
  28كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي 

   جيمت

  طورانياستاد                                                                                                    
  

  .   درست است1گزينه  .1
     N 4321 K K 1, 2,3,...,9,10    
. كافي نيستاين اطالع به تنهايي        :N 3q N 4323, 4326, 4329,.... K 2,5,7,9     طالع  ا(I)  
. ست ااين اطالع به تنهايي كافي       :N 7 q N 4326, 4333,4340,... K 5      اطالع (II)  

  .  استدرست 1بنابراين گزينه 
  .   استدرست 2گزينه  .2

Aدرآمد احمد   :  
Sدرآمد سامان   :  

A:. يي كافي نيستيك معادله و دو مجهول داريم، پس اين اطالع به تنها   S 50 000 000   اطالع (I)  
. ريم، پس اين اطالع نيز به تنهايي كافي نيستيك معادله و دو مجهول دا       : 1.1 A 1.12 S 55 600 000   اطالع (II) 

1 دو معادله مستقل داريم يا به عبارتي از آنجا كه دترمينان ضرايب            زيرا،  كافي است  هم   باهر دو اطالع     1

1.1 1.12

 
 
 

فـرد  ه شود دستگاه جواب منحصر ب      غير صفر مي   

  .  است2 گزينه درستدارد و پاسخ 
  .   درست است2گزينه  .3

   : (I)اطالع 
رتي كه بعد از ساعت      ساعت بعد روز چهارشنبه و در صو       60 روز دوشنبه را در نظر بگيريم قرار مالقات          12، بنابراين اگر  قبل از ساعت        است روز   2,5 ساعت معادل    60
  . كافي نيست بنابراين اين اطالع به تنهايي ؛ مالقات روز پنجشنبه است، بعدازظهر دوشنبه را در نظر بگيريم12

   : (II)اطالع 
  .كافي نيستاين اطالع نيز به وضوح 

  :اگر دو اطالع را با هم در نظر بگيريم
  . قاطع خواهيم رسيد "بله"اين مالقات چهارشنبه خواهد بود و به يك  دوشنبه بوده، بنابر12 ساعت قبل قطعاً قبل از ساعت 60

 

  . درست است4 گزينه .4
  .Cبه دنبال علت ديگري بگرديد، مثالً  ؛ شود  ميB باعث Aچنانچه در بحث گفته شده . براي حل اين سؤال بايد به دنبال توضيح علي ديگري گشت: راه كلي

بحـث را    4گزينـه    .درصد نبوده است   15 درصد به  8 المللي خانم فكوري باعث افزايش سود ساالنه از         هاي بازاريابي بين    فعاليتبا ارائه علت ديگر بايد مشخص شود كه         
برابر شـده    2فزايش سود درست قبل از انتخاب خانم فكوري اتفاق افتاده و درآمد ساالنه شركت               ادر اين گزينه آمده است        زيرا ،كند  ها تضعيف مي    بيشتر از بقيه گزينه   

  .در هر حال اين گزينه بهترين گزينه است.  بايد فرض كنيم كه سود و درآمد با يكديگر رابطه مستقيم دارند4 در گزينه. است
سـازي صـورت گرفتـه     دانيم كه پـول  ها اقدامات مثبتي هستند اما نمي تمام اين گزينه. كند مد نزديك نميرا تا اين حد به سود و درآ  ما   3 تا   1هاي    كدام از گزينه    هيچ

  . است يا خير
  . درست است1 گزينه .5
  .ميزان جرايم را وقتي ماه كامل نيست بررسي كنيد شود،  چنانچه شنيديد ماه كامل باعث افزايش ميزان جرايم مي.  حالت ديگر را بسنجيد : كليراه

كنـد   كنـد زيـرا توضـيح ديگـري ارائـه مـي             هم بحـث را تـضعيف مـي        3گزينه  . اي در منطقه ساحلي وجود ندارد       گويد كوسه   كند زيرا مي    بحث را تضعيف مي    2گزينه  
سـواران     بحث مـا دربـاره مـوج       ؛ط است رب  اساساً بي  4گزينه  . كنند  سواران حمله نمي    ها به اين موج      شايد به اين دليل كوسه     ؛)هاي فلزي دارند    بندهايي كه زنگوله    دست(

  .هاي تن است و نه غواصان و ماهي
  


