
  39كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي 

   جيمت

  طورانياستاد                                                                                                   
   3گزينه  .1

شود يعني با شنيدن صداي زنگ انتظار دارد كه غذا دريافت كند حتي اگر بوي  ن صداي زنگ و غذا شرطي ميميادادن در اين آزمايش، سگ با ارتباط 
  .شوند ها از متن نتيجه نمي ساير گزينه.غذا را احساس نكند

   4 گزينه .2

  آسپيرين ممكن است اثرات نامطلوب ديگر، به عبارتدكنند آن را مصرف نتوان  افراد به دليل اثرات جانبي آسپيرين نميةبا توجه به متن، هم: 1گزينة 
  .دهد  نشان ميحيصورت تلوي  اين مسئله را به نيز».... سال و به باال40 شرايط معمول، براي يك مرد با سن در «ةجمل. بيش از اثرات مطلوب آن باشد

  .نشده استاي  اشاره ين، به همراه آسپير به سيگار كشيدن يا مطالعاتي دربارة اثرات آندر متن: 2گزينة 
  .اين نسبت، بيشتر افراد نيست  كهنجات يابند از مرگ با مصرف آسپيرينتوانند  افراد مي% 15 است آمدهدر متن : 3گزينة 
  .»يابد كاهش مي... و مرگ و مير ... دهد كه با مصرف آسپيرين بروز دومين سكتة قلبي  آمار نشان مي«مطابق متن، : 4گزينة 

   1 گزينه .3

مشكالت مالي علت شركت نكردن ورزشكاران قدرتمند در مسابقات المپيك دانسته شده است؛ اگر شركت در اين مسابقات، منجر به : 1گزينة 
  .شود هاي مالي شود استدالل تضعيف مي حمايت
  .اي نشده است ر اين گزينه به آن اشاره است كه د ورزشكاران و تأثير آن بر شركت در مسابقات المپيكبحث دربارة مسائل مالي: 2گزينة 
اي هستند؛ حمايت كردن از اين ورزشكاران ارتباطي  كنندگان در مسابقات المپيك، ورزشكاران غيرحرفه با توجه به متن، در حال حاضر شركت :3گزينة 

  .اي ندارد به ورزشكاران حرفه
  .كند اي نمي اشارهاي در مسابقات المپيك   تأثير آن بر حضور ورزشكاران حرفهبه اما كند اين گزينه بحث مشكالت مالي در ورزش را تأييد مي :4گزينة 

   3 گزينه .4

  . در نتيجة تحقيق مؤثر باشد فاصلة زماني ممكن است:1گزينة 
  .در تحقيق مورد نظر نبوده است است؛ ميزان افزايش وزن،  پس از ازدواج وزن بحث دربارة افزايش:2گزينة 
 در اين تحقيق ادعا شده كه چاقي افراد مورد بررسي به دليل ازدواج بوده است، براي ارزيابي اين ادعا بايد وضعيت افراد مجرد در اين گروه :3گزينة 

  . شود كه آيا افزايش وزن حقيقتاً به ازدواج ارتباط دارد يا خيرسني نيز بررسي و با افراد متأهل مقايسه شود تا مشخص
  .در تحقيق مورد نظر نبوده استاند يا زنان  بحث دربارة افزايش وزن پس از ازدواج است، اينكه مردان افزايش وزن بيشتري داشته :4گزينة 

   3 هگزين .5

از آنجا كه تغييري در روند ميزان بارندگي ايجاد نشده است، نوسان متوسط درجه حرارت تأثير اندكي در ميزان بين  استدالل مطلعين خوشبر اساس 
شدن هوا اگر با تغيير ميزان بارندگي همراه باشد محصول خواهد داشت بنابراين فرض اين افراد آن است كه روندهاي طوالني مدت سرد شدن يا گرم 

  .تأثير منفي بر ميزان محصول دارد
  


