
  29كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي 

   جيمت

  طورانياستاد                                                                                                    
  

   3 گزينه .1
  

  21 4321 34 64 64  

  44 5144 15 95 95  

؟ 16؟    34 6134 95 95  

   3 گزينه .2
  :بنابراين خواهيم داشت.  تومان باقي مانده است150,000 كل پول علي باشد كه پس از كسر مخارج مطرح شده از آن xابتدا فرض كنيد 
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  :كنيم مانده است به صورت زير عمل مي نيم چند درصد از كل پول، باقيحال براي اينكه بدا

,
, ,

  100150 000 1 %53 000 000 20   باقيمانـــده نهـــايي 
   كــل پــول

  :نمودار حل سوال

  

  

  

  

  .2 گزينه .3
نه بر تعداد دانشجويان؛ ممكن است در يك دانشكده تعداد دانشجويان كم باشد اما نسبت استاد به هاست  تمركز بحث بر كم بودن نسبت استاد به دانشجو در دانشكده

كند زيرا اين  بنابراين جمعيت كم دانشجويان به تنهايي نسبت كم استاد به دانشجو را تضمين نمي. اي نباشد كه به آموزش جامع منجر شود دانشجو در آنجا به اندازه
  .ان نيز وابسته استنسبت به تعداد استاد

  .هوش دانشجويان خارج از حوزه بحث است: 1رد گزينه 

  .كننده اجراي آن است كند و تنها بيان اين گزينه به نقص در استدالل اشاره نمي: 3رد گزينه 

 .با بحث اصلي حفظ كنددهد بدون اينكه ارتباط آن را  كند و تنها  آن را بسط مي اين گزينه به نقص در استدالل اشاره نمي: 4رد گزينه 
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   4 گزينه .4
گيري براي چاپ مطالب مستقيماً توسط ناشران انجام  توان دريافت كه تصميم مند به باال بردن تيراژ هستند تا چاپ حقايق، مي از آنجا كه ناشران بيشتر عالقه

  .شود، در غير اين صورت بيان تمايل آنها دليلي نخواهد داشت مي

  .اي جديد نيست شود اين پديده، پديده  آنجا كه درباره افزايش تعداد مقاالت جعلي چاپ شده صحبت مياز: 1رد گزينه 

  .شود در واقعيت قابل اثبات باشد نبايد تعداد مقاالت جعلي افزايش داشته باشد ها چاپ مي چنانچه تمام مطالبي كه در روزنامه: 2رد گزينه 

شود، بنابراين  دانند كه هميشه واقعيت چاپ نمي ك نيز كارمنداني براي رسيدگي به مقاالت دارند اين است كه ناشران ميعلت اينكه حتي ناشران كوچ: 3رد گزينه 
 .منظور اين است كه كنترل واقعيت توسط ناشران كوچك بايد بهتر انجام شود

   2گزينه  .5
داند براي تضعيف بحث بايد عامل ديگري غير از طراحي بنا وجود داشته باشد كه  ها مي ماناز آنجا كه نويسنده، طراحي ضعيف را عامل مشكالت ذكر شده در ساخت

توان آن را جايگزيني براي طراحي ضعيف  در صورتي كه ساخت بناها ضعيف باشد نيز چنين مشكالتي پيش خواهند آمد، بنابراين مي. مشكالت مذكور را ايجاد كند
  .دانست

  .هاي معماري تمركز كافي بر طراحي پايه ندارند نه مكانيك و فيزيك پايه كند كه دانشكده ينويسنده ادعا م: 1رد گزينه 

دهد كه چه درصدي از برنامه آموزشي بايد براي درس طراحي صرف شود بنابراين ممكن است حتي بيش از نيمي از برنامه  نويسنده دقيقاً توضيح نمي: 3رد گزينه 
  .نيز براي آن كافي نباشد

 .موضوع دوره تحصيلي ساير متخصصان خارج از محدوده بحث است زيرا تمركز اين بحث بر طراحي پايه و مسائل هنري و زيباشناسي است: 4نه رد گزي

  .تر است ها راحت براي همين پرواز با آن


