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اند. کدام مورد برای قسمت هاشور خورده، مفروض Sای مطابق شکل زیر، در فضای نمونه Cو  A ،Bسه پیشامد  -1

 است؟  نادرست

1 )A (B C)   

2 )(A B) (A C) 

3 )(A (A B)) (A (A C)− − − −  

4 )(A (A B)) (A C)− 

 4پاسخ: گزینه 

 کنیم. ها استفاده میاز روش عددگذاری ناحیه

 جواب درست است.  4نادرست است. در نتیجه گزینه  4اند، اما گزینه مشابه 1و  2و3گزینه 

( ) ( )

   ( )        

A (A B) A C

, , , , , , , , ,

−

− = = 1 2 3 4 2 4 3 4 1 3 3 4 3 2 3 4
 

ای به شکل مستطیل که طول آن، دو برابر عرض آن است را حصار بکشیم، به طوری خوهیم دور تا دور باغچهمی -2

+اگر مساحت زمین محصور شده، که بازدیدکنندگان به یک متری باغچه نزدیک نشوند.  
1

1
18

برابر بیشتر از  

 مساحت باغچه باشد، طول باغچه چند متر است؟ 

1 )8 2 )6 3 )4 4 )3 

 2پاسخ: گزینه 

است. از چهار رأس کمانی به شعاع یک رسم  xو عرض  x2برابر عرض است، پس طول  2با توجه به اینکه طول 

 است:  1ربع دایره برابر یک دایره با شعاع  4کنیم. مساحت می

S x x= + + 22 S  کل6 x=  باغچه22

)باغچه )S+ + 
1

1
18

 Sکل=Sباغچه

 

 

BA

C

S

x2

x2
xx x22

3 4  
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x x x ( ) x

x
x ( ) x

x

 + +  = + + 

+  + 
 +  = +   =

2 2 2

2
2

1
2 6 2 1 2

18

1 6 18
6 1 2

18 182

 

xها، با توجه به گزینه = xرا انتخاب کنیم معادله فوق صحیح خواهد بود. پس طول باغچه  3 =2  خواهد بود. 6

xهای معادله ریشه و  اگر  -3 x+ − =2 7 3 +باشد، حاصل  0  +  − 2  کدام است؟ 

1 )+ 2 3 2 )−  − 2 3 3 )− 4 ) 

 3پاسخ: گزینه 

,

S

S

b
S

a

( )

x x

| |

S ( ) S

| | ( )

 

− −
= = =−



−

+ − =

 +  +  −  ⎯⎯⎯⎯→ + + +  − 

= + +  − − = + +  +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − + + − ⎯⎯⎯→ −− = −

2

0 0

7
7 01

7 3 0

2

7 7 7 7

 

f)، زوج مرتب xبرای برخی مقادیر  -4 (x) f ( x), x x )+ − − +23 17 ، روی نیمساز ناحیه دوم و چهارم قرار 10

 کدام است؟  xباشد، اختالف مقادیر  همانی با دامنه  fدارد. اگر تابع 

1 )
7
3

 2 )
10
3

 3 )
13
3

 4 )
17
3

 

 3پاسخ: گزینه 

y x

f (x) x
f (x) f ( x) x ( x)

f ( x) x

( , x x ) x x
=−

=
 + − = + − =

− =

− + ⎯⎯⎯→ − + =2 2

0

0 3 17 10 3 17 10 0
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( ) ( )( )

x ,x
( )

 = − − = − =

+
= = 

=   − =
− = =



2

1 2

17 4 3 10 289 120 169

17 3 30
5

6 617 169 2 13
5

2 3 3 317 13 4 2
6 6 3

 

fرابطه  -  {(a,x y)(b,m )(a,m )(b,x y)(a, )}= + − −2 2 1 x، یک تابع است. مقدار 4 y+2  کدام است؟  2

1 )/2 5 2 )/20 5 3 )24 4 )42 

 2پاسخ: گزینه 

(a,x )
x y , x y m

(a,m )

(b,x y)
x y m

(b,m )

x yx y m

x y mx y m

x m x m

m m m m m

+
 + = + = −

−

−
 − =

 + =+ = − 
 

− = − = 

= − = +

− = +  − =  =

2
2

2
2

2

22

2 2

2 2 2 2 2

6
4 1

1

41

2 2 1 2 4

2 1 4 2 5 5

 

x y m x y

x y

x y

x x , y y y

x y ( ) ( ) /

− =  − =

+ =


− =

=  = − =  − =  = −

+ = + − = + = =

2

2 2 2 2

5

4

5

9 9 9 1
2 9 5 5

2 2 2 2

9 1 81 1 82
20 5

2 2 4 4 4

 

kxضرایب معادله  -6 x k− − − =22 4 4 5 های این معادله ضرب ریشه، حاصل kصحیح هستند. اگر به ازای مقدار 0

 کدام است؟  دارای بیشترین مقدار باشد، مقدار 

1 )4 2 )  3 )  4 )28 
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 1پاسخ: گزینه 

kx x k− − − =22 4 4 5 0 

c k k

a k k k k

− − −
= = = − = − −

4 5 4 5 5
2

2 2 2 2
 هاضرب ریشهحاصل

kباید حداکثر مقدار صحیح منفی باشد.  k2عدد صحیح است و  k2چون ضرایب عدد صحیح هستند، پس  = −2 1 

kپس:  = −
1
2

 

k

( )x x ( ) x x

( ) ( )( )

=−

⎯⎯⎯→ − − − − − =  − − =

 = − − − −  = − =

1
2 22

2

1 1
2 4 4 5 0 4 3 0

2 2

4 4 1 3 16 12 4

 

fتابع  -  (x) x= −2 g(x)و  2 x=  با دامنهx−  1 باشد، کدام عضو  f.gبرد تابع  Aاست. اگر مجموعه  1

A  است؟ 

1 )2 3 )3 3 )−2 4 )−3 

 4پاسخ: گزینه 

 

x

x

x

f (x) x , g(x) x

f .g ( x)( ) x

f .g ( x )( )

f .g ( )( )

−  

 

=

= − =

⎯⎯⎯⎯→ = − − = −

⎯⎯⎯→ = − =

⎯⎯⎯→ = =

1 0

0 1

1

2 2

2 2 1 2 2

2 2 0 0

0 1 0

 

yخط  x= −2 کنیم:  را رسم می 2
x

y

−

− −

1 0

4 2
 

−yبرد تابع    −1 yاست و تنها عدد  2 =  برد تابع است. زءج 3−

yشیب خط  -8 ax b= + ،/−1 yبرابر شیب خط  5 cx d= xاست. اگر دو خط در  + = ها xروی محور  2−

یکدیگر را قطع کنند، محور تقارن 
c

f (x) ( x d) (ax b)= + − +2 2
2

  ؟کدام است 

1 )x = −2 2 )x = −3 3 )x = −
3
2

 4 )x = −
7
4

 

1-

2-

4-

x

y

www.konkur.in

forum.konkur.in



 مدرس ریاضیات انسانی                                                                         1401دی ماه کنکور پاسخ تشریحی                           فرشید کریمی 

  

             

وم
س

ه 
حل

مر
ن 

مو
آز

 

 4پاسخ: گزینه 

a / c a c c a

x
a b b a

y

x
c d d c d a

y

f (x) ( ax x) (ax a)

y a x b x c

f (x) a x a x a x a x c

f (x) ( a a )x ( a a )x c

= −  = −  = −

= −
 = − +  =

=

= −
 = − +  =  = −

=

 = − − − +

  = + +

= − + − +

= − + − +

2 2

2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

3 2
1 5

2 3

2
0 2 2

0

2 4
0 2 2

30

1 4
2

3 3

1 8
4

9 9

1 8
4

9 9

 

( )a

( )a

− −
= = = − = −

−
− 

2

2

8 28
4 28 79 9

1 8 16 42 1 2
9 9

 

yبرای رسم نمودار تابع  -9 x= − +
1
2 1

2
yبه کمک نمودار   x= ،کدام مورد برای کامل کردن جمله زیر ،

 مناسب است؟ 

»ابتدا نمودار تابع قدرمطلق را 
1
2
جا کرده و سپس قرینه آن را نسبت به محور .................. هواحد به سمت ................. جاب 

 کنیم.« رسم می

 هاy –( پایین 4 هاy -( باال3 هاx – ( راست 2 هاx – ( چپ 1

 1پاسخ: گزینه 

y (x ) x y x= − + = −  +  = − +
1 1 1 1 1
2 2

2 2 2 2 2
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x x+ =  = −
1 1

0
2 2

 

 

 

 

 

کنندگان در روزهای کاری کنند. نمودار زیر، تعداد مراجعهبه یک مرکز درمانی، هر روز تعدادی بیمار مراجعه می -10

 تواند میانه تعداد بیماران در این هفته باشد؟ دهد. کدام عدد مییک هفته به این مرکز درمانی را نشان می

1 )2 2 )3 

3 )6 4 )  

 پاسخ: گزینه ؟؟؟

 گزینه صحیح دارد.  2سوال، 

 با کدام شرط، استدالل گزاره زیر، درست است؟  -11

، a، اگر اندازه bو  a»در یک مستطیل با اضالع 
16
9

برابر شود، اندازه قطر  
4
3
 شود.«برابر می 

1 )b a=  2 )b a=
4
3

 

3 )b a=
16
9

 ( برای هر مستطیلی، این گزاره درست است.4  

 2پاسخ: گزینه 

x a b x a b

x ( a) b

( a) b ( a) b
x

a b
x a ba b

= +  = +

 = +

+ +

=  =  =  = +

++

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2
2 2

2 22 2

16
9

16 16
4 4 16 16 2569 9
3 3 9 9 81

 

9

به
شن

به
شن
یک

به
شن
دو

به
شن
ه 
س

به
شن
هار
چ

به
شن
  
پن

xa

b

x

y

x
x

y

هاxقرینه نسبت به محور 
واحد به سمت چپ

1
2

y x= y x= +
1
2 y x= − +

1
2

y

 ریشه قدرمطلق
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a a

b b

a
b a

b

−
−

 =  = =
−

−


 =  =  =



2 2

2 2

16 16 9 7
1

9 9 9
256 16 256 144 112
81 9 81 81

7 81 9 3 4
112 9 16 4 3

 

p)کدام مورد در خصوص ارزش گزاره  -12 q) q   درست است؟ 

pارز ( هم1 q .همواره نادرست است.2  است ) 

pارز ( هم4  ( همواره درست است.3 q .است 

 1پاسخ: گزینه 

(p q) q

(p q) ( p q) q

p (q q) p q p q

 

    

      

 

137/و  42در سال پایه به ترتیب قیمت برن  و گوشت  -13  240و  120هزار تومان و در سال موردنظر به ترتیب  5

 aو مقادیر مصرفی برن  و گوشت به ترتیب  240هزار تومان است. اگر شاخص بهای برن  و گوشت در سال موردنظر 

 چند کیلونگرم است؟  aرم باشد، مقدار کیلوگ 16و 

1 )48 2 ) 0 3 )64 4 )   

 3پاسخ: گزینه 

(a ) ( )

(a ) ( / )

 + 
=  =

 + 

120 16 240
100 240

42 16 137 5
 شاخص 

( a )
a a a a

a

a a

+
= =  + = +  − = −

+

 =  = =

10120 3840
24 1200 38400 1008 52800 1200 1008 25800 38400

42 2200

14400
192 14400 75

192

 

 1000و  0 8های کاال از یک محصول، به صورت خطی است. به ازای هزینه xتابع هزینه برای تولید تعداد  -14

تومان بفروشد، این شرکت، حداقل چه تعداد    شود. اگر شرکت هر کاال را کاال تولید می  2و  20تومانی به ترتیب 

 از این کاال را باید بفروشد تا سوددهی آغاز شود؟ 

1 )9 2 )10 3 )11 4 )12 
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 3پاسخ: گزینه 

m

x ,y

A( , )
m

B( , )

y ax b y mx n n n

y x C(x) x , R(x) x

P(x) x x P(x) x

=

= =

−
 = = =

−

= +  = + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  +  =

= +  = + =

= − −  = −

3
25 1000

20 850 100 850 150
30

25 1000 25 20 50

1000 30 25 250

30 250 30 250 55

55 30 250 25 250

 

P(x)
x x x

=
⎯⎯⎯⎯→ − =  =  =

0 25 250 0 25 250 10 

 شود.اُمین کاال سوددهی آغاز می 11پس با فروش 

 %96ها درج شده، تقریباً حجم شود. بنا بر آنچه روی بطریبندی میمحصول تولیدی یک شرکت، در بطری بسته - 1

 ها کدام است؟ لیتر است. واریانس حجم بطریمیلی 230و  220بندی شده بین های بستهبطری

1 )/2 56 2 )/6 25 3 )16 4 )2  

 2پاسخ: گزینه 

−انحراف معیار از میانگین قرار دارند، پس:  2ها در فاصله درصد داده 96 =230 220 انحراف معیار  4معادل  10

 است: 

/ ( / ) /=  = =  = =2 210
10 4 2 5 2 5 6 25

4
 

الی کنار نفر به همراه علی و حسن قرار است در یک هتل، هر کدام در یک اتاق، اقامت کنند. هتل سه اتاق خ 3 -16

ها هم در یک طرف راهرو و دو اتاق دیگر در کنار هم، در طرف دیگر راهرو دارد. به چند طریق، این افراد در اتاق

 های کنار هم ساکن شوند؟ توانند اقامت کنند، به طوری که علی و حسن در اتاقمی

1 )8 2 )24 3 )36 4 ) 2 

 3پاسخ: گزینه 

B Aیا   = : 1 2 3   

!:باشند Aالف( حسن و علی در  ! !  =   =2 2 3 2 2 6 24 

!باشند:  Bب( حسن و علی در  ! =  =2 3 2 6 12  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 مدرس ریاضیات انسانی                                                                         1401دی ماه کنکور پاسخ تشریحی                           فرشید کریمی 

9 

             

وم
س

ه 
حل

مر
ن 

مو
آز

 

+پس کل حاالت برابر  =24 12  است. 36

به  Bآموز از مدرسه دانش 4و  Aآموز از مدرسه دانش 3اند که نفر شرکت کرده  در یک مسابقه دومیدانی،  - 1

 است؟  Aاند. با کدام احتمال، مقام اول وآخر، از مدرسه خط پایان رسیده

1 )
2
3

 2 )
1
7

 3 )
5
9

 4 )
3
14

 

 2پاسخ: گزینه 

!

n(S) !

! !

! !

=

  
 + =  = = =

 
5

7

3 5 5 3 2 1
3 1 4 5 2

7 7 6 5 7
 

aمقدار  -18 =3
17
12

nاز رابطه بازگشتی   n
n

a
a (a )

a
+ = + 1
1

1
2

aو  kاست. اگر  k، تقریبی از  k=1 

 کدام است؟  kباشد، مقدار 

1 )2 2 )3 3 )  4 )  

 1پاسخ: گزینه 

a :با فرض k= =1 n  و  2 n
n

a
a (a )

a
+ = + 1
1

1
2

 

n

n

a
a (a ) ( ) ( )

a

a
a (a ) ( ) ( ) ( )

a

=

=

⎯⎯⎯→ = + = + = =

⎯⎯⎯→ = + = + = + = =

1 1
2 1

1

2 1
3 2

2

1 1 1 3
2 1 3

2 2 2 2

1 1 3 2 1 3 4 1 17 17
32 2 2 2 2 3 2 6 12
2

 

kپس  a= =1 2 

اگر ریشه دوم جمالت دوم، نهم و شانزدهم از یک دنبالل حسابی، سه جمله متوالی از یک دنبالۀ هندسی را  -19

 تشکیل دهند، نسبت مشترک دنبالۀ هندسی کدام است؟ 

1 )1 2 )2 3 )−1 4 )−2 

 1گزینه پاسخ: 

 نفر اول نفر آخر
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a , a , a

( a ) a a a a a

a d (a d)(a d) (a d) a ad ad d

a

=   = 

+ = + +  + = + + +

2 9 16

2
9 2 16 9 2 16

2 2 2
1 1 1

2

8 15 8 15 15

ad+16 d a+ −2 26 ad−16 d d d− =  =  =2 215 0 4 0 0

 

 است. 1در حسابی صفر است پس دنباله ثابت و نسبت مشترک دنباله هندسی برابر  dوقتی 

axتابع نمایی  -20 bf (x) += −5 fرا در نظر بگیرید. اگر  3 ( ) f ( )= =
1 1

0 2
2 2

fباشد، مقدار جزء صحیح   ( )−
1
4

 

 است؟  کدام

 ( صفر4 1−( 3 2( 2 1( 1

 3پاسخ: گزینه 

 

a( ) b b

a( ) a

x

( )

f ( )

f ( ) f ( )

f ( ) b

f ( ) a a a

f (x)

f ( )

/ ...

+

+ +

− +

− − + +

=

=  =

=  − =  =  =

=  − =  =  + =  = −  = −

= −

− = − = − = − = −

 − = − = −
 

0

1 1
1 1

2 2

2 1

1 1 3
2 1 1

4 2 2

0 2

1 1 1
2 4

2 2 2

0 2 5 3 2 3 3 1

1 1 1
4 5 3 4 1 3 1 0 1 2

2 2 2

5 3

1
5 3 5 3 5 3 5 27

4

5 27 5 5 1
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  ١٤٠١پاسخنامه تشريحي علوم و فنون ادبي كنكور دي ماه 
  ارائه: سيد عليرضا علويان 

اما در اين ميان برخي توان متوسط به شمار آورد ابق با انتظار معمول بود؛ غالب سواالت را ميمط ١٤٠١* سواالت علوم و فنون ادبي كنكور دي ماه 
شوار و سوال ساده و برخي سوالِ  سواالت را ميمبهم و دوپهلو نيز ديده ميد ساير  ستثناء ،  ستاندارد و شود؛ در مجموع به غير از چندمورد ا توان ا

  سوال علوم و فنون ادبي:  ٣٠از  مطابق با سطح كنكور دانست.
سوال از مباحث  ٦سوال قافيه؛  ٢هاي ادبي؛ سوال از آرايه ٨تا دوازدهم)؛ ٣تا يازدهم و ٣تا دهم، ٢ناسي و تاريخ ادبيات (سوال از مباحث سبك ش ٨

  است. شعر، عروض و قافيه و مفهوم بوده تا دوازدهم) و يك سوال هم تركيبي از حفظ ٣سوال مفهوم ابيات(يكي دهم، يكي يازدهم و  ٥وزن و عروض؛ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................  

)، ١. مكاتيب به نثر(رد گزينههستند نامه از فخرالدين عراقي به نظم، نفحات االنس از جامي به نثر و تحفه االحرار از جامي به نظمعشاق؛ ٤) گزينه٢١
  ) است. ٣عين الحيات به نثر(رد گزينه) و ٢فيه ما فيه به نثر(رد گزينه

  (علوم و فنون ادبي يازدهم، درس اول) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................  

ضرورت معني از ويژگي؛ ٣) گزينه٢٢ سم به حكم  شي از ويژگيتكرار فعل يا ا شادي و خوش با ساماني و غالب بودن روح  شعر هاي نثر  هاي فكري 
  سبك خراساني است. 

  ). ١ـ توجه به صفا و پااليش درون ويژگي فكري سبك عراقي است(رد گزينه
  ).٢گي ادبي (و نه فكري) سبك خراساني است(رد گزينهـ استفاده از قافيه و رديف ساده ويژ

  ). ٤هاي و پنجم و ششم يعني نثر دورة سلجوقي است(رد گزينههاي فراوان ويژگي نثر فارسي در سدهها و توصيفـ آوردن مترادف
  ( علوم و فنون ادبي دهم، درس هفتم)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................  
ســـازي يارســـت، روباه و حيلهگازر، نمييادآور واژگان  ٤در گزينه ســـازروبه و حيله ،٣، نيارم زدن در گزينه١؛ به ترتيب گازرن در گزينه٢نه) گزي٢٣

  هستند. 
  (دهم، درس اول) 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................  
  ها: ؛ تشريح گزينه٢) گزينه٢٤سوال
ـــبك عراقي / گزينه١گزينه ـــعر س ـــبك عراقي / گزينه٢: ويژگي زباني ش ـــعر س ـــبك عراقي /   ٣: ويژگي فكري ش ـــعر) س : ويژگي فكري نثر(و نه ش
  :ويژگي فكري شعر سبك هندي٤گزينه

  ( يازدهم، درس هفتم)
............................................................................................................................................................................................................................................................................  

  باشد. هاي اسلوب معادله، حسن تعليل، حس آميزي، تمثيل، اغراق، تلميح و... ميي شعر سبك هندي شامل آرايهاي ادبه؛ ويژگي٣) گزينه٢٥سوال
  همسان: عشق و آتش، انكار نكردن و پنهان نتوان كردن)  : داراي اسلوب معادله، مصراع دوم در حكم مصادقي براي مصراع اول است. (عناصر١گزينه
  تواند انگشت ندامت بگزد. خون خود(دل) است نميخوردن تعليل است؛ شاعر از آنجايي كه مشغول به : داراي اغراق و حسن ٢گزينه
ساتيد گز: از نگاه برخي اين بيت نيز داراي ا٣گزينه ست و برخي ا سخ  ٤و يا حتي گزينه  ٢ ينهسلوب معادله ا سوال را به عنوان پا ذكر صحيح اين 
  در دو گزينه يافت كه معادل هم باشند.  يعناصر همسانتوان شود و نميوضوح درك نمياند اما اسلوب معادله اين بيت به كرده

  . هاي ادبي اين بيت استويژگي از آهنگهاي روشن) و همچنين استفاده از رديف طوالني و خوش: استفاده از حس آميزي ( جان٤گزينه
  

  شد. درج مي» آيدمي«بايد واژة » آردمي«اشكال تايپي دارد؛ به جاي  ٤مصراع اول بيت گزينهيك توضيح: 
  (يازدهم، درس دهم) 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................  
شده در اين گزينه همگي مربوط به دورة بيداري١) گزينه٢٦سوال شاني(رد گزينه؛ آثار ذكر  صباي كا صبا از  شن  شاط ٢اند. گل شاط از ن )، گنجينة ن

  ) از آثار دورة بازگشت هستند. ٤(رد گزينهصباي كاشاني) و خداوندنامه از ٣اصفهاني (رد گزينه
  (دوازدهم، درس اول) 
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  ها: است. تشريح ساير گزينهصحيح ذكر شده ١؛ عبارت گزينه١) گزينه٢٧
  : شعرنو تغزلي در دورة دوم ( و نه سوم) ظهور كرد. ٢گزينه
  : اين گروه از رهروان نويسندگان نسل اول هستند و از نويسندگان دورة مقاومت نيستند. ٣گزينه
  : داستان نويسي نوين با افرادي مانند صادق هدايت، بزرگ علوي و صادق چوبك ( نويسندگان نسل اول) آغاز شد. ٤گزينه

  (دوازدهم، درس هفتم) 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

صل تجربهنامه؛ بدوك از فيلم٢) گزينه٢٨ ضيافت و جاي پاي خون حا ساير عبارات درها و  ستند.  شجاعي ه سيد مهدي  ستاني   ست ذكر هاي دا
  اند. شده

  (دوازدهم، درس هفتم) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................  

سن تعليلي يافت نمي ٤؛ در گزينه ٤گزينه) ٢٩ ست. هيچ ح ستفاده نكرده ا شاعرانه ا ست و از داليل غيرواقعي و  صيه و پند ا شاعر درحال تو شود و 
  ها: تشريح ساير گزينه

له ســحرگاه عندليب(بلبل) اســت /   : ســرخي گل به خاطر گريه و نا٢: اينكه گندم شــكافي در وســط خود دارد به دليل عشــق اســت / گزينه١گزينه
  :  علت خوابيدن من اين است تا معشوقم را در خواب ببينم. ٣گزينه

  (دوازدهم، درس دوازدهم) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................  

شاهد كه همه او را مي١) گزينه٣٠ شوق ؛ پارادوكس: آن  ستعاره از مع شاهد: ا ستعاره: آن  شان نداد. ا سي ن سند(هرجايي) چهرة خود را به ك شنا
ستعاره بودن اين واژه اختالف نظرات زيادي وجود دارد). گزينهيباروز ستعاره ندارد / گزينه ٢(درباره ا ستعاره ندارد (آب  ٤پارادوكس ندارد / گزينه ٣ا ا

  رام است). و آب ح عحرام است، در واقع شراب عينا مايتوان گفت شراب مانند آب حرام اشاره به شراب دارد اما استعاره نيست زيرا اساسا نمي
  دوازدهم)  نهم يازدهم و درس ششم(تركيبي درس 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................  
  هاي بيت: است. تشريح آرايه ٤)، پاسخ گزينه ٣و ٢)، لف و نشر نداريم (رد گزينه١: اسلوب معادله نداريم(رد گزينه٤) گزينه٣١

  ايهام تناسب: تازي در معناي تاختن به كار رفته است كه در معناي ديگر آن يعني سگ شكاري با سگ و آهو تناسب دارد. 
  فس را چون سگ تازي، صحراي قناعت، بند حرص تشبيه: ن
  ـ بدون عيب و ايراد ٢ـ بدون حيوان آهو    ١آهو(مصراع دوم): ايهام: بي

ره از ااستعاره: آن صحرا استعاره از قناعت (ابتدا در تركيب صحراي قناعت، قناعت به صحرا مانند شده است و سپس  در عبارت آن صحرا، صحرا استع
  صحرا)  <صحراي قناعت < صحراست مانند از قناعت است؛ قناعت 

  هاي يازدهم و دوازدهم) (تركيبي از آرايه
.........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  گه بيد هستم چشمة خورشيد، تو چشمة خورشيد هستي، من سايه ؛ تشبيه:٢گزينه) ٣٢
  ـ كوتاه، متضاد باال ٢ـ خوار و حقير    ١ـ ضربه زدن، قفا زدن،   پست: ٢ـ تابيدن   ١ايهام: زدي: 

  (تركيبي درس سوم يازدهم و درس نهم دوازدهم) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................  

ستم، من بادبان نوح هستم، تشبيه مضمر و تفصيل لب معشوق به آب چشمة كوثر گويي ؛ تشبيه: بادپاي(اسب) روح، من بادپاي روح ه١) گزينه٣٣
  اي رو به الله) = پنج مورد رويان( تشبيه درون واژهكه لب يار از چشمة كوثر بهتر است، الله

  = دو مورد  استعاره: لعل استعاره مصرحه از لب، غلتيدن نگاه استعاره مكنيه
  

باشد و شش تشبيه داشته باشيم؛ اينكه وقتي به هرسويي بنگريم گلشن باشد مشكوك به تشبيه  ٣پاسخ اين سوال گزينهيك توضيح: ممكن است 
  نظر داد. در اين باب توان به طور قطع است اما نمي

  (يازدهم، تركيبي از درس سوم و درس نهم) 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................  
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  ؛ الف) جناس افزايشي: دوستي و دوست، تضاد: دوستي و دشمني ١گزينه) ٣٤
    .ج) پارادوكس: آزادگان گرفتارند، حسن تعليل: آزادگان به بند(موي) تو گرفتار هستند به اين سبب كه تو ماية غيرت ماه و آزادي سرو هستي

  ). ٢)، بيت د ايهام ندارد(رد گزينه٤و ٣د (رد بيت ب موازنه ندار
  هاي دهم و يازدهم و دوازدهم) (تركيبي از آرايه

..........................................................................................................................................................................................................................................................................  
  : بيت ب فاقد حسن تعليل. ٤: بيت ج فاقد جناس، رد گزينه٣: بيت الف فاقد تشبيه و بيت د فاقد حسن تعليل، رد گزينه١؛ رد گزينه٢) گزينه٣٥

ب: اسلوب معادله در اين بيت مشهود است؛ اينكه  هاي پاسخ سوال: استعاره مصرحه بيت الف: عقيق استعاره از لب / اسلوب معادله بيتتشريح آرايه
اســـت / موازنه در بيت ج: ميانِ و هواي، بحر و زهر، ياد گهر و شـــوق شـــكر، رفتن و كردن /       براي مضـــمون مصـــراع اول مثالي از عالم طبيعت زده

  تشبيه: مردمك چشم من مانند قارون است، تشبيه ملفوف لب به لعل و دندان به گهر
  هاي دهم و يازدهم و دوازدهم) بي آرايه(تركي

............................................................................................................................................................................................................................................................................  
شر: لطف با نظر مرحمت و قهر با حلقة فتراك ٤) گزينه ٣٦ ؛ تشبيه: خانة وحدت(بيت د) / ايهام: قلب در دو معناي دل و سكه تقلبي(بيت ج)، لف و ن

  لف و نشر دارند(بيت ب)، مجاز: جهان مجازا مردم جهان(بيت الف) 
)، بيت ج ١و٢توان گفت بيت ج مجاز ندارد(رد و يا همچنين مي ) ؛١)، بيت د لف و نشر ندارد(رد گزينه٢و  ٣ندارد(رد گزينه ف و نشر بيت الف و ج ل

  )٣لف و نشر ندارد(رد 
  هاي يازدهم و دوازدهم) (تركيبي از آرايه

.............................................................................................................................................................................................................................................................................  
  ؛ تشريح ابيات: ٣گزينه) ٣٧

  ) ١(رد گزينه ٢: كيشم و نيشم و خويشم، قاعده ١گزينه
  ) ٢فاقده تبصره(رد گزينه ١: جا و مأوا، قاعده٢گزينه
  الحاقي و بيت داراي تبصره قافيه است.» يي«، »ا«حرف قافيه  ١نوايي و آشنايي و باليي، قاعده : بي٣گزينه
  ) ٤(رد گزينه ٢زارم قاعده: كنارم و خارم و الله٤گزينه

  (علوم و فنون ادبي دهم، درس يازدهم) 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  رديف مي باشد. »است«؛ دوخته و سوخته قافية اصلي، بر و پر قافيه دوم، ٢گزينه) ٣٨
ان و : غم و بچم، جوان٤توانند قافيه شوند / گزينه: كيش و ريش، زِشت و پُشت نمي٣تواند قافيه باشد / گزينه: كسي و بسي، جويد و گيرد نمي١گزينه

  گريبانِ قافيه دوم نيستند. 
ــت؛ زيرا  ٤نكته: گزينه  ــره الحاقي خوانده مي» گريبانِ«به طور قطع ذوقافيتين نيس ــاكن خوانده كه با كس ــره و به طور س ــود با جوانان(بدون كس ش

  توانند در حكم قافيه باشند. شود) نميمي
  (دهم، درس يازدهم) 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................  
شــود؛ لذا تقطيع اين بيت اين گزينه كوتاه درج شــده اســت درحالي كه هجاي پاياني در هر شــرايطي بلند محســوب مي؛ هجاي پاياني ١گزينه) ٣٩

  نادرست است. تشريح ساير گزينه ها: 
  شود. : جا ِن مَ نُ / ُت تش نِ يِ / مه ر بود: هجاي دوم و چهارم تبديل به هجاي بلند مي٢گزينه
  شود. گا / مي دور: هجاي چهارم بلند محسوب مي: گا مي بِ ُت / نز دي كُ ٣گزينه
  پن هان / هر چيز: ابدال، هجاي بلند پنجم معادل دو هجاي كوتاه است. : پش ِت لب خن / دي ٤گزينه

  (دوازدهم، تركيبي) 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................  

ست كه داراي ٣) گزينه٤٠ ست و همچنين  ١٤؛ وزن بيت مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن ا صراع دوم آن  ٣هجا شيده(جواب، داد و پديد) در م هجاي ك
رجز نيست( بحر آن  : بيت در بحر٤شود. / رد گزينه: در بيت اختيار زباني يافت نمي٢: بيت از اوزان ناهمسان است / رد گزينه١مشهود است. رد گزينه

  باشد.  (دوازدهم، تركيبي) مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف) مي
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  ؛ در رو يِ / من ِم خند: مفعول فاعلن ٣) گزينه٤١
  شي ري ني/ يِ ن گا هِ/ ُت بر من حَ/ را م باد: مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن، تبديل هجاي سوم به كوتاه و تبديل هجاي چهارم به بلند. 

  ، درس يازدهم) (دوازدهم
..............................................................................................................................................................................................................................................................................  

  : وزن اين مصراع فعولن فعولن فعولن فعولن است كه در بحر متقارب مثمن سالم است. ١: گزينه٤٢
  : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن٤مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن / گزينه: ٣: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن / گزينه٢گزينه

  (دوازدهم، درس يازدهم) 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  تواند پاسخ مدنظر باشد. تشريح ساير اختيارات: نمي ٢؛ بيت فاقد كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند است، لذا گزينه٢) گزينه٤٣
ابــدال: ركــن پايــاني مصــراع دوم / بلنــد تلفــظ كــردن هجــاي كوتــاه: هجــاي چهــارم مصــراع اول / حــذف همــزه: چمــن از= َچ مَ نــز / بلنــد تلفــظ 

در مصـراع اول / آوردن فـاعالتن بـه جـاي فعالتـن: وزن شـعر فعالتـن فعالتـن فعالتـن فعلـن اسـت كـه در ركـن اول كردن هجاي پايـاني: شـدند 
  هردو مصراع به جاي فعالتن، از فاعالتن استفاده شده است. 

  (دوازدهم، درس هشم) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ـ تبديل هجاي بلند به كوتاه ٣ـ تبديل هجاي كوتاه به بلند  ٢ـ حذف همزه   ١؛ اختيارات زباني: ٣گزينه) ٤٤

ءز)، حذف همزه در  هيهجاي پنجم مصراع دوم تبديل بلند به كوتاه( ن گا )، يِ: هجاي دوازدهم مصراع اول تبديل كوتاه به بلند (سا يِ ٣گزينه
  مصرا دوم، تمام است= ت ما مَست. 

  : حذف همزه ندارد. ٤رد / گزينه: تبديل بلند به كوتاه ندا٢: تبديل كوتاه به بلند ندارد / گزينه١گزينه
: فاعالتن ٤: مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن / گزينه٣: مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن / گزينه٢: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن / گزينه١وزن ابيات: گزينه

  فاعالتن فاعالتن فاعلن
  (دوازدهم، تركيبي) 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................  
  ). ٧٦صفحة  ١: سرايندة اين ابيات سعدي است(علوم و فنون ادبي ١گزينه )٤٥

  ( تركيبي دهم و يازدهم) 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................  

درحالي كه مفهوم بيت  اشاره به بدي نكردن در حق ديگران( و همچنين مفهوم اگر بدي كني، بدي خواهي ديد) دارد ٤و  ٢و  ١؛ ابيات ٢) گزينه٤٦
  وفايي روزگار دارد. و بي اشاره به گذرا بودن خوشي و ناخوشي ٢گزينه 

  ) ٩٨(دهم، صفحة
............................................................................................................................................................................................................................................................................  

  و صورت سوال هردو اشاره به تسليم بودن و رضايت به خواستة دوست دارد.  ٣؛ مفهوم بيت گزينه٣) گزينه٤٧
  ) ١٠٠(يازدهم، صفحة 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................  
رد) اما در اي به خميدگي پشت ايشان نيز دابيان دارد كه پيران به جستجوي جواني هستند( همچنين اشاره ٤و  ٣و  ٢هاي؛ گزينه١) گزينه٤٨

  است. اش از دست رفتهشاعر اذعان دارد كه در جواني زندگاني و حيات مطلوب خود را نيافته و جواني ١گزينه
  ) ١١٧ة (دوازدهم صفح

..........................................................................................................................................................................................................................................................................  
هاي ديوانگيشاعر اشاره به خود و  ٤و صورت سوال همگي در توصيف زيبايي و رفتار معشوق هستند اما در گزينه ٣و  ٢و  ١؛ ابيات ٤) گزينه٤٩

  خويش دارد. 
هاي مثبت و مورد پسند يار است اما در توصيف لطافت و جنبه ٤و  ٢و  ١دانست زيرا ابيات  ٣توان پاسخ را گزينهيك توضيح: از نظري ديگر نيز مي

  اي تشبيه شده كه نماند و رفت( شكايت از بي وفايي يار).يار به پروانه ٣در گزينه
  ) ٣٥(دوازدهم صفحة 
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فقط اشاره به  ٣ها دارد(توصيف بهار) اما بيت و صورت سوال اشاره به بهار و سفيدي شكوفه درختان و شكوفايي غنچه ٤و  ٢و  ١؛ ابيات ٣گزينه) ٥٠
  اي نكرده است. شراب نوشي و گشت و گذار در بهار دارد و به توصيف بهار اشاره

  ) ١١٦(دوازدهم صفحة 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  !پايان، سربلند و پيروز باشيد                                                                                                         
 ١٤٠١ماه مل ديعلويان آ                                                                                                                                          
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 به نام خدا

 ۹۹کنکور  ۱۲۰مولف فاطمه صفری رتبه  -داخل ۱۴۰۱پاسخ سواالت جامعه شناسی کنکور دی ماه 

 

 ۲گزینه -۵۱

 بورس اوراق بهادارعینی کالن)الف(: 

 عالئم راهنمایی و رانندگی عینی خرد)د(:

 خاطرات سفرذهنی خرد)ب(:

 ادبیات فارسی: )ج(ذهنی کالن

 تشریح سایر گزینه ها:

 ذهنی خرد-عینی کالن-ذهنی کالن -: عینی خرد۱گزینه 

 ذهنی خرد-عینی کالن -ذهنی کالن -:عینی خرد۳گزینه

 ذهنی کالن-ذهنی خرد-عینی کالن-عینی خرد:۴گزینه 

  

 ۳گزینه-۵۲

 تر، دقیق عبارت به. شوند نمی محقق دیگری بدون کدام هیچ و اند وابسته یکدیگر بهها  محدودیت و ها فرصت

 ها فرصت

 گویند، می سخن آن با که مردمی. دارد ای پیچیدهقواعد  و دستورزبان  . اند سکه یک روی دو ها، محدودیت و

 حرف صداها، بخواهد دلشان که هرگونه توانند نمی آنها. بزنند حرف آن چارچوب در و بیاموزند را قواعدش باید

 معانی مبادلۀ و زبانان هم با ارتباط فرصت ها، محدودیت همین حال این با .ببرند کار به را جمالت و کلمات ها،

 .آورد می فراهم را پیچیده

 ۱گزینه-۵۳

 دهد. می شکل را سیاسی نظام دارد، وجود اجتماعی جهان های سیاست اعمال برای که سازوکارهایی مجموعۀ
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 پاسخ. ند میک سالم فردی .دهد انجام را آنها کنشگری، باید هستند و کنش خودشان، ، پیامد های ارادی کنش

 وابسته سالم، دهندۀ جواب ارادۀ به شود که می محسوب او کنش ارادی پیامد او سالم ندادن پاسخ یا دادن

 .است

طبق دیدگاه فارابی، حکومتی که توسط اکثریت به شیوه انسان محور بر اساس فضیلت های انسانی سازمان می 

 نام دارد.« جماعیه»یابد،

 

 ۱گزینه :۵۴

 یاگرادن جریان با و داشتند مخالفت پاپ قدرت با فقط(های اعتراض آمیز مذهبی)پروتستانتیسم نوع اول حرکت

 . نداشتند تقابل

 وجه اشتراک استبداد قومی قبیله ای و استبداد استعماری در این است که هر دو هویتی غراسالمی داشتند.

 استعمارگران ،استعمارگران آشکار و در استعمار نو ،در استعمار قدیمتفاوت استعمار قدیم و نو در این است که 

 پنهان هستند.

 ۴گزینه-۵۵ 

 )انقالب فرانسه(فرهنگ جدید غرب: شکل گیری نخستیم انقالب لیبرال

 مذهبی( آمیز های اعتراض حرکت شکل گیری پروتستانتیسم) رنسانس:

 بحران معنویت ایجادپسامدرن:

 پیدایش دولت ملت های جدیدسکوالریسم: 

 ۳: گزینه ۵۶

 عبارت اول و دوم: ایجاد ارتباط میان پدیده و تاکید بر نظم مربوط به رویکرد تببینی است.

 ها انسان خود دست به که آن ساختارهای و اجتماعی جهان گاهی معتقدند انتقادیشناسان  جامعه عبارت سوم:

 آورند. درمی سلطه زیر را خود سازندگان اند شده ایجاد

 به فضایل و حقایق این براساس تا کند نمی کشفرا  فضیلتی یا حقیقت گونه هیچ انتقادی رویکرد عبارت چهارم:

 بپردازد. جوامع و ها انسان میان روابط و ها کنش نقد
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  ۲گزینه -۵۷ 

 و تبعیت به نسبت کننده پیروی دو، هر در که است این تشویقی قدرت و تنبیهی قدرت مشترک وجهالف:

 دارد. آگاهیخود، پیروی

 است. خویشاوند اقناعی قدرت با نخست درجۀ است که در امروزی جوامع در قدرت منبع ترین مهم سازمانب:

 افزوده مشاوران و مدیران نقش بر و شده کاسته سهامداران نقش و مالکیت سهم از بزرگهای  شرکت در ج:

 .است شده

 اعمال قدرت می کند. «دانش»سازمان بر اساس د:

 ۳گزینه:۵۸

 ارزش توصیف به صرفا   امّا داند، می ارزشی و معنادار های پدیده را قدرت و سیاست : تفسیری شناسی جامعه

 خوب ای غلط از درست تشخیص و یکدیگر با آنها مقایسۀ برای تواند نمی و کند می بسنده مختلف سیاسی های

 آورد. دست به معیاری و مالک بد، از

 می مطالعه را محسوس و مادی موضوعات صرفا   که تجربی علوم به علم کردن منحصر با : تبیینی شناسی جامعه

 علمی مطالعۀ قابل نیستند، محسوس و مادی تماما که را سیاسی های ارزش جمله از انسانی های ارزش کند،

 فاقد و مادی های پدیده به آنها فروکاستن و قدرت و سیاست از زدایی ارزش و معنازدایی با ناگزیر و داند نمی

 ماند. می باز آنها واقعی شناخت از معنا،

 به اجتماعیهای  ارزش دربارۀ علمی داوری برای راهی یافتن انتقادی، شناسان جامعه جامعه شناسی انتقادی:

 بن و سیاست مرگ را بزرگ آرمان این از شستن دست و دانند می ضروری را قدرت و سیاست عرصه در ویژه

 کنند. می معرفی انسان زندگی بست

 

 ۲: گزینه ۵۹

 : تفاوت اسمی(پسر)جنسیت

 سفید پوست)رنگ پوست(: تفاوت اسمی

 وضعیت اقتصادی مرفه: تفوات رتبه ای )نابرابری اجتماعی(

 ضریب هوشی: تفاوت رتبه ای )نابرابری طبیعی(
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 ناتوانی در عضویت در هیئت مدیره: تفاوت رتبه ای)نابرابری اجتماعی(

 

 ۱گزینه :۶۰

 گزینه ها:بررسی 

 نادرست)مدینه فاسقه در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله شکل گرفته است.(  -درست:۱گزینه 

 درست-نادرست) مربوط به مدینه فاسقه است.(:۲گزینه

 درست-درست:۳گزیننه

  نادرست)مربوط به مدینه ضاله است(-(نادرست)در اثر انحراف نظری از مدینه فاضله شکل میگیرد.:۴گزینه

 ۱: گزینه ۶۱سوال  

 اجتماعی های جهان همۀ مارکس نگاه خطی به تاریخ بشر دارند  و معتقدند و دورکیم اسپنسر، کنت، آگوست

 کنند. می طی نیز را یکسانی اساس مسیر همین بر و یکدیگرند شبیه

 می زندگی باهم که هایی و گروه افراد میان تضادها و ها اختالف رفع و مشترک مسائل دربارۀ گیری تصمیم

 کنند سیاست و عمل سیاسی را شکل می دهد.

 ۴: گزینه ۶۲سوال 

 های پدیده وقوع چرایی دربارۀ بینی پیش قابل کامال   و ساده های پاسخ به دستیابی برای رویکردها برخی

 گیرند.)پیامد( می نادیده را ها پدیده این عمق و پیچیدگی اجتماعی)علت(،

 و ها ارزش درباره داوری به را شناسی جامعه ،)علت(اجتماعی جهان مطلوب   وضع و موجود وضع میان فاصلۀ

 )پیامد(کشاند. می آنها از انتقاد

می   خودکشی افراد و ناامیدی یأس، مانند ها آسیب مختلف )علت( موجب انواعاجتماعی جهان یک مرگ

 شود.)پیامد(

 ۴: گزینه ۶۳سوال 

 سلطۀ خطرات ،زاکزاکی( ابراهیم شیخ صدر، موسی امام اسدآبادی، الدین جمال سید)اسالم جهان متفکران

 .کردند گوشزد را اسالمی هویت و فرهنگ فراموشی   و غرب فرهنگ
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 گوید. می سخن کنشگران زندگی   سبک و رفتار نحوۀ هنجارها، فارابی دربارۀ

المی اس مشروعیت نوگرایی از و برگزیند را نوگرایی به منتقدانه نگاهی تا کوشد می است که اندیشمندی طه

 سخن می گوید.

 و دنیوی زندگی از برخورداری جهت در و دارد جهانی این و دنیوی رویکرد متجدّد، جهانماکس وبر معتقد است 

 دارد. برمی گام عالم این بر انسان تسلط

 ۳: گزینه ۶۴سوال 

 تشریح موارد نادرست:

 .دانستند می انگلستان دولت مانند سکوالر حاکمیت نوعی را مشروطه منوّرالفکران

 دارند. توجه جوامع در اجتماعی قشربندی به اجتماعی، های نابرابری مطالعۀ در شناسان جامعه

 قرار دارد. ارزش هادانایی بهتر از نادانی است در حیطه 

 ۲گزینه :۶۵سوال 

 فاوتت اروپایی های انقالب دیگر با سوسیالیستی و چپ رویکرد دلیل به گرچه نیز، روسیه م ۱۹۱۷ اکتبر انقالب

 گرفت. می قرار غرب فرهنگ درون بودن، سکوالر دلیل به ولی داشت

 عقل کمک به  شناسی جمعیت در مهاجرت عوامل و طبیعی علوم در فلزات انبساط و انقباض اصل

 .شوند می ابزاری)تجربی ( از انواع عقل عام درک

 است. دیگری یک ارزش  حقوق رعایت

 افراد فردی و ذهنی جهان ،دانند می تکوینی و ذهنی جهان از تر مهم را فرهنگی جهان که گروهیدیدگاه در 

 آنهاست. فرهنگ تابع
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   مسئول درس روان شناسی مقطع دوازدهم -مهسا عفتی  

 دانش آموختة حقوق دانشگاه الزهرا – 1931کنکور انسانی  1منطقه  222رتبة  

 2گزینة ( 66

 (1رد گزینة . )جمالت پرسشی مبین یک مسئله هستند  .شود می شروع «مسئله طرح» با دانشمندان های پژوهش

 (4و  9رد گزینه های . )است و به صورت جمله ای خبری مطرح می شود علمی های مسئله به پژوهشگران اولیه پاسخ فرضیه

 .دهند می تشکیل را «نظریه» نیز، موضوع یک ۀدربار علمی قوانین و اصول از منسجم ای مجموعه

 

 9گزینة ( 66

 به آنان هیجانی حاالت و یابد می افزایش نوجوانان پذیری تحریک نوجوانی، دوره در هورمونی و فیزیولوژیکی تغییرات دلیل به

 آنها، غلط ارگیریک به و نشدن هدایت صورت در هستند، سازنده و مثبت رفتارهای منبع هیجانات. کند می تغییر سرعت

 بتوانیم که بیاموزیم را هایی مهارت دوره این در است الزم بنابراین، شوند؛ می منجر پرخطر و مخرب رفتارهای به ها هیجان

 . کردن ورزش و خشم کنترل قبیل از هایی مهارت گیریم؛ کار به صحیح جهت در را خود هیجانات

 از کودکان آگاهی رشد به با توجه. ترس و خشم و محبت است ساده نهیجا سه به معطوف کودکی، دوره در هیجانی رشد

 همچون دیگر، مرکب های هیجان به فوق هیجان سه( مادر  واکنش خصوص به) اطرافیان واکنش و مختلف های هیجان

 .یابد می تعمیم ترحم سپاسگزاری پشیمانی، احساس

 

 4گزینة ( 62

 متفاوت اخالقی عمل انجام دلیل است ممکن هر چند است، اخالقی عمل جامان کتاب همان در اخالقی درک رشد از منظور 

 را اخالقی کار شود می بزرگ وقتی که حالی در کند، می خوشحال را دوستش که بداند اخالقی را یک کودک کاری مثال باشد؛

ون توجه به قصد و نیت افراد به معنای دیگر، کودکان بد)دوستش  کردن خوشحال برای آن انجام میدهد و نه درستی دلیل به

 .(و بر مبنای پیامد و نتیجة عمل قضاوت اخالقی می کنند

 

 1گزینة ( 63

 جست و جو ←پیدا کردن حرف ص در بین یک پاراگراف حرف س 

 گوش به زنگی ←بار  1دقیقه  1گزارش کردن تعداد ضربات قلب بیمار آسیب مغزی هر 

 از دست دادن محرک هدف ←ن از ایستگاه بازرسی گمرک رد کردن محموله قاچاق داروهای روان گردا

 گوش به زنگی ←آمادگی نیروهای امداد برای وقوع زلزله در تهران 
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 قلمچی  کانون مسئول درس روان شناسی مقطع دوازدهم -مهسا عفتی  

 دانش آموختة حقوق دانشگاه الزهرا – 1931کنکور انسانی  1منطقه  222رتبة  

 

 9گزینة ( 67

 اطالعات دوم، عامل. شود می تحریک بیرونی های محرک وسیله به ما حواس نخست. است عامل سه تأثیر تحت توجه منابع

 باعث که است آنها انتظارات و افراد پردازش سبک سوم، عامل. است توجه مهم منابع از ییک ما حافظه. است حافظه در موجود

 .شود انتخاب خاصی های محرک تا شود می

 انتظارات افراد ←غزاله با مادرش قرار دارد و هر خانم چادری را که از دور می رسد، فکر می کند مادرش است 

 اطالعات موجود در حافظه ←سجد جامع شهر پهن شده است جلب توجه یک قالی باف به فرش هایی که در م

 سبک پردازش ←. ساله دربین اسباب بازی ها تنها ماشین های بزرگ و قرمز رنگ را انتخاب می کند 1یاسین 

 

 

 2گزینة ( 61

 اطفیعوامل ع ←دانش آموزی که عالقه به درس و مدرسه ندارد، در یادآوری مالب تدریس شده، عملکرد پایینی دارد 

 تداخل اطالعات←دبیری که به علت محدودیت زمانی به صورت فشرده و پشت سر هم تدریس می کند 

مشکالت مربوط به نشانه های  ←دانش آموزی که بدون راهنمایی گرفتن از معلم، قادر به پاسخگویی سواالت امتحانی نیست 

 بازیابی

اثر گذشت  ←همان روز، مطالب درسی را فراموش می کند دانش آموزی که به علت عدم مرور درس های تدریس شده در 

 زمان

 

 4گزینة ( 62

 حالی در کنند، می رمزگردانی را اطالعات جزء به جزء صورت به کودکان. گیرد می صورت مختلف های صورت به رمزگردانی

. است رویداد یا موضوع یک تجزئیا شامل جزء به جزء رمزگردانی. کنند می رمزگردانی خالصه و کلی صورت به بزرگساالن که

 به. دارد وجود بیشتری خطای امکان جزء، به جزء رمزگردانی در. است موضوع خالصه برگیرنده در کلی رمزگردانی که حالی در

 .( ساله 1مانند به خاطرسپاری داستان کارتون مورد عالقه توسط کودک )کرد  اعتماد توان نمی کودکان حافظه به دلیل همین

مانند خرید تلفن )دیداری  ،(مانند دریافت مباحث درسی توسط دانش آموزان روشندل در کالس)شنیداری  انواع به یرمزگردان

 معنایی و (همراه مناسب براساس تبلیغات نصب شده در تابلوهای شهری و حفظ کردن پالک یک خودروی عبوری در خیابان

 .شود می نیز تقسیم
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 قلمچی  کانون مسئول درس روان شناسی مقطع دوازدهم -مهسا عفتی  

 دانش آموختة حقوق دانشگاه الزهرا – 1931کنکور انسانی  1منطقه  222رتبة  

 

 1گزینة ( 69

 :است مرحله پنج دارای مسئله حل

مانند دانش آموزی که از طریق مشورت با دیگران، اطالعات خود را در زمینة انتخاب رشته تحصیلی افزایش )  مسئله تشخیص

 .(می دهد

مانند معلمی که برای یادگیری بیشتر دانش آموزانش، به سراغ روش های ) مسئله حل برای مناسب حل راه کارگیری به

 (تدریس فعال و مشارکتی می رود

 .(مانند روان شناسی که قبل و بعد از جلسات مشاوره، میزان اضطراب مراجعان خود را اندازه گیری میکند) حل راه ارزیابی

بر تمرینات منظم ورزشی که قبال داشته، به برنامه تغذیه و آرامش روانی  مانند فوتبالیستی که عالوه)  حل راه اصالح و بازبینی

 .(خود نیز توجه میکند

 جایگزین های حل راه انتخاب

 

 4گزینة ( 64

. گویند می مسئله حل تحلیلی است، روش واقعی نیازسنجی و منطقی قواعد ذهنی، محاسبات بر مبتنی به روش هایی که

مانند )است  همه قبول مورد تحلیلی، های روش. کند می تضمین را مسئله حل راه به دستیابی تحلیلی، های روش از استفاده

 تابع عمدتا ها روش قبیل این. گیرد می صورت غیرمنطقی های روش با بوده، مواجه خطا با روش هایی که( مورد دوم و سوم

 بدون که مسئله، حل های روش به. کند نمی تضمین را مسئله حل راه به دستیابی آن اجرای و است شخصی احساس و نظر

 (مانند مورد اول و چهارم). گویند می اکتشافی های روش باشد، شخصی نظر و احساس بر مبتنی و دلیل

 

 2گزینة ( 61

 ←. سمانه شهریة کامل کالس نقاشی را پرداخت کرده و علی رغم نارضایتی از آموزش، باز هم در کالس شرکت می کند

 هزینه

 خطر ←گرد اول کالس است و به دلیل از دست ندادن جایگاه خود در کالس، باز هم سخت مطالعه می کند امیر شا

 مزیت ← .کامران با بررسی دقیق مشخصات و امکانات یک گوشی همراه، از فروشگاه اینترنتی اقدام به خرید آن می کند
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 قلمچی  کانون مسئول درس روان شناسی مقطع دوازدهم -مهسا عفتی  

 دانش آموختة حقوق دانشگاه الزهرا – 1931کنکور انسانی  1منطقه  222رتبة  

 

 9گزینة ( 66

نام  گرایش  –تعارض گرایش  و جذاب اصطالحا خواستنی موضوع دو ابانتخ گیری برای تصمیم در ناتوانی از ناشی تعارض 

مانند نوجوانی که باید از بین داشتن خواب شبانه کافی یا تماشای پخش زنده مسابقه فوتبال در نیمه شب یکی را . دارد

 .انتخاب کند

 

  1گزینة ( 66

 خاطر به را فعالیت یا کار فرد درونی، انگیزه در. انگیزد می بر خاص کاری دادن انجام به را فرد خارجی عامل بیرونی، انگیزه در

 دیگر، عبارت به. دارد مطابقت او فطری های نیاز با و است جالب برایش دارد، عالقه کار آن به زیرا دهد، می انجام چیز آن خود

 .است تکلیف خود در لذت لذت و داشپا در بیرونی انگیزشِ منبع درونی، انگیزش در که حالی در دارد؛ قرار فرد از خارج  منبع

 

 2گزینة ( 62

 : که کند توجه عواملی به باید فرد کاری هر در موفقیت برای

 .باشد خودش کنترل در

  کند؛ برطرف را هدف به رسیدن موانع تالش، با بتواند یعنی کند ایجاد آن در تغییری بتواند تا کند مربوط ناپایدار عوامل به

 .تکلیف دشواری مانند  بیرونی عوامل به نه دهد، نسبت تالش مانند درونی عوامل هب را شکست یا پیروزی

 اسناد ناپایدار بیرونی ←قرعه دشوار و اشتباه های داوری 

 ناپایدار درونی ←عدم شرکت منظم در تمرینات 

 پایدار بیرونی ←سخت و غیرمرتبط بودن سواالت 

 

 4گزینة ( 63

 در روانی فشار احساس دلیل، همین به کند؛ حل را مشکل نتواند تنهایی به فرد است ممکن گاهی: گرفتن راهنمایی و مشورت

 می گرفته نظر در سازگارانه مقابله یک عنوان به دیگران از گرفتن راهنمایی و کردن مشورت موارد، این در. ماند می باقی او

 . شود
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 قلمچی  کانون مسئول درس روان شناسی مقطع دوازدهم -مهسا عفتی  

 دانش آموختة حقوق دانشگاه الزهرا – 1931کنکور انسانی  1منطقه  222رتبة  

 

 با مقابله برای و گیرد می نظر در مسئله یک  را مشکل یا استرس عمنب فرد مقابله، شیوه این در: مسئله حل مهارت از استفاده

 .کند می استفاده مسئله حل مهارت از آن

 بردن بین از امکان که شود می استفاده مواردی در سازگارانه، مقابله روش یک عنوان به شوخی،: طبعی شوخ حس از استفاده

 .ز ح شوخ طبعی استفاده می شودا شد، سازگار روانی فشار با بتوان تر راحت اینکه برای ندارد وجود مدت کوتاه در مشکل

 

 

 9گزینة ( 27

 :تشریح عبارات نادرست

 .هنگام فشار روانی، شخص یک رویداد یا یک موقعیت را به صورت فشار آور و فراتر از توانایی خود ارزیابی می کند

 .ترس و عصبانیت از عالئم هیجانی فشار روانی هستند
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 (گمیشان و گرگانگنبد )دبیر عربی پیروز وجان                                     1041 دی اختصاصیانسانی پاسخ تشریحی عربی   

 
 1گزینه  -11
 

من + ما((/ من قبل یأتی یوٌم: قبل از اینکه روزی فرا رسد  – 3و2أنفقوا: انفاق کنید یا بخشش کنید/ مما: از آنچه ) رّد گزینه های 
ال  -0و3و2یوم اسم نکره است(/ ال بیٌع فیه و ال ُخلة: که نه فروشی در آن است و نه دوستی ای) رّد گزینه های -0و2)رّد گزینه های 

 نفی للجنس نیست و بیع و خلّه هر دو اسم نکره هستند(
 
 

12-3 
 

یعاملون رفتار می کنن(/  -0و2: کسانی هستند که معامله می کنند ) رّد گزینه های هم الّذین یتعاملون (/0و1ّد گزینه اّنما: فقط تنها ) ر
هللا مفعول است(الّن الّتقوی ال یتجلّی ااّل فی االمورالجاریة: زیرا تقوی فقط  -0و2و1ُیرضی هللا: خدا را خشنود می کند ) رّد گزینه های 

حصر وجود دار(/ لیست امرا مکتوبا فی القلوب : مساله ای پنهان در دلها  -2و1ان می شود ) رّد گزینه های در امور جاری نمای
 نیست .

 
13-2 
 

ترکیب وصفی است(/ یذهب الی المدرسة: به مدرسه می رود/ بدایة السنة  -3) رّد گزینه  اّن تلمیذ الّصف االّول: دانش آموز کالس اول 
مشتاقانه  درحالیکه کیف خالی اش حمل می –الدراسّیة: در ابتدای سال تحصیلی /مشتاقاً و هویحمل محفظته الفارغة: با شوق  اشتیاق 

 محفظته الفارغة: ترکیب اضافی و وصفی( –جمله حالیه وهو یحمل:  –مشتاقا: حال مفرد  -0و3و1کند ) رّد گزینه های 
 
 
 

 
10-0 
 

-1(/ وافعله: و آن را انجام بده )رّد گزینه 2ال تحتقری من الخیر شیئا: هیچ مقدار یا چیز از خیر را کوچک یا حقیر مشمار )رّد گزینه 
کبیر : صفت  -3و2و1رّد گزینه های –فعل امر(/واعلمی: بدان / أّن صغیره کبیر و قلیله کثیر: کوچکش بزرگ و اندک آن بسیار است 

   نه اسم تفضیل /و جمله اسمیه است و از فعل ربطی است استفاده می شود( استمشبهه و خبر
 
 

18-3 
وچون ماضی است هردو وجه در ترجمه  –اذا: هرگاه،اگر /حدثت ظاهرة ولو طبیعیة: پدیده ای هرچند طبیعی بوجود بیاید ) فعل شرط 

 -0و2و1می کوشند راز آن پدیده را بشناسند ) رّد گزینه های  جائز است (/ ُیحاولوا أان یعرفوا سّر تلک الّظاهرة: سعی می کنند یا
یعرفوا فعل معلوم و سّر مفعول است(/ فتصل هذه المحاوالت الی اجوبة ُتحّسن حیاتنا: و این کوششها به جوابهایی می رسد که زندگی 

اوالت : اسم اشاره و مشار الیه است نه یک اجوبة اسم و جمع است نه فعل/ هذه المح  -2و1ما را نیکو می گرداند) ردِّ گزینه های 
 جمله اسمیة(

 
 
 

 
18-2 
 

 غلط های گزینه ها:
 
) نکته:نزدیک است یا نزدیک بود هردو استعمال می شود( و اینجا  -ادامه دهد: ادامه می داد ) کان یواصل: ماضی استمراری(-1

 نزدیک بود بهتر است
 
 معلم +ی(ای معلم: ای معلم من ) یا معلِم: یا -3
 
کسی جز ضعیف دروغ نمی گوید : فقط کسی که ناتوان باشد دروغ می گوید ) حصر و البته اجزای جمله در ترجمه در مکان خودش -0

 نیست(/ ناتوانی: ناتوانی اش ) ضعفه(
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18-1 
 

 غلط گزینه: 
 

) کتاب: کتاب ها کمکی شدن استفاده می شود(اجازه می دهند : ) فعل ُیسَمح یک فعل مجهول است نه معلوم پس در ترجمه آن از فعل 
 کتب : جمع تکسیر کتاب (

 : 
 
 

 
11-0 
 

(/ در روزی از روزها: فی یوم من االّیام ) رّد گزینه های 1أتصّدق / که ببینی: أن تری ، أن َتشاهُد ) رّد گزینه  -آیا باور می کنی: هل 
باید بیاد( / پی در پی از آسمان فرو می ریزند: تتساقط من الّسماء ) رّد تمامی نکره  –(/ماهیانی : اسماکاً) رّد تمامی گزینه های 3و1

 گزینه ها(
 
 

 ترجمه متن: 
 

زبانشناسان از قدیم درباره موضوع پرورش زبان اندیشیده اند پس آنان با خودشان سوال می گردند چه کسی آن را بوجود آورد آیا 
ا تولید کرد؟ و دو نظر در این مسأله برای آنان است : گروهی از آنان می بیند که سرچشمه خداوند به انسان الهام کرد یا انسان آن ر

زبان همان خدای متعال است و گروهی بیشتر معتقدند که زبان انرژی است که خدا آن را در انسان بوجود آورد ولی او کسی است که 
 کردآن را برای برآوردن نیازش هنگام ایجاد رابطه با دیگران کشف 

 
وسیله ای دیگر مثل زدن طبل یا برافروختن آتش یا زدن نقش بر سنگ محقق می کند بعد  این هدف را از راه ) اولیه(پس انسان بدوی

از گذشت زمان فهمید که می تواند صداها را در طبیعت تقلید کند مثل صدای پرندگان و حیوانات یاصدای آب ها یا طوفان..... و آن را 
یکی کناردیگری قرار دهد و کلمات را تشکیل دهد و بعد آن ا را یجاد می کند سپس کم کمک درک کرد که او می تواند که این صداه

 جمله بوجود آمد پس این چنین برای انسان وسیله ای ارتباطی آشکار شد که روابط را بادیگران برای او آسان کرد
 

 
18-1 
 
 پرداخت.از اول انسان هنگامی که پاهایش را در دنیا گذاشت به تقلید  از طبیعت درباره تولید کلمات -1
 
 هنگام فقدان زبان صوتی زبان ها و وسائل دیگری وجود دارند که به رساندن اخبار می پردازد -2
 
 که سرچشمه زبان همان خداست زبان شناسان مسلمان اعتقاد ندارندبیشتر -3
 
 
 زبان صوتی قبل از زبان نوشتاری آمد پس اصل زبان شنیداری است-0
 
 

 
84-0 
 
 دیگران در قدیم بسته بود راه برای ارتباط با-1
 
 اخیرا مردم شروع به فکر کردن درباره زبان و بوجود آورنده آن کردند-2
 زبان نزد برخی همان اختراع بشر است-3
 
 طبیعت معلم انسان است-0
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81-2 
 
 بوجود آورنده زبان -1
 
 زمان بوجود آمدن زبان-2
 
 چگونگی بوجود آمدن زبان-3
 
 درون است درقدیمراههای بیان آنچه در -0
 
 

 
82-0 
 

مضارع مرفوع به ثبوت نون  -) به جای حرکت ضمه در افعال مضارعنون حرف وقایه : ن حرف مضارع و جانشین اعراب مرفوع
 اعراب(

 

83-1 
 

 مذّکر جمع سالم للمونث: جمع التکسیر و مفرده صوت
 

 
80-0 
 

 وزن افاِعل جمع افعل هستنداالراَذل و االفاَضل: االراِذل و االفاِضل : هرد و بر 
 

88-1 
 چیزی را دوست نمی دارید و آن برایتان خیر است  چه بسا

 
 که صبرکنید ) صبر کردن ( برای شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است ) در مورد صبر و شکیبایی است(-1
 
 تو ندانی شاید خدا بعد آن کاری از نو پدید آورد -3
 

 که مشخصه و همین معنا را داردمفهوم مصرع ها هم 
 
 

88-1 
 

 ان ال تکذبین : ان ال تکذبی ) مضارع منصوب به أن ناصبه(
 

88-1 
 

 من : شرطّیة / یبّعد: فعل شرط / یتخلّص: جواب شرط
 
 ما: موصول -2
 ما: تعجبیه-3
 من : موصول -0
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81-3 
 

 زمان است(إّن تاکید کالم و حصر هم وجود دارد ) بعد: ظرف  1در گزینه 
 

 (جود دارد ) تبادل فاعل و مرفوع استحصر و -2در گزینه 
 

 إّن تاکید کالم و حصر هم وجود دارد ) الی فئة : مجرور بحرف جر است( 0در گزینه 
  

 
 تاکید در عربی

 
 به کتاب درسی تاند کل جملة / مفعول مطلق تاکیدی : تاکید فعل / اّنما / حصر : در حد شما دانش آموزان با توجه إّن: تاکی

 

 
 
 

88-3 
 

 تقّدما کان: مفعول مطلق نوعی و جمله وصفیه دارد
 

 سائر گزینه ها:
 

 تقّدما : خبر کان 1در گزینه 
 

 : تقّدما : مفعول / تقّدم : مستثنی و منصوب 2در گزینه 
 

 تقّدما : مفعول مطلق تاکیدی 0در گزینه 
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 1401ـ کنکور  از حبیبه محبی مدرس و مولف و طراح سوال پاسخ تسریحی تاریخ

 ـ متوسط ( 34صفحۀ  4ـ درس  1)تاریخ          -101

 «4»گزینۀ 

در نتیجۀ تولید مازاد بر نیاز، دادو ستد میان روستاهای دور و نزدیک به تدریج آغاز شد. رونق داد و ستد، زمینۀ آشنایی مردم مناطق 

 های یکدیگر فراهم آورد.ها و اندیشهرا با آداب و رسوم، مهارت مختلف

 (ترکیبی ، دشوارـ  10 ـ  صفحۀ 1درس  2و تاریخ  49و  48صفحۀ   ـ 5 ، درس  1)تاریخ     -102

 «1»گزینۀ  

. اساس تعلیم او این بود اخالقی توجه داشت و دربارۀ دین یا خدایان چینی خیلی کم سخن گفته است کنفوسیوس بیش از هر چیز به رفتار

 که مردم چطور باید رفتار کنند و حاکمان چگونه باید رفتار مناسب را در جامعه ترویج دهند.

ها، نوشتۀ عنصرالمعالی است که وی در این کتاب به اخالق کشورداری و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم پرداخته یک نمونه از اندرزنامه

        است.

 ـ دشوار ( 54ـ  صفحۀ   6ـ درس   1)تاریخ         -103

 «3»گزینۀ 

های ایران و یونان، و برگزاری مورخ شاهد وقایع امپراتوری اسکندر، جنگ، وقایع سدۀ قبل از میالد ، 6سؤال مربوط به نمودار خط زمان درس 

 نخستین دورۀ مسابقات المپیک بوده است.

       

 ( دشوارـ 147و  146، 68های  صفحۀ 15و  11، 7های ـ درس 1)تاریخ      -104

 «2»گزینۀ 

 صحیح هستند.« د»و « الف»

 های نادرست:تشریح عبارت

 دهند.ها حاوی اطالعات سودمندی دربارۀ اوضاع اقتصادی و اجتماعی و تشکیالت اداری دورۀ هخامنشیان را ارائه میلوح(: ب)

 روند.به شمار میها جزء آثار داخل ایران  ها و کتیبه )ج(: لوح

 ( دشوارـ  18صفحۀ  2ـ درس  2 )تاریخ        -105

 «2»گزینه 

 نگاری تحلیلی و روش موضوع محوری کتاب خود را نگاشته است.الذهب به سبک تاریخمسعودی در کتاب مروج

(  دشوارـ  62صفحۀ  6ـ درس  2)تاریخ          -106

 «2»گزینه 

 های دیگر: تشریح گزینه
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  های مسلمان دیگر باعث ضعف سیاسی و نظامی و انحطاط مسلمانان اتدلس شد. روی کارآمدن خاندان «:1»گزینۀ 

  بن عبدالملک بود.بن معاویه، از نوادگان هشامعبدالرحمان «:3»گزینۀ 

  مسیحیان به تدریج به فرمانروایی مسلمانان پایان دادند. «:4»گزینۀ 

 ( دشوارـ 82و  67صفحۀ   8و  7 ـ درس  2تاریخ و  16درس  1)تاریخ      -107

 «4»گزینۀ 

 اعراب مسلمان در قادسیه سپاه ایران را به سختی شکست دادند و تیسفون پایتخت پراوازۀ ساسانیان را پس از مدتی محاصره، تسخیر کردند.

 ( دشوارـ  118و  137 صفحۀ  ـ  13و  11های ـ درس 2)تاریخ       -108

 «1»گزینۀ 

 های نادرست:ریح عبارتتش

 ها قدرت گرفتند.ب: بعد از قراقویونلو

 (ـ دشوار 172و  149صفحۀ  ـ 15و  14ـ درس  2)تاریخ        -109

 «2»گزینۀ 

 های دیگر:تشریح گزینه

 شد.در اروپا بر دانش الهیات مسیحی، فلسفه و منطق تأکید می«: 1»گزینۀ

 ها بود.اصلی دانشگاه سینا از متونکتاب قانون ابن«: 3»گزینۀ 

 (1650ـ  1596) بنیانگذار سبک تحقیق ریاضی در اروپا، مربوط به دوران رنسانس است.«: 4»گزینۀ 

 ـ متوسط ( 23صفحۀ  2ـ درس  3)تاریخ         -110

 «4»گزینۀ 

 های نادرست: تشریح عبارت

 )ب(: هنر ایرانی با با هنر و معماری اروپایی تلفیق شد.

 های داخلی افول هنر را در پی داشت و نه فروپاشی.جنگ)ج(: 

 ـ متوسط ( ترکیبیـ  3)تاریخ           -111

 «2»گزینۀ 

 م(1857الف: دولت انگلستان رسماً هند را ضمیمه قلمرو خود اعالم کرد: )

 م(1871های آلمانی را متحد و امپراتوری آلمان را تأسیس کرد: )بیسمارک سرزمین ب:

 م( 1813دوران حکومت ناپلئون:  ) ج:  پایان

 م(1828 -1826های ایران و روسیه:  )د: آغاز دورۀ دوم جنگ
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های ایران و روسیه و قبل از  متحد کردن آلمان توسط بیسمارک رخ داده پس ضمیمه شدن هندوستان به انگلستان  بعد از دور دوم جنگ

 است. 

 ( ـ دشوار 103و  102، 101 هایـ صفحه 3 ـ درس 3)تاریخ        -112

 «3»گزینۀ 

 ها بودند.ها و سرزمینها و تسلط بر برخی کشورو نظامی هر سه به دنبال گسترش مرز   تک حزیی خودکامۀ هایتمحکو

 هایی در اروپای شرقی بود.استالین به دنبال تصرف سرزمین

 موسولینی، به دنیال تسلط بر دریای مدیترانه و شمال آفریقا بود.

 های اروپایی بود.نیز به دنبال به دست آوردن فضای حیاتی در سرزمین هیتلر

 ـ متوسط ( 34صفحۀ  4ـ درس  3)تاریخ          -113

 «3و هم  1هم »گزینۀ 

تبلیغ  بر اساس قوانین اسالمی و با اتکا به مردم وشهید بهشتی، باهنر، رجایی و مفتح، از جمله کسانی بودند  که در مبارزۀ فرهنگی با رژیم 

 باورهای دینی به همراه روشنگری موفق شدند و ترکیب کابینه اولین دولت پس از پیروزی انقالب  از همین افراد تشکیل شده بود.

 

 

 

 ـ تاریخ حبیبه محبی، دبیر ، مولف کتاب و طراح سوال 1401تحلیل کنکور 

 ها بیش از حد تصور دشوار بودند.سوال-1

 دبیران در کلید صحیح اختالف هست. دو سوال وجود دارد که بین-2

 سوال مطرح شده است. 3از مباحث حذفی که سازمان سنجش اعالم کرده بود  -3

 مطرح شده بود. (های میالدی سوالسال) ، نمودار خط زمانهااز تاریخ -4

 تعداد سوال های ترکیبی )دهم و یازدهم( بیشتر از حد تصور بود. -5

 و دو سوال ترکیبی با تاریخ یازدهم: سه سوال مجزا  1تاریخ  -6

 : چهار  سوال مجزا و دو سوال ترکیبی با دهم2تاریخ  -7

 2و  1: چهار سوال مستقل از  تاریخ 3تاریخ  -8
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 دامیارزهرا  – 1401کنکور دی  -پاسخ تشریحی جغرافیا

 90 و 14، 5صفحه  -1جغرافیا  -3گزینه  -114

کند، بنابراین شناخت از آنجا که جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می

های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؛ پس جغرافیا علمی برای زندگی ها و ظرفیتتوان

 بهتر است. 

به تنوع  های جغرافیایی مختلفدر عرضگستردگی کشور ما با توجه به موقعیت ریاضی یا مطلق، 

 آب و هوا در آن منجر شده است. 

اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف، سبب ایجاد تنوع فراوان در 

های زیادی برخوردار است؛ زیرا تولیدات باغی شده است. کشور ما برای تولیدات باغی از مزیت

ری و گرمسیری را دارد. این بخش از گرمسیهای سردسیری، نیمهامکان کشت انواع گوناگون میوه

ترین اقالم صادراتی کشور است. با توجه به استعدادهای متفاوت نواحی مختلف کشاورزی، از مهم

 و صادر کند. های ویژه خود را تولید کشور در زمینه تولیدات باغی، هر استانی باید میوه

شود محور ، توصیه میناشی از موقعیت نسبی امروزه با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور

های نوین آبیاری و متناسب با محیط تغییر توسعه کشاورزی از زراعت به توسعه باغداری با روش

 کند. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 47صفحه  -2جغرافیا  - 30صفحه  -1جغرافیا  -1گزینه  -115

اند، اما در دهشناسی بسیار قدیم بر جای مانهای زمینها مانند دشت لوت از دورانز دشتبرخی ا

 های بادی ایجاد شده است. جدید بر اثر فرسایشهای ها ناهمواریروی آن

ها در غرب بیابان لوت در منطقه شهداد در استان کرمان وجود دارد. کلوت یا ترین کلوتبرجسته

ها سال، باد آید. طی میلیونهای قدیم پدید میرم به جا مانده از دریاچهیاردانگ در رسوبات ن

برد و کند. به تدریج بخش نرم را با خود میشکل در این رسوبات ایجاد می Uشیارهایی موازی و 

 مانند. تر باقی میهای سختبخش
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 41صفحه  -1جغرافیا  -4گزینه  -116

 های اصلی آب و هوای گرم و خشک:ویژگی

 بارش کم و خشکی هوا -1

 اختالف شدید دما -2

 فقر پوشش گیاهی -3

 تبخیر و تعرق زیاد -4

 های اصلی آب و هوای گرم و شرجی:ویژگی

 بارندگی اندک -1

 رطوبت نسبی باال -2

 میانگین دمای باالی سالیانه -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 73و  72صفحه  -1جغرافیا  -3 گزینه -117

 تاریخچه تقسیمات کشوری در ایران

در دوره ساسانیان، کشور به سرزمین )ایالت(، خوره )استان(، تسوگ یا تسوج )شهرستان( و  -1

 رستاک )دهستان( تقسیم شده بود. 

 بندیتقسیم« ایالت»ها به واحدهایی تحت عنوان در دوره عباسیان، قلمرو جغرافیایی آن -2

 شد. می

ترتیب عبارت در دوره صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه عناصر اصلی تقسیمات کشوری به -3

 بودند از: ایالت، والیت، بلوک و قصبه. 

 شد. در دوره قاجاریه ایران به چهار ایالت و دوازده والیت تقسیم  -4
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 11صفحه  -2جغرافیا  - 86صفحه  -1جغرافیا  -3گزینه  -118

 شود. نقش هر سکونتگاه براساس وضع جغرافیایی آن، اعم از طبیعی یا انسانی تعیین می -الف

برداری از ها برای زندگی و بهرهآورند. آنطبیعی تغییراتی به وجود میهای ها در محیطانسان

 کنند و در نتیجه، نواحی مختلفی را پدیدها و ابزارهای متفاوتی استفاده میمحیط طبیعی از شیوه

 دهند. آورند یا نواحی طبیعی را تغییر میمی

ها در طول زمان تغییر کند یا تکامل و توسعه یابد. مثالً سکونتگاه سکونتگاهممکن است نقش  -ب

یا به طور مثال در تهران ایجاد های اداری و سیاسی را نیز به عهده بگیرد. نقشصنعتی به تدریج 

های بزرگ و کوچک در امتداد محورهای ارتباطی شهر تهران، نواحی صنعتی پیرامون این کارخانه

ترین قطب صنایع شهر شکل گرفته است. به وجود آمدن این نواحی صنعتی، تهران را به مهم

 مصرفی کشور تبدیل کرده است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27صفحه  -2جغرافیا  - 38صفحه  -1جغرافیا  -2گزینه  -119

دهد. در این نوع بارندگی، نواحی مرتفع و این نوع بارش در نواحی کوهستانی )ناهمواری( رخ می

 شوند که توده هوای مرطوب به طورها با توجه به شکل و جهتی که دارند، مانع آن میکوهستان

رود و هنگام صعود، افقی حرکت کند. در نتیجه، توده هوا در امتداد دامنه کوه به طرف قله باال می

تواند رطوبت را در خود نگه دارد و بنابراین موجب بارش یابد و دیگر نمیآن کاهش میدمای 

 شود. می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88و  87صفحه  -2جغرافیا  -4گزینه  -120

برنج از انواع کشت غله تجاری است که به شرایط خاص آب و هوایی گرمسیری، نیمه گرمسیری و 

بیشتر برنج دنیا در قاره آسیا، به ویژه آسیای شرقی و جنوب رطوبت هوا و آب زیاد وابسته است. 

های انقالب سبز و به کار بردن روشمیالدی با  1970از دهه عالوه بر این شود. شرقی کشت می

آالت، برخی کشورها موفق های شیمیایی و ماشینکششده، کود و آفتعلمی، بذرهای اصالح

توان به شدند تولید کشاورزی خود را به چند برابر افزایش دهند که از جمله این کشورها می

 فیلیپین و پاکستان اشاره کرد. 
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 145و  144 صفحه -2جغرافیا  -3گزینه  -121

های جهان، سه قاره به هم چسبیده آسیا و اروپا و مکیندر معتقد بود بخش عمده خشکی

آفریقاست و جزیره جهانی نام دارد. او در این جزیره جهانی منطقه خشکی اوراسیا را قلعه )دژ( 

 های دریایی، غیرقابل دسترس است. گفت این منطقه برای قدرتدانست و میجهان می

مکیندر بخش مرکزی این منطقه را محور یا قلب خشکی جهان نامید. او معتقد بود که این منطقه، 

تواند بر کل یعنی شرق اروپا، منبع بزرگ قدرت است و هرکس بر  منابع آن مسلط شود، می

 د.نبا این نظریه مطابقت دار« ج»و « الف»رد ابنابراین موجزیره جهانی و جهان فرمان براند. 

گیری د ماهان نظریه قدرت دریایی را مطرح کرد. او فضاهای دریایی و اقیانوسی را در شکلآلفر

با این نظریه « ب»بنابراین مورد دانست. وثر میقدرت جهانی و کنترل و محاصره قدرت خشکی م

به  ایهای آزاد و برخورداری از موقعیت جزیرهدسترسی به آب مطابقت دارد. انگلستان به دلیل

 بر رقیبان خود پیروز شد.  تبدیل شد و این چنین دریایی قدرت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6صفحه  -3جغرافیا  - 84صفحه  -2جغرافیا  -1گزینه  -122

های نوع سوم های نوع دوم شامل صنعت و فعالیتهای اقتصادی، فعالیتبندی فعالیتدر طبقه

 شود. شامل خدمات می

های هاست. در اغلب سکونتگاههای اقتصادی آنترین مالک تفاوت شهر و روستا فعالیتمهم

کنند اما در شهرها روستایی، درصد بیشتری از جمعیت فعال در بخش کشاورزی فعالیت می

 های صنعتی و خدماتی مشغول به کارند. بیشتر مردم در بخش

ترین مالک تشخیص شهر و روستا مالک جمعیتی است و اگر جمعیت سکونتگاه به میزان متداول

ترند و تراکم کنند. به طور کلی شهرها از روستاها پرجمعیتمعینی برسد، آن را شهر تلقی می

 ها بیشتر است. جمعیت نیز در آن
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 های هادی روستایی از وظایف مهم بنیاد مسکن انقالب اسالمی است. تهیه و اجرای طرح

های وضع موجود آن تهیه های اراضی روستا شناسایی و نقشههای هادی روستایی کاربریدر طرح

های مسکونی، کشاورزی، خدماتی و نیازها و همچنین ها ساماندهی کاربریشود. در این طرحمی

شود و راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و رش روستا در آینده معین میچگونگی گست

 گردد. اجتماعی روستاها ارائه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 74و  73صفحه  -3جغرافیا  -2گزینه  -124

النهارها پی در پی زمین واقع بر نصفبا توجه به حرکت زمین از غرب به شرق، مناطق مختلف کره 

گیرند. بنابراین ابتدا نقاط شرقی و بعد مناطق واقع در غرب در مقابل در مقابل خورشید قرار می

 گیرند. خورشید قرار می

به طور مثال ساکنان شهر پاریس به دلیل ساعت رسمی یا واقعی متفاوت نسبت به تهران طلوع 

 نند. کخورشید را دیرتر مشاهده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 91و  90صفحه  -3جغرافیا  -1گزینه  -125

 خیزی آن اثر دارد. رود در میزان سیل های طبیعی حوضهویژگی

تر باشد آبدهی آن نیز بیشتر است. شکل حوضه، شیب و هر قدر حوضه آبخیز یک رود، وسیع

های آبخیز از نظر شکل خیزی رود دارند. حوضهتعداد انشعابات حوضه نیز رابطه مستقیمی با سیل

شوند. هر چه شکل حوضه آبخیز گردتر و شیب آن بیشتر به سه گروه گرد، دراز و پهن تقسیم می

خیزی آن کمتر تر باشد، سیلخیزتر است. به عکس، هرچه حوضه درازتر و کشیدهسیلباشد، 

 است. 

ها خارج شوند؛ زیرا در شود تا آب آبراهههای گرد، مدت زمان کمتری صرف میدر حوضه

ها تقریباً به یک اندازه است، ها که طول آنهای گرد به علت انشعابات پراکنده سرشاخهحوضه

عکس در شوند. به رسند و موجب سرریز و وقوع سیل میزمان به خروجی میهم هاهمه جریان

شود تا آب جاری مسافت سرچشمه تا تری سپری میهای کشیده، مدت زمان طوالنیحوضه

ها به تدریج و به طور متوالی از حوضه تخلیه خروجی را طی کند و در نتیجه آب سرشاخه

 شوند. می
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 به نام خداوند جان و قلم 

 (  1401اول ) دی ماه نوبت  – 1402سری سفه و منطق کنکور سراپاسخ تشریحی به سواالت فل 

 و مولف فلسفه و منطق کنکورمدرس  –امیرمحمد نصیری 

 

 

   4پاسخ گزینه  

 د. این عبارت، به هیچ عنوان قابلیت برداشت معانی متفاوت ندار

 اختالف سن (  -2 مشاجره-1. ) وجود داشت  نوشته میشد، امکان برداشت معانی مختلف  "اختالف" واژه  ،"اختالف سن"به جای اگر  : نکته

 بررسی سایر گزینه ها : 

 ( ؟ ۀ میز  یشیا شه میز شکسته شد خودِی مختلف دارد . ) بارت، امکان برداشت معاناین ع ( 1

 ( ؟  گلیم که نوعی فرش استهستیم یا در  خاکو  لما در گِی مختلف دارد . ) بارت، امکان برداشت معاناین ع ( 2

 ( ؟  زمان چند است یا قیمت ساعت ی مختلف دارد . ) بارت، امکان برداشت معاناین ع ( 3

 

 

  2پاسخ گزینه  

 و با رد گزینه میتوان به پاسخ صحیح رسید. ه نوعی به شکل عموم و خصوص من وجه اشاره دارداین سوال، ب

 بررسی سایر گزینه ها : 

 سبت تساوی برقرار باشد.یکسان است، نمیتواند نصادیق آن ها برخی منها  بین دو کلی که ت ( 3و1

 شود.هم می  aشامل   cغیر   ( 4
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 3پاسخ گزینه  

 خاصعام و  از دو بخش  (  یشوودباراعی که برای ععری  اسوتفاده مف ) عمعرِه دارد که  عبارت گزینه سووم به ععری  مفوومی اشوار

 یل شده است.عشک

 ، جزء خاص آن است.ء عام آن و ناطقعشکیل شده است که حیوان، جزحیوان و ناطق  از دو بخش     مفووم انسان،مثال

 بررسی سایر گزینه ها : 

وانایی تعریف نداشتت، همننان از رریق استتد و و یا یتی مشتاهده کردن، میتوانستت تصتور های  بله، تعریف نوعی تفکر استت اما اگر انستان ت ( 1

 شناسایی کند.ی را مختلف

نستبت داده ایم، اما   "هوا"را به   "سترد بودن"، صتفت "هوا سترد استت"تعریف . مثال اگر بگوییم صتدیق اشتاره دارد، نه ، به تعبارت گزینه دوم ( 2

 جام نشده است.هیچ گونه تعریفی ان

 هوو است.جکردن تصور م  علوممبلکه هدف تعریف،  شودتعریف، از تصورات مجهوو استفاده نمی در ( 4
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 1پاسخ گزینه  

امه ن من و عو، هرکجا که ننشووا /و نقش ما را به دیباچه عقل، نن ارند  عبارت گزینه یک، به این صووورت بازنویسووی می ردد : ) ب 

 عشق باشد، وجود دارد ( 

 ت.، یک قضیه حملی اسو بخش دوم عبارت  پس قضیه نیست، امری است  عبارتبخش اول  

 بررسی سایر گزینه ها : 

 شود. عبارت به شکل زیر بازنویسی می ( 2

 ( .وقتی از ماست که بر ماست؟  الیمچه کسی بناز  :گفت  –وقتی به خوبی نگاه کرد، پر خود را در آن دید ) 

 عبارت مذکور، کال از دو قضیه یملی تشکیل شده است.

 ص است.بر دادن از پرسش آن شخدریاو خی نیست، بلکه عبارت دوم این گزینه، پرسش نکته :

 ظر رراح محترم کنکور، کدام یک است:ص نیست نو مشخ شودبازنویسی میشکل  دو عبارت به ( 3

 شکل اول :  

 ( .میگشایدگره دیگری از راه تو  ،بکنده تو ایجاد اگر چرخ گره ای بر سر را) 

 ت.و چیزی سلب نشده اسدو قسمت جمله ایجابی هستند  در این یالت، هر 

 :  دومشکل  

 ( .گره ای بر سر راه تو ایجاد نمیکند مگر آنکه گره دیگری از راه تو بگشایدچرخ ) 

گزینه  این بازنویسی شود، که مطابق صتورت سواو است و اگر به این شکل  استت ایجابیبخش اوو جمله ستلبی و بخش دوم جمله در این یالت،  

 ود.شنیز، پاسخ می

 :شودعبارت به شکل زیر بازنویسی می ( 4

 ( . نممن در رلب دانش همت میک) 

 یکم شده است.  "من"برای   "همت"ثبوت به عبارت مذکور،  در 
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 3پاسخ گزینه  

 به کلیه اشاره دارد ه یک قضیه موجصورت سوال بعبارت  

 ش این است که اگر قضیه ) هر ال  ب است ( صادق باشد، کدام گزینه صادق است؟منظور پرس

 باشد و صادق است.است ( میعبارت گزینه سوم، عکس مستوی ) هر ال  ب  

 واعد منطقی و آشنایی با ایکام قضایا، صرفا از روی ارالعات عمومی نیز این سواو قابل پاسخگویی بود.ن قبدون دانستنکته : 

 

 

 

 2پاسخ گزینه  

اس نامعتبر  شود و قین قیاس لحاظ شود، عالمت حد وسط در هر دو مقدمه منفی میعبارت گزینه دوم، به عنوان مقدمه دوم ایاگر  

 می ردد.
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و علم فلسوفه مانند اصوالت فرد یا اجتمار را بررسوی  علوم اجتماعی  ن علوم خاص مثل  فلسوفه های مضواف، مسوا لی مشوترا میا

 میکنند و در کنار آن، بنیان های عقلی علوم را نیز، شکل میدهند.

 بررسی سایر گزینه ها : 

و  خیتار ۀفلسف ن،ید ۀخالق، فلسف اۀمانند فلسف فلسفه  از ییشاخه ها عت،یو رب خیتار ن،یمانند اخالق، د ییدر یوزه ها لسوفانه یتأمل ف ( 1

 .ردیگ یشکل م عتیرب ۀفلسف

 برعکس است . معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است.عبارت   ( 3

خاص   ی را به محدوده ها یمعرفت شناس و یوجودشناس ی ادیبن نیهستند که قوان یفلسف ی دانش فلسفه، آن دسته از دانش ها ی شاخه ها ( 4

 سازند  یمنتقل م

 

 

 1پاسخ گزینه

 ز طریق عقل امکان دارد.فقط ا قعیت امورپارمندیس اعتقاد داشت درا وا

 .اعتقاد داشت    هراکلیتوس به حرکت و جمع اضداد و امور ناسازگار
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 نیا  قیو از طر  میکن  یم  ییخود را شوناسوا  رامونیپ  یها  دهیو پد  ایشو ا   سوت. ماا  نشوناخت یینسوان، عواناا  یها  یژگیز وا ایکی

 .میینما یشناخت با آنوا ارعباط برقرار کرده و از آنوا استفاده م

 بررسی سایر گزینه ها : 

 برای بشر قابل شناسایی مستقیم نیستند. نکه برخی امور مانند خداوند، ری ندارد. ضمن ای این عبارت به امکان شناخت ارتبا ( 2

 نسبیت شناخت. شناخت اشاره دارد، نهاین عبارت به محدودیت  ( 3

 هرکس فقط نسبت به خودش معتبر است. شناخت اینکهشاره دارد، نه خطاپذیر بودن شناخت ارت به این عبا ( 4

 

 3  پاسخ گزینه

 باشد.یسوال بسیار دوپولو م

 این عوانایی را نداشته باشند.  رفت،ابزار های کسب معکارکرد ویژه عقل، به آن معناست که سایر 

 ، فاقد آن هستند.، هر دو مخصوص عقل هستند و سایر ابزار های شناخت  4و  3گزینه  عبارت  

نی باشوند و عنوا ابزاری یقیباشود زیرا مقدمات قیاس لزوما باید  3حترم کنکور، گزینه  که نظر طراح مسود  ربا این حال، به نظر می

 قل است.مکان کسب معارف یقینی را دارد، عکه ا

 بررسی سایر گزینه ها : 

 انایی بین عقل و شهود مشترک است.تواین  ( 1

 مشترک است. یسانایی بین عقل و تواین  ( 2

 لیل کرد.ممکن است در شهود نیز، بتوان یافته های یسی را تح ( 4
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قرار  ی  قوه عقل اسوت که در نفس انسوانینکه اجتمار نقضوین محال اسوت ) یک چیز نمیتواند هم باشود هم نباشود ( مربوط به  ادرا 

 .دارد

 بررسی سایر گزینه ها : 

 . فقط انسان، عقل دارد ( 1

 .شودل میفعل تبدیطو اعتقاد داشت که نفس انسان از یالت بالقوه به بالارس ( 2

به  مانعی از عقل نکرده است و صرفا جامع و عبارت، تعریف  را به عنوان یقیقتی برتر در اختیار دارد اما اینفقط انسان است که عقل ، بله ( 4

 اشاره کرده است. نبودن آن مادی 

 

 1  پاسخ گزینه

 قل نظری ! فطرت خود از بدی ها گریزان است، نه بر اساس عس انسان بر اسا
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نان به دلیل ذات اما همنقضتیه ای امکانی استت زیرا ممکن استت آا با رنخ مخلوو شتود و دیگر بی رنخ نباشتد  :   آب مایعی بی رنگ اسوت

  آن، آا نام دارد.

از اتفاق افتادن رویدادی در گذشتته و یا وجود  قضتیه ای امکانی استت زیرا ممکن استت:   اری را می رسواندم کجاانای اسوت که  فعل کلمه  

 خبر دهد.یالتی  

 بررسی سایر گزینه ها : 

ن است یکی از انواع  از انواع ویروس ها آنفلوانزا است = امکانی ) ممکیکی  –جوبی ) محاو است چوا رسانا باشد ( ایق است = ووا عچ ( 2

 دزر باشد ( ویروس ها، ای

 ، یکی از انواع ویروس ها است (آنفلوانزاکس ذکر میشد، وجوبی بود. ) اگر عبارت دوم، برع نکته :

= ضتروری ) قطعا همه جستم  جستمی دارای مکان استت هر  –ین آا نداشتته باشتد ( ) ممکن استت کره زمکره زمین دارای آا استت = امکانی  ( 3

 ی ندارند، جسم نیستند (  اصخداوند و اجنه که مکان خثل و موجوداتی م ها، مکان دارند

نوعی  فلز  –گاز نیست ( شود و دیگر درجه برسد، به مایع تبدیل می 182منفی  مای ی ) اگر اکسیژن به دها است = امکاناکسیژن از انواع گاز ( 4

 ذات فلز است ( ده بودن، ماده است = وجوبی ) ما

 

 2  پاسخ گزینه

گردد،    یم کیشودن آن، عار  دیشوود و با ناپد  یروشون م  د،یخورشو   همواره با آمدن  نیکه مثالً چون زم  ندیگو یم  انگرای  عجربه

 کی  یعنیشوود،    ینم  هم روشون  نیزم  د،یاین  دیشوده و دانسوته که عا خورشو  دهیدو پد نیا  انیم  ضوروری  یا رابطه  انسوان متوجه

 که علیت نام دارد.  است  نیو روشن شدن زم  دیطلور خورش  انیم  یضرور ۀرابط
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 2  پاسخ گزینه

 ادراا مستقل از حس و عجربه ندارد  اساسا  عقل رایبر عقل باشند مردودند؛ ز یکه صرفا متک  یلیدال  ،هیوماز نظر 

 بررسی سایر گزینه ها : 

 د یل عقل گرایاناین عبارت، تنها نقد هیوم به برهان ارسطو است و نه نقد کلی هیوم به  ( 1

 ه نمیکند.، از این عبارت استفادعقل گرایاند یل  کلی . او در نقداین عبارت، نقد هیوم به برهان نظم ارسطو است ( 3

 بی معناست. ثبات خداوند جربی است اما از آنجا که فقط یس و تجربه اعتبار دارد، ابات خداوند، غیر تثاتفاقا هیوم اعتقاد داشت که ا ( 4

 

 

 3  پاسخ گزینه

 وند واقعیت دارد اما علت ندارد.عیت داشته باشد، لزوما دارای علتی باشد. مثال خدایزی واقچاینطور نیست که هر

 باید گفت : هر پدیده ای، لزوما نیازمند به علت است.

 بررسی سایر گزینه ها : 

 جود علت، امکان ندارد. وجود معلوو بدون و ( 1

ین یاو که علت استت، خودش معلوو چیز دیگری باشتد. مهم این استت که  ی که میز میستازد ( در عبله، ممکن استت یک علت ) مثال نجار ( 2

ناقضتی با اصتل بطالن تستلستل علل تیح استت و  عبارت صتح ن غیرمعلوو منتهی شتود . پس ایو معلوو ها، به یک علتِ این ستلستله علت ها

 .نامتناهی ندارد

 ، موجوداتی وجود دارد. فارابی در مقدمه اوو برهان خود، به اصل واقعیت مستقل از ذهن اشاره میکند و میگوید که بی شک در جهان ( 4
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 4  پاسخ گزینه

  ییاروپا یمسلمان که به زبان ها لسوفانیف ریو ابن رشد و سا نایابن س یکتاب ها ۀمطالع  ریعحت عأث   یحیمس یحکما  و  لسوفانیف

  ی سوا یکل یۀاوّل  یبا مبان  تیز آنجا که عوجه به عقل و عقالناا آوردند، ام  یرو ینیمسوا ل د  یعقالن نییعرجمه شوده بود، به عقل و عب

عا   د،یانجام ینید  یها  شهیاند  ینیو عقب نش ییگسترش عقل گرا به جیبه عدر  ،یآور  یعوجه و رو نینداشت، ا  یسوازگار  کیکاعول

 .را گرفت  نید  یدوره عقل جا نیدر ا نکهیا

 

 

 2  پاسخ گزینه

 میشیاند  یقرآن م  اتیآ است. ما به کمک عقل در اتیو روا  اتیعفکر در آ  یابزار برا  نیعقل بوتر

ندارد   یارزش چندان است،  یپشتوانه عو  نیکه از ا  یمانیداشته باشد. ا یعقل ۀاست که پشتوان ارزشمند یمانیفالسفه ا نیز نظر اا

اا  راه کننده و خطرن) به نوعی میتوان گفت که ایمان جاهالنه، گم بکشاند.  زین  غلط و اشتباه  یکارها   یو چه بسا انسان را به سو 

 است( 

 بررسی سایر گزینه ها : 

یدن به بگیرد بلکه بر اساس متن کتاا درسی، رساینگونه نیست که هرکس از استد و عقلی صرف استفاده کند، نتیجه ای مخالف ویی  ( 1

 .ست به دلیل خطاپذیر بودن عقل الف ویی، ه مخانتیج

 وعات .سند، نه همه موضرمیسان سان، به نتایج یکی، در موضوعات یکاستد و عقلی، شهود و وی ( 3

 فس به دست می آید، نه ویی !ب نشهود از رریق تهذی ( 4
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 1  پاسخ گزینه

اما از نظر او، این ابزار ها  کندانکار نمیشناخت جوان طبعیت نوان نقش مشاهده و استقرا و روش عجربی را در ابن سینا به هیچ ع

 پذیر باشد. س اصول عقالنی باشند عا شناخت جوان طبیعت امکان باید بر اسا

 بررسی سایر گزینه ها : 

 ین پدیده ها ( است.اره ) جهان ربعیت، ماوراءربیعت، خدا و رابط بتأمل دربیدن به دید کلی به جهان هستی، معلوو رس ( 2

 خداوند اثبات شود.م که ی آن ها نیز توجه کنیوجودالعه تجربی موجودات، باید به مبداء عالوه بر مط ( 3

بلکه دو نوع ربعیت داریم، یک ربعیت  ت، هم آثار آن ها را تعیین کند هم آثار ربیعت را. ی که درون موجودات استعیور نیست که رباینط ( 4

 ی را مشخص میکند. جهان هست ج انسان است و آثار کند و یک ربیعت که خارثار او را تعیین میکه درون انسان است و آ

 

 

 3  پاسخ گزینه

فاده میکرد، نه اینکه از آن برای  استدالل های خود است  شاهدآیات قرآنی استفاده میکرد، آن را برای عا ید و   ازمالصدرا اگر هم 

 فاده کند. مقدمات استدالل های خودش است
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   نگارنده: سارا شريفي  دي ماه  ١٤٠١پاسخ كنكور سراسري 

  » ١پاسخ صحيح گزينة « :١٤٦سؤال 

 گيري اشتباهات رايج در تصميم 

  (عوامل رفتارهاي غيرمنطقي) 
  مثال 

هاي فروش بر  اثرگذاري حقه 
  ها گيري تصميم 

    هزار تومان   80بر كااليي با قيمت  درصد تخفيف دارد    50هزار توماني كه    160  ـ ترجيح دادن كااليي 
  دليل حراج يا فروش ويژه رفاً به ـ خريد ص 

  ) دهد. ي ترجيح مي هزار تومان   165را بر پيراهن  درصد تخفيف دارد    50هزار توماني كه    ٤50  مرتضي پيراهن ( 

  صبري زياد بي 

  مندي از منافع آتي ش آني رفتن، به جاي صبر در تحصيل، يادگيري و بهره ارز ـ سراغ كارهاي كم 
  ها رفتن هاي مصرف فعلي، زير بار سنگين انواع بدهي ـ براي تأمين هزينه 

يم  يبا به جشن نولد دوستش دعوت شده است، همچنين براي كاهش .زن و بيماري ديابت خود تحت رژ ز ( 
  ) . خورد غذايي خاصي است اما مقداري از كيك تولد را مي 

اعتماد به نفس بيش از حد يا  
  خودرأي بودن 

  انداز كمتر براي نيازهاي آتي بيني زياد دربارة درآمد آينده و پس ـ خوش 
  هاي پرخطر، بدون آمادگي الزم در زمينه گذاري  ـ سرمايه 

رغم نبود مشتري كافي براي ميوه آناناس تصميم گرفته است زمين بيشتري به اين  (پدر مريم اخيراً علي 
  حصول اختصاص دهد.) م 

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »٣پاسخ صحيح گزينة «  :١٤٧سؤال 

  مرز امكانات توليد منحني و هر نقطه روي  ـ به طور كلي بهتر است يك شركت، به جاي توليد در درون مرز امكانات توليد، بر روي مرز امكانات توليد كند 
 ت. دهد كه منابع كمياب بين توليد دو كاالي موردنظر تقسيم شده اسنشان مي 

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  » ١پاسخ صحيح گزينة «  :١٤٨سؤال 

ريال  ميليون     كارگاه اجارة ساالنة 30

ريال  ميليون    10 30 كارگاهاجارة ساالنة 300 10  آالت هزينة خريد ماشين  

ريال  ميليون    2 30 كارگاهاجارة ساالنة 60 2  اده اوليه هزينة خريد م 

ريال  ميليون    اخت حقوق ساالنهپرد هزينة    150

ريال  ميليون    10 60 اده اوليههزينة خريد م   600 10 حاصل از فروش محصوالت   رآمد د  

ريال  ميليون      30 300 60 150   كارگاه   هاي توليد هزينه مجموع    5٤0

  تر است، توليدكننده از فعاليت خود سود برده است. ها بيش چون ميزان درآمد از هزينه 

ريال  ميليون    600 5٤0   سود درآمد =   – هاي توليد هزينه   60

  توليدي نيست. اه  هاي توليد كارگخريد ماشين فرزند مدير كارخانه جزو هزينه توجه:  

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   نگارنده: سارا شريفي  دي ماه  ١٤٠١پاسخ كنكور سراسري 

  »٤پاسخ صحيح گزينة «  :١٤٩سؤال 

  هاي مشترك كارآفرينان موفق: ويژگي 

  كنند. ها را به محصوالت جديد، فرايندها و يا كسب و كارهاي جديد تبديل مي ايده  نوآور 
  ستند اما مطمئن و دلگرم به موفقيت اقتصادي هستند. بين ه كارآفرينان واقع   بين خوش 

  دهند. آموزند و خود را با شرايط بازار وفق مي از كارشناسان، همكاران و مشتريان مي   يادگيرنده 
  نظم، انضباط، پايداري، اشتياق و توانايي حل مسئله را دارند.   پرانگيزه 

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  » ١پاسخ صحيح گزينة « :١٥٠سؤال 

  : هابررسي گزينه

  »: صحيح است.  1گزينة « 
  در بازار عوامل توليد داريم: ؛  است  نادرست »:  2گزينة « 

 دهد.  ـ تبادل عوامل توليد (زمين، نيروي كار، سرمايه و كارآفريني) در بازار عوامل توليد را نشان مي 

  ها خريدار هستند.  توليد، خانوارها فروشنده و بنگاه ـ در بازار عوامل  
شود. درآمد خانوارها در بازار عوامل  عنوان درآمد خانوارها دريافت مي پردازند، با عبور از بازار عوامل توليد، به ها بابت خريد عوامل توليد مي ـ پولي كه بنگاه 
  شود.  ا پرداخت مي هايي كه بابت خريد منابع توليد به خانواره توليد: پرداخت 

  شود. بازار به مجموعة خريداران و فروشندگان چيزي در هر جاي ممكن اطالق مي   بازار معناي خاصي در اقتصاد دارد. ؛  است  نادرست »:  3گزينة « 
  مبادالت در بازار ممكن است حضوري و حقيقي نباشد و به صورت مجازي در اينترنت صورت گيرد.    ؛است  نادرست »:  ٤گزينة « 

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »٣صحيح گزينة «  خساپ :١٥١سؤال 

تري از كاال هستند. در اين حالت در بازار اين كاال، مازاد  خريد تعداد واحد كم دليل قيمت باال، مايل به  كنندگان به ، مصرف تر از قيمت تعادلي در سطوح قيمت باال 

كنند. در اين حالت به دليل گران بودن كاال، توليدكنندگان  عرضه يا كمبود تقاضا وجود دارد. زيرا گروهي از توليدكنندگان براي محصوالت خود خريدار پيدا نمي 

 دهند.  كنندگان به خريد و مصرف اين كاالي گران تمايل نشان نمي كه مصرف پردازند درحالي تر مي به توليد بيش   تري هستند، كه به دنبال كسب سود بيش 

كننده  و با هدف حمايت از مصرف   (ماليات بر مصرف)  ابزار ماليات بخواهد استفاده كند، از ماليات غيرمستقيمحال اگر دولت جهت بهبود عملكرد بازار از  

  كرد.   ) استفاده خواهد (به دليل باال بودن قيمت كاالها 

دهند و از سوي ديگر،  كنندگان با پايين آمدن قيمت، مقدار خريد خود را افزايش مي . در اين حالت از يك سو، مصرف خواهد آمد   پايين   قيمت  در نتيجه 

  د. يابكاهند. اين كاهش قيمت تا رسيدن به سطح قيمت تعادلي و از بين رفتن فاصلة بين عرضه و تقاضا ادامه مي توليدكنندگان از مقدار توليد خود مي 

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »٢پاسخ صحيح گزينة «  :١٥٢سؤال 

  سياست پولي انقباضي مناسب است.براي مقابله با تورم: 

  براي مقابله با فقر: بهبود توزيع درآمد مناسب است. 

  براي مقابله با تحريم: تنوع شركاي تجاري مناسب است.

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   نگارنده: سارا شريفي  دي ماه  ١٤٠١پاسخ كنكور سراسري 

  »٢پاسخ صحيح گزينة « :١٥٣سؤال 

  ات بر درآمد : ماليات بر دارايي و مالي ت مستقيمانواع ماليا 

  افزودهشمركي و خدماتي، ماليات بر مصرف، ماليات بر ارز عوارض گمستقيم:  انواع ماليات غير

  الف)  

ان ميليون توم  
1 2٤0 ٤8
5

دارايي ماليات بر   
1
5

  ماليات بر درآمد اشخاص  

  پرداختي مجموع ميزان ماليات مستقيم =  ماليات بر درآمد اشخاص+  ييماليات بر دارا

ان ميليون توم  ٤8 2٤0 288  

  ب) 

  پرداختي  مستقيمغيرمجموع ميزان ماليات =  هاي گمركيتعرفه+  عوارض خودر+ ليات بر شكر (ماليات بر مصرف) ما

ان ميليون توم   180 35 15 230  

  

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »٤پاسخ صحيح گزينة «  :١٥٤سؤال 

  پول الكترونيكي پول تحريري   پول كاغذي   پول فلزي   دوام  اي باكااله مسير تكاملي پول:

ـ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  »٤پاسخ صحيح گزينة « :١٥٥سؤال 

 هاي اقتصادي ع تحريم اانو 
  (مانع تراشي در مقابل صادرات و واردات كاال، خدمات و عوامل توليد مثل سرمايه)   تحريم تجاري 

 ها)  ها و بيمه (مانع تراشي در مقابل مبادالت مالي، بانك  تحريم مالي 

  هاي تجاري مناسب است. ت صادرات غيرنفتي به توليد كل جهت مقابله با تحريملذا افزايش نسب

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »٢پاسخ صحيح گزينة «  :١٥٦سؤال 

هاي فيزيكي،  يك منشأ رشد اقتصادي، افزايش در منابع (جمعيت، سرمايه 
  سرماية انساني) است. 

در نتيجه عرضة نيروي كار هم افزايش  كند،  ـ جمعيت در طول زمان رشد مي 
  يابد.  مي 

ها، ساختمان  گذاري در كارخانه توانند با سرمايه هاي فيزيكي هم مي ـ سرمايه 
  ها افزايش يابد. آالت و مغازه ادارات، ماشين 

  يابد.  ـ سرماية انساني با آموزش افزايش مي 

 هاي پيشرفت اقتصادي: مؤلفه 

  رشد اقتصادي   ● 
  )  و اميد به زندگي هاي تحصيل)  (ميانگين سال هاي توسعة انساني (نظير بهداشت، سواد  شاخص   ● 
  شاخص توزيع عادالنة درآمد  ●  

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   نگارنده: سارا شريفي  دي ماه  ١٤٠١پاسخ كنكور سراسري 

  »٢پاسخ صحيح گزينة « :١٥٧سؤال 

منابع كمياب خود را بيشتر به   كشور الفشود تا و همين امر باعث مي ب است چاي در كشور هزينة فرصت توليد چاي در كشور الف كمتر از هزينة فرصت توليد 

  در توليد چاي مزيت نسبي دارد.  كشور الفچاي اختصاص دهد. بنابراين توليد 

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  » ١پاسخ صحيح گزينة « :١٥٨سؤال 

  اي بيكاري دوره 
  دهد.  اي كه هنگام ركود اقتصادي رخ مي ـ بيكاري 

ها استخدام خود را متوقف  دليل شركت يابد و به همين  ـ در دورة ركود، توليد كاهش مي 
  كنند. كنند يا بخشي از نيروهاي خود را بيكار مي مي 

  

 

  

 سال و باالتر 15جمعيت   جمعيت كل  سال  15جمعيت زير  

,نفر   , , , ,  3 800 000 900 000 2 900  سال و باالتر 15جمعيت    000

  جمعيت فعال   و باالتر    سال  15جمعيت  جمعيت غيرفعال 

,نفر  , , , ,  2 900 000 ٤00 000 2 500   جمعيت فعال  000

  بيكار جمعيت     فعال جمعيت  شاغل جمعيت 

,نفر  , , , ,  2 500 000 2 000 000 500   بيكار جمعيت   000

  

 100   يكاري ب   نرخ  

,درصد  

, ,
  

500 000 100 20
2 500 000

    

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  يت بيكار ع جم 
 جمعيت فعال 
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   نگارنده: سارا شريفي  دي ماه  ١٤٠١پاسخ كنكور سراسري 

  » ١پاسخ صحيح گزينة « :١٥٩سؤال 
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100 1 6

    B  كشور اي  بر 

 :بران يراه حل م

 : ديراحت به جواب رس يليخ شهيم خواد، ياز ما م ور جديدسال   ايسال قبل و  متيبه ما داده و ق وكه نرخ تورم ر  يشكل نيا هايؤالس تو

  جمع كنيم: ١صورت اعشاري بنويسيم، و بعد آن را با عدد  عدد تورم را به ديبا اول

 : ديآيم شيحالت پتا دو  الحا

  : )Aاول (مانند كشور حالت 

سال قبل ضرب    متيق  در  و) ر٢٠/١(  اومدهعدد به دست    ديبا  جهي. در نتمياريدست ببه   ور  جديدسال    متيق  ديو با  ميدار  وقبل رسال    متيق
  . ميكن

/  1 2 ٤00 ٤80  

  : )B(مانند كشور  دومحالت 

  . ميكن مي) تقس٦٠/١مده (اوبر عدد به دست  ور جديدسال  متيق دي. پس بامياريدست ببه وسال قبل ر متيق ديو با ميدار ور جديدسال  متيق

/
 280

1 6
٤٤8

 

 

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  سال  انتهاي ها در  طح عمومي قيمت س  - ها در ابتداي سال  طح عمومي قيمت س

 ها در ابتداي سال طح عمومي قيمت س
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   نگارنده: سارا شريفي  دي ماه  ١٤٠١پاسخ كنكور سراسري 

  »٣پاسخ صحيح گزينة « :١٦٠سؤال 

      
20 5
٤

  ١٣٨٦سال ها در شاخص دهك 

    
/

/  
27 5 5 5

5
  ١٣٨٧در سال ها شاخص دهك 

      
32 ٤
8

  ١٣٨٨در سال ها در  شاخص دهك 

    /  
21 3 5
6

  ١٣٨٩در سال ها در  شاخص دهك 

  

تر است  ها ـ نسبت سهم دهك دهم به سهم دهك اول) بيشتر باشد: توزيع درآمد در آن جامعه نامناسب رچه شاخص وضعيت توزيع درآمد (شاخص دهك ه 

  و بالعكس. در نتيجه: 

  از وضعيت توزيع درآمد در ساير كشورها است. تر  نامناسب ،  5/ 5هاي  با شاخص دهك   1387سال  ـ وضعيت توزيع درآمد در  

  تر از وضعيت توزيع درآمد در ساير كشورها است. عادالنه ،  3/ 5هاي  با شاخص دهك   1389سال  ـ وضعيت توزيع درآمد در  

  
  

  داوطلبان گرامي با آرزوي موفقيت براي تمامي  
  ١٤٠١دي ماه 

  يفي سارا شر 

 سهم دهك دهم 

  سهم دهك اول 
 سهم دهك دهم 

  سهم دهك اول 

 سهم دهك دهم 

  سهم دهك اول 

 سهم دهك دهم 

  سهم دهك اول 
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