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دبیردرسمدرسه

نام و نام خانوادگی

کدام فعالیت زیر در روش علمی همانند نور در شب تاریک است؟1

در جستجوی چیزی بودن (2 روشن سازی موقعیت نامعین (1

مشخص کردن قواعد نظام  دار (4 جریان رسیدن به هدف (3

رفتارگرایی در مطالعۀ انسان، به کدام موضوع بیشتر توجه می کند؟2

خودشکوفایی (2 تعامل با محیط (1

گاه عوامل ناخودآ (4 فعالیت های ذهنی (3

کدام گزینه زیر تعریف "به معنای دریافت و فهم بیشتر است" را شامل می  شود؟3

استدالل (2 حافظه (1

ادراک (4 پردازش (3

کدام گزینه در رابطه با اهداف علم روانشناسی ن  ادرست است؟4

در تب�ن یک پدیده تمرکز روانشناسان بر روی چیستی آن پدیده می باشد. (1

در توصیف مفهوم موردنظر را دقیق و روشن بیان می کنیم. (2

برای رسیدن به پیش بینی و کنترل موفق باید پدیدۀ مورد مطالعه به درستی توصیف و تب�ن شود. (3

در علم روانشناسی توصیف و تب�ن پدیده ها با دشواری های زیادی روبه رو است؛ زیرا پدیده های روانشناختی تحت تأثیر (4

علت های زیادی هستند.

رسیدن به توصیفی آزمون پذیر و تجربی از حوادث و رویدادها را ............. علمی می نامند.5

فرضیه (2 نظریه (1

پیش بینی (4 فعالیت (3

کدام یک از تعاریف زیر، عملیاتی است؟6

ادراک یعنی تعبیر و تفسیر احساسی حسی (1

اضطراب یعنی نگرانی، استرس و دلشوره (2

افسردگی یعنی احساس غم، اندوه و نگرانی (3

افسردگی یعنی نمرۀ به دست آمده در آزمون افسردگی (4
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2لرنیتو 1400 /16

کدام گزینه نادرست است؟7

بعد از بازنمایی حافظه در شکل گیری سطوح مختلف شناخت، به شناخت عالی می پردازیم. (1

پردازشی که در آن انسان ها به ویژگی های مشترک محرک های مختلف دسترسی داشته باشند؛ و به عبارت دیگر به مفهوم (2

برسند، پردازش مفهومی نامیده می شود.

کید بر کنش های انسانی، در تعریف روانشناسی لحاظ شده است که از آن ها بسیاری از رفتارها به دلیل مشاهده مستقیم و تأ (3

به عنوان فرآیندهای ذهنی یا واژۀ شناخت یاد می شود.

در علم مطالعۀ رفتار و فرآیندهای ذهنی، مطالعه رفتار محدود به انسان نیست؛ بلکه همه موجودات زنده را شامل می شود. (4

پاسخ درست پرسش های زیر در کدام گزینه آمده است؟8

الف) در کدام یک روش های جمع آوری اطالعات محقق بعد از شنیدن پاسخ سوال قبلی، پرسش بعدی را سازمان می دهد و

همچنین این روش برخالف گفتگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته است؟

ب) در کدام نوع پردازش، به ویژگی های مشترک محرک های مختلف دسترسی داریم؟

الف) مصاحبه ب) مفهومی (2 الف) پرسشنامه ب) ادراکی (1

الف) مصاحبه ب) ادراکی (4 الف) پرسشنامه ب) مفهومی (3

به ترتیب "فرآیند استفاده از اطالعات موجود در حافظه" و "تفسیر و معنابخشی به محرک  های انتخابی" به کدام مفاهیم زیر مربوط9

می  شوند؟

حافظه - ادراک (2 تفکر- توجه (1

حافظه - توجه (4 تفکر - ادراک (3

فرض کنید می خواهیم میزان احساسات خشم و خوشحالی را در دانش آموزان یک مدرسه مورد سنجش قرار دهیم. همان طور که10

می دانیم خشم و خوشحالی در مباحث روانشناسی در مورد افراد مطرح است. در ابتدا خشم و خوشحالی را به صورت دقیق و

روشن تعریف می کنیم و سپس به این موضوع می پردازیم که چرا دانش آموزان خشمگین و یا خوشحال می شوند که در این حالت

هدف ............ از اهداف روانشناسی مورد بررسی قرار می گیرد.

پیش بینی (2 تب�ن (1

کنترل (4 توصیف (3

از جمله کارهای جغرافی دانان، کدام است؟11

مطالعۀ شباهت ها و تفاوت مکان ها (1

تالش برای تغ�ر مکان ها (2

تبدیل یک مکان به مکانی تازه با خصوصیات جدید (3

بررسی مکان های به وجود آمده در محیطی مشخص (4
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باتوجه به نقشۀ نواحی خاک کانادا پاسخ دهید.12

الف) ناحیۀ مشخص شده روی نقشه چه نوع خاکی دارد؟

ب) این نوع خاک مخصوص کدام زیست بوم می باشد؟

 

پودزول - بیشه زار (1

ارگانیک - تایگا (2

کرایوزول - توندرا (3

چرنوزیوم - علفزار (4

کدام تعریف دربارۀ "ناحیه" کامل و صحیح است؟13

بخشی از سطح زمین با ویژگی های جغرافیایی همگون و متفاوت از نواحی مجاور (1

مکانی بر روی زمین، متفاوت با سایر مکان ها از لحاظ پوشش گیاهی و آب و هوا (2

سطحی از زمین با عوامل طبیعی و انسانی یکسان و همگون از نظر جغرافی دانان (3

بخشی از سطح زمین، مکمل از چندین مکان همگون و ویژگی های بارز یکسان (4

کدام یک از کارهای زیر، صرفًا کاری جغرافیایی به  حساب می آید؟14

زمین شناسی (2 عکس برداری هوایی (1

ناحیه بندی (4 اندازه گیری (3

کدام یک از عبارات زیر با ویژگی های ناحیه ای مرطوب با پوشش گیاهی غنی و فعالیت دامداری تناسب دارد؟15

جذب جمعیت زیاد و متراکم (1

به  وجود آمدن چمنزارهای وسیع به سبب بارندگی زیاد (2

رونق فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری (3

امکان تجارت دریایی و پیدایش شهر بندری (4

کدام گزینه از مفاهیم اصلی دانش جغرافیا است؟ ویژگی اصلی آن چیست؟16

زیست بوم - پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی دارند و از دیگر مناطق متمایز می شوند. (1

ناحیه - وحدت و همگونی کامل عناصر طبیعی و جغرافیایی در آن است. (2

زیست بوم - نوع خاک، پوشش گیاهی و کشت همگون که مناطق متمایز از یکدیگر به وجود می آورد. (3

ناحیه - وحدت و همگونی نسبی عناصر و انسان در آن است. (4
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باتوجه به نقشۀ افغانستان، "الف" و "ب" به ترتیب پراکندگی کدام قومیت ها بیشتر می باشد؟17

ترکمن - هزاره (1

ازبک - پشتون (2

آیماق - هزاره (3

تاجیک - پشتون (4

وجود همگونی در یک ناحیه سبب پیدایش کدام یک از حالت های زیر با سایر نواحی می شود؟18

برابری (2 وحدت (1

تقابل (4 تمایز (3

ناحیۀ صنعتی رور در کدام کشور واقع شده است؟19

بلژیک (2 فرانسه (1

سوئیس (4 آلمان (3

با توجه به نقشۀ نواحی بارشی ایران کدام استان کم بارش تر می باشد؟20

یزد (2 فارس (1

خراسان شمالی (4 سنندج (3

چند مورد از موارد زیر مربوط به تاریخ نگاری محلی است؟21

الف) فارسنامۀ ابن بلخی و تاریخ رویان تألیف اولیاء آملی، از جمله آن است.

ب) انگیزۀ اصلی نویسندگان آن، بیان ویژگی های جغرافیایی، تاریخی و نگارش زندگی نامه مفاخر و مشاهیر محلی بود.

ج) این نوع، با تاریخ نویسی محلی پیوستگی یافت.

د) از معروف ترین آثار تاریخ محلی می توان به تاریخ سیستان اشاره کرد.

هـ) حاوی اطالعات ارزشمندی از سیاست، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و جغرافیایی شهرها است.

چهار (2 دو (1

سه (4 یک (3

کدام یک از عبارات ذیل، دربارۀ تاریخ های سلسله ای درست است؟22

این نوع تاریخ نگاری از دورۀ تیموریان به بعد مرسوم شد. (1

فرمانروایان بزرگ و کوچک به منظور ثبت و ضبط رویدادهای دوران خود، معموًال ادیبان و دانشمندان را تشویق و مأمور به (2

تدوین این رویدادها می کردند.

این نوع تاریخ نگاری از قرن سوم هجری آغاز شد و تا اواخر عصر قاجار تداوم یافت. (3

این نوع تاریخ نگاری یکی از گنجینه های مهم اطالعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و جغرافیایی شهرها (4

است.
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چرا متون نظم و نثر ادبی، گونۀ مهمی از منابع تاریخی محسوب می شوند؟ زیرا ............23

اوضاع و احوال هر عصری کم وبیش در شعر شاعران و نویسندگان آن عصر انعکاس می یابد. (1

اطالعاتی که ارائه می کنند، در دیگر منابع تاریخی کمتر دیده می شوند. (2

مطالعۀ روشمند آن ها موجب شناخت آداب و رسوم های مختلف اجتماعی می شود. (3

این آثار بر خالف سایر منابع، به قلم عالمان و دانمشندان هر دوره نگارش می یابد. (4

آغاز و پایان تاریخ نگاری عمومی در ایران، در کدام یک از گزینه های زیر به درستی بیان شده است؟ و مشهورترین و مهم ترین این آثار24

چیست؟

قرن 3 هجری قمری - اواخر قاجار - تاریخ طبری (1

از ابتدای دورۀ تیموریان - اواخر پهلوی - تاریخ طبری (2

قرن 3 هجری قمری - اواخر قاجار - تاریخ بیهقی (3

از ابتدای دورۀ تیموریان - اواخر پهلوی - تاریخ بیهقی (4

المسالک والممالک از کدام گونه منابع پژوهش هستند؟25

نوشته های جغرافیایی (2 کتاب های تاریخی (1

سایر نوشته ها (4 ادبیات و متون ادبی (3

کدام گزینه با اخالق کشورداری و مناسبات اخالقی فرمانروایان می پردازد؟26

تاریخ های محلی (2 تاریخ های سلسله ای (1

سیاست نامه (4 قابوس نامه (3

کدام گزینه از نمونه های مشهور اندرزنامه ها می باشد؟ و نوشته چه کسی است؟27

قابوس نامه - عنصرالمعالی (2 روضة الصفا فی سیرة االنبیا و الملوک میرخواند (1

مجمل التواریخ و القصص - ناشناس (4 معجم البلدان - یاقوت حموی (3

متون و خطوط برجسته بر روی ظروف برنجی مربوط به دوران تیموریان، جزء کدام یک از منابع تاریخی است؟28

منابع غیرنوشتاری (2 آثار شفاهی (1

متون ادبی (4 منابع نوشتاری (3

www.alirezaafshar.org
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دربارۀ نوشته های تاریخی به سواالت زیر پاسخ دهید.29

الف) مؤلف کدام کتاب ناشناخته می باشد؟

ب) مؤلف کتاب فتوحات شاهی کیست؟

پ) نام کتاب تاریخ عمومی از آغاز خلقت تا پایان پادشاهی مودود بن مسعود غزنوی چیست؟

ظفرنامۀ شامی - یعقوبی - جامع التواریخ (1

تاریخ سیستان - امینی هروی - زین االخبار (2

مجمل التواریخ و القصص - حمداهللا مستوفی - اخبارالطوال (3

حدود العالم من المشرق الی المغرب - قاسمی حسینی گنابادی - تاریخ گردیزی (4

ترجمه و تلخیص تاریخ طبری که در دورۀ سامانیان صورت گرفت، چه نام دارد؟30

ترجمۀ تاریخ طبری (2 جامع التواریخ (1

تاریخ بلعمی (4 روضة الصفا (3

کدام گزینه از عقاید متفکران مسلمان است؟31

برخی جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند. (1

گروهی طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار می دهند. (2

نزد برخی جهان طبیعت بخشی از جهان تکوینی است. (3

گروهی با تقسیم جهان انسانی به دو جهان ذهنی و فرهنگی از سه جهان سخن می گویند. (4

به  ترتیب ساخت خانۀ شیشه ای به عنوان معیارهایی از خانه در معماری نوین به چه چیزی اشاره دارد؟ علت آنکه زمین و آسمان32

ظرفیت های الهی و آسمانی خود را از آدمیان پنهان می کنند، چیست؟ وضعیت امروزی محیط زیست حاصل کدام دیدگاه دربارۀ

تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی نیست؟

هماهنگی جهان ذهنی و جهان فرهنگی - هویت مشرکانه افراد و فرهنگ جامعه - دیدگاه سوم (1

هماهنگی جهان انسانی و جهان تکوینی - هویت مشرکانه افراد و فرهنگ جامعه - دیدگاه دوم (2

هماهنگی جهان انسانی و جهان تکوینی - کنار گذاشتن نگاه توحیدی به جهان هستی - دیدگاه اول (3

عدم تناسب جهان تکوینی با جهان ذهنی - از دست رفتن جایگاه ویژۀ جامعه و فرهنگ - دیدگاه اول (4

www.alirezaafshar.org
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به ترتیب کدام یک نظر کسانی است که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی می دانند و کدام یک دیدگاه33

گروهی است که جهان عینی را به جهان طبیعت محدود می کنند؟

بین علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی تفاوت واقعی وجود ندارد - ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند. (1

علوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه نظیر علوم طبیعی است - جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ جامعه (2

می دانند.

جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ جامعه است - ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم (3

مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است.

ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی دارند - جهان عینی و طبیعی را مادۀ خامی می دانند که در معرض برداشت ها و (4

تصرفات مختلف فرهنگی و اجتماعی انسان ها قرار می گیرند.

کدام تناسب، دربارۀ رابطۀ میان جهان ذهنی و جهان فرهنگی انسان صحیح است؟34

(2 (1

(4 (3

ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها به کدام بخش از جهان انسانی تعلق دارد؟35

اجتماعی (2 فردی (1

تکوینی (4 فرهنگی (3

کدام گزینه تقسیم بندی جهان تکوینی را از نگاه متفکران مسلمان به درستی نشان می دهد؟36

جهان طبیعت و فوق طبیعت (2 جهان ذهن و جهان فرهنگ (1

جهان فرهنگی و جهان اجتماعی (4 جهان ذهنی و جهان طبیعت (3

دیدگاه قرآن نسبت به جهان تکوینی کدام است؟37

جهان تکوینی با افراد و جوامع انسانی رفتاری حکیمانه دارد. (1

جهان تکوینی به جهان طبیعت محدود است. (2

جهان تکوینی مهم تر از جهان طبیعت و جهان فرهنگی است. (3

جهان تکوینی مادۀ خامی است که فرهنگ ها و جوامع در آن دخل وتصرف می کنند. (4

هنگامی که فرد، اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته مطرح می کند، به  کدام جهان وارد می شود؟38

جهان فرهنگی (2 جهان انسانی (1

جهان طبیعی (4 جهان تکوینی (3

www.alirezaafshar.org
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ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها به کدام بخش از جهان انسانی تعلق دارد؟39

نهادها (2 بخش اجتماعی (1

آرمان های اجتماعی (4 بخش فردی (3

کدام گزینه مربوط به دیدگاه اول تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی نیست؟40

در این دیدگاه ذهن افراد و فرهنگی هویت طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است. (1

این گروه بین علوم طبیعی و انسانی تفاوتی قائل نیستند. (2

برخی جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند و جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند. (3

در این دیدگاه جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیت و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند. (4

کدام گزینه در مورد استدالل زیر، صحیح است؟41

مقدمۀ 1: اگر یک چهار ضلعی، مربع باشد، آنگاه متوازی االضالع هم است.

مقدمۀ 2: چهار ضلعی "شکل 1" مربع است.   

ABCD∴ چهار ضلعی  متوازی االضالع است.

نام این استدالل، مغالطه است. (1

نام این استدالل، استثنایی است. (2

نتیجۀ به دست آمده ممکن است نادرست باشد. (3

روش به کاررفته در این استدالل، نادرست است. (4

کدام یک از جمالت زیر نادرست است؟42

در ترکیب شرطی اگر هر دو گزاره هم ارزش باشند، آنگاه ارزش گزارۀ شرطی نادرست است. (1

در ترکیب شرطی اگر هر دو گزاره مخالف ارزش یکدیگر باشند، گزاره هم می تواند درست و هم نادرست باشد. (2

در ترکیب شرطی اگر مقدم نادرست باشد، ارزش ترکیب همواره درست است. (3

در ترکیب شرطی اگر مقدم درست و تالی نادرست باشد، ارزش ترکیب همواره نادرست است. (4

اگر  گزاره ای درست و  گزاره ای نادرست و  گزاره ای دلخواه باشد، ارزش گزاره  مرکب  با کدام43

گزاره هم ارزش است؟

pqr(q ∨ r) ⇒ (∼ r ⇒ p)

(2 (1

(4 (3

∼ pq ⇒ r

qp ∧ r

www.alirezaafshar.org
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حاصل هم ارزی زیر کدام است؟44

∼ r∧ ∼ (∼ s ∧ r) ≡?

(2 s (1

(4 r (3

∼ s

∼ r

اگر  گزاره ای درست،  گزاره ای نادرست و  گزاره ای دلخواه باشد، ارزش چه تعداد از گزاره های زیر درست است؟45

آ)                               پ) 

ب)      ت) 

pqr

(p ∨ r) ⇒ p(∼ q ⇒ p) ⇔ (p ⇔ q)

(p ⇒ q) ⇔ (∼ q ⇒∼ p)(∼ p ⇒ r) ⇒∼ q

3 (2 2 (1

1 (4 4 (3

∽اگر گزاره های  و  هر دو درست باشند، آنگاه کدام گزاره زیر همواره درست است؟46 p ⇒ qp ⇒ q

(2 (1

(4 (3

q ∨ p ⇒ qq ∨ p ⇒ p

p∧ ∼ qq ∨ p ⇒ p ∧ q

qاگر ارزش گزارۀ  نادرست باشد، ارزش گزارۀ  کدام است؟47 ⇒ (p ⇔ s)(p ∧ q) ⇒ q

F (2 T (1

نامشخص است. (4 با p هم ارز است. (3

p)اگر p و q دو گزاره دلخواه باشند درکدام حالت ارزش گزاره،  نادرست است؟48 ⇔ q) ⇔ (p ⇒ q)

p و q هر دو درست باشند. (2 p و q هر دو نادرست باشند. (1

p نادرست و q درست باشد. (4 p درست و q نادرست باشد. (3

اگر ارزش گزارۀ  نادرست باشد، عبارت زیر با کدام گزینه هم ارز است؟49

( گزارۀ همیشه درست و  گزارۀ همیشه نادرست است.)

p ∨ q

[(∼ p ∧ q) ∨ (p ∨ F )]

TF

(2 (1

(4 (3

T∼ p

Fq

کدام گزینه نادرست است؟50

اگر  عددی حقیقی باشد، آنگاه  است. (1

، آنگاه  است. اگر  (2

. ، آنگاه  اگر  (3

. ، آنگاه  اگر  (4

 

۰
۲

۰ × ۲ = ۰

۲ × ۳ = ۶۲ + ۳ = ۵

۵ ∈ {۱ , ۲}۲ ∈ {۱ , ۲}

۲ =۶ ۶۴۱۲ = ۲ ×۲ ۳۲

www.alirezaafshar.org
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چه تعداد از روابط زیر، صحیح می باشند؟51

الف) 

ب) 

ج) 

p ⇒ (q ⇒ r) ≡ (p ⇒ q) ⇒ r

p ∧ (q ∧ r) ≡ (p ∧ q) ∧ r

p ∨ (q ∨ r) ≡ (p ∨ q) ∨ r

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

کدام یک از هم ارزی های زیر، نادرست است؟52

(2 (1

(4 (3

p ∧ (p ∨ q) ≡ pp ∨ (p ∧ q) ≡ p

(∼ p ∨ q) ≡ (q ⇒ p)(∼ p ∨ q) ≡ (p ⇒ q)

،  و  سه گزاره باشند و ارزش گزارۀ  نادرست باشد، ارزش چندتا از گزاره های زیر، درست است؟53 اگر 

الف) 

ب) 

پ) 

ت) 

pqrq ⇒ p ∨ r( )

∼ p ⇒∼ r

p∧ ∼ q

q ⇔ p

∼ ∼ p( )

سه (2 چهار (1

یک (4 دو (3

ارزش گزارۀ زیر کدام است؟ (F گزاره ای همیشه نادرست و T گزاره ای همیشه درست است)54

[∼ p ∧ (∼ p ∨ q)] ∨ (∼ q ∧ q) ≡?

p وابسته به ارزش (2 F (1

q وابسته به ارزش (4 T (3

اگر  گزاره ای درست،  گزاره ای نادرست و  گزاره ای دلخواه باشد، ارزش کدام یک از گزاره های مرکب زیر، به طور صحیح55

مشخص نشده است؟

pqr

(2 (1

(4 (3

(q ⇒ p) ∧ r ≡ F(r ⇒ p) ∨ q ≡ T

(r ⇒ p) ⇒ q ≡ F(p ⇒ q) ⇒ r ≡ T

pqrpاگر  گزاره ای نادرست و  گزاره ای درست و  گزاره ای دلخواه باشد، گزارۀ  با کدام گزارۀ زیر، هم ارز است؟56 ⇒∼ q( )

(2 (1

(4 (3

q ⇒ p∼ q ⇔∼ p

p ∧ q ⇒( ) r∼ (p ∨ q)

∽pاگر ارزش  و  درست باشد، ارزش  کدام است؟57 (p∧ ∼ q)q

(2 (1

(4 (3

pF

∼ pT
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گزاره شرطی  فقط زمانی دارای ارزش نادرست است که ............ دارای ارزش درست و ............ دارای ارزش ............58

باشد.

p  ⇒  q

مقدم ـ تالی ـ نادرست (2 تالی ـ مقدم ـ نادرست (1

تالی ـ مقدم ـ دلخواه (4 مقدم ـ تالی ـ درست (3

چه تعداد از جمالت زیر، گزارۀ درست است؟59

الف- سیب قرمز از سیب زرد خوشمزه تر است.

ب- همۀ اعداد اول، فرد می باشند.

پ- از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.

ت- عدد 5 عددی گویا است.

ث- افالطون نویسنده کتاب ارغنون است.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

اگر جدول ارزش برای پنج گزاره را رسم نما�م، در چند سطر از جدول، ارزش گزاره ها مانند هم نیستند؟60

2 (2 5 (1

32 (4 30 (3

کدام گزینه از آثار عبید زاکانی نیست؟61

اخالق االشراف (2 موش و گربه (1

صد پند (4 کیمیای سعادت (3

کدام گزینه جزء خصوصیات نثر مرصادالعباد نیست؟62

دارای موازنه است. (2 مسجع و مصنوع است. (1

مزین به آیات و احادیث است. (4 نثری شیوا و آراسته دارد. (3

عبارت "شاعری که غزل های او بر حافظ نیز تأثیرگذار بوده و چند مثنوی به پیروی از پنج گنج نظامی سروده که نشان دهندۀ استادی63

او در شاعری است." در توصیف کدام شاعر است؟

خواجوی کرمانی (2 سلمان ساوجی (1

سعدی (4 عبید زاکانی (3

کدام گزینه دربارۀ اوضاع اجتماعی قرن هشتم صحیح است؟64

شیوع آراء و عقاید مختلف مذهبی به  علت عالقۀ مغوالن به برخورد آراء و عقاید (1

گسترش قلمرو زبان فارسی از شبه قارۀ هند تا آسیای صغیر (2

تغ�ر مراکز ادبی و گسترش مراکز در شرق ایران (3

ایجاد دربارهای ادب  دوست ایرانی تبار در مناطق دورافتاده (4

www.alirezaafshar.org
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کدام شاعر از شعرای قرن هشتم نیست؟65

ابن یمین (2 حمداهللا مستوفی (1

سلمان ساوجی (4 عبید زاکانی (3

کدام گزاره صحیح است؟66

حملۀ مغوالن در قرن هشتم بوده است. (1

عطار و نجم الّدین کبری در حملۀ مغول کشته شدند. (2

کمال الّدین اسماعیل مداح حاکمان اصفهان بود. (3

در حملۀ مغول مردم به قالب هایی مثل غزل روی آوردند. (4

انتساب چند اثر به پدیدآورنده کنار آن درست است؟67

(تاریخ گزیده: حمداهللا مستوفی) (عّشاق نامه: فخرالّدین عراقی) (دیوان شمس: شمس تبریزی) (لمعات: فخرالّدین عراقی)

(مرصادالعباد: نجم دایه) (تاریخ جهانگشا: عطاملک جوینی) (جامع الّتواریخ: خواجه رشیدالّدین فضل اهللا) (تذکرۀ دولتشاه: امیرعلی

شیر نوایی)

شش (2 هفت (1

چهار (4 پنج (3

دادۀ کدام گزینه نادرست است؟68

المعجم فی معا�ر اشعارالعجم: از نخستین و مهم ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر است. (1

تاریخ جهانگشا: نویسنده اش عطاملک جوینی است. نثر این کتاب مصنوع و دشوار است. (2

عّشاق نامه: این اثر فخرالّدین عراقی است که درون مایۀ عرفانی دارد. (3

تاریخ گزیده: این کتاب در شرح تاریخ خوارزمشاهیان و فتح قلعه های اسماعیلیه است. (4

کدام گزاره دربارۀ اوضاع هنری، ادبی و اجتماعی قرن نهم درست است؟69

این دوره، دوران پسرفت ادبیات است. (1

در این دوره بیشتر به هنرهای تصویری اهمیت داده می شد. (2

در دوران شاهرخ میرزا قرآن و شاهنامه را با تذهیب و خط خوش می نوشته اند. (3

دولتشاه سمرقندی و جامی از شاعران و نویسند گان این دوره هستند. (4

پدیدآورندگان "مکاتیب - صد پند - نفحات  االنس - عشاق  نامه" به ترتیب خالق آثار ............ نیز هستند.70

مجالس سبعه - رسالۀ دلگشا - بهارستان - لمعات (1

فیه ما فیه - تاریخ گزیده - تحفة  االحرار - جامع التواریخ (2

مثنوی معنوی - اخالق االشراف - تذكرة  االولیا - تاریخ جهانگشا (3

دیوان شمس - موش و گربه - مرصادالعباد - جمشید و خورشید (4

www.alirezaafshar.org
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عبارت زیر دربارۀ کدام نویسنده یا شاعر بزرگ ایرانی است؟71

گاه ایرانی است، در سرودن غزل های عاشقانه نیز سرآمد شاعران فارسی زبان "وی نه تنها در ادبیات تعلیمی سخن گوی ضمیر خودآ

است."

فخرالدین عراقی (2 سعدی (1

عطاملک جوینی (4 موالنا جالل الدین بلخی (3

از دیدگاه تاریخ ادبیات کدام مورد غلط است؟72

دولتشاه سمرقندی از نویسندگان قرن نهم است که تذکرۀ دولتشاه را به تشویق امیرعلی شیر نوایی نوشته است این کتاب (1

شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است.

خواجه رشیدالدین فضل اهللا همدانی یکی از چهره های علمی و سیاسی در عصر ایلخانان به شمار می رود. وی وزیر مقتدر (2

غازان خان و اولجایتو بود. مهم ترین کتاب او جامع التواریخ نام دارد.

شمس قیس رازی از نویسندگان زبردست قرن هفتم است و اثر معروفش، المعجم فی معا�ر اشعار العجم، از نخستین و (3

مهم ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر است که نثری ساده و عالمانه دارد.

حمداهللا مستوفی از موّرخان مشهور ایران نویسندۀ کتاب تاریخ گزیده است. این کتاب تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، (4

خلفای بنی عباس و تاریخ ایران را تا سال 830 ه. ق. در برمی گیرد.

درون مایۀ کدام اثر متفاوت است؟73

دیوان شمس (2 مرصادالعباد (1

المعجم (4 نفحات االنس (3

کدام یک از مؤلفان زیر به مضامین عرفانی نپرداخته اند؟74

سلمان ساوجی (2 شاه نعمت اهللا ولی (1

نجم دایه (4 عراقی (3

همۀ بزرگان به جز ............ در یورش ویرانگر مغول ها کشته شدند.75

کمال الدین اسماعیل (2 عطار نیشابوری (1

عطاملک جوینی (4 نجم الدین کبری (3

از دیدگاه تاریخ ادبیات همۀ موارد کامًال درست است، به  جز:76

بازماندگان تیمور کم وبیش از فرهنگ ایرانی تأثیر پذیرفتند و ادبیات رونقی تازه گرفت و تاریخ  نویسی نیز ادامه یافت. (1

جامی در کتاب نفحات  االنس خود به شیوۀ تحفة  االحرار نظامی به بیان حقایق عرفانی و ذكر احوال عارفان پرداخته است. (2

بایسنقر میرزا هنرمند و هنردوست بود و در زمان او هنرمندان قرآن کریم و شاهنامۀ فردوسی را به خط خوش نگاشتند. (3

پس از مرگ تیمور، شاهرخ با عالقه  ای که به هنر و فرهنگ اسالمی پیدا کرده بود، از هنرمندان خوش  نویس، نقاش و شاعر (4

حمایت نمود.
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"طبقات ناصری، تاریخ وصاف، تاریخ جهانگشا و مرصادالعباد" هرکدام نمایندۀ چه نوع نثری هستند؟77

پیچیده، ساده، ساده، پیچیده (2 ساده، ساده، پیچیده، ساده (1

پیچیده، پیچیده، ساده، پیچیده (4 ساده، پیچیده، پیچیده، ساده (3

دسته بندی زمانی کدام گزینه درست است؟78

نظامی و جامی هم عصر یکدیگرند. (2 حملۀ مغول مربوط به قرن هفتم است. (1

سبک عراقی مربوط به قرن ششم تا دهم است. (4 تیموریان در قرن هشتم به ایران وارد شده اند. (3

سبک های ............ و ............ کم کم از سبک خراسانی فاصله گرفتند و سبک ............ به  وجود آمد.79

مرسل - مصنوع - آذربایجانی (2 مرسل - بینابین - عراقی (1

مرسل - آذربایجانی - عراقی (4 بینابین - آذربایجانی - عراقی (3

مؤلف آثار زیر به ترتیب چه کسانی هستند؟80

"جمشید و خورشید، صد پند، تاریخ پیامبران، نفحات االنس"

سلمان ساوجی، عبید زاکانی، مستوفی، جامی (2 عراقی، عبید زاکانی، مستوفی، جامی (1

عراقی، خواجو، مستوفی، جامی (4 خواجو، عبید زاکانی، نجم دایه، جامی (3

چند مورد از عبارت های داده شده مربوط به ویژگی علم فلسفه می باشد؟81

1- توجه به اساسی ترین موضوعات

2- استفاده از عقل و استدالل

3- پرهیز از مطالعه

4- تجزیه وتحلیل دانسته ها

5- استقالل فکری

سه مورد (2 دو مورد (1

پنج مورد (4 چهار مورد (3

واسطۀ رسیدن از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ ............ است.82

تصورات (2 تصدیقات (1

تفکر (4 تجربه و آزمون (3

کدام یک نسبت منطق در درک صحیح "ماوراء الطبیعه" و "مابعدالطبیعه" راه گشا است؟83

تساوی (2 تباین (1

مطلق (4 من وجه (3

www.alirezaafshar.org
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کدام پرسش در حیطه "تفکر فلسفی" جای نمی گیرد؟84

آیا موجودات غیرزنده هم رشد می کنند؟ (1

عالم غیر مادی حقیقت است یا نه؟ (2

جایگاه انسان در هستی کجا است؟ (3

آیا میان موجودات مختلف، در عین تفاوت اشتراکی هست؟ (4

از میان پرسش های زیر کدام یک با بقیه تفاوت خاصی دارد؟85

آیا خلقت جهان اتفاقی بوده است؟ (2 علل وقوع جنگ چالدران چه بود؟ (1

چگونه می توان عزت نفس را تقویت کرد؟ (4 چرا فلزات در اثر حرارت منبسط می شوند؟ (3

علم فلسفه دو موضوع اصلی برای سواالت خود دارد آن دو کدام اند؟86

انسان و زندگی (2 اشیاء و موجودات (1

عالم و هستی (4 جهان و انسان (3

نخستین و آخرین قدم در مسیر درست تفکر علمی کدام است؟87

گاهی از مجهوالت -  جستجوی پاسخ ها آ (1

گاهی از مجهوالت -  داشتن معیار برای پذیرفتن پاسخ آ (2

ارائه استدالل صحیح -  تفکیک مسائل (3

گاهی از مجهوالت جستجوی پاسخ ها -  آ (4

دستیابی به پاسخ های مناسب سواالت اساسی نیازمند کدام یک از موارد زیر نیست؟88

توجه به مسائل بنیادین (2 دقت (1

اندیشیدن به مسائل اصلی زندگی (4 نظم منطقی (3

سقراط به سبب ............ و فروتنی مایل نبود او را "............" بنامند و ازاین رو خود را ............ نامید.89

تواضع - فیلسوف - فیلوسوفوس (1

هم ردیف نشدن با سوفسطائیان - فیلوسوفوس - فیلسوف (2

تواضع - سوفیست - فیلسوف (3

هم ردیف نشدن با سوفیست ها - دانشمند - فیلوسوفیا (4

www.alirezaafshar.org
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هنگامی که دو نفر به یک موضوع یا مسئله بنیادین برخورد می کنند امکان دارد سواالت یکسان برای هر طرف به وجود بیاید، اما90

علت اینکه لزومًا به پاسخ های واحدی نمی رسند چیست؟

چون معلومات قبلی آن ها یکسان نیست. (1

مراحل اندیشیدن در انسان ها متفاوت است. (2

الزمۀ رسیدن به پاسخ یکسان داشتن ایده های جدید است درصورتی که در انسان ها اینگونه نیست. (3

چون امکان دارد یکی از آن ها فیلسوف و دیگری انسان عادی باشد. (4

www.alirezaafshar.org
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دبیردرسمدرسه

گزینه 1 1

روشن سازی موقعیت نامعین در تعریف روش علمی همانند نور در شب تاریک است که هرچه بر شدت نور افزوده می  شود از مقدار

تاریکی کاسته می  شود.

گزینه 1 2

رویکرد رفتاری با این پیش فرض شروع می کند که تمام رفتارهای ما اکتسابی است و تجربه و تعامل با محیط همان چیزی است که

ما را می سازد. درواقع ما نتیجۀ شکل گیری محرک ها و پاسخ هایی هستیم که در واکنش به محیط خود می دهیم.

گزینه 3 3

پردازش به معنای دریافت و فهم بیشتر است.

گزینه 1 4

واژۀ تب�ن به بیان چرایی آن پدیده اشاره دارد، درحالی که واژۀ توصیف به چیستی مربوط می شود.

گزینه 1 5

نظریه علمی دارای سطح تجربی یعنی تجربه پذیری و پژوهش پذیری است. بنابراین رسیدن به توصیفی آزمون پذیر و تجربی از

حوادث و رویدادها نظریه علمی نام دارد.

گزینه 4 6

بر اساس ویژگی تعریف عملیاتی، هر متغیر باید به طور دقیق بیان شود، به گونه ای که همۀ افراد با مطالعه تعریف متغیر موردنظر،

برداشت یکسان و یا تقریبًا یکسانی داشته باشند؛ مانند افسردگی، یعنی نمرۀ به دست آمده در آزمون افسردگی.

گزینه 3 7

کید بر کنش های انسانی، در تعریف روانشناسی واژۀ فرآیندهای ذهنی نیز، به  دلیل عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها و تأ

لحاظ شد. امروزه از فرآیندهای ذهنی با واژۀ شناخت تعبیر می شود.

www.alirezaafshar.orgمرکز مشاوره علیرضا افشار۲۳ مهر انسانی یازدهم
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گزینه 2 8

الف) در مصاحبه، محقق بعد از شنیدن پاسخ سوال قبلی، پرسش بعدی را سازمان می دهد مصاحبه، بر خالف گفتگوی معمولی،

هدفمند و سازمان یافته است.

ب) برخی از پردازشگران سعی می کنند به ویژگی های مشترک محرک های مختلف دسترسی داشته باشند، به عبارت دیگر به مفهوم

می رسند. نوع پردازش این قبیل افراد، پردازش مفهومی است.

گزینه 3 9

فرآیند استفاده از اطالعات موجود در حافظه ← تفکر

تفسیر و معنابخشی به محرک  های انتخابی ← ادراک

گزینه 1 10

واژۀ تب�ن به بیان چرایی پدیدۀ مورد مطالعه می پردازد.

گزینه 1 11

یکی از کارهای جغرافی دانان، مطالعۀ شباهت ها و تفاوت های مکان ها است.

گزینه 3 12

 خاک کرایوزول - خاک یخ بسته، نواحی توندرا در ناحیۀ شمال و شمال شرقی کانادا می باشد. - گزینۀ 4 نادرست خاک چرنوزیوم

بیشتر در ناحیۀ جنوب کانادا پراکندگی دارد.

گزینه 1 13

ناحیه، بخشی از سطح زمین است که ویژگی های جغرافیایی (طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) همگون و خاصی دارد؛

به طوری که با بخش های مجاور خود متفاوت است.

گزینه 4 14

ناحیه بندی کاری صرفًا جغرافیایی است و بر اساس طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوۀ کار او صورت می گیرد.

گزینه 2 15

 سایر موارد مربوط به ناحیۀ ساحلی با فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری هستند.

گزینه 4 16

 ناحیه از مفاهیم اصلی دانش جغرافیا است و ویژگی اصلی هر ناحیه وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است

(وحدت یابی) - زیست بوم ها جز نواحی طبیعی هستند که به سبب پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی که دارند از یکدیگر

متمایز می شوند، پس گزینۀ 1 نادرست می باشد.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 2 17

در نواحی شمالی و نزدیک به مرزهای ازبکستان و ترکمنستان بیشتر قومیت های ازبک و در نواحی جنوبی و نزدیک به مرز پاکستان

بیشتر قومیت پشتون پراکندگی دارد. گزینۀ 1 نادرست؛ قومیت هزاره بیشتر در مرکز افغانستان هستند.

گزینه 3 18

هر ناحیۀ جغرافیایی به درجه ای از همگونی رسیده است که از سایر بخش های پیرامون خود متمایز می شود و با آن ها تفاوت دارد.

گزینه 3 19

 رود از نواحی صنعتی کشور آلمان می باشد. - گزینۀ  4 نادرست، زوریخ از نواحی صنعتی سوئیس می باشد.

گزینه 2 20

 یزد جزء نواحی داخلی و از سایر گزینه ها کم بارش تر می باشد. گزینۀ 3 نادرست، سنندج در استان کردستان و مناطق پرباران است.

گزینه 2 21

تمامی گزینه ها به جز مورد "ج" ذیل تعریف تاریخ نگاری محلی، آمده است.

گزینه 2 22

 سایر گزینه ها:

گزینۀ 1 مربوط به تک نگاری است.

گزینۀ 3 مربوط به تاریخ عمومی است.

گزینۀ 4 مربوط به تاریخ  محلی است.

گزینه 1 23

 متون نظم و نثر ادبی گونۀ مهمی از منابع تاریخی محسوب می شوند؛ زیرا اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نیز عقاید دینی و

فلسفی رایج در هر اثری، کم وبیش در شعر شاعران و نویسندگان آن اثر انعکاس می یابد.

گزینه 1 24

 تاریخ نگاری عمومی از قرن سوم هجری آغاز و تا اواخر قاجار تداوم داشت، از مهم ترین و مشهورترین تاریخ های عمومی می توان به

تاریخ طبری تألیف محمد بن جریر طبری اشاره کرد.

گزینۀ 3 نادرست، کتاب تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی در تاریخ غزنویان از مشهورترین تاریخ های سلسله ای است.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 2 25

 نوشته های جغرافیایی مانند: کتاب هایی با عنوان مشترک المسالک والممالک تألیف نویسندگان مختلف از جمله ابن خردادبه

می باشند.

گزینۀ 4 نادرست، انواع دیگری از تألیفات با نام طبقات، انساب و فرهنگ نامه های زندگی نامه ای حاوی اطالعات مفید تاریخی

هستند و در دستۀ سایر نوشته ها قرار دارند.

گزینه 3 26

قابوس نامه جزء اندرزنامه می باشد و اندرزنامه ها بیشتر به اخالق کشورداری و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم می پردازد.

گزینۀ 4 نادرست؛ سیاست نامه ها شامل اطالعات  سودمند دربارۀ شیوۀ کشورداری، مناسبات حکومت، مردم، تشکیالت و نهادهای

اداری می باشد.

گزینه 2 27

 از نمونه های مشهور اندرزنامه ها، می توان به قابوس نامه، نوشتۀ عنصرالمعالی در قرن پنجم هجری اشاره کرد.

گزینۀ 3 نادرست، معجم البلدان نوشته یاقوت حموی در سده 7 ق از جمله نوشته های جغرافیایی می باشد.

گزینه 3 28

گرچه ظروف برنجی مربوط به دوران تیموریان و از جمله منابع غیرنوشتاری و دست ساخته های انسان است، اما خطوط و نوشته های

برجستۀ روی ظروف و سایر اسناد بر جای مانده و... جزء سایر نوشته ها هستند.

گزینه 2 29

 از معروف ترین آثار تاریخ محلی می توان به تاریخ سیستان از مؤلفی ناشناخته اشاره کرد. فتوحات شاهی نوشتۀ امینی هروی

می باشد. این کتاب تاریخی که شامل آغاز خلقت تا پادشاهی مسعود غزنوی می باشد. زین االخبار یا تاریخی گردیزدی نام دارد.

گزینۀ  1 نادرست؛ ظفرنامۀ شامی دربارۀ زندگی و فتوحات تیمور گورکانی، البلدان نوشتۀ یعقوبی و از قدیمی ترین متون جغرافیا به

زبان عربی می باشد.

جامع التواریخ دربارۀ تاریخ پیامبران، تاریخ ایران باستان و دوران اسالمی و تاریخ اقوام و ملت های چینی و هندی به عالوۀ

اسطوره ها، عقاید و فرهنگ قبایل ترک و مغول.

گزینه 4 30

در عهد سامانیان ترجمه و تلخیصی از تاریخ طبری با عنوان تاریخ بلعمی توسط ابوعلی بلعمی انجام گرفت که از کهن ترین

تاریخ های عمومی به زبان فارسی شمرده می شود.

گزینه 3 31

سایر موارد مربوط به کسانی است که جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند. (مادی گرایان)

www.alirezaafshar.org
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گزینه 1 32

خانۀ شیشه ای به تناسب و هماهنگی جهان ذهنی و جهان فرهنگی اشاره دارد. هرگاه افراد و فرهنگ جامعه، هویتی مشرکانه

داشته باشند، زمین و آسمان ظرفیت های الهی و آسمانی خود را از آن ها پنهان می کنند.

وضعیت امروزی محیط زیست حاصل دیدگاه سوم نیست.

گزینه 3 33

کسانی که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی می دانند، جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ

جامعه می دانند. گروهی که جهان عینی را به جهان طبیعت محدود می کنند، این جهان را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی

می دانند. از نظر این گروه، ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی

است.

گزینه 3 34

بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. هر فرهنگی نوع خاصی از عقاید و خصوصیات ذهنی

را در افراد به  وجود می آورد و به همان نوع عقاید و خصوصیات، اجازه بروز می دهد. هر نوع عقیده و اخالقی نیز فرهنگی متناسب

با خود را جستجو می کنند.

گزینه 1 35

بخش فردی جهان انسانی به زندگی شخصی و فرد انسان ها بازمی گردد. ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها به این بخش تعلق

دارد.

گزینه 2 36

متفکران مسلمان جهان تکوینی را به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند.

گزینه 1 37

گاهی نیز به انسان منحصر نمی شود و جهان تکوینی بر از نگاه قرآن، جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست. ادراک و آ

اساس حکمت و خواست خداوند سبحان، با افراد و جوامع انسانی رفتاری حکیمانه دارد.

گزینه 2 38

وقتی فرد دربارۀ موضوع خاصی 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 با دیگران رفتار می کند، به جهان فرهنگی وارد می شود.

گزینه 3 39

جهان انسانی به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود؛ بخش فردی آن به زندگی شخصی و فردی انسان ها بازمی گردد.

ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها به این بخش تعلق دارد.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 4 40

عبارت گزینۀ 4 مربوط به دیدگاه دوم است.

گزینه 2 41

استدالل سؤال به شکل زیر است:

. ، آنگاه  مقدمۀ 1: اگر 

مقدمۀ 2: 

پس استدالل استثنایی می باشد و روش به کاررفته در آن قطعًا درست است. نتیجۀ استدالل نیز درست می باشد، چون مقدمۀ 1

درست است، یعنی می دانیم هر مربع نوعی متوازی االضالع هم می باشد.

pq

p

q ∴

گزینه 1 42

نند

ندد

دنن

ددد

p ⇒ qqp

گزینه 2 43

ارزش گزاره مرکب را بررسی می کنیم:

 گزاره ای درست است، بنابراین ارزش گزارۀ شرطی  نیز درست است و به همین دلیل ارزش گزارۀ شرطی

 درست است.

اکنون ارزش گزینه ها را بررسی می کنیم:

گزینه 1:  درست است، بنابراین  نادرست است.

گزینه 2:  نادرست است، بنابراین گزاره شرطی  درست است.

گزینه 3:  نادرست است.

گزینه 4:  درست است، بنابراین ارزش گزارۀ عطفی  به ارزش  بستگی دارد.

p(∼ r ⇒ p)

(q ∨ r) ⇒ (∼ r ⇒ p)

p∼ p

qq ⇒ r

q

pp ∧ rr
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گزینه 4 44

ابتدا حاصل  را به کمک قانون دمورگان به دست می آوریم:

حال حاصل عبارت خواسته شده را به دست می آوریم.:

∼ (∼ s ∧ r)

∼ (∼ s ∧ r) ≡∼ (∼ s) ∨ (∼ r) ≡ s∨ ∼ r

∼ r ∧  ≡

s∨∼r

 ∼ (∼ s ∧ r) ∼ r ∧  ≡

 

را ∼ rو  sجای 
عوض می کنیم

 (s∨ ∼ r) ∼ r ∧ (∼ r ∨ s)  ∼
 

↓
قانون جذب

≡ r

گزینه 2 45

ارزش سه گزارۀ "آ"، "ب" و "ت" درست است.

(آ   ⇒{
p ≡ T

r دلخواه (p ∨ r) ≡ T ⇒ (p ∨ r) ⇒ p ≡ T

(ب   ⇒ (p ⇒ q) ≡ F , (∼ q ⇒∼ p) ≡ F{
p ≡ T

q ≡ F

⇒ (p ⇒ q) ⇔ (∼ q ⇒∼ p) ≡ T

(پ   ⇒ (∼ q ⇒ p) ≡ T , (p ⇔ q) ≡ F{
p ≡ T

q ≡ F

⇒ (∼ q ⇒ p) ⇔ (p ⇔ q) ≡ F

(ت   ⇒{
p ≡ T

q ≡ F
(∼ p ⇒ r) ≡ T , (∼ p ⇒ r) ⇒∼ q ≡ T

گزینه 1 46

هر دو گزاره  و  فقط در حالتی درست هستند که بدون توجه به ارزش مقدم، گزاره تالی درست باشد. با این

شرط یعنی درست بودن  و بدون توجه به ارزش  فقط گزاره شرطی گزینه اول بنابر قانون صحت تالی درست است.

p ⇒ q∼ p ⇒ q

qp

www.alirezaafshar.org
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گزینه 1 47

از نادرستی  نتیجه می گیریم که q درست و  نادرست است که p و s می توانند درست یا نادرست باشند.

بنابراین نتیجه می گیریم که چه p درست باشد چه نادرست، در هر صورت ارزش گزاره درست است:

q ⇒ (p ⇔ s)p  ⇔  s

(p ∧ q) ⇒ q ≡ (p ∧ T) ⇒ T

(p ∧ T) ≡    ⇒
⎩
⎨
⎧

 T
p≡T

 F
p≡F    

T ⇒ T ≡ T
F  ⇒ T ≡ T

(p ∧ q)   ⇒   q ≡ T

گزینه 4 48

جدول ارزش گذاری ترکیب شرطی و دو شرطی به صورت زیر است:

qp

دددد

دننن

نددن

نندد

باتوجه به این جدول ارزش گذاری، گزاره داده شده را تشکیل می دهیم:

qp

ددددد

دننند

ندندن

ننددد

مطابق جدول تنها در حالتی که p دارای ارزش نادرست و q دارای ارزش درست باشد گزاره داده شده دارای ارزش نادرست است.

p ⇔ qp ⇒ q

(p ⇔ q) ⇔ (p ⇒ q)p ⇒ qp ⇔ q

www.alirezaafshar.org
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گزینه 3 49

می دانیم ارزش گزارۀ  بستگی به ارزش  دارد.

از خاصیت توزیع پذیری استفاده می کنیم:

(p ∨ F )p

(p ∨ F ) ≡ p

(∼ p ∧ q) ∨ p ≡ p ∨ (∼ p ∧ q)

(∼ p ∧ q) ∨ (p ∨ F ) ≡ (∼ p ∧ q) ∨ p

≡ (∼ p ∨ p) ∧ (q ∨ p) ≡ T ∧ (q ∨ p) ≡ T ∧ F ≡ F

گزینه 4 50

ترکیب شرطی فقط زمانی نادرست است که مقدم درست و تالی نادرست باشد.

۱ گزینۀ : F ⇒ T ≡ T

۲ گزینۀ : T ⇒ T ≡ T

۳ گزینۀ : F ⇒ T ≡ T

۴ گزینۀ : T ⇒ F ≡ F

گزینه 3 51

ترکیب عطفی و فصلی خاصیت شرکت پذیری دارند در صورتی که ترکیب شرطی خاصیت شرکت پذیری ندارد، بنابراین (الف)

نادرست و (ب) و (ج) درست می باشند.

دلیل نادرستی (الف):

p ⇒ (q ⇒ r) ≡ ∼ p ∨ (∼ q ∨ r) ≡ (∼ p∨ ∼ q) ∨ r

(p ⇒ q) ⇒ r ≡∼ (∼ p ∨ q) ∨ r ≡ (p∧ ∼ q) ∨ r

p ⇒ (q ⇒ r)  (p ⇒≡ q) ⇒ r

گزینه 3 52

نکته:

طبق نکته، گزینه های 1 و 2 درست هستند.

گزینۀ 3: نادرست است، زیرا: 

گزینۀ 4: درست است.

p ∧ (p ∨ q) ≡ p , p ∨ (p ∧ q) ≡ p

(∼ p ∨ q) ≡ (p ⇒ q)

www.alirezaafshar.org



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

10لرنیتو 1400 /14

گزینه 4 53

ارزش  نادرست است، پس ارزش  درست و ارزش  نادرست است. لذا نتیجه می گیریم که ارزش های 

و  هر دو نادرست هستند. بنابراین داریم:

q ⇒ p ∨ r( )qp ∨ r( )p

r

(الف (∼ p ⇒∼ r) ≡ (∼ F ⇒∼ F ) ≡ T ⇒ T ≡( ) T

(ب (p∧ ∼ q) ≡ (F ∧ ∼ T) ≡ (F ∧ F ) ≡ F

(پ q ⇔ p ≡( ) (T ⇔ F ) ≡ F

(ت ∼ (∼ p) ≡ p ≡ F

گزینه 2 54

درنتیجه ارزش گزاره هم می تواند درست باشد هم نادرست، یعنی وابسته به ارزش p است.

[ ]  ∨ (  ) ≡∼ p ∨ F

p∽: قانون جذب 

∼ p ∧ (∼ p ∨ q)

F

 ∼ q ∧ q

⇒   {
p ≡ T ⇒ ∼ p ∨ F ≡ F

p ≡ F ⇒ ∼ p ∨ F ≡ T

گزینه 1 55

ارزش گزارۀ  به انتفای مقدم درست بوده و ارزش گزارۀ  به ارزش گزارۀ  بستگی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: چون  گزاره ای درست است، پس  و درنتیجه  نیز درست می شود.

گزینۀ 3:  درست و  نادرست است، پس  نادرست می شود.

گزینۀ 4:  گزاره ای نادرست است، پس  به انتفای مقدم درست می شود.

q ⇒ p(q ⇒ p) ∧ rr

pr ⇒ p(r ⇒ p) ∨ q

r ⇒ pq(r ⇒ p) ⇒ q

p ⇒ q(p ⇒ q) ⇒ r

گزینه 3 56

p)ارزش  درست است، زیرا: ⇒∼ q)

(p ⇒∼ q) ≡ (F ⇒ F ) ≡ T

۱ گزینۀ : (q ⇒ p) ≡ (T ⇒ F ) ≡ F

۲ گزینۀ : (∼ q ⇔∼ p) ≡ (F ⇔ T) ≡ F

۳ گزینۀ : p ∧ q ⇒ r ≡ [  ⇒ r] ≡ T[( ) ]

F

 F ∧ T( )

۴ گزینۀ : ∼ (p ∨ q) ≡∼  ≡∼ T ≡ F

T

 (F ∨ T)

گزینه 4 57

∼ (p∧ ∼ q) ≡∼ p ∨ q ≡ F ∨ q ≡ q ⇒ q ≡ T

www.alirezaafshar.org
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گزینه 2 58

ترکیب شرطی  فقط زمانی دارای ارزش نادرست است که مقدم (p) دارای ارزش درست و تالی (q) دارای ارزش نادرست

باشد.

p ⇒ q

گزینه 4 59

الف) گزاره نیست.

ب) گزارۀ نادرست است.

پ) گزاره نیست.

ت) گزاره درست است.

ث) گزارۀ نادرست است.

گزینه 3 60

در جدول ارزش فقط در اولین سطر و آخرین سطر، ارزش گزاره ها باهم برابر است و جدول ارزش پنج گزاره،  سطر دارد.

بنابراین در  سطر، ارزش گزاره ها مانند هم نیستند.

۲ =۵ ۳۲
۳۲ − ۲ = ۳۰

گزینه 3 61

کیمیای سعادت از امام محمد غزالی است.

گزینه 1 62

نثر کتاب مرصادالعباد مصنوع به حساب نمی آید. نثر این کتاب مسجع است.

گزینه 2 63

خواجوی کرمانی از غزل پردازان برجستۀ قرن هشتم است که قطعًا بر حافظ تأثیر گذاشته است.

گزینه 2 64

"گسترش قلمرو زبان فارسی از شبه قارۀ هند تا آسیای صغیر"

گزینه 1 65

حمداهللا مستوفی از نویسندگان و تاریخ نگاران این قرن است نه از شاعران قرن هشتم.

گزینه 2 66

حملۀ مغوالن در قرن هفتم بود، کمال الّدین مداح جالل الّدین خوارزمشاه بود و در اثر حملۀ مغول مردم به تصوف و انزوا روی آورد.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 2 67

دیوان شمس: مولوی / تذکرۀ دولتشاه: دولتشاه سمرقندی

گزینه 4 68

تاریخ گزیده: از حمدهللا مستوفی است. این کتاب تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عّباس و تاریخ ایران را تا سال 730

هـ. ق در برمی گیرد.

گزینه 4 69

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": این دوره، دورۀ رواج و رونق تازه یافتن ادبیات است.

گزینۀ "2": به هنرهایی مثل نگارگری و خطاطی در کنار ادبیات اهمیت داده می شد.

گزینۀ "3": قرآن و شاهنامه در دورۀ بایسنقر میرزا به خط خوش و تهذیب نوشته شد و به شاهنامه و قرآن بایسنقری معروف است.

گزینه 1 70

"مکاتیب" و "مجالس سبعه" اثر مولوی؛ همچنین: "فیه ما فیه، مثنوی و دیوان شمس"

"صد پند" و "رسالۀ دلگشا" اثر عبید زاکانی؛ همچنین: "اخالق االشراف و موش و گربه"

"نفحات االنس" و "بهارستان" اثر جامی؛ همچنین "تحفة  االحرار"

"عشاق  نامه" و "لمعات" اثر فخرالدین عراقی

معرفی آثار دیگر:

تاریخ گزیده: حمداهللا مستوفی

جامع التواریخ: رشیدالدین فضل اهللا همدانی

تذکرة  االولیا: عطار

تاریخ جهانگشا: عطاملک جوینی

مرصادالعباد: نجم  الدین رازی

جمشید و خورشید: سلمان ساوجی

گزینه 1 71

سعدی با تألیف گلستان و بوستان در ادبیات تعلیمی سرآمد شد و با سرودن غزل های عاشقانه نیز به اوج رسید.

گزینه 4 72

حمداهللا مستوفی از نویسندگان و موّرخان قرن هشتم است و کتاب "تاریخ گزیده"، تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای

بنی عباس و تاریخ ایران را تا سال 730 ه. ق در برمی گیرد.

گزینه 4 73

"المعجم" دربارۀ علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر است. اّما سایر آثار درون مایۀ عرفانی دارند.
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گزینه 2 74

سلمان شاعری غزل سرا و با مضامین عارفانه بیگانه است؛ اما شاه نعمت اهللا ولی از اعضای فرقۀ نعمت  اللهی است. عراقی و نجم دایه

تألیفاتی در حوزۀ عرفان دارند.

گزینه 4 75

عطاملک جوینی با نفوذی که در حکومت مغوالن داشت از نوجوانی به کارهای دیوانی پرداخت و اطالعات فراوانی دربارۀ تاریخ

مغول ها کسب کرد. تاریخ جهانگشا از تألیفات ارزشمند اوست.

گزینه 2 76

جامی کتاب "نفحات  االنس" خود را به شیوۀ تذکرة  االولیای عطار به بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان پرداخته است.

گزینه 3 77

"ساده، پیچیده، پیچیده، ساده"

گزینه 1 78

نظامی شاعر قرن هشتم و جامی شاعر قرن نهم است؛ تیموریان در قرن نهم به ایران حمله کردند و سبک عراقی بازۀ زمانی قرن

هفتم تا نهم را دربرمی گیرد.

گزینه 3 79

"بینابین - آذربایجانی - عراقی"

گزینه 2 80

"سلمان ساوجی، عبید زاکانی، مستوفی، جامی"

گزینه 2 81

موارد (1 -  2 -  3) از ویژگی های فلسفه می باشد و موارد (۴ -  5) از آثار زندگی فلسفی می باشد.

گزینه 4 82

تفکر واسطۀ رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ ها است.

گزینه 1 83

 در تقسیمات فلسفه ← مابعدالطبیعه یکی از بخش های فلسفه است؛ پس نوعی علم محسوب می شود، حال آنکه "ماوراء الطبیعه"،

مرتبه ای از هستی است که مهم ترین ویژگی آن، مسئله "وجود" است؛ لذا این دو مفهوم در حقیقت با یکدیگر متباین اند.
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گزینه 1 84

اینکه موجودات غیرزنده را بررسی کنیم درواقع موجود را از یک جنبۀ خاصی (غیرزنده بودن) بررسی کرده ایم که کار علوم تجربی

است، باتوجه به سؤاالت 2، 3 و 4 مالحظه می کنید که سؤاالت مذکور سؤاالت فلسفی می باشند.

گزینه 2 85

گزینه های اول، سوم و چهارم به  ترتیب سؤاالتی را در حوزه های تاریخ، شیمی و اخالق مطرح می کنند، هیچ یک از این پرسش ها

یک مسئله بنیادی و نهایی محسوب نمی شوند. در مقابل پرسش "آیا خلقت جهان اتفاقی بوده است؟" یکی از بنیادی ترین سؤاالت

در رابطه با پیدایش هستی است و به این ترتیب مسئله ای فلسفه ای است؛ بنابراین، این پرسش با بقیه تفاوتی اساسی دارد.

گزینه 3 86

جهان و انسان از موضوعاتی هستند که پرسش های اصلی علم فلسفه را تشکیل می دهند.

گزینه 2 87

گاهی از مجهوالت اولین، و داشتن معیار برای پذیرفتن پاسخ ها آخرین گام می  باشد. آ

گاهی از مجهوالت 1- آ

2- جستجوی پاسخ

3- تفکیک مسائل مهم از هم

4- ارائه استدالل صحیح

5- داشتن معیار برای پذیرفتن پاسخ

گزینه 2 88

کامیاب شدن در این صحنه طبعًا نیازمند دقت و تالش فکری پیوسته و دائمی است تا فرد بتواند با ورزیدگی عقلی اندک اندک از

امور معمولی و روزمزه عبور کند و با دقت و نظم منطقی و اندیشیدن به مسائل زندگی به پاسخ های مناسب دست یابند.

گزینه 3 89

 سقراط به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و شاید به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیست  ها، مایل نبود او را سوفیست  یا

دانشمند بخوانند و ازاین رو خود را فیلوسوفوس (فیلسوف) یعنی دوستدار دانش نامید. رفته رفته کلمۀ فیلسوف به مفهوم دانشمند

ارتقاء پیدا کرد و کلمۀ فلسفه نیز مترادف با دانش شد.

گزینه 1 90

هر انسانی بر اساس معلومات قبلی یا با از پیش دانسته های خود به سوال مربوطه پاسخ می دهد.

مراحل اندیشیدن در انسان ها یکسان است. (رد گزینۀ 2)

الزمۀ رسیدن به پاسخ یکسان داشتن معلومات قبلی یکسان است. (رد گزینۀ 3)

لزومًا فیلسوف بودن یا نبودن سبب تفاوت نمی شود. (رد گزینۀ 4)
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