
  39كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي                        

   جيمت                                                        

  طورانياستاد                                                                                                   

 3 گزينه . 1

ادعـايي  » ها بـود  آنها محدود به شيوه حركت   ظاهري دايناسورها و مارمولكتمايزسالها پيش كه اطالعات ما درباره دايناسورها كمتر بود        «بخش اول  با بيان اين موضوع كه         
بخش دوم با بيان     پردازد ، در   دامه به شواهدي براي اين ادعا مي      سپس در ا   .برد كند كه باور مطرح شده در خصوص شباهت دايناسورها و مارمولكها را زيرِ سوال مي               مطرح مي 

بـرخالف مارمولكهـا كـه روي شـكم مـي        (دهـد خيلـي از دايناسـورها         نـشان مـي   كنـد چراكـه       كند كه اين باور را باطل مي        شواهد جديدي را مطرح مي    » .....عالوه    به« كلمه  
   .رفتند روي دوپا راه مي)خزيدند

 3 گزينه . 2

قبـول داشـته و در ادامـه بـه تحليـل و      را  » صورت ميگيـرد تطابق رمان تاريخي با واقعيت بر مبناي سليقه نويسنده « اينكه   يسنده در خصوص  بخش اول ، اصلي است كه نو      
اين اصـل   ،  ....) عايت كنند   آنچه همه رمان نويسان تاريخي بايد ر      ( بخش دوم در انتهاي متن سعي دارد تا با بيان محدوديتهاي كه رمان نويسان دارند              . بررسي آن مي پردازد     

   .را مشروط سازد

 3 گزينه . 3

كه نرگس با او مخالف است ، بـراي همـين مخالفـت    ،در واقع،پيش بيني مي كند »چرا؟« سپس كلمه  و»تواند اثبات شود  اين قضيه منتسب، در واقع نمي     «علي با بيان جمله     
قبل از اينكه توسط نرگس مطرح شود اعالم مي كند سپس در ادامه تالش مي كند با بيان داليلي از جمله ايـن                       » قضيه فرمات قابل اثبات است    « خود را با اين ادعا كه        بالقوه

يعني قبـل از اينكـه ادعـايي مطـرح شـود بـا آن ادعـا        » مخالفت بالقوه« منظور از :توجه . (ت را اثبات كنداين مخالف» .كس ديگري نتوانسته است آن را اثبات كند   هيچ «كه  
  )مخالفت كنيم

  4گزينه  . 4

كند كه ممكن است  سپس در ادامه شرايطي را مطرح مي. كند  مطرح مي» علت و معلولي« استدالل نويسنده در ابتداي متن ، وضعيتي را در جهان توسعه نيافته در قالب يك
  .بود خواهد» علت و معلولي« انتهاي متن بخشي از اين استدالل بنابراين جمله مشخص شده در. براي ملتي اين وضعيت اتفاق بيافتد 

 3 گزينه . 5

بخش دوم در انتهاي مـتن ، شـاهد ديگـري بـراي درسـتي               . است» ....بنابراين، در معماري ايراني    «بخش اول ، ادعايي مبتني بر ادله است كه زمينه ساز نتيجه گيري اصلي               

  . استگيري اصلي متن نتيجه


