
  5 ي شماره زييكو يحيتشر پاسخ 

   متيج

  يطوران استاد                                                                                                   
  
   2 گزينه .1

 :پردازيم ها مي پذيري به بررسي گزينه با توجه به قواعد بخش

  :2 بررقم سمت چپپذير بودن دو  بخش
  98: 4گزينه  3:98گزينه 38: 2گزينه  1:18گزينه
  :3 برسه رقم سمت چپپذير بودن   بخش
  983: 4گزينه  3:981گزينه 381: 2گزينه  1:183گزينه

  20: مجموع ارقام  18: مجموع ارقام  12: مجموع ارقام  12: مجموع ارقام
  :4 برچهار رقم سمت چپپذير بودن  بخش
   3:9816گزينه 3816: 2گزينه  1:1836گزينه
  :5 بر پنج رقم سمت چپپذير بودن  بخش
   3:98165گزينه 38165: 2گزينه   1:18365گزينه
  :6 بر شش رقم سمت چپپذير بودن  بخش
   3:981654گزينه 381654: 2گزينه   1:183654گزينه

    33: مجموع ارقام  27: مجموع ارقام  27: مجموع ارقام
  .پذير هستند  بخش6پذيرند بنابراين همگي بر   نيز بخش2 بر 3 رقمي عالوه بر 6اين اعداد 

  7 بر هفت رقم سمت چپپذير بودن  بخش
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     3 31836547 1836 547 547 836 1 288


 7  

  
:
 

     3816547 3 819547 547 816 3 266
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     9816547 9816 547 547 816 9 260
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   4گزينه  .2
دهند   را تشكيل مي14با قدر نسبت ) عددي(پذير باشند، يك تصاعد حسابي   بخش7 كه بر 500 فرد كمتر از اعداد , , ,...,7 21 35    :بنابراين  ؛ 497
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  :يادآوري
 اگر مجموع  n را با ) عددي( جمله اول تصاعد حسابيnSنشان دهيم، داريم  :  
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و با جايگذاري جمله عمومي  na a n d  1   :  داريم1
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 تعداد جمالت nرابطهتوان از   را مي  na a n d  1   .  به دست آورد1
 

  1گزينه  .3

  .گيريم ها را در نظر مي ه در مسئله، جدول شكالتابتدا با توجه به اطالعات داده شد



  
  

  .حال با توجه به سوال مطرح شده بايد تعداد شكالت تلخ و سفيد را پيدا كنيم

  
 :شود  زير محاسبه ميصورت بههاي تلخ كه سفيد هستند  در نهايت درصد شكالت

  سفيد تلخ
/

12 0 48
25

100
  تلخ  

  !دقت كنيد
  :هستند، آنگاه) تلخ سفيد(يا ) سفيد تلخ(ها،  چند درصد از شكالت«: شد ال مطرح مياگر در سو

  تلخ سفيد  سفيد تلخ
/ 

12 0 24
50

  ها كل شكالت    ها  كل شكالت  
    

 2 گزينه .4

  :شود گونه شروع مي استدالل موجود در متن بدين
  .اما بدن انسان توانايي جذب اين ويتامين را ندارد: فرض مخالف  .هاي ذرت حاوي ويتامين نياسين است دانه: 1فرض 
  .آيد به وجود مي بيماري پالگر به دليل كمبود ويتامين نياسين  :2فرض 

  :شود گونه مطرح  مي در ادامه تناقض موجود در بحث بدين
  ها است دچار بيماري پالگر شدند  در حالي كه بسياري از اروپاييان كه ذرت جزو مواد اصلي رژيم غذايي آن :طرف اول

  .اخته بودها بود ناشن اين بيماري در قاره آمريكا حتي بين افرادي كه ذرت غذاي اصلي آن :دوم طرف 
)  طـرف اول  ( اروپاييان عليرغم استفاده از ذرت به عنوان مواد اصلي رژيم غذايي دچار بيماري پالگر مي شوند                چنانچه قبول كنيم كه   توان توضيح داد؟    اين تناقض را چگونه مي    

بايد دليل ديگري براي اين تناقض وجود داشته باشد اگر شـيوه پخـت              ) طرف دوم (اما اين بيماري در آمريكا حتي براي افرادي كه ذرت غذاي اصلي آنها بود اتفاق نمي افتاد                  
   . پالگر جلوگيري كند آنگاه مي توانيم توجيه مناسبي براي تناقض بوجود آمده در استدالل ارائه كنيمذرت در آمريكا باعث جذب ويتامين نياسين شده و از ابتال به بيماري

 گونه تأثيري در وقوع يا عدم وقوع بيماري پالگر ندارد تر از اين ويتامين هيچ تر يا كم ز آن جا كه بدن انسان توانايي جذب نياسين را ندارد، بنابراين اندازه بيشا: 1 گزينه.  

 اي تغيير كند كه توسط بدن انسان جذب شود آنگاه دليل مناسبي خواهد بود براي  اگر شيوه پخت باعث شود تا نياسينِ موجود در ذرت به گونه  -پاسخ درست: 2 گزينه

  .شوند آن كه چرا افراد در قاره آمريكا به بيماري پالگر مبتال نمي

 حدوده بحث استدار براي ذرت در مقايسه با ساير غالت در اروپا خارج از م صحبت درباره چگونگي پيدايش طرف: 3 گزينه.  

 رابطه آن با ويتامين نياسين( سابقه بيماري پالگر  :4 گزينه گونه ارتباطي به استدالل و تناقض موجود در بحث ندارد هيچ) قبل از كشف.  

 4 گزينه .5

  :طرفينِ تناقض در استدالل مطرح شده به شرح زير هستند 
  )خورند تر از حد الزم ميوه و سبزي مي  درصد از جمعيت كشور كم88( سبزي كاهش تقاضاي ميوه و: طرف اول
   در يكسال اخيرگير قيمت ميوه و سبزي افزايش چشم: طرف دوم



گيـري داشـته در    م افزايش چش  يكسال اخير باشيم تا بتواند نشان دهد چگونه قيمت ميوه و سبزي در            ) علتي(براي برطرف كردن تناقض موجود در بحث بايد به دنبال دليلي            
  .استبوده تر از حد الزم  حالي كه مصرف و تقاضاي آن در كشور كم

   وجود كارگر مهاجر در بخش كشاورزي دليلي براي كاهش قيمت تمام شده محصوالت بوده و در نتيجه باعث كاهش قيمت تمام شده ميوه و سبزي خواهد شـد    : 1 گزينه
  .كند كند و هيچ كمكي به برطرف كردن تناقض موجود در متن نمي ط طرف دوم تناقض را تضعيف مياين موضوع فق

 اين موضوع قبل و بعد از به وجود آمدن تناقض وجود داشته است، بنابراين هيچ تأثيري روي رابطه طرفين تناقض ندارد: 2 گزينه.  

  ايـن   ها به دليل رقابت كـاهش يابـد،   رود، مقدار محصوالت افزايش و درنتيجه قيمت آن اگر بسياري از صادركنندگان به عرضه داخلي روي آورند آنگاه انتظار مي: 3 گزينه 
  .شود بنابراين به خوبي تناقض موجود در متن برطرف مي. شود موضوع باعث تضعيف طرف دوم تناقض مي

 در كشور دليل مناسبي است براي اينكه چگونه ممكن است عليرغم كاهش تقاضاي ميوه و سـبزي شـاهد افـزايش    » پولي واحد سقوط ارزش«  -پاسخ درست: 4 گزينه

  .گير قيمت باشيم چشم
 

  


