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كلید اولیه سواالت ازمون سراسري سال 1397

كلید اولیه سواالت ازمون سراسري سال 1397

به اطالع داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1397 مي رساند، در صورت تمايل مي توانید حداكثر تا تاريخ 1397/04/31 با مراجعه به
سیستم پاسخگويي اينترنتي، نسبت به تكمیل فرم «اعتراض به كلید سواالت آزمون» اقدام نمايید. الزم به ذكر است نظرات داوطلبان فقط از طريق
سامانه پاسخگويي اينترنتي و فرم مذكور دريافت خواھد شد و به موارد ارسالي از طرق ديگر و پس از تاريخ اعالم شده، به ھیچ عنوان رسیدگي

نخواھد شد
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 به نام خدا

 79پاسخ تشریحی عربی عمومی کنکور انسانی 

 کنکور سراسری و مدرس عربی کنکور( 97تهیه و تنظیم: محمد صادق محسنی )رتبه 

 

 «           9»گزینه  -62 

جنّاتٍ تجری من تحتها األنهار: باغهایی که زیر آنها نهرها  \أعدَّ اهلل: خداوند برای آنها فراهم کرده 

 خالدین فیها: درحالی که در آن جاویدان هستند! \جاری است

 

 «4»گزینه  -69

قبل أن یعزم: قبل از این که تصمیم  \شاور العقالء فی أمرٍ: در امری با عاقالن مشورت کند \مَن: هرکس

 فقد انتفع: سود برده است!  \بگیرد،

شود، اما در  ترجمه مینکته: معموال فعل شرط به صورت مضارع التزامی و جواب آن مضارع التزامی 

کنکور های اخیر بنا بر مفهوم جمله گاهی جواب  شرط را به صورت مستقبل یا ماضی نقلی یا ... ترجمه 

 کنند. می

 

 «6»گزینه  -62

در همه گفتار و کردار هایش بصیرتی  :بصیرة فی کالمه و أعماله جمیعها \أبونا مَن: پدر ما کسی است که

 گذارد! تُؤثّر علینا خیر تأثیر: بر ما بهترین تأثیر را می \به طوری که-ی کهبحیث: به گونه ا \باشد می



باشد که همراه با ضمیر آمده، به اسم قبل از خود  از توابع و تاکید معنوی می "جمیعها": 9نکته

 دهد. می "همگی"یا  "همه"گردد و معنای  بازمی

شود.)خیر تأثیر:  رترین ترجمه می: اسم تفضیل زمانیکه مضاف واقع شود به صورت صفت ب6نکته

 بهترین تاثیر(

 

 «4»گزینه  -67

حتّی  \بالتکرار و التمرین: با تکرار و تمرین \إکتسِب الملکات الحسنة: خصوصیات نیک را بدست بیاور

 لیس له زوال: آن را زوالی نیست! \تملک کنزاً: تا مالک گنجی شوی که

آن  کـــه ـــیشود.)کنزاً لیس له... : گنجـ + که( استفاده مینکته: در ترجمه جمله وصفیه از ساختار )ی 

 را نیست ... (

 

 «0»گزینه  -03

 لبناء المجتمع السلیم: برای ساختن جامعه سالم \کنند یتعاون النّاس: مردم همکاری می

 تشریح سایر گزینه ها:

 نکره)هدایتگری( ترجمه شود.باید  "هادیةً"و در آلیات ترجمه نشده است  "لـِ"«: 9»گزینه 

 در ترجمه اضافی است. "صحیح"ترجمه شود و کلمه  "کلید ها"جمع است و باید  "مفاتیح"«: 6»گزینه 

ترجمه  "احترام بگذار"در ابتدای جمله آمده و فعل جمع است، پس باید به صورت  "إحترِم"«: 4»گزینه 

 "محترمند"شود نه 

 

 



 «9»گزینه  -09

مفهوم: اختصاص زندگی و اعمال انسان  –کنیم  فقط برای خدا زندگی می سوال ترجمه عبارت صورت

 به خداوند

 نیز به کار رفته است! 9در گزینه  این مفهوم 

 ترجمه گزینه ها:

 همانا نماز و زندگی و مرگ من تنها برای پروردگار جهانیان است!«: 9»گزینه 

 خواه شاکر گذارد خواه کفر ورزد!همانا ما راه را به او نشان دادیم؛ «: 6»گزینه 

 جنّ و انس تنها برای عبادت آفریده شده اند!«: 0»گزینه 

 آن دو را تنها به حق آفریدیم!«: 4»گزینه 

 

 «0»گزینه  -06

در کسب  \با وجود مشکالت بسیار: رغم المشاکل الکثیرة \أنّک: که تو \کردم: ما کنتُ أظنّ گمان نمی

 فی إکتساب العلم! علم کوشا باشی: تکون ساعیاً

 

 «6»گزینه  -00

رسیدند: لم یصلوا إلی  هرگز به اهداف خود نمی \بزرگان اگر تالش نداشتند: إن لم یکن للعُظماء سعیٌ

 و لم یتلذّذوا بالوصول إلیها!بردند:  و از رسیدن به آنها لذّت نمی \أهدافهم أبداً

 قبل از آن مجزوم به حذف نون شده است! "لم"به دلیل حرف جازمه  6در گزینه  "یتلذّذوا"نکته: فعل 

 



 ترجمه متن:

تواند غذا را به  کنند؛ یکی از آنها شتر است که می بعضی حیوانات وجود دارند که در صحرا زندگی می

 شکلی خاص در بدن خود ذخیره کند، به نحوی که تا روز های مدیدی نیاز به هیچ غذایی نداشته باشد.

کنند؛ یکی از آنها حیوانی است  دیگری وجود دارند که به اشکالی مختلف زندگی میو همچنین حیوانات 

شود، یا حیوانات کوچکی که  شود در ماسه های بیابان مخفی می که در هنگامی که هوا بسیار گرم می

توانند بدون اینکه هرگز آب بنوشند زندگی کنند که البته آب  گردند و می شب ها به دنبال غذا می

 کنند. خورند کسب می د نیاز خود( را از غذایی که می)مور

پس شایسته است این نشانه ها را فراموش نکنیم. )نشانه هایی که( تفکر درمورد آنها و توجه به آنها 

م که عالم بدون هدف خلق نشده است، بلکه انشاگری حکیم دارد که از ما شود مطمئن شوی باعث می

 قع دارد.عمل صالح و تصرف حکیمانه را تو

 

 «4»گزینه  -04

که به نظر درست « تواند بدون آب به حیات خود ادامه دهد! حیوان بیابانی نمی»در این گزینه گفته است: 

فته شده آب ن )خط دوم  از بند دوم( گباشد. چراکه درمورد حیوانی که آب نمی خورد نیز در مت می

 کند. مورد نیاز خود را از غذایش تامین می

 

 «9»گزینه  -03

در حالی که در همان بند « شود! امروزه از شتر برای عبور و مرور استفاده نمی»در این گزینه گفته است: 

که یعنی استفاده از شتر برای « الیزال یستخدم الجمل للنّقل فی بعض المناطق ... »اول از متن گفته است: 

 رود در بعضی مناطق ...!   عبور و مرور از بین نمی

 



 «0»گزینه  -02

 خواهد که از روش های زنده ماندن حیوانات در بیابان نیست! صورت سوال از ما گزینه ای را می

 که به این موضوع در متن اشاره ای نشده است.« پارسایی و قناعت»گفته شده:  0در گزینه 

هر کدام « با محیطنزدیکی »،  «ذخیره سازی مواد»، « یا ابزار جانشین ها»در گزینه های دیگر به ترتیب 

 به نوعی در متن مورد اشاره قرار گرفته اند.

 

 «؟»گزینه  -09

( که درمورد مشرکین و !بنگر که چگونه برای تو مثلها زدند) 0با توجه به ترجمه آیه شریفه گزینه 

رسد بتوان مفهومی مشابه متن درس پیدا نمود. گرچه در متن  باشد به نظر نمی خطاب به رسول خدا می

ال هایی درمورد خلقت خدا زده شده است و در بند سوم متن آنها را نشانه هایی از خلقت خداوند مث

حکیم دانسته است. به این ترتیب اگر بخواهیم تفسیری لفظی ارایه دهیم می توانیم این گزینه را صحیح 

و زمین براى ها  حکومت آسمانو »گوید:  برویم که می 9بدانیم.در این صورت باید به سراغ گزینه 

توان با بند سوم متن مرتبط دانست  و آنرا نامرتبط به متن بدانیم که البته این آیه را هم می.« خداست

 گوید جهان خالقی حکیم دارد ...! چراکه در آنجا می

 

 «6»گزینه  -02

 بوده و باید منصوب باشد نه مرفوع! "تشرب"مفعول به برای فعل  "الماء"کلمه 

 

 «4»گزینه  -07

 آمده است پس باید مجزوم باشد نه منصوب! "لم"بعد از حرف جازمه  "یُخلق"فعل 



 «9»گزینه  -43

 باشد. تمام موارد مذکور در این گزینه صحیح می

 تشریح سایر گزینه ها:

 نادرست است.« فعل مرفوع»و « الزم«: »6»گزینه 

 نادرست است.« للمخاطب«: »0»گزینه 

 نادرست است.« لمستترفاعله ضمیر أنت ا«: »4»گزینه 

 

 «6»گزینه  -49

 باشد. تمام موارد مذکور در این گزینه صحیح می

 تشریح سایر گزینه ها:

 نادرست است.« فعل مرفوع«: »9»گزینه 

 نادرست است.« فاعله ضمیر هو المستتر»«: 0»گزینه 

 نادرست است.« فعل مرفوع» «:4»گزینه 

 

 «0»گزینه  -46

 باشد. گزینه صحیح میتمام موارد مذکور در این 

 تشریح سایر گزینه ها:

 نادرست است.« مرفوع بالتبعیّة لمنعوته«: »9»گزینه 

 نادرست است.« مفعول به»و « مصدره: إصالح«: »6»گزینه 



 نادرست است.« مضاف الیه»و « صفت مشبّهة«: »4»گزینه 

 

 «0»گزینه  -40

« کان ... قد اقترحوا»  0دارد که تنها در گزینه صورت سوال فعلی را خواسته که بر گذشته دور داللت 

 باشد. دارای ساختار ماضی بعید می

 تشریح سایر گزینه ها:

 است. ماضی منفی ساده« لم یقدروا«: »9»گزینه 

گرچه با فاصله از کانت آمده اما ماضی استمرای ترجمه « ننتفع»و باشد  ماضی ساده می« کانت«: »6»گزینه 

 شود. می

 شود. ماضی استمراری ترجمه می« کانت ... تتعب» «:4»گزینه 

 

 «4»گزینه  -44

بوده که اجوف است و در باب تفاعل قرار گرفته است « ح و ل » در این گزینه از ریشه « تحاول»فعل 

 باشد. پس معتل مزید می

 تشریح سایر گزینه ها:

 باشد. ییقَعُ معتل مثال در ثالثی مجرد م-از ریشه وقع« ال یقع«: »9»گزینه 

 باشد. یعِدُ معتل مثال در ثالثی مجرد می-از ریشه وعد« وعدتنی«: »6»گزینه 

 باشد. یعِظُ معتل مثال در ثالثی مجرد می-هر دو از ریشه وعظ« أن تعظی»و « عِظی«: »4»گزینه 

 



 «6»گزینه  -43

مجهول است و  «شنیده نشد )نشده است(که کسی بدون خستگی به آرزویش برسد.»ترجمه این گزینه:

 فاعل آن مشخص نیست.

ترجمه  "شدن"نکته: برای حل سواالت مجهول بهترین راه استفاده از ترجمه است. )فعل مجهول با 

 شود!( می

ی نسبت راه دیگر یافتن ارکان جمله فعلیه )فاعل و مفعول و نائب فاعل( است که البته روش وقت گیر

 شود. به روش اول محسوب می

 

 «4»گزینه  -42

 چسبید و نقش مفعول به داشت حذف شده است. می« یحبّ»که باید به « ــة»در این گزینه ضمیر 

 «ربّنا یوّفقنا لما یحبّه...»جمله اصلی: 

تواند نقش فاعل یا مفعول داشته باشد. دقت  گردد و می نکته: عائد صله ضمیری است که به موصول برمی

 حذف شود که نقش مفعولی داشته باشد.تواند  نمایید عائد صله تنها در صورتی می

 

 « 6»گزینه  -49

 قرار گرفته است. "یُطعم"مفعول به برای فعل  "ثمانیة"در این گزینه عدد 

 داد. : هر هفته هشت فقیر را در سه وعده غذا می6ترجمه گزینه

 تشریح سایر گزینه ها:

 باشد. مفعول فیه می« تسع«: »9»گزینه 

 باشد. مفعول فیه می« عشر»برای الصفحة و  صفت« الثانیة«: »0»گزینه 



 باشد. صفت برای اُسبوعاً می« واحداً»اسم إنّ و « ثالثة«: »4»گزینه 

 

 «4»گزینه  -42

 باشد. اسم موخّر أنّ و منصوب می« یُسری»در این گزینه 

 تشریح سایر گزینه ها:

 باشد. مبتداب موخّر و مرفوع است. مفعول فیه می« بُشری«: »9»گزینه 

 معطوف به مبتدای موخّر و مرفوع است. « ذکری«: »6»گزینه 

  مجرور به حرف جر است.« األذی «: »0»گزینه 

 

 

 «9»گزینه  -47

 این گزینه به دو جهت نادرست است:

 (درست است. خبر برای جمله حالیه بوده پس باید مرفوع باشد .)مستعجلون "مستعجلین"اوال 

 جمله اسمیه باشد حتما باید واو حالیه در ابتدای آن بیاید.و دوما اگر جمله حالیه از نوع 

 تشریح سایر گزینه ها:

 باشد. به صورت تنها حال مفرد بوده و منصوب است که درست می« مستعجلین«: »6»گزینه 

باشد که هرگاه فعل مضارع باشد نیازی به واو  جمله حالیه از نوع جمله فعلیه می« یستعجلون«: »0»گزینه 

 ندارد. حالیه



باشد که هم واو حالیه گرفته و هم خبر  جمله حالیه از نوع جمله اسمیه می« و هم مستعجلون «: »4»گزینه 

 آن مرفوع آمده است پس درست است.

 

 «6»گزینه  -33

به معنای گَرَم، وزن  "غرام" 6باشد که در گزینه  تمییز مفرد شامل عدد، پیمانه، مساحت، وزن می

 تمییز آن است. "قمحاً"باشد و  می

 در ابتدای جمله فعل تعجب بوده و اسم تفضیل نیست...!« أحسن»دقت کنید که 

 «چه نیکو است احسان حتی اگر یک گرم گندم باشد!»ترجمه عبارت: 

تمییز برای فعل یمأل و اسامی تفضیل أعلی و أشدّ در سایر گزینه ها به ترتیب نشاطاً، مقاماً، عمالً 

 باشند. می

 شود. یز جمله یا نسبت شامل فعل های مبهم و اسامی تفضیل مینکته: تمی
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 فرهاد علی نژاد

 پاسخ تشریحی سواالت درس ادبیات اختصاصی:

 

 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 

 



 

 3گزینه  -146

 بند محن: تشبیه بلیغ اضافی

 حسن تعلیل: شاعر آزادگی سرو را به این خاطر می داند که در بندگی قد معشوق برخاسته است.

 ها:تشریح سایر گزینه

البته  ی مطلب مصراع اول است و چیز جدایی نیست.ندارد زیرا مصراع دوم ادامهبیت اسلوب معادله  -1گزینه 

 توان مصراع دوم را کنایه از اوضاع نامطلوب دانست.می

 مجاز دارد اما بیت ایهام ندارد. "لحظه"به معنای  "دم" -2گزینه 

 تضاد ندارد.ی مکنیه به حساب آورد اما بیت را میتوان استعاره "ی محبتجذبه" -4گزینه 

 بیان و بدیع، ترکیبی(های ادبی، )آرایه

 

 1گزینه  -147

 سرو روان: استعاره مصرحه از معشوق

 خون به معنای کشتن: مجاز

 جهان به معنای مردم جهان: مجاز

 ها:تشریح سایر گزینه

شاند(، کبه صیدگه میمصراع اول استعاره دارد)محبت به انسانی تشبیه شده است که کمند دارد و شاعر را  -2گزینه 

 اما مجاز در بیت دیده نمی شود.

نیز استعاره  "لعل"گسار بودن و باده "چشم"فروش بودن عشوه –ی مصرحه از لب یار استعاره "لعل" -3گزینه 

 مکنیه دارند.

 استعاره مکنیه دارند.  "بلبل")؟( و زحمت کشیدن و مسکین بودن "گل"رفتن  -4گزینه 

 (77و  71، 65بیان، ص های ادبی، )آرایه



 

 3گزینه  -148

 جان شیرین)معشوق(-2جان عزیز  -1ایهام دارد:  "جان شیرین"

 ایهام تناسب می سازد. "تلخ"با  "جان شیرین"در به معنای دوم  "شیرین"

 آمیزی دارد.حس "لب شیرین جواب"

 بیت تلمیح به داستان خسرو و شیرین دارد. 

 تشریح سایر گزینه ها:

 آمیزی ندارد.بیت حس -1گزینه 

شیرین تلمیح دارد و در مصراع اول نیز اگر شیرین  آمیزی دارد و بیت به داستان خسرو وشکرلب حس -2گزینه 

رین زیرا شی شودسازد اما ایهام در بیت دیده نمیی خسرو بگیریم، با خسرو ایهام تناسب میرا به معنای معشوقه

 . بیت معنی درستی نداشته باشدشود این معنا باعث میدر 

 آمیزی ندارد.بیت حس -4گزینه 

اگر  2ی در بیت گزینه اوالتوانند پاسخ صحیح محسوب شوند. هر دو به نوعی می 3و  2های توجه: ابیات گزینه

" وق(سخن شیرین)معش"ببینیم)که البته به نظر بنده اشتباه است و برداشت معنای  "شیرین سخن"ایهام را در 

ده شاین گزینه نیز صحیح است. ثانیا با توجه به پاسخ تشریحی ارائهاست، و نامانوس دور از ذهن  "شیرین سخن"از 

 های ایهام و ایهام تناسب در یک کلمه هستند که این هم اشکال دارد. در باال، آرایه

 (151و  148، 144، 130بدیع، ص های ادبی، )آرایه

 

 1ی گزینه -149

 بیت ج( دل خود را همچون دهانی برای تو سازم)تشبیه(. 

 جناس دارند. "جام"و  "جان"بیت الف( 

 شور و جنون عشق -2خرید و فروش، معامله  -1ایهام دارد:  "سودا"بیت ب( 



خوانده است، استعاره مکنیه دارد زیرا فلک به شخصی  "ی دور زماننادره"بیت د( اینکه فلک، مخاطب شاعر را 

 تواند برای افراد لقب تعیین کند.ه شده است که میتشبی

ساحل در مصراع دوم به صورت اسلوب معادله برای توضیح بیشتر مفهوم حاصل بودن شنا در بحر بیبیت ه( بی

 مصراع اول آمده است. 

 های ادبی، بیان و بدیع، ترکیبی()آرایه

 

 3گزینه  -150 

 بیت ج( تشبیه دو ابروی یار به تیغ

 د( شاعر، قیامت را نشانی از قامت یار دانسته است.بیت 

 ی تجویزشدهنسخه -2رونویس    -1ایهام دارد:  "نسخه"بیت الف( 

 (2(، شام)نشر 1(، صبح)نشر 2ی مشکین)لف (، طره1بناگوش)لف  بیت ب(

 های ادبی، بیان و بدیع، ترکیبی()آرایه

 

 2گزینه  -151

 ، گئورک کایزر، برتولت برشت، ژان پل سارتر و کامو.نظران نقد اجتماعی: هیپولیت تنصاحب

 (181ادبیات اختصاصی پیش، نقد ادبی، ص 

 

 4گزینه  -152

صحیح  4ی ی جمع و در میهمان جزء خود کلمه است پس قافیه طبق تبصرهطلعتان نشانهدر پری "ان"بیت ج( 

 2ی قافیه: قاعده –است 

صحیح است  4ی سلیمان جزء خود کلمه است پس قافیه طبق تبصرهی جمع و در در جانان نشانه "ان"بیت ب( 

 2ی قافیه: قاعده –



 (10و  6)ادبیات اختصاصی پیش، قافیه، ص 

 

 3گزینه  -153

 صحیح است.  4واژگان قافیه اند و قافیه طبق تبصره  "هاسوزن"و  "دریا"در این بیت 

 های نادرست: تشریح گزینه

 )تفاوت در صامت("رح-َ"و  "وح-  "ه و شرحه / حروف قافیه: واژگان قافیه: نوح -1گزینه 

 )تفاوت در صامت("رد- "و  "لد- " حروف قافیه:واژگان قافیه: خلد و برد /  -2گزینه 

 )تفاوت در صامت("افت"و  "اخت" حروف قافیه:واژگان قافیه: تاخت و بیافت/  -4گزینه 

 (12تا  6)ادبیات اختصاصی پیش، قافیه، ص 

 

 1گزینه  -154

 است که وزن دوری است.  "مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن"وزن مجتث مثمن مخبون، 

 (54عروض، ص ادبیات اختصاصی پیش، )

 

 4گزینه  -155

 های نادرست:تشریح گزینه

 کردن مصوت کوتاههجای دوم مصراع دوم: بلند تلفظ -1گزینه 

 در هر دو مصراع "برآمد"حذف همزه در  -2گزینه 

 حذف همزه در هجای سوم مصراع دوم -3 گزینه

 (45تا  34)ادبیات اختصاصی پیش، عروض، ص 

 



 3گزینه  -156

 اختیارات شاعری موجود در بیت:

 بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه: هجای چهارم مصراع اول

 ابدال: هجای دوم مصراع اول

 بلندبودن هجای پایان هر دو مصراع

 است(حذف همزه در انتهای دو مصراع)زده 

 (45تا  34)ادبیات اختصاصی پیش، عروض، ص 

 

 1 گزینه -157

 وزن بیت صورت سوال: مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن

 (4: مستفعل مستفعل مستفعل مستف)گروه 1وزن بیت گزینه 

 (52)ادبیات اختصاصی پیش، عروض، ص 

 

 4گزینه  -158

 وزن بیت: مستفعل فاعالت مستفعل

 مقبوض نام وزن: هزج مسدس اخرب

 (54)ادبیات اختصاصی پیش، عروض، ص 

 

 3گزینه  -159

 معنای واژه های نادرست: 



رود / حرون: سرکش / تمنع: استواری، قوی شدن / بختی: شتر الی خشت دیوار به کار میمدر: گِل، آنچه در البه

 نر بزرگ

 )ادبیات اختصاصی پیش، لغت، ترکیبی(

 2گزینه  – 160

داند و سوز و گداز او را ی راز دل خود می: شاعر شمع را داننده2ی سوال و گزینهمفهوم مشترک بیت صورت 

 داند. ناشی از دانستن این راز می

 )ادبیات اختصاصی پیش، مفهوم، ترکیبی(

 

 3گزینه  -161

مفهوم بیت صورت سوال: به خوبی و دوستی دشمن امید نداشته باش، همانطور که آب اگرچه بر روی آتش گرم 

 جوشد اما در اصل دشمن آتش است.است و می

ش نشان داد باز هم احتیاط کن، شاید که روی خوش او به خاطر مکری : اگر دشمن روی خو3ی مفهوم بیت گزینه

 باشد که در سینه دارد.

 )ادبیات اختصاصی پیش، مفهوم، ترکیبی(

 

 4گزینه  -162

سلوک اشاره دارند و از نتایج عدم وجود پیر طریقت،  هر دو بیت به لزوم همراهی یک رهنما و مرشد در طریق

 دهند.هشدار می

 (148)ادبیات اختصاصی پیش، مفهوم، ص  

 

 1گزینه  – 163

 : برتری عشق بر عقل4و  3، 2های مفهوم ابیات گزینه



کرده ر میداند که تا به حال هر که را که فک: شاعر صحبت آشفتگان را از این رو بهتر می1ی مفهوم بیت گزینه

 تر یافته است.دیوانه بوده است، عاقل

 (108)ادبیات اختصاصی پیش، مفهوم، ص 

 

 2گزینه  -164

بند و گرفتار عشق شده است، برای رهایی از عشق : تالش کسی که پای2ی مفهوم مشترک عبارت و بیت گزینه

 فایده و حاصلی نخواهد داشت.

 (153مفهوم، ص )ادبیات اختصاصی پیش، 

 

 3گزینه  -165

 کند.بیت ب( خرقه نماد تعلق است و شاعر با توصیه به آتش زدن آن، توصیه به ترک تعلقات می

ا پایان دوست به شاعر اعطکردن گدایان همان مقام ارشاد است که در اثر رسیدن به حسن بیبیت ه( توانایی قارون

 شده است.

 آورد.ر نشستن آه هر صبح و شام شاعر را به ذهن میتعبیری است که به ثم "برآوردن قصهرنگین"بیت د( 

 کند که فقط حرف دیگران را بر زبان دارد و از خود چیزی ندارد. بیت ج( شاعر، انسان مقلد را به قلم تشبیه می

 داند. بیت الف( شاعر اشک زیاد ریختن خود را به خاطر آرزوی دیدن محبت از سوی یار می

 وم، ترکیبی()ادبیات اختصاصی پیش، مفه
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 (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
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 (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.
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 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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