
  34كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي                        

   جيمت                                                        

  طورانياستاد                                                                                                   
   2گزينه  .1

  مكمل هاي  دارويي را ندارند ،        دانش مرتبط يا اطالعات كافي در زمينه         قطعا) معلمان(مرجع موردنظر  شده است ،  »   بدون صالحيت  ارجاع به مرجع  «   اين گزينه دچار خطاي       :1گزينه
  .اد به باور آنها هيچگونه تاثيري در يافته هاي بدست آمده از نتايج پژوهش نخواهد داشتبنابراين استن

   ايـن كودكـان    ديگري براي تقويت شدن مهارت خواندنبه عنوان متغير كنترل عامل  هستند ،      3- متن خواني والدين با كودكاني كه در گروه دريافت كنندگان قرصهاي امگا            :2 گزينه 
  .باشد و درنتبجه باعث تضعيف يافته هاي حاصل از پژوهش خواهد شد

  باعـث  نه تنها باعث تضعيف نتايج نمي شود بلكه نشانه اي براي طبيعي بودن شرايط استفاده از مكمل هـا شـده و بـه نـوعي       آگاه نبودن كودكان از دليل استفاده از مكمل ها           :3گزينه
  .تقويت نتايج مي شود

 خارج از محدوده بحث است ، چراكه در متن هيچ اشاره اي به داليل افت تحصيلي كودكان و تعداد آنها نشده است:4 گزينه .  
 4گزينه  .2

 عيف استدالل مي شود قبول داشتنِ درصدي از خطا در مسائل علمي كه توسط دانشمندان مطرح مي شود باعث تض:1 گزينه.  
   با توجه به متن ، ديدگاه رايج درجامعه باعث شده تا افراد مسن نسبت به قدرت حافظه خود ترديد كنند بنابراين اگر اين گزينه را به آن اضافه كنيم باعث تـضعيف اسـتدالل                                  : 2 گزينه

  )شانگر فرض اضافي شناخته مي شودبه عنوان ن» حتي«كلمه .(موجود در متن خواهد شد
  بنابراين  ظرفيت يادگيري انسان تابع هيچ متغير خاصي از قبيل سـن  .كند پذيري خود را تا پايان عمر حفظ مي   مغز انسان ظرفيت و انعطاف    در انتهاي متن ،      بنابر اعتقاد كارشناسان     :3گزينه 

  .ين با قبول اين گزينه مي توان استدالل موجود درمتن را تضعيف كردو تيپ شخصيتي  نيست، بنابرا
   اگر افراد در سنين باال بتوانند در ادامه تحصيل و يادگيري مهارت جديد موفق شوند آنگاه استدالل نويسنده متن درباره وضعيت يادگيري افراد در سنين باال به خوبي تقويـت    : 4 گزينه 

  .مي شود
  4گزينه  .3

   همكـاري و انجـام كـار    «شوند،اما بحث دربـاره    ناراحت مي گيرد، شديداً گيرند يا كسي نمره بهتري از ايشان مي كنند و نمره پايين مي  اگرچه افراد كمالگرا زماني كه اشتباه مي:1 گزينه
  .ر ، خارج از محدوده متن استدر اين افراد با  افراد ديگ» گروهي

   دهند كاري را قبـول نكـرده و شـروع نمـي      با توجه به متن ، افراد كمالگرا  به دليل اعتماد به نفس پايين ، به جز زماني كه مطمئن هستند كارها را صددرصد درست انجام مي  :2 گزينه
باعث از دست دادن اعتماد به نفس آنهـا         » كمبود وقت يا زمان   « در عين حال اين موضوع كه        .ه به آنها محول مي شود را الزاما قبول نمي كنند          اين افراد  هركاري را  ك      كنند ، درنتيجه    

  . خارج از محدوده بحث است مي شود، 
  . علت كمبود اعتماد به نفس آنها نمي دانداين موضوع را  به دليل كمالگرايي آنها بوده و به هيچ وجههستند  براساس متن اين موضوع كه اين افراد كُند :دقت كنيد

  اكثـر  « نمـي تـوانيم از واژه        به هيچ وجـه     اوال  ،  »  حتي هنگامي كه ديگران كامالً راضي هستند         اوقات احساس خشنودي از نتايج زحمات خود ندارند،        اكثر « با توجه به عبارت      :3گزينه
  .   انجام مي دهدديگرانبه هيچ وجه نشان نمي دهد كه آن كار را بهتر از رضايت دارند  فرد موردنظر از كارِصرف اينكه ديگران ثانيا . را نتيجه بگيريم»همه اوقات «ژه  ، وا» اوقات
   بـراي شـخص     كـه اگـر      اسـت نشان دهنده اين موضـوع      اشاره شده است كه      » اي مناسب در زندگي   ه  دست دادن موقعيت  « در انتهاي متن به  عوارض كمالگرايي از جمله از            :4 گزينه

  . آنرا انجام نداده و كنار مي زند  به دليل ترس از عدم موفقيت، موقعيت مناسبي پيش بيايدكمالگرا 
 3گزينه  .4

 قصد ديگري داشتند... براساس متن افراد بزرگتر برخالف كودكان نه تنها تعجب نكردند بلكه با ضربه زدن و  :1 گزينه .  
 شوخي نمي تواند به جهت آگاهي كودكان از مصنوعي بودنشان باشدضربه زدن به كيسه ها به دليل كنجكاوي يا: 2 گزينه .  
  از آنجا كه نويسنده درابتداي متن به تخريب مولفه هاي شهري اشاره كرده اما در ادامه هيچ اشاره اي به آن نشده است ، اين گزينه به بهترين وجه مي تواند در انتهاي مـتن ،    :3گزينه 
  .ين موضوع را  نشان دهدا
 رِ كنجكاوي يا شوخي نمي تواند به جهت عيار زدن ارزش واقعي كيسه ها باشد:4 گزينهضربه زدن به كيسه ها از س .  

 1ينه گز .5

   از آنجاكه مشاغل نامناسب و پرتنش  استرس بيشتري نسبت به افراد بيكار ايجاد مي كند ، با توجه موضوع متن درباره تاثير تغيير شغل برسالمت انسان ، مي توانـد تـداعي                                   :1 گزينه  
  ».هر كاري بهتر از بيكاري نيست«: كننده اين جمله باشد كه 

   عبارت جوجه را آخر پاييز مي شمارند ، هيچ ارتباطي با متن ندارد ، زيرا اين ضرب المثل اشاره به اين موضوع دارد كه نبايد از ابتدا زيادي دلخوش بود چراكه نتيجـه كـار در             : 2 گزينه
  .ه نشود و به عاقبت آن نيز توجه كندانتها مشخص مي شود ، به عبارت ديگر، خردمند كسي است كه به نتيجه آني و ابتدايي كارش شيفت

  يكي از زبانزدهاي معروفي است كه اشاره به اين موضوع دارد كه اگر مي خواهي عقل سالم داشته باشي »عقل سالم در بدن سالم   « خارج محدوده بحث است  ، چراكه  عبارت           :3گزينه،
  .كه متن مورد نظر به سالمت رواني فرد درنتيجه ي تغيير شغل مي پردازد و  هيچ صحبتي از عقل و سالمتي جسمي افراد نمي شودبايد جسم سالمي داشته باشي ، درحالي



   در مواردي به كار مي رود كه مي خواهيم »  شغلي ساخته اندهر كسي را براي«مانند عبارت » .كار را بايد به كاردان سپرد«هيچ ارتباطي با متن مورد نظر ندارد ، زيرا  عبارت    : 4 گزينه
و در واقع هر فردي با توجه بـه اسـتعداد هـايش بـراي شـغل خاصـي               . و شخصيت  زمينه وجود مشاغل مختلف را فراهم مي كند          زمينه هاي هوش، استعداد   نشان دهيم تفاوت افراد در      

  .  الزم را نداردمناسب است و اگر در شغل مناسب خود قرار نگيرد كارايي
  


