
  35كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي                        

   جيمت                                                        

  طورانياستاد                                                                                                   
  1 گزينه .1

   تـوان    ، مي »  ...زند  نوعي از خودبيگانگي را رقم مي     زدايد،    هاي حمايتي را مي     ، پشتوانه اين آزادي در مقابل   « با توجه به عبارت      -پاسخ درست  :1 گزينه
  .تواند به از خودبيگانگي ختم شود گسترش ميدان آزادي فردي در جامعه مياينگونه برداشت كرد كه 

 4 گزينه .2

تنـاقض  در قالب يـك     ) واقعيتي(اي   بخش اول به بيان يافته     كند؟  كدام مورد، ارتباط دو بخش از متن كه زيرِ آنها خط كشيده شده است را توصيف مي                
ي قبـل از بخـش دوم بـه           جمله. پردازد   در كسب مشاغل عليرغم وجود معضالت كمبود فرصتهاي شغلي مي          دانشجوياني موفقيت گروهي از       درباره

  .كند ي داليل بروز تناقض در بخش اول اشاره مي بنابراين بخش دوم به ارائه. كند وجود داليل مختلفي درباره موضوع بخش اول اشاره مي
 كند  در قالب يك تناقض است و بخش دوم دليل بروز آن را آشكار ميواقعيتي بخش اول - پاسخ درست :4گزينه.  

 2 گزينه .3

 پيش فرض هر استداللي بايد شرايطي را فراهم كند كـه ادعـاي آن اسـتدالل               اي كه در متن آمده، كدام است ؟         در اشاره به مطالعه   » الف«فرض خانم   
  .اي كه به مطالعات آماري داشته ، اين است كه اين مطالعات شرايط الزم براي اثبات ادعاي او را دارند در اشاره» الف«بنابراين فرض خانم . اثبات شود

  كند كـه توسـط يـك         براي اثبات ادعاي خود در خصوص حقيقت معناجويي و معناخواهي به آماري اشاره مي             » الف« خانم   -پاسخ درست : 2گزينه
اند شرط الزم براي صحت ادعاي خانم           بيان واقعيت توسط افرادي كه در اين آمار شركت داشته          بنابراين.  رواشناسي بدست آمده است    مركز تحقيقات 

  .خواهد بود» الف«
 2 گزينه .4

بنـابر ادعـاي نويـسنده بـراي بـاالبردن سـطح            كنـد؟     ه باال بردن سطح تاثير هنر بر مخاطبان تضعيف مـي          كدام مورد ادعاي نويسنده را درباره نحو      
هنرمنـد در   : دوم(و  ) اي و دسـتوري     اجتناب از بيان مـستقيم ، توصـيه       : اول(تأثيرگذاري و اثربخشي هنر بر مخاطب  دو عامل تعيين كننده هستند             

  .ين براي تضعيف ادعاي نويسنده حداقل يكي از اين عوامل را بايد زير سوال ببريم، بنابرا.) روندي آزادانه به كار بپردازد
تأثيرگذاري هنر بر كودكان از طريق پيام مستقيم و پندمدار ميسر باشد، آنگـاه ادعـاي نويـسنده در بـاب                      صورتيكه   در  -پاسخ درست : 2زينه  گ

  .شود عامل اول به خوبي تضعيف مي
 4 گزينه .5

لـذا  «گيرد كـه      نويسنده در ابتدا با اشاره وضعيت مشكالت فرزندان اول در خانواده نتيجه مي            كند؟    كدام مورد جاي خالي را بصورت منطقي كامل مي        
لذا فرد در بزرگسالي شخصيتي     «دهد     مي اي به جامعه تعميم      اين وضعيت را بدون هيچ مقدمه      ادامه، سپس در    »شود براي حق خود بجنگند      مجبور مي 
دهد كه نويسنده دچار خطاي تعميم اشتباه شده است ، چراكه ممكن شرايط خانواده                اين نشان مي  . » ....كند و     كار و مخالف تغييرات پيدا مي       محافظه

  .و جامعه كامال متفاوت باشد
 دهد تعميم مي)  جامعه(آميز به شرايطي كامالً متفاوت را به صورت مبالغه) خانواده(وضعيت يك فرد در شرايطي خاص - پاسخ درست :4گزينه.  

  

  


