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دبیردرسزمان

مبحث

ریاضی و آمار

ینه 4 گز 1

ها انتقال دهیم، نمودار تابع  رسم ها و یک واحد در جهت مثبت محور  اگر نمودار تابع  را یک واحد در جهت مثبت محور 

می شود. طبق قوانین انتقال، ضابطه تابع  به صورت زیر نوشته می شود:

ها و در جهت مثبت انتقال دهیم، نمودار تابع  رسم می شود. بنابراین ضابطه اگر نمودار تابع  را یک واحد به موازات محور 

تابع  به صورت  می باشد.

اکنون می توانیم معادله موردنظر را تشکیل داده و مجموع جواب های آن را به  دست آوریم.

y = −x۲xyy = f (x)

y = f (x)

y = −(x − ۱) +۲ ۱ = −x +۲ ۲x − ۱ + ۱ ⇒ f (x) = −x +۲ ۲x

y = −xxy = g(x)
g(x)g(x) = −x + ۱

f (x) = g (x) ⇒ −x + ۲x = (−x + ۱) ⇒ −x + ۲x = x − ۲x + ۱ ⇒ ۲x − ۴x + ۱ = ۰۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

S = x  + x  = −  = −  = ۲۱ ۲ a
b

۲
−۴
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ینه 1 گز 2

راه حل اول:

معادلۀ صورت سوال دارای سه ریشۀ حقیقی می باشد.  یکی از ریشه ها است، بنابراین  نیز باید دو ریشه داشته باشد به طوری که 

.

بنابراین گزینۀ "1" همواره برقرار است.

راه حل دوم: اگر  آنگاه  و معادله یک ریشه دارد که با فرض سوال در تناقض است، پس گزینۀ 2 و 3 حذف می شوند.

گزینۀ 4 شامل  است اما در گزینۀ 1،  است. پس حالت  را بررسی می کنیم:

معادلۀ حاصل درجه دوم می باشد که دارای دو ریشۀ  و  است. در حالی که شرط سؤال این بود که معادلۀ موردنظر دارای سه ریشه

باشد، بنابراین  قابل قبول نیست. پس گزینۀ "4" نیز رد می شود.

 =
x + ۱

ax + ۲x۳
x −۲ x

x −= ۱ : ax +۳ ۲x = x −۳ x ⇒ (a − ۱)x +۳ ۳x = ۰

⇒ x((a − ۱)x +۲ ۳) = ۰

⇒    

⎩⎪
⎨
⎪⎧۱) x = ۰

۲) (a − ۱)x + ۳ = ۰ ⇒ x = −  ⇒ x = ±  

۲ ۲
a − ۱

۳
−  

a − ۱
۳

x = ۰(۲)x −= ۱

⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧x = −  > ۰ ⇒  < ۰ ⇒ a − ۱ < ۰ ⇒ a < ۱۲

a − ۱
۳

a − ۱
۳

  − ۱ ⇒ a − ۱  − ۳ ⇒ a  − ۲
a − ۱

۳
= = =

a = ۱x = ۰
a = −۲a < −۲a = −۲

a = −۲ ⇒  = x − x ⇒  = x x − ۱
x + ۱

−۲x + ۲x۳
۲

x + ۱
−۲x x − ۱( ۲ )

( )

 = x(x − ۱)  −۲x(x − ۱) = x x − ۱
 x + ۱

−۲x  x − ۱(x + ۱) ( ) x  −۱=
( )

x = ۰x = ۱
a = −۲
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ینه 3 گز 3

فرض کنیم طول زمین  و عرض آن  باشد.

می دانیم حاصلضرب دو عدد زمانی بیشترین مقدار است که آن دو عدد برابر باشند و هرکدام برابر نصف مجموع

دو عدد باشد، پس:

xy

۲y + x = ۵۶ ⇒   ⇒{
۲y = ۲۸ ⇒ y = ۱۴
x = ۲۸ S  =max x × y = ۲۸ × ۱۴ = ۳۹۲

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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ینه 3 گز 4

روش اول:

محیط مستطیل  و مساحت  است.

برای به  دست آوردن ماکسیمم این عبارت، رأس سهمی را می یابیم؛ توجه کنید که طول رأس سهمی  برابر  است.

حال  را در عبارت قرار می  دهیم:

روش دوم: به یاد داشته باشید در میان مستطیل  هایی با محیط ثابت، بیشترین مساحت زمانی است که مربع باشد؛ پس:

و ادامه حل مانند روش اول است.

۲(a + b)ab

محیط = ۲(a + b) = ۳۰ ⇒ a + b = ۱۵ ⇒ b = ۱۵ − a

مساحت = ab = a(۱۵ − a) = −a + ۱۵a۲

y = ax +۲ bx + cx =  

۲a
−b

a =  =
−۲
−۱۵

 

۲
۱۵

a =  

۲
۱۵

−(  ) +
۲
۱۵ ۲ ۱۵(  ) =

۲
۱۵

−  +
۴

۲۲۵
 =

۲
۲۲۵

 =
۴

۲۲۵
۵۶/۲۵

۲(a + b) = ۳۰ ⇒ a + b = ۱۵  

a=b
۲a = ۱۵ ⇒ a =  ۲

۱۵
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ینه 1 گز 5

طرفین معادله را در  ضرب می  کنیم:

جواب  های این معادله نباید مخرج  های معادلۀ اولیه را صفر کند، یعنی  و  پذیرفته نیستند؛ آن  ها را در معادلۀ به دست آمده چک

می کنیم.

، به صورت  است. حاصل  ضرب جواب  های  به شرط 

،  است، بنابراین دو ریشه دارد و هر دو قابل قبول هستند. داریم: در معادلۀ 

(x − ۲)(x + ۳)

x(x + ۳) − ۳(x − ۲) = ۲(x − ۲)(x + ۳)

⇒ x + ۳x − (۳x − ۶) = ۲(x + x − ۶)۲ ۲

⇒ x + ۶ = ۲x + ۲x − ۱۲ ⇒ x + ۲x − ۱۸ = ۰ (∗)۲ ۲ ۲

x = ۲x = −۳

x = ۲ ⇒ ۲ + ۲ × ۲ − ۱۸  ۰۲ =

x = −۳ ⇒ (−۳) + ۲(−۳) − ۱۸ ۰۲ =

ax +۲ bx + c = ۰Δ > ۰P =  

a
c

(∗)Δ > ۰

P =  =
a
c

 =
۱

−۱۸
−۱۸

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 
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ینه 2 گز 6

راه حل اول: با در دست داشتن دو نقطۀ  و  معادلۀ خط را می  نویسیم. ابتدا شیب خط را می یابیم:

حال معادلۀ خط را از رابطۀ  می  نویسیم:

نقطۀ  را صدق می  دهیم:

، ۷ واحد از  آن کاهش می  یابد؛ راه حل دوم: باتوجه به نقاط  و  می  توانیم نتیجه بگیریم که خط مذکور با افزایش 2 واحدی 

،  کاهش  داریم. پس به ازای افزایش هر واحد 

نقطۀ  یک واحد  کمتری نسبت به  دارد، پس  آن باید  بیشتر باشد:

(−۱ , ۳)(۱ , −۴)

m =  ⇒
x  − x  ۲ ۱

y  − y  ۲ ۱ m =  =
−۱ − ۱

۳ − (−۴)
 

۲
−۷

y − y  =۰ m(x − x )۰

y − ۳ = −  (x +
۲
۷

۱)

(−۲ , a)

a − ۳ = −  (−۱) ⇒۲
۷

a =  +۲
۷

۳ =  =۲
۱۳

۶/۵

(−۱ , ۳)(۱ , −۴)xy

x 

۲
۷

y

(−۲ , a)x(−۱ , ۳)y 

۲
۷

a = ۳ +  =
۲
۷

 =
۲
۱۳

۶/۵
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ینه 3 گز 7

حال برای به دست آوردن  و  ، دستگاه  را حل می کنیم:

   a + ۲b = ۷{
(۳, a + ۲b) ∈ f

(۳, ۷) ∈ f
تابع است f

   ۲a − b = ۴{
(۵, ۴) ∈ f

(۵, ۲a − b) ∈ f
تابع است f

ab  {
a + ۲b = ۷
۲a − b = ۴

  ⇒  

×(−۲)
{

a + ۲b = ۷
۲a − b = ۴   {

 − ۴b = −۱۴−۲a

− b = ۴۲a

− ۵b = −۱۰ ⇒ b = ۲

a + ۲b = ۷  a + ۴ = ۷ ⇒ a = ۳b=۲

⇒ a − b = ۹ − ۴ = ۵۲ ۲

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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ینه 3 گز 8

باتوجه به اطالعات داده شده در صورت تست؛ رابطۀ زیر بین مساحت مربع و مساحت مثلث متساوی االضالع برقرار است:

می دانیم:

بنابراین:

طرفین را در 3 ضرب می کنیم:

بنابراین  می باشد، پس قاعدۀ مثلث برابر 8 است. مساحت مثلث را به دست می آوریم:

مساحت مثلث  (S  ) =△  ((S  ) (مساحت مربع  −
۳
۲

□  (∗)
۳
۸

S  =□ a۲

S  =Δ  ×
۲
۱

۱۰ × a = ۵a

(∗) ۵a =  (a ) −
۳
۲ ۲

 

۳
۸

۱۵a = ۲a −۲ ۸ ⇒ ۲a −۲ ۱۵a − ۸ = ۰

Δ = (۱۵) −۲ ۴(۲)(−۸) = ۲۲۵ + ۶۴ = ۲۸۹

⇒ a =  =۴
۱۵ ±  ۲۸۹

 ⇒۴
۱۵ ± ۱۷

   

⎩⎪
⎨
⎪⎧a =  = ۸

۴
۳۲

a = غ ق ق 
۴

−۲

a = ۸

S  =Δ ۵a = ۵(۸) = ۴۰

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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ینه 4 گز 9

به بررسی تک تک گزینه ها می پردازیم و نمودار ون هریک از گزینه ها را رسم می کنیم.

گزینه 1: 

بنابراین این گزینه با قسمت رنگی صورت سؤال برابر است.

گزینه 2: 

بنابراین این گزینه نیز پاسخ سؤال نمی باشد.

گزینه 3: 

در این

گزینه نیز

قسمت

رنگی با

صورت

سؤال

یکی

است.

گزینه 4: 

بنابراین این گزینه پاسخ سؤال است.

A ∩ (B ∩′ C )′

A ∩ (B ∪ C)′

A − C ∩( ) (A − B)

A − C ∪( ) (A − B)

A − C ∪( ) (A − B) = A

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 10

اگر شرطی در کار نباشد، ۴ انتخاب از میان 7 شیء داریم. اما ۸ باید باشد، پس یک انتخاب از ۴ انتخاب ما حذف می شود. 8 را که برداشتیم و ۴ هم

نباید برداریم می  ماند: 

سه انتخاب از 5 شیء داریم:

تذکر: می  دانیم  برابر با  می باشد و راحت  تر است که  را حساب کنیم.

{۰ , ۱ , ۲ , ۶ , ۹}

=(
۵
۳)  =(

۵
۲) ۱۰

(
۵
۳)(

۵
۲)(

۵
۲)

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 
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ینه 3 گز 11

درستی شرط  را در هریک از گزینه ها بررسی می کنیم.

گزینۀ 1) اگر  باشد، برابری ذکرشده برقرار نیست.

گزینۀ 2) اگر  باشد، برابری ذکرشده برقرار نیست.

گزینۀ 3) اگر  باشد، برابری ذکرشده همواره برقرار است.

باتوجه به نمودار زیر متمم مجموعۀ  قسمت هاشورزده خواهد شد که با  برابر است.

، برابری ذکرشده برقرار نیست. گزینۀ 4) اگر 

، برابری ذکرشده برقرار نیست. به  طریق مشابه اگر 

راه حل دوم:

متمم مجموعۀ دلخواه  برابر است با: 

اکنون متمم مجموعۀ داده شده برابر است با:

((A − B) ∪ (B − A)) =′ A ∩ B

A ⊆ B

((A − B) ∪ (B − A)) = (∅ ∪ (B − A)) = (B − A)′ ′ ′

A ∩ B = A

A ⊆ B ′

((A − B) ∪ (B − A)) = (A ∪ B) = A ∩ B′ ′ ′ ′

A ∩ B = { }

A ∪ B = S
(A − B) ∪ (B − A)A ∩ B

A = ∅

((A − B) ∪ (B − A)) = (∅ ∪ B) = B′ ′ ′

A ∩ B = ∅ ∩ B = ∅

B = ∅

AS − A = A′

S − ((A − B) ∪ (B − A)) = S − ((A ∪ B) − (A ∩ B)) = A ∩ B

⇒ S = A ∪ B

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 
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ینه 1 گز 12

ابتدا شکلی برای مسئله رسم می  کنیم.

همچنین می  دانیم: 

n(A) =  ×

و دروازه  بان

 

جابه جایی کاپیتان

 

↓
۲!

 ×

شخص بیرون بسته

 

جابه جایی بسته و

 

↓
۲!

 ×

کاپیتان و دروازه  بان

 

جابه جایی دو نفر بین

 

↓
۲!

 

کاپیتان و دروازه  بان

 

انتخاب دو نفر بین

 

↓

 (
۳
۲)

= ۲ × ۲ × ۲ × ۳ = ۲۴

n(S) = ۵! = ۱۲۰

P (A) =  =
n(S)
n(A)

 =
۱۲۰
۲۴

 

۵
۱

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 13

باتوجه به اطالعات داده شده، دو حالت امکان پذیر است. در هر حالت چارک سوم را تع�ن می کنیم.

جمع مقادیر ممکن برای چارک سوم  است.

Q =۳ ۳ + ۲۶ + ۲۵ = ۵۴

Q =۳ ۳ + ۳۸ + ۲۵ = ۶۶

۵۴ + ۶۶ = ۱۲۰

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 
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ینه 2 گز 14

فرض کنید  پیشامد هم رنگ بودن مهره های خارج شده باشد.

n(S) =  =(
۷
۲)  =۲!۵!

۷!
 =۲

۷ × ۶
۲۱

A

n(A) =  +

هر دو سفید

  (
۴
۲)  =

هر دو سیاه

  (
۳
۲)  +

۲!۲!
۴!

 =
۲!۱!
۳!

۶ + ۳ = ۹

⇒ P (A) =  =
n(S)
n(A)

 =۲۱
۹

 ۷
۳

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 15

باتوجه به توضیحات صورت تست، 5 نفر قرار است در یک اتومبیل بنشینند به طوری که 3 نفر آن ها مجاز به رانندگی هستند. بنابراین برای انتخاب

راننده 3 حالت وجود دارد. اگر از بین 3 نفر یک نفر به عنوان راننده انتخاب شود، 4 نفر دیگر باقی می مانند که به !4 حالت می توانند بنشینند،

بنابراین داریم:

 

راننده

 ۳

۴نفر باقی مانده

     ۴ ۳ ۲ ۱

⇒ تعداد کل حاالت  = ۳ × ۴! = ۷۲

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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عربی

ینه 2 گز 16

ع باب افتعال و الزم و مفرد مؤنث غائب است: شروع می شود ← رد گزینه های 1، 3 و 4 َتْبتدی: فعل مضار

- تعلیم: مصدر باب تفعیل: آموزش دادن - یاد دادن ← رّد گزینه های 1 و 3

- َتْبَدُأ: شروع می شود / شروع می کند ← سوم شخص مفرد است ← رّد گزینه های 3 و 4

ع معلوم" است ← رّد گزینه های 3 و 4 که به صورت "مجهول" ترجمه شده است. ُس: درس می دهد؛ "مضار ُتدرِّ

- الحیاة: زندگی ← رّد گزینه "4" که با ضمیر ترجمه شده است.

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 4 گز 17

فعل "ینتقل" از ریشه "نقل" و از باب افتعال است بنابراین نون آن اصلی است اما افعال "ینکسر"، " ینطلق "، "تنقطع " از باب انفعال بوده و نون

آن ها زائد است.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 18

ترجمۀ عبارت چنین است: "دانشجویان کالس ما در ساعت هشت و نیم به کتابخانه می روند و بعد از چهار ساعت برمی گردند، و در سر جای خود در

ساعت ........... می نشینند." آن ها ساعت "۳۰ : ۸" به کتابخانه رفته اند و 4 ساعت بعد برگشته اند که درواقع ساعت "12:30" به مدرسه برگشته اند.

همۀ گزینه ها به ساعت "12:30" اشاره می کند، اما گزینه "3" اشاره به "1:30" دارد که نادرست است. 

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 19

معادل عربی "تواضع کنید" فعل امر است.

"تواَضعوا" (رد گزینه های 1 و 2)

معادل عربی "از او می آموزید" به صورت "َتتعّلموَن منه" (رد سایر گزینه ها)

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 20

اسمی را می خواهد که هم "مضاف" و هم "موصوف" باشد. در گزینه "۱" كلمة "معّلم" هم مضاف است و هم موصوف، "نا" مضاف اليه آن و "الُمشفق"

صفت آن است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "۲": "بين المالبس" ترکیب اضافی، "ذات األلوان" ترکیب اضافی و "األلوان المختلفة" ترکیب وصفی است.

گزینه "3": "حلوّيات هذا" و "كّل يوم" هر دو ترکیب اضافی هستند.

گزینه "4": "الّصديق الّصالح" ترکیب وصفی است.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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ینه 2 گز 21

"اسم مرفوع" ← در گزینۀ 2: چهار اسم مرفوع: مصابیح (نائب الفاعل) / ُمنورة (صفت و مرفوع) / ألوان (مبتدا) / متعددة (خبر)

و اما سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: األوالد: (اسم فاعل) / المؤدبون (صفت و مرفوع) / مقّدس (خبر إنَّ و مرفوع) ← 3 اسم مرفوع

گزینۀ 3: أکبر (خبر کأنَّ و مرفوع) ← 1 اسم مرفوع

گزینۀ 4: هذه (مبتدا و محًال مرفوع) / صفات (خبر مرفوع) / المؤمنون (فاعل و مرفوع) ← 3 اسم مرفوع

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 22

رّد سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: سّتة أهداف: شش گل / سّتة: از اعداد اصلی است.

گزینۀ 3: ثالث جوائز: سه جایزه / الخامس َعَشر: پانزدهم. ثالث از اعداد اصلی / الخامس َعَشَر از اعداد وصفی است.

گزینۀ 4: ُکّل طالٍب: هر دانش آموزی و کلمۀ "به" آنجا اضافه است. جائزة واحدة: یک جایزه...

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 4 گز 23

در حروف مشّبه بالفعل: اسم منصوب و خبر مرفوع است و در افعال ناقصه: اسم مرفوع و خبر منصوب است.

بنابراین "نجاٌة" در گزینۀ 1، "سامعاٌت" 3 در گزینۀ 2 و "مکّرٌم" در گزینۀ 3 صحیح نمی باشند. اّما "فاشلین" در گزینۀ 4 خبر "لسنا" بوده و نصب آن

صحیح است.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 24

ع ← ترجمۀ ماضی منفی) / رد گزینه های 3 و 4 "لم یکن قادرًا": "قادر نبود" ← (لم + فعل مضار

"َتحریک": "حرکت دادن" ← مصدر باب "َتفعیل" / رد گزینه های 1 و 4

فعل های "َیرسُم، َینشُد و یؤلف" به واسطه "یکن" که در اول جمله آمده است معادل "ماضی استمراری" ترجمه می شوند. ← "نقاشی می کرد، شعر

می سرود و تألیف می کرد" / رد گزینه های 3 و 4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 25

در گزینه "3" "ُتسخطك المعصيُة": گناه تو را خشمگین می کند اشتباه ترجمه شده است. فاعل و مفعول جابه جا ترجمه شده است درحالی که ضمير

"ك" مفعول و المعصيُة، فاعل فعل "ُتسخط" هستند.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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منطق

ینه 1 گز 26

آگاهی و دانش بشری به دو قسمت تصور و تصدیق تقسیم می  شود که برای کشف تصدیق  های مجهول از استدالل و برای کشف تصورات مجهول از

تعریف  استفاده می  کنیم.

رد گزینه  ها:

گزینۀ 2: منطق مواد خود را از سایر علوم می  گیرد، بنابراین توسعۀ دانش بر عهدۀ سایر علوم است نه منطق. دانش منطق، ابزاری در خدمت سایر

علوم و دانش  ها است.

گزینۀ 3: منطق همچون سیستم  های کنترلی یک خودرو است که میزان بنزین، سرعت حرکت و گرمای موتور را به ما نشان می  دهد و در مقابل

مشکالت به ما هشدار می  دهد، اما باعث حرکت خودرو نمی  شود.

گزینۀ 4: در تصورات ما به واقعیت داشتن یا نداشتن یا ارتباط آن با سایر امور، کاری نداریم و تنها همان را به ذهن می  آوریم.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 27

با دقت در شرایط تعریف، می  دانیم که یکی از شرایط آن جامع و مانع بودن است به این معنا تعریف باید تمامی مصادیق مفهوم موردنظر را

دربربگیرد (جامع بودن)، تعریف باید تنها بر مصادیق آن مفهوم صدق کند و بر مفاهیم و مصادیق دیگر صدق نکند (مانع بودن)

غ. از غ، مر در تعریف: پرنده به موجودی که پرواز می  کند، تعریف مذکور نه جامع است و نه مانع زیرا بعضی از پرندگان پرواز نمی  کنند، مانند: شترمر

سوی دیگر بعضی از موجودات پرواز می    کنند، اما پرنده نیستند، مانند خفاش و هواپیما؛ بنابراین تعریف مذکور نه جامع است نه مانع.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 28

بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1: دیوار مدرسه (تضمنی) - مدیر مدرسه (التزامی) - نظافت مدرسه (تضمنی)

گزینۀ 2: خود مدرسه (مطابقی) - وسایل مدرسه (التزامی) - وسایل مدرسه (التزامی)

گزینۀ 3: مدیر مدرسه (التزامی) - محیط مدرسه (تضمنی) - خود مدرسه (مطابقی)

گزینۀ 4: خود مدرسه (مطابقی) - افراد مدرسه (التزامی) - خود مدرسه (مطابقی)

فقط در گزینۀ 3 هر سه حالت داللت های (مطابقی، تضمنی و التزامی) مشاهده می شود.

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 29

این تست در بحث شرایط تعریف عنوان می کند، تعریفی که نه "جامع" است و نه "مانع" است را انتخاب کنیم، در این شرایط رابطۀ بین مفاهیم کلی

تعریف باید یا "تباین" باشد یا "عموم وخصوص من وجه" بر این  اساس "تنها گزینۀ 3" پاسخ تست است، زیرا تعریف فعل به کلمه ای که بر انجام کاری

داللت می کند نه تعریف "جامع" است و در برگیرندۀ مفهوم فعل؛ نه تعریف "مانع" است و مانع دخول اغیار نمی شود.

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 
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ینه 3 گز 30

رابطۀ میان دو کلی، میوه با شیرینی عموم و خصوص من وجه است، یعنی:

- بعضی شیرینی ها میوه هستند.

- بعضی شیرینی ها میوه نیستند.

- بعضی میوه ها شیرینی هستند.

- بعضی میوه ها شیرین نیستند.

و رابطۀ میان دو کلی، سیب با میوه، عموم و خصوص مطلق است، یعنی:

- هر سیبی میوه است.

- بعضی میوه ها سیب هستند.

- بعضی میوه ها سیب نیستند.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 4 گز 31

در نسبت  های چهارگانه، ما میان دو کل روابط مختلفی را مشاهده می  کنیم که با مقایسۀ آن ها می  توانیم پاسخ سؤال   را دریابیم.

حالت تساوی
هر الف ب است  .

هر ب الف است.

حالت تباین
هیچ الف ب نیست.

هیچ ب الف نیست.

حالت مطلق

هر الف ب است.

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف نیست.

حالت من وجه

بعضی الف ب است.

بعضی الف ب نیست.

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف نیست.

با مقایسۀ سؤال با حالت  های فوق تنها گزینه  ای که می  تواند با جواب مطابقت داشته باشد گزینۀ 4 می  باشد.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 32

دست به عصا بودن داللت التزامی است، مانند خانه  ام را دزد برد که منظور وسایل خانه است و شامل هیچ بخشی از اجزای تشکیل  دهندۀ ساختمان

نمی  شود. دست به عصا بودن هم کنایه از مواظب بودن و با احتیاط عمل کردن می  شود، اما در مقابل مفهوم، داللت مطابقی برداشت می  گردد. در

داللت مطابقی وقتی گفته می  شود خانه  ام را فروختم یعنی داللت لفظ بر کل معنا است، همان  طور که عبارت "  آخر عصا ندارم  " داللت لفظ بر کل معنا،

مفهوم می  گردد.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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ینه 4 گز 33

مغالطۀ اشتراک لفظ وقتی مطرح می شود که از یک لفظ واحد مفاهیم متعدد برداشته شود. بر این  اساس تنها در گزینۀ "چهارم" مغالطۀ اشتراک لفظ

مطرح شده است.

چرا که در این گزینه آمده است، از او "معلم" چند عکس به یادگار گرفتم، در اینجا مفهوم "گرفتم" می تواند عکس هایی باشد که در گذشته گرفته شده

است و یا عکس هایی که از معلم در همان جا گرفته شده است، دو برداشت غلطی که باعث خطای ذهن یا مغالطه در این مثال می شود، بیانگر

"مغالطۀ اشتراک لفظ" است.

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

فلسفه

ینه 2 گز 34

تفاوت اصلی فلسفه با سایر علوم در موضوع فلسفه است.

تفاوت ازنظر روش هم وجود دارد، اما دانش فلسفه با برخی دانش  ها در آن اشتراک دارند مانند: ریاضیات که هر دو عقالنی هستند.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 4 گز 35

سؤال مطروحه از برداشتی می  باشد که از "  یک تجربه "  صفحۀ 14 کتاب صورت گرفته است. دانشجویی که به  تازگی تحصیل در رشتۀ علوم تربیتی را

آغاز کرده بود، در همان سال  های اول در دانشگاه متوجه شد که اساتید وی گاه و بی  گاه از فالسفۀ بزرگ شرق و غرب یاد می  کنند و سخنان آنان را نقل

می  کنند، گاهی از افالطون و ارسطو و گاهی ابن سینا و فارابی و... بنابراین کنجکاو شدم در پی آن برآمدم که نقش آنان را در علوم تربیتی بیابم،

به  تدریج متوجه شدم که فیلسوفان دیدگاه  هایی در فلسفه داشته  اند که همان دیدگاه  ها سبب پیدایش مکاتب بزرگ تربیتی شده است.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 36

در این تست تنها گزینۀ درست گزینۀ 2 می باشد؛ چرا که برای تفکر یا فهم فلسفی ضرورتی ندارد؛ دانش فلسفه آموخته باشیم.

رد گزینۀ ۱: لزومًا شخصی که نظرات خود را مستدل بیان کند، فیلسوف نیست.

رد گزینۀ ۳: فیلسوف حقیقی می کوشد تا ریشه و عمق واقعیت ها را درک کند که به چه معنا است، نه آن ها را با باورهای خود هماهنگ کند.

رد گزینۀ ۴: هرگاه تعجب انسان در اثر یک عامل برانگیخته شود، لزومًا یک سؤال فلسفی مطرح نمی شود.

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 
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ینه 3 گز 37

در میان انبوه افکار و اندیشه های روزانه، گاه و بی گاه سؤال های خاصی خودنمایی می کنند که می توانند ساعاتی طوالنی ما را به خود مشغول سازند

و به تفکر وادار نمایند. از قبیل اینکه، مقصود ما از آزادی چیست؟ چرا درد و رنج هست؟ خوشبختی و سعادت در گرو چیست؟ و...

دانش فلسفه از آن دسته دانش ها است که قوانین بنیادین وجودشناسی و معرفت شناسی به محدوده های خاصی منتقل می سازند و قوانین آن

محدودۀ از وجود را بیان می دارد؛ بنابراین کلی ترین پرسش ها، پرسش های فلسفی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: دانش فلسفه مدنظر است که به عنوان یکی از انواع علوم

گزینۀ 2: فلسفۀ خواندن نماز، در حیطۀ فلسفۀ مضاف است.

گزینۀ 4: تفکر تابع قواعد خاص بودن ← در حیطۀ علم منطق است.

( توجه: با اینکه گزینۀ 2 نیز به نوعی سؤال فلسفی است (فلسفۀ مضاف)، اما گزینۀ 3 را می توان درست ترین جواب در نظر گرفت).

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 38

نوع حمل ذکرشده در صورت سؤال و گزینه اول نیازمند دلیل نیست و حمل ذاتی است، اما سایر گزینه ها حمل نیازمند دلیل است.

بنابراین چون این حمل به دلیل نیاز ندارد، مانند حمل شکل بر ذوزنقه است.

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 39

این بحث که درک علت برخی از حوادث به استفاده از حس و تجربه نیازی ندارد، مفهوم کامًال صحیح می باشد؛ چون این درک می تواند؛ به صورت

عقالنی یا شهودی صورت گیرد. (تأ�د گزینۀ 1)

"گزینه های 2، 3 و 4؛ نظریات نادرستی را مطرح کرده اند".

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 40

می  توانیم ماهیاتی را بدون این که وجود داشته باشند تصور کنیم. یعنی وجود و ماهیت دو چیز کامًال متفاوت هستند و با یکدیگر مغایرت دارند.

به  عنوان مثال: ققنوس (ماهیت) هست (وجود) وقتی وارد ذهن انسان می  شود، اگرچه ما در عالم خارج هستی را به ققنوس حمل کرده  ایم، ولی این

عبارت وقتی وارد ذهن می  شود ذهن از پذیرش آن ابا دارد و نمی  پذیرد که ققنوس وجود داشته باشد و اینجا به این مطلب می  رسیم که ماهیت و

وجود، دو چیز مختلف هستند و کامًال از یکدیگر جدا هستند.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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علوم و فنون ادبی

ینه 4 گز 41

قاعدۀ قافیه در ابیات 1، 2 و 3، یک است؛ زیرا بعد از حذف حروف اضافی، حروف قافیه به "آ" یا "او" ختم می شود، ولی در گزینۀ 4 این چنین نیست.

واژگان قافیه در گزینه ها:

1) چمن آرا - تماشا

2) پهلو - جو

3) عقبی - بینا

4) سینه - کینه

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 42

زبان پهلوی، زبان رسمی دوران ساسانی بود. ازآنجاکه این زبان، اساسًا به ناحیۀ پارس تعّلق داشته است و در مرحله  ای میان فارسی باستان و فارسی

نو (دری) قرار دارد، آن را "فارسی میانه" نامیده  اند.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 4 گز 43

"کوتاهی جمالت" از ویژگی  های نثر سبک خراسانی در دورۀ سامانی است.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 44

این سؤال اشکال دارد و طراح بی  دقت، گروه قیدی "به یک اشاره" را قافیه، به  حساب آورده است، درحالی که در این بیت، فقط کلمۀ "اشاره" قافیه

است؛ ضمنًا مبحث دستور را با قافیه درآمیخته است.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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ینه 1 گز 45

رديف: بود داد دل ما

قافيه: َبند و كَمند

حروف اصلی  قافيه: مصوت: ـ َ + صامت: ن + صامت: د

بررسی  قافيه در ساير گزينه ها:

گزينۀ 2) قافيه: خم و ماتم

حروف اصلی  قافيه: ـ َ م

رديف: است

گزينۀ 3) قافيه: شانه و كاشانه

حروف اصلی  قافيه: ان

( ـِ حروف الحاقي: ه (

رديف: ببندند

گزينۀ 4) قافيه: هان و دان

حروف اصلی  قافيه: ان

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 46

مفهوم مشترک بیت مرتبط با بيت صورت سؤال: توصيه به پرهيز از خودآرايی  و جلوه گری  كه موجب زيان و نابودی  است.

گزينۀ 1) ارزشمند بودن روح و وابسته نبودن آن به جسم

گزينۀ 2) اعتقاد به معاد و رستاخيز

گزينۀ 4) توصيه به ترك غفلت

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 47

بیت "گل بخندید و باغ شد پدرام ای خوشا این جهان، بدین هنگام" سرودۀ فرّخی سیستانی، شاعر قرن چهارم و نمونه  ای از شعر سبک خراسانی

است.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 48

در زمان سامانيان بخارا عمده ترين مركز فرهنگی به شمار می آمد.

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 49

مفهوم مشترک بیت مرتبط با بيت صورت سؤال: آمادگی  عاشق برای  جان فشانی  در راه عشق

گزينۀ 2) شرط عشق ورزيدن پرهيز از اظهار گله و شكايت است.

گزينۀ 3) بيان وفاداری  عاشق در عشق يار

گزينۀ 4) ناگزير بودن در برابر سرزنش و سرنوشت

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 
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ینه 3 گز 50

واژه  های ردیف در ابیات:

بیت ب: به من / بیت ه : تو باشد

بررسی سایر ابیات:

الف) چون (چگونه) و چون (مثل و مانند) - گویم (بگویم) و گویم (کره و توپ هستم): قافیه و جناس تام

ج) بری (بیزار و برکنار) و بری (ببری: قافیه و جناس تام)

د) نیست (وجود ندارد: غیراسنادی) و نیست (نمی  باشد: اسنادی): قافیه و جناس تام

توجه: جناس تام دانستن و قافیه گرفتن "نیست" در بیت "د" قابل تأمل است.

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 51

قافیه در گزینه  های 3 و 4 بر اساس قاعدۀ "1" اما گزینۀ 3 مشمول تبصرۀ "1" می  باشد و حروف الحاقی دارد؛ یعنی به آخر واژه  های قافیه ممکن است

یک یا چند حرف بپیوندد که این حروف جزء مشترک قافیه هستند و رعایت آن ها الزم است.

بررسی قافیه در ابیات:

ـَ م - قاعدۀ قافیه: 2 1) کلمات قافیه: زبانم، جانم - حروف اصلی: ان - الحاقی: 

ـَ ر - الحاقی: ندارد - قاعدۀ قافیه: 2 2) کلمات قافیه: شکر و هر - حروف اصلی: 

3) کلمات قافیه: زیبایی و بگشایی - حروف اصلی: ا - الحاقی: یی - قاعدۀ قافیه: 1

4) کلمات قافیه: پا و رعنا - حروف اصلی: ا - الحاقی: ندارد - قاعدۀ قافیه: 1

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 4 گز 52

باتوجه به "ایجاز و اختصار در لفظ و معنا" و "کوتاهی جمالت" و "تکرار واژگان" و "محتوای دینی"، این متن از کتاب ترجمۀ تفسیر طبری، از نمونه  های

موفق نثر دورۀ سامانی به شمار می  رود.

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 53

مورد "ج" و "د" مربوط ویژگی ادبی سبک خراسانی است.

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 54

مفهوم مشترک ابیات گزینه های 2، 3 و 4 و بیت صورت سؤال: صبر و شکیبایی در برابر مشکالت موجب موفقیت و سربلندی است. (توصیه به صبر در

برابر مشکالت)

مفهوم بیت گزینۀ 1: شاعر در مقابل توصیۀ طبیب به صبر و شکیبایی، ناتوان است. (ناشکیبایی عاشق)

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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ینه 2 گز 55

مفهوم مشترک ابیات صورت سؤال و بیت گزینۀ 2: توصیۀ رعایت اعتدال در خرج کردن و عاقبت  اندیشی

مفاهیم سایر ابیات:

1) خود اتکایی و بی نیاز بودن از دیگران

3) غافل شدن از خود و پرداختن به ظواهر و زندگی مادی به دلیل سطحی  نگری

4) توصیه به فروتنی برای رسیدن به کمال

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 56

واژه های "شکر و کفر" قافیه هستند اّما به دلیل تفاوت در صامت های (ک، ف) قافیۀ بیت نادرست است.

واژه های قافیه و قواعد آن در سایر ابیات:

ـَ َهم / قاعدۀ 2) 1) َدهم و َنهم (حروف قافیه: 

2) خویش (خود) و خویش (نزدیکان و آشنایان) (حروف قافیه: یش / قاعدۀ 2)

4) مال (ثروت) و بمال (مالش بده) (حروف قافیه: ال / قاعدۀ 2)

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 57

ابيات "ب، د" طبق قاعدۀ 2 و تبصرۀ 1 (داشتن حرف يا حروف الحاقی  قافيه) سروده شده اند:

ب) قافيه: مرهم - همدمی

ـَ م حروف اصلی  قافيه: 

حروف الحاقی: ی

ب) قافيه: كينه - ديرينه

حروف اصلی  قافيه: ين

( ـِ حروف الحاقی: ه (

بررسی  ساير گزينه ها:

الف) قافيه: مشكبو - او

حروف اصلی  قافيه: و (قاعدۀ 1)

حروف الحاقی: ندارد

ج) قافيه: بر - سر

رديف: داری

ـَ ر (قاعدۀ 2) حروف اصلی  قافيه: 

حروف الحاقی: ندارد

رديف: آمدی

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 58

ـِ یب" است که مطابق الگوی مصوت و دو صامت می باشد. کلمات قافیه "غیب" و "عیب" و حروف قافیه "

حروف قافیه در سایر گزینه ها "مصوت + یک صامت" است.

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 
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ینه 3 گز 59

عبارت صورت سؤال از كتاب تاريخ بلعمی  و مربوط به دورۀ سامانی  است كه تعداد لغات عربی  در آن اندك است.

متن سؤال از ويژگی های  ساير گزينه ها برخوردار است.

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 60

واژه های "جسمانی و روحانی" قافیه هستند؛ اّما باتوّجه به یکسان بودن پسوند "انی" قافیه نادرست است.

واژه های قافیه در سایر گزینه ها:

1) گزیر و نظیر (حروف قافیه: یر / قاعدۀ 2)

ـَ ند / قاعدۀ 2) 2) قند و نوشخند (حروف قافیه: 

ـُ رد / قاعدۀ 2) توّجه: به دلیل داشتن شناسه (الحاقی) ـَ رد،  4) َکردی و ُخوردی (حروف قافیه: 

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

روان شناسی

ینه 4 گز 61

بررسی عبارات نادرست:

فرضیه در صورت تا�د به قانون تبدیل می شود.

فرضیه پاسخ اولیه و تا حد امکان سنجیده به مسئلۀ علمی است.

اصل یا قانون همان فرضیه ثابت شده است و نیاز به مشاهده تجربی ندارد.

نظریه مجموعه ای منسجم از قوانین علمی در یک موضوع است.

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 62

روان شناسان برخی مواقع ممکن است تحت تأثیر ارزش ها و پیش داوری های شخصی خود قرار بگیرند ولی آنان تالش می کنند تا حد ممکن از این

کار خودداری کنند.

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 63

در روانشناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است، رسش یا پختگی می گویند. پدیدۀ رسش و پختگی در جنبۀ جسمانی افراد مؤثرتر

است.

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 
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ینه 3 گز 64

یکی از ویژگی  های روش علمی تکرارپذیری است. یافته  های به دست  آمده از روش علمی خصوصی و شخصی نیست، بلکه هر فردی، در صورت رعایت

ضوابط علمی، می  تواند یافته  های دیگران را تکرار کند.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 4 گز 65

در تب�ن فرآیند رشد درک اخالقی می توان گفت که کودکان در ابتدا، هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند، به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند.

برای اخالق یک فرآیند تدریجی و پیچیده طی می شود.

بررسی گزینه های نادرست:

گزینۀ 1: بازی های موازی در 4 یا 5 سالگی است و در دورۀ دبستان با یکدیگر بازی های گروهی می کنند.

گزینۀ 2: رشد هیجانی در دورۀ کودکی معطوف به سه هیجان ساده ترس، خشم و محبت است. باتوجه به رشد آگاهی کودکان از هیجان های مختلف

و واکنش اطرافیان، سه هیجان فوق به هیجان های مرکب دیگر همچون احساس پیشمانی، سپاسگزاری و ترحم تعمیم می یابد.

گزینۀ 3: کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشت هستند و سپس مهارت حرکات ظریف را به دست می آورند.

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 66

رشد هیجانی در دورۀ کودکی معطوف به سه هیجان سادۀ ترس، خشم و محبت است. با توجه به رشد آگاهی کودکان از هیجان  های مختلف و

واکنش اطرافیان سه هیجان فوق به هیجان  های مرکب دیگر همچون احساس پشیمانی، سپاسگزاری و ترحم و... می انجامد.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 67

البته گزینۀ 3 هم صحیح می باشد، هرچه روابط عاطفی، سردتر، فشارهای روانی خانوادگی بیشتر و فاصلۀ عاطفی بین دختر نوجوان و والدین، بیشتر

باشد، بلوغ زودتر اتفاق می افتد اما همین عوامل ممکن است موجبات دیررسی بلوغ در پسران شود. دخترانی که عمومًا غیرفعال اند، زودتر از متوسط

دختران بالغ می شوند.

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 68

افراد باهوش در زندگی موفق ترند توصیف رفتار انسان است.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 69

اهمیت دادن به مصالح خود و اهمیت ندادن به مصالح دیگران مربوط به رشد اخالقی در دوران نوجوانی است.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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ینه 4 گز 70

در حافظۀ حسی اطالعات حسی (بینایی، شنوایی و...) به صورت ساده دریافت می شود و در آن به اطالعات تفسیر و معنایی داده نمی شود؛ یعنی

ادراک صورت نمی پذیرد و تنها فرآیند احساس صورت می پذیرد.

گزینۀ 1: اطالعات حافظۀ کوتاه مدت نیاز به تمرین دارند تا به حافظۀ بلندمدت منتقل شوند.

گزینۀ 2: توجه نکردن باعث از بین رفتن و زوال حافظۀ حسی می شود.

گزینۀ 3: ارتباط بین انواع حافظه لزومًا سلسله مراتبی و زنجیره ای نیست و سیستم های حافظه می توانند به صورت موازی و هم ردیف نیز ارتباط

داشته باشند.

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 71

تفکر فرضیه سازی این امکان را به نوجوان می دهد که هر فرضیه ای (ممکن و ناممکن) را در نظر بگیرد و آن را بیازماید.

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 72

ویژگی های اساسی برای آزمون پذیری پدیده های روان شناختی:

1) کنترل

2) تعریف عملیاتی

3) تکرارپذیری

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 73

در بخش راهبردهای حافظه کتاب در قسمت بیان اهمیت مطلب اشاره شده است: مطالب مهم و کاربردی، دوست داشتنی هستند. چیزی را که

دوست نداشته باشیم، به راحتی رمزگردانی نمی شوند.

از بین گزینه های موجود گزینۀ 2مناسب تر است.

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 74

فرضیه ها در صورت تأ�د تجربی  ، به قانون یا اصل تبدیل می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مجموعه ای از قوانین علمی  ، نظریه را شکل می دهند.

گزینۀ 2: فرضیه پاسخ اولیه پژوهشگران به مسئله های علمی است.

گزینۀ 4: برای پذیرش پاسخ های اولیۀ ارائه شده به مسئله های علمی و تأ�د یک فرضیه  ، باید آن پاسخ ها را بر اساس مشاهدات تجربی  ، بیازما�م و

نتیجه را با یافته های مقبول در علم تجربی، مطابقت دهیم.

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 
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ینه 4 گز 75

در این موقعیت حسین نشان می دهد در حال بررسی فرضیه های مختلف است.

فرضیه سازی یکی از ویژگی های رشد شناختی در   نوجوانی است. به ایـن معنـا که نوجوانان فرضیه سازی می کنند و در پیش بینی یک موقعیت، از

احتمال های مختلف بهره می برند؛ درحالی که مبنای استدالل در دوره کودکی، واقعیت های ملموس و بیرونی است.

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 76

به واسطۀ ادراک  ، محرک های بیرونی به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل می شود.

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 77

در یادگیری با استراحت برای کنترل اثر تداخل، از یادگیری با فاصله استفاده می کنیم. یادگیری جدید مانع یادآوری قبلی می شود. یادگیری با فاصله، اثر

تداخل را کاهش می دهد.

باتوجه به اینکه یادگیری با استراحت مربوط به یادآوری (بازیابی) است گزینه های 1 و 2، 4 رد می شوند.

بررسی گزینۀ "3":

پرهیز از هم زمانی چند فعالیت (توجه ناقص) به اطالعات توجه دقیق داشته باشید. بیشتر افرادی که می گویند حافظه ما ضعیف است، مشکل حافظه

ندارند، بلکه مشکل توجه دارند.

مطالعۀ چند حسی: رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت شنیداری است. اگر همین اطالعات به صورت دیداری هم رمزگردانی شوند، رمزگردانی قوی تر

می شود.

بیان اهمیت مطلب: برای اینکه حافظه شما پذیرای اطالعات جدید باشد، سعی کنید در ابتدا، دربارۀ اهمیت آن، اطالعات کسب کنید. مطالب مهم و

کاربردی، دوست داشتنی هستند. چیزی را که دوست نداشته باشیم، به راحتی رمزگردانی نمی شوند.

بسط معنایی: جامد یعنی چه؟ برای ذخیره شدن پاسخ درست این مفهوم، هرچه مثال های بیشتری داشته باشیم، مفهوم مورد نظر بهتر از سایر مفاهیم

در حافظه می ماند.

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 78

خوگیری آفت تمرکز است.

خوگیری شامل عادت کردن به محرک خاص است به  نحوی که به  تدریج کمتر به آن محرک می  پردازیم.

تازگی موضوع ارائه  شده، تمرکز ایجاد می  کند. اگر محرک مورد نظر به دفعات متعدد ارائه شود خوگیری شکل می  گیرد.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 79

در صورت سؤال متغیر مستقل را خواسته یعنی (علت)، به  عبارتی طراح به طور غیرمستقیم پرسیده علت اینکه خط A از خط B بلندتر دیده می شود،

چیست؟

طبعًا زاویه و طول شاخک ها نمی تواند گزینۀ درست باشد، چون در هر دو خط زاویه و طول شاخک ها مساوی است، اّما جهت شاخک ها متفاوت

است و به همین علت (متغیر مستقل) خط A بلندتر از خط B دیده می شود.

نکته: گزینۀ 4 هم ربطی به  صورت سؤال ندارد.

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 
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ینه 4 گز 80

فرآیند تفسیر محرک های انتخابی ادراک نام دارد.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

جامعه شناسی

ینه 4 گز 81

استبداد تاریخی - قومی: به رغم هویت غیراسالمی خود، از رویارویی مستقیم با فرهنگ اسالمی دوری می گزید.

استعمار نو: با روش و سازوکارهای غیرمستقیم کنترل بازار و سیاست کشورهای دیگر را در اختیار می گیرد.

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 82

در دوران رنسانس، حرکت های اعتراض آمیز مذهبی، درجهت اصالح دینی پدید آمدند. بخشی از این حرکت ها، تنها با قدرت پاپ مخالفت داشتند و

با جریان دنیاگروی تقابل نداشتند. بخشی دیگر رویکرد معنوی داشتند و در مقابل با جریان دنیاگروی قرار می گرفتند. حرکت های نوع اول با حمایت

قدرت های محلی توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند ولی حرکت های نوع دوم، مورد هجوم کاتولیک ها و دیگر

پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند.

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 83

سؤال از چهار قسمت تشکیل شده است.

قسمت اّول: حرکت های اعتراض آمیز مذهبی که با عنوان پروتستانتیسم شناخته می شوند درجهت اصالح دینی پدید آمدند. بخشی از این حرکت ها،

تنها با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیاگروی تقابل نداشتند. بخشی دیگر رویکرد معنوی داشتند و در تقابل با جریان دنیاگروی قرار

می گرفتند.

حرکت های نوع اول با حمایت قدرت های محلی توانستند بخشی از اروپایی مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند؛ ولی حرکت های نوع دوم، مورد

هجوم کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند. (نظام جهانی)

قسمت دوم (د): دولت های سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزۀ دینی نداشتند. از تبلیغ مسیحیت برای بسط جهانی قدرت خود

استفاده می کردند، آنان با تبلیغ مسیحیت، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را دچار اختالل می کردند و ازطریق سازمان های فراماسونری نیز بر نخبگان

سیاسی کشورهای دیگر تأثیر می گذاشتند. (نظام جهانی)

قسمت سوم (ن): امربه معروف و نهی از منکر دارای مراتب و روش های مختلفی است. برخی از روش های آن تبلیغی و برخی تشویقی یا تنبیهی است.

مسئولیت برخی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر به عهدۀ همۀ افراد جامعه است و مسئولیت برخی از مراتب آن بر عهدۀ سازمان های رسمی و

حکومتی است.

قسمت چهارم (ن): آنچه در سؤال مطرح شده است یکی از آسیب های رویکرد صرفًا حسی و تجربی به علوم اجتماعی است.

آسیب مهم رویکرد عقلی به علوم اجتماعی هنگامی رخ می دهد که این رویکرد شناخت را فقط به معرفت عقلی محدود کند و منکر ارزش علمی

شناخت حسی و شهودی شود.

علوم اجتماعی با رویکرد عقلی به دلیل توانمندی هایی که دارد، قدرت داوری ارزشی و برخورد انتقادی نسبت به جوامع مختلف را دارا است و به

همین دلیل، این رویکرد، هیچ یک از آسیب های رویکرد تجربی به علوم اجتماعی را ندارد.

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 
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ینه 3 گز 84

حاکمیت کنت ها و ُلردها ← زوال تدریجی قدرت کلیسا

تحوالت فرهنگی (علل درونی) ← کاستی ها و بن بست های موجود در هویت فرهنگی جهان اجتماعی

جهان های مختلف ← تنوع معرفت، اراده و اختیار انسان ها

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 85

روشنگری

پیامدویژگیدورۀ زمانی

دئیسمعقل گرایی، نفی عقلقرون هفدهم و هجدهم

دانش ابزاری (علم تجربی سکوالر)حس گرایی، نفی عقل و وحیقرون نوزدهم و بیستم

بحران معرفتیافول تجربه گرایی، نفی تجربه، نفی عقل و وحیپایان قرن بیستم

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 86

قسمت اول: مغوالن  ، فرهنگی قومی و قبیله ای داشتند و شایستگی های الزم برای یک فرهنگ جهانی را نداشتند. آنان به سرعت تحت تأثیر

فرهنگ هایی قرار گرفتند که ازنظر نظامی شکست خورده بودند.

قسمت دوم: اومانیسم  ، مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب است و به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است.

قسمت سوم: فرهنگ سرمایه داری  ، کانون ثروت و قدرت را موردتوجه قرار می دهد.

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 87

تعهد و مسئولیت: فرهنگ جهانی باید روحیه تعهد و مسئولیت را در انسان ها ایجاد کند تا زمینۀ گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را

فراهم آورد.

عقالنیت: پاسخ به پرسش های جدید و متغیر بشر (مانند بحران های زیست محیطی) مربوط به عقالنیت در سطح دوم است.

عدالت: با این ویژگی می توان از تفرقه بین جوامع و تباه شدن منابع و امکانات بشر پیشگیری کرد.

انسانی داخل 1401 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 88

- فرهنگ شیوۀ زندگی گروهی از انسان ها است که با یکدیگر زندگی می کنند. برای مثال خوراکی ها، پوشش ها و گویش ها از مصادیق فرهنگ هستند.

ن به سلوک های معنوی و مکاشفات و مشاهدات الهی انسان توجهی نمی شود و به حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمرۀ دنیوی و - در ادبیات مدر

این جهانی پرداخته می شود.

- آرمان سیاسی فراماسونرها جهان وطنی (کاسموپولیتیسم) است.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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ینه 4 گز 89

گسترده ترین نوع شناخت اجتماعی: عمومی (عرفی)

عدم برخورد یکسان فرهنگ های مختلف با آن: شناخت شهودی که نوعی از شناخت علمی است.

به دنبال کشف امور واقعی بودن: علمی

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

ینه 4 گز 90

پیشرفت در زمینۀ اقتصاد صنعتی ← موفقیت استعمار

استفاده از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره ← سیاست استعمار نو

استفاده از نهادها و ساختارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی ← عملکرد استعمار نو

استفاده از کودتای نظامی ← تفاوت استعمار نو و فرانو

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 91

- جهان متجدد فقط علومی را که با روش  های تجربی به   دست می  آیند علم می  داند و علومی را که از روش  های فراتجربی (عقالنی و وحیانی) استفاده

می  کنند. علم نمی  شناسد.

- هنگامی که فردی دربارۀ موضوعی خاص می  اندیشد در محدودۀ فردی و ذهنی خود قرار دارد، ولی هنگامی که اندیشه  اش را به  صورت گفته یا نوشته

بیان می  کند، یا بر اساس اندیشه و تصمیم خود یا دیگران رفتار می  کند به جهان فرهنگی وارد می  شود.

- جهان اجتماعی   برای بقاء و تداوم، اعتقادات، ارزش  ها و شیوۀ زندگی خود را به فرد آموزش می  دهد.

- جهان غرب در اقتصاد هیچ مانعی را بر سر راه خود نمی  تابد و در مسیر گسترش خود، شیوه  های اقتصادی غیرسرمایه  دارانه را در سراسر جهان نابود

می  کند.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 92

روابط بین الملل و نظام جهانی، قبل از ظهور غرب جدید به صورت امروز نبوده است؛ فرهنگ ها و تمدن های مختلف هریک رد بخشی از جهان

حاکمیت و قدرت سیاسی مربوط به خود را به وجود آورده بودند. روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی بین کشورهای مختلف با حاکمیت های

متفاوتی که داشتند، برقرار بود و نظامی که ازطریق این روابط شکل می گرفت به گونه ای نبود که سرنوشت تعامالت فرهنگی را تابع روابط سیاسی،

نظامی یا اقتصادی قرار دهد.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 93

عالم طبیعت ← منبع شناخت حسی (ج)

وحی و الهامات الهی و غیرالهی ← منبع شناخت شهودی (د)

نحوۀ رفتار و عمل آدمی ← روش شناخت شهودی (الف)

مشاهده و احساس ← روش شناخت حسی (ب)

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 
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ینه 1 گز 94

در یک جهان سکوالر، هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند در جامعه بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد. در این جهان فعالیت هایی که هویت دینی

افراد را آشکار کند، منع می شوند. در جوامع سکوالر و دنیوی امکان رأی دادن به قوانین معنوی و الهی وجود ندارد.

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 95

نداشتن معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش ها ← حقیقت

از بین بردن قدرت مقاومت یک فرهنگ ← مسئولیت و تعهد

ناتوانی در دفاع از الیه های بنیادین هویتی خود ← عقالنیت

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 96

- هنگامی که یک فرهنگ در سطح جهانی مطلوب باشد، به میزانی که آن فرهنگ، ویژگی  های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد، جامعۀ

جهانی از انسجام برخوردار خواهد بود.

- با هجوم اروپائیان به قارۀ آمریکا، برای تأمین سلطۀ خود  ، به نسل  کشی دست زدند و شمار زیادی از ساکنان بومی را از بین بردند و در یک دورۀ

پنجاه ساله، 15 میلیون سرخ  پوست را نابود کردند.

- مسلمانان آسیای جنوب شرقی ازطریق روابط تجاری (تجارت) با فرهنگ اسالمی آشنا شدند و به آن روی آوردند.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 97

 - امپراطوری و شاهنشاهی  از طریق کشورگشایی و با قدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز شکل می گیرد.

- فرهنگ مغوالن قومی و قبیله ای بود دو شایستگی جهانی شدن را نداشت. آنان به سرعت تحت تاثیر فرهنگ هایی قرار می گرفتند که به لحاظ نظامی

از آنان شکست خورده بودند، (مثل فرهنگ اسالمی)

- در گذشتۀ تاریخ فرهنگ سلطه و استکبار، امپراطوری های بزرگی به وجود آورده بودند.

انسانی داخل 1391 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 98

بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - درست

گزینۀ 2: درست - نادرست

گزینۀ 3: درست - درست

گزینۀ 4: نادرست نادرست

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 
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ینه 2 گز 99

تحلیل گزینه  های نادرست:

گزینۀ 1: در مقابل یا رویکرد اول رابطۀ دانش علمی و دانش عمومی، دانش علمی راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی است.

گزینۀ 3: رویکرد سوم، دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی، امکان انتقاد و تصحیح آن را

دارد و با تأثیرگذاری بر یکدیگر، به مرور متناسب می  شوند.

گزینۀ 4: مربوط به رویکرد سوم است.

پاسخ صحیح: گزینۀ 2 ←

دانش عمومی پایه و اساس

هرگونه دانشی ازجمله دانش

تجربی است، دانش  ها نه

کشف و بازخوانی واقعیت،

بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان  ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می  کنند.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 3 گز 100

در تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی، اعضای جامعه برای حل تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از

ذخیرۀ دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده های جدید انجام می شود.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 




