
 )کالیفرنیا فرم ب( آزمون ارزيابي تفكر نقاد

 شماره دانشجويي.................................چهار رقم آخر 

كسي كه  كني و هريابي تو براي يك شركت خوب كار ميباالخره يك روز در شغلت ارتقا مي، تو علي نگران نباش "عبارت  .1

م عبارات ذكر شده با فرض پذيرش اينكه تما "كند شغلش ارتقا پيدا ميير يا زود در ، دكندبراي يك شركت خوب كار مي

 گيري : صحيح است نتيجه

 صحيح است  (1

 تواند غلط باشد صحيح است اما مي احتماالً (2

 تواند صحيح باشد احتماالً غلط است و مي (3

 غلط است  (4

ها آنقدر به آني با سرعت دقيقاً در يك خط پشت سر هم در حال حركت هستند، ها نگاه كنيد، همگبه آن ماشين "عبارت  .2

هم نزديك هستند كه اگر يكي از آنها توقف كند ، اتومبيل پشت سر به آنها برخورد خواهد كرد. بنابراين اگر ماشين اول 

بيني مطالب فوق صحيح باشد، پيشبا فرض اينكه تمام  "ها به يكديگر برخورد خواهند كردناگهان توقف كند، همه ماشين

 اصلي اين مطلب : 

 صحيح است  (1

 تواند غلط باشد احتماال صحيح است اما مي (2

 تواند صحيح باشد احتماال غلط است اما مي (3

 غلط است  (4

ژه خط لوله نفت مانند چاقويي كه مي تواند سيب را به دو بخش تقسيم كند شهر ما را به دو قسمت شرق و غرب پرو "عبارت  .3

تقسيم كرده است، به همين دليل ساكنين اين دو بخش بعد از اين پروژه همديگر را به عنوان االي يك شهر نمي شناسند . 

اين جدايي جغرافيايي منجر به عدم اعتماد ، ترس و خصومت آشكار شده است . به همين دليل من به اين نتيجه رسيده ام  

 با فرض اينكه تمام مطالب فوق صحيح باشد ، نتيجه گيري گوينده:  "هر ما بودكه پروژه خط لوله نفت اشتباه بزرگي براي ش

 صحيح است  (1

 احتماال صحيح است اما مي تواند غلط باشد  (2

 احتماال غلط است اما مي تواند صحيح باشد  (3

 غلط است  (4

اين عبارت را در نظر بگيريد : حتي مسئولين كشور هم گاهي دچار دو دلي و شك مي شوند دليل آن اين است كه هر فردي  .4

كه به دنبال تغييرات اساسي در ساختار جامعه باشد ، مجبور است زندگي و سرنوشت بسياري از افراد را در خطر اندازد. مهاتما 

امي عدم خشونت شناخته شده است به دنبال تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي گاندي هم كه به عنوان مصلح دلسوز و ح

بود و  هر كسي كه زندگي و سرنوشت افراد را به خدا مي اندازد حد اقل بعضي اوقات دچار شك و دو دلي مي شود . با در نظر 

 گرفتن اينكه تمامي داليل ذكر شده صحيح باشد ، عبارت اول : 



 صحيح است  (1

 صحيح است اما مي تواند غلط باشد  احتماالً (2

 احتماالً غلط است اما مي تواند صحيح باشد  (3

 غلط است  (4

 : "تمام مديران براي كنفرانس حاضر نيستند "كدام يك از گزينه هاي زير با عبارت زير هم معني است؟  .5

 تمام مديران براي كنفرانس حاضر نيستند  (1

 هيچ يك از مديران براي كنفرانس حاضر نيستند  (2

 كسي كه براي كنفرانس حاضر است ، مدير نيست  (3

 تعدادي از مديران ، براي كنفرانس حاضر نيستند (4

 "فقط افرادي كه به دنبال فعاليت و هيجان هستند بايد به نيروي دريايي ملحق شوند  "فرض كنيد اين جمله صحيح باشد  .6

 زير همين معني را بيان مي كنند؟  كدام يك از گزينه هاي

 شما نبايد در جست و جوي فعاليت و هيجان باشيد ، مگر اينكه به نيروي دريايي ملحق شويد (1

 شما نبايد به نيروي دريايي ملحق شويد ، مگر اين كه به دنبال فعاليت و هيجان باشيد  (2

 اگر شما در جست و جوي فعاليت و هيجان هستيد بايد به نيروي دريايي ملحق شويد  (3

 اگر شما به نيروي دريايي ملحق شوي ، بايد به دنبال فعاليت و هيجان باشيد (4

سگ خلق وخوي هاي متعددي  "فرض كنيد يك زيست شناس در مورد حيوانات خانگي در حال سخنراني است. او مي گويد  .7

 كدام يك از گزينه هاي زير بهترين تفسير براي اين عبارت زيست شناس مي باشد؟  "هدرا نشان مي د

 سگي وجود دارد كه بيش از يك خلق و خو دارد  (1

 تمام سگ ها ، خلق و خو هاي متعددي دارند  (2

 تمام سگ ها خلق و خو هاي يكساني ندارند  (3

 يك موجود وجود دارد كه بيش از يك خلق و خو دارد و آن سگ است  (4

 تمام تفسير هاي باال به يك اندازه قابل پذيرش هستند  (5

 كدام يك از گزينه هاي زير همين معني را مي دهند ؟ "مهاجر ها دردسر درست مي كنند " .8

 مردم دردسر درست نمي كنند ، مگر اينكه مهاجر باشند  (1

 اگر فردي مهاجر باشد ، پس او دردسر درست مي كند (2

 آن فرد مهاجر است اگر فردي دردسر درست كند ، پس  (3

 حداقل يك فرد وجود دارد كه دردسر درست مي كند  (4

 تمام موارد فوق يك معني را مي دهد  (5

صحيح نيست كه بگوييم اگر علي ماشين را تعمير كرده ، پس  "گزينه هاي زير تقريبا معادل اين جمله است؟  كدام يك از  .9

  "رضا قايق را تعمير كرده است

 علي ماشين را تعمير كرده ولي رضا قايق را تعمير نكرده است  (1



 علي ماشين را تعمير نكرده مگر آنكه رضا قايق را تعمير كرده باشد  (2

 يا علي ماشين را تعمير كرده يا رضا قايق را تعمير كرده است  (3

 پس علي هم ماشين را تعمير نكرده است اگر رضا قايق را تعمير نكرده باشد ، (4

 م از گزينه هاي باال تقريبا هم معني با عبارت ذكر شده در سوال نيستندهيچ كدا (5

( در اكثر كشورهاي صنعتي ، نوجوانان تا بعد از سن بيست سالگي به نيروي كاري جامعه نمي 1اين متن را در نظر بگيريد :   .10

ا مي توان بر اساس ميانگين سن ( در واقع بعضي از جامعه شناسان معتقدند كه پيشرفت اقتصادي يك جامعه ر2پيوندند. 

( مطالعات روانشناسي بيان مي كند كه اضطراب هاي مختلف دوره نوجواني در 3پيوستگي به نيروي كار جامعه سنجيد. 

( به هر حال اگر فكر كنيم نوجواناني كه كار مي كنند احتمال دارد كه لذت و 4كشورهاي صنعتي بيشتر آشكار هستند. 

 را كمتر تجربه كنند، اشتباه است.  خوشحالي در محيط كار

 زير بهتر توصيف شده است؟ متن باال در جهت نشان دادن كدام يك از گزينه هاي 

 ( 1اثبات درستي جمله ) (1

 ( 2اثبات درستي جمله ) (2

 ( 3اثبات درستي جمله ) (3

 ( 4اثبات درستي جمله ) (4

 هيچ كدام  (5

 متن زير را بخوانيد: 12و  11جهت پاسخگويي به سواالت 

( جهت درستي يا نادرستي يك عمل ما بايد اصول اخالقي را بدون توجه به نتايج و پيامدهاي احتمالي آن در نظر بگيريم  1

اعمال صحيح آنهايي هستند كه داراي نيت خير، بيان حقيقت و احترام به حقوق ديگران باشند و اعمال ناصحيح آنهايي هستند (2

قعيتي را در نظر بگيريد كه بيان حقيقت ممكن است منجر به زبان بزرگي براي ملت شود. ( مو3كه اين اصول را نقض مي كنند. 

( 5فرض كنيد كه شما مي دانيد كه يك كانديداي رياست جمهوري سالها پيش داراي سابقه فساد اخالقي بوده است. ( 4براي مثال 

شد، غرور ملي احيا جي و داخلي كشور مطمئناً حل خواهد فرض كنيد شما مي دانيد كه اگر اين كانديدا انتخاب شود، مشكالت خار

اگر عموم مردم ( اما شما مي دانيد كه 6مي گردد و نام او به عنوان يكي از بزرگترين رئيس جمهورها در تاريخ ثبت خواهد گرديد. 

از سابقه فساد اخالقي گذشته او آگاهي يابند او مطمئناً تمام شانسها را براي انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور از دست خواهد 

( با اين حال وقتي كه از طرف رسانه ها سواالت اختصاصي در مورد سابقه فساد اخالقي اين كانديدا پرسيده مي شود شما 7داد. 

( بنابراين 9( بيان حقيقت مستلزم آشكار كردن سابقه فساد اخالقي گذشته او مي باشد. 8از پاسخ دادن اجتناب كنيد. نمي توانيد 

 بيان حقيقت مي تواند عمل درستي باشد حتي اگر منجر به ضرر و زيان بزرگي براي كل ملت ما باشد. 

 كدام يك از جمالت متن باال بيانگر نتيجه گيري اصلي است؟  .11

  1جمله  (1

  2جمله  (2

 3جمله  (3



  8جمله  (4

  9جمله  (5

 در متن باال كدام يك از گزينه هاي زير است؟  2بهترين توصيف براي جمله  .12

 را به هم ربط مي دهد.  3و  1يك جمله ربطي كه جمالت  (1

 يك نقطه نظر اخالقي كه از نظر منطقي بي ارتباط )نا مرتبط( مي باشد.  (2

 دليلي جهت تاييد جمله اول  (3

 نتيجه گيري يا نقطه نظر اصلي متن  (4

 توضيح و يا رفع ابهامي جهت جمله اول  (5

اخيراً بسياري از سازمانها بر مبناي تعاوني ايجاد شده اند اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه در رويكردهاي پيشرفته تر  .13

وسط كدام يك از گزينه هاي زير بهتر توصيف جهت دستيابي به بازار، تعاوني مورد توجه و عالقه قرار گرفته است. اين متن ت

 مي شود؟ 

 . "مديريت خواستار راهكارهاي جديد جهت دستيابي به بازار مي باشد "نتيجه گيري  (1

 . "تعاوني ها اساساً وجود داشته اند و منحصراً جهت تامين منابع صاحبانشان نبوده اند "نتيجه گيري  (2

 . "عمل جهت رسيدن به بازار خواهند شدتعاوني ها به زودي بهترين  "نتيجه گيري  (3

 . "تعاوني ها قبل از توسعه سازمانها، جهت رسيدن به بازار ناموفق بوده اند "پيش فرض (4

سازمان هاي جديد ياد شده جهت رسيدن به بازار با توجه به رويكردهاي جديد و پيشرفته در حال فعاليت مي  "پيش فرض  (5

 . "باشند

در قرن اول پيش از ميالد مسيح امپراطور روم بود. تمام امپراطوران روم شراب  "جوليوس سزار "د: اين عبارت را در نظر بگيري .14

مي نوشيدند و بدون استثناء از ظروف و جام هايي كه داراي الياژ سرب بود استفاده مي كردند هركسي كه از ظرف سربي 

 . "ب هميشه خودش را با جنون نشان مي دهداستفاده كنند، حتي براي يكبار، مسموم خواهد شد و مسموميت با سر

 اگر تمام موارد فوق صحيح باشد كدام يك از گزينه هاي زير بايد صحيح باشند؟ 

 مسموميت با سرب در بين شهروندان امپراطوري روم رايج بوده است.  (1

 روم بوده است. استفاده از ظرف سربي مزيتي منحصر به امپراطوران  (2

 صرف نظر از هر امري، جوليوس سزار مطمئناً ديواه بوده است.  (3

 كساني كه جنون دارند حداقل يكبار از ظروف سربي استفاده كرده اند.  (4

پوش و اهل مد روز هستند نه خودنما هستند و نهكودن، اگر چنين افرادي كه شيك "فرض كنيد اين عبارات صحيح باشند:  .15

. در صورتي كه مطالب ذكر شده صحيح باشند كدام يك از "خوش سليقه است شخصي خودنما نيست پس چنين فردي

 گزينهاي زير بايد صحيح باشد؟ 

 اگر فردي لباس شيك بپوشد، آن فرد كودن اما خوش سليقه است.  (1

 هيچ فرد خوش سليقه اي كودن نيست.  (2

 افرادي كه لباس شيك مي پوشند نه خوش سليقه هستند نه كودن.  (3



 شيك مي پوشد خوش سليقه است اما كودن نيست.  هر فردي كه لباس (4

 هيچ يك از موارد فوق  (5

اگر علي به شخصي حسادت بورزد، آن فرد رضا است. افراد زيادي هستند كه رضا به  "فرض كنيد عبارات زير صحيح باشند: .16

اگر تمام مطالب فوق  "زدآنها حسادت نمي كند كه علي يكي از آنهاست اما در دنياي امروزه هر فردي به ديگري حسد مي ور

 صحيح باشد، كدام يك از گزينه هاي زير بايد صحيح باشد؟ 

 هر فردي به يك نفر حسد مي ورزد.  (1

 علي به رضا حسد مي ورزد.  (2

 رضا به هيچ كس حسد نمي ورزد.  (3

 هيچ كدام از موارد فوق  (4

 بر اساس موقعيت تخيلي زير مي باشند:  18و  17سواالت 

مي باشد. شهردار بايد جهت عضويت در شوراي شهر، نام پنج نفر  1، 2 ،3، 4، 5، 6، 7منطقه شامل منطقه شهر مشهد داراي هفت 

نفر امكان پذيراست جز اينكه، در صورت اعالم نام فردي از  5را كه هر كدام از يك منطقه هستند اعالم نمايد. هر نوع تركيبي از 

الزامي ست و  5انتخاب شود، انتخاب عضوي از منطقه  3اما اگر فردي از منطقه  برگزيد 5، نمي توان عضوي را از منطقه 1منطقه 

 نيز اعالم نمايد.  6انتخاب شود، شهردار بايد عضوي را از منطقه  2چنين اگر فردي از منطقه هم

وارد فوق را تركيب احتمالي كه شهردار مي تواند جهت انتخاب اعضاي شوراي شهر داشته باشد كدام يك تمامي م 5از بين  .17

 دارا مي باشند؟ 

1) 7 ،6 ،3 ،2 ،1  

2) 7 ،6 ،5 ،4 ،1  

3) 7 ،6 ،4 ،3 ،2  

4) 6 ،5 ،4 ،3 ،2  

5) 6 ،5 ،4 ،2 ،1  

انتخاب نكند، در اين صورت كدام منطقه ديگر بايد از عرصه   7فرض كنيد كه شهردار تصميم دارد كه فردي را از منطقه  .18

 انتخاب شوراي شهر حذف شود؟ 

  1منطقه  (1

  2منطقه  (2

  3منطقه  (3

  4منطقه  (4

  5منطقه  (5

فقط انسانها همزاد هستند. اما هر فردي از گونه  "را در نظر بگيريد. آن را مي توان اين چنين تعريف:  "همزاد بودن "رابطه  .19

اگر فردي همزاد شما  "انسانها همزاد ندارد. هيچ فردي نمي تواند همزاد خود باشد، اما امروزه فردي همزاد فرد ديگري است



شد، پس تمام همزاد هاي آن فرد، همزاد شما هم خواهند بوداگر فردي همزاد شما باشد، پس شما نمي توانيد همزاد همان با

فرد باشيد. فرض كنيد نام دو انسان اوليه كه ما نياكان ما به شمار مي آيند؛ آدم و حوا باشد. با در نظر گرفتن مسئله همزادي 

 با اطمينان مي توان گفت :

 تمام ما همزاد آدم و حوا هستيم.  (1

 آدم و حوا همزاد يكديگر هستند.  (2

 آدم و حوا هر يك همزاد خودشان هستند.  (3

 امكان دارد كه فردي نه همزاد آدم و نه همزاد حوا باشد.  (4

 هيچ كدام از موارد فوق  (5

 از موقعيت تخيلي زير استفاده كنيد:  21و  20براي پاسخ گويي به سواالت 

ترك روز پس از  45سيگار كشيده بودند  چندينسال روزانه يك يا  2ه علمي از زنان دانشگاهي كه حداقل به مدت در يك مطالع

درصد افزايش يافت اين احتمال كه بهبودي مزبور  15درصد از آنها،  85سيگار با انجام آزمايشي مشاهده شد كه حجم ريوي 

 درجه بااليي از اعتماد رد شد. تصادفي و يا از روي شانس باشد، به صورت تجربي با 

 اگر عبارات فوق صحيح باشد، يافته هاي فوق اثبات مي كند كه:  .20

 سيگار كشيدن سبب كاهش ظرفيت ريوي مي شود.  (1

 محدوديت استعمال دخانيات در مراكز دانشگاهي بايد به اجرا درآيد.  (2

 رژيم غذايي يك عامل در رابطه بين سيگار كشيدن و ظرفيت ريوي نيست.  (3

 اي ذاتي به ترك مصرف دخانيات دارد. پژوهشگر عالقه (4

 مصرف سيگار از نظر آماري با كاهش ظرفيت ريوي در زنان دانشگاهي رابطه دارد.  (5

نفر از  85حدود  "به منظور اثبات اين ادعاكه اگر اطالعات ذكر شده در موقعيت باال صحيح باشد، كدام يك از فرضيات زير،   .21

روز پس از ترك  45اند در طي سال روزانه يك يا چندين پاكت سيگار مي كشيده 2داقل به مدت نفر بزرگسالي كه ح 100

 نبايد رد شود؟  "درصد ظرفيت ريوي خود را بهبود ببخشد 15سيگار مي توانند 

 اند اين بهبود بارز نخواهد بود. بهبود ظرفيت ريوي محدود به زنان است اما در مرداني كه سيگار را ترك كرده (1

اند رابطه واقعي بين ترك سيگار و بهبود ظرفيت ريوي به علت اينكه افراد سيگاري، تعداد مصرف سيگار خود را گزارش نموده (2

 بيش از ميزان ذكر شده مي باشد. 

ور هاي مزبور را نمي توان براي افراد بزرگسال جوامع ديگر به طانديافتهاز آن جا كه زنان مورد مطالعه اكثراً آسيايي بوده (3

 عمومي بكار برد. 

از آنجا كه مسئولين دانشكده نتوانستند موضوع تحقيق را محرمانه نگه دارندزنان دانشگاهي و دانشمندان دست اندركار از  (4

 هدف مطالعه اطالع داشتند. 

اين فرض كدام يك فرض كنيد كه هر موقع كه قطار تاخير مي كند، علي و رضا گرسنه و بي قرار مي شوند با در نظر گرفتن   .22

 از گزينه هاي زير بايد صحيح باشد؟ 



 قطار تاخير دارد، علي گرسنه و رضا بي قرار است.  (1

 اگر علي گرسنه باشد اما رضا بي قرار نباشد، قطار تاخير ندارد.  (2

 اگر علي بي قرار و يا رضا گرسنه باشد، قطار تاخير دارد.  (3

 ستند نه گرسنه. اگر قطار تاخير نكند، علي و رضا نه بي قرار ه (4

 اگر علي و رضا گرسنه يا بي قرار باشند، قطار تاخير دارد.  (5

 "طرح ب"از  "طرح الف "يك مدير حسابداري هنگام كار كردن بر روي يك مشكل با ارزيابي چنين استدالل مي كند كه   .23

بهتر مي باشد. با فرض درستي  "رح نط "از  "طرح د "بهتر است. بنابراين  "طرح د "از  "طرح م "بهتر مي باشد. با اين حال 

 اضافه شود تا نتيجه گيري نهايي درست باشد؟ تمام موارد فوق كدام يك از گزينه هاي زير بايد به بحث حسابدار 

 است.  "طرح د "بدتر از  "طرح ن " (1

 است.  "طرح الف "بدتر از  "طرح ن " (2

 است.  "طرح ن  "بدتر از  "طرح ب" (3

 است.  "نطرح "بدتر از  "طرح الف" (4

 هيچكدام از موارد فوق  (5

 موقعيت تخيلي زير را در نظر بگيريد:  25و  24جهت پاسخ گويي به سواالت 

نتايج زير را نشان داد: ميانگين  "آزمون استاندارد سنجش آمادگي عمومي شغلي "دانشگاه دولتي در ارتباط با  15نتايج پژوهش در 

بود. مطالعه ديگري كه بر روي  54و  55و  53ايه، مهندسي و تجارت به ترتيب نمرات دانشجويان ترم آخر رشته هاي علوم پ

دانشگاه خصوصي انجام شده بود نشان داد كه ميانگين نمرات دانشجويان در همان آزمون در رشته هاي علوم پايه،  10دانشجويان 

گروه انتخاب شده از جواناني كه در دوره بود. مطالعه سوم بر روي يك  54اما در رشته علوم انساني  56مهندسي و تجارت، 

دبيرستان دانش آموزان خوبي بوند و فقط به دليل مشكالت مالي به دانشگاه راه نيافته بودند و پس از اتمام دوره دبيرستان 

ر همگون شده با دو گروه ديگمستقيماً به كار تمام وقت مشغول بودند، انجام شد. اين گروه از نظر سن و معلومات دوره دبيرستان 

 اعتماد معني دار بود.  05/0با نمرات فوق از نظر آماري با  32بود كه اختالف عدد 32بودند ميانگين نمره اين افراد در همان آزمون 

 مناسب ترين فرضيه علمي بر اساس عبارات فوق عبارت است از:  .24

 تحصيالت دانشگاهي با آمادگي عمومي شغلي رابطه دارد.  (1

 بايد براي دانش آموزان مستعد و كم بضاعت جهت ورود به دانشگاه كمك هاي مالي فراهم گردد.  (2

 ورود به دانشگاه با آمادگي عمومي جهت ورود به يك شغل رابطه ندارد.  (3

 قبل از تدوين يك فرضيه مناسب، مطالعات بيشتري نياز است.  (4

 زم جهت وارد شدن به يك شغل را دارد. يا باالتر مي گيرد، عموماً آمادگي ال 60فردي كه نمره  (5

 فرد بايد:  24در سوال  3جهت رد علمي گزينه   .25

 دانشجوي فارغ التحصيلي را بيابد كه آمادگي ورود به شغل را ندارد.  (1

 درصد جوانان به طور عمومي آمادگي ورود به شغل را دارند.  95به اين نتيجه برسد كه  (2



 در صد مي باشد.  5رابطه تصادفي كمتر از به اين نتيجه برسد كه احتمال ايجاد  (3

 دست به هيچ اقدامي نزند، هيچ راهي جهت رد علمي نظريه مزبور وجود ندارد.  (4

به نظر مي رسد دو دليل اصلي براي طرفداري از مجازات اعدام وجود دارد. دليل اول اينكه ترس شديد ناشي از مرگ ديگران    .26

باز مي دارد و دليل دوم اين كه اعدام اقتصادي تر از روش ديگر يعني زندگي كردن در را از ارتكاب جنايات وحشتناك مشابه، 

زندان مي باشد. اما، مطالعات علمي نشان داده است كه واقعيات اقتصادي شديداً طرفدار زنداني كردن افراد مي باشند. مردم 

ي اقتصادي را تغيير نمي دهد. بنابراين مجازات عموماً فكر مي كنند كه صرفه جويي اقتصادي در مجازات اعدام واقعيت ها

 اعدام بايد ممنوع گردد. داليل ذكر شده گوينده عبارات فوق را چگونه ارزشيابي مي كنيد؟

 ضعيف نشان دهنده نظرات عموم مردم نيست.  (1

 ضعيف اين استدالل دليلي در ارتباط با منع ديگران از ارتكاب جنايات ارائه نمي دهد.  (2

 تدالل نشان مي دهد كه مجازات اعدام احتماالً بايد ممنوع گردد. قوي، اين اس (3

 قوي، اما در ارتباط با ممنوعيت مجازات اعدام به طور واقعي اشتباه كرده است.  (4

متوسط قيمت فروش خانه در كشور در طي يك دوره به شدت كاهش يافت و اين روند در طول اين دوره كه سه سال به    .27

طول انجاميد ادامه داشت. در طول همين دوران نرخ بهره و قيمت امالك شديداً افت نمود. اين واقعيات نشان دهنده اين امر 

 ن ارزشيابي از داليل گوينده عبارت است از: است كه خانه جزو اكالك به شمار مي آيد. بهتري

 قوي ، اما تمام واقعيتها به طور صحيح بيان نشده است.   (1

 قوي، زيرا خانه جزو امالك به شمار مي آيد.  (2

 ضعيف، زيرا با در نظر گرفتن واقيات مربوط به امالك و نرخ بهره نمي توان در مورد قيمت خانه نتيجه گيري كرد.  (3

فروش اتومبيل هاي جديد در طي همان دوران كاهش يافته بود اما اين مسئله نشان دهنده اين مطلب  زيرا قيمتضعيف، (4

 نيست كه خانه، همان اتومبيل جديد است. 

همزمان با غروب آفتاب، علي كوچولو در پياده روي جلوي منزل دوچرخه سواري مي كرد. شب در حال فرا رسيدن بود و   .28

شروع شود. علي تمام دوستانش را دعوت كرده بود. آنها قرار بود پيتزا بخورند، فيلم هاي جالب مهماني شبانه او قرار بود 

علي بي صبرانه منتظر بود او آرزو كرد كه خورشيد سريعتر  ببينند و تا ديروقت داستانهاي ترسناك براي يكديگر تعريف كنند

ميم گرفت كه با حداكثر سرعت روي دوچرخه اش پا بزند تا برود و پشت تپه ها قايم شود و اجازه بدهد كه شب بيايد او تص

بتواند خورشيد را دور كند. او پا زد و پا زد و هرچقدر كه بيشتر پا مي زد هوا تاريكتر مي شد. شب در حال آمدن بود و 

سته شده بود اما مهماني شبانه در حال فرارسيدن علي بيشتر و بيشتر پا زد و وققي كه سر انجام هوا تاريك شد او خيلي خ

-خيلي خوشحال بود. علي به آنچه اتفاق افتاد انديشيد و به اين نتيجه رسيد كه او مي تواند هر بعدازظهر طوالني و خسته

 اي را به يك شب شاد تبديل كند. بهترين ارزشيابي از داليل علي عبارت است از: كننده

 نكرده بود، آن اتفاق نمي افتاد؟قوي، چه شاهدي وجود دارد كه اگر او آنقدر سخت كار  (1

 قوي، علي فقط يك بچه است.  (2

 ضيف، خورشيد بدون ارتباط با پدال زدن يا نزدن او در حال حركت با دور زمين است.  (3

 ضعيف، اينكه بعد از پدال زدن فراوان علي آن اتفاق افتاد به اين معني نيست كه بدليل پدال زدن سخت او اين اتفاق افتاد.  (4



راديو بيان كرد: روزنامه نگاران بايد به حقوق مردم جهت آگاهي از مطالب آشنايي داشته باشند تا بر مبناي اين حق، گوينده   .29

تمام وقايع مهم را به صورت كامل و دقيق به اطالع عموم مردم برسانند در عين حال روزنامه نگاران نقش خود را در حراست 

آن حفظ اسرار حكومتي است. هيچ كس با قطعيت نمي تواند بگويد كه حق مردم  نبايد فراموش كنند كه الزماز امنيت ملي 

جهت اطالع از امور مختلف مهم تر است يا امنيت ملي اين مساله مباحث پيچيده اي را به دنبال دارد. براي مثال يك روزنامه 

گردد همچنين مردم حق دارند  نگار ممكن است از زمان و محل دقيق يك حمله نظامي فوق سري تحت حمايت دولت مطلع

كه از اقدامات دولت خصوصاً در مسايل بسيار حساس مثل حمله نظامي اطالع داشته باشند اما انتشار اين اخبار قبل از شروع 

حمله مي تواند به نفع دشمن تمام شود و شكست سختي را براي كشور به دنبال آورد. بهترين ارزشيابي در مورد استدالل 

 رت است از: گوينده عبا

 ضعيف، زيرا قانون تصريح كرده كه امنيت ملي مهمتر است.   (1

 ضعيف، زيرا در عمل روزنامه نگاران، انتخابي را كه داراي ارزش بيشتري است انجام مي دهند.  (2

 قوي، زيرا حقوق مردم جهت اطالع از واقعيات را نبايد زير پا گذاشت.  (3

 بور در تعارض هستند. قوي، زيرا در متن ذكر شده ارزشهاي مهم مز (4

ليوان و  6ظرف سوپخوري،  6بشقاب خورش خوري،  6بشقاب برنج خوري،  6مجموعه كامل ظروف غذاخوري شامل حداقل   .30

اساسي ترين ظروف در يك سرويس غذاخوري فرض كرد. در يك قطعه را  30ظرف ماست خوري مي باشد. مي توان اين  6

سرويس كامل غذاخوري قطعات ديگري نيز وجود دارند، از جمله كاسه هاي كوچك ترشي خوري، ديس هاي بزرگ 

غذاخوري، نمكدان، شكرپاش و حتي جاكره اي اين قطعات را سرويس لوازم فرعي گويند. حال فرض كنيد كه شما يك 

اخوري هديه گرفته ايد، بنابراين بر اساس آنچه گفته شد مي توان نتيجه گيري كرد كه: در بين قطعات اين سرويس كامل غذ

ماست خوري و ليوان وجود دارد. بهترين ارزشيابي عدد ظرف برنج خوري، خورش خوري، سوپخوري، 6سرويس كامل ، حتماً 

 نتيجه گيري نويسنده عبارت است از اينكه: در مورد شيوه 

 ."اقيانوس آب است زيرا آب دارد "يف، هيچ چيزي را اثبات نمي كند، زيرا مثل اين است كه بگوييم ضع (1

 ضعيف، زيرا قطعات مربوط به سرويس لوازم فرعي را در نگرفته است.  (2

 قوي، نويسنده انواع ظروف را در مجموعه سرويس غذاخوري برشمرده است.  (3

 عات فوق است. قوي، نتيجه گيري در واقع تكرار صريح اطال (4

 به استنتاج غلطي كه در موقعيت تخيلي زير وجود دارد توجه كنيد:  31، 32 ،33، 34جهت پاسخگويي به سواالت 

نويسنده اي كه با جهت گيري فكري كار مي كرد مدعي شد كه فارس ها از نقطه نظر هوش ذاتي بر تركها، كرد ها، لرها، بلوچ ها و 

دارند. نويسنده جهت تاييد ادعايش به مطالعه اي كه روي دو گروه از دانش آموزان سال دوم دبيرستان ساير اقوام ايراني برتري 

انجام شده بود اشاره نمود از هر گروه امتحان مشابهي در خصوص جغرافياي جهان مشتمل بر كشورها، پايتختها، رودخانه ها، رشته 

نفرشان فارس و داراي  34نفر بودند كه  35ل آمده بود. گروه اول شامل كوه ها، كشاورزي، صنعت، مذهب، موسيقي و زبان به عم

خانواده مرفه بودند كه در دبيرستان غير دولتي در منطقه شمار شهر تهران مشغول به تحصيل بودند و طي سال تحصيلي عالوه بر 

نفر ترك ، كرد، لر  4بودند كه همگي به جز نفر  40جغرافياي ايران جغرافياي كشورهاي جهان را نيز مي خواندند. گروه دوم شامل 



يا بلوچ بودند و در شهرستان هاي ايران در خانواده هاي كم درآمد و در دبيرستان هاي دولتي در محله هاي مخروبه و پر از مفاسد 

نمود كه گروه اول  اجتماعي مشغول به تحصيل بودند. و در سال اول مجموعه جغرافياي ايران را مطالعه مي كردند. نويسنده اعالم

 مزيت محسوسي در امتحان جغرافيا در قياس با گروه دوم داشتند. 

گيري از اطالعات فوق با توجه به ادعاي مطرح شده فرض كنيد كه يك دانشمند علوم سياسي اعتراض كند و بگويد نتيجه  .31

فرصتهاي آموزشي يكسان توجه ننموده  غلط است زيرا پژوهشگر به حقوق تصريح شده در قانون اساسي مبني بر برخورداري از

 است. در صورت درست بودن اين مطلب آيا دليل دانشمند موجه است يا خير چرا؟

 موجه، زيرا زير پا گذاشتن اصول قانون اساسي ، مطالعه را غير قابل قبول مي سازد.   (1

 موجه، وجود فرصتهاي آموزشي يكسان در اينجا گنگ و نامفهوم است.  (2

 ن حقوق در تحقيق اصلي مورد توجه قرار گرفته اند. غير موجه، اي (3

 غير موجه، اين حقوق هيچ ارتباطي با تحقيق ندارد.  (4

نتيجه گيري از اين اطالعات با توجه به ادعاي مطرح شده غلط  "فرض كنيد كه يك دانشمند رشد و تكامل بيان مي كند:   .32

در صورت درست بودن آيا دليل  "رد توجه قرار نگرفته استمي باشد زيرا در اين مطالعه ، تاثير محيط بر روي هوش مو

 دانشمند موجه است يا خير؟ چرا؟

 غير موجه، هيچ كس ثابت نكرده است كه محيط مي تواند بر روي يادگيري جغرافيا تاثير بگذارد.  (1

 غير موجه، اندازه گيري تاثير محيط بر روي هوش خيلي دشوار است .  (2

 موجه، عامل محيط در اين تحقيق بايد مورد توجه قرار گيرد .  (3

 عامل اصلي تعيين كننده هوش ژنتيك نمي باشد بلكه محيط است.  موجه، (4

به همان اندازه  "ب"فرض كنيد كه يك خانم مددكار اجتماعي اعتراض كند كه : شما نبايد انتظار داشته باشيد كه افراد گروه   .33

باهوش باشند زيرا آنها داراي پيش زمينه فقر، جنايت و خانواده هاي از هم پاشيده هستند. در صورت درستي اين مطلب آيا 

 چرا؟دليل مددكار اجتماعي است يا خير؟ 

موجه، محله فقير به معناي مدارس فقير، مدارس فقير به معناي معلمان فقير ، معلمان فقير به معناي دانش آموزان فقير و  (1

 دانش آموزان فقير به معناي نمرات ضعيف در آزمون مي باشند. 

تحصيل مي كنيد بستگي  دليل غير موجه، صرف نظر از شرايط اجتماعي اقتصادي، هوش به كيفيت مدرسه اي كه شما در آن (2

 دارد. 

 دليل غيرموجه، ثروت و شرايط خانوادگي بر ميزان باال و پايين بودن هوش فرد موثر نيست.  (3

بدون توجه به اقوام مختلف، دانش آموزان با اين نوع پيش زمينه ها داراي هوش كمتري نسبت به دانش آموزان  دليل موجه، (4

 ثروتمند هستند. 

شما چه انتظاري داريد؟ دانش آموزان  "كُرد، با عصبانيت اعتراض مي كند كه جوي تربيت معلم فرض كنيد كه يك دانش .34

ثروتمند درس جغرافياي ايران را گزرانده بودند. مسلماً دانش آموزان ثروتمند در مورد كشورهاي مختلف جهان مطالب 

 ير؟ چرا؟در صورت درستي اين مطلب آيا دليل او موجه است يا خ "بيشتري مي دانند.

 غير موجه، او تنها يك دانشجوي تربيت معلم است و احتماالً تجربه تحقيق و آموزش جهت تاييد ادعاهايش را ندارد.   (1



 موجه، اطالعات در مورد واقعيت ها ابزار سنجش هوش نيست.  (2

از آمادگي بيشتري  موجه، اختالف بين دروس تدريس شده در سال اول باعث شده كه گروه اول در زمينه امتحان جغرافيا (3

 نسبت به گروه دوم برخوردار باشند. 

 غير موجه، او به شكل موضع گرفته است زيرا كُرد است و به دليل نتايجي كه نويسنده ارائه داده احساس توهين مي كند.  (4

 

 

 


