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   2گزينه  .1

  مجموع اعداد = ميانگين اعداد × تعداد اعداد       
    12 9 108   12با ميانگين  عدد 9 جمع 

8 باشند از آنجا كه      13 عدد برابر    8حتي اگر    13 104   بزرگتـر نيـستند   13 شود، بنابراين چون هيچ يك از ايـن اعـداد از   4 است سپس عدد نهم بايد 
  .  نيست4توان نتيجه گرفت كه هيچ عددي كوچكتر از  پس مي

   3گزينه  .2

  .  فرانكي كرد1,5 فرانكي و در نهايت 4,5 فرانكي، بعد 6,5بايست تا حد امكان بيشترين استفاده را ابتدا از تمبرهاي   تمبرها ميبراي حداقل شدن تعداد
  : كنيم حاالت مختلف را بررسي مي

    5 6.25 32.5 , 36 32.5 3.5     :  حالت اول  
  .شود اين اين حالت رد مي بنابر؛ فرانكي پرداخت1,5 و 4,5توان با تمبرهاي   فرانك را نمي3,5

    4 6.25 26 , 36 26 10    :  حالت دوم  
  . شود  پس اين حالت نيز رد مي؛ نيست1,5 و 4,5 فرانك قابل تجزيه به تمبرهاي 10

         3 6.5 3 4.5 2 1.5 36      : حالت سوم  
  . ان هزينه پست را پرداخت كردتو  فرانكي مي1,5 تمبر 2 فرانكي و 4,5 تمبر 3 فرانكي، 6,5 تمبر 3بنابراين با 

  حداقل تعداد تمبرها  = 8=3+3+2    
 

   1 گزينه .3

هـا بـراي مـدت طـوالني      اما آن مغازه.  سال آينده بسته شوند5هاي حراجي مركز خريد گورويل طي      رود مغازه   هاي حراجي اسپندلس، انتظار مي      به خاطر افتتاح مغازه   
  .هاي جديدي باز شد غازه سال قبل به خارج مغازه غيرحراجي كلوسون بسته شدند، م5هايي كه  جاي تمام مغازه مانند، زيرا به بسته نمي

شود زيرا پس از افتتـاح كلوسـون    هاي جديدي باز مي هايي كه به خاطر اسپندلس بسته شدند، مغازه گويد به جاي مغازه كند؟ بحث مي كدام گزينه بحث را تضعيف مي  
ايـي   چنانچه به جاي مغازه. كند ه را از بين ببرد، بحث را تضعيف مياستدالل بر اساس تشابه بين دو مورد است و هر گونه اطالعاتي كه اين تشاب             . هم همين اتفاق افتاد   

  .ها به خاطر نيازي باز شدند كه پس از افتتاح اسپندلس برطرف شد توان گفت مغازه هاي حراجي باز شدند مي كه به خاطر كلوسون بسته شدند، مغازه
  .كند اين گزينه بحث را تضعيف مي: 1گزينه 
  .كند ث را تقويت مياين گزينه بح: 2گزينه 
  .هاي جديد بيشتر است اي كه جمعيت آن رو به رشد است احتمال باز شدن مغازه كند زيرا در منطقه اين گزينه هم بحث را تقويت مي: 3گزينه 
  .ه استهايي اشاره نشد ها را بر بحث سنجيد زيرا در هيچ كجاي متن به چنين مغازه توان تأثير بسته شدن اين مغازه نمي: 4گزينه 
   1نه يگز .4

 سـال پـس از      365اي كه حـدود       شناسان معتقدند كريون در زلزله      باستان. زده مرسوم است    اني كشف شد كه در شهرهاي زلزله      در حفاري منطقه كريون، الگويي از وير      
  .ميالد رخ داد، ويران شد

چنانچـه  . انكارناپذير اسـت اين واقعين  .  سال پس از ميالد در نزديكي قبرس اتفاق افتاد         365اي حدود     لرزه  كند؟ زمين   شناسان حمايت مي    كدام گزينه از فرضيه باستان    
تـاريخ  .  پس از ميالد داشته باشيم كه پس از اين تاريخ از بـين رفتـه باشـند                 365اين زلزله عامل ويراني كريون باشد، بايد شواهدي دال بر جمعيت فعال قبل از سال                

دهـد كـه      اي پس از تاريخ نشان مي       عدم وجود سكه  . ن وجود داشت   پس از ميالد، زندگي در كريو      365دهد كه قبل از       هايي كه در آن منطقه يافت شده نشان مي          سكه
  .شهر ويران شده بود

  .كند شناسان حمايت مي اين گزينه به درستي از فرضيه باستان: 1گزينه 



  .در بحث به اين واقعيت اشاره شده است. وقوع زلزله مورد سؤال نيست: 2گزينه 
 پـس از مـيالد مـسيح    365نشانگر ويراني شهر در سال )  سال پس از ميالد مسيح    365 -400(ه درست شده باشند     هايي كه پس از تاريخ زلزل       وجود مجسمه : 3گزينه  
  .نيست
  .هايي با الفباي مرسوم پس از وقوع زلزله بر خالف اين نظريه است كه زلزله كريون را ويران كرده باشد وجود كتيبه: 4گزينه 
   4 گزينه .5

  .كردند بايد توسط فضانوردان در مدار تعمير شوند، پس فرستادن فضانوردان به فضا بايد ادامه يابد  ميبيني هاي رباتي كه الگوهاي هواشناسي را پيش ماهواره
ها تعمير نشوند، دچار اختالل خواهند شد و براي انجام تعميرات نياز به               كند؟ بر اساس اطالعات موجود در متن چنانچه ماهواره          كدام اطالعات استدالل را تضعيف نمي     

فرض ذكر نشده ايـن اسـت كـه راه مناسـب ديگـري بـراي                  پيش. گيري اين است كه پروازهاي فضايي براي فرستادن فضانوردان بايد ادامه يابد             نتيجه. ستفضانوردان ا 
اي جلـوگيري از مـشكالت   تر بر تر و عملي هزينه روش كم. كند فرض را به چالش بكشد، بحث را تضعيف مي هرگونه اطالعاتي كه اين پيش. ها وجود ندارد    تعمير ماهواره 

اين پيشنهاد به عنوان راه جايگزين، بحث را بيشتر از هر گزينـه             . هاي پيشرفته و جديد است      هاي فرسوده با ماهواره     ها، جايگزين كردن ماهواره     ناشي از اختالل ماهواره   
  .كند ديگري تضعيف مي

  .كند شود، اين اطالعات اضافي بحث را تقويت مي  ميگويد كه اختالل موجب نابودي ماهواره اين گزينه به ما مي: 1گزينه 
دهد كه هزينه پروازهاي فـضايي تـا حـدودي     شود، اما اين عبارت نشان مي  در متن اين طور فرض نشده كه هزينه پروازهاي فضايي از جانب دولت تأمين مي              : 2گزينه  

 احتماالً پروازهاي فضايي فضانوردان كاهش خواهد يافت ولي ضروري بـودن ايـن پروازهـا                شود و مقداري از اين هزينه بايد برطرف شود؛ پس           توسط دولت پرداخته مي   
  .شود تضعيف نمي

  .كند هاي سوخت فضاپيماها، ضروري بودن پرواز فضانوردان را تضعيف نمي افزايش هزينه: 3گزينه 
  .كشد ها به چالش مي اهوارهفرض بحث را مبني بر عدم وجود راه بهتر به جاي تعمير م اين اطالعات پيش: 4گزينه 
  


