
  7كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي 

   جيمت

  طورانياستاد                                                                                                    
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   3 گزينه .2

 دانشجويان دختر دكه تعدا اوالً از آنجائي G ،5داد دانشجويان پسر برابر تع(B) است :  
B G B B B    5  تعداد دانشجويان6

G B 5




 

6 ان بايد مضربي ازيبه عبارت بهتر تعداد دانشجو 2 هم بر( باشد  3 و هم بر  :شود كه ها مشخص مي با بررسي گزينه). پذير است  بخش  

  .پذيرند  بخش2 ها زوج هستند بنابراين بر  هر يك از گزينه-
3 ها بر  مجموع ارقام در هر يك از گزينه- پذير است بنابراين بر   بخش 3 .پذيرند  نيز بخش  

 ثانياً با توجه به آنكه تعداد افراد باالي بيست سال x ، 3   برابر تعداد افراد زير بيست سال y :خواهيم داشت.  است  

x y y y y    3 انتعداد دانشجوي4
x y 3





  :شود كه ها معلوم مي با بررسي گزينه). پذير است  بخش4 دو رقم سمت راست بر( باشد 4 يعني تعداد دانشجويان بايد مضربي از
    20 4 5 1گزينه : دو رقم راست  

    16 4 4 2گزينه : دو رقم راست  
  q 58   3گزينه : دو رقم راست4

    84 4 214گزينه : دو رقم راست  
  .دهندة تعداد دانشجويان باشد تواند نشان  نمي3در نتيجه تنها گزينه 

   4گزينه  .3
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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 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
 

   3 گزينه .4
  :بصورت زيراست كند،   جذب ميكاركنان موقتكه » آرام تك« شركت استدالل نويسنده در مورد 

2/اعت كار،  س700در گذشته به ازاء هر : 1فرض      .شد  روز مرخصي استحقاقي داده مي5
  .شود  روز مرخصي استحقاقي داده مي5 ساعت كار، 1200در حال حاضر به ازاء هر : 2فرض 



  .تر است انجام شده سخاوتمندانهسياست جديد به دليل افزايش مرخصي نسبت به ساعت كار : نتيجه
از آنجاكـه  . ارائه دهد » سخاوتمندانه بودن سياست جدي«نتيجه گيري استدالل مبني بر   فرض بايد دليل موجهي براي باورپذير بودن           پيش چيست؟استدالل فوق   فرض    پيش

  .قي برقرار شود بايد فرضي بين آنها وجود داشته باشد منطشركت كاركنان موقت جذب مي شود براي اينكه بين فرض دوم و نتيجه استدالل ارتباط
  .آنگاه مشمول اين سياست شده و نتيجه گيري نويسنده محقق خواهد شد ساعت در شركت بمانند 1200 از كاركنان حداقل زيادي تعداد اگر

  .شود  روز مرخصي استحقاقي داده مي5كار،  ساعت 1200در حال حاضر به ازاء هر : 2فرض 
  . ساعت در شركت مي مانند و كار مي كنند1200تعداد زيادي از كاركنان حداقل : پيش فرض 

  .تر است سياست جديد به دليل افزايش مرخصي نسبت به ساعت كار انجام شده سخاوتمندانه: نتيجه

  ساعت ، شركت را ترك كنند آنگاه مشمول سياست جديد شركت نخواهند شد و استدالل نويسنده مبني بـر سـخاوتمندانه بـودن ايـن            700اگر كاركنان قبل از     : 1گزينه 
  . سياست تضعيف خواهد شد

 شباهت سياست: 2 گزينهاستدالل فوق ندارد و ارتباطي با تأثيرگونه  هيچ شركتهاي ديگر شركت با جديد .  

   تر    ساعت در شركت بمانند سياست جديد نسبت به سياست قديم سخاوتمندانه           1200كه تعداد قابل توجهي از كاركنان حداقل           فقط در صورتي    -پاسخ درست  :3گزينه

  .هد بودخوا

  اند ها ممكن است نسبت به سياست قبل نيز رضايت داشته گيري استدالل ندارد، چرا كه آن رضايت يا عدم رضايت كاركنان تأثيري در نتيجه: 4گزينه.  

 

 3گزينه  .5

  :گونه است استدالل موجود در متن بدين
  )منظور نويسنده از االن به بعد است(.هايي كه بر آن وارد است، تبرئه كنيد زمان آن فرا رسيده تا مايكروفر را از تهمت): نتيجه(ادعا

  
صرفا رعايت استانداردهاي كامل سالمت «اين فرضيه داشته باشد كه د دليل موجهي براي باورپذير بودن فرض باي    پيش ؟ متن فوق درباره سالمت مايكروفر چيست     فرض    پيش

تنها راه براي شناساييِ سـالمت مـايكروفر اسـت آنگـاه ايـن فرضـيه                »  سالمت استانداردهاي كامل «،اگر نشان دهيم كه  داشتن       » مي تواند براي سالمت مايكروفر كافي باشد      
  .محقق خواهد شد

ايـن نـشان    . در واقع نويسنده از آنجا كه در حال حاضر مايكروفر با استانداردهاي كامل سالمت مطابقت محضِ دارد،آنرا از هرگونه اتهامي ناشي از عدم سالمت تبرئه مي كند                          
  .در حال حاضر معياري نهايي براي سالمت است» استاندارد كامل سالمت« ش فرضي مبني بر اين موضوع دارد كه مي دهد كه نويسنده پي

 ندارد مطرح مي كند،  مايكروفري سالمتاي  نويسنده برفر به هيچ وجه ارتباطي با داليلي كه استفاده روزانه اروپاييان از مايكرو: 1گزينه .  

  اگرچه اين گزينه در نگاه اول جذاب به نظر مي رسد اما برخالف متن است ، از آنجا كه بنابر متن تهمتهايي به مايكروفر وارد شده بنابراين حتما گزارشي ، مبني                             : 2گزينه
  بر آسيب مايكروفر به سالمت انسان وجود داشته است

  داشـتن  ايـن بـه بعـد مـي دانـد، بنـابراين       ازرا شرط الزم بـراي تبرئـه شـدن    » مطابقت محض مايكروفر با استاندارد سالمت«از آنجا كه نويسنده  -پاسخ درست : 3گزينه

  .را معياري نهايي براي سالمت مي داند» سالمتكامل  هاي استاندارد«

 نويسنده مبني بر سالمت مايكروفر نداردفرضيه دادن زمان براي فعاليتهاي سالمت افزاي ديگر ، ارتباطي با در اختيار قرار: 4گزينه .  
 

  


