
  37كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي                        

   جيمت                                                        

  طورانياستاد                                                                                                   
 2گزينه  .1

بنـابراين،  . »  از جنون را كه مؤسسه حقوقي آمريكا پيشنهاد كرده بودتري تعريف وسيعهاي ايالتي و فدرال     برخي دادگاه  1970در خالل دهه    «: در ابتداي پارگراف اول داريم      
  . ميالدي خواهد بود1970هاي قبل از  بحث پاراگراف قبل از متن به احتمال قوي مربوط به قوانين جنون مجرمان در سال

؛ پاراگراف سوم، قوانيني 1980؛ پاراگراف دوم، اين قوانين در دهه 1970جنون مجرمان در دهه پاراگراف اول، قوانين مربوط به : در عين حال روند متن داده شده چنين است        
  گيري؛  شوند؛ پاراگراف چهارم، نتيجه كه امروزه نيز اجرا مي

 ريف قوانين جنون در مجرمان آمريكا ندارد به اختالالت رواني ، ارتباطي به تعمبتالمالكهاي تشخيص توانايي كنترل رفتار افراد : 1گزينه.  
 تعريف اختالل رواني از ديدگاه روانشناسي خارج از محدوده بحث نويسنده است:3گزينه.  
 تواند قبل از آن قرار گيرد ار پاراگراف اول نمي، موضوعي كلي است كه باتوجه به ساختمسئوليت افراد در گذشتهغربي به رويكرد حقوق  :4گزينه.  

   3گزينه  .2
اي در حقوق جزا درآمده باشـد، بـسيار دور از واقعيـت               صورت گريزگاه عمده    كه دفاع براساس جنون به      نگراني عمومي از اين   «: هدف اصلي متن در پاراگراف چهارم آمده است       

  .»است
 شد، اين گزينه درست بود گيري پاياني متن انجام نمي كه نتيجه درصورتي: 1گزينه.  
  هاي آنان نسبت به قوانين باشد، در هيچ  هاي دوم و چهارم درباره واكنش مردم و نگراني         ها و تعصبات اجتماعي، مطالب ذكرشده در پاراگراف         اگر منظور از جنجال   : 2گزينه

  . ناديده گرفتن اين مسايل عنوان نشده استبخشي از متن، لزوم
 گيري در پاراگراف آخر، نظرات خود را در بخش ديگري  جز نتيجه چه در متن آمده، تنها بيان سير تغيير در قوانين مربوط به جنون مجرمان است و نويسنده به آن: 4گزينه

  .از متن نياورده است

   3گزينه  .3
مثالي از اجراي قانون مطرح شـده در  » ...در سوءقصد به جان رئيس جمهور ريگان » جان هينكلي«صدور رأي برائت ناشي از جنون براي شخصي به نام ... «راف دوم،   در پاراگ 

  .اع از جنون توسط كنگره امريكاستدف اصالحيه  تصويب قانون، اين چالشي شود و نتيجه پاراگراف اول است كه در ادامه پاراگراف، اين قانون به چالش كشيده مي
 شود اي براي آن تصويب مي ، بلكه طبق متن، اصالحيهشود كامالً رد نميقانون مطرح شده در پاراگراف اول، در پاراگراف دوم : 1گزينه.  
  ـ  كند ،  آنرا تصحيح مي اي اصالحيهتعيين پردازد و سپس با      نون مطرح شده در پاراگراف اول مي      اجراي قا  ه در پاراگراف دوم، به مشكالت       مثال ذكرشد : 2گزينه را در امـا آن

  .)شود اي ديگر اجرا مي  به گونه، قانوند بلكه در مورد خاصيشو  نمياصالحدر استثناء ، قانون (.دهد مقابل يك استثناء قرار نمي
  چراكه دربيان توضيح يك رويداد هيچگاه ايرادي براي آن رويداد مطرح           ،  دهد  نميب شده در پاراگراف اول را توضيح        قانون تصوي  ،مثال ذكر شده در پاراگراف دوم     : 4گزينه

   .شود  نمي

   4گزينه  .4
  .زيادي كاهش داده استهاي رواني به ميزان  اميد به تبرئه شدن را در متهمان دچار اختاللپاراگراف آخر ، به وضوح ، در 
  و در پـاراگراف  » شـود  هاي ايالتي اعمال مي هاي فدرال و در نيمي از دادگاه  هاي مطروحه در دادگاه     اين قانون در كليه دعوي    «: در انتهاي پاراگراف دوم آمده است     : 1گزينه

؛ با توجه به اين جمالت، اين      »دهند   و اينك يازده ايالت ديگر، آن را منشأ صدور رأي در موارد مربوط قرار مي               اين رأي، نخست در ايالت ميشيگان صادر شد       «: سوم آمده است  
ان نتيجه  تو  ها از مفهوم جنون ارائه نشده است؛ بنابراين، نمي          از طرف ديگر، توضيحي درباره برداشت اين دادگاه       . ها  شود نه در تمامي آن      ها اعمال مي    قوانين در برخي از دادگاه    

  .ها اندكي متفاوت باشد كنند، زيرا ممكن است برداشت آن ها در تحليل اين مفهوم كامالً متفاوت عمل مي گرفت كه آن
 تنها در مورد مجرماني است كه تحت قانون جنون قرار دارند نه تمامي مجرمان» مقصر اما بيمار«رأي : 2گزينه.  
 شود اي حاصل نمي براساس هيچ بخشي از متن، چنين نتيجه: 3گزينه.  

   2گزينه  .5
  .گيري نويسنده در پاراگراف آخر است اين مورد كامالً منطبق بر نتيجه

اند؛ زيرا، نويـسنده در سـه پـاراگراف قبـل تنهـا بـه بيـان مطالـب           چهارم آمدهتوان از متن گرفت، مطالبي است كه در پاراگراف اي كه مي   تنها نتيجه : 4 و   3،  1هاي    گزينه
  .تواند مورد موافقت نويسنده قرار گيرد چه منطبق بر مطالب پاراگراف چهارم باشد مي ها نداشته است؛ بنابراين، آن پرداخته و نظرات وي هيچ دخالتي در آن

  


