
  33كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي                        

   جيمت                                                        

  طورانياستاد                                                                                                   

 1گزينه  . 1

  :گونه است استدالل موجود در متن بدين

  ،معنـي  هـاي بـي   بيان كند تا واژهكوشند كه كودكشان كلمه صحيح و با معني  آنها مي. برد كار به را زبان نوع اين ندهند اجازه كودك خود به كه هستند مصمم والدين اكثر«
  ».عبور نمايد آن از بعدي تكلم براي بايستي طفل كه است ضروري و معين اي مرحله مرحله، اين اينكه از غافل

  اين عمل بايستي مرحله بـه مرحلـه انجـام          كه اصرار دارند كودكشان كلمات را از همان ابتدا صحيح بكاربرد،            بسياري از والدين    بر خالف تصور اشتباه    كهنويسنده اعتقاد دارد    
  .گيرد
 بنابر نظر نويسنده فراگيري زبان فرآيندي مرحله به مرحله است كه اكثر والدين از آن آگاه نيستند -پاسخ درست: 1گزينه.  
 كند به والدين ارائه نمي» باالبردن قابليت تحمل پذيري«اي در خصوص  توصيه به هيچ وجه متن: 2گزينه .  
 نويسنده استخارج از محدوده بحث موضوعاتي » آموزش والدين«و همچنين » تسريع در تحول زبان كودكان«: 3گزينه.  
 تباطي به بحث نويسنده نداردار  ،كند به صورت بي معني بيان ميدريافتن مقصود كودك از آنچه كه او : 4گزينه.  

 4گزينه  . 2

  ارزش « مادي و معنوي انسان هستند ، اما موضوعِ تغيير و تكامـل   ، به نحوي متوجه تغيير چيزها در راستاي نيازهاي»فعاليتهاي هنري«اگرچه  اطالعات جديد ، :1گزينه
  .دي است كه در متن به آن اشاره نشده استبه عنوان يك ارزش نسبي ،  اطالعات جدي» هنري

اما طراح سوال از ايـن كلمـه در ايـن گزينـه     . در متن ، براي تحقق عملي و هنري كردن واقعيت عيني خارج از ذهن انسان بوده است     » همواره«اسنفاده از كلمه    : دقت كنيد   
  .براي گمراه كردن داوطلب استفاده كرده است

  هـاي آن دسـتمايه       شناسي الزم هستند اما اين موضوع كه طبيعت و زيبايي           پاسخ افراطي ، اگرچه بنابر متن آثار هنري براي شناخت جهان هستي و حس زيبايي              : 2گزينه
  .آميز است ، آثار هنري در زندگي انسان است ، كامال اغراق» بزرگترين و اثرگذارترين«خلق 

 براي يك اثر هنري ، موضوع جديدي است كه در بحث به هيچ وجه به آن اشاره نشده است» زيبايي هنري«اطالعات جديد ، : 3گزينه.  
  توان اينگونه   ، ميشود يادآور مي  زمين را     تدوام زندگي روي كره    اهميت حياتي طبيعت در حفظ و     بنابر متن ، از آنجاكه هنر حتي در قرن حاضر ،             -پاسخ درست : 4گزينه

  .كنند  اهميت طبيعت و حفظ آن استفاده ميگوشزد كردنبرداشت كرد كه امروزه برخي هنرمندان از هنر براي 

 2گزينه  . 3

مطـرح   در انتهـاي مـتن  » بايـد «اكيـدي  با كلمـه ت  اي كه نويسنده عقالني بودن توصيه  جمله مورد نظر دليلي است براياي كه زير آن خط كشيده است چيست؟   نقش جمله 
  .كند مي

 است براي آنكه نتيجه گيريِ متن قابل دفاع باشد ، نه براي ابطال آن) دليلي(اي كه زير آن خط كشيده شده گواهي  جمله: 1گزينه.  
 كند بيان مي در انتهاي متن كه نويسنده اي  توصيهعقالني بودنبراي ست دليلي ا ي مورد نظر جمله -پاسخ درست: 2گزينه.  

 اي به تحقيق درباره يكي از اصول مديريت منابع انساني نشده است در هيچ كجاي متن اشاره:  3گزينه.  

1 .   نيست، ثانيا اين جمله دليلي براي ادعاي مطرح شده در ابتداي متن بوده و به هيچ وجـه آنـرا   » نتيجه«ت به هيچ وجه اوال جمله اي كه زير آن خط كشيده اس:4گزينه
 .كند نمي» تعديل«

 3گزينه  . 4

ه آب براي توليـد گنـدم       شود اين در حالي است كه يك چا          مي خوراك دام اين محصوالت،   تقريباً نصف   شود كه      مي محصوالتي، صرف آبياري    هاي زيرزميني   آب و سفره  بيشتر  
كند ، بـه نفـع مـردم و طبيعـت             كشور را تهديد مي   ) آبي  بحران كم (، اين موضوع در شرايطي كه خشكسالي      ) اتالف آب  ( ماه روشن باشد تا اين محصول به ثمر بنشيند         6بايد  

  .شود كامال مشخص است كه دغدغه نويسنده مربوط به معضلي است كه مربوط به آب مي. نيست

 نكرده استحاصل از ناتواني كشاورزان در ذخيره محصول  محيطي زيست و اجتماعي هاي اي به آسيب نويسنده در هيچ كجاي متن اشاره: 1گزينه.  



 از شـدن  خـارج  دليل شوند، به مي مازاد خريداري صورت به كه هايي گندمندارند ، زيرا صرفا » اي مصرف فزاينده«دام  خوراك تهيه براي كشاورزي محصوالت: 2گزينه 

  گيرند مي قرار دام خوراك براي دامداران دراختيار بهداشتي، شرايط
 ي دغدغه نويسنده است هدر انتهاي متن ، به وضوح نشان دهند» آبي  كم بحران«درابتداي متن و» اتالف آب« موضوعات –پاسخ درست  :3گزينه.  

 ندارند مناسب قيمت و وقت آن به فروش و محصوالت ذخيره براي  چراكه اين كشاورزان هستند كه مكاني،صورت نگرفته  يچ استثماري ه:4گزينه.  

 1گزينه  . 5

  :2040كه تا سال ديابت اعالم كرده است المللي  آيد ، بنياد بين وجود مي در توليد يا مصرف انسولين به ناتواني بدنبا توجه به اينكه  ديابت به علت 

  )افزايش تعداد.(رسد  ميليون نفر مي642، به 2015 ميليون  نفر در سال 415تعداد مبتاليان از   : 1پيش بيني 
 )افزايش هزينه(.ر خواهد رسيد ميليارد دال802 به 2040 ميليارد دالري، در سال 673هاي بهداشتي  هزينه مراقبت :2پيش بيني 

  هـاي   بيني استدالل مبنـي بـر افـزايش هزينـه          پيش . يابد تصاعدي كاهش رو بصورت     هاي پيش    در دهه  ها  كليه بيماري در صورتيكه هزينه درماني      –پاسخ درست    :1گزينه
  . به خوبي تضعيف خواهد شد2040 سال تامراقبتي 

  چراكه استدالل متن صرفا براساس تحقيقـات       .ي عوامل انساني و غيرانساني ارتباطي با استدالل مورد نظر ندارد            هاي علمي در حوزه      مقايسه ضريب خطا در نظريه     :2گزينه
  .بنياد علمي ديابت انجام شده است

 حل كندكه ناشي از ناتواني بذن است ، را مشكل ديابت تواند   ، نميها ت و همچنين توجه يكسان به همه بيماريافزايش توجه مردم به سالم: 3گزينه.  

  پيشگيري بهتر از درمـان اسـت       «كردن به شعار    بردن و عمل    آيد ، بنابراين پي      در توليد يا مصرف انسولين بوجود مي       ناتواني بدن بنابر متن ابتال به ديابت در اثر        :4گزينه « ،
  .در اين مورد كاربردي نخواهد داشت

  


