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 .  صحيح است3 گزينه .1

 احتمال بيشتري از كشته شدن توس يك غريبه با وجود اين، بيشتر افراد به. شناختند اند كه آنها را مي ها، توسط كساني كشته شده بيشتر قربانيان قتل
  .ها قرار گيرند تا آشنايان هاي غريبه ها و آسيب دهند كه در معرض خشونت ترسند، بنابراين افراد بيشتر احتمال مي مي

رسد كه ترس از كشته شدن  ميها غير منطقي است اما آيا اين ترس احساسي است؟ به نظر  با در نظر گرفتن آمارها، ترس افراد از غريبه: 1رد گزينه 
  .توسط همسر يا بهترين دوست بيشتر واكنش احساسي را در پي خواهد داشت

  .همانطور كه در ابتداي متن آمده است، در سطح ملي نيز آمارهايي وجود دارد: 2رد گزينه 
. دادند به دست خويشاوندان يا دوستان خود كشته شوند، پيگيري نكردن شكايت توسط آنهاست كشته شدن كساني كه احتمال ميعلت : 4رد گزينه 

  .دهد العمل آنها را توضيح نمي اما اين امر تناقض موجود در عكس
 . صحيح است2 ينهزگ .2

ورتي كه تأمين نشدن نيازهاي مالي براي يك اجرا ناشي از ناتواني يا قصور در ص. داند نويسنده، امتناع دولت از تخصيص اعتبار را معادل با سانسور مي
  .گيري مذكور تضعيف خواهد شد مجريان آن باشد، نتيجه

اين موضوع به بحث ارتباطي . اهميت است نظر نويسنده به باورهاي اكثريت مردم بستگي ندارد پس از نظر او علت انتخاب اعضاي انجمن بي: 1رد گزينه 
  .دندار

  .شود پس اصالح اجرا در اساس نظر او تأثيري نخواهد داشت به نظر نويسنده، اختصاص ندادن اعتبار، سانسور محسوب مي: 3رد گزينه 
  .تاز آنجا كه نظر نويسنده به نظر اكثريت مردم بستگي ندارد توافق اعضاي آن جامعه درباره معناي يك واژه تأثيري بر نظر او نخواهد داش: 4رد گزينه 

 . صحيح است2 گزينه .3

هاست نه بر تعداد دانشجويان؛ ممكن است در يك دانشكده تعداد دانشجويان كم باشد اما  تمركز بحث بر كم بودن نسبت استاد به دانشجو در دانشكده
به تنهايي نسبت كم استاد به بنابراين جمعيت كم دانشجويان . اي نباشد كه به آموزش جامع منجر شود نسبت استاد به دانشجو در آنجا به اندازه

  .كند زيرا اين نسبت به تعداد استادان نيز وابسته است دانشجو را تضمين نمي
  .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 
  .دهد بدون اينكه ارتباط آن را با بحث اصلي حفظ كند كند و تنها  آن را بسط مي  نقص در استدالل اشاره نمياين گزينه به: 4رد گزينه 

 . صحيح است4 ينهگز .4

گيري براي چاپ مطالب مستقيماً توسط ناشران  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 انجام مي
  .اي جديد نيست شود اين پديده، پديده از آنجا كه درباره افزايش تعداد مقاالت جعلي چاپ شده صحبت مي: 1رد گزينه 
  .نبايد تعداد مقاالت جعلي افزايش داشته باشدشود در واقعيت قابل اثبات باشد  ها چاپ مي چنانچه تمام مطالبي كه در روزنامه: 2رد گزينه 
دانند كه هميشه واقعيت چاپ  علت اينكه حتي ناشران كوچك نيز كارمنداني براي رسيدگي به مقاالت دارند اين است كه ناشران مي: 3رد گزينه 

  .شود، بنابراين منظور اين است كه كنترل واقعيت توسط ناشران كوچك بايد بهتر انجام شود نمي



 . صحيح است2 گزينه .5

داند براي تضعيف بحث بايد عامل ديگري غير از طراحي بنا وجود  ها مي از آنجا كه نويسنده، طراحي ضعيف را عامل مشكالت ذكر شده در ساختمان
توان آن را  ابراين ميدر صورتي كه ساخت بناها ضعيف باشد نيز چنين مشكالتي پيش خواهند آمد، بن. داشته باشد كه مشكالت مذكور را ايجاد كند

  .جايگزيني براي طراحي ضعيف دانست
  .هاي معماري تمركز كافي بر طراحي پايه ندارند نه مكانيك و فيزيك پايه كند كه دانشكده نويسنده ادعا مي: 1رد گزينه 
 شود بنابراين ممكن است حتي بيش از دهد كه چه درصدي از برنامه آموزشي بايد براي درس طراحي صرف نويسنده دقيقاً توضيح نمي: 3رد گزينه 

  .نيمي از برنامه 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: 4رد گزينه 

  


