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   1 گزينه .1

  )Vennنمودار : (1روش 
گيرد سپس با توجه به مسئله بقيه اطالعات نمـودار را از              باشد كه در مركز نمودار قرار مي       فيلم   38هاي مربوط به هر سه موضوع در كل            تعداد فيلم  xابتدا فرض كنيد    

   ):چرا كه هر فيلمي مربوط به حداقل يك موضوع است( شود 38كنيم در انتها بايد جمع مقادير نمودار برابر با  داخل به بيرون جايگذاري مي
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  )ها موعهروابط مج: (2روش 
|تعداد فيلم كمدي     C |       و تعداد فيلم درام | B |       و تعداد فيلم اكشن | A |          فـيلم در يكـي از سـه موضـوع قـرار دارد بنـابراين                38 ابتدا از آنجا كه هر كدام از 

  :وضوع نباشد پس داريمفيلمي وجود ندارد كه در هيچ يك از سه م

| S | | A B C | | A B C   
38

    | | A B C | 
0

38   
|توانيم با استفاده از رابطه  حال مي A B C | ها مربوطه به هر سه موضوع   مشخص كنيم چه تعداد از فيلم| A B C | است :  

| A B C  | | A
38

| | B
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| | C
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| | A B
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 | | B C
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 | | A B C
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| | A B C |  2    
   1 گزينه .2

  .گيريم ها را در نظر مي ابتدا با توجه به اطالعات داده شده در مسئله، جدول شكالت
  

 نوع  تلخ  شيرين  

  رنگ
  قرمز    12  20
  سفيد      20
  آبي    5  10

50  25  25    
  



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

 نوع  تلخ  شيرين  

  رنگ
  قرمز  8  12  20

  سفيد  12    20

  آبي  5  5  10

50  25  25    
  

  :شود هاي تلخ كه سفيد هستند به صورت زير محاسبه مي در نهايت درصد شكالت

 12 1000 / 4825
ــخ  ــفيد تلـ  سـ

ــخ    تلـ

  !دقت كنيد
  :هستند، آنگاه) تلخ سفيد(يا ) سفيد تلخ(ها،  التچند درصد از شك«: شد اگر در سوال مطرح مي

 
ــخ  ــفيد تلـ  سـ
ــا ــكالت ه  كل ش

12 0 / 2450ــا ــكالت ه  كل ش
ــفيد  ــخ سـ    تلـ

  

  4گزينه  .3

  .كرده استدهد كه كودك در حد متعادل وزن كسب ن وزن كم نوزاد در سه ماهگي، در مقايسه با ميانگين ملي، نشان مي
تر از وزن ميانگين نوزادان سه ماهه  شايد وزن نوزاد كم. باشد گيري بر اساس ارتباط مستقيم بين وزن ميانگين و وزن كسب شده ميانگين مي نتيجه خطاي اين استدالل كجاست؟

  .نگين وزن تولد و ميانگين وزن كسب شده وجود نداردهيچ اطالعاتي درباره ميا. توان درباره وزن كسب شده نوزاد نتيجه گرفت باشد اما بر اين اساس نمي
 كند اين گزينه به خطاي استدالل اشاره نمي. گويد كه وزن تنها شاخص رشد طبيعي نوزادان است متن نمي :1گزينه. 

 شود تر نوزادان در ميانگين محاسبه مي وزن بيش: 2گزينه. 

 راي قضاوت اطالعات كافي در دسترس نداريماما ب. خواني داشته باشد تواند با تفاوت وزن در سه ماهگي هم وزن تولد مي: 3گزينه. 

 انگين توان بر اسـاس وزن ميـانگين دربـاره وزن كـسب شـده ميـ       نمي. دهد جواب صحيح ـ اين گزينه به درستي خطاي منطقي استدالل را نشان مي : 4گزينه
 .اين دو مقياس با هم تفاوت دارند. نتيجه گرفت

   1گزينه  .4
سازي  اين شركت اتومبيل. شود با اين كار سود شركت كم مي. هايش، سهم خود را از بازار افزايش دهد سازي در صدد است با كاهش قيمت اتومبيل يك شركت اتومبيل
آل اين است كه اين مشتريان به مشتريان دايمي اين شركت  تصوير ايده. سازان رقيب را به خود جذب كند ات براي تخفيف بتواند مشتريان ديگر اتومبيلاميدوار است با تبليغ

  .سازي تبديل شوند اتومبيل
زايش سهم خود از بازار، اين سازنده اتومبيل بايد مشتريان ديگر براي اف يك از موارد مفيد است؟ براي سنجش موفقيت اين طرح براي افزايش سهم خود از بازار، دانستن كدام

سازاني خريد  توانند مشتريان خود را نگه دارند؟ چنانچه مشتريان تمايل داشته باشند از اتومبيل سازان ديگر مي تحت چه شرايطي اتومبيل. سازان را به خود جذب كند اتومبيل
پس دانستن اينكه . سازان ديگر شايد سعي كنند با دادن تخفيف مشتريان خود را حفظ كنند اتومبيل) ها شوند دايمي آنو مشتري (دهند  كنند كه تخفيف بيشتري مي

  . سازان ديگر چه تصميمي خواهند گرفت، مفيد است اتومبيل
  چنانچه جواب منفي باشد، شـانس  . در رابطه از افزايش سهم از بازار شكست خواهد خورد چنانچه جواب اين سؤال مثبت باشد، اين طرح احتماالً      -پاسخ درست : 1گزينه

  .موفقيت طرح زياد خواهد بود

  وفقيـت شـركت در     ها تأثير خواهد داشـت ولـي بـراي سـنجش م             شوند در تخمين ميزان فروش انواع مدل        ها شامل تخفيف بيشتري مي      دانستن اينكه كدام مدل   : 2گزينه
  .افزايش سهم خود از بازار مفيد نخواهد بود

 شود، پس جواب اين سؤال قبالً داده شده است دهد باعث كاهش سود مي بر اساس اطالعات موجود، تخفيفي كه شركت مي: 3گزينه.  

 سازي مفيد باشد اما چنين دانشي براي تخمين موفقيت طرح فايده ندارد تواند براي شركت اتومبيل ياطالع از راهبردهاي ديگر م: 4گزينه.  

   3گزينه  .5



ر ها را حس كنند و به اجتماعات ساحلي درباره وقوع امواج مهيت هشدا لرزه توانند زمين نگاري در كف اقيانوس آرام قرار دهند كه مي هاي لرزه دانشمندان قصد دارند ايستگاه
  .توانند آن منطقه را تخليه كنند و طبق اين طرح آمار تلفات و صدمات كاهش خواهد يافت كنند مي اين اجتماعات ساحلي كه هشدارها را دريافت مي. دهند
آميز  كه اين طرح موفقيت ؟ براي اينها براي كسب نتيجه مطلوب و جلوگيري از صدمات و تلفات دارد ترين اهميت را در تعيين موفقيت اين ايستگاه يك از نكات بيش كدام
هاي لرزنگاري بايد به موقع  به همين منظور، هشدار ايستگاه. اجتماعات ساحلي بايد منطقه را تخليه كنند و خود همين عمل بايد بدون صدمات و تلفات صورت گيرد باشد،

  .برسد تا مردم وقت كافي براي تخليه محل داشته باشند
  امـا بـا    ) كنند  بار ايجاد خطر مي     دهد امواج مهيب هر چند وقت يك        زيرا نشان مي  (نگاري مفيد است      هاي لرزه   دانستن اين مطلب براي سنجش كارايي ايستگاه      :1گزينه

 . يا خيرنگاري براي جلوگيري از صدمات و تلفات مفيد است هاي لرزه توانيم مشخص كنيم هشدار ايستگاه دانستن اين مطلب نمي

  نگـاري   هاي لـرزه  توانيم مشخص كنيم هشدار ايستگاه با دانستن عمق اقيانوس نمي. نگاري بر كف اقيانوس آرام است هاي لرزه اين طرح درباره تأسيس ايستگاه    :2گزينه
 .براي جلوگيري از صدمات و تلفات مفيد است يا خير

  چنانچه جواب اين سوال منفي باشد، احتماالً طرح بـا          . آميز باشد   توان احتمال داد كه طرح موفقيت       چنانچه جواب اين سوال مثبت باشد، مي        -پاسخ درست : 3گزينه
 .رو خواهد شد شكست روبه

 آوري كنند مفيد خواهد بود اما ربطي به سنجش موفقيت طرح ندارد تري جمع نگاري بتوانند اطالعات بيش هاي لرزه كه ايستگاه  اين:4گزينه. 

 


