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 سؤاالت آزمون جذب داوطلبان صتدی منصب قضاء )جذب عمویم(

۱۳۹۷رهمماه  ۲۷برگزار شهد در   

 استعداد شغلی
 

انتخاب کنید و در  ۵تا  ۱های  سؤالراهنمایی: متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح ترین پاسخ را برای 

 پاسخنامه عالمت بزنید.

در آن، تنها شمار اندکی از افراد، توانایی تشخیص مشکالت ای که  به گمان سیاستمداران عوام گرا، دوره

ه راهکار را داشته باشند، به پایان رسیده است و عموم مردم نسبت به همه امور، از جمله ئاجتماعی و ارا

توان در  آگاهند و توانایی طراحی راهکارهای مناسب را دارند. این دیدگاه را می مسائل عدالت کیفری

 ی رسمی سیاست جنایی برخی از کشورهای اروپایی به روشنی دید.ها گفتمان مقام

گذاری کیفری بر این باورند که چون کارشناسان و نخبگان، عدالت  طرفداران مداخله مردم در سیاست

توانند به طور  ز این رو نمیای زیانبار جرم آگاهی ندارند و اد، از پیامدهان دیدگی را تجربه نکرده یفری بزهک

دیدگان  بزه  در حالی که عموم مردم و به طور خاص، دیدگان را درک کنند؛  های بزه کالت و دغدغهکامل مش

تری  نند نقش فعالتر پیامدهای جرم، می توا و واقعی کنند، با درک بهتر پنجه نرم می و که با آمار جرم دست

ایی کیفری به شدت از گر  های موثر مبارزه با جرم داشته باشند. از این رو عوام در تدوین سیاست

پرسی، تجمع،  گذاری کیفری مانند همه های مستقیم مداخله مردم در سیاست ای و روش های توده حرکت

 کند. اندازی کمپین حمایت می تظاهرات و راه

گذاری، ضروری و  گرایی کیفری بر این باورند که مداخله مردم در سیاست با این حال منتقدان عوام

های جرم و نظام عدالت کیفری  ها مردم آگاهی چندانی نسبت به واقعیت دگاه آنمطلوب نیست. از دی

ندارند و این امر ممکن است به اتخاذ سیاست های غیرمنطقی و ناکارآمد بیانجامد. بنابراین باوجود تاکید 

گذاری کیفری  گذاری، مداخله مردم در حوزه سیاست های سیاست بر ضرورت حضور مردم در سایر عرصه

اید به حداقل ممکن کاهش یابد. از سوی دیگر اطالعات مردم در حوزه عدالت کیفری، به میزان زیادی ب

های  های همکاران بر جنبه های عدالت کیفری و نیز تفسیرها و برداشت ای سوژه تحت تاثیر بازنمایی رسانه
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  احساسی و هیجانی اقوام و دوستان از موضوع است. تمرکز رسانه
ا
های مجرمانه و نیز  پدیده بر ها معمول

نمایی جنبه های خاصی از موضوع برای جلب مخاطب است و این رویکرد به ندرت از الگوهای کنترل  بزرگ

 کند. حمایت می شود، جرم مبتنی بر عوامل زیربنایی که نتایج آن در درازمدت مشخص می

که عدالت  نگرند و این فی میدر واقع مردم به عدالت کیفری در وهله اول به عنوان یک موضوع اختال

های انجام شده  اقتضا دارد که مجرم به سزای اعمالش برسد و به شدت مجازات شود. هرچند پژوهش

های عمومی نسبت به جرم، نگرش مردم درخصوص نوع و ماهیت  دهد به موازات افزایش آگاهی نشان می

های قضایی  گیرانه است و پاسخ سختباید. واکنش اولیه افکار عمومی  های کیفری تغییر می سیاست

هنگامی که مردم با  داند. اما نسبت به رویدادهای مجرمانه معمول را بسیار خفیف و ناعادلنه می

دیده  های فردی و اجتماعی مرتکب و نقش بزه ونده از جمله علل و عوامل وقوع جرم، ویژگیهای پر  واقعیت

های قضایی و غیر احساسی از خود نشان  با سیاست شوند، همراهی بیشتری در ارتکاب جرم آشنا می

 دهند. می

 مقصود اصلی متن کدام است؟ -۱

 معرفی و ارزیابی یک پدیده (1

 برشمردن معایب یک معضل حقوقی (2

 تبیین اهمیت نقش مردم در تحقق عدالت کیفری (3

 گرا انتقاد از تاثیرپذیری دستگاه قضایی از سیاستمداران عوام (4

اندازی کمپین  هایی چون همه پرسی، تجمع، تظاهرات و راه د از روشافراطبق متن چرا برخی  -۲

 کنند؟ طرفداری می

تواند مکمل نظر  به احساس و شهود خود نیز اتکا دارند و بنابراین نظرشان می  چون مردم عالوه بر منطق، (1

 کارشناسان باشد.

های موثر  لی در تدوین سیاستاکنون در بسیاری از کشورهای حتی پیشرفته نیز مردم نقش فعا چون هم (2

 مبارزه با جرم ندارند.

چون مردم به دلیل نزدیکی مستقیم تر با عواقب جرم، برداشتی درست تر از این عواقب دارند و بنابراین  (3

 کند. تر می توجه به نظرشان، ما را به تحقق عدالت نزدیک

شان درک  لحاظ تاثیر مستقیم آن بر زندگی چون مردم امروزه عالوه بر اینکه لزوم برخورد قاطع با جرم را به (4

 کنند با مسائل عدالت کیفری نیز آشنایی الزم را دارند. می
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 استنباط کرد؟ ۳توان به درستی از پاراگراف  کدام مورد را می -۳

 گیرد. ها شکل می تحت تاثیر رسانه  بیشتر نظرات مردم در مسائل کیفری، (1

 کننده است. اری غیرمرتبط با حوزه کیفری، کمکگذ های سیاست فرینی مردم در عرصهآ نقش (2

 کشاند. ها بر جلب مخاطب، همواره آن ها را به تغییر ماهوی در روایت اخبار کیفری می تمرکز اصلی رسانه (3

گیری الگوهایی از کنترل جرم بیانجامد که نتایج آن، نظر به توجه این  تواند به شکل توجه به نظر مردم می (4

 گردد. بنایی، در درازمدت معلوم میالگوها بر عوامل زیر

 کند؟ را توصیف می ۳در ارتباط با پاراگراف  ۴کدام مورد به بهترین وجه، نقش پاراگراف  -۴

 کند رد می (1

 کند تعدیل می (2

 برد می سؤالزیر  (3

 کند موارد استثناء را مطرح می (4

 استفاده نشده است؟ متناز کدام روش استدللی در  -۵

 مثال (1

 مقایسه (2

 معلولعلت و  (3

 توصیف رویدادها بر حسب توالی زمانی (4

مطرح شده، مورد  سؤال، الزم است موقعیتی را که در هر ۱۵تا  ۶های  سؤالراهنمایی: برای پاسخگویی به 

است، انتخاب  سؤالتری برای آن  کنید پاسخ مناسب تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس گزینه ای را که فکر می

و نتایجی که بیان شده و  سؤالهای مطرح شده در هر  را به دقت بخوانید و با توحه به واقعیت سؤالکنید. هر 

رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت  ر میج است، پاسخی را که صحیح تر به نظبیان نشده ولی قابل استنتا

 بزنید.

رفتارهایی که پیش از آن با برجسته شدن زندگی اجتماعی و برتر دانسته شدن اجتماع به جای فرد،  -۶

 ها نابخردانه بود، در اندیشه تحققی )اثباتی( رنگ کیفری به خود گرفت. غیراخالقی نبودند و کیفردادن آن

 توان به درستی از متن فوق استنباط کرد؟ کدام مورد را می

 با اجتماعی شدن بشر، اخالقیات اهمیت بیشتری یافت. (1
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 رد توجه مردم در دوران مختلف بوده است.اصول اخالقی همواره به یک اندازه مو (2

شده  های دور، بزه محسوب نمی شاید از زمان برخی رفتارهای خالف قانون در زندگی اجتماعی امروز،  (3

 است.

که زندگی بشر به اندازه امروز اجتماعی نشده بود، تعریف جرم بر مبنای اصول اخالقی صورت  در زمانی (4

 گرفت. نمی

ر و تحمل کنند، به آنان صب مهربانی و مالحظه بیش از اندازه با فرزند خود رفتار میوالدینی که با  -۷

کنند و باعث  صفت و از نظر عاطفی وابسته می النفس، کودک وزند و آنان را ضعیفمآ نامالیمات را نمی

نده، به راحتی رو  شوند. بنابر این چنین افرادی در آی ها در آینده، با مشکالت زیادی رو به شوند که آن می

شان برخورد خواهد  ها، به مانند والدین کنند که قانون هم با آن گذارند، چون فکر می قانون را زیر پا می

 کرد.

 کند؟ گیری متن را تضعیف می که صحیح فرض شود، به بهترین وجه نتیجه کدام مورد، درصورتی

گذرانند و  ینامالیمات مختلفی را از سر مکودکان در مقاطع مختلف تحصیلی و در تعامل با دوستان،  (1

 عقوبت مناسبی در انتظارشان است. یابند که بابت اعمال اشتباه خود، درمی

  در زمانی که افرادی با این تجربه تربیتی وارد اجتماع می (2
 
ها کنارشان حضور دارند  والدین آن شوند، عموما

 د.کنن شکنی کمک می ها در خالصی از عواقب قانون و به آن

هایی است  اند که کارشان کمک به خانواده های حمایت از خانواده تاسیس شده در برخی کشورها سازمان (3

 شوند.  که در تربیت کودکان خود، با دشواری روبه رو می

هایشان  برخی از افراد بزهکار بالغ وجود دارند که حتی در ایام کودکی نیز به خاطر فقر مادی خانواده (4

 اند. ارهای خالف قانون شدهمجبور به انجام ک

۸-  
ا
دهند ابتدا  گیرند، ترجیح می که زنان مورد خشونت قرار می زمانی در بسترهای سنتی ایران، معمول

مشکل خود را از طریق سازو کارهای سنتی موجود در جامعه محلی حل و فصل کنند و در شرایطی که به 

دیده شوند بسیار هراس دارند. جوامع محلی نیز که در دادگاه  هر دلیل نتیحه ای حاصل نشد، از این

اما حضور در فرآیندهای ترمیمی نه فقط   کنند، آبرویی تلقی می حضور زن را در این محاکم، نوعی بی

رف حاکم بر جامعه محلی، عملی آورد، بلکه بر اساس ع مالمت این افراد را به وجود نمیموجبات سرزنش و 

 بسیار پسندیده است.

 دهد؟ ها خط کشیده شده است را نشان می به بهترین وجه، نقش دو بخشی از متن که زیر آن کدام مورد
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دهد و دومی، راهکردی جایگزین را مطرح  راهبردی عمومی برای حل یک مشکل را پیشنهاد می  اولی، (1

 کند. می

 .دهد کند و دومی، آن مورد را توضیح می اولی، دلیل یک مورد خشونت اجتماعی را عنوان می (2

 کند. اولی، ادعایی را مطرح و دومی، ادله ای برای درستی این ادعا مطرح می (3

 هد. د بر آن را توضیح می اجتماعی را توصیف و دومی،راه غلبهاولی، معضلی  (4

به عنوان موثرترین اقدام برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین، آب شده یخ های قطبی، تخریب و  -۹

های پرطرفدار محیط زیست را  ها و دریاها، آلودگی هوا و... لزم است گروه رودخانهها، آلودگی آب  جنگل

 
ا
ها خواه در  که این گروه ها محسوب کرد. چه این نفع شرکت یا به نمایندگی از محیط ریست، ذی اصالتا

 المللی به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردهای سطح داهلی یک کشور و خواه در سطح بین

 کنند. می  ها فعالیت محیط زیستی داوطلبانه یا قانونی توسط ضرکت

  ندرج در متن فوق است؟مکدام مورد فرض 

ها به  نفع شرکت تالش چندانی برای آن که به عنوان ذی های طرفدار محیط زیست، تا حال حاضر، گروه (1

 اند. حساب آیند، انجام نداده

رعایت استانداردهای زیست محیطی بیشتر از پیش ترغیب  ها را در های محیط زیست بایستی شرکت هگرو (2

 کنند.

های ملی و فراملیتی به دنبال خواهد  توجهی به محیط زیست، عواقب اقتصادی ناگواری برای شرکت بی (3

 داشت.

 ها از جمله عوامل بسیار مهم در تخریب محیط زیست هستند. شرکت (4

 ۱۱ماده  ۳خود او، حق مطالعه پرونده را دارد. بر پایه بند  نهدر حقوق فرانسه، فقط وکیل متهم،  -۱۰

قانون آ.د.ک.ف.، پس از نخستین حضور متهم نزد بازپرس یا نخستین استماع مدعی خصوصی از سوی 

 .. ......، به جز روزهای تعطیل، ..وقتوی، پرونده در همه 

 کند؟ ترین وجه جای خالی در متن فوق را کامل می کدام مورد یه منطقی

 شود. با اذن قاضی در اختیار طرفین دعوا قرار داده می (1

 گیرد. در اختیار وکالی طرفین قرار می (2

 گیرد. در دسترس شاکی قرار می (3

 شود. تا بررسی بعدی بایگانی می (4
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از نظر برخی افراد، طراحی یک مدل سیاسی یا نظام توزیع عادلنه، فعالیتی در سطح است که  -۱۱

توان بر پایه آنچه  های فلسفی قابل استدلل نداشته باشد. از این رو می عمق و پایهریشه در  تواند می

دهد، نظم مطلوبی را ترسیم کرد بی آن که به  ها و مقبولت جاری فرهنگ و جامعه را تشکیل می ارزش

 ها و مقبولت، نیازی احساس شود. های آن ارزش ها و بنیان فلسفه اندیشیدن درباره ریشه

رد درصورتی که صحیح فرض شود، تعریف نظام عادلنه مطرح شده در متن را به بهترین وجه کدام مو

 کند؟ تقویت می

های اخالق  مبنای نظام توزیع عادالنه قراردادها اجتماعی است که در کتب متفکران سیاسی و فیلسوف (1

 اند. تبیین شده

هایی است که ریشه  خشد، یکسری مالکب و جامعه را اعتبار می ها و مقبوالت جاری فرهنگ چه ارزش آن (2

 ذاتی در وجود انسان دارد.

توانند نظم مطلوب اجتماعی را به وجود آورند، بسته به شرایط جامعه  مدارانه که می های ارزش مالک (3

 شوند و بنابراین غیرابدی هستند. تعیین می

امنیت اجتماعی، مذهب و عملی، غیر اجتماعی محسوب می شود که بتواند در ابعاد مختلف نظیر ثروت،  (4

 ای به وجود آورد. های مذهبی، نحوه تقسیم کار اجتماعی و غیره، توزیع عادالنه فعالیت

  وکیل: -۱۲
ا
های  اشخاص یا سازمان بحث مشاوره حقوقی حتی بالتر از حرفه وکالت است. این که بعضا

ترین خطری است که نه تنها جامعه وکالت  دولتی به دنبال ایجاد اتحادیه مشاوران حقوقی هستند، بزرگ

سال سابقه وکالت  ۱۰تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل  کند. کسی می بلکه عموم جامعه را تهدید می

 توجه هستند. ها بی رخی واقعیتداشته باشد. متاسفانه برخی مسئولن اجرایی، نسبت به ب

 هشدار وکیل در باب خطری که در متن به آن اشاره کرده است، بر کدام فرض زیر استوار است؟

کسانی که در پی ایجاد اتحادیه مشاوران حقوقی هستند، از افرادی که سابقه کافی وکالت داشته باشند،  (1

 استفاده نخواهند کرد.

شود که در همان راستای تخصص مربوط به مسئولیت خود  فق میهر فرد مسئول هنگامی در کارش مو (2

 فعالیت کند.

  ۱۰چنانچه کسی  (3
 
 شرایط برای ایجاد اتحادیه مشاوران حقوقی نیست. سال وکالت کرده باشد، لزوما

 اری با مسئوالن اجرایی نیستند.سابقه وکالت دارند، حاضر به همک کسانی که تا قبل از مشاوره حقوقی (4
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فین در جلسه دادگاه، استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، حضور طر  -۱۳

کند. از این رو تا جایی که مقدور باشد  به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت کمک شایانی می

ب کور پافشاری شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد، اطالق این اصل موجباید بر اصل مذ

شود. یعنی اگر معتقد باشیم که باشد به دقت اظهارات طرفین را بشنویم و  تعطیل شدن خود قضاوت می

اه نتواند واست به دادگاه بیاید، قاضی دادگشود که اگر خوانده نخ صادر کنیم، نتیجه این میرأی  سپس

 صادر کند. حتی با شنیدن اظهارات خواهان، حکم

تواند مانع تعطیلی کار قضا در شرایطی که  رض شود، به بهترین وجه میکدام مورد در صورتی که صحیح ف

 در متن فوق توصیف شده است، گردد؟

 اصل شنیدن اظهارات طرفین اصلی مطلق فرض شود. (1

 به تعویق بیندازد. داند ادرسی را تا وقتی که صالح میار داشته باشد که جلسه دقاضی باید اختی (2

حضوری دارد و لذا مانند هر تصمیمی باید رأی  های زیادی با اجرا تفاوت رای غیابی از نظر تاثیرگذاری و (3

 قابل برگشت باشد.

وط بر اینکه خوانده برای ت کند مشر دادگاه مجاز است وقتی که خوانده حضور نیافت، فصل خصوم (4

 رسیدگی دعوت شده باشد.

اند دانش بیشتری در تو زئیات اختراعشان میدانند که افشای ج می« الف»ر کشور ترعین دمخ -۱۴

اختیار مخاطبان قرار دهد و در نهایت باعث رشد نوآوری و پیشرفت اقتصادی در کشور گردد. هدفی که 

اغلب انگیزه فعالیت در آن ها برای اختراع است. با وجود این، در این کشور تقریا تمامی مخترعین بعد از 

زنند و در نتیجه هدف غایی از اختراع که  یثبت اختراع خود، از افشای جزئیات اختراعشان سر باز م

 شود. کمک به نوآوری و پیشرفت اقتصادی گشور است حاصل نمی

را بهتر « الف»کدام مورد درصورتی که صحیح فرض شود، تناقض میان اعتقاد و عملکرد مخترعین کشور 

 کند؟ از بقیه توجیه می

اقتصادی  -ر ایجاد تغییر و تحول اجتماعیه در اهمیت سهم اختراع دبسیاری از مردم معتقد هستند ک (1

 اغلب مبالغه صورت گرفته است.

در این کشور سیستم قضایی مناسب برای جلوگیری از کپی محصوالت و مقابله با نقض حقوق مالکیت  (2

 مخترعین وجود ندارد.
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« الف»شور انگیزه اختراع با انگیزه نوآوری و ایجاد تحول اجتماعی، مورد قبول برخی محافل سیاسی در ک (3

 نیست.

 برخی از اختراعات کاربردی نیستند و در صورت معرقی تاثیری در تحول اقتصادی ندارند. (4

نباید ثبت آن رد شود مگر آن که از جمله مستثنیات ثبت  هر عالمتی که دارای وجه تمایز باشد، -۱۵

کند که  حت تاکید میهای قضایی ایران نیز در این رابطه به صرا باشد. قانون مالکیت معنوی و رویه

عالمت برای ثبت، باید عالمتی را برگزیند که با عالمت کالهای مشابه آن، وجه تمایز د اشته  متقاضی یک

 به اشتباه نیندازد. ه عادی، )با ضریب هوشی متوسط( راکنند ای که مصرف باشد، به گونه

 موضوع متن اصلی کدام است؟

 تجاری مناسبتاثیر مخاطب بر روند انتخاب عالمت  (1

 نقش عالمت تجاری در تعریف کاالها و خدمات (2

 های عالیم تجاری در دنیای امروز ویژگی (3

 وجه تمایز داشتن عالمت تجاری (4

، از یک گزاره و دو سؤال( که هر ۱۸تا  ۱۶های  سؤالداده شده است ) سؤال ۳راهنمایی: در این بخش 

گزاره و  سؤالشما بایتس در هر  تشکیل شده است.« ب»و فرض « الف»فرض )تحت عنوان فرض 

ها مفهوم ضمنی آن عبارت است. مطابق  ها را بررسی نموده و مشخص کنید که کدام یک از فرض فرض

 دستورالعمل زیر، پاسخ صحیح را مشخص کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید:

 بزنید.را در پاسخنامه عالمت  ۱مفهوم ضمنی عبارت است، گزینه « الف»اگر فقط فرض  (1

 را در پاسخنامه عالمت بزنید. ۲مفهوم ضمنی عبارت است، گزینه « ب»اگر فقط فرض  (2

را در  ۳مفهوم ضمنی عبارت نیستند، گزینه «  ب»و « الف»های  کدام از فرض اگر هیچ (3

 پاسخنامه عالمت بزنید.

عالمت را در پاسخنامه  ۴مفهوم ضمنی عبارت هستند، گزینه «  ب»و « الف«  اگر هر دو فرض (4

 بزنید.

المال در جامعه فراگیر  نباید اجازه دهند روحیه سوءاستفاده از بیت  ،«الف»مسئولن نظارتی استان  -۱۶

 شود.

 کنند. فرض الف( برخی از مدیران، از اتومبیل پالک دولتی، استفاده شخصی می

 اند. فرض ب( برخی از مدیران، وسایط نقلیه دوتی را به چرخه خدمت رسانی وارد کرده
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شما بدین وسیله به صورت آزمایشی به مدت یک سال به عنوان قاضی استخدام شده و عملکردتان  -۱۷

 شود. در پایان این دوره بررسی و تایید می

 فرض الف( عملکرد یک شخص به صورت کلی تا پایان دوره آزمایشی معلوم نیست.

 لیت آزمایشی نشان دهد.کند خود را طی مدت فعا فرض ب( به طور کلی یک فرد تالش می

 قاضی را طی سال آینده استخدام کند. ۱۰۰۰قوه قضاییه تصمیم گرفته است  -۱۸

دهند قوه قضاییه  فرض الف( داوطلبان حائز شرایط ممکن است تقاضای استخدام ندهند چون احتمال می

 در نهایت این تعداد قاضی را استخدام نکند.

 قاضی دیگر، به اندازه کافی جایگاه شغلی وجود دارد. ۱۰۰۰فرض ب( در قوه قضاییه، برای فعالیت 

از دو گزاره همراه با  سؤال( که هر ۲۰و  ۱۹های  سؤالداده شده است ) سؤال ۲راهنمایی: در این بخش 

تشکیل سده است. باید فرض کنید « ب»گیری  و نتیجه« الف»گیری  گیری )تحت عنوان نتیجه دو نتیجه

که هر دو گزاره صحیح هستند، اگرچه به ظاهر مغایر با اطالعات عمومی و دانسته های معمول شما 

شده  های ارائه پیامد منطقی گزاره ها ها را بخوانید و تعیین کنید که کدام یک از آن باشند. نتیجه

 هستند. سپس مطابق دستورالعمل زیر پاسخ صحیح را مشخص کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید.

 را در پاسخنامه عالمت بزنید. ۱منطقی است، گزینه « الف»گیری  اگر فقط نتیجه (1

 را در پاسخنامه عالمت بزنید. ۲منطقی است، گزینه « ب»گیری  اگر فقط نتیجه (2

را در پاسخنامه  ۳منطقی نیستند، گزینه «  ب»و « الف»های  گیری کدام از نتیجه اگر هیچ (3

 عالمت بزنید.

 را در پاسخنامه عالمت بزنید. ۴منطقی هستند، گزینه «  ب»و « الف«  گیری اگر هر دو نتیجه  (4

 همه وکال راستگو هستند. حمید راستگو است. -۱۹

 گیری الف( حمید وکیل است. نتیجه

 گیری ب( همه افراد راستگو وکیل هستند. نتیجه

 بیشتر قضات مرد هستند. برخی از مردان وکیل هستند. -۲۰

 گیری الف( بعضی از قضات، وکیل هستند. نتیجه

 گیری ب( بعضی از وکال، مرد هستند. نتیجه

له و دو از یک مسئ سؤال( که هر ۲۲و  ۲۱های  سؤالداده شده است ) سؤال ۲راهنمایی: در این بخش 
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باشد، تشکیل  که حاوی اطالعات خاص می« ب»و استدلل « الف»استدلل )تحت عنوان استدلل 

ها را بررسی و مشخص کنید که آیا اطالعات داده شده  مسئله و استدلل سؤالشود. شما باید در هر  می

، پاسخ صحیح را ها برای پاسخ دادن به مسئله قوی است یا خیر. مطابق دستورالعمل زیر در استدلل

 مشخص کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید.

را در پاسخنامه  ۱تنهایی برای پاسخگویی به مسئله قوی باشد، گزینه  به« الف»اگر استدلل  (1

 عالمت بزنید.

را در پاسخنامه  ۲تنهایی برای پاسخگویی به مسئله قوی باشد، گزینه  به« ب»اگر استدلل  (2

 عالمت بزنید.

را  ۳برای پاسخگویی به مسئله قوی نباشند،گزینه « ب»و « الف»از دو استدلل  کدام اگر هیچ (3

 در پاسخنامه عالمت بزنید.

را در  ۴برای پاسخگویی به مسئله قوی باشند،گزینه « ب»و « الف»اگر هر دو استدلل  (4

 پاسخنامه عالمت بزنید.

کنند تعامالت جهان اجتماعی را  پیدا میآیا زلزله و خشکسالی به واسطه ارتباطی که با زندگی انسان  -۲۱

 دهند؟ تحت تاثیر قرار می

 های آینده جنگ آب است. استدلل الف( بلی، جنگ

 کنند. راهکارهای خاصی را دنبال می استدلل ب( خیر، کشورها برای مقابله با چنین حوادثی،

 سازی( کند؟ های بخش دولتی را واگذار )خصوصی آیا دولت باید شرکت -۲۲

 یک اصل اساسی است.« ترین بقای مناسب»تدلل الف( بلی، در یک دنیای رقابتی، قانون اس

 استدلل ب( خیر، بسیاری از کارکنان، شغل، امنیت و درآمد خود را از دست خواهند داد.

از دو گزاره همراه با دو  سؤال( داده شده است. هر ۲۵تا  ۲۳های  سؤال) سؤال ۳راهنمایی: در این بخش 

تشکیل شده است. شما باید فرض کنید که آن دو «( ب»و « الف»گیری  گیری )تحت عنوان نتیجه هنتیج

 های معمول شما باشند. گرچه به ظاهر مغایر با اطالعات عمومی و دانستهگزاره صحیح هستند. 

 .هستند های ارائه شده ها را بخوانید و تعیین کنید که کدام یک از آنها پیامد منطقی گزاره گیری نتیجه

 :سپس مطابق دستورالعمل زیر پاسخ صحیح را مشخص کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید

 .را در پاسخنامه عالمت بزنید ۱منطقی است گزینه « الف»اگر فقط نتیجه گیری  (1

 .منطقی است گزینه دو را در پاسخ نامه عالمت بزنید «ب» اگر فقط نتیجه گیری (2

را در پاسخنامه عالمت  ۳گزینه ، «ب»نتیجه گیری  نهو ست منطقی ا «الف»نتیجه گیری  نهاگر  (3
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 .بزنید

را در پاسخنامه  ۴گزینه  ،«ب» منطقی است و هم نتیجه گیری «الف»اگر هم نتیجه گیری  (4

 .عالمت بزنید

رضایت مشتریان را  ،خرید ارز به نرخ مصوب .رسانند همه صرافی ها ارز را با نرخ مصوب به فروش می -۲۳

 .به دنبال دارد

 .راضی خواهد بود ،که ارز مورد نیاز خود را از صرافی خریداری کند هر مشتری (گیری الف نتیجه

 اند. شده تهیه ها از صرافی ،شوند تمام ارزهایی که با نرخ مصوب خریداری می ب(گیری  نتیجه

حسن یک سند عادی را در دادگاه ارائه  .شود توسط علی بررسی می ۱شعبه  عادی  تمامی اسناد -۲۴ 

 .کرده است

 است. مفتوح ۱ شعبهدر  قطعا ،پرونده مربوط به حسن (گیری الف نتیجه

 .اعتبار سند حسن مستلزم بررسی علی استب( گیری  نتیجه

 .هور نیستمش ناموفقی، فرد هیچاند، مشهور هستند.  های طالق که هنرمند شده همه بچه -۲۴

 هستند. مشهور موفق افراد همه( نتیجه الف 

 .هنرمند هستند ،های طالق موفق همه بچه ب( نتیجه 

 .پاسخ دهید ۳۰تا  ۲۶های  سؤالراهنمایی با توجه به اطالعات زیر به 

دو جلسه محاکمه  طیقرار است در دادگاه و هر کدام  Dو  A ،B ،C در یک هفته خاص چهار متهم اسامی

دوشنبه و سه شنبه و در هر روز در دو نوبت صبح و  ،یکشنبه ،جلسات دادگاه در روزهای شنبه .شوند

مورد بررسی قرار  متهمیک  فقطبه طوری که در هر نوبت پرونده . شود عصر تشکیل می

 است: دست در خصوص این در زیر اطالعات .گیرد می

  در دو روز  نهشود و  در طی یک روز برگزار می نههر دو جلسه دادگاه مربوط به هر یک از متهمان

 .متوالی

  رسیدگی به پروندهD، از زودتر B  رسد. می اتمام به 

  اولین جلسه دادگاهB ،در نوبت صبح و دومین جلسه دادگاه  C، در نوبت عصر است. 

  هر دو جلسه دادگاهA ،شود در یک نوبت مشابه صبح یا عصر برگزار می. 
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 برگزار کسی چه دادگاه شنبه سه روز ، صبحدر روز دوشنبه برگزار شود ،B اگر یکی از جلسات دادگاه -۲۶

 شود؟ می

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

 ؟نیستدر نوبت عصر برگزار شود کدام مورد صحیح ، Dاگر هر دو جلسه دادگاه  -۲۷

 .در روز دوشنبه است Aدادگاه  یک جلسه (1

 .در روز سه شنبه است C یک جلسه دادگاه (2

 .رسد به پایان می Cزودتر از  Bرسیدگی به پرونده  (3

 .رسد به پایان می A زودتر از،  B رسیدگی به پرونده (4

روز دومین جلسه دادگاه چند نفر از چهار نفر  ،در یک روز به پایان برسد Dو  Bاگر رسیدگی به پرونده  -۲۸

 ؟شود به طور قطع مشخص می

1) ۱ 

2) ۲ 

 هیچ فردی (3

 هر چهار نفر (4

 ؟به طور قطع شنبه جلسه دادگاه چه کسی است .پایان برسدبه  Aقبل از   C اگر رسیدگی به پرونده -۲۹

1) B 

2) C 

3) D 

 توان تعیین کرد. نمی (4

در کدام روز و در چه  Aاولین جلسه دادگاه    ،در نوبت صبح برگزار شود Cاگر اولین جلسه دادگاه  -۳۰

 ؟شود برگزار می نوبتی
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 عصر- یکشنبه ( ۲                               صبح -یکشنبه  (1

 صبح -شنبه ( ۴                                     عصر - شنبه(  ۳

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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