
:ادبيات نظام قديمگروه انسانی    

١گزينه: ١سوال   

:تشريح ساير گزينه ھا  

سنديقطعٔه کاغذى که روى آن مى نو: عهرق: ٢گزينه   

ار دوست دارنده، صفتى ازصفات خداى تعالى استيبسٮار مھربان، بس :ودود  

نىيسخن چ: تيسعا: ٣گزينه   

سبزى و تره بار: بقل: ۴گزينه   

)، لغت٢ادبيات (  

۴گزينه : ٢سوال   

شراب بامدادى: صبوحى  

شراب، می: راح  

)، لغت٣ادبيات (  

٢گزينه : ٣سوال   

و از کمان سر دھند تا  ن گذارندير کوچک که آن را در غالف آھنينوعى ت: ناَوک
)ادبيات پيش دانشگاھی، لغت.(دورتر رود  

۴گزينه : ۴سوال   

رذالت> =رزالت  

)امال(  

٣گزينه : ۵سوال   

:ھاتشريح ساير گزينه   

صبا> =سبا: ١گزينه   



ضياء> =ضياع: ٢گزينه   

غضبان> =قضبان:۴گزينه   

)، امال٣ادبيات (  

١گزينه : ۶سوال   

 حيضح و تويتصح. از آثار محمدعلی فروغی است ات سعدىيّ ح کلّ يتصح
.عى کدکنى استيآثار پژوھشى شفد ياسرارالّتوح  

)، تاريخ ادبيات٢ادبيات (  

١گزينه : ٧سوال   

:ھای ديگرتشريح گزينه   

.تصحيح بھارستان از آثار دکتر اسماعيل حاکمی است: ٢گزينه   

.است یحاکم لياز آثار دکتر اسماعسماع در تصوف : ٣گزينه   

.از آثار تقی پورنامداريان است خانه ام ابرى است: ۴گزينه   

)، تاريخ ادبيات٣ادبيات (  

٢گزينه : ٨سوال   

 یاجتماع اتيّ و زبان رمزگونه و ادب افتيگسترش  یدر دورٔه سوم، شعر نو تغّزل
.کرد دايسلطنت نبود، رواج پ ميرژ نديکه چندان خوشا یحماس و  

)ادبيات پيش دانشگاھی، تاريخ ادبيات(  

١ نهيگز: ٩سوال   

استعاره از دھان " چشمه"استعاره از چھره معشوق و " ديخورش: "استعاره
 معشوق

)استعاره ھم ھست یصيشخدر ضمن ھر ت(آتش  یآبرو قائل شدن برا: صيتشخ  

امبرياشاره دارد به داستان خضر پ" اتيآب ح: "حيتلم  



آتش#آب: تضاد  

معنا در  نيا:آبرو.١!(ھاميتناسب دارد، نه ا ھاميدر مصراع نخست ا" آب: "توجه
.)با آتش تناسب دارد: عيآب ما.٢. کاربرد دارد تيب  

( یبيه،ترکيآرا ) 

۴ نهيگز:١٠سوال   

یشانيو پر تيجمع: پارادوکس  

مو" طره مجازا: مجاز  

ھا نهيگز ريسا حيتشر : 

مانيو پ مانهيپ: جناس/ ندارد ليحسن تعل: ١ نهيگز  

ندارد ھاميا"/ زيرستخ: "حيتلم: ٢ نهيگز  

ندارد یزيحس آم/ چمن و سمن: جناس: ٣ نهيگز  

( یبيترک ه،يآرا ) 

٣ نهيگز: ١١سوال   

مصراع اول یاست برا یمصراع دوم در حکم مصداق": د" تيب: معادله اسلوب . 

اشاره دارد اتيبه آب ح": ب" تيب: حيتلم . 

ھجر باشد وصل/ وصل، ھجران است": الف" تيب: هيتشب  

نگاه تلخ": ج" تيب: یزيآم حس  

( یبيترک ه،يآرا ) 

٢ نهيگز: ١٢ سوال  

هيصفت مضاف ال: آن بام گوشهء  

گريد یھا نهيگز حيتشر : 



هيمضاف ال هيمضاف ال: وحشت یقلمرو صحرا وانهءيد: ١ نهيگز  

هيمضاف ال هيمضاف ال: حلقهء زناز تو/ سلسلهء زلف تو: ٣ نهيگز  

هيمضاف ال هيمضاف ال: دل ما انهءيم: ۴ نهيگز  

( ی، زبان فارس٣ یفارسزبان  ) 

١ نهيگز: ١٣ سوال  

ھا نهيگز ريسا حيتشر : 

صواب: ٢ نهيگز  

سمن: ٣ نهيگز  

رياس: ۴ نهيگز  

( ی، زبان فارس٣ یزبان فارس ) 

٣ نهيگز: ١۴ سوال  

)ربط وجود دارد" واو"در مصراع دوم ( غلط : الف  

)بس: مسند(درست : ب  

)معطوف است" مھربان"بدل و " نامھربان( "غلط : ج  

)ھر: صفت مبھم(درست : د  

{ مسند )" است( یکيھرروز خاطر با . "ميرسد دو مسند داشته باش یالبته بنظر م
نشده  یبه آن اشاره ا ديچون در کتب نظام جد یول) یکيا ب(به صورت متمم باشد
دينما یمسند ھم بالاشکال م نيمحسوب نکردن ا } 

( ی، زبان فارس٣ یزبان فارس ) 

۴ نهيگز:١۵ سوال  

 یبه معنا اتياب ريدر سا یمدارا کردن است ول یساختن به معنا ۴ نهيگز تيب در
 .درست کردن و بنا کردن است



( یفارس، زبان ٣زبان فارسی  ) 

٣گزينه :١۶سوال   

.آمده است) گذرا(در معنای گذاشتن ) ناگذر(فعل ماندن   

)، زبان فارسی٣ یزبان فارس(  

٢گزينه : ١٧سوال   

ھنگام آشکار شدن راز کسی، عقل حکم به عدم مدارا می : ٢مفھوم بيت گزينه 
.کند  

توصيه به نرمی و مدارا: مفھوم بيت صورت سوال و ساير گزينه ھا  

)مفھوم(  

۴گزينه : ١٨سوال   

:تشريح ساير گزينه ھا  

) حاصل تالش(دليل تعظيم بزرگان جھان در برابر شاعر، برگ و بار: ١گزينه 
.اوست  

ناتوانی در صبر: ٢گزينه   

حزم و دور انديشی: ٣گزينه   

)مفھوم(  

٢گزينه : ١٩سوال   

پيوستن به مبارزه با نفس و خود برای ": الف، ج، د"مفھوم مشترک ابيات 
 پروردگار

رسيدن به معرفت و شناخت ":ب"مفھوم بيت   

شاعر ارزش جانش را کمتر از آن می داند که معشوق حتی برای ": ه"مفھوم بيت 
.نجات جان او به بالينش آيد  



)مفھوم(  

٣گزينه : ٢٠سوال   

بی حاصلی و بی ثمری شايسته : ٣مفھوم مشترک صورت سوال و بيت گزينه 
.نابودی است  

:ريح ساير گزينه ھاتش  

.داشتن حاصل سبب رنج می شود: ١گزينه   

ننگ دانستن بی ثمری داشتن حاصل را سبب مورد آزار قرار گرفتن : ٢گزينه 
.نيز می داند  

.با وجود رنج، عشق به وجود می آيد: ۴گزينه   

)مفھوم(  

۴گزينه : ٢١سوال   

:تشريح ساير گزينه ھا  

علم به تاثيرگذاری آنتوصيه به سخن گفتن ھنگام : ١گزينه   

توصيه به حفظ اسرار دوستانه برای دست نيافتن دشمن به آن: ٢گزينه   

توصيه به سکوت در حضور يک فرد برگتر: ٣گزينه   

)مفھوم(  

٣گزينه : ٢٢سوال   

.اشاره دارد) ص(مصراع دوم به خاتم االنبيا بودن پيامبر اسالم   

)مفھوم(  

١گزينه : ٢٣سوال   

نموداری از اين  ١به بند کشده می شود و بست گزينه  ضحاک در کوه دماوند
.واقعه است  



)مفھوم(  

۴ نهيگز: ٢۴سوال   

معرفت": گردد تمام نياسرارب یکيتا : "الف  

عشق": آتش: "ب  

رتيح": ندانم: "ج  

استغنا": ستيبار ن کيھمه : "د  

 (مفھوم)

٢ نهيگز: ٢۵ سوال  

 بيدارد، آس یباالتر گاهيکه جا یابتدا به کس ريتقد یگاه بال: ٢ نهيگز تيب مفھوم
زند یم . 

در کارھا شيمالمت خو: اتياب ريسا مفھوم  

(مفھوم)
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6906کد کتاب: 

6218کد کتاب: 

1. )(

صدقات خود را باطل : «ال تبطلوا صدقاتکم»

که کسی همچون«: کاّلذی ینفق ماله» / نکنید

 / ها!(گزینه سایر )ردبخشد مال خود را می

 برای ریاکاری مقابل مردم«: ِرئاء الّناس»

2.  )( 

که قسم به صبح هنگامی: «إذا تنّفسو الّصبح »

ُاکتب لنا من » / (3و  2 های)رد گزینه برآمد

های برایمان از نفس: «أنفاس هذا الّصبح خیرا  

آن «: ُندرکه»این صبح خیری را بنویس که / 

 را درک کنیم 

3. )(

)رد  جنگ در راه حق«: الحرب فی سبیل الحق»

طلب «: ال تتعب طالبیه» / (3و  1 هایگزینه

«: بل تقّویهم» / کندکنندگان آن را خسته نمی

 سازدبلکه آنها را قوی می

4. )(

ما : (أال = أن + ال) «علینا أال نعمل عمل  »

ذوب الجبال » / نباید کاری کنیم که

 سایر )ردذوب شدن کوههای برفی : «الثلجیّة

و در : «فیصبح الهواء حاّرا  » / ها!(گزینه

  نتیجه هوا گرم شود

5.)( 

 ها:تشریح سایر گزینه

 نادرست «تو از آن دور شدی»«: 1»ی گزینه

 (تو را دور کردم)صحیح:  .است

 .ترجمه نشده است« کلّ »«: 2»ی گزینه

)صحیح:  .است نادرست «جاهلنه»«: 4»ی گزینه

 (که جاهل بودیدر حالی

6. )( 

ها او را چشم»ترجمۀ آیۀ شریفۀ صورت سؤال: 

«کند!ها را درک میکنند و او چشمدرک نمی

دیده « 2»مفهوم مشابه این آیه در گزینۀ 

 شود. می

7.  )( 

 2ی هاگزینه )رد أدعو لک: «کنمبرایت دعا می»

إن کنَت محزونا  : «اگر ناراحت بودی» / (4و 

)رد تأتِ َیٌد  «:دستی بیاید» / (4ی )رد گزینه

 (3ی گزینه

8.)( 

لیست : «آموزش فقط زمانی ارزش دارد که»

 (3و  1ی ها)رد گزینهقیمة إال فی وقت  للّتعّلم

یساعد : «به انسانیت و اخلقمان کمک کند» /

 (2ی )رد گزینه إنسانیّتنا و أخلقنا
 مطلب:ترجمۀ متن درک

گرگ حیوانی است که به برخی از انواع »

باشد، آن وحشی و دارای فکی شبیه میها سگ

انگیز برای شکار طعمه و با قدرت شگفت
ها های طوالنی است. گرگحمل آن )در( مسافت

تنها یا دوتایی در مناطق کوهستانی 

کنند به طوریکه مشاهدۀ آنها در زندگی می

 شود!آنجا سخت می

شوند ها( تنها در فصل زمستان جمع می)گرگ

گردند در گروه بال غذا میکه دنتا هنگامی

شود باشند و هر بار که سرما شدید می

در پس  ،شوندها بیشتر خشن و شجاع میگرگ

های شلوغ به سمت مکانجست و جوی غذا 

، و این حیوان شوندها خارج میمانند باغ

برای محافظت از سلمت خود  تلشی غیر عادی

 کندمی
ها ها درمیان روز در غارهای بین صخرهگرگ

روند، و خوابند و شب برای شکار میمی

کیلومتر  64تا  48ممکن است مسافتی بین 

«!را در یک شب طی کند

9. )(

سرما کنند به خاطر ها اجتماعی زندگی میگرگ»

«در آن!در زمستان و دشواری تهیۀ غذا 

 مطابق متن صحیح است.

10. )(

چه چیزی سبب افزایش »صورت سوال:  یترجمه

«شود؟ها میجرأت در گرگخشونت و 

فصل زمستان و سرمای آن و کم »مطابق متن 

  باشد.پاسخ صحیح می« بودن شکار در آن

11. )(

« کندفک گرگ در صید شکار به او کمک می»

 مطابق متن صحیح است. 

12.  )( 

ها برای یافتن غذا در طول سال جمع گرگ»

مطابق متن نادرست است، چراکه در  «شوندمی

 شوند.ها در فصل زمستان جمع میرگمتن آمده گ

13. )( 

 ها:تشریح سایر گزینه

 .است نادرست « ...«هناک»خبره »«: 1»ي گزینه

 .است نادرست «ِللمخاطب»«: 2»ی گزینه

 .است نادرست ««هناک»خبره »«: 3»ی گزینه

14. )(

 ها:تشریح سایر گزینه

 .است نادرست «من باب تفعیل»«: 1»ي گزینه

«ماضیه جّمع -للمخاطب »«: 3»یگزینه

 .اندنادرست

 .است نادرست «متعدّ  »«: 4»ی گزینه

15. )(

 ها:تشریح سایر گزینه

 نادرست «من فعل مجّرد ثلثی»«: 1»ي گزینه

 .است

 .است نادرست «مبنی»«: 2»ی گزینه

 .است نادرست «باب تفعیل»«: 3»ی گزینه

16. () 

. )فعل ثلثی استدرست « َتخُرجُ »، «4»در گزینۀ 

 مجرد(

17.)( 

درست است. )مضاف « النَّهارِ »، «2»در گزینۀ 
 الیه و مجرور(

18. )( 

در این گزینه هیچ اسمی که اعراب تقدیری 

داشته باشد وجود ندارد. در سایر گزینه ها 

«الّدنیا»، «الَموتی»، «مأوی»به ترتیب 

 .اسامی مقصور هستند و اعراب تقدیری دارند

19.  )( 

 استیک فعل معتل مثال  «َیِصفُ »در این گزینه 

 .که به درستی آمده

 :هاتشریح سایر گزینه
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)صحیح:  نادرست است. «یناجیونَ »«: 2»ی گزینه

 یناجوَن(

نادرست است. )صحیح:  «یوهب»«: 3»ی گزینه

 یهُب(

نادرست است. )صحیح:  «َدعَوت»«: 4»ی گزینه

 َدعَت(

20. )(

فاعل اسم ظاهر  «العواصفُ »، «1»در گزینۀ 

ها فاعل از که در سایر گزینهاست. درحالی
در فعل « هی»)ضمیر مستتر  .باشدنوع ضمیر می

در فعل فقدَت / ضمیر « تَ »تسقط / ضمیر بارز 

 در فعل ال َتخف(« أنتَ »مستتر 

21. )(

«استشهد»و « انشدت»های ، فعل«2»در گزینۀ 

 هر دو مجهول هستند.
های دیگر تنها یک فعل در هر یک از گزینه

، «اخبرنا»مجهول وجود دارد که به ترتیب 

 هستند. « یخّصص»، «منعت»

22. )(

از نوع  «ال تفعلون»در « ال»، «2»در گزینۀ 

  .ستنافیه و غیرعامل ا

و از نوع ناهیه  «ال» ،«4»و « 3»های در گزینه

که همگی از نوع نفی جنس است  ،«1»گزینۀ در 
 هستند.  عامل

23. )(

جواب شرط است و باید مجزوم به حذف « یری»

 )َیَر( .حرف عّله بشود

24.( 

 :هاتشریح سایر گزینه

نادرست است. )صحیح:  «اثناعشرة»«: 1»ی گزینه

 اثنتاعشرة(

نادرست است. )صحیح:  «عشرة»«: 2»ی گزینه

 عشر(

نادرست است. )صحیح:  «إحدی عشر»«: 4»ی گزینه

 إحدی عشرة(

25. )(

در ابتدای جمله آمده « شکرا  »، «1»در گزینۀ 

 و مفعول مطلق تأکیدی برای فعل محذوف است.

، «تمییز»به ترتیب « شکرا  »ها در سایر گزینه

 است.« مستثنی»و « اسم إنّ »



89کنکور  قدیمپاسخنامه ی تشریحی انسانی 

  4زبان  9و درس  1درس اول زبان   modalsکاربرد -گرامر     2( گزینه ی 67

با اعتقاد بر این که من برای یک پنین سفر طوالنی بیش از اندازه کوچک یودم، آن ها خیلی جدی به » ترجمه ی جمله:

«من گفتند که باید در خانه بمانم.

 مهم درسینکته ی 

غلط می باشند. 2بکار نمی رود. بنابراین همه ی گزینه ها به جزء گزینه  modalsبعد از ضمایر مفعولی 

  4زبان  5درس کلمات ربط تضاد  -گرامر   3(گزینه ی 66

روانشناس توضیح داد که در حالیکه او همیشه دقیق است و با دقت به هر مریض گوش می دهد، زبان » ترجمه جمله:

«بدن)ایماء و اشاره( مطالب بیشتری را بیان می کند.

 نکته ی مهم درسی

 whereasیا  while. در این حالت از کلمات ربط بین دو جمله رابطه ی تضاد از نوع مستقیم یا مغابرت وجود دارد

 استفاده می کنند.

  3زبان  5درس  –ترتیب صفات قبل از اسم  -گرامر  4(گزینه ی 69

سال  33خانه ی سنگی سبز رنگ بزرگ قدیمی در انتهای این خیابان خانه ای است که آن ها بیش از  »ترجمه جمله:

«در آن زندگی می کرده اند.

نکته ی مهم درسی

 این تست در مورد ترتیب صفت هاست. فرمول ترتیب صفت ها عبارت است از:
Determiners + quality+ size+ age+ shape+ color+ nationality+ material+ purpose+ Noun. 

مشخص کننده ها+   کیفی  +اندازه  +سن +  شکل  +   رنگ   +   ملیّت         +جنس       +  )کاربرد(هدف   + اسم  

و حروف ( my , his , her)، صفات ملکی(some , any ,many) شامل صفات کمی( مشخص کننده ها)Determiners: تذکر

(the, a, an) تعریف

 4زبان  3در س به عنوان عبارت وصفی  .p.pدار و  ingکاربرد فعل های  -گرامر   1(گزینه ی 68

«من پسری را که بوسیله سگی مجروح شده بود توی اتومبیلم گذاشتم و به بیمارستان بردم.» ترجمه جمله:

 نکته مهم درسی

نسبت به فعل  The boyبه معنی مجروح کردن در وجه مجهول بکار رفته است زیرا که  injureعبارت وصفی از فعل 

 به معنی مجروح شده. injuredمی شود  این فعلمجهولی مجروح کردن نقش مفعولی دارد. بنابراین عبارت وصفی 

 4زبان  5درس  -واژگان  2(گزینه ی 93

نباشند واقعیت را بپذیرند، جهان امروز متاسفانه با قدرت پول اگرچه اکثر مردم ممکن است مایل » ترجمه جمله:

«کنترل می شود.



(اقتصادی4  (مناسب3  (مایل بودن2 یودن (ممکن1 

4زبان  7درس  -واژگان 3(گزینه ی 91

تکنیک جدید آزمایشگاهی پرورش دادن مصنوعی سلول ها کپی برداری می کند از آن چه که واقعا در » ترجمه جمله:

«بیعت رخ می دهد.ط

(به جای هم4  (بطور مصنوعی3  (بطور ذهنی2 (بطور طبیعی1 

4زبان  3درس  -واژگان 1(گزینه ی 92

در حالیکه با خوشحالی به صورت نیم دایره روی زمین برای اولین کالس درسشان نشسته بودند، از » ترجمه جمله:

«چهره هایشان عالقه، امید و هوش پرتو افکنی می کرد.

(پیش گویی کردن4  (مقایسه کردن3  (رخ دادن2 (پرتوافکنی کردن1 

) لطفا سرچ کنید مطمئن نیستم.(3زبان  4درس  -واژگان 2(گزینه ی 93

جان می خواست یک نقاش بشود، اما انتظارات والدینش یک چیز دیگری بود؛ آن ها می خواستند که » ترجمه جمله:

«او یک مهندس شود.

(مقصد ها4  (مجوز ها3  (انتظارات2 (اظهارات1 

3زبان  7درس  -واژگان 4(گزینه ی 94

مری، در تالشی برای اینکه بتواند ناامیدیش را بکاهد، تصمیم گرفت شغل تازه ای با انعطاف پذیری » ترجمه جمله:

«بیشتر در ساعات کاری پیدا کند.

(تالش4 (هیجان3 (عمکرد2  (اساس1 

4زبان  2درس  -واژگان 1(گزینه ی 95

در مورد احساستان راشخص نباید رویا های خودش را تادیده بگیرد زیرا که آن ها به سادگی واقعیتی » ترجمه جمله:

«به شما می گوید.

(بیان کردن4 (منحرف کردن حواس3  (پیروی کردن2 (چشم پوشی کردن1 

 ک می کنم.()لطفا سرچ کنید. ش 3زبان  3درس  –واژگان   4(گزینه ی 97

اگر ما قبول کنیم که هر خطاکاری صرفا مریض است، به این معنی است که اورا نمی توانیم مسئول » ترجمه جمله:

«اعمالش بدانیم.

(مسئول بابت4  (داوطلب برای3  (در دسترس2  (برتر نسبت به1 

3زبان  5درس  -واژگان  4(گزینه ی 96

«د و مشهور، زندگی شخصی اش بطور تعجب آوری ساده و معمولی است.برای یک چنین مرد ثروتمن» ترجمه جمله:



(بطور تعجب آور4  (بطور طبیعی3  (بطور غرور آمیز2  (بطور خالصه1 

 ترجمه ی متن کلوز

یک روشی که مردم یاد می گیرند عبارت از تماشاکردن رفتار دیگران است. بعضی وقت ها آن آموزش اجتماعی نامیده 

 .کپی برداری نکندکپی برداری کند یا از عملکرد دیگران وع یادگیری باعث می شود تا فرایند یادگیری این ن می شود.

با مشاهده کردن نتایج و پی آمدهای رفتار دیگران، مردم در طی زمان مب آموزند یا از آن رفتار کپی برداری کنند یا 

از کپی برداری اجتناب کنند. بطور کلی، مردم مایلند از رفتار دیگری تقلید کند وقتی که می بیند که آن منجر به پی 

برای خودشان تکرار کنند. البته ، برعکسش هم صادق است. مردم تمایل با اید براین که آن را  -آمد مناسبی می شود

 دارند از تقلید رفتار دیگری بپرهیزند وقتی که می بینند آن منجر به پی آمد نا مناسب می شود.

 3(گزینه ی 99

 نکته ی مهم درسی

است.  اضافه that 4حذف می شوند. در گزینه ی  2و1جمله در وجه مجهولی است و گزینه های 

 1(گزینه ی 98

(درگیر کردن4  (افزایش دادن3  (منتقل کردن2  (سبب شدن1 

 نکته ی مهم درسی

Involve  با حرف اضافه یin  بکار می رود و فعل بعد از آنin .دار است 

Transfer  با حرف اضافه یto  بکار می رود ولی فعل بعد از آن بایدing .دار باشد

Enhance .در این الگو بکار نمی رود 

avoidدار بعداز فعل ingکاربرد فعل تست در مورد   2( گزینه ی 83

 نکته ی مهم درسی

ار می رود. دار بک ingفعل دوم به شکل  avoidبعد از فعل 

 3(گزینه ی 81

 that clauseتست در مورد کاربرد   نکته ی مهم درسی 

باشد. that clauseمفعول می تواند یک  seeبعد از فعل 

تست در مورد کلمات ربط زمان است   3(گزینه ی 82

 نکته مهم درسی

 همزمانی دو عمل را بیان می کند. whenدر این تست 



1ترجمه ی متن شمازه 

همه ی کشورهایی که اشیائی را به فضا می فرستند خودشان را با یک مشکل جدی به نام زباله ی فضایی روبرو می 

ین زباله شامل قسمت هایی از موشک ها، قسمت های نا الزم باقی ماننده از پرتاب ها، ماهواره های مرده، و یابند. ا

بال استفاده باقی می مانند. شاید نیم میلیون تیکه زباله خطرناک سایر اقالم ساخته شده که به سادگی در آنجا در فضا 

انتظار داشته باشید، کشورهای سراسر دنیا نگران هستند. در مدار وجود داشته باشد. همانطوریکه شما ممکن است 

 بسیاری از آن ها روی راه حل هایی برای نابودی این ضایعات کار می کنند.

آژانس فضایی ژاپن یک کمند الکترومغناطیسی ساخته است. این فوالد غول پیکر و تور المینیومی، تقریبا به عرض 

چرخید و تیکه های فلزی را در حین حرکت جذب خواهد کرد. وقتی که پر از فضا روی مداری خواهد نیم مایل، در 

زباله شد، تور به جو زمین سقوط خواهد کرد. تیکه های جمع آوری شده هنگام ورود دوباره خواهند سوخت. اگر این 

 ایده ی تور کار کند، ژاپن برنامه ریزی خواهد کرد تا یک تور بزرگتری را بسازد.

پاسخ دیگری را پیشنهاد می کند. آن سفینه ی فضایی را توسعه می دهد که مثل یک دستگاه  یک شرکت سویسی

ژاپنی ها، دستگاه سویسی ها به جو رمین غول پیکری برای جمع آوری ضایغات خطرناک عمل خواهد. مانند تور 

 سقوط خواهد کرد و در این فرآیند محتوایش را نابود خواهد کرد.

 1(گزینه ی 83

«موضوع متن چیست؟» مله:ترجمه ج

«نوع تازه ای از زباله.» 

3(گزینه ی 84

«کدامیک از موارد زیر در متن توصیف شده است؟» ترجمه جمله:

(«2کمند الکترومغناطیسی.) در پاراگراف » 

 4(گزینه ی 85

دستگاه ساخته شده بوسیله ی آژانس فضایی ژاپن و دیگری که بوسیله ی شرکت سویسی ساخته » ترجمه جمله:

شده در همه ی ویژگی های زیر با هم مشترک هستند به جزء اینکه آن ها طراحی شده اند تا زباله در برگشت به زمین 

«بسوزانند.

1گزینه ی (87

«به چه چیز اشاره می کند؟ 2اف در پاراگر oneکلمه ی » ترجمه جمله:

«تور» 

2ترجمه ی متن شماره 

شما ممکن است تصور کنید که مردم توانایی زندگی کردن در دامنه ی وسیعی از محیط زیست، از بیابان های گرم 

گونه جانوری لینکه ازافریقا و خاور میانه گرفته تا کویرهای سرد یخبندان سیبری یا کانادای شمالی را دارند. به خاطر 

ه برای گرم نگهداشتن خودمان در شرایط سرد از آتش استفاده با کار و تالش دریافتیم که چگون، ما هستیمبا هوش 



کنیم و، بطور قابل مالحظه بعد ها، برای خنک نگهداشتن خودمان در آب و هوای گرم از دستگاه تهویه مطبوع استفاده 

ی نمی اما تنوع وسیعی از موجودات زنده هست که قادرند در محیط هایی زندگی کنند که در آن ها هیچ انسان کنیم.

 موجودات زنده بسیار ریز. -تواند زنده بماند

به طول یک میلی متر و کمی شبیه ، یک موجود زنده ی بسیار کوچک، تقریبا Spinoloricus cinzaبرای مثال، 

ستاره دریایی است. این حیوان تازه کشف شده خیلی جالب است. چوم به نظر می رسد توانایی زنده ماندن بدون 

و بنابراین یک موجود غیر هوازی چند سلولی است. سلول های اکثر موجودات زنده دارای  اکسیژن را دارد

 Spinoloricus cinzaرا برای تولید انرژی مصرف می کند، در حالیکه سلول های میتوکندریهاست، که اکسیژن 

ند و نوعی تخمیر دارای میتوکندری ها نیست. اکثر موجودات غیر هوازی که تا کنون کشف شده اند میکروب هست

 برای بدست آوردن انرژی مصرف می کنند. بعضی از موجودات غیر هوازی در واقع در حضور اکسیژن می میرند.

 1(گزینه ی 86

«هدف اصلی متن چیست؟» ترجمه ی جمله:

«معرفی کردن نوع خاصی از موجود زنده.» 

4(گزینه ی 89

«زیر در مورد موجودات غیر هوازی بوسیله متن تائید می شود؟کدامیک از جمالت » ترجمه ی جمله:

«آن ها توانایی زنده ماندن در محیط هایی بدون اکسیژن را دارند.» 

3(گزینه ی 88

«به چه چیز اشاره می کند؟ 2در پاراگراف  whichکلمه ی » ترجمه ی جمله:

«میتوکندری ها.» 

2 ( گزینه ی133

«کدامیک از تکنیک های استدالل در این متن بکار نرفته است؟» ترجمه ی جمله:

«توصیف کردن مراحل در یک فرآیند.» 
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136- 4   

است.» شرح تعرّف«: قديمي ترين نثر صوفيانة مورد استفادة عارفان، 1گزينه 

نگاشته شده. 450تا  440ميان سال هاي محصول قرن پنجم است و : اين كتاب 2گزينه 

دربارة سرگذشت پيامبران نيست.: موضوع كتاب 3گزينه 

مورد ب و ج صحيح اند.  2 -137

مشتمل بر نه باب است.مرزبان نامه مورد الف: 

مورد د: تحفه العراقين سفرنامه اي منظوم است.

138- 4  

: تفسير سورآبادي در نيمة دوم قرن پنجم همزمان با حكومت الب ارسالن سلجوقي نگاشته شده است.1گزينه 

بود.» ابوالحسن خرقاني«خواجه عبداهللا انصاري، شاگرد و جانشين : 2گزينه 

و در سرايش قطعه، انوري پيشگام ابن يمين بوده. قرن ششم و ابن يمين شاعر قرن هشتم است: انوري شاعر 3گزينه 

بك نويسندگي موالناست.س(مجموعه نامه هاي موالنا) بهترين راه شناخت » مكاتيب«بررسي  2 -139

ماالرمه است.» شعري«از دفترهاي  »بعدازظهر يك فون« 3 -140

آمده اند. 1در گزينه نويسندگان آثار ذكرشده  1  -141

142- 1  

از لسان الملك سپهر،» براهين العجم«: كتاب 2گزينه 

بوستان سعدي نگاشته شده است.به تقليد از » بزم وصال«: منظومة 3گزينه 

گردآوري شده است.» گنجينة نشاط«منظوم و منثور نشاط در  : مجموعة كل آثار4گزينه 

برت نامه از صباي كاشاني و حاجي باباي اصفهاني از جيمز موريه و ترجمة ميرزا حبيبطاقديس از مالاحمد نراقي، ع  1 -143
اصفهاني است.

144- 4  

سعدي نگاشته شده. »گلستان«: پريشان قاآني به تقليد از 1گزينه 

از پيشگامان روي گرداني از سبك هندي بود.: مشتاق اصفهاني 2گزينه

سيزدهم است.: فروغي بسطامي شاعر قرن 3گزينه 



145- 3  

سرمقاله هاي دهخدا در روزنامة صوراسرافيل به چاپ مي رسيد و سبك طنز او ادامة سبك عبيدزاكاني بود.

را مي رساند. »بي قرارم«معناي » در تابم«دارد و  »پيچ و تاب«تنها معناي » تاب«در بيت دوم كلمة  2 -146

عدد) -2بلبل   -1: هزار (1گزينه

آرزو) -2رايحه  -1: بو(3گزينه 

دفعه) -2دهل  -1نوبت( نوازش كردن) -2نواختن موسيقي  -1(بنواز مسير) -2نغمه  -1(نغمه) راه  -2حجاب  -1: پرده(4گزينه 
عاشقان) - 2 گوشه اي در دستگاه نوا -1(عشّاق

مجازاً زمين است. در بيت چهارم لعبت استعاره از معشوق است، من مانند خاك سر راهت، تشبيه دارد و خاك 4 -147

پستة خندان استعاره از صورت است، آه و فغان غنچه نيز تشخيص و استعاره است، در اين بيت تشبيه مرجح نيز يافت مي: 1گزينه
نيز مي 1شود(ترجيح معشوق بر غنچه) . از آن جا كه استعارة مصرّحه نوعي مجاز است، تست داراي اشكال علمي است و گزينة

شد.تواند پاسخ با

: بيت استعاره و مجاز ندارد. در هر دو مصراع يك تشبيه وجود دارد(تو مثل ليال، من مثل مجنون)2گزينه 

: بيت استعاره و مجاز ندارد. ياقوت لب تشبيه است.3گزينه

»كنعان«و » صرم«،» يوسف«داشته باشد بنابراين ايهام ندارد. واژگان » آرزو«نمي تواند معناي » بو«در بيت نخست واژة  1 -148
تلميح مي سازند.

»ر«و » ز«واج آرايي  –: خسرو و فرهاد / زر به ترازو داشتن و زور به بازو داشتن (لف و نشر) 2گزينه 

تناسب دارد.)» لطف«محبت كه با  -2خورشيد  -1ايهام تناسب است(» مهر«: بيت اسلوب معادله دارد، واژة 3گزينه 

ادة گلگون و مينا كه نقابي براي باده است. معني رنگين حس آميزي دارد.: بيت دو تشبيه دارد: ب4گزينه

149- 2   

بيت الف: علّت ايجاد ناف در شكم آهو، رنج بردن است.

بيت ب: مصرع مجازاً شعر

بيت ج: غنچة دلگير استعاره از زندگي است اي نسيم عافيت نيز تشخيص و استعاره است.

در فراق آن لب شكرين) -2دور از آن لب باد  -1م دارد(بيت د: دور از آن لب شكرين ايها



150- 4  

خورشيد و مه(لف و نشر) - بيت الف: شب و روز 

بيت ب: علّت ظاهر شدن ابر بر آسمان، خجالت كشيدن خورشيد از روي معشوق است.

نرگس تشخيص و استعاره دارد.بيت ج: 

عزيز -2شيرين شخصيت  -1بيت د: شيرين در مصراع دوم ايهام دارد: 

بيت هـ: خندة شيرين حس آميزي دارد.

پسوند است و به يك معنا به كاررفته،» اني«حرف مشترك است و از آن جا كه در هر دو قافيه » اني«در بيت سوم،  3 -151
، قافيه غلط است.4براساس تبصرة 

است.» ير«: حرف مشترك 1گزينه

است.» ـَ ند«: حرف مشترك 2گزينه 

قافيه صحيح است. 3است كه براساس تبصرة » ـُ ردي«و » ـَ ردي«حرف مشترك  :4گزينه 

، صامت مشترك وجود ندارد.»كفر«و » شكر«بين واژة  3 -152

: ـَ هـ (اصلي) + ـَ م(الحاقي)1گزينه

قافيه صحيح است.(حرف مشترك : يش) 6: خويش و خويش جناس تام دارند و براساس تبصرة2گزينه 

اصلي: ال: حرف 4گزينه 

مح/ رو / مي / يا / بِ –ظُ / لُ / ما / تست » : محرومي آب«و » ظلمات است«حذف همزه در  4 -153

در هجاي سيزدهم مصراع اول ابدال وجود دارد و در هجاي نهم مصراع دوم تغيير مصوت بلند به كوتاه ديده مي شود.

تقطيع بيت بدين صورت است:

U – U – UU - - U – U  - - -  /U – U – UU - -  - - U – UU –

در هجاي ششم مصراع دوم تغيير هجاي كوتاه به بلند صورت گرفته و در هجاي يازدهم مصراع دوم تغيير هجاي بلند به   1 -154
كوتاه ديده مي شود. تقطيع بيت اول بدين صورت است:

- UU – U – U - - UU – U – U -  /- U U – UUU - - U -  - U – U -

وزن بيت مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن(مستفعل مستفعل مستفعل فع لن) است. 2 -155



156- 2   

بيت الف: مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن

بيت ب: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

بيت ج: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

بيت د: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

است.» مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف «و بحر آن »  علنمفعول فاعالت مفاعيل فا«وزن مصراع نخست  1 -157

: فعالتن مفاعلن فعلن2گزينه

: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن3گزينه

: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع4گزينه

ناهماهنگي شخص فعل جمله (آمد) با نهاد (گودرز و گيو) از موارد قابل تامل در نقد لغوي است.  3 -158

159- 1   

است. بزرگ شتر نر» بختي« :2گزينه

نوشته هاي روي سنگ قبر است.» كتابه«: 3گزينه

آزادكردن بنده است.» اعتاق«اسب يدك و » كوتل«: 4گزينه 

، ترك خود براي رسيدن به خدا و ارزشمندشدن وجود است.4مفهوم مشترك عبارت سوال و گزينه 4 -160

: فقط انسان عشق را درك مي كند.1گزينه

فرينش بر مدار عشق اتفاق افتاده.: آ2گزينه

: عشق ازلي است.3گزينه

اين است كه با وجود دردهاي دروني، ظاهري خوش دارم. 3مفهوم مشترك ابيات سوال با گزينه 3 -161

: گرفتاري به خود و خودبيني1گزينه

: رنج هاي زندگي2گزينه

شكوه از روزي اندك و پررنج :4گزينه 



يت نخست، كثرت اشك است. مفهوم بيت چهارم، بي وفايي معشوق و بدطالع بودن عاشق است.مفهوم مشترك سه ب 4 -162

مفهوم عبارت سوال، تهديد معشوق به رفتن است در سه بيت پاياني نيز اشاره به مفهوم مقابل آن يعني وابستگي و دل 1 -163
نكندن دارد. مفهوم بيت نخست، با مفهوم بيت سوال همخوان است.

، جان دادن براي ديدار معشوق است.3مفهوم بيت سوال و گزينه 3 -164

: عشق باعث سوز و گداز عاشق است.1گزينه

: خيال معشوق همواره با عاشق همراه است.2گزينه

: سوز و گداز براي رسيدن به عشقي واقعي است.4گزينه

165- 2 مفهوم مشترك بیت گزینه1، 3 و 4، مانع میان انسان و خداوند را جسم انسان می داند که باید برداشته شود، در بیت دوم 
به این مطلب اشاره دارد که کسی مکان قرارگیري روح در جسم را نمی شناسد.
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611. ()

 : از تکو ری  رررکرنانم  «أن اُعرضَ عنک  »توانم/  : می«أقدر»: چگونه/ «کیفَ»

که همک  نر حالی( حال جمله اسمیه): «...ی کلّ خالیا »/ (ها نهرزی یرسا)رن 

زننکد جکز تکو را  صدا نمکی : «ال تُنان  إلّا إیّاک»/ (3رن رزین  ) هایم... سلول

زنند   فقط تو را صدا می

611.  ()

رکه  : «تکفَّکل ال ی»/ کنکد  : پیوسکته عبکان    «مازال یتعبَّد»: کسی که/ «الّذ »

: «لم یعبد»(/ 4 ن ی)رن رزاش  : معاش خانوانه«معاش أهله»ریرن/  عهده نمی

 : هررز  ارداً«أرداً» (/2ی  1ها   )رن رزینه  عبان  نکرنه است
611. ()

)رن  ..فقط کسی شانمان رون که. (اسلوب حصر) :«...إلّا الّذ  ما کانَ مسریراً»

 ری)رن سکا از میکان همک  نیسکتان مکا     : «قائنامن رین جمیع أصد» (/2  رزین

 ره عهد خون یفا کرن: «یفی رعهده»/ (ها نهیرز

611.  ()

«شکسته راشد اندازیم اررچه  آن را نیر نمی»رجم  عبار : ت

611. ()

ذشکته ی  ر» (/4  )رن رزین لیومنّما فی یدک اإ :«قط امریز نر نست توستف»

 ..ومکان  . ی: «...ی ریز  هسکتند ن»/ (4  )رن رزین لماضی ی المستقبلا: «آینده

هکی »ال تسکتییع/  ( جملک  یصکفیه  ): «تکوانی  نمکی  که» (/ها نهیرز ری)رن سا

   (3ی  2ها   )رن رزینه: أ ّ عملٍ «کار 

616.  ()

میلیون ریرندة حساس ره 282» (/2 ن ی)رن رزینینا .... : لع«چشمان ما ... نارن»

ی » /(ها نهرزی یرسا)رن حسّاس للضّوءِ ملیون مُستقبلٍ ئتین ی ثمانینَ ما: «نور

ملیون لیف عصبیّ: «میلیون رافت عصبی

611.  ()

   صحیح است. «عشرینَ»صور   ره 22نانرست است  زیرا عدن  «عِشرینٍ»

611.  ()

 ها: تشریح سایر رزینه
 نانرست است. «علم»«: 1»رزین  
(از راب تفعّل است.) نانرست است. «ن راب تفعیلم»«: 3»رزین  
«یَجعلُ -جعل»فعل مجرن ثالثی ) نانرست است. «..زید ثالثی.م»«: 4»رزین  
 (است.

611.  ()

 :ها نهیرز ریسا حیتشر
 (است. «أخ» جمع مکسّر ) نانرست است.« ثنّی مذکّرم«: »1» ن یرز
ی معکول هکم ررفتکه     اسکت  عل متعد فنانرست است. ) «زمال«: »2» ن یرز
 .(است
نانرست است.  « ؤنثم»«: 4» ن یرز
611.  ()

 :ها نهیرز ریسا حیتشر
(للمخاطب است.) نانرست است.« لمخاطب ل«: »1» ن یرز
 .  اند نانرست «..خبر لحرف. -فرن مؤنّثم«: »2» ن یرز
 نانرست است.  « سم مفعولا«: »3» ن یرز

611.  ()

مشتق هستند. «ی الجمیل  («المنظر»جمع مکسر المتفائل  المناظر )»
 :گرین  ها نهیرز حیتشر
 است.    شتقم« لمتشائما«: »1» ن یرز
 است.  شتقم« لمقصدا»«: 3» ن یرز
است.  شتقم« الثانی -ألیّلا»«: 4» ن یرز

611. ()

ی از حکریف جکر    («قسکم رکه...  »ره معنکی  نر این رزینه  از نوع قسم ) «یای»
 نماید. است که عامل رونه ی اسم رعد از خون را مجریر می

611.  ()

فاعکل ی   «نعمک  »اسکت    «نعم »جمل  یصفیه ررا  اسم نکرة  «لم نشاهدها»
 مرفوع است. امرفوع است  پس جمل  یصفیه هم ره تبعیت از آن محلّ

 ها  نیگر: تشریح رزینه
«قّکاً ح»اسکت    «قّکاً ح»جمل  یصفیه ررا  اسکم نککرة    «غضبیُ»«: 1»رزین  

ا محلّک است  پکس جملک  یصکفیه هکم رکه تبعیکت از آن        نصوبمی  فعول رهم
 است. نصوبم

« راحک »اسکت    «احک  ر»جمل  یصفیه ررا  اسم نکرة  « اُریدال»«: 2»رزین  
ا محلّک است  پکس جملک  یصکفیه هکم رکه تبعیکت از آن        نصوبمی  فعول رهم
 است. نصوبم

اسککت   «شککقّا م»جملکک  یصککفیه رککرا  اسککم نکککرة  «کککونت»«: 3»رزینکک  
است  پس جمل  یصفیه هم ره تبعیکت از آن   نصوبمی  فعول رهم «شقّا م»

 است. نصوبما محلّ
611.  ()

 ها  نیگر: تشریح رزینه
از حریف مشبّه  رالفعل ی از نواسخ است. «إنَّ»«: 1»رزین  

 ی از نواسخ است. وع نفی جنسناز  «ال»«: 3»رزین  

   ی از نواسخ است. فعال ناقصهااز  «انَک»«: 4»رزین  
611.  ()

 نهد ی مفعول له است. نلیل انجام کار را نشان می «حبّاً»

 :گرین  ها نهیرز حیتشر

 است. تمییز «حبّاً»ی  فعول میلقم« هاجم م«: »1» ن یرز

 است. فعول میلقم «حبّاً»«: 2» ن یرز

است.  اسم مؤخّر إنَّ  از حریف مشبّه  رالفعل «حبّاً»«: 4» ن یرز
616.  ()

چنکین   معیکوف رکه آن اسکت  هکم     «األب»مبتدا  جملک  اسکمیه ی    «االُمّ»
 تحذیر یجون نارن. ها اسلوب ر سایر رزینهن خبر است. «مأیایان »

611.  ()

ر این رزینکه  نقکح حکال را    ن .تواند تمییز راشد ی نمی است شتقم« میعاًج»
 نارن.

 :گرین  ها نهیرز حیتشر

است. زییتم« نکساراًاِ«: »1» ن یرز

است. زییتم« کو ًش«: »2» ن یرز

  است. زییتم« غریداًت«: »3» ن یرز
611.  ()

ر این رزینه  مستثنی منه محذیف است.ن

 :گرین  ها نهیرز حیتشر

است.مستثنی منه  «أحد»«: 1» ن یرز نر
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است.مستثنی منه  «ن ینالوال»نر فعل  ضمیر رارز یای«: 3» ن یرز نر

   است.مستثنی منه  «جلّا م»«: 4» ن یرز نر
611.  ()

شوند. لفظی محسوب میجناس نارند که از محسّنا   «شریف»ی  «شرف»

611.  ()

 :گرین  ها نهیرز حیتشر

 است. صرحا  ان «نَّماإ«: »1» ن یرز نر

آمکده اسکت ی    «ال»است ککه همکراه رکا    بر  خ« لمُهتد ا«: »2» ن یرز نر

حصر نارن.

ار ی مجریر  است که رر فعل جمله مقدّم شکده  ج« التدرّجر«: »3» ن یرز نر

 است ی حصر نارن.



)نظام قدیم(89پاسخنامه درس تاریخ کنکور انسانی

691سؤال

 2گزینه

گنبد سلطانیه،آرامگاه ایلخان اولجایتو،از نمونه های باشکوه معماری در جهان اسالم به شمار می رود.

(699،ایران از ورود اسالم تا صفویان،صفحه6)تاریخ ایران و جهان

691سؤال

2گزینه

جیرفت( از جمله مراکز تمدنی شرق ایران بوده که آثار و بقایای شهرهای آن در تپه کناره های هلیل رود )تمدن 

 کیلومتری جیرفت)از شهرهای کرمان(،یافت شده است. 03های واقع در 

699سؤال

6گزینه

م. مردم سرزمین نیدرلند)هلند( علیه سلطه و نفوذ اسپانیایی ها به پا خاستند و توانستند بر آنها 6611در سال

 روز شوند و کشور خود را مستقل کنند.پی

(61،تاریخ جهان در قرون جدید و معاصر،صفحه2)تاریخ ایران و جهان

698سؤال

 1گزینه

در پی انقالب میجی در ژاپن،این کشور تا پایان قرن نوزدهم به یک کشور صنعتی و قدرتمند تبدیل شد.

(18،صفحه ،تاریخ جهان در قرون جدید و معاصر2)تاریخ ایران و جهان



683سؤال

0گزینه 

در دوره محمدشاه نخستین مدارس به سبک جدید توسط  میسیونرهای آمریکایی و سپس فرانسوی در ایران 

 تأسیس شد.

(662،تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر،صفحه2)تاریخ ایران و جهان

686سؤال

0گزینه 

اندیشه و افکار فاشیستی و نژادپرستانه  دولتمردان جنگ جهانی دوم،که به واسطه رقابت های استعماری و 

 ی درگرفت،قریب شش سال جهان را به خود مشغول داشت.اروپای

(99،تاریخ جهان در قرون جدید و معاصر،صفحه2)تاریخ ایران و جهان

682سؤال

 6گزینه 

شکل دادند.جریان نفاق را اقلیت ثروتمندی از اهالی یثرب به رهبری عبداهلل بن ابی در مدینه 

(630،ظهور اسالم حرکتی تازه در تاریخ،صفحه 6)تاریخ ایران و جهان

680سؤال

1گزینه 

مام به افشاگری شاه را مورد خطاب قرار داد و با شجاعت ت امام خمینی)ره( در قم در نطق تاریخی خود مستقیماً

نان عاشورایی چنان محمدرضا شاه و علیه خاندان پهلوی و سیطره آمریکا و اسرائیل بر ایران پرداخت.این سخ

 عمالش را خشمگین کرد که دستور دستگیری امام و انتقال ایشان را به تهران صادر کرد.

(231،تاریج ایران در عصر جدید و معاصر،صفحه2)تاریخ ایران و جهان



681سؤال

2گزینه 

کشورداری بیگانه بود.به همین دلیل در شاه سلیمان صفوی از کودکی در حرمسرا به سربرده بود و با امور و اصول 

 زمان سلطنت او،زنان و خواجه سرایان نفوذ زیادی داشتند و در اداره امور کشور دخالت می کردند.

(639،تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر،صفحه2)تاریخ ایران و جهان

686سؤال

1گزینه 

را از هوادارانش جدا کرد و ناجوانمردانه  به قتل منصور عباسی در ابتدای خالفتش با خدعه سردار خراسانی 

 رساند.

(629،ظهور اسالم حرکتی تازه در تاریخ،صفحه6)تاریخ ایران و جهان

681سؤال

 1گزینه 

به صورت مکتوب درمی آیند.  والًمنقوالت با گذشت زمان معم

(1)تاریخ شناسی،مقدمات،صفحه

681سؤال

0گزینه 

است که پهلوانی به نام گیل گامش درجست و جوی زندگی جاوید به جزیره ای به نام در افسانه های سومری آمده 

 دیلمون سفر کرد.

(10)تاریخ شناسی،منابع اطالعاتی گذشته ها،صفحه



689سؤال

 6گزینه 

از درون نمایش های آیینی،برای نخستین بار در یونان باستان،هنر تئاتر پدید آمد.

(98گذشته ها،صفحه)تاریخ شناسی،منابع اطالعاتی 

688سؤال

 2گزینه 

مسافرت در مجموع به دلیل عادت شکنی و تجاربی که به همراه دارد،موجب تحول روحی می گردد.

(669)تاریخ شناسی،منابع اطالعاتی گذشته ها،صفحه 

233سؤال

6گزینه 

رازی در زمان حکومت نام داشت که به همت میرزا صالح شی« کاغذ اخبار»نخستین روزنامه چاپی در ایران 

 محمدشاه قاجار منتشر شد.

(666)تاریخ شناسی،منابعه اطالعاتی گذشته ها،صفحه

مسئول درس تاریخ میالد هوشیار)نویسنده پاسخ تشریحی سؤاالت تاریخ کنکور نظام قدیم و جدید:

(کانون



الرحمن الرحیم هل  بسم ال 

1398کنکور  قدیمنظام  جغرافیای پاسخنامۀ

2 : گزینۀ201سؤال 

 شود.اداره می «فرماندار»توسط  تشکیل شده است و «بخش»از چند  شهرستان

(41جغرافیای انسانی ایران، صفحۀ ، (1) جغرافیا)  

1: گزینۀ 202سؤال 

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

 شود.لرزه کاسته میزمین

(79(، مخاطرات طبیعی، صفحۀ 1جغرافیا ))  

3: گزینۀ 203سؤال 

، دورۀ بازگشت ،است. در این روش گیری باران در یک دورۀ طوالنی در حوضۀ یک روداندازهبینی سیل، مؤثرترین راه پیش

کند. در این روش، بینی کرده و بر اساس آن، احتمال وقوع سیل را اعالم میهای معینی پیشهای شدید را در زمانباران

توان از این فرصت بت به باالآمدن آب رود و وقوع سیل، فرصت بیشتری وجود دارد و میبین زمان بارندگی و وقوع سیل نس

 برای انتقال مردم به جای امن استفاده کرد.

(91صفحۀ ، مخاطرات طبیعی، (1) جغرافیا)  

1گزینۀ : 204سؤال 

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

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



وامل مهم هوازدگی شیمیایی کند. اکسیژن و رطوبت از عها نیز تغییر میدر هوازدگی شیمیایی، ترکیب شیمیایی سنگ

 هستند.

(51کوهستانی، صفحۀ ، نواحی (2جغرافیا ))  

2: گزینۀ 205سؤال 

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

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

 گویند.رفت مییخ

(55و  54های کوهستانی، صفحه، نواحی (2جغرافیا ))  

1: گزینۀ 206سؤال 

 اند.جومی و صنایع هوافضا مناسبعلت داشتن آسمان صاف و بدون ابر، برای تحقیقات ننواحی بیابانی به

(72بیابانی، صفحۀ ، نواحی (2جغرافیا ))  

2: گزینۀ 207سؤال 

گیرد؛ یعنی ساکنان یک ناحیه، ست که مکان واقعی و هستۀ اولیۀ شهر یا روستا ابتدا در آنجا شکل میمقر یا مکان محلی

 یابد.کنند و سپس شهر یا روستا از آن نقطه توسعه میشهر یا روستا را در آنجا بنا می

(109های شهری و روستایی، صفحۀ سکونتگاه، (2جغرافیا ))  

1: گزینۀ 208سؤال 

، عالوه بر رشد طبیعی جمعیت شهری، عامل مهاجرت زیاد از حال توسعه ع شهرنشینی در کشورهای درعلت اصلی رشد سری

ها به نیروی کار نیاز پیدا کردند و در نتیجه، روستا به شهرها بوده است. به این ترتیب که با توسعۀ صنعتی، کارخانه

 ه نواحی شهری مهاجرت نمودند.روستاییان برای دریافت دستمزد بیشتر و خدمات و تسهیالت بهتر، ب

(120های شهری و روستایی، صفحۀ سکونتگاه، (2جغرافیا ))  



2: گزینۀ 209سؤال 

خصوص هرچند در شهرها میزان دریافت انرژی خورشید به دلیل آلودگی هوا، کمتر از نواحی پیرامونی است، هوای شهرها به

های صنعتی، ز فعالیتگیرد که ناشی اتر است. اغلب، بر فراز شهرها یک جزیرۀ حرارتی شکل میدر نواحی مرکزی گرم

 ها و وجود ذرات آالینده در هوا است.ها در وسایل نقلیه و ساختمانگرمای ناشی از مصرف سوخت

(132های شهری و روستایی، صفحۀ سکونتگاه، (2جغرافیا ))  

4: گزینۀ 210سؤال 

های کشور و همچنین ایجاد اند و در کشورهای طویل، نظارت حکومت بر همۀ قسمتشورهای ژاپن و نروژ هر دو طویلک

 شود.، با مشکالتی مواجه میخطوط ارتباطی

(151و  150های نواحی سیاسی، صفحه، (2جغرافیا ))  

 4: گزینۀ 211سؤال 

 الف: تکوینی: توجه به گذشته برای بررسی پدیدۀ جغرافیایی

گونه کنند. اینبینی میهای تکوینی، ساختاری و کارکردی، آیندۀ مکان را پیشدانان، بر اساس تحلیلجغرافی نگر:ب: آینده

 شود.کار گرفته میبه (آمایش سرزمینریزی فضایی )مطالعات جغرافیایی برای برنامه

 های فضای یک شهرج: کارکردی: شناخت نقش سیستم

(10ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا، صفحۀ جغرافیای سال چهارم، )  

1گزینۀ : 212سؤال 

های سیستم هستند که طی فرایندی، شرایط رشد گیاه را فراهم در سیستم خاک، آب و هوا و انرژی خورشید ورودی

 اند.سازند. محصول کشاورزی، تبخیر و تعرق نیز خرجی این سیستممی

(11جغرافیای سال چهارم، سیستم چیست؟، صفحۀ )  



4: گزینۀ 213سؤال 

 گیرد.های انسان در مکان شکل میشود؛ زیرا همۀ فعالیتترین پرسشی است که در جغرافیا مطرح می، اصلیکجا

(20های جغرافیایی، صفحۀ روش پژوهشوجغرافیای سال چهارم، راه)  

2: گزینۀ 214سؤال 

نقشهبرداري دریایی )آبنگاري( عبارت است از تهیۀ نقشههاي دقیق از وضعیت ناهمواريهاي کف دریاها و اقیانوسها. از 

این نقشههاي براي ترسیم شکل سواحل، مشخصنمودن مرزهاي دریایی، اندازهگیري ابعاد پنهان آیسبرگها و... استفاده 

میشود. 

(جغرافیاي سال چهارم، نقشه و فرایند تهیۀ آن، صفحۀ 
(41

سؤال 215: گزینۀ 3 

هوا، آب،  کاهش ضخامت الیۀ اُزن، تخریب جنگلها، ازبینرفتن تنوع زیستی، بیابانزایی، افزایش آلودگیهاي مختلف )

خاك و صدا( و وقوع سیالبهاي سهمگین بخشی از مخاطرات و تهدیدات زیستمحیطی پیرامون ما را تشکیل میدهند.  

جغرافیاي سال چهارم، نقش جغرافیا در مدیریت محیط (صفحۀ 104)
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4( 632 سوال

=ها گزینه سایر تشریح

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

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

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

3گزینه(632 سوال

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

.است برقرار

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

.است

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

6 گزینه( 632 سوال

= ها گزینه سایر تشریح

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

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

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

4 گزینه(632 سوال

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

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



6 گزینه(642 سوال

 شخصیه قضیه بنابراین است نشده بیان جمله در که او کلمه یعنی است مشخص فردی موضوع عبارت این در

.باشد می

4 گزینه( 641 سوال

 تداخل باشد صادق ای قضیه اگر که دانیم می و تضاد تحت تداخل رابطه اصل قضیه با گزینه این اول قسمت 

.است نامعلوم کذب و صدق نظر از آن تضاد تحت

 الصدق الزم مستوی عکس کلی سالبه که آنجایی از و است آن اول قسمت مستوی عکس گزینه این دوم قسمت

.است نامعلوم نیز قضیه این کذب و صدق ندارد

3 گزینه(646 سوال

ها گزینه سایر تشریح 

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

.سوزد نمی آن دسته و قابلمه. است فلزی آن دسته و قابلمه

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

.است خوار علف حیوان این پس. است

 داستان کتاب مریم شده مشاهده که مواردی اساس بر چون است استقرا یک اساسا عبارت این( 4 گزینه

.خواد می داستان کتاب همواره وی  که صورت این به شده بیان کلی حکمی خواند می

3 گزینه( 643 سوال

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

.گرفت نتیجه را( دارد وزن هوا) تالی وضع

6گزینه(644 سوال



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

.باشد می انی

6گزینه( 642 سوال

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

 .باشند وسط حد توانند نمی( ب) و

1 گزینه( 642

گزینه سایر تشریح

.اند مشترک هستی و وجود اصل در اشیا(6 گزینه

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

.شود مطرح هم دیگر علوم در است ممکن تغییر و ثبوت مسئله(4 گزینه

3 گزینه( 642 سوال

ها گزینه سایر تشریح

.است بوده مکانی و زمان چه به متعلق بشر های اندیشه نخستین که دانیم نمی(1 گزینه

.بدانند فلسفی تفکر مهد را آن تا شد باعث یونان در وافسانه رمز زبان با تعقل زبان جایگزینی( 6گزینه

 حیطه در او تفکرات عمده بلکه نپرداخت نخستین شناسان جهان توجه مورد مسائل به صرفا سقراط(4 گزینه

.بود روزمره زندگی

1 گزینه(642 سوال

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

1 گزینه(642 سوال



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

.گیرد می رانتیجه

3 گزینه(622 سوال

 شدن پدیدار و ماده از صورتی شدن زایل دهنده نشان همگی.. و فساد و کون فنا، و پیدایش والدت، و مرگ

.هستند فعل به قوه از شی حرکت در طبیعت تاثیر همان یا آن بر دیگر صورتی

3 گزینه( 621 سوال

 وجود به االضالع منتظم دایره اسم به چیزی گاه هیچ بنابراین ندارد ارتباطی هیچ دایره مفهوم با ضلع مفهوم

.است الوجود ممتنع و آمد نخواه

6 گزینه( 626 سوال

 شدن پدیدار با که دارد ذاتی امکان از نشان باشد مساوی معلول یک برای علت تحقق عدم و تحقق فرض اینکه

.آمد خواهد وجود به سرانجام معلول تامه علت

4 گزینه(623 سوال

نفس درونی سیر:پرنده پرواز

حقیقت سوی به نفس سلوک های سختی:قاف کوه های پرتگاه

طریق پیر: فرشته

1 گزینه(624 سوال

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

4 گزینه(622 سوال

گزینه سایر تشریح



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

.است شده آمیخته هم به ظلمت و نور که است وسطی مغرب در( 6گزینه

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

1 گزینه( 622 سوال

گزینه سایر تشریح

.است ذوقی روش با غلبه سهروردی فکر نظام در(6 گزینه

.است فارابی ثانی معلم( 3 گزینه

.برند نمی بهره عقلی قبح و حسن روش از فالسفه(4 گزینه

4 گزینه(622 سوال

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

.هستند

6 گزینه( 622 سوال

 که آید می پیش سوال آن آنگاه شود می تقسیم ماهیت و وجود بخش دو به ما ذهن در واقعیت یک هنگامی

.بود خواهد آنها از یک کدام با اصالت

6 گزینه(622 سوال

گزینه سایر تشریح

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

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

 به که است معلول و علت اولیه مصداق درک و باشد می حصولی علم وسیله به علیت کلی قانون درک(4 گزینه

.است ذهن نزد در و حضوری صورت



3 گزینه( 622 سوال

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








