
  27كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي                        

   جيمت                                                        

  طورانياستاد                                                                                                   

  3 هگزين . 1

ان شده  ر بي  اين موضوع در پاراگراف آخ      در معرض خطر است؛    هك گون حلي غلط براي حفظ ي      راه  اين است كه نشان دهد اختالط نژادي        متن هدف اصلي 
  .» بين نياز به تسريع پيشرفت كار و نجات يك گونه پل زد و نبايدتوان با خلق نژادهاي دو رگه، نمي«: است

) 2 هگزينـ (ثر حيـات وحـش   ت مـؤ و اهميـت مـديري  ) 1 هگزينـ ( در معرض خطر هك گون ميزان آسيب پذيري ي  هاگرچه متن دربار   :2 و   1هاي    رد گزينه 
  . متن نيستندكند اما بحث اصلي صحبت مي

  .دهد ميگويد كه اختالط نژادي موفقيت آميز بوده است اما اين نكته را مورد انتقاد قرار  متن مي: 4 هرد گزين
 .دله در مركز متن قرار نداركنند انتقاداتي دارد اما اين مسأ هاي در حال انقراض زندگي مي بت به پيشرفت در جاهايي كه گونهنويسنده نس: 5 هرد گزين

  2 هنگزي . 2

 در معرض خطر را بيش از پيش بـه  هك گون منفي خواهد داد و يهجايده ي اصلي متن اين است كه تالش براي حفظ يك گونه از راه اختالط نژادي، نتي          
  .ا بيفتدفلوريد دهد كه چطور اختالط نژادي باعث شد چنين اتفاقي براي پلنگ ميآمار متن نشان . انقراض نزديك خواهد كرد

  . است پلنگ تگزاس توضيحي داده نشدههدربار: 1 هرد گزين
كند، در واقع به سياستي اشاره نشده و فقط راه مواجهه با مشكل جمعيت               كلي حفاظت از محيط زيست حمله نمي      هاي   ياستنويسنده به س  : 3 هرد گزين 

  .پلنگان شرح داده شده است
 .يات آن نپرداخته است اما نويسنده به شرح جزيدوش مي محسوب ها تهديدي جدي براي پلنگان تجاوز انسان: 4 هرد گزين

  4 هگزين . 3

 فشار حاصل از پيشرفت كار باعث شـد مقامـات صـبر خـود را از دسـت بدهنـد و                   «آمده است كه پلنگ تگزاسي آورده شد زيرا          پاراگراف اول    در انتهاي 
حلي سريع مطرح شد تا جمعيت پلنگان افزايش يابد و وقتـي           كه اختالط نژادي به عنوان راه     هد  د مي اين نشان    ».ردها و اهداف خود را متحول كنند      راهب

  . ن تثبيت شد، پيشرفت ادامه يابدكه تعدادشا
  .دهد كه موافق انقراض باشد ي است اما مطلبي در متن نشان نمينويسنده مخالف اختالط نژاد: 1 هرد گزين
  .اما ناسازگار نيستند با يكديگر كشمكش دارند از محيط زيست و پيشرفت كار معموالًكند كه حفاظت  متن اشاره مي: 2 هرد گزين
 . نشده استاي اشارهالعمل مقامات دولتي نسبت به  اختالط نژادي  به عكس: 3 هرد گزين

  1 هگزين . 4

تـر   مندان و مقامات دولتي روز به روز به انقـراض نزديـك           با كمك دانش  «: آمده است  اول   هدر جمل . اند  ز جمالت، مقامات مقصر شناخته شده     در بسياري ا  
صـبر خـود را از      فشار حاصل از پيشرفت كـار باعـث شـد             «اختالط نژادي را برگزيدند زيرا       كه مقامات     آمده است   آخر پاراگراف اول   ه، در جمل  »شود  مي

 مقامـات  مقصر بنابراين. تسريع پيشرفت كار و نجات يك گونه ياز به   پلي بود بين ن    سوم آمده است كه اختالط نژادي         باالخره در پاراگراف   ،»دست بدهند 
  .دهندگان تسليم شدند  بودند كه در مقابل فشار پرورشدولتي

  .كنند شده تجاوز مي دهندگان به مناطق حفاظت كند كه پرورش نويسنده اشاره نمي: 2 هرد گزين
حـل را پيـشنهاد      راهان نشانه رفته است اما در متن مدركي دال بر اينكه دانشمندان اين               اول انگشت اتهام به سوي دانشمند      هگرچه در جمل  : 3 هرد گزين 

  كردند وجود ندارد



 .نداقدام كخيلي زود  خواست  مشكل اين بود كه آژانس مي بلكهاي نشده است  اشارهي حيات وحشها  آژانس به مقصر بودندر متن: 4 هگزينرد 

  3 هگزين . 5

نـشان  » اسـت وضعيت اسفناك مديريت حيات وحش در اياالت متحـده         ن موفقيت حاكي از     اي«نويسنده نگراني خود را مبني بر اينكه          در پاراگراف آخر    
، »سازد  ناچار چشم انداز ملي ما را دگرگون مي  مديريت حيات وحش ايده آل را دچار انحراف كرده، بهگونه دستكاري نژاد حيوانات   اين«داده است و اينكه     

  .ل شودظت از حيات وحش تبديافحمترسد اين رويكرد به استانداردي در  ويسنده ميپس ن
  . نشده استاي ن موضوع اشارهدر متن به اي: 1 هرد گزين
  . با اختالط نژادي مخالف استنويسنده صراحتاً: 2 هرد گزين
 . اختالط نژادي خبر داشته استكند كه دولت از بيان نمي نويسنده مشخصاً: 4 هرد گزين


