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 1گزینه  -136

 های خط پهلوی است که باعث جایگزینی خط عربی شد. ، یکی از موارد دشواری1ویژگی ارائه شده در گزینه 

 تشریح گزینه های نادرست:

ی جنوبی فارسی آثار شاخه تورفان ترکستان نمونه هایی ازنوشته های مانوی به دست آمده در  -2گزینه 

 میانه)پارسی میانه( هستند.

 هجا)حرف( دارد. 36خط میخی  -3گزینه 

 د.شپس از اسالم، خط پهلوی در والیات شرقی ایران برای نوشتن آثار فکری و فلسفی استفاده می -4گزینه 

 (11تا  8، تاریخ ادبیات ایران، ص 1)تاریخ ادبیات 

 

 2گزینه  -137

 :موارد نادرست

 ه.ق. وفات یافت. 431هجری در بلخ زاده شد و در سال  350الف( عنصری حدود سال 

 بیت است. 2000ج( قصاید عنصری حدود 

 (67و  66، تاریخ ادبیات ایران، ص 1)تاریخ ادبیات 

 

 4گزینه  -138

 طبرسی مانند کشف االسرار در نیمه اول قرن ششم هجری نوشته شده است، اما به زبان عربی. "مجمع البیان"

 (117تا  115، تاریخ ادبیات ایران، ص 1)تاریخ ادبیات 

 

 2گزینه  –139



 تشریح گزینه های نادرست:

 هجری به پایان رسیده است. 528در سال  "طریق التحقیق"کار سرودن  -1گزینه 

 به پایان رسیده است. 525در سال  "حدیقه"کار سرودن  -3گزینه 

 بیت است. 1000سنایی شامل حدود  "سیرالعباد الی المعاد" -4گزینه 

 (135و  134، تاریخ ادبیات ایران، ص 1)تاریخ ادبیات 

 

 3گزینه  -140

فضل اهلل همدانی اشاره دارد که بهتر از هر  خواجه رشیدالدینی نوشته "جامع التواریخ"متن مورد نظر به کتاب 

  ی مغوالن را در کتابش منعکس کند. ی دیگری توانسته است، اوضاع اجتماعی و باورها و خلقیات زمانهنویسنده

 (34، تاریخ ادبیات ایران، ص 2)تاریخ ادبیات 

 

 1گزینه  -141

 از آثار مال احمد نراقی اند. "طاقدیس"و مثنوی  "دیوان غزلیات" -

تخلص حاج مال هادی سبزواری)از علمای عهد صبا که به شعر و شاعری روی آورده بودند(، متخلص به  -

 بود. "اسرار"

 (77، تاریخ ادبیات ایران، ص 2)تاریخ ادبیات 

 

 4گزینه  -142

یاتش، لحن و آهنگ پرسوز و گداز را منتشر کرد. او در حبس "خراسان"ی بهار در دوران استبداد صغیر روزنامه

 مسعود سعد را با صالبت و استحکام زبانی ناصرخسرو قرین کرده است. 

 (103و  102، تاریخ ادبیات ایران، ص 2)تاریخ ادبیات 

 4گزینه  -143



 اشراق و فصلی در دوزخآثار آرتور رمبو: 

 آثار استفان ماالرمه: بعدازظهر یک فون و نظم و نثر

 ی دزدیده شده، سوسک طالیی و سایه.آلن پو: تیمور لنگ، کالغ، جنایت در کوی غسالخانه، نامهآثار ادگار 

 (226و  225، تاریخ ادبیات جهان، ص 1)تاریخ ادبیات 

 

 1گزینه  -144

 تشریح گزینه های نادرست:

 ی کاملسروده "الالجئه زن آواره"نخستین شعری که با مضمون آوارگان فلسطینی سروده شده است،  -2گزینه 

 سلیمان است.

 کرد.المالئکه عقاید خود را طی مقاالت متعدد در آن منتشر میای بود که نازکنام مجله "اآلداب" -3گزینه 

 داند. نویس نسل جدید عرب میالسمان را نخستین و بزرگترین رمانغالی شکری، غاده -4گزینه 

 (201و  200، 190، 188، تاریخ ادبیات جهان، ص 2)تاریخ ادبیات 

 

 4گزینه  -145

 پیامبر، المواکب و اشک و لبخندآثار جبران خلیل جبران: 

ی شرف، پایان دنیا، خانه ای از گوشت و رودخانه و سرود آثار یوسف ادریس: سرباز سیاه، شب تابستان، حادثه

 غربیان

 ها.ای برای یاسمننامهغم های بیروت، دربندکردن رنگین کمان و، کابوس75السلمان: بیروت آثار غاده

 (201و  200، 198، تاریخ ادبیات جهان، ص 2)تاریخ ادبیات 

 

و به شکل شاعرانه ناشی از بندگی  شاعر علت آزادگی سرو را :حسن تعلیل:3گزینهـ 146سوال

 تبند محن تشبیه:  است./ کوتاهی در برابر معشوق دانسته



 تشریح سایر گزینه ها:                                                                               

 اسلوب معادله ندارد.                                                                               :1گزینه 

                                                           دم مجاز از لحظه            / ایهام ندارد: 2گزینه 

 بیت تضاد ندارد.                                                          آتش استعاره از عشق/: 4گزینه 

 بیان و بدیع-ترکیبی آرایه های ادبی/

 

خون مجاز  -ه عالقه شباهت()مجاز ب استعاره از محبوب و معشوق سرو روان: :1گزینهـ 147سوال

 خون ریختن کنایه از کشتن است نه مجاز. نکته: / جهان مجاز از مردم جهان - از کشتن

 

 تشریح سایر گزینه ها:                                                                             

 کشیده شدن توسط محبت استعاره مکنیه و تشخیص است.                                    : 2گزینه 

لعل استعاره از لب و مجاز به عالقه  / چشم عشوه فروش استعاره مکنیه و تشخیص: 3گزینه 

 شباهت

           شیدن بلبل استعاره مکنیه و تشخیص                                        زحمت ک: 4گزینه 

 ترکیبی-بیان آرایه های ادبی/

 

ن )سخ شیرین سخن حس آمیزی: / شیرینو تلمیح به داستان خسرو  تلمیح: :2گزینهـ  148سوال

خسرو و شیرین معشوقه خسرو که در این معنا با -2شکر خوردنی -1شکر: ایهام تناسب: شیرینی(/

 معشوقه خسرو-2نوعی مزه -1شیرین: ایهام: تناسب دارد.

 ترکیبی-آرایه های ادبی/بدیع



 

 دهان سازمت :بیت ج( تشبیه:1گزینهـ 149 سوال

 جام و جان جناس: بیت الف(

 عشق                                                              -2تجارت -1سودا: ایهام: بیت ب(

                          نامیدن و خواندن فلک استعاره و تشخیص                         بیت د(

 اسلوب معادله دارد.                                                                            (ـبیت ه

 ترکیبی-بیان و بدیع آرایه های ادبی/

 ابروی معشوق به تیغ تشبیه شده است. تشبیه: : بیت ج(3گزینهـ 150سوال

 نشانی از قیامت است.قیام معشوق  اغراق: بیت د(

 نقاشیتصویر، -2چهره -1صورت: ایهام: بیت الف(

 شب :2نشر صبح، :1نشر / طره مشکین :2لف بناگوش، :1لف بیت ب(

 بیان و بدیع/ترکیبی آرایه های ادبی/                                                                           

 

 

 (181 یصفحه،  26درس ،نقد ادبی) «2»ي گزينه -151

 در زمینه نقد اجتماعی شهرت دارند.« 2»منتقدان نام برده در گزینه 

 

 ( 10تا  6 یصفحه، 2و1درس  ،قافیه) «2»ي گزينه-152

در این بیت  است. (1و تبصره ) ( 2طبق قاعده )( حروف قافیه و فشانی و گرانی( کلمات قافیه، )ان + یگهر) در بیت الف

( در بیت ج نیز )سلیمانم و جانانم( کلمات قافیه، )ان + ینیست.  4)ان( در هیچ کدام از کلمات پسوند و مشمول تبصره 

 است. (1و تبصره ) ( 2طبق قاعده )حروف قافیه و 

 های دیگر:تشریح گزینه



است. زیرا )ان( در پری  (4تبصره ) و ( 2طبق قاعده )( حروف قافیه و )ان کلمات قافیه، (میهمانپری طلعتان و ) در بیت ب

در )جانان( نیز دور از ذهن  4طلعتان پسوند است. ممکن است این بیت با بیت ج نیز اشتراک داشته باشد زیرا تبصره 

 نیست. در این صورت سوال دو پاسخ دارد.

 است. (2و  1و تبصره های ) ( 2طبق قاعده )( حروف قافیه و ها-ِ)ار+  کلمات قافیه، (ها ستاره ها و شراره)در بیت د 

 (12و  11 یصفحه، 2درس ،قافیه)             «3»ي گزينه-153

 باشند.کلمات قافیه و صحیح می( دریا و سوزن ها )حق( در هر دو مصرع در یک معنا و ردیف است.« )3»در بیت گزینه 

 های دیگر:گزینهتشریح 

 نوحه و شرحه( = عدم تطابق در حروف قافیه به طور کلی«: )1»گزینه 

 عدم تطابق در صامت( = خلد و برد«: )2»گزینه 

 عدم تطابق در صامت )تاخت و ببافت( = «: 4»گزینه 

 

 (59و  54ی ، صفحه8و7عروض، درس)             «1»ي گزينه -154

 است.با وزن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن از اوزان دوری « مجتث مثمن مخبون» بحر 

 (46تا  43 ی، صفحه6 عروض، درس)             «4»ي گزينه -155

 .استو فاقد اختیارات شاعری   «فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن»بر وزن « 4»گزینه بیت صورت 

 های دیگر:تشریح گزینه

 تغییر کمیت مصوت در )غیر(«: 1»گزینه 

 حذف همزه در )برآمد(«: 2»گزینه 

 حذف همزه در )گرت امروز(«: 3»گزینه 

 (46تا  43ی ، صفحه6عروض، درس )             «3»ي گزينه -156

وت ت: )گویی( ابدال، )بطّ( تغییر کمیت مصاسروده شده است. اختیار« مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» بر وزن « 3»گزینه  بیت

 کوتاه به بلند، )زده است( حذف همزه، بلند بودن هجای پایانی 

 (52ی ، صفحه7عروض، درس)             «1»ي گزينه -157

است  «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن  »« 1»و وزن بیت گزینه  «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن  »وزن بیت صورت سوال 

 هستند. 4که هر دو در گروه وزنی 

 های دیگر:تشریح گزینه

 9مفعول مفاعلن فعولن = گروه «: 2»گزینه 

 8مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن = گروه «: 3»گزینه 

 5مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن = گروه «: 4»گزینه 

 

 (54ی ، صفحه7عروض، درس)             «4»ي گزينه -158



 سروده شده است.«  هزج مسدس اخرب مقبوض» و در بحر « مفعول مفاعلن مفاعیلن»بیت صورت سوال بر وزن 

 

 (ترکیبیشناسی، سبک)              «3»ي گزينه -159
 معانی پنج کلمه مفتتن، نفور،شنعت،اغوا و باشرت درست است.

کار می رود/ حرون: سرکش/ تمنع= استواری/ بختی=  کلمات با معانی نادرست: مدر= گل و آن چه البالی خشت دیوار به

 شتر نر بزرگ

 

 (ترکیبیشناسی، سبک)              «4»ي گزينه -160

 اشاره شده است. دلسوزی شمع برای دل شاعر به « 2» گزینه در بیت صورت سوال و بیت

 (شناسی، ترکیبیسبک)              «3»ي گزينه -161

 اشاره شده است.  لزوم عدم اطمینان به خوشرویی دشمن به« 3»ی صورت سوال و بیت گزینه در بیت

 (148ی ، صفحه21شناسی، درسسبک)             «4»ي گزينه -162

 اشاره شده است.ضرورت وجود پیر و راهنما در طی طریقت به « 4»ی و بیت گزینهدر بیت صورت سوال 

 (108ی ، صفحه16شناسی، درسسبک)             «1»ي گزينه -163

فاقد این « 1»اشاره شده است. اما بیت گزینه ناتوانی عقل و استدالل در راه عشق به « 4و  3، 2»های در ابیات گزینه

 معناست.

 (153 ی، صفحه22شناسی، درس سبک)             «2»ي گزينه -164

 مورد نظر بوده است.پایبندی به عشق و ناتوانی در جنگ با آن « 2» یصورت سوال و بیت گزینهعبارات در 

 (ترکیبی شناسی،سبک)              «3»ي گزينه -165
 ن: بیت بق و تعیّترک تعلّ

 به مقام ارشاد رسیدن: بیت ه

 به ثمر نشستن: بیت د

 نکوهش تقلید: بیت ج

 تمنای محبت: بیت الف

 



 79سراسري انساني   چي( )قلم كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش
 

 

 

 

 (ترکیبي(، 3)ترجمه، عربي )  «4»ي  گزينه -611
«: اإلنساان اّذا    / »)اسلوب مدح( خوب انسانی است «: نعمَ االنسان»

ملتام  باشاد/   «: یلتام  »: صادق باشاد/  «یکون صادقاً» انسانی که.../

 امانتدار «: األمانة»راستگویی/ «: اّصّدق»

م ترجماه  دقت کنید فعل باید به صورت فعل و اسم نیم به صاورت اسا  

نادرسات  « راساتگو، صاادق و...  »به صورت « یکون صادقاً»شود، پس 

 است.

 (ترکیبيسال چهارم،  )ترجمه، عربي  «3»ي  گزينه -611
برخی از مرد / «: بعض اّنذاس»شوند/  جا( بیدار می )در این«: یستیقظُ»

«: یُریادون »زیارا نناان/   «: ألنذهام »)اسم مصغذر( کمی قبل از/ «: قبیل»

دساتان  «: أیادهیم اّمقتادر   »: که برسانند/ «أن یوصلوا»خواهند/  می

  خودکفایی«: اإلکتفاء اّ ذاتی»توانمند خود/ 

 ((، ترکیبي2)ترجمه، عربي )  «4»ي  گزينه -611
«: عنادما »/ هاا(  مانند مورچه باش )ح ف سایر گمیناه «: کُن کاّنذملة»

«: ال تنتظر»انگشتت/ «: اِصبعک»دهی/  قرار می«: تجعل»هنگامی که/ 

 راهش را«: طریقها»دهد/  تغییر می«: تُغیّر»ماند/  منتظر نمی

 (، ترکیبي(3و ) (2)ترجمه، عربي ) «3»ي  گزينه -611
 :گرید  ها نهیگم حیتشر

یک درخت هرگاه بر زماین بیفتاد، هماه مارد  نن را     »«: 1»   نهیگم

 درست است.« کنند احساس می

، هیچ کاس  کند وّی هنگامی که جنگلی بمرگ رشد می»«: 2»   نهیگم

 درست است.« کند نن را احساس نمی

« ها به افتادنت، بیشتر است، پس مراقب بااش   دقذت نن»«: 4»   نهیگم

 درست است.

 (ترکیبي(، 3) ( و2) ، عربيتعریب)  «2»ي  گزينه -611
)نکاره(  «: باا یاک ّبدناد   / » و ّو«: اگرچه/ »تصدّقوا«: صدقه بدهید»

«: خوبیهایتاان / »جمءاً«: جمئی/ »ّتُحسَب«: تا محسوب شود/ »ببسمة

 حسناتکم

و  « کناد  باور کرد، بااور مای  »به معنا  « صدَّقَ، یُصدِّقُ»دقت کنید که 

 است.« دهد صدقه داد، صدقه می»به معنا   « تصدَّقَ، یتصدَّقُ»

 (ترکیبي، (3) ( و2) عربي، تعریب) «1»ي  گزينه -616
ف )حا   ّیتنی کنت أستطیع، ّیتنی کنات أقادر  «: وانستمت کاش می»

/ أن اُدیمَ«: ادامه دهم/ » دراستی«: تحصیل خود را/ »(3و  2ها   گمینه

أنفَع )اسم تفضیل باید بیایاد، ناه اسام    «: مفیدتر»ألکونَ/ «: تا باشم»

 (.شوند ح ف می 4و  2ها   فاعل؛ پس گمینه

 ((، ترکیبي2، عربي )اعراب گذاري)  «2»ي  گزينه -611
که فعل امار اسات، معطاوف    « أحبِبْ»فعل امر است، زیرا به « تَواضَعْ»

 یک اسم است.« تَواضُع»شده است، در حاّی که 

 (16ي  صفحه، ، عربي سال چهارماعراب گذاري) «1»ي  گزينه -611
یُا کَرُ ِّبَیاانِ هیِاةِ    اّحالُ وَصفٌ مَنصوبٌ »گ ار  کامل عبارت:  حرکت

صااحِبَ  ةِ یُسمَّیانِ فی ها ِهِ اّحاَّا  حینَ وُقوعِ اّفِعلِ اّفاعِلِ أو اّمَفعولِ 

 « اّحالِ

 (، ترکیبي(3عربي )، تحلیل صرفي و نحوي)  «1»ي  گزينه -611
 ها  دیگر: تشریح گمینه

 اسمی جامد است، نه مشتق.« فصاحة«: »2»   گمینه

 زیرا اسمی صحیح اآلخر است.نادرست است، « مقصور«: »3»   گمینه

اسات، بناابراین   «     ز»، «تمیّامت »حروف اصلی فعل «: 4»   گمینه

 نادرست است.« مضاعف»

 (ترکیبي(، 2، عربي )تحلیل صرفي و نحوي)  «1»ي  گزينه -611
 ها  دیگر: تشریح گمینه

زیرا افعاال مقارباه اسام و خبار     نادرست است، « فاعل«: »2»   گمینه

 .دارند، نه فاعل

 چون مجرد است.نادرست است، « ممید ثالثی«: »3»   گمینه

، چون از باب مفاعله و از نادرست است« مصدره: سفر»«: 4»   گمینه

 ، نادرست است« ممنوع من اّصرف»چنین  است. هم« مُسافر »مصدر 

 (1ي ، صفحهقواعد اسم، عربي سال چهارم)  «4»ي  گزينه -611
« تطلاع »جا فاعالِ فعالِ    اسم مؤنث مجاز  است که در این« اّشذمس»

 واقع شده است، پس هیچ اجبار  نیست که فعل حتما مؤنث بیاید.

همگی واجاب   «کی تُدبرّیسَت، ّتشرقَ و »ها   ها، فعل گمینه در سایر

صاورت مؤناث بیایناد، زیارا کاه       اّتأنیث هستند، یعنی اجباراً باید به

فاعلشان ضمیر مستتر  است که به یک اسام مؤناث پایش از خاود     

 گردد. برمی

 (69ي  ، صفحهعربي سال چهارم، قواعد اسم)  «4»ي  گزينه -611
 است. مفعول به و محال منصوب« من»و  فاعل« اهلل»

 ها  دیگر: تشریح گمینه

 فاعل و محلذا مرفوع است.« مَن»«: 1»   گمینه

 فاعل و محلذا مرفوع است.« مَن»«: 2»   گمینه

 فاعل و محلذا مرفوع است.« مَن»«: 3»   گمینه

 (ترکیبي، قواعد اسم، عربي سال چهارم) «4»ي  گزينه -611
« مَن»خبر است، دقت کنید که « مَن»مبتدا و « اّمؤمن»در این گمینه 

که بعد از نن قرار گرفته است، « یُعلِّمُ...»   موصوف نیست و جمله

    موصول است، نه جمله   وصفیه. صله

 ها  دیگر: تشریح گمینه

 صفت نن است.« جاریة»خبر و موصوف است. « عین«: »1»   گمینه

جمله   « کنتُ أذهبُ»خبر و موصوف است. « مکان»«: 2»   گمینه

 نن است. وصفیه برا 

جمله   وصفیه « نقدر»خبر و موصوف است. « صدر »«: 3»   گمینه

 برا  نن است.

 (31ي  ه، صفح، عربي سال چهارم)انواع اعراب «2»ي  گزينه -611
کند که وارد شدن در  گوید کدا  گمینه بیان می صورت سؤال می

فعل امر است و « اُذکرنَ»، «2»   در گمینه   ذکر است رحمت، نتیجه

  عبارت: ا  دانش  ترجمه .جواب طلب و مجمو  محلذاً« تدخلنَ»

    نموزان  خدا را ذکر گویید تا در رحمتش وارد شوید

، جواب طلب مجمو  نشده است، یعنی نون اعاراب  ها  دیگر گمینه در

 ها به اشتباه ح ف نشده است: تدخلی، تدخال، تدخلوا. از نخر فعل

 (35و  33ي ها ، صفحهسال چهارم، عربي صوبات)من  «4»ي  گزينه -611
 نوع از مفاعیل وجود دارد: چهاردر این گمینه 

مفعول «: دعاء» مفعول فیه/«: ّیالً»در ادعونی: مفعول به/ «  »ضمیر 

  مفعول ّه«: تقرذباً»مطلق/ 

 ها  دیگر: تشریح گمینه

 مفعول فیه«: اّیو َ» : مفعول به/«کَ/ مریضاً«: »1»   گمینه

 : مفعول مطلق«بیعاً»مفعول به/ «: هیبة/ اآلخرین«: »2»   ینهگم

 در تقوّینا: مفعول به« نا»ضمیر «: 3»   گمینه

 (11)داخل  اختصاصي عربي
 



 9696كد:  661  كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش    73سراسري انساني 

 (73تا  97ي ها ، صفحه(3)، عربي )توابع  «2»ي  گزينه -616
  اسمیه نمده است و نقش مبتدا  دا  جملهتدر این گمینه، در اب« کلذ»

 ت.گرفته است، بنابراین برا  تأکید نیامده اس

 :گرید  ها نهیگم حیتشر      

 مؤکذد و از توابع است.« کلذ«: »1»   نهیگم

 مؤکذد و از توابع است.« کلذ»«: 3»   نهیگم

صفت و از توابع  ؛بعد از اسم اشاره نمده است« اّطذلذاب»«: 4»   نهیگم

 است.

 (97ي  ، صفحهسال چهارم ، عربيمنصوبات)  «3»ي  گزينه -611
مستثنی مناه اسات کاه    « إّذا»  قبل از  ر جملهد« أحدٌ»در این گمینه، 

 ح ف نشده است.

 (636ي  ، صفحه(3)، عربي )اسالیب جمله «1»ي  گزينه -611
   اسمیه، مبتدا  جمله«: ما: »سلوب تعجّب وجود داردر این گمینه اد

   متعجّب منه و مفعول به است.«: یو »ل تعجّب و عف«: أشدّ»

 (636ي  (، صفحه3، عربي )بالغت) «3»ي  گزينه -611
 در این گمینه دو تشبیه وجود دارد:

    «سمّ»به « اّغضب»تشبیه «/ سحر»به « اّرذفق»تشبیه 

 ها  دیگر: تشریح گمینه

 «ارقس»به « اّنذو »یک تشبیه: «: 1»   گمینه

 «صیّاد»به « تبسُّم اّمؤمن»یک تشبیه: «: 2»   گمینه

 «ضرم»به « اّجهل»یک تشبیه: «: 4»   گمینه

 (616ي  (، صفحه3، عربي )بالغت) «2»ي  گزينه -611
    .میان کلمات پایانی نهنگ یا سجع وجود ندارد نهیگم نیدر ا

 :گرید  ها نهیگم حیتشر

 .سجع موجود است« اإلنسان/ اّلذسان»میان کلمات «: 1»   نهیگم

 سجع موجود است.« جفاکَ/ أخاکَ»میان کلمات «: 3»   نهیگم

 سجع موجود است.« بتَراأل /اّکوثر»میان کلمات «: 4»   نهیگم

 

 

 

 



 (1 تاریخ ایران و جهان)ـ  186سوال 

 2پاسخ: گزینه 

زیگورات چغازنبیل را نشان می دهد که به صورت پلیکانی ساخته شده است که این معبد در  44تصویر صفحه 

 دوره ایالم به تقلید از بناهای مذهبی میان رودان ساخته شده است.

 (1)تاریخ ایران و جهان  ـ187

 3پاسخ:گزینه 

زمامداری سلجوقیان به همت عمید الملک کندری، وزیر طغرل، فارسی زبان رسمی و اداری شد و در ابتدای 

 زیان فارسی بدون نفی زبان های دیگر در سرتاسر قلمرو پهناور سلجوقیان گسترش یافت.

 تشریح گزینه های دیگر:

 مربوط به دوران حاکمیت مغوالن و تیموریان است.«: 1»گزینه 

ن از قشرهای اجتماعی سده های نخست هجری نقش زیادی در حفظ و تداوم سنت ها،آداب دهقانا«: 2»گزینه 

 و رسوم و فرهنگ ایرانی داشتند.

 سامانیان زبان فارسی دری را به عنوان زبان علم و دین کردند.«: 4»گزینه 

 (60ـ صفحه 6درس  ،1ـ )تاریخ ایران و جهان 188

 4پاسخ: گزینه 

 پازیریک، در دوره هخامنشیان در ایران بافته شده است.بنا بر روایات مشهور فرش 

 (114، صفحه12، درس1ـ )تاریخ ایران و جهان  189

 1گزینه 



در طول سال های درگیری امام با مخالفان و دشمنان عدالت، عده ای نفع خویش را در کناره گیری و انزواطلبی 

روه که در تاریخ به قاعدین )برجای نشستگان( دیدند و در جدال حق و باطل سکوت کردند. گوشه گیری این گ

 و اشرافیت مال اندوز را تقویت و جبهه حق را تضعیف کرد.معروف شدند، در واقع جبهه امتیازطلبان 

 (211و  210، صفحه22ـ درس  1ـ )تاریخ ایران و جهان  190

 2پاسخ: 

ای جدیدی برای جدال مسیحیان با نزدیک شدن به سال هزار میالدی )اواسط قرون وسطا( کم کم زمینه ه

 اروپایی با جهان اسالم به وجود آمد. این زمینه ها عبارت اند از:

پیشرفت مسیحیان در  -3افزایش جمعیت و بروز مشکالت اجتماعی  -2انتظار ظهور عیسی )ع(  -1

 نبرد مالزگرد -4اندلس

 ـ درس ، صفحه( 2ـ )تاریخ ایران و جهان 191

 4پاسخ: گزینه 

پاشا پس از جلب رضایت سلطان عثمانی برای تاسیس سلسله خدیوان، اصالحاتی در کشور انجام داد. محمد علی 

از جمله امور مالی کشور را تنظیم کرد، راه های ارتباطی را توسعه داد و گروهی از جوانان مصری را برای 

 فراگیری علوم جدید به اروپا فرستاد.

 تشریح گزینه های دیگر:

 علی پاشا مانع دست اندازی انگلیسی ها بر مصر شد. محمد«: 1»گزینه 

 با احداث کانال سوئز مخالفت کرد.«: 2»گزینه

 فرانسویان را از مصر بیرون راند.«: 3»گزینه

 (91، صفحه11، درس2ـ )تاریخ ایران و جهان  192

 2پاسخ گزینه 



فرماندهان آلمانی و ژاپنی به عنوان جنایتکار در کنفرانس یالتا روس ها خواهان محاکمه و اعدام تمامی سران و 

 جنگی بودند که با مخالفت امریکا و انگلیس قرار گرفت.

 (13، درس 110، صفحه2ـ )تاریخ ایران و جهان  193

 3پاسخ گزینه 

 شیخ بهایی کتاب جامع عباسی در عصر صفوی را نگاشت.

 تشریح گزینه های دیگر:

 را در قالب تازه ای احیا کرد. میرداماد فلسفه ابن سینا«: 1»گزینه

 عالمه مجلسی مجموعه عظیم بحار االنوار را نگاشت.«: 2»گزینه

 مالصدرای شیرازی، فلسفه و حکمت را رونق بخشید. «:3»گزینه

 ، درس، صفحه(2ـ )تاریخ ایران و جهان 194

 4پاسخ: گزینه

امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران  در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا، فردی انگلیسی به نام تالبوت،

را با دادن هدایای بسیار به شاه و همراهان اوبه دست آورد.ایت اهلل سید علی اکبر فال اسیری در شیراز، ایت اهلل 

 جواد اقا مجتهد در تبریزو میرزا حسن آشتیانی در تهران در مخالفت با واگذاری امتیاز قیام کردند.

 (232، صفحه25، درس2ن و جهان ـ )تاریخ ایرا195

کسانی مانند سرلشکر قرنی، آیت االه مطهری، دکتر مفتح، حاج مهدی عراقی، آیت اهلل قاضی ظباظبایی و حاج 

 تقی طرخانی توسط گروهک فرقان به شهادت رسیدند و آقای هاشمی رفسنجانی و ربانی شیرازی مجروح شدند.

 (19، صفحه2ـ )تاریخ شناسی، درس196

 4 پاسخ:



بسیاری از محققان معتقدند که در اوایل حکومت داریوش یکم گاه شماری شمسی قمری بابلی منسوخ و گاه 

 شماری اوستایی به جای آن رایج شد.

 (46، صفحه4ـ )تاریخ شناسی ، درس197

 1پاسخ: گزینه

ق  1200در حدود  در هند باستان پس از آن که چندین قرن افسانه ها و اعتقادات مردم سینه به سینه نقل شد

 . م به صورت مکتوب درآمد که به آنها کتاب های ودا می گویند.

 (13، صفحه159ـ )تاریخ شناسی، درس198

 1پاسخ: گزینه 

در شیوه تاریخ نگاری سنتی، کار مورخ بیشتر ارائه اطالعات درباره فرمانروا، شرح جنگ ها و روابط سیاسی با 

 دیگر دولت ها بود.

 دیگر: تشریح گزینه های

تاریخ نویسان عهد تیموریان و ترکمانان ، تاریخ های عمومی و شرح حال فرمانروایان را مبنای کار «: 2»گزینه 

 خود قرار دادند و دسته ای دیگر به تاریخ شهر ها پرداختند. به عبارت دیگر تاریخ های محلی را نوشتند.

به نگریستن مورخ به گذشته به یاری تمامی مواردی در تاریخ نویسی جدید، مهم ترین اصل، همه جان«: 3»گزینه

 است که او را در کار بازسازی خردمندانه گذشته، یاری دهند.

 تاریخ نویسان دوران قاجار، به طور گسترده به زندگی مردم و تکاپوهای آنان توجه کردند.«: 4»گزینه 

 (85، صفحه7)تاریخ شناسی، درس -199

 3پاسخ: گزینه

هزار سال قبل باز می گردد. این آثار در دل  20ترین نقاشی های شناخته شده به حدود  زمان افرینش کهن

 تاریک ترین نقاط غار هایی در اسپانیا و فرانسه ترسیم شده اند.



 (119، صفحه9)تاریخ شناسی، درس -200

 2پاسخ: گزینه 

هدف از اینگونه سفرها دست یابی سفرها انواع مختلفی دارند یکی از آنها سفر های علمی)دانش اندرزی( است و 

 بسیاری از طالبان علوم برای بهره گیری از دانش  عالمان دینی بود.



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 97پاسخ تشریحی سؤاالت جغرافیای کنکور 

 

 (37)جغرافیای یک، نگاهی به جغرافیای انسانی ایران، ص     4گزینٔه  201 -

 شهر است. 308و  113و  51و  24ای و پایکوهی به ترتیب تعداد شهرهای ایران در نواحی کوهستانی، دشتی، جلگه

 (49ای یک، انسان و بیابان، ص )جغرافی    4گزینٔه 202 -

 است. 18و زمین بایر  1و در چراگاه  0.7واحد در هکتار، در زمین کشاورزی  0.01فرسایش خاک در هر سال در جنگل 

 (67)جغرافیای یک، آلودگی هوا، ص     1گزینٔه  203 -

تر از تر و سبکیابد؛ از این رو، در شرایط عادی، هوای مجاور سطح زمین گرما کاهش میهای اولیٔه جو، با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هودر حالت عادی، در الیه

شود؛ زیرا در این جا شود. اما در بعضی مواقع به خصوص در فصل زمستان، وضعیت برعکس میتواند به راحتی به سمت باال صعود کند و جابههای باالیی است و میالیه

 گیرد. های گرمی در باالی آن قرار میر در مجاورت زمین ساکن است و الیهتشرایط هوای سردتر و سنگین

 (130)جغرافیای یک، جمعیت و مهاجرت، ص     2گزینٔه 204 -

 ت.هاب داخلی رخ داده اسها به ایران و پاکستان که از انواع مهاجرت اجباری است به علت حملٔه شوروی شابق به افغانستان و جنگپناهنده شدن افغان

 (153دانان و توسعٔه پایدار، ص )جغرافیای یک، جغرافیا، جغرافی    2گزینٔه 205 -

 پیوندند و چرا.هایی به وقوع میها در چه مکانپراکندگی فضایی یعنی این که پدیده

 (55)جغرافیای دو، نواحی کوهستانی، ص     3گزینٔه  206 -

 است.« بسیار کم»و در قسمت پایین دست سرعت آب  « زیاد»، در قسمت میانی سرعت آب  «یادخیلی ز»در قسمت باالدست حوضٔه آبریز سرعت آب  

 (13)جغرافیای دو، ناحیه چیست؟، ص     3گزینٔه  207 -

 شود که سطح وسیعی از شمال شرق چین را پوشانده است. لس زرد رنگ و بسیار حاصلخیز است.های بادی ریز رس گفته میلس به نهشته

 (112های شهری و روستایی، ص )جغرافیای دو، سکونتگاه    4زینٔه گ 208 -

اند که در آنها اغلب هایی شناخته شدهتر است. روستاها به طور نسبی مکانتر ولی فضاهای مسکونی یا صنعتی کوچکاندازهای طبیعی بیشتر و گستردهدر روستاها چشم

 ه مشغول اند. در روستاها تعاون و همکاری بیشتر است، در شهرها نوگرایی و تغییرات اجتماعی شدیدتر است.های اولینیروهای کار به کشاورزی یا سایر فعالیت

 (127تا  125)جغرافیای دو، پراکندگی و نقش شهرها، صص     1گزینٔه  209 -

 گمرک در شهرهای بندی وجود دارد. ای و هنری، بازارهای بزرگ و متنوع در شهرهای بازرگانی و ببمه وهای ادبی در شهرهای موزهانجمن

 (146)جغرافیای دو، واحدهای سیاسی و مرزها، ص     3گزینٔه  210 -

  (44دانشگاهی، نقشه و فرایند تهیٔه آن، صجغرافیای پیش   (

 گذرد و فاصلٔه مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است.الف. خط منصف خطی است مرزی که از وسط رودخانه می

 شود.کیلومتر می 20کیلومتر است. بنابراین عرض رودخانه  4متر جه به مقیاس، هر سانتیب. با تو



 

 

 (18دانشگاهی، سیستم چیست؟ ، ص )جغرافیای پیش    4گزینٔه  211 -

کنند، پژوهشگران ه صورت واحد مطالعه میرا ب -یعنی محیط -دانان، کل یک سیستم رو، درحالی که جغرافیاست؛ از این« کل نگری»روش مطالعٔه علم جغرافیا مبتنی بر  

دهند. تنها در گزینٔه چهار به تأثیر های موردنظر خود را به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن تأثیر آنها بر یکدیگر مورد بررسی قرار میهای علوم، اجزاِء سیستمسایر رشته

 عوامل بر یکدیگر توجه شده است. 

 (22های جغرافیایی ، ص دانشگاهی، راه و روش پژوهشپیش )جغرافیای    1گزینٔه  212 -

اند؛ زیرا از نتایج آنها برای جلوگیری از های کاربردیهای علّی معموالً از نوع پژوهششود. پژوهشدر پژوهش علّی، علل یا عوامل بروز یک رویداد یا پدیده بررسی می

 شود.تکرار رویداد یا حادثٔه نامطلوب استفاده می

 (54تا  51دانشگاهی، نمایش شکل زمین، صص )جغرافیای پیش    2گزینٔه  213 -

 های اطراف نقطٔه تماس دقیق و مشابه واقعیت خواهد بود.در سیستم تصویر مسطح، تصاویر قاره

 تر است.ها در اطراف مدار استاندارد واقعیدر سیستم تصویر مخروطی نقشٔه کشورها و قاره

 شود.ای نقشٔه کشورهای اطراف استوا به طور دقیق ترسیم میانهدر سیستم تصویر استو

 (71و  68دانشگاهی، کاربرد رایانه در جغرافیا ، صص )جغرافیای پیش    3گزینٔه  214 -

ز امکان طراحی و ترسیم نی  Surferافزار ای و بسیاری اطالعات دیگر را به دست آورد. نرمتوان تصاویر ماهوارهمی  GoogleEarthافزار نرم از طریق 

 آورد. وضعیت توپوگرافی سطح زمین را فراهم می

 (94های اطالعات جغرافیایی،  ص دانشگاهی، سیستم)جغرافیای پیش    1گزینٔه  215 -

ای انواع کاربری زمین از تصاویر ماهواره برداری هوایی و پوشش گیاهی وهای توپوگرافی و نقشٔه شبکٔه زهکشی سطحی  از طریق عکسدر یک سیستم جغرافیایی الیٔه داده

 شوند.حاصل می
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 )34و  32، 31هاي  صفحه، )1(شناسی  جامعه( 

شناسـی   شناسی تفهمی و جامعه شناسی پوزیتیویستی برجامعه جامعه

  .شناسی انتقادي تقدم تاریخی دارد تفهمی بر جامعه

هاي اجتماعی بـراي   شناسی پوزیتیویستی شناخت پدیده هدف جامعه

  .ها بود بینی و کنترل آن پیش

ت توجهی که ماکس وبر به ضرورت فهم معانی رفتـار کنشـگران   به عل

  .نامند شناسی تفهمی می شناسی او را جامعه داشت، جامعه

کنـد   شناختی انتقادي به شناخت حسی و تجربی بسـنده نمـی   جامعه

بلکه سطوح دیگري از معرفت و عقالنیت را براي شـناخت علمـی بـه    

علوم  ي ارزشی را نیز جزء ها شناسد؛ به همین دلیل، داوري رسمیت می

  .داند اجتماعی می

  »4«ي  گزینه - 217

 )51ي  ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

)  خرد و کـالن (توان بر اساس اندازه و دامنه  هاي اجتماعی را می پدیده

  . و ذهنی یا عینی بودن، تقسیم کرد

سـوزي کشـتی سـانچی     اعتمـاد اجتمـاعی و متـأثر شـدن از خبـر آتـش      

  .ی و کالن هستندهایی ذهن پدیده

  .اي عینی و کالن است مراقبت از اموال عمومی پدیده

  .اي خرد و ذهنی است عالقه به پوشیدن رنگی خاص پدیده

  »4«ي  گزینه - 218

  )65و  60 هاي  ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

هـاي آن جهـان    با تغییر جهان اجتماعی موجـود و برداشـته شـدن الـزام    

به  هاي دیگري فت و به دنبال آن الزاماجتماعی جدیدي شکل خواهد گر

  .آید وجود می

ي نـوین   ساختن جهانی جدید نیازمند گسترش معرفت و آگـاهی و اراده 

  .ي بسط آن را نیز ندهد است و ممکن است جهان موجود اجازه

به عناصر هاي عمیق جهان اجتماعی باشد و  الیههایی که مربوط به  تفاوت

هایی اسـت کـه یـک جهـان      جزء تفاوت ها بازگردد، ثابت و محوري آن

  .کند اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگرتبدیل می
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 )96ي  ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

عقل در معناي وسیع و عام، ابزاري براي هر نوع شناخت و تالش علمی و 

عقل به ایـن معنـا، هـم ابـزار شـناخت امـور کلـی و        . ذهنی انسان است

تجربـی و هـم ابـزار شـناخت      ست و هم ابزار شناخت حسـی غیرطبیعی ا

از  به همین دلیل، براي شـناخت حسـی و تجربـی، گـاه    . عمومی و عرفی

و بـراي   دکنن عبارت عقل جزئی و عقل تجربی یا عقل ابزاري استفاده می

  .برند شناخت عمومی نیز گاه عقل جمعی یا عقل عرفی را به کار می
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  )49و  35، 20هاي   صفحه ، )2(ناسی ش جامعه( 

هاي هویتی اجتماعی و فرهنگی هسـتند یعنـی فـرد بـدون      بعضی ویژگی

یک هنرمنـد  «. ده باشتواند آن خصوصیات را داشت حضور در اجتماع نمی

  .هاست نیز از این ویژگی» معروف بودن

» تصویر شـخص «. ی ما فردي و شخصی هستندهاي هویت برخی از ویژگی

  .جزئی از هویت فردي اوست

ـ نهاد فرهنگی نه هـاي   ت بـه فعالیـت  ادي است که از طریق تعلیم و تربی

  .، خانواده و آموزش عالی»رسانه«پردازد؛ مانند  فرهنگی می

رفتاري بـرخالف هنجارهـاي جامعـه و     »دیدگان نکردن به حادثه کمک«

  .ي اجتماعی استدر نتیجه نوعی ناهنجار

جامعـه کسـانی را   . تنبیه و مجازات یکی از مراتب کنترل اجتماعی است

ها، قواعد و  رفتارهایی که برخالف عقاید، ارزش(که به انحراف اجتماعی 

. کنـد  دچار شده باشند، تنبیـه و مجـازات مـی   ) هنجارهاي جامعه هستند

  .نوعی تنبیه و مجازات است »اي حذف گشتن از فعالیت حرفه«
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 ) 54ي   ،  صفحه)2(شناسی  جامعه( 

هـاي   تا هنگامی که هویت اجتماعی افراد در چهـارچوب عقایـد و ارزش  

 محوري جامعه شکل گیرد، تغییرات هویتی در درون یک جهان اجتماعی

خورد و این تغییرات نه تنها در تعارض با هویـت فرهنگـی    واحد رقم می

ي فرهنگ  تواند مستلزم گسترش و توسعه بلکه میگیرد،  جامعه قرار نمی

تواند مورد تشویق و  گونه تغییرات می و به همین دلیل این اجتماعی باشد

  .تایید جامعه نیز قرار بگیرد
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 )64و  63هاي    ،  صفحه)2(شناسی  جامعه( 

هاي خـود   در تعامالت بین فرهنگی هرگاه یک فرهنگ بر عقاید و ارزش

هـاي عمیـق آن نیـز سـرایت      پافشاري نکند، داد و ستد فرهنگی به الیـه 

هـاي   کند؛ دراین صورت به مرور زمان فرهنگی که به عقاید و آرمان می

فرهنگـی کـه در مسـیر    . کنـد  خود پشت کند تحوالت هـویتی پیـدا مـی   

ها و عقاید فرهنگ دیگر را قبول کند، بـه آن   تحوالت هویتی خود ارزش

  .شود فرهنگ ملحق می

هاي صلیبی، پس از رویارویی با فرهنـگ اسـالمی،    جهان غرب طی جنگ

  .تحوالتی هویتی پیدا کرد
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 )42و  37 ،15 هاي علوم اجتماعی، صفحه( 

شـدند و   در فرهنگ اساطیري یونان، خداوندگاران متکثـر پرسـتیده مـی   

  .گیرد فرهنگ مسیحیت با دعوت به توحید شکل می

که نگاه خود را به موجودات متکثـر ایـن جهـان متمرکـز و      در فرهنگی

ي حقیقتـی برتـر،    سازد، انسان موجودي نیست کـه در سـایه   محدود می

  .ي تدبیر معنوي این جهان را داشته باشد وظیفه

بینـی و   عقالنیتـی کـه از جهـان   (هایی کـه از عقالنیـت نـوع اول     فرهنگ

ـ   ) هاي کالن دفاع نمایـد  ارزش هـاي   تواننـد از الیـه   یمحـروم باشـند، نم

  .شوند بنیادین و هویتی خود دفاع کنند و به نسبیت فرهنگی دچار می
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 )117و  89، 51 هاي علوم اجتماعی، صفحه( 

هـاي مرکـز و    ي جهانی را بـه بخـش   فرهنگ امپراطوري و سلطه، جامعه

را بـه  این پدیده، ضمن آنکه کشورهاي پیرامون . کند پیرامون تقسیم می

هـا را نیـز ایجـاد     ي سـتیز و چـالش بـین آن    کند، زمینه مرکز وابسته می

  .کند می

هردو جنگ جهانی اول و دوم با شکست یکـی از دو طـرف نـزاع پایـان     

پذیرفت و بعد از جنگ دوم نیز صلحی پایدار، استقرار نیافت؛ بلکه پـس  

  .متفقین دیروز، جنگ سرد سایه انداختاز پیروزي، بین 

  )97داخل ( علوم اجتماعی
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هاي اسـتعماري   که دولتمردان قاجار به دلیل اثرپذیري از دولتهنگامی 

به جاي مقاومت در برابر بیگانگان به سوي قراردادهاي استعماري قـدم  

آمیـز تغییـر    برداشتند، مقاومت منفی عالمان دینی به سوي فعالیت رقابت

  .کرد
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 )52ي   علوم اجتماعی، صفحه( 

ي حاکمیـت سـلوکیان،    یروزي یونانیان، در دورهفرهنگ ایرانی به رغم پ

چین با آنکه از مغوالن شکسـت خـورده بـود،    . هویت خود را حفظ کرد

ي اسالمی نیز شکست نظـامی   جامعه. فرهنگ خود را برآنان تحمیل کرد

  .ي فرهنگی بر آنان جبران کرد از مغول را با غلبه
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 )111ي   علوم اجتماعی، صفحه( 

ي سیاسی ناسیونالیستی در حرکت افراطی و اسـتعماري خـود بـا     ندیشها

ي اسالمی و رجوع به دوران پیش از اسالم براي هریـک از   عبور از دوره

هاي تازه تأسیس که بعد از دخالـت اسـتعمار در منـاطق اسـالمی      دولت

ایـن عمـل بـه قصـد     . کـرد  ویژه تدوین میاي  ایجاد شده بود، شناسنامه

شـد کـه بـه اقتضـاي عملکـرد       هایی انجـام مـی   سازي براي دولت هویت

استعماري جهان غرب پدید آمده بودند و براي رسیدن به این هـدف از  

  .شد نگاران غربی کمک گرفته می مستشرقان و تاریخ
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  )121و  118، 90، 89 هاي   علوم اجتماعی، صفحه( 

ي منورالفکران، مجلس محلی نبود که در آن قوانین بر مدار  در مشروطه

احکام شریعت تنظیم شود؛ بلکه محلی بود که در آن، قـوانین بـر مـدار    

  .گرفت اراده و خواست بشر شکل می

پردازان غربی پس از فروپاشی بلـوك شـرق، محورهـاي عملیـاتی      نظریه

ها و مکاتب غربی به  ایدئولوژي جنگ و خونریزي را از کشورهاي غربی و

انـد کـه در دوران اسـتعمار تحـت      هایی منتقل کـرده  ها و تمدن فرهنگ

هـا   ي جنـگ تمـدن   نظریـه . سلطه و اقتدار جهان غـرب درآمـده بودنـد   

هاي  هاي غربی را در قبال مقاومت اي بود که عملیات نظامی قدرت نظریه

  .کرد کشورهاي غیرغربی توجیه می

ــردن ســلطه  ديهــاي آزا انقــالب ي سیاســی  بخــش در جهــت از بــین ب

  .کشورهاي غربی عمل می کردند
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و علوم  68 ي ، صفحه)1(شناسی  جامعه ،65 ي صفحه،  )2(شناسی  جامعه( 

 )97ي  اجتماعی، صفحه

که ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ خود از  ي خودباخته به دلیل این جامعه

توانـد بـه فرهنـگ     کنـد، نمـی   قلیدي عمل میدهد و به روش ت دست می

دیگري که درمقابل او قرار گرفته و مبهـوت و مقهـور آن شـده اسـت،     

  .ملحق شود

کننـد از   هاي ارزشی مـی  در جهان متجدد، متافیزیک و علومی که داوري

  .روند بین می

هـاي   در نگاه توحیدي، طبیعـت و هرآنچـه درآن اسـت، آیـات و نشـانه     

ي موجـودات طبیعـی بـا ادراك و     د است و همـه حکمت و رحمت خداون

معرفتی که دارند، به تسـبیح خدوانـد مشـغول بـوده و بـه سـوي او بـاز        

  .گردند می
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 )40و  39هاي   ، صفحه)1(شناسی  جامعه ،36ي  ،  صفحه)2(شناسی  جامعه( 

تـوان داوري  » عقـل و وحـی  «علم اجتماعی هنگامی کـه بـا اسـتفاده از    

کند، با حفظ هویت علمـی خـود    هاي اجتماعی را پیدا می ي ارزش رهدربا

علـم  » فارابی«رو،  گیرد؛ از این ي تدبیر اجتماعی را نیز بر عهده می وظیفه

  .نامد اجتماعی را علم تدبیر مدن یعنی علم تدبیر جوامع می

به نظر عالمه طباطبایی، عقـل عملـی انسـان را در انجـام عملـش یـاري       

  .رساند می

ین من نه منم آن که منم گویی کیست؟ گویا نه منم در دهـنم گـویی   ا«

کیست؟ من پیرهنی بیش نیم سر تا پاي، آن کس که تنش پیرهنم گویی 

  .یک رباعی از مولوي در رابطه با هویت و خودآگاهی است» کیست؟
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 )85 ي  علوم اجتماعی، صفحه( 

کــردي ســکوالر، بلکــه رویکــرد نظــري مــارکس نســبت بــه عــالم روی

بود؛ یعنی به تفاوت موضوعات علوم انسـانی و  ) گرایانه ماده(ماتریالیستی 

  .طبیعی توجهی نداشت

هـاي فرهنگـی غـرب، بـه حـل مسـائل        مارکسیسم در چهارچوب بنیـان 

  .هاي نظري فرهنگ غرب عبور نکرد پرداخت و از بنیان می
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  )101 و 15 ي  ها علوم اجتماعی، صفحهو  32 ي  ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

  .هاي اجتماعی انسان است شناسی تفهمی، کنش موضوع جامعه

علمـی در دو بعـد   -با پرسش از مبانی علوم تجربی غربی، بحران معرفتی

هـاي   گیـري جریـان   عد اول آن افـول روشـنگري و شـکل   ظاهر شد که ب

  .مدرن بود پست

هستند که یک فرهنگ را در برابر  مسئولیت و تعهد از جمله ارزش هایی

ــه و . ســازند هــاي رقیــب مقــاوم مــی فرهنــگ رویکردهــاي تقدیرگرایان

ي نفـوذ و   غیرمسئول با از بین بردن قدرت مقاومت یک فرهنـگ، زمینـه  

  .سازند تسلط فرهنگ بیگانگان را فراهم می

  »4«ي  گزینه - 232

  )103و  53ي   اه و علوم اجتماعی، صفحه 98ي   ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

ي نوزدهم و بیستم، نظامات سیاسـی و   با ظهور فرهنگ غرب، در دو سده

اقتصادي جدیدي شکل گرفت و این نظامات، جوامع غربی را به صورت 

طـی  . جوامع مرکزي و دیگر جوامع را به صورت جوامع پیرامونی درآورد

ط و ي رواب این مدت، موقعیت فرهنگی کشورهاي غیرغربی نیز در حاشیه

پـذیر پیـدا    نظامات سیاسی و اقتصادي جهانی، وضعیتی متزلزل و آسـیب 

  .کرد

که عقل نظري و عملی را بـه   رویکرد عقلی به علوم اجتماعی به دلیل این

دهـد، ارزش شـناخت علمـی را نسـبت بـه       شناخت عمـومی تنـزل نمـی   

  .کند ها و جوامع مختلف حفظ می فرهنگ

  .هاي انقالب فرانسه نرسید آرمانفرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به 

  »1«ي  گزینه - 233

و  79، 67ي  ها و علوم اجتماعی، صفحه 67ي   ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

80(  

  .ریزد در جهان رسانه، مرزهاي جغرافیایی و سیاسی فرو می: الف

هاي جهان متجدد  زدایی از جهان از ویژگی زدایی یعنی تقدس افسون: ب

  .است



  97سراسري انسانی     )چی قلم( کانون فرهنگی آموزشکانون فرهنگی آموزش
 

 

هاي اجتماعی مربوط بـه   رعیتی و ارزش-متقدم، نظام اربابلیبرالیسم : ج

اندیشمندانی چون مالتوس در این شرایط اجتماعی، . آن را در هم ریخت

  .شوند، بودند معتقد به نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می

  »4«ي  گزینه - 234

  )88و  70 ي  ها و علوم اجتماعی، صفحه 81ي   ، صفحه)2(شناسی  جامعه( 

ترین شکل، فرهنگ عمومی جوامـع   جهان غرب از طریق رسانه، در وسیع

  .کند غیرغربی را مدیریت می

ترین عوامل وقوع دو جنگ جهانی، رقابت کشورهاي اروپـایی بـر    از مهم

  .سر مناطق استعماري بود

ي  هـاي فرهنگـی دور شـود، زمینـه     ها و آرمان اگر نظام سیاسی از ارزش

  .آورد   هاي فرهنگی و هویتی را پدید می تعارضات، تزلزل و بحران
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علوم  و 38ي  ، صفحه)2(شناسی  ، جامعه40ي   ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

  )53 و  39 ي  ها اجتماعی، صفحه

هـا بـا    جهان طبیعـی و جهـان نفسـانی انسـان    » برخالف«جهان اجتماعی 

  .گیرد فرهنگ و آگاهی مشترك آدمیان شکل می

هایی شکل گرفت که به طور رسمی گسست خود  الب فرانسه دولتبا انق

» هـاي گذشـته   حکومـت «ها برخالف  این دولت. را از دین اعالم کردند

قبـل از   هـاي  شناختند؛ پس حکومـت  خود را با هویتی دینی و معنوي نمی

سیاسـی، تـاریخی و   انـد، نـه    هویت دینی و معنوي داشـته انقالب فرانسه 

  .جغرافیایی

همراه باشد، » شناخت عقلی«با رویکرد دنیوي، هنگامی که با  روشنگري

  .شود پذیرد، به دئیسم ختم می به دلیل اینکه مرجعیت وحی را نمی

شـوند، داراي   هایی که با اعتبار عقل عملی ایجاد مـی  اعتباریات یا پدیده

 .آثار و پیامدهاي غیرارادي و تکوینی هستند



 

            

 ارسطوییان که است رو این از  بنابراین باشد تعقل و تفکر با همراه که است گفتنی سخن  آن نطق از مقصود .236

 نط از مقصود. 236. پردازد می گفتن سخن به تفکر و تعقل اساس بر انسانی هر زیرا اند دانسته ناطق را انسان

  .خط یک نه است شکل یک مربع که چرا ندارد مربع تعریف به ربطی بسته خط  .237

 گیرد نمی بر در را جسم حقیقت مفهوم این طرفی از دارند حرکت بر قدرت که هستند جسم از انواعی تنها  .238

  .است خاص عرض پس

 در آن با که هاییماهیت از را ماهیت یک که فصلی  گفت باید و است بعید فصل انسان به نسبت حساس مفهوم

  شود،می نامیده بعید فصل کند، متمایز هستند شریک بعید جنس

  .است آن بعید جنس دیگر( کلی مفهوم) و قریب جنس( عرضی) و است بعید جنس خاص عرض به نسبت( مفهوم)

 

 دنبال به ها گزینه بین در باید پس باشد می نوع یک خاص عرض و بعید جنس از ترکیبی ناقص رسم تعریف .239

  .دانست حیوان خاص عرض توان می را گوش دارای که باشیم مفهوم دو این از یکی

 

 :ها گزینه سایر تشریح .240

  .است موضوع حالت و وصف محمول حملی قضیه در: 1 گزینه

 

  .شود می ذکر تالی از بعد اوقات گاهی و آید نمی جمله ابتدا در مقدم الزاما: 2 گزینه

  .نهی و امر های جمله مانند ندارند کذب و صدق قابلیت ها جمله همه: 4 گزینه

 

  .بود خواهد صادق دیگر طرف حتما باشد کاذب طرف یک اگر که است اصلی قضیه تضاد تحت تداخل اول قضیه .241

 بود خواهد کاذب نیز کلی باشد کاذب جزئی قضیه اگر تداخل در. باشد می اصلی قضیه تداخل دوم قضیه

.  

  .باشد می صحیح دو گزینه .242

 

 :ها گزینه سایر تشریح

  .ندارد نتیجه پذیرش به الزامی باشد نداشته قبول را مقدمات کسی اگر: 1 گزینه

  .اند شده تشکیل قضیه دو از حداقل مقدمات: 3 گزینه

  .بود نخواهد نتیجه پذیرش به الزامی نباشند صحیح مقدمات اگر:  4 گزینه

 

 می در نیست الف غیر ج هیچ صورت به آن نتیجه که ساخت میتوان دو شکل قیاس یک شده ذکر قضیه دو با .243

  .است صادق که شود می است ج الف بعضی آن نقیض عکس که آید



 که شده گرفته نتیجه( است مربع ذوزنقه که این) مقدم وضع( بود ضلعی چهار) تالی وضع از استدالل این در.244

 .دارد نام تالی وضع مغالطه

 

 :ها گزینه سایر تشریح .245

 .کوه از سنگ یک سقوط مانند ندارند آگاهانه عامل حوادث بعضی: 1گزینه

 

 .نیست نقض قابل عنوان هیچ به کردن عمل یکنواخت اصل: 2 گزینه

 

 .حسی ادراک نه است آنها فلسفی مبانی علوم اساس: 3 گزینه

 

  :گزینه سایر تشریح .246

  .ندارد فلسفی مباحث به ربطی  سکون و حرکت: 1گزینه

  .موجودات خود نه است وجود احکام جوی و جست در مابعدالطبیعه: 2 گزینه

 مورد را خاصی بخش ها شاخه این از کدام هر و کند نمی صدق سخن این فلسفه های شاخه ی درباره: 3 گزینه

 .میدهند قرار مطالعه

 

 یدین باورهای با ابتدا در جهان آغاز و هستی پیرامون بشر تأمالت که معتقدند فلسفه نگاران تاریخ از بسیاری  .246

 منشا را زمین مشرق رو این از( دینی های اسطوره همان یعنی)  است شده بیان رمزی زبان به و بوده همراه

  .اند دانسته بشر اندیشه

 

  .یافت دست مطمئن دانش به توان می ها چیز ثابت تعریف یافتن با سقراط نظر به .248

 

 مستند پروتاگوراس به تنها طرفه یک نحوی به 1 گزینه عبارت اما است افالطون قبول مورد4و3و2 های گزینه.249

  .است

 

  :ها گزینه سایر تشریح .250

  متعددی عوامل درخت یک رشد مثال طور به پدیده یک ایجاد در است ممکن و بوده متفاوت علت با عامل. 1گزینه

  .باشند موثر

  .باشد میتواند آنها از ای آمیخته موجود که گفت توان نمی و هستند بیرونی علل از فاعلی و غایی علت.2گزینه

 و خارجی که ها پدیده از بسیار در فاعلی علت مانند داد تشخیص توان نمی را علت یک اوقات بعضی.3 گزینه

 .نیست مشهود

 

 در آن قواعد و آدمی ذهن حقیقت از آن در که است فلسفه مهم های بحث از یکی معرفت یا شناخت بحث  .251

  .دانست میتوان بحث همین از مصداقی را دو گزینه سوال. شود می گفته سخن خارج عالم شناخت



252. 

  :ها گزینه سایر تشریح

  .باشد حکمت طالب خود توان میزان به میتواند کسی هر.1گزینه

 اقضتن مستلزم میکند نیاز بی تفکز از مارا قرآن که حرف این و است شده سفارش تفکر به پیوسته دین در.  2گزینه

  .میباشد

 .نیست خاصی موهبت و یابد می دست آن به بکند را خود تالش حکمت به دستیابی راه در کسی اگر.4 گزینه

 آن محمول و است ماهیت یا چیز همان آن موضوع که جزئی دو ای قضیه قالب در چیز یک به هستی اسناد  .253

  .میگیرد انجام است وجود و هستی

254. 

  :ها گزینه سایر تشریح

  .تامه علت نه دارد ناقصه علت از نشان( وابسته نحوی به.)2گزینه

  .قدم و حدوث نه هستند ذاتی امکان به قائل فالسفه.3 گزینه

  .معلول وجود بر حتمی دلیل نه است علت به معلول نیاز مبنای همان نیازمندی مالک.  4گزینه

 

 آن دنبال به مدینه زعیم که است اجتماعی هدف همان اجتماعی امکانات عادالنه توزیع و عدل نظام برقراری .255

  .است

 

 .است شگفتی و حیرت در جهان آمیز اسرار هویت برابر در که است کسی حقیقی عالم سینا ابن نظر به. 256

 

 

دشمن سرسخت معتزله چیزی جز کالم سر سخت اشعری نبود و اما نمیتوان گفت که فخر رازی پرچمدار .257

  .مخالفت با معتزله است

 

.258 

 به نظر سهروردی ابن سینا چنان که باید و شاید بر اهمیت علمی افالطون واقف نبوده است

 
 گونه این او نظریه و میکند جو و جست ها آن وجود یعنی موجودات واقعیت و حاق در را نیازمندی مالک مالصدرا.259

 .میکند پیدا  تمایز مشاییان نظریه با

 

 والیت میکند مشاهده ذهن که چیزی تنها که میگویند و نبوده قائل حوادث میان تاثر و تاثیر به علیت اصل منکرین.260

 است حوادث
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