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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

کلمات کدام گزینه به ترتیب برای پر کردن جای خالی مناسب است؟1

- اگر یک گزاره درست و دیگری نادرست باشد، ارزش ترکیب فصلی دو گزاره، ............ است.

، ............ است. - اگر  نادرست و ارزش گزارۀ  درست باشد، ارزش گزارۀ 

- ارزش گزارۀ دو شرطی  همواره ............ است.

pq ⇒ pq

p ⇔∼ p

درست، نادرست، درست (2 درست، درست، درست (1

درست، نادرست، نادرست (4 نادرست، نادرست، نادرست (3

اگر  هم ارزش با گزارۀ "هر مربعی مستطیل است" و  هم ارزش با گزارۀ "هر دو مثلث متشابه، هم نهشت اند" و  گزاره ای دلخواه2

باشد، ارزش گزاره  برابر ارزش کدام است؟

pqr

(q ⇒ p) ⇔ (r∨ ∼ q)

(2 (1

همواره نادرست (4 همواره درست (3

∼ rq

گزارۀ "10 عددی اول است" با کدام یک از گزاره های زیر هم ارزش است؟3

(2 5 عددی اول است. (1

(4 هر ساعت 60 ثانیه است. (3

۲ =۴ ۴۲

۳ +۲ ۴ =۲ ۵۲

p)]گزارۀ  در چند حالت دارای ارزش نادرست است؟4 ∧ q) ∨ (∼ q ⇒ p)] ⇒∼ q

صفر (2 3 (1

2 (4 1 (3

حاصل هم ارزی زیر کدام است؟5

∼ (q∧ ∼ q)∧ ∼ (p∨ ∼ p)

(2 (1

نادرست (4 درست (3

pq
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مرکز مشاوره علیرضا افشار
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2لرنیتو 1400 /16

کدام یک از جمالت زیر نادرست است؟6

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

ارزش کدام گزارۀ مرکب زیر، درست است؟7

عدد 2 عددی اول است و عدد  عددی همواره مثبت است.  (1

افالطون شاگرد ارسطو است یا نویسندۀ کتاب ارغنون می باشد. (2

(3

اگر 91 عددی مرکب باشد، آنگاه  عددی گویا است. (4

(−۱)n(n ∈ N)

(  − ۱) =۲ ۲ ۳ ⇔ ۲ + ۳ × ۴ = ۲۰

۲

∽)هم ارز گزارۀ  کدام است؟8 q ∨ T) ∧ (F ∧ p)

(2 (1

(4 (3

TF

pq

چه تعداد از جمالت زیر، گزارۀ درست است؟9

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

حاصل هم ارزی زیر کدام است؟10

q∨ ∼ (p∨ ∼ q) =?

q (2 p (1

(4 (3∼ p∼ q

کدام یک از گزینه های زیر، یک گزاره است؟11

(2 عدد 2 را روی تخته بنویس. (1

چه گل خوشبویی (4 هوا سرد است؟ (3

{۲} ⊆ {۱ , ۳}
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3/16لرنیتو 1400

p)اگر p و q دو گزاره دلخواه باشند درکدام حالت ارزش گزاره،  نادرست است؟12 ⇔ 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

حاصل هم ارزی زیر کدام است؟13

∼ r∧ ∼ (∼ s ∧ r) ≡?

(2 s (1

(4 r (3

∼ s

∼ r

∽اگر گزاره های  و  هر دو درست باشند، آنگاه کدام گزاره زیر همواره درست است؟14 p ⇒ qp ⇒ q

(2 (1

(4 (3

q ∨ p ⇒ qq ∨ p ⇒ p

p∧ ∼ qq ∨ p ⇒ p ∧ q

اگر  گزاره ای درست،  گزاره ای نادرست و  گزاره ای دلخواه باشد، ارزش کدام یک از گزاره های مرکب زیر، به طور صحیح15

مشخص نشده است؟

pqr

(2 (1

(4 (3

(q ⇒ p) ∧ r ≡ F(r ⇒ p) ∨ q ≡ T

(r ⇒ p) ⇒ q ≡ F(p ⇒ q) ⇒ r ≡ T

اگر ارزش گزارۀ  نادرست باشد، عبارت زیر با کدام گزینه هم ارز است؟16

( گزارۀ همیشه درست و  گزارۀ همیشه نادرست است.)

p ∨ q

[(∼ p ∧ q) ∨ (p ∨ F )]

TF

(2 (1

(4 (3

T∼ p

Fq

n۳n(nعکس نقیض گزارۀ شرطی "اگر  عددی فرد باشد، آنگاه  عددی فرد است.  " کدام است؟17 ∈ Z)

اگر  فرد باشد، آنگاه  فرد است.  (2 اگر  زوج باشد، آنگاه  زوج است.  (1

اگر  زوج باشد، آنگاه  فرد است.  (4 اگر  زوج باشد، آنگاه  زوج است. (3

۳nn(n ∈ Z)۳nn(n ∈ Z)

n۳n(n ∈ Z)n۳n(n ∈ Z)

∽)اگر ارزش گزارۀ  نادرست باشد، آنگاه ارزش  و  به  ترتیب چگونه باشد؟ (T: درست، F: نادرست)18 q ∧ p) ∨ (∼ p)pq

- (2 - (1

- (4 - (3

TFFT

TTFF
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نتیجۀ هم ارزی زیر کدام است؟19

(p∧ ∼ q) ∨ (p   ⇒   q) ≡?

T (2 F (1

q (4 P (3

کدام یک از گزینه های زیر یک گزاره است؟20

درس ریاضی درس سختی است. (2 علی باهوش است. (1

برتراند راسل در روز 18 می 1872 متولد شد. (4 کنکور امسال خیلی مفهومی بود. (3

دربارۀ نظم و نثر سبک عراقی کدام گزینه صحیح نیست؟21

نثر این دوره عمدتًا نثر پیچیده ای است. (2 در این دوره قصیده رواجی ندارد. (1

این عصر زمان ایجاد قالب های جدید است. (4 شعر این دوره دارای معانی آسمانی است. (3

بیت زیر در کدام گزینه به درستی تقطیع شده است؟22

"این درختانند همچون خاکیان            دست ها برکرده اند از خاکدان"

این د رخ تا نن د هم چن خا کی یان            دست ها بر کر ده ان دز خاک دان (1

این د رخ تانند هم چن خا ک یا ن            دس ت ها بر کر ده ان دز خا ک دا ن (2

این د رخ تا نن د هم چن خا ک یان            دس ت ها بر کر ِد ان دز خا ک دان (3

این د رخ تا نند هم چن خا کی یان            دس ت ها بر کرد ده اند از خاک دان (4

کدام گزاره دربارۀ اوضاع هنری، ادبی و اجتماعی قرن نهم درست است؟23

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.24

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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5/16لرنیتو 1400

همۀ بزرگان به جز ............ در یورش ویرانگر مغول ها کشته شدند.25

کمال الدین اسماعیل (2 عطار نیشابوری (1

عطاملک جوینی (4 نجم الدین کبری (3

درون مایۀ کدام اثر متفاوت است؟26

دیوان شمس (2 مرصادالعباد (1

المعجم (4 نفحات االنس (3

آهنگ و وزن کدام بیت متفاوت است؟27

عزم دیدار تو دارد جاِن بر لب آمده            بازگردد یا برآید چیست فرمان شما (1

بس غریب افتاده است آن مور خط گرد ُرخت            گر چه نبود در نگارستان خط مشکیم غریب (2

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم            خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت (3

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است            یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است (4

در کدام مصراع، واژۀ قافیه یک پایۀ آوایی را تشکیل می دهد؟28

به دیدار تو خشنودم، به گفتار تو خرسندم: (2 خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم: (1

به حّق دوستی جانا که باور دار سوگندم: (4 که من مهر دگر یاران ز هر سویی پراکندم: (3

مؤلف چند اثر نادرست ذکر شده است؟29

"تاریخ وّصاف: عطاملک جوینی / مرصاد العباد: نجم الدین رازی / جامع التواریخ: رشیدالدین فضل اهللا / رسالۀ دلگشا: حمداهللا

مستوفی / صد پند: ُعبید زاکانی / تذکرۀ دولتشاه: امیرعلی شیر نوایی / بهارستان: عبدالرحمن جامی / جمشید و خورشید: سلمان

ساوجی"

سه (2 چهار (1

یک (4 دو (3

کدام گزینه دلیل ضعف زبان فارسی در دورۀ مغول است؟30

فارسی زبان  نبودن حاکمان مغول. (1

کشته شدن نویسندگان و دانشمندان و متواری شدن آن ها. (2

از  بین  رفتن مراکز ادب. (3

تشکیل سبک عراقی. (4

www.alirezaafshar.org
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مرز پایه های آوایی بیت زیر، در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟31

"دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست            گفت با ما منشین کز تو سالمت برخاست"

ِد ُل دی نم ُش ُد دل بر ب مال مت برخاست            گف ت با ما م ن شین کز تو س ال مت برخاست (1

ِد ُل دی نم ُش ُد دل بر ب َم ال مت بر خاست            گف ت با ما م ن شین کز تو س ال مت بر خاست (2

ِد ل و دی نم شد و دل بر به م ال مت بر خاست            گفت با ما م ن شین کز تو س ال مت بر خاست (3

ِد ُل دی نم ُش ُد دل بر بم ال مت َبر خاست            گف ت با ما م ن شین کز تو س ال مت بر خاست (4

وزن شعر در حقیقت ............32

حاصل خوانش صحیح بیت است. (1

شکل گیری پایه های آوایی است. (2

حاصل چینش منظم پایه های آوایی یا ارکان عروضی است. (3

درک نظم یکنواخت مصراع است. (4

کدام شاعر از شعرای قرن هشتم نیست؟33

ابن یمین (2 حمداهللا مستوفی (1

سلمان ساوجی (4 عبید زاکانی (3

ابیات زیر که دربارۀ قتل عام مغول ها در اصفهان سروده شده است، از کیست؟34

"کس نیست که تا بر وطن خود گرید            بر حال تباه مردم بد گرید

دی بر سر ُمرده بی دو صد شیون بود            امروز یکی نیست که بر صد گرید"

نجم الدین رازی (2 شمس قیس رازی (1

فخرالدین عراقی (4 کمال الدین اسماعیل (3

تقطیع درست مصراع زیر در کدام گزینه آمده است؟35

"هرکه چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد"

هر ِک چی زی دوست دا رد جا ُن دل بر وی گم آرد (1

هر ِک چی زی دوست دا رد جا ُن دل بر وی ُگ ما رد (2

هر ِک چیزی دوست دا رد جا ُن دل بر وی ُگ ما رد (3

هر ِک چی زی دو ست دا رد جان دل بر وی ُگ ما رد (4

مؤلف آثار زیر به ترتیب چه کسانی هستند؟36

"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

www.alirezaafshar.org
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کدام گزینه جزء خصوصیات نثر مرصادالعباد نیست؟37

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

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

همۀ گزینه ها ازنظر تاریخ ادبیات درست هستند؛ به جز ............38

با روی کار آمدن حکومت صفوی و ترویج مذهب شیعه، شاعران این دوره به شعر ستایشی و درباری روی آوردند. (1

شاهان صفوی عالوه بر ترویج زبان ترکی در ایران، به زبان فارسی نیز شعر گفته اند و به نوعی به این زبان عالقه نشان داده اند. (2

در دورۀ سبک عراقی به دلیل کشته شدن بسیاری از دانشمندان و ادیبان، زبان و ادبیات فارسی دچار سستی و نابسامانی (3

شد.

نثر دورۀ عراقی به دو جریان ساده نویسی و پیچیده نویسی گرایش پیدا کرد که آثاری مثل طبقات ناصری جزء نثرهای ساده (4

این دوره است.

دسته بندی زمانی کدام گزینه درست است؟39

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

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر مشترک است؟40

"مرا گه گه به دردی یاد می کن            که دردت مرهم جان می نماید"

در این علت سرای دهر خرسندی طبیبت کن            چو تسکین  سازت او باشد کند درد تو درمانی (1

دلم در درد تو درمان نجوید            که درد عشق درمان برنتابد (2

درمان طمع کن که شود درد تو درمان            بس درد که درمان شود از کندن دندان (3

ای درد تو درمان دل و رنج تو راحت            اشکم نمک آب و جگر خسته جراحت (4

کدام عبارت از انگیزه های اصلی نویسندگان تاریخ های محلی نیست؟41

بیان ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی مناطق (2 ثبت و ضبط رویدادهای تاریخی (1

نگارش تاریخ  جهان از آغاز آفرینش عالم (4 نگارش زندگی نامۀ مفاخر و مشاهیر محلی (3

کدام یک از آثار زیر، تاریخ نگاری به شیوۀ سلسله ای (تاریخ های سلسله ای) محسوب نمی شود؟42

التاجی فی اخبار الدولة الدیلمیة (1

تاریخ روضة الصفا فی السیرة االنبیا و الملوک و الخلفاء (2

تاریخ بیهقی (3

تاریخ عالم آرای عباسی (4

www.alirezaafshar.org
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در کدام روش مورخ ناچار به گزینش و انتخاب است و امکان دارد از برخی جنبه ها چشم بپوشد؟43

تاریخ نگاری ترکیبی (2 تاریخ نگاری روایی (1

سال شماری (4 تاریخ نگاری تحلیلی (3

به ترتیب رواج و رونق تاریخ های منظوم در کدام دوره بود؟ و یکی از برجسته ترین منظومه های حماسی و تاریخی چیست؟44

مغوالن - شاهنامۀ فردوسی (2 تیموریان - ظفرنامه (1

مغوالن - تیمورنامه (4 تیموریان - شاه اسماعیل نامه (3

کدام کتاب زیر، اثر خواجه نظام الملک توسی است؟45

گلستان (2 بوستان (1

سیاست نامه (4 روضه الصفا (3

کتاب های اخبارالطوال و فتوح البلدان به ترتیب اثر کدام تاریخ نگار می باشد؟46

امینی - استخری (2 مسعودی - طبری (1

دینوری - بالذری (4 ابن سعد واقدی - یعقوبی (3

به  ترتیب "عجائب المقدور"، "شاهنامه" و "المسالک والممالک" جزء کدام یک از گونه های تاریخ نگاری هستند؟47

اندرزنامه ها، تک نگاری ها و متون جغرافیایی (1

تک نگاری ، تاریخ های منظوم، متون جغرافیایی (2

تاریخ های سلسله ای، تاریخ های محلی و تک نگاری (3

تاریخ های عمومی، تاریخ های سلسله ای و تاریخ های محلی (4

هریک از آثار زیر به ترتیب جزء کدام یک از انواع تاریخ  نگاری ها محسوب می شود؟48

الف) تجارب االمم ب) مروج الذهب ج) تاریخ بیهقی د) فتوح البلدان هـ) اخبار الطوال

ترکیبی - ترکیبی - تحلیلی - روایی - تحلیلی (2 روایی - روایی - ترکیبی - ترکیبی - تحلیلی (1

تحلیلی - تحلیلی - تحلیلی - ترکیبی - ترکیبی (4 روایی - تحلیلی - ترکیبی - تحلیلی - روایی (3

معروف  ترین اثر تاریخی محلی که از مؤلفی ناشناخته به یادگار مانده کدام است؟49

تاریخ رویان (2 فارسنامه (1

حدودالعالم (4 تاریخ سیستان (3

کدام مؤلف در سبک تاریخ های عمومی، تاریخ نگاری کرده است؟50

محمد بن جریر طبری (2 ابن عربشاه (1

ابوالفضل بیهقی (4 عنصرالمعالی (3
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جغرافی دانان با توجه به معیارهای طبیعی و انسانی، کدام اقدام را دربارۀ نواحی انجام می دهند؟51

جابه جایی نواحی بر روی نقشه و تع�ن آن ها به عنوان یک بخش (1

تغ�ر ناحیه های قدیمی به ناحیه های جدید و توجه به همگونی آن ها (2

تع�ن و ترسیم حدود یا مرزهای هر ناحیه بر روی نقشه (3

در نظر گرفتن موقعیت مکانی و آب وهوایی هر ناحیه جهت تغ�ر آن ها (4

تمایل انسان ها به ایجاد راه آهن در نواحی پست و جلگه ای نسبت به نواحی مرتفع معلول آن است که:52

نواحی مختلف روی هم تأثیر می گذارند. (1

ا نسان ها بر محیط طبیعی غلبه یافته اند. (2

زندگی انسان ها تحت تأثیر محیط است. (3

هر ناحیه شرایط خاصی به انسان ها ارائه می دهد و انسان ها در چهارچوب آن دست به عمل می زنند. (4

کدام یک از عبارات ذیل نادرست است؟53

در کشور سوئیس چهار زبان رسمی وجود دارد. (1

هر دین تقریبًا قلمرو جغرافیایی خاصی را در سرزمین هند اشغال کرده است. (2

بیشترین جمعیت اقوام در افغانستان به قومیت پشتون تعلق دارد. (3

نواحی صنعتی مهم در قارۀ اروپا بیشتر در شمال و شرق این قاره قرار گرفته اند. (4

عبارت زیر، مربوط به کدام یک از انواع روابط زیر است؟54

"دولت امارات متحدۀ عربی با ساختن جزیره های مصنوعی در آ ب های خلیج فارس، نواحی جدیدی در منطقۀ ایجاد کرده است.

کاربری این جزایر مسکونی، تفریحی و تجاری است و ویالها و آپارتمان های لوکس، امکانات تفریحی و بازار و هتل در این جزایر

مصنوعی در حال احداث است."

نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. (1

نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند. (2

انسان ها نواحی را به  وجود می آورند. (3

نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. (4

تع�ن مرزهای کدام یک از نواحی زیر دشوارتر است؟55

نواحی زبانی (2 نواحی ساحلی (1

نواحی خاکی (4 زیست بوم ها (3

زیست بوم ها جزء کدام یک از انواع مختلف هستند؟56

سیاسی (2 انسانی (1

طبیعی (4 کوهستانی (3
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مردم نواحی "الف" و "ب" در کشور سوئیس به ترتیب به کدام زبان رسمی صحبت می کنند؟57

رمانش - آلمانی (1

رمانش - فرانسه (2

ایتالیایی - آلمانی (3

ایتالیایی - فرانسه (4

کدام یک از کارهای زیر، صرفًا کاری جغرافیایی به  حساب می آید؟58

زمین شناسی (2 عکس برداری هوایی (1

ناحیه بندی (4 اندازه گیری (3

در کشور افغانستان اقوام ............ بیشترین پراکندگی و ............ کمترین پراکندگی را دارند.59

آیماق - ازبک (2 پشتون - بلوچ (1

پشتون - ترکمن (4 تاجیک - ترکمن (3

کدام یک از عبارات ذیل نادرست است؟60

در کشور سوئیس چهار زبان رسمی وجود دارد. (1

هر دین تقریبًا قلمرو جغرافیایی خاصی را در سرزمین هند اشغال کرده است. (2

بیشترین جمعیت اقوام در افغانستان به قومیت پشتون تعلق دارد. (3

نواحی صنعتی مهم در قارۀ اروپا بیشتر در شمال و شرق این قاره قرار گرفته اند. (4

به  ترتیب از بخش فردی جهان انسانی و بخش اجتماعی آن، با کدام عنوان یاد می کنند؟61

جهان ذهنی - جهان فرهنگی (2 جهان اجتماعی - جهان طبیعی (1

جهان فرهنگی - جهان ذهنی (4 جهان طبیعی - جهان اجتماعی (3

فرهنگ  جهانی چگونه می تواند زمینۀ گسترش و تحقیق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد؟62

ایجاد روحیۀ تعهد و مسئولیت در انسان ها (2 کید بر علوم تجربی انکار نقش انسان و تأ (1

ایجاد عدالت و قسط در جهان و پایبندی به آن (4 کید بر قطبی شدن جهان و تحمیل ارزش ها تأ (3
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به  ترتیب منظور از انحالل و سالسل در قرآن کریم چیست؟ و نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با طبیعی چه پیامدی دارد؟63

باورها و اعمالی که مانع دستیابی انسان به حقیقت خود و جهان هستی می شوند - ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم (1

انسانی و اجتماعی سلب می کند.

باورها و اعمالی که مانع دستیابی انسان به حقیقت خدا و جهان هستی می شوند - ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم (2

انسانی و اجتماعی سلب می کند.

زنجیرهایی هستند که انسان را در دنیا و آخرت به بند می کشند - ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم انسانی و طبیعی سلب (3

می کند.

دیدگاه هایی که با دیدگاه دینی و مذهبی در تقابل هستند - باعث عدم شناخت صحیح جهان هستی می شود. (4

ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها به کدام بخش از جهان انسانی تعلق دارد؟64

اجتماعی (2 فردی (1

تکوینی (4 فرهنگی (3

عبور از محدودۀ قومی و منظقه ای فرهنگ هایی که عقاید و ارزش هایشان مربوط به قوم خاصی است، کدام نتیجه را در پی دارد؟65

تعامل با سایر فرهنگ ها و تمدن ها (2 سلطه جویی نسبت به سایر اقوام (1

تعارض میان اقوام داخلی همان فرهنگ (4 نزاع و ستیز با فرهنگی مثل خودشان (3

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 دیدگاه66

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.
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این موارد به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟67

"دفاع از الیه های بنیادین و هویتی خود"، "امکان داوری دربارۀ حق یا باطل بودن فرهنگ های مختلف" و "پیدایش برخی

نهضت های جدید دینی. "

مسئولیت و تعهد یکی از ویژگی های مطلوب جهانی - ارزش ها و عقاید اجتماعی را پدیده های صرفًا تاریخی دانستن - رویکرد (1

گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی جهان

مقاومت در برابر تغ�ر جهان اجتماعی - محدود شدن علوم اجتماعی به معنای تجربی آن - رقابت شاهزادگان اروپایی با (2

قدرت کلیسا

ویژگی عقالنیت در فرهنگ مطلوب جهانی - محدود نشدن علوم اجتماعی به معنای تجربی آن - سکوالریسم پنهان (3

عمیق ترین پدیدۀ اجتماعی - آرمانی دانستن عقاید و ارزش های اجتماعی - مخالفت با جریان های دنیاگرایانه (4

فرهنگ جهانی باید از کدام ارزش جهان شمول برخوردار باشد؟68

معنویت (2 سلطه جویی (1

وحدت هویت (4 ظلم و ستم (3

به  ترتیب، توضیحات کدام گزینه دربارۀ گونۀ نخست فرهنگ در حال جهانی شدن درست است و دربارۀ ارزش حقیقت درست69

نیست؟

فرهنگ هایی است که عقاید، ارزش ها یا هنجارهای آن ناظر به قوم، منطقه یا گروه خاصی است - فرهنگی که به حقیقتی (1

قائل نباشند، نمی توانند معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشند.

چنین فرهنگی با عبور از مرزهای جغرافیایی خود، جهان  را به مناطقی دوگانه تقسیم می کند - آدمی دربارۀ مرگ و زندگی (2

خود پرسش های بنیادینی دارد که باید به آن ها پاسخ داد.

فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در پهنۀ جهان  گسترش می یابد - برخی قیدوبندها مانع رسیدن (3

انسان  به کمال و حقوق انسانی اش می شوند.

در زمان واحد در سرزمین های متعدد، فرهنگ های گوناگونی شکل می گیرند - فرهنگ هایی که به حقیقتی قائل نباشند، (4

نمی توانند از حقانیت ارزش های خود دفاع کنند.

دربارۀ بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی کدام گزینه نادرست است؟70

بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. هر نوع عقیده و اخالق جویای فرهنگی متناسب (1

با خود است.

هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد و به همان نوع، اجازۀ بروز و ظهور می دهد. (2

هنگامی که فرد بر اساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می کند، به محدودۀ اجتماعی و فرهنگی وارد می شود. (3

وقتی فردی دربارۀ مسئله خاصی می اندیشد یا اندیشۀ خود را به صورت گفتار و نوشتار بیان می کند، در محدودۀ ذهنی و (4

فردی خود به  سر می برد.
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............ ماندن در فطرت اول را ............ و از انسان ها می خواهد که به مرحله ای برتر و عالی تر "............" برسند.71

مالصدرا - شایستۀ انسان می داند. - فطرت (1

بوعلی سینا - مقدمۀ ورود به انسانیت می داند. - فطرت ثانی (2

سقراط - مقدمۀ دانش بشری می داند. - فطرت اول (3

مالصدرا - شایستۀ انسان نمی داند. - فطرت ثانی (4

کدام فیلسوف ایرانی مسلمان مردم را به واقف و سائر تقسیم نموده و ویژگی متمایزبخش آن ها در کدام عبارت به درستی آمده72

است؟

مالصدرا - واقف به دانش ظاهری دل خوش کرده، ولی سائر از ظواهر و محسوسات عبور کرده است. (1

مالصدرا - واقف فقط از شنیده ها بهره می برد، ولی سائر می کوشد تا به معقوالت راه یابد. (2

عالمه طباطبایی - کار واقف تقلید از دیگران است، اما سائر اهل حرکت و پویایی است. (3

عالمه طباطبایی - واقف فقط از شنیده ها بهره می برد، ولی سائر به شنیده ها بسنده نمی کند. (4

کدام پرسش فلسفی نیست؟73

آیا این جهان قانونمند است؟ (2 سرانجام انسان در این جهان چیست؟ (1

تفاوت دانش با علم نجوم چیست؟ (4 چرا درد و رنج هست؟ (3

دانشمندان زمان سقراط خود را ............ می خواندند.74

فیلسوف (2 سوفیست (1

فیلوسوفیا (4 دوستدار دانایی (3

کدام گزینه درارتباط با مطلب زیر نادرست است؟75

"کسانی  که معتقد باشند انسان دارای دو ُبعد است ............ و ............

در علم روانشناسی  به ُبعد مجرد او هم می پردازند. (1

در روانشناسی جایگاه آن را در رفتار و تربیت نشان می دهند. (2

چنین افراد در وجودشناسی پذیرفته اند که "وجود بر دو قسم مادی و مجرد از ماده است". (3

پایه های تربیتی در روانشناسی  را بر ُبعد مجرد قرار می دهند. (4

سوفیست ها این نظر را مطرح می کردند که ............76

انسان قادر به تشخیص درستی یا نادرستی ادراکات خود نیست. (1

واقعیت تابع درک انسان است، نه درک انسان تابع واقعیت (2

انسان همواره در ادراکات خود دچار خطا است. (3

گاه می شویم که آن را درک می کنیم. ما فقط از واقعیاتی آ (4
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مهم ترین کنکاش فلسفی درباره علوم کدام یک از گزینه ها است؟77

بررسی درستی از شناخت حسی (1

مبانی و زیربناهای علوم را مورد پژوهش قرار می دهد. (2

اینکه شناخت حسی مبنا و شالودۀ اصلی شناخت تجربی است. (3

مقدم بودن اصول عقلی در تحقیقات فلسفی (4

کدام یک از گزینه های زیر تفکر غیرفلسفی است؟78

جهان محدود یا نامحدود است؟ (2 انسان موجودی کنجکاو و پرسشگر است. (1

شناسایی حقیقت و چیستی پدیده ها (4 معنا و مقصود آزادی چیست؟ (3

بهترین راه شناخت مکتب لیبرالیسم چیست؟79

فلسفۀ وجود این مکتب را بشناسیم. (2 بنیان گذاران این مکتب را بشناسیم. (1

مسائل بنیادی آن را بررسی کنیم. (4 فلسفه ای را مطالعه کنیم که پشتوانۀ آن است. (3

کدام مورد موضوع موردبحث فلسفه نیست؟80

اصل وجود و حقیقت جهان (2 بنیادی ترین و نهادی ترین مسائل (1

بحث دربارۀ کسب فضیلت ها و دوری از بدی ها (4 پاسخگویی عمیق ترین دغدغه های بشری (3

پاسخ های خردمندانه به مسائل علمی در روانشناسی بیانگر چه مفهومی است؟81

نظریه (2 فرضیه (1

بیان مسئله (4 تجربه (3

"در جستجوی چیزی بودن باعث می شود تا روش علمی، هدفمند باشد"، این عبارت مربوط به کدام مفهوم از تعریف روش علمی82

است؟

پیش بینی (2 فرآیند (1

موقعیت نامعین (4 نظام دار بودن (3

دوست شما 10 گوی با ده رنگ متفاوت که از اعداد 1 تا 10 شماره گذاری شده اند را به شما نشان می دهد و از شما می خواهد با83

دیدن سه رنگ به طور تصادفی شماره آن ها را بگو�د. مثال ذکرشده مربوط به  کدام گزینه است؟

استدالل (2 ادراک (1

توجه (4 شناخت (3

کدام گزینه زیر تعریف "به معنای دریافت و فهم بیشتر است" را شامل می  شود؟84

استدالل (2 حافظه (1

ادراک (4 پردازش (3

www.alirezaafshar.org
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کدام گزینه نادرست است؟85

واژۀ توصیف، به چیستی یک پدیده مربوط می شود. (1

در استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار با کمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی (2

 می برند.

موفقیت در رسیدن به پیش بینی و کنترل به چگونگی توصیف و تب�ن پدیدۀ مورد مطالعه بستگی دارد. (3

فرضیه می تواند صحیح یا غلط باشد. (4

لوب گیجگاهی در کدام مورد نقش اساسی دارد؟86

رفتارهای انگیزشی (2 ثبات ادراکی (1

دریافت اطالعات حسی از همه جای بدن (4 کنترل حرکات ظریف بدن (3

کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟87

سطح ظاهری یک نظریه ساختار شکلی و نحوۀ نگارش آن و سطح تجربی، تجربه پذیری و پژوهش پذیری آن است. (1

فرضیه ها می توانند ضمن اینکه در پاسخ به یک سوال بیایند باعث طرح سوال های دیگر هم شوند. فرضیه ها در صورت تا�د (2

تجربی به نظریه تبدیل می شوند.

نظریه ها با ترکیب اصول و قوانین مختلف به  دست می آیند و دارای دو سطح ظاهری و تجربی هستند. (3

فرضیه می تواند صحیح یا غلط باشد دانشمندان فرضیه را می آزمایند تا به درستی آن پی ببرند تا در صورت تا�د به عنوان یک (4

اصل یا قانون پذیرفته شود.

روانشناسی جهت معالجه مراجع خود که به وسواس مبتال است، می  خواهد به تببین هدف خود بپردازد، کدام گزینه زیر معرف این88

مرحله است؟

در پروندۀ بیمار می  نویسد که او در طی روز بارها دست  های خود را می  شوید. (1

سعی می  کند دالیل ابتالی بیمار خود را به وسواس مورد شناسایی و بررسی قرار دهد. (2

به بیمار اعالم می  دارد که اگر وسواس خود را معالجه نکند، گرفتار مشکالت زناشویی می  شود. (3

درمان شناختی - رفتاری را جهت جلوگیری از افزایش بیماری به کار می  برد. (4

پاسخ درست پرسش های زیر در کدام گزینه آمده است؟89

الف) یافته های به دست آمده از روش علمی، خصوصی و شخصی نیست. این عبارت مربوط به  کدام ویژگی از ویژگی های روش

علمی است؟

ب) از جمله رفتارهایی که به صورت مستقیم قابل مشاهده نیستند می توان به  کدام مورد اشاره کرد؟

الف) تعریف عملیاتی ب) فرآیندهای ذهنی (2 الف) تکرارپذیری ب) فرآیندهای ذهنی (1

الف) تعریف عملیاتی ب) شناخت (4 الف) تکرارپذیری ب) شناخت (3
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سلسله مراتب بیان های علمی در کدام گزینه به درستی آمده است؟90

مسئله، نظریه، اصول یا قوانین، فرضیه (2 مسئله، فرضیه، اصول یا قوانین، نظریه (1

مسئله، اصول یا قوانین، فرضیه، نظریه (4 فرضیه، مسئله، نظریه، اصول یا قوانین (3
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 4 1

گزینه 3 2

 گزاره ای درست و  گزاره ای نادرست است. بنابراین ارزش  درست است.  درست است، بنابراین ارزش

 نیز درست است.

pq(q ⇒ p)∼ q

r∨ ∼ q

( ) ⇔

T

q ⇒ p (  ) ≡

T

 r∨ ∼ q T

گزینه 3 3

گزارۀ صورت سوال نادرست است، پس گزینه ای را می خواهیم که ارزش نادرست دارد.

گزینۀ "3" نادرست است، زیرا هر ساعت 60 دقیقه می باشد.

گزینه 4 4

پس گزارۀ موردنظر در 2 حالت ارزش نادرست دارد.

FFTTp

FTFTq

FFFTp ∧ q

FTTT∼ q ⇒ p

FTTT(p ∧ q) ∨ (∼ q ⇒ p)

TFTF[(p ∧ q) ∨ (∼ q ⇒ p)] ⇒∼ q

www.alirezaafshar.org۱۴۰۲ پیش ازمون یازدهم انسانی مطابق هفتم ابان قلم چیکنکور ۱۴۰۱ و

مرکز مشاوره علیرضا افشار
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گزینه 4 5

می دانیم گزاره های  و  ارزش های متضاد دارند. یعنی اگر یکی از آن ها درست باشد، دیگری قطعًا نادرست است. لذا:

ازطرفی  و  هم  ارزش های متضاد دارند، لذا:

q∼ q

(q∧ ∼ q) ≡ نادرست

p∼ p

(p∨ ∼ p) ≡ درست

⇒∼ (  )∧ ∼

نادرست

 

↓

 q∧ ∼ q (  ) ≡

درست

 

↓

 p∨ ∼ p درست ∧ نادرست ≡ نادرست

گزینه 1 6

نند

ندد

دنن

ددد

p ⇒ qqp

گزینه 3 7

گزینۀ "1": گزارۀ اول درست و گزارۀ دوم نادرست است. بنابراین ترکیب عطفی آن ها نادرست خواهد بود.

تذکر: اگر  عددی فرد باشد، حاصل  عددی منفی است.

گزینۀ "2": هر دو گزاره نادرست بوده، بنابراین ترکیب فصلی آن ها نادرست است.

گزینۀ "3": هر دو گزاره نادرست هستند، اما چون هم ارزش هستند، ارزش ترکیب دوشرطی آن ها درست است.

تذکر:

گزینۀ "4": مقدم درست و تالی نادرست می باشد؛ بنابراین ارزش گزارۀ شرطی نادرست است.

n(−۱)n

۲ + (۳ × ۴) = ۱۴

( − ۱) =۲ ۲ ۲ − ۲  +۲ ۱ = ۳ − ۲  ۲

گزینه 2 8

(∼ q ∨ T) ∧ (F ∧ p) ≡ T ∧ F ≡ F

www.alirezaafshar.org
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گزینه 4 9

الف) گزاره نیست.

ب) گزارۀ نادرست است.

پ) گزاره نیست.

ت) گزاره درست است.

ث) گزارۀ نادرست است.

گزینه 2 10

q ∨  ) ≡

 دمورگان 

 ∼ (p∨ ∼ q q ∨  ≡

 جابه جا می کنیم 

 (∼ p ∧ q) q ∨ (q∧ ∼ p) ≡ q

گزینه 2 11

گزینۀ "1": جملۀ  امری می باشد و گزاره نیست.

گزینۀ "2": گزاره است و دارای ارزش نادرست می باشد.

گزینۀ 3 : جملۀ پرسشی است و گزاره نمی باشد.

گزینۀ "4": جملۀ عاطفی است و گزاره نمی باشد.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 4 12

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

گزینه 4 13

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 1 14

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 15

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 16

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 1 17

pعکس نقیض گزارۀ شرطی  به صورت  بیان می شود. ⇒ q∼ q ⇒∼ p

گزینه 3 18

برای اینکه ارزش گزاره نادرست باشد باید p و q ارزش درست داشته باشند:

در سایر موارد اگر ارزش p و q، درست ـ نادرست یا نادرست ـ درست و یا هردو نادرست باشند، ارزش گزاره درست می شود.

بنابراین برای اینکه ارزش گزاره نادرست باشد باید هم p و هم q ارزش درست داشته باشند.

(∼ q ∧ p) ∨ (∼ p)  

خاصیت جابه جایی
(∼ p) ∨ (∼ q ∧ p)

خاصیت پخشی
(∼ p∨ ∼ q) ∧ ( )

T

∼ p ∨ p

 خاصیت دمورگان
∼ (p ∧ q) ∧ T

∼ (T ∧ T) ∧ T ≡∼ T ∧ T ≡ F ∧ T ≡ F

www.alirezaafshar.org
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گزینه 2 19

علت این که دو پرانتز نقیض هم هستند این است که از هر پرانتز که نقیض بگیریم دیگری به دست می آید:

(p∧ ∼ q) ∨  ≡

تبدیل شرطی به فصلی

 (p ⇒ q) ≡

این دو پرانتز نقیض هم هستند 

(p∧ ∼ q) ∨ (∼ p ∨ q) T

∼ (p∧ ∼ q) ≡∼ p∨ ∼ (∼ q) ≡∼ p ∨ q

گزینه 4 20

گزینه های "1"، "2" و "3" علی رغم خبری بودن همگی سلیقه ای هستند. گزینۀ "4" گزاره است.

گزینه 2 21

نثر این دوره به دو صورت ساده و پیچیده رواج دارد و نثر قالب هیچ کدام از این دو نیستند.

گزینه 3 22

"این د رخ تا نند هم چن خا کی یان            دس ت ها بر کرد ده اند از خاک دان"

گزینه 4 23

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 24

"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

www.alirezaafshar.org
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گزینه 4 25

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 4 26

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

گزینه 3 27

وزن بیت گزینه 3: فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

وزن ابیات دیگر : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

نکته: اگرچه از طریق خوانش و درک آهنگ ابیات باید به این تست پاسخ دهیم، باید یادآور شویم که اگر وزن یک شعر یا بیت

حاصل تکرار فعالتن باشد شاعر می تواند در رکن اول به جای فعالتن، فاعالتن بیاورد. مانند بیت سوم.

گزینه 3 28

واژه های "آرزومندم، خرسندم، پراکندم و سوگندم" قافیه هستند.

ِر زو َمن دمَک تز جان آَد رم با زاخ را ما نزالف

ُت ُخر َسن دمبـ گف تا ِرُت خش نو دمبـ دی دا ِرب

َپ را کن دمِز هر سو ییِد گر یا رانِکـ من ِمهـ ِرج

ر سو گن دمِکـ با ور داس تی جا نابـ حق ِق دود

گزینه 2 29

تاریخ وصاف از وصاف الحضرة است. اثر تاریخی عطاملک جوینی "تاریخ جهانگشا" نام دارد.

رسالۀ دلگشا اثر معروف عبید زاکانی است.

تذکرۀ دولتشاه اثر دولتشاه سمرقندی است که در قرن نهم به تشویق امیرعلی شیر نوایی نوشته است.

گزینه 2 30

کشته شدن نویسندگان و دانشمندان و متواری شدن آن ها.

گزینه 2 31

"ِد ُل دی نم ُش ُد دل بر ب َم ال مت بر خاست            گف ت با ما م ن شین کز تو س ال مت بر خاست"

www.alirezaafshar.org
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گزینه 3 32

"حاصل چینش منظم پایه های آوایی یا ارکان عروضی است."

گزینه 1 33

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

گزینه 3 34

کمال الدین اسماعیلی مّداح جالل الدین خوارزمشاه که در سال 635 هـ. ق به دست مغوالن در اصفهان کشته شد.

گزینه 2 35

"هر ِک چی زی دوست دا رد جا ُن دل بر وی ُگ ما رد"

گزینه 2 36

"سلمان ساوجی، عبید زاکانی، مستوفی، جامی"

گزینه 1 37

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

گزینه 1 38

حکومت صفوی پس از کشاکش های به وجود آمده در ایران روی کار آمد و مذهب شیعه را ترویج کرد و به شعر ستایشی و درباری

و عاشقانه های زمینی بی توجه بود.

گزینه 1 39

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 4 40

مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ "4": معشوق با دادن درد و رنج به عاشق، او را درمان می کند. بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": خرسندی، تسکین درد است.

گزینۀ "2": درد عشق درمانی ندارد.

گزینۀ "3": ترک طمع موجب آرامش روح و تسکین درد روح است.

گزینه 4 41

 مؤلفان تاریخ های عمومی، نگارش تاریخ  جهان را از آفرینش عالم، آغاز می کردند.
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گزینه 2 42

 از برجسته ترین آثار تاریخ سلسله ای می توان به کتاب "التاجی فی اخبار الدولة الدیلمیة" از ابواسحاق صابی در تاریخ آل بویه اشاره

کرد. کتاب تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی در تاریخ غزنویان از مشهورترین تاریخ های سلسله ای است. کتاب تاریخ عالم آرای عباسی

تألیف اسکندربیک ترکمان در تاریخ صفویان نیز یکی از مشهورترین آثار در این حوزه محسوب می شود.

گزینه 2 43

در روش ترکیبی مورخ با مطالعه و مطابقت همۀ روایات یک گزارش تنظیم می کند در این روش وی ناچار به انتخاب و گزینش

است و امکان دارد از برخی جنبه ها چشم پوشی کند.

گزینه 2 44

 سرودن منظومه های حماسی و تاریخی در دورۀ مغوالن رواج و رونق بسیاری یافت. (از برجسته ترین منظومه های حماسی و

تاریخی، شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی است).

گزینه 4 45

سیاست نامه خواجه نظام الملک توسی، وزیر مقتدر عصر سلجوقی، یکی از برجسته ترین سیاست نامه ها است.

گزینه 4 46

از مشهورترین چهره های سبک تاریخ نگاری ترکیبی می توان به بالذری نویسنده فتوح البلدان و اخبار الطوال نوشتۀ دینوری اشاره کرد.

گزینۀ 3 نادرست؛ ابن سعد واقدی نویسنده، طبقات الکبری و یعقوبی نویسندۀ البلدان قدیمی ترین متن جغرافیایی به زبان عربی

می باشد.

گزینه 2 47

عجائب المقدور جزء تک نگاری ها، شاهنامه جزء تاریخ های منظوم و المسالک والممالک جزء متون جغرافیایی است.

گزینه 4 48

کتاب تجارب االمم ابوعلی مسکویه، تاریخ بیهقی و مروج الذهب مسعودی از جمله تاریخ نگاری تحلیلی و فتوح البلدان و اخبار الطوال

از جمله تاریخ نگاری ترکیبی است.
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گزینه 3 49

پاسخ و تحلیل:

تاریخ های محلی یکی از مهم ترین گونه های تاریخ نگاری و یکی از گنجینه های مهم اطالعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و

نظامی و نیز جغرافیایی شهرها و مناطق ایران است. انگیزۀ اصلی نویسندگان این دسته از کتاب های تاریخی، ثبت و ضبط

رویدادهای تاریخی، بیان ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی و نگارش زندگی نامه مفاخر و مشاهیر محلی بوده است. از معروف ترین

آثار تاریخی محلی می توان به تاریخ سیستان از مؤلفی ناشناخته، در موضوع تاریخ سیستان از ایام قدیم تا سال 725 قمری بود.

گزینۀ 1 فارسنامه اثر ابن بلخی است و متعلق به تاریخ های محلی؛ تاریخ رویان تألیف اولیاءاهللا آملی است ( گزینۀ 2)؛ و حدود العالم

هم نویسندۀ ناشناسی دارد، ولی متعلق به نوشته های جغرافیایی است.

گزینه 2 50

 از مهم ترین و مشهورترین تاریخ های عمومی می توان به تاریخ طبری تألیف محمد بن جریر طبری اشاره کرد.

گزینۀ 4 نادرست؛ کتاب تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی در تاریخ غزنویان از مشهورترین تاریخ های سلسله ای است.

گزینه 3 51

جغرافی دان ها برای تع�ن حدود یک ناحیه، یک یا چند معیار را به  کار می گیرند. آن ها باتوجه به این معیارها، حدود یا مرزهای هر

ناحیه را روی نقشه رسم می کنند و نواحی مختلف را روی نقشه نمایش می دهند.

گزینه 4 52

 در واقع، هر ناحیه شرایط خاصی را به انسان ها ارائه می کند و انسان ها در چارچوب آن شرایط دست به عمل می زنند. برای مثال،

مردم نواحی گرم و خشک یا نواحی بسیار سرد، برای کنترل محیط از روش های متفاوتی استفاده می کنند یا احداث راه آهن در

کشوری که نواحی مرتفع و کوهستانی دارد، دشوارتر و پرهزینه تر از کشوری است که بیشتر زمین های آن پست و جلگه ای هستند.

گزینه 4 53

 بیشتر نواحی صنعتی اروپا در غرب و مرکز این قاره قرار گرفته اند.

گزینه 4 54

نواحی فقط تحت تأثیر روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی نیستند، بلکه حکومت ها و تصمیم گیری های سیاسی نیز به شدت بر

نواحی تأثیر می گذارند.

گزینه 2 55

تع�ن مرزهای دقیق نواحی دشوار است؛ البته در نواحی انسانی مانند نواحی زبانی و قومی، تع�ن مرز نواحی دشوارتر از نواحی

طبیعی مثل نواحی خاک یا زیست بوم ها است.
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گزینه 4 56

زیست بوم ها جزء نواحی طبیعی هستند که هر یک به سبب پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی که دارند از بقیه متمایز

می شوند.

گزینه 3 57

در ناحیۀ مشخص شده قسمت "الف" زبان رسمی ایتالیایی و "ب" زبان آلمانی می باشد.

گزینۀ 2 نادرست؛ زبان رمانش زبان رسمی بخشی از شرق این کشور و زبان فرانسه زبان رسمی بخش غربی می باشد.

گزینه 4 58

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

گزینه 1 59

 پراکندگی نواحی قومیت در افغانستان به ترتیب از بیشترین به کمترین؛ پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، آیماق، ترکمن و بلوچ

می باشد. گزینۀ 2 نادرست، آیماق ها و ازبک ها کمتر از 10% پراکندگی دارند.

گزینه 4 60

بیشتر نواحی صنعتی اروپا در غرب و مرکز این قاره قرار گرفته اند.

گزینه 2 61

بخش فردی جهان انسانی را جهان ذهنی و بخش اجتماعی آن را جهان فرهنگی نیز می نامند.

گزینه 2 62

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

فراهم آورد.

گزینه 1 63

قرآن کریم از باورها و اعمالی که مانع دستیابی انسان به حقیقت خود و جهان هستی می شوند به انحالل و سالسل یاد می کند.

نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی، ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب می کند.

گزینه 1 64

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.
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گزینه 1 65

فرهنگ هایی که عقاید و ارزش های آن ها مربوط به قوم و منظقه خاصی است، از محدودۀ قومی و منطقه ای خود فراتر نمی روند و

جهانی نمی شوند؛ مگر اینکه نسبت به سایر اقوام و مناطق نگاه سلطه جویانه داشته باشند.

گزینه 3 66

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 67

دفاع از الیه های بنیادین و هویتی خود ← ویژگی عقالنیت در فرهنگ مطلوب جهانی

امکان داوری دربارۀ حق یا باطل بودن فرهنگ های مختلف ← محدود نشدن علوم اجتماعی به معنای تجربی آن

پیدایش برخی نهضت های جدید دینی ← سکوالریسم پنهان

گزینه 2 68

فرهنگ جهانی باید از معنویت که ارزشی جهان شمول است، برخوردار باشد.

گزینه 2 69

در گزینۀ 1: بخش اول و دوم درست است.

در گزینۀ 4: بخش اول نادرست و بخش دوم درست است.

در گزینۀ 3: هر دو بخش نادرست است.

گزینه 4 70

بیان اندیشه به صورت گفتار و نوشتار مربوط به جهان فرهنگی است.

گزینه 4 71

 مالصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آن ها را " فطرت اول" و ورود به آن پرسش های

اساسی و تفکر در آن ها را "فطرت ثانی" یعنی فطرت دوم می نامد. وی ماندن در فطرت اول را شایسته انسان نمی داند. (رد دیگر

گزینه ها)

و از انسان ها می خواهد که بکوشند از فطرت اول عبور کنند و به فطرت ثانی که مرحله ای برتر و عالی تر است برسند. (رد گزینۀ 1)
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گزینه 2 72

مالصدرا یا صدرالمتألهین شیرازی، فیلسوف ایرانی مسلمان شیعی قرن دهم و یازدهم هجری است که مردم را در برخورد با علم و

دانش به دو دسته واقف و سائر تقسیم نموده است.

تحلیل گزینه های نادرست:

گزینۀ 1: قسمت دوم گزینه بیان درستی ندارد؛ زیرا سائر در تالش است یا می کوشد که از تنگنای ظواهر و محسوسات عبور کند و به

جهان وسیع معقوالت راه یابد نه اینکه قطعًا از ظواهر و محسوسات عبور کرده باشد.

گزینه  های 4 و 3: تقسیم بندی مردم به واقف و سائر از مالصدرا است نه عالمه طباطبایی.

گزینه 4 73

زیرا فلسفه دربارۀ بنیادی ترین مسئله  ها از روش های عقلی و استداللی استفاده می کند و به سواالت سطحی نمی پردازد.   سایر

سواالت در حیطۀ علوم تخصصی پاسخ داده نمی شود.

گزینه 1 74

 دانشمندان زمان سقراط و قبل ازآن خود را "سوفیست" یعنی دانشمند می خواندند.

گزینه 4 75

کید می شود. در روانشناسی  با این تفکر بر هر دو ُبعد تأ

گزینه 2 76

سوفیست ها برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری قائل نبودند و معتقد بودند هرکس، هرچه خود می فهمد همان حقیقت و

واقعیت است.

گزینه 2 77

مبانی و زیربناهای علوم در فلسفه بررسی می شوند و به آن فلسفۀ مضاف آن دانش می گویند.

گزینه 1 78

تا زمانی که انسان با همان سوال های معمولی و روزانه روبه رو است و به دنبال پاسخ آن ها است، در مرحلۀ اول تفکر قرار دارد که

می توان آن را "تفکر غیرفلسفی" نامید.

گزینه 3 79

بهترین راه برای شناخت مکتب فکری این است که فلسفه ای را مطالعه کنیم که پشتوانۀ فکری آن مکتب است.

رد گزینه ها:

گاهی نسبت به بنیان گذار یک مکتب فلسفی بدون مطالعه دیدگاه و تفکر او عمًال کمکی به شناخت آن مکتب لزوما داشتن آ

نمی کند. (رد گزینۀ 1)
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گزینه 4 80

علم اخالق دربارۀ چگونگی کسب فضیلت ها و دوری از بدی ها بحث می کند.

گزینه 1 81

به پاسخ های خردمندانه و سنجیده به مسائل علمی فرضیه می گویند.

گزینه 1 82

در مفهوم فرآیند می خوانیم که در جستجوی چیزی بودن باعث می شود تا روش علمی، هدفمند باشد.

گزینه 3 83

در مثال ذکرشده اگر فرد پاسخ موفقیت آمیزی ارائه دهد نشان دهندۀ حافظه او می باشد که از جمله فرآیندهای ذهنی است که

به صورت غیر مستقیم بررسی شده  است. امروزه از فرآیندهای ذهنی با واژۀ شناخت تعبیر می شود.

گزینه 3 84

پردازش به معنای دریافت و فهم بیشتر است.

گزینه 2 85

در شیوۀ خردگرایانه با کمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق، به حقیقت چیزی پی می برند.

گزینه 2 86

لوب گیجگاهی در ناحیۀ گیجگاهی قرار دارد و نقش عمده ای در ادراک اطالعات شنوایی دارد. قشر خاکستری گیجگاهی در ادراک

بینایی و رفتارهای هیجانی و انگیزشی نیز نقش دارد.

گزینه 2 87

فرضیه ها می توانند ضمن اینکه در پاسخ به یک سوال بیایند باعث طرح سوال های دیگر هم بشوند. فرضیه ها در صورت تا�د

تجربی به قانون یا اصل تبدیل می شوند.

گزینه 2 88

شناسایی علل و دالیل ابتالی بیمار به وسواس نشانگر پرداختن به چرایی اتفاق افتادن پدیدۀ موردنظر است که مبین مرحلۀ تب�ن

می  باشد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ 1: توصیف بیماری

گزینۀ 3: پیش  بینی

گزینۀ 4: کنترل
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گزینه 1 89

بررسی موارد:

مورد "الف": یافته های به دست آمده از روش علمی، خصوصی و شخصی نیست. این عبارت مربوط به ویژگی تکرارپذیری در روش

علمی است.

مورد "ب": بسیاری از رفتارها به صورت مستقیم قابل مشاهده نیستند که از جمله آن ها فرآیندهای ذهنی است.
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سلسله مراتب بیان های علمی به  ترتیب عبارت اند از: مسئله، فرضیه، اصول یا قوانین، نظریه.
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