده ای ندارد!/
گزینءه )3(: تعیین بهای کاال به طور دقیق از طریق تبادل، امکان پذیر نیست!/

گزینءه )4(: تالش بسیاری می خواهد به دلیل حجم کاال و وزن آن!
عبارت صورت سؤال: »چرا مسلمانان دادوستدشان را با 6 39 گزینءه »1« 

پول های رومی رها کردند؟ زیرا ...............« )خطا را تعیین کن(:
ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: پول های اسالمی اعتبارش را از دست داد!/ گزینءه )2(: 
مسلمانان پول های خاّص خودشان را ضرب کردند!/ گزینءه )3(: این پول ها در حکومت 
اسالمی غیررسمی شد!/ گزینءه )4(: اختالف شدید بین دو دولت اسالمی و رومی به 

وجود آمد!
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: معرب )»أصبحت« یک 6 40 گزینءه »3« 

فعل ماضی است، بنابراین مبنی است نه معرب.(/ گزینءه )2(: حروفه األصلیة: ص ح 
ب )حروف اصلی این فعل، »ص ب ح« می باشد.(/ گزینءه )4(: للمخاطب )با توجه به 

معنای جمله، این فعل از صیغءه »للغائبة« است.(
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: الزم )»تُضَرُب« یک فعل 6 41 گزینءه »3« 

مجهول است، بنابراین متعّدی است نه الزم.(ـ  معلوم )مجهول است.(/ گزینءه )2(: 
للمخاطبة )با توجه به معنای جمله این فعل از صیغءه »للغائبة« است.(/ گزینءه )4(: 

للمخاطب )مانند گزینءه 2(
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: حروفه األصلّیة: خ ف 6 42 گزینءه »2« 

ل )حروف اصلی این کلمه، »خ ل ف« می باشد.(/ گزینءه )3(: معرفة )نکره است نه 
معرفه.(/ گزینءه )4(: مبني )معرب است نه مبنی.(
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 به نام خدا

 نظام جدید -89انسانی  از کشور پاسخنامه تشریحی کنکور خارج

 زهرا محمدیپاسخگو: 

 33، صفحه 3، درس   5،  دین و زندگی  3. گزینه  15

نوشته  یسال قبل کتاب ستیکه ب یاند. اگر از شخص، بنا شده «من ثابت» رشیپذ هیبر پاافراد  نیو مقررات جامعه و روابط ب نیقوان

سال  ستیرا که ب یاگر کس ایو  میکن یم لیبه جامعه عرضه نموده است، اکنون تجل یخدمات ایرا کشف کرده  یقانون علم کی ای

بدان جهت است که آنان را همان انسان  م،یکن یشده است، محاکمه و مجازات م ریدست زده و اکنون دستگ یتیقبل، به جنا

 .استکرده  رییاز آنان گذشته و ظاهرشان تغ یگرچه سن م،یدان یسال قبل م ستیب

 51، صفحه  5، درس  5،  دین و زندگی  4. گزینه  15

 یبندگان نفرستاد، جز برا یهشام، خداوند رسوالنش را به سو یا»امام کاظم  به شاگرد برجسته خود، هشام بن حکم فرمود:  -

برخوردار باشند و آنان که در تعقل و  یکه از معرفت برتر رندیپذ یرا بهتر م امیپ نیا یتعقل کنند. کسان یاله امیآنکه بندگان در پ

 «است. و آخرت باالتر ایداناترند و آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش دردن یاله یتفکر برترند، نسبت به فرمان ها

 انتخاب در اوست.اختیار و ی وجود قدرت نتیجه ،درستتوانایی انسان در حرکت به سوی هدف 

 551و  553های ، صفحه 55، درس   5،  دین و زندگی  5. گزینه  13

ی که کسچنین کسی )ت ندارد و ان خدا سرپیچی کند، خداوند را دوس، کسی که از فرم«ما احب اهلل من عصاه»با توجه به حدیث 

: و و من الناس من یتخذ من دون اهلل اندادا» شوند:گونه معرفی میرد(ذر آیات قرآن کریم اینحبت الهی را در دل ندامعشق و 

 «گیرند.بعضی از مردم همتایانی را به جای خدا می

 5، صفحه  5، درس  3،  دین و زندگی  5. گزینه  14

مداوم درباره خدا خدا و  دنیشیعبادت، اند نیبرترادمان التفکر فی اهلل و فی قدرته : افضل العباده »:دیفرما یم (ص) اکرم امبریپ

 «قدرت اوست.

 35، صفحه  1، درس  3،  دین و زندگی 5. گزینه  11

 است.انسان و هم جهت دهنده و محدود کننده آن  ارىیکار اختو قانونمندى ها هم الزمه  راتیتقد 

 43و  45های ، صفحه  4، درس  3،  دین و زندگی  5. گزینه  13

خداست که پروردگار جهانیان  یو مرگم فقط برا یبگو همانا نماز و عبادت هایم و زندگ: قل ان صالتی و نسکی و محیای و ...»آیه 

 گیرد.مورد تاکید قرار می «ان اعبدونی هذا صراط مستقیم»الص در بندگی است و با تعبیر قرآنی ، مبین اخ«.است

 15و  15های ، صفحه  1، درس  5،  دین و زندگی  3. گزینه  15

 مستفاد می گردد. «یعلمهم الکتاب و الحکمه»از عبارت و « لقد من اهلل ...»آیه  ازمسئولیت مرجعیت دینی پیامبر )ص( 
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 531صفحه  55 ، درس 11صفحه  5وس ، در 5،  دین و زندگی  3. گزینه  11

 انسان ها هموار ساخته است. یرا برا یبه رستگار دنیو راه رس دهیو کامل گردانخداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام 

منظور از اولی االمر دوازده امام معصوم می باشند  «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»در آیه شریفه  

 بزرگواران می باشد.که راه رسیدن به رستگاری التزام به اطاعت از آن 

 33، صفحه  3، درس   5،  دین و زندگی  3. گزینه  11

که همان مشرکان و کافرانند  «ل صالح را در درنیا ترک کرده اند.کسانی که اعما :لعلی اعمل صالحا فیما ترکت »در عبارت 

 درخواست فرصت برای جبران اعمال صالح می کنند.

 51، صفحه  5، درس   5،  دین و زندگی  4. گزینه  31

حال، خداوند بر دهان آنها مهر  نیخود را از مهلکه نجات دهند. در ا دیخورند تا شا یسوگند دروغ م امتیبدکاران در روز ق

 یبه شگفت م شیخو یاعضا یگواه  هیکنند و عل یزند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن م یم یخاموش

 .ندیآ

 51، صفحه  5، درس   5،  دین و زندگی  5. گزینه  35

 دنیرس یبه آنها مساو دنیدربردارند و رس زیرا ن گرید یهستند که هدف ها یاز هدف ها به گونه ا یدانند که برخ یم رک،یافراد ز

دهند.  یم یرا در درون خود جا یشتریب یکه هدف ما برتر و جامع تر باشد، هدف ها یزانیهست و به م زین گرید یبه هدف ها

استفاده  یزندگ یماد یهم از بهره ها؛  زنند یچند نشان م ریت کیخدا به عنوان هدف، با  یندگافراد با انتخاب عبادت و ب نیا

دهند، جان و دل خود را به خداوند  یخدا انجام م یرضا یخود را برا یویدن یکه تمام کارها ییکنند و هم از آنجا یدرست م

 دربردارنده این مفهوم است. "من کان یرید ثواب الدنیا ... "که آیه  سازند یآباد م زیرا ن شیآخرت خو یکنند و سرا یتر م کینزد

 15 ، صفحه  51، درس  3،  دین و زندگی  5. گزینه  35

 یخود م یفکر کند، گناهان او را به سو ادیز یکه درباره معاص یکس:  من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها: دیفرما یم  یامام عل

 یاما من به شما فرمان م دیبن عمران به شما دستور داد که زنا نکن یموس»فرمود:  ونیبا حوار یدر سخن  یسیکشانند. حضرت ع

 یهر کس که فکر آن را بکند مانند کس رایز .دیآن عمل را انجام ده نکهیچه رسد به ا دیاوریبه خاطر ن زیفکر زنا را ن یدهم که حت

 « کند، گرچه ظاهر خانه سالم است.  یم اهیصورت دود آتش، خانه را س نیدر ا کهآتش روشن کند  یاست که در ساختمان

 51، صفحه  5، درس   5،  دین و زندگی  5. گزینه  33

سجده بر انسان اطاعت  یاو را طرد کرد؟ چون فرمان خدا را برا شهیهم یرا از درگاه خود راند و برا طانیچرا خداوند ش یدان یم

 نکرد.

 د.مال  یرا به خاک نم طانیش ینیمانند نماز ب زیچ چی:هدیفرما یامام عصر )عج( م ست؟یچ یدشمن نیراه  شکست چن یدان یم 

 515، صفحه  1، درس  3،  دین و زندگی  4. گزینه  34

 .کند یکند، بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید، گناهان را به حسنات تبدیل م یتوبه نه تنها گناه را پاک م

 15، صفحه  1، درس  5،  دین و زندگی  5. گزینه  31
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 ییااهل آن را شناس یابتدا باطل را بشناس تا بتوان زیو ن ؛یاهل آن را بشناس یابتدا حق را بشناس تا بتوانامیرمومنان )ع( فرمودند: 

 ی.کن

 551و  551های ، صفحه  55، درس   5،  دین و زندگی  5. گزینه  33

 .دید میآن را خواه ریتأث یبه زود ،) اقم الصاله( میآداب آن انجام ده تیبهتر و رعا تیفیروزبه  روز نماز را با ک میاگر تالش کن

 511، صفحه  55، درس  5،  دین و زندگی  4. گزینه  35

 شتا با آنها آرام دیاز ]نوع[ خودتان براى شما آفر یو از نشانه  هاى خدا آن است که همسران و من آیاته ان خلق لکم ... :  "آیه 

مبین  "می کنند. که تفکر یکسان یاست برا ىیمورد، نشانه  ها نیقرارداد. همانا در ا« رحمت»و  «یدوست»شما  انیو م دیابی

 آرامش میان همسران است.

 551، صفحه  51، درس  5،  دین و زندگی  3. گزینه  31

 است. انتکاریشود، اما خ یظاهر م حتیدر لباس نص نیسخن چ رایشتاب مکن؛ ز نیسخن چ قیدر قبول و تصد

  545و  545های ، صفحه  55، درس  5،  دین و زندگی  5. گزینه  31

 .ایشان استبه عهده  زیمسلمانان هم اکنون ن یقیحق یبلکه رهبر ست؛ین)عج( عدم امامت امام عصر یبه معنا بت،یغدوره 

 یو مخف دهیاز اوضاع شما بر ما پوش زیچ چیو ه میما از اخبار و احوال شما آگاه»فرماید:  یم دیمف خیبه ش یامام عصر در نامه ا

 .«ستین

 535، صفحه  51، درس  3،  دین و زندگی  3. گزینه  51

توجه به رستگارى اخروى به  عنوان هدف اصلى زندگى، براى  نیبنا نهد که مردم آن جامعه در ع یجامعه ارسول خدا ، تالش کرد 

 "و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ...": تالش کنند زیخود ن وىیرشد و تعالى زندگى دن

 553، صفحه  53، درس  3،  دین و زندگی  4. گزینه  55

 "امه یدعون ... و لتکن منکم  "آیه افراد جامعه با خود:  ریهمراه کردن سا: خود ۀجامع یها هیپا میتحک

 513، صفحه  55، درس  3،  دین و زندگی  4. گزینه  55

شد. به عقل و  یم یبود و مخالفت با آن کفر تلق یضرور ،یموضوعات علم یحت ،یدرباره هر موضوع سایپذیرش عقاید رهبران کل

 ی شود.ندارد و سبب تزلزل ایمان م یشد و این اعتقاد وجود داشت که تعقل با ایمان  سازگار یکمتر توجه م تیعقالن

  33صفحه  3و درس  11صفحه  1 ، درس 5،  دین و زندگی  3. گزینه  53

داشتند؛ اگر  یروا م ضیعدالت، تبع یسبب، دچار سقوط شدند که در اجرا نیبد نیشیاقوام و ملل پ»پیامبر )ص( فرمودند: 

 یرا مجازات م یکرد و یم یدزد فیضع یکردند و اگر فرد یم شیکرد رها یم یدزد شانیقدرتمند و صاحب نفوذ از ا یشخص

 .«کردند
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 لیرا همراه با دال امبرانمانیکه پ یبه راست»و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط : "آیه  

اجرای عدالت را مفهوم  ". «زندیتا مردم به اقامه عدل و داد برخ مینازل کرد زانیو م یو همراه آنان کتاب آسمان میروشن فرستاد

 در بر دارد.

 555صفحه  1درس  3دین  و زندگی  ، 11 و 14های  صفحه 1درس  5،  دین و زندگی  5. گزینه  54

سبب  یخارج یمرغوب در اختیار مردم قرار دهیم. اگر مصرف کاالها یاستفاده کنیم و کاال یایران یبکوشیم که همه از کاال 

 کشور شود، نخریدن آن واجب است. یوابستگ

 رانکاف سلطه یبرا یو خداوند هرگز راه»و لن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال : ": یاسالم ۀضرورت حفظ استقالل جامع 

 "«.بر مؤمنان قرار نداده است

 534، صفحه  55، درس   5،  دین و زندگی  4. گزینه  51

روزه  یعمدا قضا ندهیو بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آ ردینتواند روزه بگ یماریمانند ب یبه علت عذر یاگر کس

 .بدهد ریگرم( گندم و جو و مانند آنها به فق 057 )تقزیبامد کیهر روز  یهم روزه را قضا کند و هم برا دیبا رد،یرا نگ
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 67.  گزینه 2 – ) گرامر(

 ترجمه جمله : کاترین درس را به خوبی یک معلم با تجربه تدریس کرد)توضیح داد(.
از درس دوم کتاب دهم ) صفت برابری(کاربرد صفات   

 66.  گزینه 4 – ) گرامر ( 

 ترجمه جمله : من به سادگی جلسه مالقات با استاد را از دست دادم زیرا من چند دقیقه بعد از اینکه او رفته بود ، رسیدم.

 زمان ماضی بعید- درس 3 زبان دوازدهم – اگر دو عمل در گذشته اتفاق بیافتد عمل قدیمی تر را با ماضی بعید نشان می دهیم.

 61.  گزینه 3 – ) گرامر (

ترجمه جمله : نولد بیان می کندکه در اول فوریه سال 3783 در شمال بیابان هیل درجه حرارت از 87 درجه، یه خورده قبل از 
 غروب آفتاب به 37 درجه در یک چهارم یک ساعت ) یک ربع ( بعد آن کاهش می یابد.

 کاربرد حرف اضافه زمان قبل از تاریخ مشخص – درس 4 کتاب دهم

 

 63.  گزینه 3 – ) گرامر، زبان انگلیسی 2، درس 2  (

 ترجمه جمله : من کامال اطمینان دارم که جنیفر می توانست همان کار را به طور متفاوتی انجام دهد اگر جای شما بود. 

 کاربرد جمالت شرطی نوع دوم – درس 2 زبان دوازدهم- یادمان باشد مطابق با کتاب در جمالت شرطی به جای 

 (was) بهتر است از (were) استفاده کنیم.

  

 18.  گزینه 3 – ) واژگان(

 ترجمه جمله : ما االن پیروز نشدیم ، اما هرگز ناامید نمی شویم و برای مبارزه در روز دیگر زندگی می کنیم.
 3( مبارزه کردن                   2( باال رفتن                3( از دست دادن                    4( دفاع کردن

 

 18.  گزینه 2 – ) واژگان(

 ترجمه جمله : ماشین به اجبار باید تعویض شود، زیرا آن خیلی قدیمی بود و بیشتر از این نمی تواند کار کند)در شرایط کار نیست(
 3( تبدیل کردن            2( جایگزین کردن                  3( توسعه دادن            4( جلوگیری کردن از

 

 18.  گزینه 2 – ) واژگان(

ترجمه جمله : این شرکت بازرگانی به یک منشی دو زبانه نیاز دارد- منشی که عالوه بر زبان مادری اش بتواند زبان عربی صحبت 
 کند.

 3( آشنا             2( دوزبانه                 3( متوسط، میانی             4( سخت کوش

 

 19.  گزینه 3 – ) واژگان(

 ترجمه جمله : حرکت بدن یک راه ارتباطی است؛آن در واقع یک عنصر غیرکالمی از ارتباط است.
 3( اصل ، ریشه          2( نتیجه              3( وسیله             4( مترادف

  به هم آیند )a means of communication ( به معنی "یک وسیله ارتباطی" دقت کنید.

 

 18.  گزینه 3 – ) واژگان(

 ترجمه جمله : مادر حسن وقتی او دوساله بود فوت کرد و در واقع او به وسیله پدرش به تنهایی پرورش یافت.
 3( بزرگ کردن ، پرورش یافتن          2( وابسته بودن                3( نگهداری کردن                   4( مواظب بودن
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 18.  گزینه 4 – ) واژگان (

 ترجمه جمله : یک گروه از توضیحات راضی بود، اما گروه دیگر خواستار توضیحات بیشتر بود.
 3( خاموش کردن              2( فوت کردن               3( مصرف کردن ، تمام شدن          4( تسلیم شدن 

 

 17.  گزینه 3 – ) واژگان( 

 ترجمه جمله : با همه ی عادت های ناسالمی که بررسی شد، آن عجیب است که او این مدت عمر کرده است. 
 3( عجیب           2( نگران           3( گنج          4( سند، مدرک

 

 16.  گزینه 4 – ) واژگان(

 ترجمه جمله :
  الف : همه ی مردم سراسر جهان به نلسون ماندال به عنوان یک مرد خردمند نگاه می کنند و به او خیلی احترام می گذارند

 3( پیشنهاد دادن              2( به یاد آوردن       3( اختصاص دادن                    4( احترام گذاشتن

         

 

تست کلوز  
 

 11.  گزینه 3 – ) کلوز تست -واژگان (
 

 3( باور داشتن              2( تشخیص دادن، شناختن       3( کشف کردن                   4( اطالع دادن

 

 13.  گزینه 2 – ) کلوز تست - گرامر (

  کاربرد شکل صحیح فعل – کتاب یازدهم – بعد فعل "enjoy"فعل بعدی باید به صورت )ing ( فرم بیاید. 

 38.  گزینه 3 – ) کلوز تست – واژگان(
 3( اشتباه              2( دقیق                  3( ممکن، امکان پذیر                   4( لذت بخش

 

 38.  گزینه 3 – ) کلوز تست - واژگان(

 

 3( وسیع                   2( اخیر                 3( مورد عالقه             4( گران

 

 38.  گزینه 4 – ) کلوز تست – گرامر( 
 

 کاربرد صفت مفعولی – درس 3 کتاب یازدهم
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لدرک مطلب او  
 

 39.  گزینه 3 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 موضوع اصلی پاراگراف سوم چیست؟

 " توصیف این که یک سلیبریتی کیست " 
 

 38.  گزینه 2 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 از متن می توان استنباط کرد که افراد زیادی دوست دارند سلیبریتی شوند زیرا با این روش آن ها می توانند ..................... .

 " پول قابل توجه ای به دست بیاورند."

 

  38.  گزینه 3 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 بر اساس متن، جایگاه)موقعیت( یک سلیبریتی درچیست ؟ 

 " حوزه ای که او زیرک و وارد بکار است. "

 

  37.  گزینه 4 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 کدامیک از موارد زیر به عنوان یک رسانه در پاراگراف سوم نام گذاری نشده است؟

 " زیست نامه ، زندگی نامه"

 درک مطلب دوم 
 

 36.  گزینه 2 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

متن ادعا می کند که افراد زیادی که در شروع هر سال به خودشان قول می دهند که آن ها می توانند بعضی از ورزش ها را شروع کنند 

. ................ 

 " زیر قولشان می زنند" 
 

 31.  گزینه 3 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 در مجموع ، متن قصد دارد به ........................ .

 " کمک به مردم در انتخاب یک ورزش صحیح برای خودشان"
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  33.  گزینه 2 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 متن همه ی موارد زیر را راجع به تاثیر ملحق شدن به کالس تایی چی بیان می کند، به جز .................. .

 " آرامش گرفتن ) به دست آودن آرامش ("

 

  888.  گزینه 4 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 برطبق متن، ورزش کردن می تواند تبدیل به یک عادت شود اگر شخص........................ .

 " انجام دادن آن را برای 6 هفته ادامه دهد." 
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 بابلسر های دبیرستان دبیر  شربتی علی دکتر   کشور خارج89 کنکور( انسانی علوم رشته) اختصاصی فارسی ادبیات تشریحی پاسخ

شماره 

سوال 

کلید 

 سوال

 پاسخ های تشریحی

زر ایي   عوسُاز رذسازّای  4ٍ  3ٍ  2فت زتاى فارسی زر ایي زٍر ُ است گسیٌِ ّای رپیطعَاهل هْن از :  1گسیٌِ  6 636

 .زٍرُ است

تِ عرتی است وِ اتَعلی تلعوی آى را تِ فارسی هحوستي جریر طثری ًَضتِ  الولَن ٍ الرسل تارید:3گسیٌِ  3 637

 ضْرت یافت.تارید تلعوی س ٍ وِ ترگرزاً

 : 2گسیٌِ  2 638

تْساز -ب زّنلرى است ًِ یاززّن  ولین از ضاعراى لرى-هَارز زیگر: الفتررسی گسیٌِ ّای               ز-ج: 2گسیٌِ  2 639

 اسواعیل ًِ ضاُ عثاسرضا عثاسی زر زٍرُ ضاُ  -عثاسًِ ضاُ  اسواعیلزر زٍرُ ضاُ 

 : 4گسیٌِ  4 641

پیچیسُ  رٍاج زاضت ًِسازُ ًَیسی زر زِّ ًرست الالب اسالهی گرایص تِ -1:  تررسی گسیٌِ ّای زیگر: 3گسیٌِ  3 646

 ًِ تَزوورًگ اٍهاًیسن زر تعس از اًمالب 4تَز.  وَتاُتیص از زاستاى ّای تلٌس گرایص تِ زاستاى ّای -2ًَیسی 

 چطوگیر

 1گسیٌِ  6 642

گرُ تِ : 4: تَ هثل ذَرضیس گسیٌِ 2: هاُ تِ حصاری گسیٌِ 1رز   تررسی گسیٌِ ّای زیگر: گسیٌِ : تطثیِ ًسا3گسیٌِ  3 643

 ذال تطثیِ ضسُ

 تة -زم ساذتِ سَذتِ    تاب -:سِ جٌاس: غن4گسیٌِ  4 644

 زل -جٌاس: گل  1: 3تٌس  گسیٌِ  -پیر   پٌس -: هیر2گسیٌِ تاب  –چطن    آب  -جٌاس: چطوِ 2: 1تررسی گسیٌِ ّا: 

 وٌایِ: زر ذَى ًطستيوویي    تطثیِ: وواى اترٍ       -جٌاس: وواى 2 645

 :2گسیٌِ  2 646

 جٌاس تام ًسارز: 1گسیٌِ 6 647

 : حسي تعلیل ًسارز1گسیٌِ  6 648

 :3گسیٌِ  3 649

 جٌاس: زحوت ٍ رحوت -ز

 تطثیِ:زریای ضراب-ب

 ًساضَاش را پ هاُ از ضرم رخ زیثای اٍ چْرُ -الف

 غنٍاسطِ  پارازٍوس ضازی تِ -ج

  :4گسیٌِ  4 651

 ضیریي والم: حس آهیسی-ج

 تِ فرض ایٌىِ اضىن ضراب است چطون از اضه ذالی ًیست-ب

656 3  

 لثل از ) ی ( : طثك تثصرُ لافیِ: حرف ) ی ( حرف اصلی لافیِ ًوی تَاًس تاضس پس حرف اصلی ایي زٍ ولو3ِگسیٌِ  3 652

 یىساى ًیست لافیِ غلط است

 یزعَ -یهعٌ

 :3گسیٌِ  3 653

 وَتاُ تلفظ ورزى ُ:–: آ / َّ 1گسیٌِ 

 ز: وَتاُ تلفظ ورزى-زٍ/ : جا2گسیٌِ
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 _ س: کوتاه تلفظ کردن: س4َگسیٌِ 

 اذتیار للة ٍجَز ًسارز :1 گسیٌِ 6 654

 عا / ضك / //ج / گر / ن /ًس  // ى  ى / ب / ذَ / //ر ت/  ط / ّا  / ر

 / هاز/ى/ س ///رس/ ت /ًی ز //ت /ی/ عص/لص //هف /ب / لَ / ل 

  لي//ي//هفاعیلي// فعتلي// فعالهفاع

 

 :2گسیٌِ  2 655

 هفاعليَى / ن / وص // ن / ً

 زر // فعالتي / ت / ی / ها

 هفاعلي/ ى / هَ // ام / ی

 جف /تاز // فع لي

 

 :3گسیٌِ  3 656

 فع لي       -فعالتي/ زى// تر /ّی ذا // ب / چ 

 فعلي -فعالتي -فاعالتي/ ن / ج / ًاُ //// ُ / م / تا / ری /زر / ش/ تی / ایي 

 : 4گسیٌِ  4 657

 هفاعیلين / ًس / ای /زز//   هفعَلتر / پا / ی //           هفاعیليرا //  /  ق / یا / هت      هفعَل  آى / رٍ / ز //  -فال

 هفاعیليب / تس / تاى/ ّا//     هفعَلهی / رف/ ت//             فاعیلي / زا/ یی//هل / سَ      هفعَلٍق/ تی /ز //  -ز

 

 هفاعیليی / ذس / وا / هی //          فاعالت // ذس / ج / رس / تز // هفعَل      / : زز / زى1گسیٌِ  6 658

 : 3گسیٌِ  3 659

 : هتماربتحر       فعلت /یی //         ب / لي زی// فعَلي       ٍ / پس / تی // فعَلي       ج/ّاى/ را// فعَلي   -ز

 تحر :رهل           ایي/ج / ّاى / ها // فاعالتي   ٍ / م / ًیست // فاعلي    فاعالتي/ ز / تا/ ى // ًر -فال

 فعلي تفعلي   چص / هن / ى / ضیي// هستفعلي        ای / زل / س / تا // هستی / تر // هس تا / زا / -ج

 هستفعلي        تحر: رجس ز / ًیي/// ى / ًا  

 هفاعیلي           ى / سا / هاى/ آ // هفاعیلي    ف / ری / زًس// فعَلي  تحر : هتمارب/ سر //م / را / ى -ب

 : فاعالتي/فاعالتي/فاعالتي/ فاعلي4گسیٌِ  4 661

 غا/م / زٍست//فاعلي//فاعالتي    پیلاى/ ب/ز/            تا//فاعالتي //ن/هصیهر/ح/تا/ای//فاعالتي       ی

 زًرساى : چاًِ  -: هعٌای صحیح عٌما: سیورغ   1گسیٌِ  6 666

 عاضك است ٍ صَرت سَال تِ عسم تَجِ هعطَق تِ 3ٍ  2ٍ  1: تَجِ هعطَق تِ عاضك            گسیٌِ 4گسیٌِ  4 662

 از هسیر راُ اضارُ زارز عسم غفلت 2:زر صَرت سَال ٍ گسیٌِ 2گسیٌِ  2 663

 ٍ صَرت سَال تِ عسم ترس از سرتی ّا اضارُ زارز.  2گسیٌِ  2 664

تِ تی ٍفایی زًیا  3ٍ  2ٍ  1ایي است وِ افراز هتَاضع را حمیر ًطوار اها زر گسیٌِ ّای : تَصیِ ایي گسیٌِ 4گسیٌِ  4 665

 اضارُ زارز
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چون در اسلوب شرط قرار گرفته، به صورت مضارع ترجمه می شود.(ـ  می گرفت 
)می گیرد؛ »یستغرق« فعل جواب شرط است و باید به صورت مضارع اخباری 
ترجمه شود.(/ گزینءه )3(: هرگاه )مانند گزینءه 2( ـ طبقاتی از سنگ ها )مانند 
گزینءه 2(ـ  خارج کردن )استخراجش(ـ  »نفتش« اضافی استـ  زمان زیاد )زمانی 
زیاد؛ »وقتاً طویالً« ترکیب وصفی نکره است.(/ گزینءه )4(: بوده باشد )مانند گزینءه 

2(ـ  خارج کردن )مانند گزینءه 3(ـ  »نفت آن« اضافی است.
ترجمءه صحیح: »خدا در ما منادایی را قرار داد تا از گناهان - 171  

دور شویم، اگرچه نتوانیم آن را بشنویم.«
ترجمءه صحیح: »معلوالنی وجود دارند که کارهای عجیبی - 172  

انجام می دهند، در حالی که با مشکالتی روبه رو هستند.«ـ  »یعملون« فعل مضارع 
و جملءه »و هم یواجهون« جملءه حالیه است.

موارد نادرست سایر گزینه ها:- 173  
گزینءه )1(: مبادلة )تبادل( ـ لغات )اللغات( ـ العالم )في العالم(/ گزینءه )2(: 
نفهم )نعلم(ـ  مبادلة )مانند گزینءه 1(ـ  في لغات العالم )بین اللغات في العالم(/ 

گزینءه )3(: نفهم )نعلم(ـ  تبدیل )مانند گزینءه 1(
  گزینءه )1(: »زیبایی انسان شیوایی زبانش - 174

است.« )شعر فارسی هم بیان کرده که زبان انسان و البته منظور نوع بیانش، زیبایی 
و هنر او محسوب می شود.(/ گزینءه )2(: تنهایی بهتر از همنشین بد است. )عبارت 
عربی به برتری تنهایی نسبت به همنشین بد اشاره کرده، در صورتی که شعر فارسی 
به برتری دشمن دانا نسبت به دوست نادان اشاره کرده؛ یعنی: »عداوة العاقل خیر من 
صداقة الجاهل!«(/ گزینءه )3(: از دست دادن فرصت، موجب غّصه می شود. )شعر 
فارسی هم به غنیمت شمردن فرصت ها اشاره دارد.(/ گزینءه )4(: »خداوند چیزی 
برتر از عقل را برای بندگان تقسیم نکرده است.« )شعر فارسی هم به برتری عقل 

نسبت به سایر نعمت ها اشاره کرده است.(
موارد نادرست گزینه ها:- 175  

گزینءه )1(: اسم تفضیل )»آیة: نشانه« اسم تفضیل نیست.(/ گزینءه )2(: »من باب 
ل« بر وزن »یُفعِّل« از باب »تفعیل« است.(/  تفّعل«  من باب »تفعیل« )»یُنزِّ

گزینءه )3(: نکرة  معرفة بالعلمیّة
»العالم: - 176 فاعل   اسم   :)1( گزینءه    

جهان« اسم فاعل نیست؛ »العالِم: عالم، دانشمند« اسم فاعل است.(/ گزینءه 
ُر: برآورد می کنند« فعل معلوم است و فاعل  )2(: نائب فاعل  فاعل؛ »یَُقدِّ
ر: تخمین می زنند« فعل متعّدی  ، »یُقدِّ دارد./ گزینءه )4(: الزم  متعدٍّ
است و مفعول می خواهد، مجهول  معلوم؛ با توّجه به حرکت عین الفعل 

ُر« و سبک و سیاق عبارت، این فعل معلوم است.( »یُقدِّ
  گزینءه )1(: معرفة )علم(  نکرة/ - 177

گزینءه )2(: اسم تفضیل  مصدر/ گزینءه )3(: مبني  معرب
ُل« )مضارع باب »تفعیل«( و »یُراقُِب« بر - 178 ُر« بر وزن »یَُفعِّ »یَُفکِّ  

وزن »یُفاِعُل« )مضارع باب »مفاعلة«( صحیح اند. 
بزرگ ترین  خوزستان  در  جندی شاپور  کتابخانءه   :)1( گزینءه   
کتابخانه در جهان است./ گزینءه )2(: این جایزه در هر سال به کسی که به 
بشریت سود می رساند، داده می شود./ گزینءه )3(: کشاورز شروع به اندیشیدن 
دربارءه آن و مراقبت از مزرعه کرد./ گزینءه )4(: شنوایی دلفین ده برابر شنوایی 

ترجمءه کلمات مهم: لکّل موجود: هر موجودی دارد، برای - 166  
هر موجودی است/ یدافع به عن نفسه: با آن از خود دفاع می کند/ غریزیّاً: 

به طور غریزی/ هذا السالح: این سالح/ عقله: عقل او 
 گزینءه )1(: موجود )موجودی؛ »موجود« نکره است.( ـ سالح 
غریزی )سالح(ـ  »غریزیّاً« قید مربوط به »یدافع« استـ  »بِِه« ترجمه نشده است، 
قسمت آخر عبارت کامالً اشتباه ترجمه شده است./گزینءه )3(: »غریزی« )مانند 
گزینءه 2(، »خطر را« اضافی استـ  دفع می کند )دفاع می کند؛ »َدفََع: دفاع کرد«، 
»دافََع: دفاع کرد«(/ گزینءه )4(: دفع خطر می کند )دفاع می کند(ـ  عقل )عقل او( 

ترجمءه کلمات مهم: من: هر کس/ لم یَجد: نیافت، نیابد/ - 167  
لن یحصل: نخواهد یافت/ الجّنة قریبٌة مّنا: بهشت نزدیک ماست/ ال ... إال: 

هیچ ... نیست مگر، فقط ... است.
ـ  است  اضافی  »این«  ـ  )هر کس(  که  )2(: کسی  گزینءه   
»للوصول إلیها«: ترجمه نشده است./ گزینءه )3(: پیدا نمی کند )نخواهد یافت؛ 
»لن + مضارع: مستقبل منفی«( ـ در همین نزدیکی است )نزدیک ماست(/ 
گزینءه )4(: »کسی که« )مانند گزینءه 2(، پیدا نمی کند )پیدا نکند، پیدا نکرده 

است(، پیدا نمی کند )مانند گزینءه 3(، »این« اضافی است.
ترجمءه کلمات مهم: لیت: ای کاش/ یعرفون: بدانند- 168  

»لعّل:  ـ  کاش«  ای  »لیت:  کاش؛  )ای  شاید   :)1( گزینءه   
شاید«(/ گزینءه )3(: شاید )مانند گزینءه 3( ـ بفهمند )بدانند( ـ استعداد 
)استعدادش(/ گزینءه )4(: می فهمیدند )بدانند؛ فعل مضارع بعد از »لیت« به 

صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.(ـ  توانمند است )می تواند(
ترجمءه کلمات مهم: واجبنا: تکلیف ما/ کمواطن مسؤول: - 169  

به عنوان یک شهروند مسئول/ أاّل نرمي: که پرت نکنیم/ ثّم: سپس/ 
ننصح: نصیحت کنیم

عنوان  )به  هستیم  مسئول  شهروندی  که   :)1( گزینءه   
شهروندی مسئول(ـ  نریختن )که نریزیم؛ »أاّل نرمي« را باید به صورت مضارع 
التزامی منفی ترجمه کنیم. در حقیقت ما حق نداریم فعل را به صورت اسم 
ترجمه کنیم(،ـ  زباله )زباله ها(ـ  نصیحت کردن )نصیحت کنیم؛ »ننصح« فعل 
است نه اسم.(/ گزینءه )2(: تکلیف )تکلیف ما(ـ  همءه شهروندان مسئولیت پذیر 
)به عنوان شهروندی( ـ نریختن )مانند گزینءه 1(، ـ جاهای )جا؛ »مکان« مفرد 
است.( ـ و )سپس( ـ »أّوالً« ترجمه نشده است ـ بازداشتن )نصیحت کنیم( ـ 
»انجام این کار« اضافی است./ گزینءه )3(: وظایف )وظیفه؛ »تکلیف« مفرد 
است.( ـ ضمیر »نا« ترجمه نشده است ـ »ك« ترجمه نشده است، ـ نریزد 
)پرت نکنیم؛ اول این که »نرمي« از صیغءه متکلّم مع الغیر است، دوم این که 
این کار« اضافی است، ـ نهی کند  از  »َرَمی« یعنی »پرت کرد«(، ـ »هم 

)نصیحت کنیم(
الطبقات - 170 باشد/  کان:  اگر/  إن:  مهم:  کلمات  ترجمءه   

می گیرد/  زیادی  وقت  طویالً:  وقتاً  یستغرق  سنگی/  طبقات  الصخریّة: 
استخراجه: استخراجش

 گزینءه )2(: هرگاه )اگر؛ »إذا: هرگاه«( ـ »طبقه هایی از سنگ« 
)طبقه های سنگی؛ »الطبقات الصخریّة« ترکیب وصفی است.(ـ  بود )باشد؛ »کان« 
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انسان است.
  گزینءه )1(: دینامیت: ماّده ای که کارهای - 179

انسان را در زمینه های مختلف دشوار کرده است. )طبیعتاً این گزاره نادرست 
است.(/ گزینءه )2(: با پشتکار: کسی که برای انجام عملش تالش می کند و در 
زندگی اش احساس خستگی نمی نماید. )(/ گزینءه )3(: آلودگی هوا: آن از 
تهدیدکننده های نظام طبیعت است که منجر به اختالل می گردد. )(/ گزینءه 
)4(: کودها: موادی شیمیایی یا طبیعی که برای تقویت خاک ضعیف و رشد 

)( .گیاهان استفاده می شود
»مطاوعة« یعنی »اثرپذیری« که از معناهای باب های »تفّعل و - 180  »

افتعال« است؛ مثالً: منع الطبیب المریض عن بعض األعمال فامتنَع: پزشک بیمار 
را از بعضی کارها منع کرد، مریض هم )از انجام آن کارها( خودداری کرد.

 گزینءه )1(: پدر فرزندش را ادب کرد، ولی ادب کردنش بسیار 
»مطاوعة«  می آمد،  »تأّدب«  فعل  عبارت،  دوم  قسمت  در  )اگر  بود.  سخت 
محسوب می شد.(/ گزینءه )2(: استادم به من درس های مهمی را یاد داد و 
من هم آن ها را یاد گرفتم. »عَلَّمْت« روی فعل »تعلّمُت« اثر گذاشته، یعنی 
»مطاوعة« صورت گرفته است./ گزینءه )3(: پیامبران حق را تبیین کردند تا 
راه راست را تبیین نمایند./ گزینءه )4(: سرباز بسیار تالش کرد تا بر دشمنش 

چیره شود. »محاولة« مفعول مطلق نوعی است.
نشان - 181 را که  گزینه ای  »تعیین کن  ترجمءه عبارت سؤال:   

می دهد در آن مبتدا بسیار به کار می پردازد.« صورت سؤال اسم مبالغه را 
خواسته است. اسم مبالغه بر وزن های »فّعال، فّعالة« می آید. »الخاّلق: بسیار 
آفریننده« در گزینءه )3( اسم مبالغه است. »خلیق« صفت ثابت و همیشگی، 

»مخلوق: آفریده شده« اسم مفعول و »الخالِق: آفریننده« اسم فاعل است.

  گزینءه )1(: نسبت به چیزی که از دستتان - 182
رفته است، ناراحت نمی شوید. هیچ ادات تأکیدی در این عبارت به کار نرفته 
است./ گزینءه )2(: »ّن« در »ال تجلسّن« برای تأکید به کار رفته است. »هرگز 
بسیار ننشین؛ زیرا ورزش برایت مفید است.«/ گزینءه )3(: »لقد« برای تأکید 
فعل به کار می رود: »بی گمان چیزی را خواندیم که برای ما در زندگی سودمند 
است.«/ گزینءه )4(: می توان با اغماض فعل امر »لیسمعوا« را دارای تأکید 

دانست: »باید حرفم را بشنوید تا در مهلکه نیفتید.«
جار و مجرور را در صورتی می توان خبر مقّدم گرفت که - 183  

از لحاظ معنایی کامل کنندءه مبتدا باشد.
 گزینءه )1(: »في العفو« خبر مقّدم و »شيء« مبتدای مؤّخر 
است ـ »ال تجده« هم جملءه وصفیه است. »در گذشت چیزی هست که 
در انتقام آن را نمی یابی.«/ گزینءه )2(: »في بعض األوقات« نمی تواند خبر 
باشد، چون معنای مبتدا )نجاح( را »في خسرانك« کامل می کند: »بعضی 
اوقات موفقیتت در زیانت است.«/ گزینءه )3(: »في قیمنا الدینة« نمی تواند 
خبر باشد، چون معنای مبتدا )الرزق( با »في اإلنفاق« کامل می شود. »در 
ارزش های دینی مان، رزق بسیار در انفاق است نه در خساست.«/ گزینءه )4(: 
»اإلجابة« مبتدا و »من أخالق الجاهل« خبر است. »في رأي العقالء« نمی تواند از 
لحاظ معنایی خبر باشد. »در نظر خردمندان، پاسخ دادن قبل از آن که بشنوی، از 

اخالق نادان هاست.«
184 - ،)1 گزینءه  )رد  نمی گیرد  »ال«  جنس  نفی  الی  اسم   

2(؛  گزینءه  )رد  است  مرفوع  خبرش  و   )3 گزینءه  )رد  می گیرد   فتحه 
»أسوأَ  أسوأُ«(

فعل »یکاُد« به معنای »نزدیک است« می باشد. ترجمءه - 185  
عبارت: »نزدیک است که هم کالسی ام شاعر بزرگی شود.«

 گزینءه )1(: او االن هم شاعر بزرگی است./ گزینءه )2(: امکان 
دستیابی به شاعرشدن، بسیار سخت است./ گزینءه )3(: او به زودی شاعر 

بزرگی می شود./ گزینءه )4(: می خواهد که شاعر شود، ولی نمی تواند.
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)7، درس 66ـ صفحه 2تاريخ (                                  »1«گزينه  - 186  

.دومين خليفه عباسي نقش زيادي در تحكيم و تثبيت حكومت عباسيان داشت  

)49تا  47، صفحه 5، درس 1تاريخ (                                » 1«گزينه  -187   

.هوانگ تي، تكميل ديوار چين بود هاي مهم شي يكي ديگر از اقدام  

:هاي ديگر تشريح گزينه  

.بود» هان«روايي  گشايش جاده معروف ابريشم، از اقدامات دوران فرمان :»2«گزينه   

.هوانگ تي در چين مخالفان آيين بودا،  در هند، برهمنان بودند و نه شي :»3«گزينه   

.در دوران حكومت هان، انديشه و آيين كنفوسيوس دوباره اوج گرفت :»4«گزينه   

)  15، صفحه2درس ،1تاريخ(                              » 2«گزينه -188  

 4گرفتند، در هر  روز در نظر مي شبانه 365در گاه شماري ساساني اوستايي، سال را 
براي .افتادند ل حقيقي عقب ميروز از سا شبانه30سال  120روز و در هر  شبانه سال يك

.كردند سال، يك ماه به دوازده ماه سال اضافه مي 120هر  رفع اين مشكل بعد از  

)96، صفحه10، درس1تاريخ (                                       »3«گزينه  -189  
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از  هاي ساسانيان با روميان در زمان شاپور يكم اتفاق افتاد كه در يكي دو مورد از جنگ
انها، گرديانوس امپراتور روم كشته شد و در ديگري والريانوس، امپراتور روم به اسارت 

.درآمد  

)105، صفحه11، درس1تاريخ (»                                      4«گزينه  -190  

به » ماديان هزار دادستان«اي از قوانين و محاكمات عصر ساساني در كتاب  مجموعه
دآوري شده و منبع ارزشمندي براي حقوق و دادرسي آن دوره محسوب زبان پهلوي گر

.شود مي  

:هاي ديگر تشريح گزينه  

ترين كتاب اعتقادي تعاليم زرتشت به زبان  ترين و مفصل دينكرد، مهم: »1«گزينه 
.اي مشتمل بر عقايد زرتشتي است پهلوي است كه دانشنامه  

.وان شاپورگان نوشتماني عقايد خود را در كتاب با عن: »2«گزينه  

)145، صفحه16، درس1تاريخ (»                                       2«گزينه  -191  

داريوش يكم، در ابتداي حكومتش دستور داد كاخي بزرگ به نام آپادانا در شهر شوش، 
.به عنوان پايتخت اداري حكومت هخامنشي ساخته شود  

:هاي ديگر تشريح گزينه  

الميان در بخش شرقي قلمرو خود، واقع در استان فارس امروزي نيز اي: »1«گزينه 
.پايتخت ديگري به نام انشان يا انزان داشتند  
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.پاسارگاد، نخستين پايتخت هخامنشي بود: »3«گزينه  

هاي اين  نوشته شاپور يكم در كعبه زرتشت در نقش رستم، شرح جنگ سنگ: »4«گزينه
.پادشاه با روميان را بازگو مي كند  

)14، صفحه2، درس2تاريخ (»                                             4« گزينه -192  

در گذشته، برخي از مورخان مانند مسعودي براي درستي و يا نادرستي برخي از اخبار و 
رفتند و از نزديك مكان رويدادها را مورد مطالعه  هاي تاريخي به مسافرت مي گزارش
.دادند قرار مي  

)45، صفحه5، درس2تاريخ (»                                            1«گزينه  -193  

ركشي و جلوگيري از جنگ داخلي و ، براي بازداشتن مخالفان از س)ع(حضرت علي 
اميه نقش مهمي در ايجاد آن داشتند، مركز  هايي كه اشراف بني گري براي دفع آشوب

.قل كردخالفت را از مدينه به كوفه منت  

)112، صفحه10، درس2تاريخ (         »                                     3«گزينه  -194  

مسجد جامع اصفهان كه اولين مسجد چهار ايواني در ايران است، الگويي براي معماران 
.                هاي بعدي شد مساجد در دوره  

)130، صفحه10، درس3تاريخ (               »                            2«گزينه  -195  

هيئت مؤتلفه اسالمي، پس از تبعيد امام خميني، مبارزه مسلحانه و ترور سران حكومت 
اين . وزير وقت را ترور كرد پهلوي را محور كار خود قرار داد و حسنعلي منصور، نخست

   . كار را محمد بخارايي، از اعضاي اين گروه، انجام داد
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)25، صفحه2، درس3تاريخ (»                                           3«زينه گ - 196  

ويژه، روسيه، انگليس، فرانسه و اتريش هر كدام براي كسب منافع  كشور هاي اروپايي به
كردند و اين امر به  ها، در امور داخلي عثماني دخالت مي و به بهانه دفاع از حقوق اقليت

.شد عثماني منجر مي ضعف بيشتر امپراتوري  

)139، صفحه13، درس2تاريخ (»                                           4«گزينه  -197  

هاي  ساله پادشاهي خود، با اتخاذ تدابير و سياست 54تهماسب، در طول دوران  شاه
.هاي حكومت صفوي را تثبيت و تحكيم نمايد مناسب داخلي و خارجي، توانست پايه  

)106، صفحه8، درس3تاريخ (»                                          2«ينه گز -198  

هاي شكست  در حالي كه نشانه. ها، جنگ با ژاپن ادامه يافت پس از به زانو درآمدن نازي
ها آشكار شده بود، هواپيما هاي آمريكايي دو شهر هيروشيما و  و تسليم شدن ژاپني

ي اتمي ويران كردند و جنگ جهاني دوم با اين حادثه ها  ناگاساكي ژاپن را با بمب
.وحشتناك به پايان رسيد  

)152، صفحه12، درس3تاريخ (                                        »  4«گزينه  -199  

پس از آنكه بني صدر از مقام فرماندهي كل قوا و رياست جمهوري عزل شد و اوضاع 
رزمندگان عزم خود را براي بيرون راندن دشمن سياسي كشور ثبات و آرامش يافت، 
امام خميني به عنوان فرمانده كل قوا، ابتدا فرمان . متجاوز از خاك ميهن جزم كردند

.شكستن محاصره آبادان را صادر كردند  

)96، صفحه5، درس3تاريخ (                                           »   3«گزينه  -200  
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ه دنبال مرگ پدر به تخت نشسته بود، از همان آغاز بناي شاه كه ب محمد علي
.ناسازگاري را با مجلس شوراي ملي گذاشت  
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 الرحمن الرحیم هبسم الل  

 1398خارج کنکور جدید نظام  جغرافیای پاسخنامۀ

 2 : گزینۀ201سؤال 

 شودشکل سؤالی نوشته میکه معموالً به «طرح سؤال و بیان مسئله»گام اول در یک پژوهش جغرافیایی عبارت است از 

است که در این مرحله، پژوهشگر اطالعات مسئلۀ پژوهش را  «گیری و ارائۀ پیشنهادهانتیجه»گام پنجم هم  .(عبارت الف)

 .(عبارت د) یابدمی

(11و  9های ، صفحه؟افیای ایران، جغرافیا چیست)جغر  

 2: گزینۀ 202سؤال 

موقعیت مطلق عبارت است از محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی آن. موقعیت نسبی نیز، 

 «2»ها، عبارت گزینۀ های طبیعی یا انسانی پیرامون خود است. در بین گزینهقرارگیری هر مکان، نسبت به پدیده محل

 اند.و سایر عبارات بیانگر موقعیت نسبی بیانگر موقعیت مطلق است

(14ایران، صفحۀ  طبیعی)جغرافیای ایران، جغرافیای   

 3گزینۀ  :203سؤال 

، زاویۀ تابش خورشید هنگام ظهر، نزدیک (ترندکبه خط استوا نزدیهای کم جغرافیایی قرار دارند )در مناطقی که در عرض

های باالی وبلوچستان. ولی در مناطق شمالی کشور که در عرضهای هرمزگان و جنوب سیستانبه عمود است؛ مانند استان

شهر اصفهان، نسبت به  های آذربایجان غربی و شرقی.تر است؛ مانند استانجغرافیایی قرار دارند، زاویۀ تابش خورشید مایل

تر از بنابراین، خورشید در هنگام ظهر در اصفهان عمودتر از قزوین و در قزوین، مایل تر است؛خط استوا نزدیکقزوین، به 

 تابد.اصفهان می

(36ایران، صفحۀ  طبیعی)جغرافیای ایران، جغرافیای   
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 1گزینۀ : 204سؤال 

 های اتفاقی است.های آبگیر دائمی، در غرب، بیش از کانونهای آبگیر ایران، تراکم کانونمطابق نقشۀ کانون

 ها:تشریح سایر گزینه

 افتند.ها اتفاق میهشت ماه از سال، بارشدر  حداقلدائمی، های در کانون: «2»گزینۀ 

 کنند.های گرم سال حفظ میماه بتدایهای فصلی، ذخیرۀ برف خود را تا ا: کانون«3»گزینۀ 

رخ های کوتاه و اتفاقی ارشوخشک، که گاهی بهای نزدیک به مناطق گرمهای اتفاقی در کوهستان: کانون«4»گزینۀ 

 گیرند.دهد، شکل میمی

(50جغرافیای ایران، جغرافیای طبیعی ایران، صفحۀ )  

 2: گزینۀ 205سؤال 

 هستند. «خطی»و روستاهایی که در کنارۀ یک رود قرار دارند،  «پلکانی»اند، روستاهایی که در دامنۀ یک کوه استقرار یافته

(81و  80های غرافیای ایران، جغرافیای انسانی ایران، صفحهج)  

 3نۀ : گزی206سؤال 

تر تر و تنکهای ساوان کوتاهو علف کمتر رویم، بارندگیسمت بیابان صحرا پیش میبه های بارانی استواییاز جنگلهرچه 

حاشیۀ صحرا  گردند. این مراتع، درقد تشکیل شده است، تبدیل میکم به مراتع مداری که از علفزارهای کوتاهشوند و کممی

 شوند.های بیابانی تبدیل میعلت خشکی هوا به استپبه

(15ناحیه چیست؟، صفحۀ (، 2)جغرافیا )  

 4  : گزینۀ207سؤال 

 اند.با آن مطابقهای پوستۀ زمین به یکدیگرند که عبارات ب و د دن ورقهشدهندۀ نزدیکشکل صورت سؤال، نشان

(40(، نواحی طبیعی، صفحۀ 2)جغرافیا )  
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 3: گزینۀ 208سؤال 

های دریایی. طاقهای سنگی دریایی، غارها و اند از: ستونعبارت در سواحل (ناشی از حفر مواد) اشکال فرسایش کاوشی

ها و زابنه یا دماغۀ ها و جزایر مرجانی، باتالقسنگاند از: آبنیز عبارت (گذاری موادناشی از رسوباشکال فرسایش تراکمی )

 ای.ماسه

(50طبیعی، صفحۀ (، جغرافیای 2)جغرافیا )   

 2: گزینۀ 209سؤال 

ها ، به آن«گذاری در خارج از کشورسرمایههای خود به برای تشویق شرکت»های چندملیتی، کشورهای دارای شرکت

 کنند.های مالی و حمایتی میکمک

(103انسانی، صفحۀ جغرافیای (، 2)جغرافیا )  

 

 

 2: گزینۀ 210سؤال 

عنوان پایتخت است و ویژگی کانون سیاسی یک کشور محسوب از عوامل مؤثر در انتخاب یک مکان به «2»عبارت گزینۀ 

 شود.نمی

(135(، نواحی سیاسی، صفحۀ 2)جغرافیا )  

 3: گزینۀ 211سؤال 

 باال، توان کمی برای کشاورزی دارد. های جغرافیاییدلیل قرارگرفتن در عرضروسیه به

های های طویل و چندتکه، نظارت حکومت بر همۀ قسمتبهترین شکل برای یک سرزمین، شکل فشرده است. در کشور

 شود.کشور و همچنین ایجاد خطوط ارتباطی با مشکل مواجه می

(150و  149های نواحی سیاسی، صفحه(، 2)جغرافیا )  
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 4گزینۀ : 212سؤال 

 است.  ،دهندۀ آمایش سرزمین، یعنی تنظیم رابطۀ انسان، فضای جغرافیایی و فعالیتشده، نشانل دادهشک

(21، صفحۀ هاجغرافیای سکونتگاه(، 3)جغرافیا )  

 4: گزینۀ 213سؤال 

های متعدد، انعطاف بیشتری نسبت به ای از نظر دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف در ایستگاهونقل جادهحمل

 شود.های دورافتاده یا مناطق روستایی نیز اغلب از این شیوه استفاده میونقل دارد. برای رفتن به مکانهای حملیر شیوهسا

 های طوالنی مناسباست و نیاز به احداث مسیر ندارد.ونقل هوایی برای مسافتحمل

(55و  45 هایونقل، صفحهجغرافیای حمل(، 3)جغرافیا )  

 1: گزینۀ 214سؤال 

قدر افزایش یابد که دهد. اگر آبدهی رود آنخانه از میانگین سالیانۀ آبدهی آن بیشتر شود، سیل رخ میب رودچنانچه حجم آ

 شود.بار میاز ظرفیت رود فراتر برود و سرریز شود، سیل خسارت

(89ۀ (، مخاطرات طبیعی، صفح3)جغرافیا )  

 1: گزینۀ 215سؤال 

ن است در اثر کشود و ممف شوند، امکان تجمع انرژی بیشتر میها متوقهای کوچک زمین در راستای گسلزمانی که لرزش

 لرزۀ شدیدتری رخ دهد.تخلیۀ یکبارۀ انرژی، زمین

(100ۀ (، مخاطرات طبیعی، صفح3)جغرافیا )  

 محمدعلی خطیبی بایگی
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  98شناسي دوازدهم كنكور خارج از كشور پاسخ تشريحي جامعه

  ارغوان عبدالملكي

  

 75 و 58 هايصفحه ،1جامعه شناسي     4گزينه  - 216

 توانـايي،  دانـايي،  تـابع  كه اجتماعي جهان در فرد جايگاه مانند كنند؛مي تغيير هاي هويتيويژگي از برخي

 در فردي هر . … و تولد مكان و زمان مانند كنند؛نمي تغيير هاويژگي برخي ولي اوست، …و دارايي

 و نوجواني كودكي، نوزادي، از مثالً گذارد؛مي سر پشت را بسياري هويتي تغييرات خود، زندگي طول
 شخصي همان داندمي خود ولي گذرد؛مي فرهيختگي و دانشمندي سوادي،كم سوادي،بي از يا جواني

شهري بودن يك ويژگي ثابت، امين بودن و مـدير   .است كرده سپري را تغييرات آن همة كه است
  هاي متغير هستند.بودن، ويژگي

 مثالً باشد؛ داشته را هاويژگي برخي تواندنمي اجتماعي هايگروه در عضويت يا ديگران با ارتباط بدون فرد

 يا صبوري تنبلي، يا زرنگي كه حالي در شويم؛مي محسوب ايراني ايران، جامعة در عضويت با تنها ما

امين بودن، يك ويژگي فردي و مـدير بـودن و شـهري     .هستند ما فردي هايويژگي …و زودرنجي
  هاي اجتماعي، هستند.بودن ويژگي

 .پذيرندمي ...و خانواده محيط در انفعالي صورت به را خود انتسابي اجتماعيِ هويت تولد، بدو در افراد

 بـه  را خـود  اكتسابي هويت كنند؛مي برخورد خود اجتماعي محيط با فعاّل، ايگونه به هاآن زمان، گذر با

- مي برخوردار جديدي اجتماعي موقعيت از جديد، اجتماعي هويت اين با متناسب و آورندمي دست

  هاي اكنتسابي هستند.. شهري بودن يك ويژگي انتسابي و امين بودن و مدير بودن، ويژگيشوند
 

 
 57و  56هاي ، صفحه3جامعه شناسي     1گزينه  - 217

 مطابق كه بپذيرند بايد ديگران يعني آيد؛نمي پديد ديگران توافق و پذيرش بدون اجتماعي قدرت   

 گرفتن خدمت به و ديگران ارادة بر گذاردن تأثير راه تنها. كنند عمل شود،مي خواسته هاآن از چهآن

 بـا  تبعيت :است ممكن صورت دو به ديگران تبعيت جلب .هاستآن تبعيت جلب ايشان، ارادي فعاليت

 رضايت با كه است تبعيتي رضايت؛ با تبعيت و باشد ترس و تهديد از ناشي كه است تبعيتي كراهت؛

 مـي  دست به مقابل طرف رضايت با و تهديد از استفاده بدون كه قدرتي .است همراه دروني ميل و

  است مقبوليت داراي آيد،
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 83 و 82 هاي، صفحه1جامعه شناسي     1گزينه  - 218

 و اجتماعي جهان اعضاي پذيرش مورد آن به مربوط هايارزش و عقايد كه زماني تا فرهنگي هويت

 جهان اعضاي نزد را خود اعتبار و اهميت هاارزش و عقايد هرگاه .آوردمي دوام باشد، مهم هاآن براي

 همان يا فرهنگي تعارض گاهي .شودمي مواجه هاييچالش با فرهنگي هويت دوام بدهند، دست از اجتماعي

- نمي اجتماعي جهان و ابديمي تداوم اجتماعي جهان يك هايارزش و عقايد با ناسازگار زندگي شيوة

 به تزلزل تواندمي وضعيت اين.  دهد سامان خود فرهنگ براساس را اجتماعي هايكنش تواند

 در فرهنگي هويت بحران .شود هويت منجر ن بحرا به تواندمي فرهنگي تزلزل .شود فرهنگي منجر

 را خود اجتماعي هايارزش و عقايد از دفاع و حفظ توان اجتماعي، جهان كه آيدمي وجود به جايي
  .باشد نداشته

 
 43و  42هاي ، صفحه2جامعه شناسي     4گزينه  - 219

 از الهي انبياي . نيست غرب معاصر فرهنگ به مربوط و مدرن ايپديده خود، عام معناي در روشنگري

 ديني فرهنگ در .اندبسته حقيقت بر را راه كه اندآمده موانعي بردن بين از و روشنگري براي ديرباز

 شناسيهستي با اگر معنا، اين در روشنگري .اندحقيقت شناخت هايروش تجربه و وحي عقل، اسالم،

 جهان و انسان از ديني تفسيري تجربه، و عقل وحي، از استفاده با باشد، همراه ديني شناسيانسان و

 .دهدمي ارائه

 روشي و شودمي گفته غرب فرهنگ در شده پذيرفته شناسيمعرفت مبناي به خاص، معناي در روشنگري

 از بيش طول در روش اين ت.اس شده همراه اومانيسم و سكوالريسم با كه است شناخت و معرفت از

 هاآن همة مشترك وجه كه است كرده پيدا مختلفي هايشكل غرب، جديد فرهنگ سال چهارصد

  .است حقيقت شناخت در شهود و وحي گذاشتن كنار
 دئيسم به پذيردنمي را وحي كهاين دليل به باشد، همراه عقلي شناخت با اگر دنيوي، رديكرو با روشنگري

 .ندارد بشر سعادت و هدايت براي ايبرنامه هيچ كه خدايي به اعتقاد يعني دئيسم .شودمي منجر
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 89و  88، 33هاي ، صفحه1و جامعه شناسي  91ي ، صفحه2جامعه شناسي     2گزينه  - 220

 هايجهان پيدايش سبب ها،آن اختيار و اراده تنوع همچنين و هاانسان معرفت و آگاهي تنوع - 
 .شودمي مختلف اجتماعي

 ستد و داد نكند، پافشاري خود هايارزش و عقايد بر ديگر، هايجهان با تعامل در اجتماعي جهان اگر - 

 هايآرمان و عقايد به زمان، مرور به كه درصورتي وكند مي سرايت آن عميق هاياليه به فرهنگي

ارزش هويتي، تحوالت مسير در كه اياجتماعي جهان .شودمي هويتي تحوالت دچار كند، پشت خود
 اجتماعي جهان يك است ممكن .شودمي ملحق آن به كند، قبول را ديگري اجتماعي جهان عقايد و ها

 و آورد دست به جديدي هويت آن، از هاييبخش پذيرش ضمن ديگر، اجتماعي جهان با مواجهه در
  .گردد هويتي تحوالت دچار شود، ملحق مقابل اجتماعي جهان به كهاين بدون

مي اثر هاآن داخلي عوامل از و شدندمي محدود غربي كشورهاي به ابتدا در اقتصادي هايبحران - 
- بحران اين جغرافيايي، و سياسي مرزهاي اهميت كاهش و جهاني اقتصاد گيريشكل با ولي پذيرفتند،

 .ساختند آشكار جهان سطح در را خود پيامدهاي و آثار سرعت به بودند ايمنطقه كه ها
 59تا  57هاي ، صفحه2جامعه شناسي     1گزينه  - 221

 اربابان ها وفئودال حاكميت به منجر كليسا قدرت تدريجي زوال سكوالر: سياسي هاي قدرت پيدايش - 

 از را خود جدايي رسمي طور به كه گرفتند شكل هاييدولت فرانسه انقالب با نهايت، شد. در بزرگ

 .كردند اعالم دين

پوست سياه هايبرده انتقال داري،برده و تجارت رشد :صنعت و سرمايه تجارت، با قدرت پيوند - 
به  نسبت بازرگانان كه شد موجب اروپايي جوامع به ثروت انتقال و آمريكايي مزارع به آفريقايي

بازرگانان  پول و سرمايه به خود قدرت افزايش براي هادولت .كنند پيدا برتري جايگاه دارانزمين
ترتيب،  بودند. بدين دولتمردان نظامي حمايت نيازمند سود، و تجارت براي بازرگانان و داشتند نياز

- سرمايه ثروت انباشت كه بود ديگري عنصر صنعت، .گرفت شكل تجارت و ثروت با قدرت پيوند

 .بخشيد سرعت را داران

 كار خام، نيروي مواد به غربي كشورهاي :فراماسونري هايسازمان و مذهبي مبلغان گرفتن خدمت به - 

 اقتصادي خود منافع تأمين براي هاآن . داشتند نياز غيرغربي هاي كشور مصرف بازار و ارزان

- كردند. آنتحمل نمي را هاآن نفوذ و سلطه كه بودند اقوامي فرهنگي مقاومت شكستن درهم نيازمند

 استفاده فراماسونري هايسازمان و مذهبي مبلغان از نخست وهلة در هدف اين به رسيدن براي ها

 .ردندكمي

 نظام در غيرغربي جوامع ادغام عامل ترينمهم استعمار ي:جهان نوين نظام در جوامع ادغام و استعمار - 

 .بود جديد جهاني
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و  بود جهان شناخت راه معتبرترين كليسا آباء شهود و مقدس كتاب وسطي، قرون فرهنگ در - 
 مورد ترديد معرفتي روش اين رنسانس، دوران در .شدمي گرفته ناديده تجربه و عقل راه از شناخت

 و وحي بحران، اين از رفتبرون براي غرب جهان .انجاميد معرفتي بحران به تدريج به و گرفت قرار
 .كرد بسنده تجربه و عقل راه از شناخت به و گرفت ناديده علمي شناخت در را شهود

 هايآسيب ولي است، جامعه ضعيف و فقير قشرهاي متوجه همواره غنا و فقر به مربوط هايآسيب - 

 .گيردمي بر در را جامعه تمامي اقتصادي بحران به مربوط

 به ولي داشت، قرار طبيعت با انسان رابطة بر مدار ابتدا آن، به مربوط چالش و محيطي زيست بحران - 

 كه الملليبين هايكنفرانس .شد منتقل نيز اجتماعي و انساني روابط مختلف هايبه حوزه تدريج

دهه در هاي مردميواكنش و هااعتراض و اندنكاسته بحران شتاب از برگزار شده، باره اين در تاكنون
را  بحران اين ها،جنبش اين از برخي است. آورده جديدي پديد اجتماعي هايجنبش نيز اخير هاي
 فرهنگ اين معرفتي بسترهاي متوجه خود را انتقادات و دانسته غربي جامعة مدرن فرهنگ از ناشي

 .دانندمي بحران از گريز راه را طبيعت به معنوي رويكردهاي به بازگشت برخي ديگر و اندكرده
 

  89 و 62، 43 هاي، صفحه1جامعه شناسي     3گزينه  - 223

 زمينة و است سازگار افراد رواني و اخالقي هويت از خاصي نوع با خود، هويت به بنا اجتماعي جهان هر

  كند.مي تضعيف را ديگر انواع رشد و پيدايش امكان و آوردمي فراهم را هويت همان رشد و پيدايش
 قاخلّ و فعال حالت درنتيجه، و شوند ديگر اجتماعي جهان مقهور و مبهوت جهان اجتماعي، اعضاي اگر

 آن در .شودمي فرهنگي خودباختگي دچار بدهند، دست از ديگر فرهنگي عناصر گزينش در را خود
 جهان .گيردمي فرا تقليدي صورت به و گزينش و تحقيق بدون را ديگر فرهنگي عناصر صورت

- مي دست از خود تاريخ و فرهنگ با را ارتباطش و كندمي عمل تقليدي روش به خودباخته، اجتماعي

 را آن تواندمي نه و دهد گسترش يا ببخشد تداوم را خود گذشتة فرهنگ تواندمي نه بنابراين  .دهد
  .شود ملحق است، شده آن مقهور و مبهوت كه ديگري اجتماعي جهان به و بگذرد آن از و كند رها
 از الهي و توحيدي تفسيري كه الهي انبياي و اسالم فرهنگ .دارد اساطيري و توحيدي نوع دو معنوي جهان

 به كه دارد اساطيري فرهنگ اساطيري، جهان اما است، توحيدي جهان فرهنگ دهند،مي ارائه انسان

 است. توحيدي فرهنگ از بشر انحراف محصول و است قائل طبيعيفوق هايقدرت و خداوندگاران

  .شودمي آدمي فطرت شكوفايي مانع اساطيري فرهنگ
  
  
  
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 118و  76 ،53 هاي، صفحه2جامعه شناسي     3گزينه  - 224

 قرون در .است انسان الهي فطرت و پروردگار ربوبيت بر مبتني انساني، حقوق ديني، فرهنگ در - 

 به بازگشت جاي به رنسانس، آميزاعتراض هايحركت .شدمي ديني توجيه دنيوي، رفتارهاي وسطي،

 فطري حقوق جاي ترتيب،به بدين .شد منجر معنوي نگاه از رويگرداني به انسان، الهي حقيقت سوي

  .گرفت شكل بشر طبيعي حقوق انسان، الهي
فعاليت رقابت به منفي مقاومت موضعِ از را عالمان و مردم ديني، مرجع يك عنوان به خميني امام - 

 شد شاه آغاز استعماري رفتار و كاپيتوالسيون به اعتراض با آميز،رقابت فعاليت اين .بازگرداند آميز

 شاهنشاهي حذف كه درآمد انقالبي حركت يك صورت به و نماند اصالحي حركت يك حد در ولي

 .كردمي دنبال را اسالمي حكومت تحقق و

 پدربزرگ راسل، جان لرد جمله از انگليسي دولتمردان كه شد آن موجب اقتصادي ليبراليسم حاكميت

 قحطي ين. اكنند خودداري ايرلند قحطي با مقابله براي اقدامي هر از مشهور، فيلسوف راسل برتراند

 .شد نفر ميليون نيم و يك به نزديك مهاجرت و مرگ باعث

 117، صفحه 2جامعه شناسي     4گزينه  - 225

  الف: تغيير ساختار نظام سياسي
  آميزب: فعاليت رقابت

 نظاميه واجبات حد در نامشروع حاكم با همكاري ج:

  تاريخي نمونة  ويژگي سياسي  اجتماعي فعاليت
 حاكم با همكاري منفي مقاومت

 حد در نامشروع

  نظاميه واجبات

 رسالههاي تدوين
  جهاديه

 حاكمان رفتار اصالح اصالحي آميز رقابت فعاليت

 ساختار يا

  حكومت

  تنباكو جنبش

 عدالتخانه، جنبش  سياسي ساختار تغيير اجتماعي انقالب
  مشروطه انقالب
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 ،101و  48 هاي، صفحه1جامعه شناسي     2گزينه  - 226

 مردم عمل براساس هاآن مرز و اندگشوده يگريكد روي به اجتماعي جهان آرماني و واقعي قلمرو - 

 واقعي قلمرو وارد هاآرمان اندازه همان به كنند، عمل هاارزش مطابق مردم اندازه هركند. مي تغيير

 الزم را هاآن رعايت جامعه آرماني قلمرو در كه هاييارزش به مردم اگر اماّ د.شونمي اجتماعي جهان

  .گيردمي فاصله هاآرمان از واقعي قلمرو نكنند، عمل دانند،مي
 .است آن جمعيت جامعه، هر بقاي شرط اولين - 

 شهودي شناخت .بردمي بهره نيز شهودي شناخت از عقلي شناخت و حسي شناخت بر عالوه انسان - 

 .آيدنمي دست به عقلي استدالل و حسي مشاهدة راه از

 .گويندمي ماركسيسم ماركس سياسي هايانديشه به پايبند هايديدگاه به - 
 44 و 16هاي ، صفحه2جامعه شناسي     1 گزينه - 227

 هاي روشنگري در پايان قرن بيستم هستند.، ويژگييعقل و وح ينف تجربه، ينف ،ييافول تجربه گرا - 

 ها نهتفاوت پذيرش  دارد. بسياري اهميت جهاني فرهنگ در هاآن شمردن محترم و هاتفاوت قبول - 

 جوامع و متقابل شناخت انگيزة كند،مي محافظت خشونت و جنگ برابر در جهاني صلح از تنها

 .آوردمي فراهم را هافرهنگ

 كنش اجتماعي، رفتار متناسب با منافع آيندگان است. - 
 5و  4هاي ، صفحه3شناسي جامعه    2گزينه  - 228

 انديشيم؛مي كمتر عمومي دانش دربارة ما .ماست دانشي ذخيرة بخش ترينگسترده عمومي، دانش - 

 .بريممي كار به را آن يكديگر با تعامل در و كنيممي استفاده آن از بيشتر

 هابرسد؛ آسيمي خود اجتماعي جهان عمومي شناخت از عميقي درك به دارد، علمي دانش كه كسي - 

 از كه كندمي پيدا قدرت و كندمي شناسايي باشند، كرده پيدا راه عمومي شناخت به كه را اشكاالتي و

 .كند دفاع عمومي شناخت در موجود حقايق
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 119و  110، 76هاي ، صفحه2جامعه شناسي     2گزينه  - 229

داشت. استبداد  دنبال به را استعماري استبداد اسالمي، كشورهاي در گراغرب منورالفكران حكومت - 
 كشورها، استقالل اين منافع مطابق كردن عمل و استعمارگر كشورهاي به وابستگي دليل به استعماري

 هويت حفظ براي مردمي هايمقاومت و ساختمي مخدوش را اسالمي جوامع اقتصادي و سياسي

 .كردمي سركوب نيز را خود اسالمي

 شدندموفق مي غرب مستقيم كارگزاران حذف و قديم استعمار با مقابله در بخشهاي آزاديانقالب - 

 پيروزي، از فرداي سبب، همين به و نداشتند؛ توفيقي فرهنگي و اقتصادي وابستگي قطع در ولي

 .گشتمي باز نو استعمار چهرة در ها،انقالب اين كارگزاران دست با استعمار

 صاحبان ثروت براي را استثمار راه اقتصادي، آزادي ويژه به و آزادي شعار بر تكيه با اوليه ليبراليسم - 

 در غناست، و فقر چالش كه چالش نخستين ترتيب، بدين .گرفت ناديده را عدالت و كرد باز

 .گرفت شكل غربي كشورهاي

 3شناسي جامعه    3گزينه  - 230

بيني روند و چگونگي كنترل آن در شناسي پوزيتيويستي: مطالعة پديدة طالق به منظور پيشجامعه - 
  جامعه

اند و تالش در جهت فهم عقايد و شناسي تفهمي: ورود به جمع كساني كه طالق گرفتهجامعه - 
  هارفتارهاي آن

 ها و هنجارهاي آنفهم پديدة طالق و داوري دربارة ارزششناسي انتقادي: جامعه - 

 39و  38هاي صفحه   3شناسي جامعه    1گزينه  - 231

زدايي، معنازدايي، پيامدهاي آن، خالقيت و است آن هاي ويژگي گرفتن ناديده كنش، گرفتن ناديده
  است. گريزيزدايي و به تبع آن، اخالقارزش

 50و  49هاي ، صفحه3شناسي جامعه    3گزينه  - 232

 برداشتن پرده دنبال به محقق درآن كه است مشاركتي مشاهدة اساس بر كيفي پژوهش نوعينگاري قوم

 قصد كه قومي با مدتي براي پژوهشگر روش، اين در .اند نهفته هاكنش در كه است معناهايي از

كنش و دهدمي قرار قوم آن فرهنگي شرايط در را خود كند؛مي زندگي دارد، را هاآن دربارة تحقيق
   .بشناسد بهتر را هاآن تا كندمي تجربه را هايشان
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 68 ، صفحة3شناسي جامعه    2گزينه  -٢٣٣

 بنديرتبه ها،تفاوت اين اساس بر را افراد تواننمي و شوندمي ناميده اسمي هاي تفاوت ها،تفاوت برخي

 پوست رنگ نظر از گروه دو اين .هستند پوست رنگين برخي و سفيدپوست افراد برخي مثالً. كرد

 اندمتفاوت يكديگر با جنسيت نظر از مرد و زن يا .ندارد برتري ديگري بر كدامهيچ اما اند،متفاوت

  .ندارد برتري ديگري بر كدامهيچ اما
مي و شوندمي ناميده ايرتبه هايتفاوت تحصيالت، و ثروت هوش، قد، در تفاوت مانند هاتفاوت برخي

 اين از بيشتر برخي و كمتر افراد برخي يعني كرد؛ بنديرتبه ها،تفاوت اين براساس را افراد توان

 نابرابرند هم با هستند، متفاوت هوشي ضريب و قد داراي كه افرادي مثال براي. برخوردارند هاويژگي

  .نابرابرند هم با هستند، متفاوت تحصيالت و ثروت داراي كه افرادي يا
 هوشي، ضريب و قد در افراد نابرابري مانند هستند طبيعي ها،نابرابري برخي اند؛ دوگونه خود ها،نابرابري

مي ايجاد جامعه در يعني اند؛اجتماعي ثروت، و تحصيالت در نابرابري مانند هانابرابري برخي اما
  .شوند

جنسيت، تفاوت اي، ثروت، تفاوت اجتماعي، بنا بر توضيحات فوق، ضريب هوشي، تفاوت طبيعي رتبه
  اي است.طبيعي اسمي و دانش، تفاوت اجتماعي رتبه

 83، صفحة 3شناسي جامعه    3گزينه  - 234

 مورد هويت، همانندسازي سياست جمله از، بود آمده پديد مدرن دورة در چهآن همة پسامدرن، دورة در

 اين در. گرفت قرار توجه و تأكيد مورد فردي و محلي خرد، هايهويت آن، جاي به و گرفت قرار نقد

 و ملّي هويت و شد دانسته مطلوب ها،هويت مداوم تغييرات و ثباتيبي حتي و تنوع تكثر، دوره،
كه  معتقدند اجتماعي انديشمندان  .شد پنداشته نامطلوب آن، با همراه استمرار و ثبات و وحدت
شوند.مي درگيري و نزاع براي موضوعي هاهويت كه است دوره اين به متعلق ،هويت سياست 

مي تأكيد محلي و خاص هايهويت و هاتفاوت بر و است پسامدرن دوران محصول هويت، سياست
  .كند

 دوره، اين در. شودمي تعريف ها،آن توسط و مختلف اجتماعي هايگروه منظر از هويت پسامدرن، دورة در

 گيرند،مي پي خود هويتي و فرهنگي هايعالقه اساس بر را اجتماعي و اقتصادي سياسي، مسائل افراد،

 ها،عرصه اين همة در. شوندمي كشمكش و نزاع كانون نيز دانش و هويت قدرت، و ثروت بر عالوه

يابدمي افزايش درگيري و تنازع و شودمي ايجاد هويت سياست.  
 مدل در .گرفت قرار كيدتأ و توجه مورد همانندسازي مدل جايبه مدل تكثرگرا  شرايطي، چنين در

 اين در البته .گرددمي تشديد حتّي و حفظ زباني و قومي هايگروه ميان موجود هايتفاوت تكثرگرا،

 هايكه گروه شود؛مي دانسته ضروري اقتصادي و سياسي مشترك ساختار يك وجود چنانهم الگو،

  .دهد پيوند يكديگر به را مختلف
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 95، صفحة 3شناسي جامعه                 1گزينه  - 235

 الهي هايشناخت سنت دنبال به قرآن، از تأثيرپذيري با كه است مسلمان انديشمندان از يكي خلدونابن

 و حسي روش از بيشتر و نداشت چنداني توجه عقلي روش به خود مطالعات در او د.بو جامعه در
 تجربه از استفاده با خلدونابن .نگفت سخني آرماني جامعة از بنابراين و كردمي استفاده تجربي

 دريافت اين و كندمي ياد جوامع گيريشكل عامل عنوان به عصبيت از خود پيرامون جوامع تاريخي

 در او شناسيجامعه و نيست انتقادي خلدون، ابن رويكرد .دهدمي تعميم جوامع همه به را خود

مي عمران علم را خود اجتماعي علم خلدونناب ت.اس كارانهمحافظه فارابي شناسيجامعه با مقايسه
  .نامد
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ئول درس فلسفه و منطق كانونسمدرس و م -موسي اكبري  

 

236سوال   

 گزينه 1

.نيازمند هستيم)همان استدالل يا تعريف كردن(به انديشه كردن )هاي جديد يعني همان تصور و تصديق(هاي جديد براي رسيدن به دانش  

 

237سوال   

 گزينه 2

.برقرار است) ب(و ميز) الف(هستند كه همين رابطه بين مفاهيم جسمدهنده رابطه عموم و خصوص مطلق  هاي الف و ب نشان دايره  

.برقرار است) ب(و ميز)ج(بيهاي ج و ب نشان دهنده رابطه عموم و خصوص من وجه هستند كه همين رابطه بين مفاهيم چو دايره  

.برقرار است) ب(و ميز) د(يم سبزدهنده رابطه عموم و خصوص من وجه هستند كه همين رابطه بين مفاه دايره هاي د و ب نيز نشان  

 

238سوال   

 گزينه 3

)جنس(حيوان)ذات(اسب: ها در عبارت اول ذاتي  

)عرض عام(، باهوش)عرض عام(، يالدار)عرض عام(چهار پا: ها در عبارت اول عرضي  

)جنس(، مزه)ذات(شيريني: ذاتي ها در عبارت دوم  

)عرض عام(مطبوع: عرضي در عبارت دوم  

 

239سوال   

 گزينه 4

)رابطه(نيست)محمول(رونده به مسافرت) موضوع(كسي: اجزاي قضيه اول  

  )رابطه(است) محمول( تو رهاننده) موضوع(دين و دانش: اجزاي قضيه دوم
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240سوال   

 گزينه 1 

:الجمع امكان ندارد دو طرف قضيه درست درست باشند در قضيه منفصل مانعه  

.4عدد امكان ندارد يك عدد هم اول باشد و هم مضربي از   

:ها تشريح ساير گزينه  

.4تواند هم زوج باشد و هم مضربي از عدد  يك عدد مي: »2«گزينه  

.باشد و هم عدد اول نباشد 4تواند هم مضربي از  يك عدد مي :»3«گزينه  

)منفصل حقيقي.(يك عدد يا مضربي از چهار است يا مضربي از چهار نيست: »4«گزينه  

 

241 سوال  

 گزينه 4

  )عكس مستوي موجبه كلي، موجبه جزئي است.(هستند A ها، شاگردان كالس  برخي از باهوش باهوشند Aهمة شاگردان كالس 

  )متناقض موجبه كلي، سالبه جزئي است(.باهوش نيستند Aبرخي از شاگردان كالس باهوشند Aهمة شاگردان كالس 

  

  242سوال 

  »3«گزينه

  .دهيم را به تمام آن مجموعه سرايت مي در يك استقراي ناقص تنها حكم افرادي از يك مجموعه 

  .با بررسي افرادي از ماده حكم شده است كه ماده وزن دارد» 3«در گزينه

  

  243سوال 

  4گزينه 

موجبه بودن صغرا و كلي .(دهد كه داراي شرايط انتاج هم هست مقدمات بيان شده در اين گزينه يك قياس شكل اول اقتراني را تشكيل مي
  .گردد جه خواسته شده از آن حاصل ميو نتي) بودن كبرا
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  244سوال 

  1گزينه 

  .بريم پي مي)تازه ريخته شدن آن(به علت) داغ بودن چايي(در برهان اني از معلول

  245سوال 

  1گزينه 

  .كند ناقص است توان گفت هر چيزي كه تغيير مي عبارت براساس يك تمثيل ناروا بيان شده است چرا كه در واقع نمي

  246سوال 

   4گزينه 

.كند چرا كه عقل همواره حكمي قاطع و كلي را بيان مي كند اگر معيار يك چيز را عقل بدانيم ديگر نسبيت درباره آن معنا پيدا نمي  

:ها تشريح ساير گزينه   

.عدالت و راستگويي را نسبت به فرهنگ هر جامعه متفاوت دانسته است: »1«گزينه   

.بت به قوانين هر جامعه اي متفاوت دانسته استارزش ها ي اخالقي را نس: »2«گزينه  

.رفتار اخالقي را نسبت به منفعت هر جامعه اي متفاوت دانسته است: »3«گزينه  

 

247سوال   

 گزينه 3

:ها تشريح ساير گزينه  

.شود در رياضيات بحثي از وحدت و كثرت نمي: »1«گزينه  

.نمايد يفلسفه اولي، وجود موجودات را تبيين عقالني م: »2«گزينه  

.بررسي مصاديق عليت بر عهده علوم تجربي است: »4«گزينه  

 

248سوال   

 گزينه 4
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دانستند مردم گمان  ها نمي پرسيد و آن گاه وي سوالي از مدعيان دانايي مي كند كه هر سقراط علت مشهور شدن خود به دانايي را اين معرفي مي
.داند كردند كه سقراط پاسخ آن سوال را مي مي  

 

  249 سوال

  1گزينه 

  :تشريح ساير گزينه ها

.تنها مورد اعتقاد تئتتوس بوده است: »2«گزينه  

.تنها مورد اعتقاد تئتتوس بوده است: »3«گزينه  

.مورد اعتقاد سقراط بوده است: »4«گزينه  

  

250سوال   

 گزينه 2

ها تشريح ساير گزينه  

.كند و نه دل به دريا زدن و تهور ميشجاعت از نظر ارسطو در رعايت حد اعتدال معنا پيدا : »1«گزينه  

.حد اعتدالل است فضيلت اخالقي از نظر ارسطو در مراعات: »3«گزينه  

.برترين ارزش از نظر ارسطو زندگي همراه با انديشيدن است : »4«گزينه  

251سوال    

 گزينه1

ها تشريح ساير گزينه  

.ك نظام مابعدالطبيعي نبوده اندمعارف ديني خود منبعي آسماني داشته اند و نتيجه ي: »2«گزينه  

.دعوت قرآن به تفكر نشانه عجز انسان از فهم نيست: »3«گزينه  

.بيان معارف ديني در قالب كالم خدا و پيشوايان دين بوده است: »4«گزينه  

 

252سوال   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 گزينه 3

واقعيت اصلي بديهي است و نياز به  اصل)1گزينه(كند اين شك او خود نشان دهنده يك واقعيتي است كسي كه در وجود واقعيت شك مي
.حتي شكاك ترين شكاكان در مسير عمل و زندگي خود به وجود واقعيت اذعان دارند)2(اثبات ندارد گزينه  

253سوال    

 گزينه 2

در تبيين اين امر  هم متكلمان و هم فالسفه به اين امر اعتقاد دارند كه فقط خداوند بي نياز از علت است و غير از او به علت نيازمندند اما
.كنند استدالل هاي متفاوتي بيان مي  

 

254سوال   

 گزينه2

.رساله اغراض مابعدالطبيعه شرحي بر كتاب مابعد الطبيعه ارسطو است-  

.از نظر فارابي اعال درجه سعادت بشري اتصال با ملك وحي يا عقل فعال است-  

 

255سوال   

 گزينه 1

.كنند و اين بيت نيز مويد همين مطلب است بي نياز از عقل معرفي ميعارفان در سير و سلوك عرفاني خود را   

 

256سوال   

 گزينه 4

:تشريح ساير گزينه ها  

.افتد وصول به ذات حق در مرحله سفر بالحق في الحق اتفاق مي: »1«گزينه  

.شود بحث صفات الهي متناظر با سفر بالحق في الحق بيان مي: »2«گزينه  

.شود توحيد متناظر با سفر من الخلق الي الحق بيان ميمباحث مقدمه : »3«گزينه  
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257سوال   

 گزينه 3 

  .كند مي بيان الحق الي الخلق من سفر با متناظر را توحيد بحث مقدمات مالصدرا

  

258سوال   

 گزينه 3 

.اگر نه وجود و نه ماهيت امر واقعي باشد راه شناخت ما بر واقعيات بسته خواهد شد  

 

259سوال   

 گزينه 4

:ها تشريح ساير گزينه  

.علت و معلول از مفاهيم اساسي فلسفه هستند:»1«گزينه  

.قضاياي بديهي است اصل عليت از:»2«گزينه  

.اصل امتناع تناقض از از قضاياي بديهي است:»3«گزينه  

 

260سوال   

 گزينه 2

.مهم ترين پيام  فلسفه اسالمي اين است كه فلسفه تنها آموختن نيست بلكه پيمودن يك راه تكامل دروني است  
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