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  مقدمه
 مصاحبه بودهکتبی و آزمون  شامل دو مرحله سنجش شود،متمرکز برگزار میکه آزمون دکتري به صورت نیمه 1390از سـال  

ا این داشته است، بتغییراتی  هاي مختلفدر سال ،شودکشـور برگزار می توسـط سـازمان سـنجش آموزش    که اسـت. مرحله کتبی  
  اند.دروس عمومی بخش ثابت این آزمون بودهحال 

 درك و یذهن توانایی سنجش به که اسـت  متمرکزنیمه دکتري کتبی آزمون اسـتعداد تحصـیلی یکی از دروس بخش عمومی  
 شکیلت اصلی قسمت چهار از ها،گروه از بسیاري در دکتري، آزمون این بخش از .پردازدمی آنها استعداد و تحلیل قدرت ،داوطلبان

در گروه فنی و مهندسی، به جاي سؤاالت  . سؤاالت کمی.4. سؤاالت تحلیلی؛ 3. سؤاالت منطقی؛ 2. درك مطلب؛ 1 :است شـده 
یز و نبه آنها  گوییپاسخزمان  سؤاالت،چه تعداد الزم به ذکر اسـت که اگر  شـود.  ، سـؤاالت تجسـمی مطرح می  اسـتدالل منطقی 

هاي مختلف این درس همواره ثابت بوده است، اما ماهیت بخشهاي مختلف، تغییراتی داشته در سالدرجه سـختی و آسـانی آنها   
  است.

این اســت که آیا مطالعه این درس ضــروري اســت و آیا  ،ســؤال مهمی که همیشــه براي داوطلبان آزمون دکتري مطرح بوده
. در واقع نـام خاص این درس این ذهنیت را براي برخی از داوطلبان  خیرخوانـدن این درس تـأثیري در نمره نهـایی آنهـا دارد یـا      

ــتعداد داوطلبان می ایجاد کرده که این بخش از آزمون تنها به ــنجش هوش و اس ــی ندارد و آن تأ مطالعه برايپردازد و س ثیر خاص
گر دروس دیدهی به سؤاالت این درس نیز همانند بسیاري از حقیقت آن اسـت که پاسـخ  اما  نخواندن مشـکلی ایجاد خواهد نکرد. 

ــت و این مهارتنیازمند یادگیري مهارت ــل نخواهها نیز هاي خاص خود اسـ ــد. جز با مطالعه و تمرین حاصـ برخی از  گرچهد شـ
ت که توان این واقعیت را نادیده گرفاما نمی ،اند نمرات متوســط به باالیی کســب نمایندداوطلبان بدون مطالعه این درس توانســته

  توانستند نمرات باالتري به دست آورند.اگر این داوطلبان نیز وقت مناسبی به این درس اختصاص داده بودند می
نیز  ت قطعاً به استعداد فرديسؤاالردن نام این عنوان درسی نیست. براي پاسخ دادن به این ذکر این مطالب براي زیر سـؤال ب 

توانند نمره مناســـبی از آن کســـب نمایند. اما وجود این عده قلیل نباید وجود مطالعه این درس باز هم نمی نیاز اســـت و برخی با
تحصـیلی در آزمون دکتري داراي ضـریب یک اســت و در    اســتعداد موجب زیر سـؤال بردن اهمیت مطالعه براي این درس شـود.  

هایی که به علت سادگی یا دشواري سؤاالت که هستند رشته درصـد در نتیجه نهایی آزمون کتبی مؤثر اسـت. ضمن آن   17حدود 
ر چه که باشد، بنابراین رشته شما ه کنند.اي در رتبه داوطلبان پیدا میکنندهسؤاالت عمومی هستند که نقش تعیینتخصـصی، این  

  کنیم.خواندن مطالب کتاب حاضر را به شما توصیه می
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  معرفی استعداد تحصیلی در آزمون دکتري
که  تشکیل شده است زیرمهندسی) به ترتیب از چهار بخش  و فنی هاي گروهرشته جزهها (بدر همه رشته اسـتعداد تحصـیلی  
  اختصاص دارد: ک بخش به سؤاالت کمیتنها یو  بودهسه بخش اول کیفی 

  . درك مطلب1
  . استدالل منطقی2
  . تحلیلی3
  . کمی4

  به شرح زیر است: طبق آخرین تغییرات هاي مختلف آزمونتعداد سؤاالت بخش
  تست مطرح شده است، مواجه خواهید شد.  4در بخش درك مطلب با دو متن که از هر یک  -
  د.تست مجزا روبرو خواهید ش 7با  در بخش استدالل منطقی -
 مجموعهاول ســاده و  مجموعهها اســت که در اکثر آزمونتســت)  8در مجموع (ســؤاله  4 مجموعه 2بخش تحلیلی داراي  -

  .دوم دشوار بوده است
سؤال  2و  مسألهسؤال حل  3اي، سؤال مقایسه 1سؤال هوش،  1است: تست  7و داراي بخشـی کمی شـامل چهار بخش    -

  محاسباتی.

هاتعداد بخش تعداد سؤاالت  ترتیب ماهیت سؤاالت 
سؤال 8 متن 2   بخش اول درك مطلب 
سؤآل 7 متن کوتاه 7   بخش دوم استدالل منطقی 
سؤال 8 بخش 2   بخش سوم تحلیلی 

سؤال 7  
 مسألهاي، حل بخش (هوش، مقایسه 4

 بخش چهارم کمی و محاسباتی)

شود تجسمی مطرح می سؤال 7 استدالل منطقی،بخش سؤال در  7در گروه فنی و مهندسی، به جاي توجه داشـته باشـید که   
  که این بخش نیز کیفی است.

  
ــی داوطلبان تمامی گروه ،آزمون دکتري در مجموع، طبق آخرین تغییرات ــخ   30د به بایهاي آزمایش ــؤال در این درس پاس س

. با توجه به دقیقه اسـت  60 برابر باها یکسـان بوده و  سـؤال در نظر گرفته شـده نیز براي همه گروه   30 این زمانی که برايد. دهن
د هاي صحیح کلیزمان اندکی که براي پاسـخ دادن به حل سـؤاالت این بخش دارید، سـرعت عمل، در کنار دقت در یافتن پاسـخ    

  موفقیت شما خواهد بود.

  



 

  

  
  اول:بخش 

  درك مطلب
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هاي در آزمون Reading Comprehensionیا  Readingآزمون اسـتعداد تحصـیلی مشابه بخش    در بخش درك مطلب
. یردگمورد ســنجش قرار می متن در درك که از نامِ آن پیداسـت، طور ، همانداوطلباندر این بخش توانایی . اسـت  انگلیسـی  زبان

  متن نیز داشته باشید. از البته در برخی سؤاالت ممکن است نیاز به تحلیل و استنباط 
ب یادي در کستواند تأثیر زساده آزمون استعداد تحصیلی است و مینسبتاً هاي جزو بخش *به طور معمولبخش درك مطلب 

یري هاي پیچیده ندارید و تنها با فراگپاسـخگویی به سؤاالت این بخش نیاز به دانستن فرمول  براينمره شـما داشـته باشـد، زیرا    
  ها، تا حد زیادي قادر به پاسخگویی به سؤاالت آن خواهید بود.برخی مهارت

ا مطرح هحاوي چند پاراگراف (معموالً سـه الی شش پاراگراف) است که سؤاالتی از آن  نسـبتاً بلند  هاییشـامل متن این بخش 
الت مطرح شده باید با است و نه تحلیل متن، تمامی سؤا )Searchوجو (جا که مبناي بخش درك مطلب جستشـده است. از آن 

در  فراتر از متن نیست. یت نیازي به اطالعاتبه سؤاال گوییپاسـخ د و براي ه در متن آورده شـده پاسـخ داده شـو   چه کتوجه به آن
  واهد آمد.دست خبهبه سؤاالت درك مطلب به دانش شما نیازي ندارد و وابسته به مهارتی است که در اثر تمرین  گوییپاسخ واقع

ه عنوان مثال، ب تخصصی است؛ یعنیشـود و غالباً متن نسبتاً  موضـوع متن انتخابی معموالً با توجه به گروه امتحانی تعیین می 
  هاي این گروه.براي گروه هنر، متنی تخصصی در رابطه با هنر مطرح خواهد شد و براي گروه انسانی، متنی مرتبط با رشته

  است:بوده هاي مختلف به شکل زیر در سال هاي دکتريتغییرات این بخش از آزمون
  متن؛ 2سؤال از  10: 1390سال  -1
  متن؛ 3سؤال از  15: 1391سال  -2
  متن؛ 2سؤال از  10 :1392سال  -3
  متن؛ 2سؤال از  8 :1393سال  -4
  متن. 2سؤال از  8 :1394سال  -5

ــخص همان ــت،طور که مش ــدهمتن در بخش درك مطلب مطرح  2، طبق آخرین تغییرات اس  4ها از این متن یکاز هر  و ش
  است.سؤال  8بنابراین در مجموع بخش درك مطلب داراي  .شودمی طرحسؤال 

    

                                                             
  .که اختالف اساتید در رابطه با پاسخ نهایی آزمون زیاد بود 93مگر در مواردي مانند بخش درك مطلب گروه فنی و مهندسی آزمون دکتري  * 
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  به سؤاالت درك مطلب گوییپاسخهاي مهارت
هایی با موضوعات آشنا نباشید؛ زیرا همه اطالعات مورد نیاز جهت پاسخگویی در بخش درك مطلب منتظر روبرو شدن با متن
، خشباین براي پاسخ دادن به سؤاالت  همچنین در متن گنجانده شـده اسـت.   به سـؤاالت به صـورت مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم    

هایی که در ادامه گفته خواهد شــد، به ســؤاالت این بخش پاســخ توانید با اســتفاده از مهارتمی و نداریدکامل متن به فهم نیازي 
  دهید.

موضوع متن،  مناســب موضـوع یا عنوان شـوند که عبارت اسـت از:   هاي مختلفی مطرح میصـورت به  سـؤاالت درك مطلب 
ــؤاال ،پاراگراف قبلی یا بعدي متن ــده در متن ها و جزئیاتواقعیتتی از س ــخبراي  .و ...  مختلف مطرح ش روه از به هر گ گوییپاس

به وه، به هر گر گوییپاسخهاي مختص سپس با استفاده از مهارت ،در ابتدا تشـخیص دهید سؤال از چه نوعی است  بایدسـؤاالت  
  دنبال جواب باشید. 

  سؤاالت ارائه خواهد شد.این به  گوییپاسخمهارت براي  12در ادامه 

  1مهارت شماره   
امر  این ها بخوانید.سؤاالت را بدون خواندن گزینه صورتبه سؤاالت بخش درك مطلب، ابتدا  براي پاسـخ دادن 

ت که ممکن اسهاي متن ن بدانید که دنبال چه چیزي هستید و از جزئی شدن در همه قسمتشود که در هنگام مرور متباعث می
زمانی که شما ندانید در کجاي متن، دنبال چه چیزي بگردید، عالوه بر سرگردانی،  خودداري کنید.اهمیت باشند، بی ي ورغیرضرو

برخی ســؤاالت بخش درك مطلب، ســؤاالتی بســیار ســاده هســتند که تنها نیاز به  دچار کمبود وقت خواهید شـد. ضــمن این که 
 توانید پاسخ آنها را پیدا کنید.به راحتی می ،داشتن صورت این سؤاالتدر هنگام مرور متن، با در نظر  خوانی دارند ومتن

 رور کنید.مبه منظور دست یافتن به ایده کلی و نکات مهم متن متن را یک بار به صـورت کامل و بدون مکث   بعد از این کار،
بدون توجه به درك متن و به صورت سطحی خوانید، اما این بدان معنا نیست که نکته مهم این اسـت که اگر چه متن را سریع می 

کنید. بلکه در هنگام خواندن متن سـعی کنید موضـوع اصـلی متن، موضوع اصلی هر پاراگراف و نکات مهمی که با    آن را مرور می
ط خ توانید، به صــورت خالصــه یادداشــت کرده و یا زیر آنهارســد را به خاطر بســپارید و اگر نمیتوجه به ســؤاالت به ذهنتان می

نظر مدبکشـید. در عین حال توجه داشـته باشـید که در حال مرور متن به صـورت سـریع هستید و قرار نیست همه اجزاي متن را      
یدي به سرعت و با دقت روي مفاهیم کل قدر خود را درگیر جزئیات نکنید که زمان خود را از دست بدهید.بنابراین آن داشـته باشید، 

  متن تمرکز کنید.
ند و زمان کنهاي ابتدایی متن را به دقت مطالعه میبخش داوطلبانکنید. برخی  مطالعه را متن همه که اســـت ایننکته دیگر 

تهایی هاي انبخشبه سؤاالت و فرصت کم،  گوییپاسخهاي ناشـی از  کنند. اما اندکی بعد، به علت اسـترس زیادي صـرف آن می 
دهند و از دست می ،بخشـی از اطالعات را که ممکن اسـت پاسـخ سـؤاالت در آنها نهفته باشد     ،و بدین صـورت  متن را رها کرده

  براي پیدا کردن پاسخ این سؤاالت، وقت بیشتري صرف خواهند کرد.
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 پاسخ هر سؤال را از قسمتی ازاین بار با دقت و صرف وقت بیشتر، و پس از مرور سـریع متن، مجدداً به سـراغ سـؤاالت رفته    
  .پیدا کنید که ممکن است در هنگام مرور سریع آن را یافته باشید، مرتبط با آن است، متن که

  2مهارت شماره   
 بندي، افعال، واژگان یا ... از متنشامل عباراتی باشد که با تغییراتی در جمله یک گزینهچه در یک سـؤال،  چنان

  دست آمده باشد، معموالً همان گزینه جواب صحیح سؤال است.به
حتمال به اتوان گفت میاي شـامل عبارتی باشـد که عیناً از متن نقل شـده است،    چه گزینهدر نقطه مقابل، چنان

  جواب صحیح نیست. آن گزینه زیاد

  :مثال 
ــادي در ایاالت متحده   1970الی  1960در بین دهه  ــعه اقتص ــتراتژي توس ــط دولت  ،اس ــوق توس راي هاي محلی بایجاد مش

آورد، چرا هاي محلی دیگر به وجود میاسـت. اجراي این استراتژي در عمل مشکالتی را براي دولت منطقه مربوطه بوده 
هاي مذکور توســــط یک دولت محلی بســــیاري از تجهیزات و عوامل تولید به منطقه جدید منتقل   کـه با ایجاد مشــــوق  

  قه دیگر گردد.مشکالت جدي براي شهر یا منطتوانست منجر به ایجاد منطقه می گردیدند. در نتیجه پیروزي یک شهر یامی
راي جذب هاي محلی بکه در آن دولت» هاي پیشــرفتهتوســعه فناوري«، اســتراتژي فوق با اســتراتژي 1980در دهه 

نمودند، تغییر یافت. با وجود این که رویکرد این تأســــیس که در حوزه دانش و فناوري رقابت می هـاي تازه شــــرکـت  
ي تراتژي قبلی رجحان داشت. لکن این استراتژي نیز داراي نقایص مختص به خود بود، به نحواسـتراتژي نسـبت به اس  

ــی از نیروي کار تولید که از آموزش که از طرفی شــرکت ــاحب فناوري پیشــرفته تنها بخش ــی و ویژه  هاي تخهاي ص صــص
وشــش بتواند تمام مناطق را تحت پقدر نبود که آن هابرخوردار بودند را جذب نموده و از طرفی دیگر تعداد این شــرکت

  قرار دهند.
ه ب هاي محلی به طور روزافزونهـاي اخیر، دولـت  الـذکر، در ســــال  هـاي فوق بـا توجـه بـه مشــــکالت اســــتراتژي     

هاي شرکت اند. در این استراتژيپی برده» وکارهاي کوچکاسـتراتژي تشـویق کسب  «هاي سـومی موسـوم به   اسـتراتژي 
بعی که در نمایند، توسط کارآفرینان محلی و با استفاده از مناها شکل گرفته و رشد خود را آغاز میکوچکی که معموالً در خانه

ــیس می اکثر نقاط مختلف یافت می ــود، تأسـ باطات و گردند. در نتیجه کارآفرینان بومی با توجه به مزایاي رقابتی و ارتشـ
یازات هاي مالیاتی و سایر امتقحلی دیگر و از طریق مشوهاي مندرت توسط دولتهایی که در جامعه خود دارند بهریشـه 

گردند. بنابراین صـنایع و نیروهاي کاري متخصـص، در سـرزمین اصلی خود حفظ گردیده و این امر موجب ایجاد    جذب می
ي این جه با اجراگردد. در نتیزایی تشـــویق میگردد که در آن عالوه بر توســـعه تولیدات، کارآفرینی و اشـــتغالمحیطی می

اسـتراتژي ضمن جلوگیري از این که موفقیت یک منطقه موجب بروز مشکالت جدي براي منطقه دیگر گردد، منافع کلی  
  گردد.أمین میباشد، تجانبه صنعت در کلیه مناطق میکشور نیز که جلوگیري از اتالف منابع و توسعه هماهنگ و همه

   



 استعداد تحصیلی آزمون دکتري                                                                                                                                                  7

 متمرکز دکتريتحصیلی آزمون نیمهدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد دي تست؛ ارائهاچپی 
  

  چه بوده است؟ 1980در دهه استراتژي اتخاذ شده  اصلی یکی از مشکالت سؤال:
ــتر کارکنان خالق خود را به 1 ن از دســت هاي کوچک کارآفریاین افراد توســط شــرکت دلیل جذب  ) صــنایع تولیدي بیش

  اند.داده
  ند.گونه مهارت خاصی نداشتگرفتند که هیچهاي پیشرفته کارگرانی را به خدمت می) صنایع صاحب فناوري2
  هاي پیشرفته قادر به جذب سهم قابل توجهی از نیروهاي کار نبودند.صنایع داراي فناوري) 3
  کردند.هاي کارآفرین اختالل ایجاد می) صنایع تولیدي به شدت در امور شرکت4

  2گزینه  پاسخ:

از طرفی  هاین اســــتراتژي نیز داراي نقایص مختص به خود بود، به نحوي ک «در پـاراگراف دوم متن، آمـده اســــت که    
رخوردار بودند را هاي تخصصی و ویژه بهاي صاحب فناوري پیشرفته تنها بخشی از نیروي کار تولید که از آموزششرکت

  گزینه دوم شامل عبارتی است که با تغییراتی همین جمله را بیان کرده است..». ..جذب نموده و 

  3مهارت شماره   
خاطر به .مالك صـرفاً آن چیزي است که در خود متن آمده است در پاسـخ دادن به سـؤاالت بخش درك مطلب،   

ه ها، صرفاً بنیاز جهت پاسـخگویی به سـؤاالت در متن آورده شده و شما جهت یافتن پاسخ  داشـته باشـید که همه اطالعات مورد   
ــؤاالت این بخش،   ــخ سـ از که در متن آمده، نی چهاز آنخارج به اطالعاتی متن مراجعـه کنید؛ به بیانی دیگر، در هنگام یافتن پاسـ

ك آن است، مال شماو تجربیات  چه در متن سؤال عنوان شده، در تناقض با اطالعاتحتی اگر آنداوري نکنید و پیشپس  .ندارید
  چیزي است که در متن بیان شده است.

  4مهارت شماره   
 هاي خاص بهاز بعضــی واژه توانیدبخش درك مطلب، می برخی ســؤاالتبراي پیدا کردن پاســخ صــحیح : هاي راهنماواژه

ما ششان هایها یا معادلهایشان را در متن بیابید. یافتن این واژهها یا معادلاین واژه بدین صـورت که  عنوان راهنما کمک بگیرید؛
   رساند.را به پاسخ پرسش مذکور می

گونه ســؤاالت ممکن راهنما کارگشــا هســتند. اینهاي دهند، واژههایی که جزئیات متن را مورد ســؤال قرار میدر مورد تســت
  است درباره یکی از موارد زیر باشد:

  اند.واقعیاتی که در متن بیان شده -
  دالیل و مستنداتی که نویسنده براي حمایت از دیدگاه خود ارائه کرده است. -
  اند.جزئیات توصیفی که براي تعمق در متن یا پشتیبانی از آن استفاده شده -
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 :ثالم 
که وي در  IVنقاش کارلوس  شود. تجربه او در مقاماولیه گوتیک به زودي محو می سبک به متعلق آثار در جاري خوشدلی
، احتماالً موجب تقویت رئالیســم غیراحســاســاتی و خشــک وي شــده اســت. گویا در تابلوي بردســدش به ســر میادربار ف

گاهی از هاي والسـکس، نمایش الهام گرفتن از تابلوهاي ندیمه احتماالً با-کشـیده اسـت    IVبزرگی که از خانواده کارلوس 
آورد کـه بــه اعتقــاد منتقـدان، از هوش الزم براي پی بردن بــه این کــه   هـاي عجیــب و عبوس افرادي فراهم می چهره

 1800که در سال  یاند. این شاهکار افشاي حماقت، خودنمایی و پستنقاش ایشان را به بازي گرفته است برخوردار نبوده
اش تازه خواربارفروشــی بداند که همراه خانواد«آفریده شــد، یکی از منتقدان بعدي را بر آن داشــت تا موضــوع را درخور  

ــت برنده بلیت بخت ــده اس ــختی قابل    ». آزمایی ش ــتاده و به س ــحنه و کنار تابلوي خودش ایس ــمت چپ ص نقاش در س
ا در این تابلو نگرد. گوینانش از وراي اشـخاص آن صـحنه، به تماشاگر می  تشـخیص اسـت. او با چهره خونسـرد و ریشـخندک    

ها با درخششی آرام بر سطح اي دارد. رنگالعادهآمیزي و اسـتفاده از رنگ روغن، مهارت خارق در رنگدهد که نشـان می 
هاي شفاف نگوپر را با رجویی اسـتفاده شـده است. احجام بزرگ و ت  اند و از هر رنگی با نهایت صـرفه تابلو شـناور شـده  

  گیرد.هاي کار استاد بزرگش والسکس بهره میکرد، از شیوهنشان داده است. گویا که در استفاده از نور معجزه می
به نام کاپریس و با مجسم کردن  1799و  1794هاي طنزآمیز در فاصله سال گراوورگویا با آفریدن یک سـلسله تابلو و  

شـده به نشانه نفرت از حماقت و نادانی، بر شدت انتقادهایش از  العاده، زنان و مردان مسـخ هیوالها، موجودات خارق
هاي بعدي در اثر و درگیري 1808خودخواهی و شــرارت آدمیان افزود. لیکن مداخله ناپلئون بناپارت در اســپانیا به ســال 

ــوع تازه جنگ  ها و فجایعنادانی آدمیان بلکه وحشـــتاي را براي هنرمند مطرح کرد و آن نه حماقت و این مداخله، موضـ
رست بود) و بی پهاي ملی شود (با آن که یک میهنداوريها و گراوورهایش بی آن که تسـلیم پیش گویا در نقاشـی  بود.

ــرارت   ــد، شـ ــته باشـ ــاگران داشـ توجه به  دارند، بدونهایی را که آدمیان بر یکدیگر روا میآن که توجهی به عواطف تماشـ
ــائل و ر نگر به معناي امروزي کلمه اســت؛ پیکاســو د اشــخاص درگیر به نمایش گذاشــت. او هنرمندي شــدیداً آینده   مس

ویا را در برابر نگري گبدان داده اســــت، یک بار دیگر این آینده » خویی و تاریکیدرنده«تـابلوي گرنیکا که خودش عنوان  
  گوید.بان صوري متفاوتی بازمیکند و حقیقتی را که او گفته بود، با زدیدگان ما زنده می

  متن، تغییر سبک و نگرش در کارهاي گویا، ........................... . از نظر نویسندهسؤال: 

  ) حاصل توجه و تأثیر او از تعامالت انسانی پیرامونش بوده است.1
  بود. IV) ناشی از هوش سرشار و نفرت او از فساد دربار کارلوس 2

  تلخی است که ویژگی اصلی سبک هنري این هنرمند بود.) ناشی از طنز 3
  گرایانه اولیه بوده است.) برخاسته از رهایی او از خوشدلی ساده4

  2گزینه  پاسخ:

ــود. تاولیه گوتیک به زودي محو می ســبک به متعلق آثار در جاري خوشــدلی«در پاراگراف اول آمده اســت  جربه او در ش
، احتماالً موجب تقویت رئالیسـم غیراحساساتی و خشک  بردسـدش به سـر می  ادربار فکه وي در  IVمقام نقاش کارلوس 

  .فاسد است يکار کردن در دربار تغییر سبک بنابراین علت است. تغییر سبکاین جمله حاکی از ». وي شده است.
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  5مهارت شماره   
را  ايشدید، همواره گزینهچه بین دو یا چند گزینه مردد ، چناندرك مطلببخش هاي به تسـت  گوییپاسـخ در 

  تري در متن دارد.د که در متن با صراحت بیشتري بدان اشاره شده است، یعنی قرینه محکمارجح بدانی

 :مثال 
با وجود آن که هیچ نقشـه و راهنمایی براي تغییر یک اقتصاد غالباً دولتی به یک اقتصاد آزاد وجود ندارد، تجربه انگلستان  

ه سازي که در آن صنایع تحت تملک دولت بدهد: یک نوع خصوصییک رویکرد کارا را نشان میبه وضوح  1979از سال 
میلیارد  13زیان صنایع دولتی چیزي حدود ها و ضـرر و  بدهی جمع 1979شـوند. تا سـال   هاي خصـوصـی فروخته می  شـرکت 

میلیارد  134ا کاهش داده، بیش از ها رها و زیاندالر در سـال بود. با فروش بسـیاري از این صنایع، دولت این بدهی  
د. در کنار یک کنشده مالیات نیز دریافت میخصوصیهاي تازهدست آورده و اکنون از این شرکتدالر از فروش آنها به

  از بدهی خالص ملی را طی دو سال بازپرداخت کند. 5/12%اقتصاد شدیداً بهبودیافته، دولت توانسته 
اده بلکه سطح رفت، نجات دبرخی صنایع و اقتصادي را که به سمت فاجعه پیش می سازي نه تنهادر واقع، خصوصی

وري بهره» لستانگاز انگ«، »هواپیمایی انگلستان«هاي ها باال برده است. براي مثال، در شرکتعملکرد را در تمامی حوزه
و اوایل  70اختالالت نیروي کاري که در دهه » بنادر انگلستان«افزایش داشته است. در  %20متوسط هر کارمند به میزان 

هاي انتظار طوالنی دیگر خبري از صف» مخابرات انگلستان«اند. در اتفاق رایجی بودند، اکنون به کلی از بین رفته 80دهه 
ــیار رایج بود). بخشــی از بهبود ک اي که در زمان قبل از خصــوصــی براي اتصــال تلفن وجود ندارد (پدیده ــازي بس  اراییس

نند. آنها هاي خود را خریداري کشده اجازه یافتند سهام شرکتبه این دلیل روي داده که کارمندان صـنایع خصـوصی  مذکور 
از کارکنان واجد شــرایط ســهام خریداري  %89» هوافضــاي انگلســتان«با اشــتیاق به این پیشــنهاد پاســخ دادند؛ در شــرکت 

ــتان«کردند، در  ــتان مخابرات«و در  %90» بنادر انگلس ــان %92» انگلس ها در چیزي نفع شــخصــی دارند،  کارکنان. وقتی انس
رمندان که کنند. در کنســـرســـیوم ملی بار، کاکنند، مراقب آن هســـتند و براي پیشـــرفت آن تالش میاش فکر میدرباره

شــار وارد فمالک هم بودند تا آن حد نگران ســوددهی شــرکت خود شــدند که در مذاکرات تعیین دســتمزد بر اتحادیه خود  
  .دهدکردند تا دستمزدهاي درخواستی را کاهش 

سازي را یالزم براي فرآیند خصوص سـهام رایگان به کارمندان شتاب  برخی از اقتصـاددانان بر این باورند که اهداي 
آوریم را ارزش چـه ارزان بــه دســــت می  آن«انـد کــه  کنـد. امـا آنـان این جملـه تومــاس پین را فراموش کرده    ایجـاد می 

ــخصـــی براي مالکین، شـــرکت اگر بخواهیم به مزایاي بی». نهیم.نمی یابیم،  ها و کشـــورها دســـتحد و حصـــر مالکیت شـ
بایست کارکنان و سایر افراد تصمیمات مستقلی در مورد خرید سهام اتخاذ نموده و براي این کار از منابع شخصی خود می

  هزینه کنند.

  نظر نویسنده درمورد اختالالت نیروي کار چیست؟ با توجه به متن، سؤال:

  از توجه کارکنان به شرکت خود است. ) یک نشانه مثبت1
  کند.ناپذیر که اقتصاد ملی را تضعیف می) یک مشکل اجتناب2
  شود.هاي دولتی دیده میاي است که بیشتر در شرکت) پدیده3
  ) یک مانع براي عملکرد مطلوب در صنعت.4
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  4گزینه  پاسخ:

  : طبق متن غلط است.1رد گزینه 
  تواند صحیح باشد.: غلو دارد و بنابراین نمی2رد گزینه 

  تري در متن دارد.قرینه محکم 4توانند جواب صحیح باشند اما گزینه هر دو می 4و گزینه  3گزینه 
رفت، ســمت فاجعه پیش میســازي نه تنها برخی صــنایع و اقتصــادي را که به در واقع، خصــوصــی«در متن آمده اســت 

، »گلسـتان هواپیمایی ان«هاي ، در شـرکت براي مثالها باال برده اسـت.  را در تمامی حوزه سـطح عملکرد نجات داده بلکه 
 اختالالت نیروي» بنادر انگلســتان«افزایش داشــته اســت. در  %20وري متوســط هر کارمند به میزان بهره» گاز انگلســتان«

  ».اند.اتفاق رایجی بودند، اکنون به کلی از بین رفته 80ایل دهه و او 70کاري که در دهه 
سازي راهکاري براي از بین بردن اختالالت نیروي کار معرفی شده که موجب باال رفتن سطح در این قسـمت خصـوصـی   

  عملکرد شده است. بنابراین اختالالت نیروي کار، مانعی براي عملکرد مطلوب بوده است.

  6مهارت شماره   
 هستند.» Main Idea«و یا همان » ایده اصلی متن«این مهارت در رابطه با سؤاالتی است که به دنبال  ایده اصـلی متن: 

  سؤاالت این بخش چیزي شبیه به موارد ذیل است:
  بهترین عنوان براي متن کدام است؟ -
  مقصود اصلی متن چیست؟   -

. خواندن جمله اول هر پاراگراف، 2 . دید کلی نسبت به متن و1 :تفاده ازبا اس توانیدمیبراي پاسـخ دادن به این نوع سـؤاالت،   
  جواب صحیح را پیدا کنید.  

هایی که تنها عناوین اولویت بیشـتري دارند؛ به بیان دیگر، گزینه گیرند، نسـبت به دیگر  ها را دربرمیعناوینی که همه پاراگراف
ه خاطر داشته ضمناً ب اند، به احتمال بسـیار زیاد پاسـخ صـحیح نیسـتند.    پرداختهبه یکی از جزئیات متن یا بخشـی از جزئیات متن  

 قدر کلی باشد که موضوعاتی فراتر از متن را دربرگیرد.باشید عنوان یا موضوع اصلی نباید آن

ت به ید کلی نسبد رساند،ها شما را به نتیجه نمیهنگامی که در متن موضـوعاتی پراکنده مطرح شـده که جمالت اول پاراگراف  * 
  ها در راستاي یک هدف مشترك و زیرِ یک عنوان واحد هستند.حتماً موضوعات همه پاراگراف متن را فراموش نکنید.

  :مثال 
 که یکی از ،هاي انرژي مانند ازت یا هیدروژن به داخل یک جســــم جامداز تزریق یون اســــت کاشــــت یون عبارت

بب ایجاد . تزریق یون در یک جسـم س اسـت  ها براي ایجاد سـطحی با تغییر خاصـیت فیزیکی ویژه در آن  مؤثرترین روش
گردد. در این عمل، عمق نفوذ یون را در جســــم که در تغییر حالت فیزیکی آن مؤثر  نظمی در شــــبکه بلوري آن می بی

 دوپاش یا پراش یونی حالت دیگري از کاشــت یون اســت و با یکتوان تا چند دهم میکرون تعیین نمود. کناســت می
در صنعت  براساس استفاده آن توان هر دو عمل کاشـت و پراش یون را انجام داد. تکنیک کاشت یون که سـیسـتم می  

ها بنا شـده اسـت، همچنین روشـی مناسـب براي تولید مواد لومینسـانس فسـفري است و با ایجاد ناپایداري       هادينیمه
  شود.هاي شبکه بلوري جسم، تغییر الزم در آن ایجاد مینظمی بین اتمیایی و بیشیم
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ها توسط ونهاي جسم توجه داشت. تزریق یالبته قبل از کاشـت یون باید به چگونگی اعمال ناخالصـی در میان اتم  
ت، ولی میکی نیســدهنده و مطالعه خواص آن نشــان داده اســت که جسـم جدید حاصــل در شــرایط تعادل ترمودینا شـتاب 

توان دماي آن را ضـمن کاشت یون کنترل کرد. براي این منظور باید ناخالصی در جسم پخش شود. به عبارت دیگر،  می
تري براي مطالعه شرایط ترمودینامیکی جسم ارائه دهد. عمل کاشت یون در هر دو نوع تواند روش سادهکاشت یون می

رات جنبی گیرد. در این صورت باید به برخی از اثالی) سخت یا نرم انجام می(آمورف) و بلورین (کریست شکلاجسـام بی 
کاشــت یون مانند آســیب ناشــی از حرارت و تابش در اجســام غیرفلزي توجه نمود. لیکن این آثار در مقایســه با تغییر  

ورود یک  ظمی ضمننگونه که ذکر شـد، اثر کاشت یون، ایجاد بی حالت در اثر کاشـت یون در جسـم ناچیز اسـت. همان   
اشد. عمل کاشت بکه نتیجه آن، افزایش سختی فلز تحت تابش می زدن نظم اسـت  همها و بهیون سـریع در میان اتم 

ودکار و یا هاي خقیمت و قطعات حسـاس ماشین یون در فلزات باعث افزایش سـختی در ابزار و ادوات صـنعتی گران  
ــاییدگ    ــایش، خوردگی یا س ــتگی، فرس ــکس ــتی که ش ــت، اهمیت دی و دوام، یک فاکتور مهم در کاربردس العاده فوق آنها اس

، ها و محورهاي برشهاي خم فلزات، حلقهها، ابزار فوالدي، قطعات دســــتگاه ها، تیغهزیـادي دارد و در ازدیاد عمر مته 
از ابزار ایی ههاي پالسـتیک و غیره مؤثر اسـت. در بعضـی موارد ممکن است عمل کاشت یون فقط در قسمت   قالب

شود، لکن کنند انجام گیرد و اگر چه کاشت یون سبب افزایش قیمت تولید وسیله و ابزار میکه خوردگی بیشتري پیدا می
کاشت براي به  سازي سطح فلز قبل ازکه تأثیر آماده ها نشان دادهصرفه است. بررسیبهنتایج کار با آن مفید و مقرون

  أیید شده است.هاي متعددي تشده و با گزارشکاربرد کاشت یون در فلزات شناخته دست آوردن نتایج بهتر از ابتداي
یافته به روش اند که افزایش سختی یک سطح صیقلها همچنین نشان دادهسـنجی و مقایسه نمونه هاي سـختی آزمایش

، سه تا چهار مرتبه نشدههاي دیگر یا تمیزیافته به روش(انیل شـده) نسـبت به سـطح صـیقل     شـده مکانیکی و حرارت داده
تر خواهد بود، ها بیشتر باشد، افزایش سختی در جسم بیشبیشتر است. از طرفی ثابت شده است هر قدر عمق نفوذ یون

طح قبل کند. نتایج حاصـل از عمل انیل کردن س تر به سـطح سـختی کمتري ایجاد می  هاي نزدیکها در الیهیعنی نفوذ یون
  دهد.ون وارده و در نتیجه افزایش سختی را نشان میاز کاشت یون نیز افزایش ی

 افزایش متر مربع بمباران شوند،یون در سانتی 1010ها با دانسیته کمتر از همچنین ثابت شـده اسـت اگر سـطح نمونه   
داخلی ه از دیواره هاي فلزي کاند که ضمن کاشت، یونسنجی نشان دادهسـختی آنها ناچیز خواهدبود. از طرفی نتایج سختی 

شوند، ممکن است به داخل جسم نفوذ کرده سختی کمتري را در شرایط یکسان و مشابه در جسم پدید سـیستم خالء جدا می 
  هاي فوالدي به کار رفته است.عمل کاشت یون ازت براي افزایش سختی نمونه آورند. در این پروژه،

 ست؟یک از عناوین زیر، بهترین عنوان براي متن حاضر اکدام سؤال:

  کاشت یون، انواع آن و کاربردهاي مختلف هر نوع در علم و صنعت) 1
 کاربرد پرتویونی پرانرژي به منظور سخت کردن فلزات و ادوات صنعتی) 2
 ها در ایجاد سختی در اجسامکاشت یون و تأثیر عمق نفوذ یون) 3
  غیرصنعتیتأثیر تزریق یونی بر روي شرایط تعادل ترمودینامیکی اجسام صنعتی و ) 4

  2گزینه  پاسخ:

  هاي صنعتی است.کلیت متن درباره کاشت یون و اثر آن بر سخت کردن فلزات و دستگاه



 12                                                                                                                                                   بخش اول: درك مطلب                

 متمرکز دکتريدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهدي تست؛ ارائهاچپی 
  

  هاي متن به شرح زیر است:هاي اول پاراگرافجمله
ــت یون عبارت - ــم جامداز تزریق یون اســـت کاشـ از  که یکی ،هاي انرژي مانند ازت یا هیدروژن به داخل یک جسـ

  .است ها براي ایجاد سطحی با تغییر خاصیت فیزیکی ویژه در آنمؤثرترین روش
  هاي جسم توجه داشت.البته قبل از کاشت یون باید به چگونگی اعمال ناخالصی در میان اتم -
روش مکانیکی و ه یافته باند که افزایش سختی یک سطح صیقلها نشان دادهسـنجی و مقایسه نمونه هاي سـختی آزمایش -

  مرتبه بیشتر است. 4تا  3هاي دیگر یا تمیزنشده، یافته به روش(انیل شده) نسبت به سطح صیقل شدهحرارت داده
افزایش  متر مربع بمباران شـوند، یون در ســانتی 1010ها با دانســیته کمتر از همچنین ثابت شـده اســت اگر ســطح نمونه  -

 سختی آنها ناچیز خواهدبود.
  بنابراین:

  .گیرد: بسیار کلی است و هر علم و صنعتی را دربرمی1گزینه رد 
  است و شمولیت ندارد. جزئی: 3گزینهرد 
  .ربط استبی : پاسخی تقریباً 4گزینهرد 

  7مهارت شماره  
نادرست را هاي توان گزینههاي بخش درك مطلب، گاهی اوقات با توجه یا دقت به واژگان میدر حل تست واژگان: اهمیت
   تر حذف نمود.خیلی ساده

 :مثال 
) به این نتیجه رســـید که تغییر در 1971شـــود. کافمن (دهد؛ دالیل متعددي ارائه میتغییراتی که در ســـازمان رخ میدرباره 

دهد یکند، به آنها آموزش مدهد. با وجود این که ســازمان افراد را گزینش میجایی کارکنان رخ میســازمان از مجراي جابه
متفاوت تعلق  هايشــوند به نســل  پروراند، ولی نیروهایی که پیاپی در ســازمان جایگزین می خواهد میگونه که میو بدان
  دارند.

ایت از زیســــت، حم کند که در خود تغییراتی ایجاد کند. طرفداران محیطگـاهی عوامل محیطی، ســــازمان را مجبور می  
رهاي ها را در مسیآورند و آنها وارد میتماعی فشـارهاي زیادي بر سـازمان  هاي مختلف اجکنندگان و سـایر گروه مصـرف 

ا بخشی از ی جزئیشوند مرام یا اصول اخالقی رایج در جامعه خاص (که خود ها مجبور میدهند. گاهی سازمانخاصـی قرار می 
 نیروهاي حاکم بر محیط ورند. هاي اجرایی خود درآوها و روشها را به صـورت سیاست آن هسـتند) را رعایت کنند و آن 

که مورد  سازند در مسیريکنند و سازمان را وادار میهاي مسـتقر در جوار سـازمان قوانینی را بر سـازمان تحمیل می   نظام
ي خدماتی در شهرها، هاتجربی درباره اصالحاتی که سازمان یقبول سایر نهادهاي فعال اجتماعی است، گام بردارد. تحقیق

هاي رایج ها سیاستاند، انجام شـد. نتیجه تحقیق نشـان داد سرعتی که سازمان  اعمال کرده 1935تا  1880هاي طی سـال 
ین آورند، به این امر بســــتگی دارد که قوان هاي مورد قبول محیط و جامعه را به اجرا درمیپذیرند یا برنامهدر جـامعه را می 

دهند  ها با چه سـرعتی باید خود را با شرایط جدید وفق ردارند، سـازمان ایالتی و والیتی تا چه اندازه از قدرت اجرایی برخو
  و ضمانت اجرایی قوانین و مقررات تا چه اندازه است.
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شود که سازمان باید در جهت اجراي آنها تغییراتی را بپذیرید، ولی باید گفت که در مرحله گاهی دسـتوراتی صادر می 
هاي . در این مورد بر روي سازمان پست ایاالت متحده امریکا تحقیقی در سالشوداجرا، کار به همین سـادگی انجام نمی 

گارت د. بیرکآورد و خود را تجدید سازمان میانجام شد. این سازمان بایستی مقررات خاصی را به اجرا درمی 1971تا  1970
ســیار زیادي در شــد که نیروهاي ب رســد که تجدید ســاختار در ســازمان پســت ایاالت متحده امریکا باعث به این نتیجه می

گیري جهنفع بود. این نتیهاي متعدد و ذيداخل و خارج سازمان پدید آید. هدف این نیروها، حمایت و تحکیم قدرت گروه
صوالً با توجه به نفع اهاي ذياي است که سایر پژوهشگران به آن رسیدند و بر نقش اصلی و اهمیت گروههمانند نتیجه

  آیند.مراتب سازمان به وجود میمربوط و یا بر اساس ساختار سلسلههاي تخصص

  هاي خدماتی در شهرها با چه هدفی ارائه شده است؟نمونه اصالحات سازمان سؤال:

  ها) تأثیر عوامل محیطی بر تحوالت سازمان1
  ها) میزان ضمانت اجرایی مقررات سازمان2
  ات آنزیست از تغییر) تأثیرپذیري طرفداران محیط3
  1935-1880هاي هاي مستقر در جوار سازمان در سال) آشنایی با نظام4

  1گزینه  پاسخ:

 گاهی عوامل«توان در جمله اول پاراگراف دوم یافت: را می» هاي خدماتیاصالحات سازمان«هاي عبارت معادل واژه
  »ایجاد کند. تغییراتیکند که در خود را مجبور می سازمانمحیطی، 

کمک زیادي به شما  7، مهارت شماره هایی که فهم آنها دشوار استه سؤاالت درك مطلب متنبدر هنگام پاسـخ دادن   توجه:* 
نیازي نیست شما متن را بفهمید و پاسخ دادن به  گویی به سـؤاالت خواهد نمود. در این مواقع در نظر داشته باشید که جهت پاسـخ 

  است. Searchسؤاالت درك مطلب نوعی 

 :مثال 
معطوف شـدن توجه خود به سـازمان و ایجاد زبانی براي صـحبت درمورد آن، سوژه مورد مطالعه خود را به    با  به گفته ویک

کنیم، کنیم؛ یعنی با صـحبت کردن و عمل کردن به طرقی که به آن پدیده ویژگی ملموسی اعطا می نوعی شـیء تبدیل می 
ــازیم. مفهوم آن پدیده را واقعی می ــیء«ســ کند، بازي میتواند با کار فردي که نوعی نمایش پانتومیممی» نگونه کردشــ

م که نوعی دارد، تصور کنیا دیوار، ما را بر آن میکردن برقراري تماس با درب اتاق ی مقایسـه شود. این فرد با وانمود 
  ببینیم.توانیم شیء غایب را از طریق گفتار و حرکات توصیفی وي ما می -دیوار یا درب وجود دارد 

کند و بین دربی که نمایشگر در ذهن ما خلق میو واقعیت آن است که ما از تفاوت  تفاوت بین این نوع نمایش
یم، اما زمانی سازدرب واقعی آگاهیم. با این نگاه به وضـع واقعیت، ما خود محیط، فرهنگ، اسـتراتژي یا سـازمانی را می   

ا به صــــورت  ها رو واقعیت وجود دارد. البته ما معموالً این واقعیتا کردیم، تفـاوت انـدکی بین مخلوقات م  کـه چنین  
ــع نمی ــورت انفکنیم. در حقیقت زمانی که یک فرد به طور مداوم تالش میانفرادي وض رادي کند واقعیت خود را به ص

  موارد دیوانه بدانیم. يوضع کند، ممکن است او را فردي غیرعادي و در بسیار
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ــاخته می این ایده که واقعیت به  ــورت اجتماعی س ــط پیتر برگر و توماس الکمن دو شــود، قویاًص شــناس امعهج توس
ــته تحریر    ــاخت اجتماعی واقعیت به رشـ ــمند کتابی تحت عنوان سـ ــت. این دو دانشـ آلمانی مورد بحث قرار گرفته اسـ

ــدرآوردند که بســــیار اثرگذار بود. به اعتقاد این نظریه ــامان (نظم) اجتماعی انســ بین  ان از طریق مذاکراتپردازان، ســ
ــت. آن   فردي و ادراکات ضــمنی ایجاد می ــتوار اس ــترك اس ــینه مش ــود که بر تجربه و پیش ــامان اجتماعیش را پایدار  چه س

ســـازد، حداقل توافق تقریبی درمورد نحوه ادراك چیزها و معانی آنها اســــت. اعضـــاي یک جامعه از طریق تفســــیر،   می
ــازند و آنهاي خود در جهان میالگوهاي معنا را جداي از فعالیت ــع کردند، جداي گاه فرض میس کنند که الگوهایی که وض

  اند، وجود دارد.از تفاسیري که تولید کرده
ــتدالل می ــازمان از فعالیتبراي نمونه، ویک اسـ هاي گردآوري و تحلیل اطالعات درمورد محیط و کند محیط یک سـ

گردد، هاي) محیط میهاي (ساختهاي متنوع از جمله دیگر سـازه ه فعالیتهاي متخذه بر اسـاس تحلیلی که منجر ب تصـمیم 
شـــود محیط، تحلیل را تولید کرده ولی به طور واقعی این تحلیل اســـت که محیط را به شـــود. اگر چه فرض میســـاخته می

شود که یفرض م» تئوري سـاخت اجتماعی واقعیت «نحوي شـکل داده که سـازمان به آن واکنش نشـان دهد. بر اسـاس     
گیرندگان ها را شکل داده، گویی که از آن دو جدا بوده است. چون تصمیماین محیط وضـع شـده، هم تحلیل و هم تصمیم  

ها واقعیت گوییم آنکنند، میدهند خلق میاز طریق گردآوري و تحلیـل اطالعـات، محیطی را که به آن واکنش نشــــان می   
  کنند.ه را که باید جهان عینی تصور کنند، وضع میچسازند و آنمحیط را به صورت اجتماعی می

ــاخت  ــع س ــحه میموض ــازمان گذارد که طبقهگرایان اجتماعی بر این نکته ص ــتفاده براي درك س ها هاي زبانی مورد اس
اند. یعنی (نظیر محیط، سـاختار، فرهنگ) به معناي عینی، واقعی یا طبیعی نیسـتند. بلکه محصـول باورهاي اعضاي یک جامعه   

ــتفاده میما معانی واژه ــازیم. بدین ترتیب درون بکنیم، ابداع و ماندگار میهایی که بعداً براي درك جهان اســ ــتر ســ ســ
  کنیم.ایم، کنش نشان داده و آن را تفسیر میفرهنگی، که خود ساخته-اجتماعی

گیرد، به ه به خود میگونگرایان اجتماعی تا حدي مدرن اســت زیرا که به محض آن که جهان حالت شــیءنگاه ســاخت
ــورتی درمی ــتآید که بیانگر دیدگاه عینیصـ ــیءگرایان محض اسـ گونه . در عین حال، این ایده که واقعیت آن طور که شـ

ــازمانی ارائه میشـــود چندان عینی نیســـت، درك جدیدي از بیمی ــازمانثباتی و پتانســـیل براي تغییر سـ ها، کند. اگر سـ
توانیم سـازیم و اگر از این فرآیندها آگاه باشیم می اند، پس ما آنها را پیوسـته از نو می هاي) اجتماعیهاي (سـاخت سـازه 

هاي تفســیري در بررســی مبانی ذهنی و اجتماعی واقعیت-هاي نمادینآنها را در فرآیند نوســازي، تغییر دهیم. پژوهش
تفسیري -کنند. این امر، نگاه نمادینآغاز می سـازمانی کار خود را با آگاه سـاختن ما از مشارکتمان در فرآیندهاي سازمانی  

خواهند کنترل این فرآیندها را در دســت بگیرند و جهان ســازمانی را در راســتاي مدرنی که میرا با نظریه پردازان پســت
  دهد.تر از نو بسازند، پیوند میخطوط رهاتر و آزادانه

  در متن فوق، اطالعات کافی درباره همه موارد زیر وجود دارد بجز: :1سؤال 

  هاي اجتماعی نظیر سازمانسازي در محیطگونه) فرآیند شیء1
  تفسیري به وضع واقعیت و ساخت اجتماعی واقعیت-) نگاهی نمادین2
  گرایان اجتماعی با دیدگاه مدرن ) مقایسه دیدگاه ساخت3
  ان موافق و مخالف تئوري ساخت اجتماعی واقعیتپرداز) ارائه نظرات نظریه4
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  4گزینه  پاسخ:

  در متن آمده است. 1توان دریافت که گزینه می» سازمان«و » سازيءگونهشی«: با دقت در دو واژه 1رد گزینه 
ــیء«مفهوم «در پاراگراف اول آمده اســــت که   بازيتواند با کار فردي که نوعی نمایش پانتومیممی» گونه کردنشــ

صور کنیم که دارد، تکند، مقایسه شود. این فرد با وانمود کردن برقراري تماس با درب اتاق با دیوار، ما را بر آن میمی
  .»توانیم شیء غایب را از طریق گفتار و حرکات توصیفی وي ببینیم.میما  -نوعی دیوار یا درب وجود دارد 

این نوع نمایش و واقعیت آن اســـت که ما از تفاوت بین تفاوت بین  «آمده اســت که   دومو نیز در پاراگراف 
ــگر در ذهن ما خلق می ــع واقعیت، ما خود محیط، فرهنگ، دربی که نمایشــ کند و درب واقعی آگاهیم. با این نگاه به وضــ

  »..سازیم، اما زمانی که چنین کردیم، تفاوت اندکی بین مخلوقات ما و واقعیت وجود داردرا می سازمانیاستراتژي یا 

  در متن آمده است. 2توان دریافت که گزینه می» واقعیت«و » تفسیري-نمادین«: با دقت به دو عبارت 2رد گزینه 
هاي اجتماعی واقعیتدر بررســـی مبانی ذهنی و  تفســـیري-نمادینهاي پژوهش«در پاراگراف آخر آمده اســـت که 

 ».کنند.کار خود را با آگاه ساختن ما از مشارکتمان در فرآیندهاي سازمانی آغاز می سازمانی

ــاخت«: با دقت به عبارت 3رد گزینه  در متن آمده  3توان دریافت که گزینه می» مدرن«و » گرایان اجتماعیدیدگاه سـ
  است.

ــت که  ــاخت«در پاراگراف آخر آمده اسـ ــ مدرنتا حدي  گرایان اجتماعینگاه سـ ت زیرا که به محض آن که جهان اسـ
  ».گرایان محض است.آید که بیانگر دیدگاه عینیگیرد، به صورتی درمیگونه به خود میحالت شیء

  اي در متن ندارد.در این گزینه، قرینه» مخالف«: واژه 4گزینه 

  نتیجه گرفت؟گرایان اجتماعی توان در خصوص ساختیک از موارد ذیل را میبر اساس متن، کدام :2سؤال 

  کنند.هاي سازمانی تأکید می) بر منشاء ذهنی واقعیت1
  سازي به عنوان یک استراتژي سازمانی تردید دارند.گونهء) نسبت به کارایی شی2
  ) بر این باورند که وضع کردن با تئوري ساخت اجتماعی مغایرت دارد.3
  هاي بسیاري قائل هستند.) بین محیط، فرهنگ و یا ساختار مخلوق ما و واقعیت تفاوت4

  1گزینه  پاسخ:

  : استنتاج از کل متن است.1گزینه 
تفاوت بین این نوع نمایش و واقعیت آن اســت که ما از تفاوت بین «در پاراگراف دوم آمده اســت که : 2رد گزینه 

ــگر در ذهن ما خلق می ــع واقعیت، مادربی که نمایشــ رهنگ، خود محیط، ف کند و درب واقعی آگاهیم. با این نگاه به وضــ
  اي نشده است.اشاره» استراتژي سازمانی«اما به  ... .».سازیم، استراتژي یا سازمانی را می

  .شودنمیاستنباط  3گزینه  چهار و پنج متن آمده، اما از آنها در پاراگراف» گرایان اجتماعیساخت«: واژه 3رد گزینه 
با این نگاه به وضع واقعیت، ما خود محیط، فرهنگ، استراتژي یا سازمانی را «در پاراگراف دوم گفته شده که : 4رد گزینه 

واژه  4اما در گزینه ». ســــازیم، امـا زمـانی کـه چنین کردیم، تفـاوت انـدکی بین مخلوقـات ما و واقعیت وجود دارد.       می
  آورده شده که غلو دارد.» بسیاري«
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  8مهارت شماره   
، »اًحتم«، »فقط«، »بسیار دشوار«، »شدیداً«، »ابداً«، »هرگز«، »همیشه«غلو دارند، مانند  ها ذاتاًبرخی واژه واژگان غلوآمیز:

شد، شانس آن گزینه براي این که پاسخ اي در سـؤال بود که شامل این واژگان می و ... . اگر گزینه» ترین«...و » دقیقاً«، »قطعاً«
  آورد.  صحیح باشد را پایین می

، »دشای«، »ممکن است«، »احتمال دارد«، »گاهی«، »برخی«، »بعضی«اي باشـد که شامل واژگانِ  ینهدر نقطه مقابل، اگر گز
  و ... باشد، احتمال این که آن گزینه پاسخ صحیح باشد زیاد است.» حداقل«، »رودانتظار می«

  بیشتر است. تر داشته باشد، احتمال این که پاسخ صحیح باشد،بنابراین هر قدر یک گزینه بیانی محتاطانه

 :مثال 
تال به اوتیسم هرگز کنند، کودکان اوتیستیک نبوغ دارند، کودکان مبکودکان مبتال به اوتیسم هرگز ارتباط چشمی برقرار نمی

کنند؛ کودکان اوتیسـتیک قادر به نشـان دادن محبت خود نیسـتند؛ اوتیسـم یک بیماري روانی است؛ کودکان     صـحبت نمی 
 . ... کنند وآمیز برقرار نمیتوانند به دیگران لبخند بزنند، کودکان اوتیســـتیک تماس جســـمی محبتنمیمبتال به اوتیســـم 

اي بسیاري از باورهاي جامعه نسبت به این کودکان است. این در حالی است که این کودکان تحریکات حسی را به گونه
شــود، اما به برقراري ارتباط عاطفی در آنها می کنند و همین موضــوع موجب اشــکال در ابراز محبت ومتفاوت درك می

توانند محبت کنند. در صورتی که این کودکان را باور کنید قادر به دادوستد عاطفی با آنها هستید. هر حال این کودکان می
 هدر حقیقت به دلیل تنوع تظاهرات کلینیکی طیف تشـخیص بیمار اوتیسـتیک مشکل است. گاهی اوقات کودکان مبتال ب  

دهند. در آزمایشات پاراکلینیکی درصد از آنها درجاتی از عقب ماندگی ذهنی را نشان می 80اوتیسـم باهوش هستند ولی  
 کودکان مبتال به اوتیسـم باید عوامل قبل و بعد مورد بررسی قرار گیرد. تمام کودکان مبتال به اوتیسم باید از نظر شنوایی 

  مورد بررسی قرار گیرند.
ل هاي مختلفی وجود دارد و فاکتورهاي متعددي را در بروز اوتیسم دخیپیدایش بیماري اوتیسم، تئوريدر مورد علل 

ز موارد ها، آلودگی هوا و بســیاري ازا و آلرژندانند، ازجمله عوامل ژنتیکی، تغییرات ســاختمان مغز، مواد حســاســیتمی
ت والدین نقشی اجتماعی، سبک زندگی و سطح تحصیالشد فاکتورهایی مثل وضعیت اقتصادي، تصـور می  دیگر. حتی قبالً

در بروز این اختالل ندارد، اما اینک نتایج تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی آمریکا نشان داد که احتمال ابتال به اوتیسم 
نشان داده  تشـوند، به دلیل آلودگی بیشتر دو برابر است. همچنین تحقیقا ها متولد میدر کودکانی که در نزدیکی بزرگراه

ــال ول پس از تولد با آلودگی، باعث هاي ااســـت تماس مادر با آلودگی هوا در دوران بارداري و تماس کودك در سـ
 شــود. در نقطه مقابل در بســیاري از متون علمی پرهیز از  خیر رشــد ذهنی کودك و افزایش احتمال بروز اوتیســم می  أت

کودکان بیمار عنوان شــده اســت. دوري از موادي مثل انواع مختلف   برخی غذاها و مایعات، عاملی براي بهبود شــرایط
ها، الك ناخن، اسـپري مو و پودر رختشویی، هم توصیه شده است. همچنین استفاده از برخی مواد غذایی  ها، چسـب رنگ

الوه ع توان گفتو روغن جگر ماهی، سبب بهبود عالئم این کودکان شده است. پس می B6 ها مثل ویتامینو مکمل
  کنند.اي نیز در بروز و بهبود این اختالل ایفاي نقش میبر فاکتورهاي ژنتیکی، عوامل محیطی و تغذیه

در صـورت مشـاهده هر گونه رفتار غیرطبیعی کودك در هر سـنی، مراجعه به متخصـص اولین قدمی است که والدین     
ود. نپزشــکان راهنمایان بســیار خوبی خواهند ب  شــناســان و روا  باید بردارند. روانپزشــکان کودك و نوجوان و ســپس روان  
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کنند و در نمی سألهمشود، برخورد مناسبی با این بسـیاري از والدین، زمانی که تشـخیص اوتیسم براي کودکشان مطرح می  
ــخیص دیگري را براي آنها مطرح   واقع دچار نوعی انکار می ــان مختلف امیدوارند که تشــ ــصــ ــوند و با مراجعه به متخصــ شــ

شوند، د میبینند و از هرگونه اقدامی ناامیوهی دیگر تمام آرزوهایی که براي کودك خود داشتند را نقش بر آب میکنند.گر
توان به کودکان اوتیســــتیک کمک کرد. هرچه اقدامات زودتر انجام  اما خوشــــبختانه امروزه بیش از هر زمان دیگري می 

  شوند، نتایج بهتر خواهند بود.
ویژه، حمایت خانواده ودر بعضی موارد درمان دارویی به بسیاري از کودکان مبتال به اوتیسم در هاي همچنین آموزش

انی است که درمان کودک تر کمک خواهند کرد. در حال حاضر امید زیادي به پیشرفترسـیدن به تجربه زندگی هرچه طبیعی 
ــب و م ــیاري از کودکانی که از نظر ذهنی عقثري گرفتهؤمناس ــخب افتادهاند. حتی بس ــی مثل اند، در انجام کارهاي مش ص

هاي تحصیلی اند. گروهی دیگر مهارتهایی را از خود نشان دادهقابلیت ... هایی نظیر آشپزي وپوشیدن لباس و مهارت
اي حتی به دهکنند و عمانند خواندن، نوشــتن و محاســبات ســاده را به دســت خواهند آورد. بعضــی دبیرســتان را تمام می  

ــگ ــریع اه میدانش ــروع هرچه س ــت و اما نکته مهمروند. نکته مهم ش ــروع گاه بکه هیچتر اینتر مداخالت درمانی اس راي ش
امروزه تحقیقات علمی زیادي درمورد این اختالل انجام شـده اسـت که به نتایج بسیار عالی دست    درمان دیر نیسـت. 

  اند.یافته

  متن فوق استنباط نمود؟توان از کدام یک از موارد زیر را می سؤال:

  عارضه اوتیسم به دلیل پیچیدگی افراد اوتیستیک، کاري بس دشوار است. تشخیص) 1
  ها توانایی دادوستد عاطفی را خواهند داشت.چه با کودکان اوتیستیک درست و منطقی رفتار شود، آن) چنان2
اي ســـی را به گونهها تحریکات حاســـت چرا که آن) ارتباط عاطفی با کودکان مبتال به اوتیســـم امري تقریباً غیرممکن 3

  کنند.دیگر درك می
  ارد.ها وجود د) رابطه مستقیمی بین توانایی کودکان اوتیستیک در برقراري ارتباط چشمی و نبوغ آن4

  2گزینه  پاسخ:

یســـتیک مشـــکل   اوتدر حقیقت به دلیل تنوع تظاهرات کلینیکی طیف تشـــخیص بیمار  «: در متن بیان شـــده  1رد گزینه 
  غلو دارد.» بس دشوار«اما متن گزینه به دلیل واژه ». است.
ادر به در صورتی که این کودکان را باور کنید ق«: قرینه پاراگراف اول متن است. در پاراگراف اول گفته شده که 2 گزینه

  ».دادوستد عاطفی با آنها هستید.
  دارد.: این گزینه نیز نسبت به متن غلو 3رد گزینه 
 از متن قابل برداشت نیست.این گزینه : 4رد گزینه 

  9مهارت شماره   
ــؤاالتی مانند این که  تشــخیص ادامه متن: ــوع خواهد پرداخت؟«در رابطه با س ــنده در ادامه متن به کدام موض ا و ی» نویس

موجود را با تأکید بر جمله آخر متن و موارد مشابه، الزم است پاراگراف آخر متن » احتماالً موضـوع پاراگراف بعدي متن چیسـت؟  «
  کند.زیرا معموالً نویسنده تصویري از ادامه متن در این جمله ارائه می مطالعه کنید.
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ابه آن، و موارد مش» در پاراگراف قبلی متن فوق به چه موضوعی پرداخته است؟نویسـنده  «در رابطه با سـؤاالتی مانند این که  
  د را با تأکید بر جمله اول متن مطالعه کنید.الزم است پاراگراف اول متن موجو

 :مثال 
کنند روزي می گونه که نقلترین حادثه تاریخ علم شروع شد. از سقوط یک سیب. آنسـازي با معروف تالش براي یگانه

اي ایزاك نیوتن زیر یک درخت سـیب نشسته بود که ناگهان با دیدن افتادن یک سیب از درخت، ایده  1665در سـال  
کشــد، ماه را در مدارش به دور زمین نیرویی که ســیب را به ســمت زمین میبه ذهنش رسـید. او اظهار داشــت: همان  

در واقع وي قوانین حاکم بر زمین و آسمان را در یک نظریه یگانه کرد. گرانش د. دارد. این نیرو گرانش نامیده شنگه می
ا اما هنوز ســـه تاي دیگر مانده بود. اگر چه نیوتن قانون گرانش ر ،به صــورت علمی شــناخته شـــد  اولین نیرویی بود که 

کنند که امروزه از هاي دقیقی ارائه میبینینان پیشچبیش از ســیصـــد ســال پیش کشـــف کرد، ولی معادالت این نیرو   
مند ادالت قدرتعبرد. در حالی که این مشـود، مثالً حتی براي هدایت موشـکی که انسان را به ماه می  ها اسـتفاده می همان

سال دانشمندان در مواجهه  250کند. در حدود دانست گرانش چگونه کار میداد. او اصـالً نمی بودند، یک راز او را آزار می
 .زدندرا به آن راه میبا این سؤال خود 

نام  تینانیشآلبرت  او. کرد عوض را چیز همه سوئیس اختراعات ثبت اداره در ايکارمند ناشـناخته  1900	ما در دهها
وق دانست که این افکار او را به سوي حل معماي گرانش سکرد، نمیهنگامی که روي رفتار نور کار می انیشتینداشت. 

 انیشتین شف،ک این محض به. است کیهان در	کشف کرد که سرعت نور نهایت سرعت انیشتینسالگی  26دهد. در می
ــف که هیچ چیز ســـریع روي پدر گرانش یافت. این درجوان خود را رو را از  کند، تصـــور نیوتنتر از نور حرکت نمیکشـ

 .کردل میگرانش دچار مشک
ــألهراي درك این ب ــید به یک ،فرض کنید یک فاجعه کیهانی رخ دهد مسـ ز بین برود. در باره ابدین ترتیب که خورشـ

 عبارت به. شوندیم رها فضا در و شده		سـیارات بالفاصـله از مدارشـان خارج    کنداین حادثه، نظریه نیوتن پیش بینی می
بروز چنین  کند. یعنی در صورتاي عمل میکه به طور آنی در هر فاصله گرانش نیرویی است کردمی تصـور  نیوتن دیگر

ــاس می  ايحادثه ــله اثر آن را احسـ ــتینکنیم. اما ما بالفاصـ ــکل انیشـ ــتین. دیدمی نیوتن نظریه در را بزرگی		مشـ  انیشـ
 .برسند زمین هب خورشید پرتوهاي تا کشدمی طول دقیقه هشت مثالً و	کندآنی حرکت نمی طور به نور که دانستمی

وانست قبل تمی چطور زمین کند،نمی حرکت نور از ترسریع گرانش حتی جهان در چیز هیچ	از آنجا او نشان داده بود
ســـاله از  250شــود. این یعنی غلط بودن تصـــویر  که تاریکی ناشــی از نابودي خورشـــید را ببینیم از مدارش رها   از این

ن تناقض را روشــن باید تکلیف ای انیشــتینکرد پس چرا ســیارات ســر جایشــان هســتند؟  گرانش. اگر نیوتن اشــتباه می
  .کردمی

ســال تفکر ســخت و طوالنی، او  10بعد از حدود  .تالش براي حل این معما را آغاز کرد انیشــتینســالگی  30در حدود 
اند در نظر سـازي یافت. او سه بعد فضا و یک بعد زمان را در حالی که در هم بافته شده در نوع جدیدي از یگانه جواب را

ثل زمان مانند ســطح یک ورق الســتیکی توســط اجرام ســنگین م -زمان نامیده شــد. ســطح فضــا -گرفت. این بافتار، فضــا
ــتاره و		ســـیارات ــا انحناي. شـــودمی		فرورفتگی دچار و آمده کش هاسـ زمان اســـت که چیزي را که به عنوان جاذبه -فضـ

 .آوردشناسیم پدید میمی
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ن را به به صــورت آنی آماند؛ نه به این خاطر که خورشــید باقی میاي مانند زمین در مدارش به دور خورشــید ســیاره
ورشید خگفت، بلکه به این دلیل که زمین انحناي حاصل از وجود گونه که نظریه گرانش نیوتن میآن ،کشدسمت خود می

 تشــکیل موجی اصـل ح گرانشـی  اغتشــاش شـود  ناپدید	کند. با این تفسـیر از جاذبه اگر خورشـید  زمان را دنبال می-در فضـا 
ها در ســطح موج. افتدمی آب	شـوند. خیلی شـبیه به حالتی که یک سـنگریزه در   زمان منتشـر می -فضـا  سـاختار  در که دهدمی

خورشــید را  گونه تغییري در مدارمان به دوریابند. پس تا زمانی که این امواج گرانشـی به ما نرسـد، هیچ  آب گسـترش می 
 .کنیماحساس نمی

با این  د.شــونرعتی برابر با ســرعت نور منتشــر میمحاســبه کرد که این امواج گرانشــی با ســ  انیشــتینعالوه بر این 
ش را به تر تصـــویر جدیدي از ماهیت گرانو از این مهم گرانش نیوتن را حل کرد تناقض با نظریه انیشــتین رهیافت، 

گرانش را  این تصــویر جدید از انیشــتینزمان اســت. -ها در ســاختار فضــافرورفتگیهمگان نشــان داد. گرانش انحناها و 
اضی نشده بود. او ر انیشتیناما هنوز . شد نسـبیت عام نامید. و در طی فقط چند سـال به نامی آشنا براي همگان تبدیل  

ــله روي هدف بزرگ ــدبالفاصــ ــبیت عام بانه. یگتري متمرکز شــ ــازي نســ ــناختهســ ــده زما تنها نیروي شــ انش یعنی شــ
الکتریسیته و  1800هاي سـازي شـده بود. در اواسط سال  نیرویی بود که چند دهه قبل یگانهالکترومغناطیس  س.الکترومغناطی

 .بودند کرده جلب را دانندانشم	مغناطیس توجه

  تر است؟احتمال توضیح کدام یک از مطالب زیر، در ادامه متن، از بقیه کم سؤال:

  ت عام با الکترومغناطیسیسازي نسب) تالش انیشتین براي یگانه1
  هاي قبل از انیشتینسازي نیروي الکترومغناطیس در دهه) یگانه2
  ) دو نیروي الکتریسیته و مغناطیس3
  ) چگونه انیشتین تناقض با نظریه گرانش نیوتن را حل کرد؟4

  4گزینه  پاسخ:

اشاره شده است. ضمن این که درمورد  4جز موضوع مطرح شده در گزینه ها بهدر پاراگراف آخر به موضوعات همه گزینه
  صحبت شده است. موجود در متن 4گزینه 

  10مهارت شماره   
پیدا  تنم در مستقیمبه صورت را سؤاالت درك مطلب از برخی ممکن است پاسخ  :پاسـخگویی به سؤاالت ضمنی از متن 

ارج از متن نیازي خ هاییدانستههرگز به  ،که در این نوع سؤاالت نیز ه باشیدتوجه داشت اما .نکنید و نیازمند اسـتنباط از متن باشـید  
 تنها به صـورت ظاهري متن اکتفا نکرده و سعی بر درك  وتحلیل متن به پاسـخ برسـید. در این صـورت   با تجزیه، بلکه باید ندارید

  ها حساس باشید.معناي آن داشته باشید، همچنین به معناي واژه

 :مثال 
) درمورد آثار نویســندگان و هنرمندان خارجی از Copy Rightقرارداد حق مؤلفین و مصـنفین در اسـتنسـاخ آثارشـان (    

ساخ اند و لذا در این کشورها از آثار و منابع دیگر کشورها استنامضا نکردهجمله حقوقی است که برخی کشورها عمالً آن را 
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د. هر چند ممکن وشــشـود و برعکس آثار مربوط به مردم آن کشـور بدون دریافت حقوقی در کشـورهاي دیگر تکثیر می   می
ز طرف دیگر است، ولی ا صورت مجانی سودآوربرداري آنها از منابع دیگر کشـورها به اسـت به نظر برسـد که میزان بهره  

ــورها بهره ــتفاده قرار می  خود این کشـ ــورهاي دیگر مورد اسـ ــط کشـ گیرد، اي از آثار هنري، علمی و فرهنگی خود که توسـ
ان ممکن اســت شــگذشــته از آن، مقاومت ســایر کشــورها براي در اختیار گذاشــتن منابع علمی و فنی و هنري برند.نمی

  لطمات بسیاري وارد کند.

  توان نتیجه گرفت که نویسنده متن فوق:با توجه به مطالب باال می سؤال:

  کند.) منافع عدم امضا این قرارداد را بسیار زیاد ارزیابی می1
  مخالف امضاي قرارداد حق مؤلفین است.) 2
  ) درمورد عدم امضاي آن تردید دارد.3
 طرفی را انتخاب کرده است.) درمورد امضاي این قرارداد، موضع بی4

  3گزینه  پاسخ:

صورت مجانی برداري آنها از منابع دیگر کشورها بهبه نظر برسد که میزان بهره هر چند ممکن است«در متن بیان شده که 
اي از آثار هنري، علمی و فرهنگی خود که توسط کشورهاي دیگر از طرف دیگر خود این کشورها بهره ولیسودآور است، 

برند. گذشـته از آن، مقاومت سایر کشورها براي در اختیار گذاشتن منابع علمی و فنی و  نمیگیرد، مورد اسـتفاده قرار می 
  ». شان ممکن است لطمات بسیاري وارد کند.هنري
د حق دهند نویســنده معتقد اســت امضــا نکردن قراردای که زیر آنها خط کشــیده شــده، واژگانی هســتند که نشــان می کلمات

  ت.عیب نیسمؤلفین چندان هم بی

  11مهارت شماره  

ــاختـار متن:  ــتند، هـاي درك مطلب در پرســـش برخی س ــاختار متن هسـ یعنی خواهان پیدا کردن رابطه بین  رابطه با سـ
ــتند.  پاراگراف ــت کلی از یک پاراگراف هس ــت با درك متن و نیز  هاي مختلف در یک متن و یا برداش ــورت نیز الزم اس در این ص

   تشخیص دهید.ها، ساختار را توجه به واژه

 :مثال 
ان اســت و اصــطالحاً شــتنها فایده آنها دانســتناي نیســتند که از آن دســته آیندمی دســت به بازار تحقیق از که اطالعاتی

ســــتراتژیک  هاي اگیريروند، بلکه تحقیق بازار باید بتواند راهنماي مدیر در تصــــمیم اطالعـات عمومی بـه شــــمـار می    
یجاد کرده باشد. فرض اي که امنشاء درآمدي بیشتر از هزینه هنگامی باارزش است که بتواندوکار باشد. این تحقیق کسب

توانید محصــول یا مشــتریان پی ببرید. بر این اســاس می نشــدهگفتهکنید که شـما در یک بررســی به یکی از نیازهاي پاســخ 
  جاد کنید.خدمت جدید عرضه کنید یا در محصول فعلی تغییراتی متناسب با این نیاز ای

ــتریان فعلی و بالقوه  ــما را با مش ــازدتان برقرار میتحقیق بازار ارتباط ش ــتکند تا فو کمک می س ها را در بازار رص
ــما بخواهید یک خرده  ــوید که ه تشــخیص دهید. مثالً اگر ش یچ فروشــی در یک موقعیت خاص جغرافیایی برپا کنید و متوجه ش
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 اید. این فرصــت موفقیتندارد، شــما در واقع یک فرصــت مناســب را یافتهفروش مشــابهی در حال حاضــر وجود خرده
  هنگامی ارزشمندتر خواهد بود که در آن منطقه تعداد زیادي از افراد خواهان محصول شما سکونت داشته باشند.

ی کنند یهاي بازار به جاي آن که فرصــتی را شــناســادهد، برخی از تحقیقها را کاهش میتحقیق بازار ریســک فعالیت
ویاي شده بازدارند. فرضاً اطالعات بازاریابی ممکن است گریزيبرنامهپیشممکن است شما را از انجام یک فعالیت از

یه خاص، از یک محصـول یا خدمت که شـما قصـد عرضه آن را دارید، اشباع شده    واقعیت باشـند که بازار در یک ناح  این
  را تغییر دهید یا یک ناحیه دیگر را براي عرضه آن بیابید.  است و بنابراین تصمیم بگیرید که محصول خود

، ساختمان احداث محلکند. فرض کنید که قصـد دارید در یک  تحقیق بازار مشـکالت بالقوه را کشـف و شـناسـایی می    
ت اشـوید که در آن ناحیه تهیه تلفن براي واحدهاي احداثی سـخت است و مخابر  کنید، ولی در تحقیقات بازار متوجه می

اید که جا شــما یک مشــکل بالقوه را تشــخیص داده  نیز در آینده نزدیک طرحی براي توســعه و تأمین تلفن ندارد. در این
  احتمالی یافتن مشتري براي واحدهاي ساخته شده. يعبارت است از دشوار

کنید. مهم است که  پیگیريهاي خود را کند که پیشرفتکند و به شما کمک میتحقیق بازار محکی براي شـما ایجاد می 
ــه  ــنجش و مقایس ــما براي س ر هاي مختلف بدانید. تحقیق بازار مداوم (نظیهاي آینده، موقعیت خود در بازار را در زمانش

دهد که چگونگی پیشــرفت خود در طول زمان را مشــاهده کنید و نیز هاي ســالیانه مســتمر) به شــما این اجازه را میتحقیق
هاي بین دو تحقیق رســم کنید. براي مثال، شــما ممکن اســت در یک ارزیابی به این نتیجه   در بازه نمودار این روند را

دهند و بدین ترتیب شما روند تغییر سـاله تشکیل می  50تا  35درصـد از مشـتریان شـما را زنان     65رسـیده باشـید که   
  کنید.جمعیت مشتریان خود را پیگیري می

ــ کند. اطالعات جمعتان کمک میمیزان موفقیتتحقیق بازار شــما را در ارزیابی  ما کمک شــده در تحقیق بازار به ش
ــیدهکند که بدانید آیا به هدفمی ــنین  هاي خود رسـ ــما زنان سـ ــال  50تا  35اید یا نه. براي مثال اگر بازار هدف شـ سـ

آمیز به ســــمت هدف فقیتوتوانید نتیجه بگیرید که شـــما حرکتی م تر بیان شــــد، میهســـتند، با توجه به نتایجی که پیش 
  اید.داشته

  ساختار پاراگراف پنجم متن چگونه است؟ سؤال:

  ) یک ایده بیان شده و سپس دالیل درستی آن شرح داده شده است.1
  ) یک ایده بیان شده و سپس با مثالی توضیح داده شده است.2
  ) یک ایده بیان شده و سپس در مثالی نادرستی آن توضیح داده شده است.3
  ) یک ایده بیان شده و سپس نتایج آن شرح داده شده است.4

  2گزینه  پاسخ:

اواســط که در » البراي مث« کند. عبارتکمکی اسـت که بازار محک به شـما می   این پاراگراف بیانگر نظر نویسـنده درمورد 
  کند.را تأیید می 2این پاراگراف آمده است و توضیحات مربوط به آن، صحت گزینه 
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  12شماره مهارت   
ها را بررســی کنید. حتی اگر به یاد داشـته باشـید که در بخش درك مطلب الزم اسـت همه گزینه   هاي نادرسـت:  رد گزینه

ــخیص دادید، گزینهگزینـه  ــحیح تشـ ــی کنید و دالیل رد آنها را براي اي را در همان ابتدا به عنوان گزینه صـ هاي دیگر را بررسـ
  هاي بخش درك مطلب، چند مورد را به خاطر داشته باشید:گزینه خودتان مشخص کنید. براي ارزیابی

  ها را حداقل دو بار بخوانید.هر یک از گزینه -
  ) و عالمت سؤال (؟) استفاده کنید.×در ()، ضربها از نمادهاي تیک (در هنگام ارزیابی گزینه -
اي از نظر صحیح است. توجه کنید که در صورتی که گزینه اي اسـتفاده کنید که از نظر شما احتماالً گزینه در کنار گزینه از 

  شما صحیح است، نباید عجله کنید. شاید گزینه دیگري نیز وجود داشته باشد که به نظر شما درست است. 
ها را به صــورت مجزا بررســی نکنید. به این صــورت که به عنوان مثال اگر بین هنگامی که بین دو گزینه مردد شــدید، گزینه

، بلکه باید با مقایسه این »درست است؟ 3آیا گزینه «و یا » درسـت است؟  1آیا گزینه «مردد هسـتید، نگویید که   3و  1هاي گزینه
  نید.اي رفتار کهایی که مردد هستید، به صورت تقابلی یا مقایسهها به جواب برسید. بنابراین در رابطه با گزینهگزینه

ویی به گتواند جواب تســت باشــد. بهتر اســت در هنگام پاســخ کنید که از نظر شــما قطعاً نمی اي اســتفادهدر کنار گزینه ×از 
  بزنید. ×هایی که از نظر شما قطعاً نادرست است را حذف کرده و سؤاالت، در ابتدا گزینه
  داشته باشید. اي استفاده کنید که درمورد آن تردید دارید و الزم است بر روي آن تأمل بیشترياز ؟ در کنار گزینه

 نکته  
  ی که پیش از این ذکر شد، به پاسخ رسیدید، جواب نهایی را عوض نکنید.هایاگر با رعایت همه مهارت -
  شوند.به خاطر داشته باشید که پاسخ سؤاالت درك مطلب در آزمون استعداد تحصیلی، لزوماً به ترتیب در متن ظاهر نمی -
اید، طول کشید و همچنان مردد بودید، تردید نکنید زمانی که براي آن در نظر گرفتهگویی به یک سـؤال بیش از  پاسـخ اگر  -

و به جاي صـرف زمان بیشـتر، آن را رها کنید. اما در کنار صــورت سـؤال، عالمتی قرار دهید تا اگر در انتهاي آزمون وقت اضــافه    
داشته  به خاطر .هاي صحیح خود را افزایش دهیدعداد پاسختوانید تداشـتید، بدانید که احتماالً با بررسـی مجدد کدام سـؤاالت، می   

  اهمیت زیادي دارد. بخش درك مطلبدر  زمانمدیریت باشید که 



 

  

  
  

  بخش دوم:
 استدالل منطقی

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

  



 24                                                                                                                                                   بخش دوم: استدالل منطقی       

 متمرکز دکتريدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهدي تست؛ ارائهاچپی 
  

ؤاالت . در این سزمینه ذهنی ندارندگونه پیشبرخالف سؤاالت درك مطلب، داوطلبان معموالً از سؤاالت استدالل منطقی هیچ
متن سؤال برخالف بخش درك مطلب، طوالنی نبوده و  .گرددیک سـؤال از آن متن مطرح می شـود و سـپس   یک متن آورده می

  عموماً حاوي یک پاراگراف است.
هاي موجود در متنِ ســؤاالت و تجزیه و تحلیل آنها، باید با توجه به واقعیت از آزمون این بخش به ســؤاالت گوییپاســخبراي 

و جهت پاسـخگویی به آنها، عالوه بر دانستن   چندان سـاده نبوده سـؤاالت اسـتدالل منطقی معموالً    .کنیدپاسـخ صـحیح را پیدا   
ــتید. مهـارت  آور در آزمون دکتري هاي نمرهاین بخش نیز جزو بخش ،با این حالهاي الزم، نیازمند دقت و تمرکز باالیی نیز هسـ

  است.
  ارتباطی به گروه آزمایشی ندارند.هاي عمومی هستند و عموماً هاي بخش استدالل منطقی، متنمتن

  هاي مختلف به شکل زیر بوده است:هاي دکتري در سالاین بخش از آزمونتغییرات 
  متن؛ 10سؤال از  10: 1390سال  -1
  متن؛ 15سؤال از  15: 1391سال  -2
  متن؛ 10سؤال از  10 :1392سال  -3
  متن؛ 7سؤال از  7 :1393سال  -4
  متن. 7سؤال از  7 :1394سال  -5

 نیز یکها مطرح شده و از هر کدام از این متن استداللمتن در بخش  7اسـت، طبق آخرین تغییرات،  طور که مشـخص  همان
  سؤال است. 7داراي استدالل منطقی شود. بنابراین در مجموع بخش سؤال طرح می
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  انواع سؤاالت استدالل منطقی
  مختلفی است: موضوعاتاستدالل منطقی داراي 

  یا ادعا . تضعیف استدالل1
  یا ادعا استدالل تقویت. 2
  گیري. نتیجه3
  )پنهان(فرضیه  . مفروضه4
  رابطه علت و معلولی / رابطه همبستگی. 5
  ارزهاي همگزاره. 6
  ها. جبر گزاره7
  . استدالل استقرایی8
  شخیص ادامه متن. ت9

  . استدالل مشابه10
مورد ســؤال  در آزمون دکتري معموالً شــدهشــود، اما موارد نام برده انواع ســؤاالت اســتدالل منطقی به همین موارد ختم نمی

  است. بیشتر بوده سؤاالت در آزمون دکتري منطق خاصی ندارد، اما به لحاظ آماري تعداد سؤاالت مفروضه اینپراکندگی هستند. 
ده شبه آنها توضیح داده  گوییپاسـخ ، شـیوه  انواع سـؤاالت اسـتدالل منطقی پرداخته شـده و با ذکر مثال   در ادامه به توضـیح  

  .است

  استدالل استقرایی )1
در ابتدا خالی از لطف نیسـت که به معرفی اسـتدالل اسـتنتاجی (قیاسی) پرداخته شود تا تفاوت آن با استدالل استقرایی براي    

  شما روشن شود.
 استفاده با در واقع م،یارفتهیپذ قبل از را هاآن یدرست که است یقیحقا از استفاده با يریگجهینت وشر یاستنتاج اسـتدالل 

 استدالل نوع این نتیجه بنابراین .کنیممی ثابت را جدید حکم است رسـیده  اثبات به هاآن یدرسـت  قبالً که يقواعد و احکام از

  رسیم.  می جزء به کل از استنتاجی استدالل در است. همواره درست

 :مثال 
 .پستانداران، حیوان هستندهمه  -

 .است پستاندار اسب -

 .است اسب حیوانبنابراین: 

تند. عبارت دوم هس» حیوان«، »پستاندار«کند که همه موجودات قرار گرفته زیر نام و عنوان بیان می نخسـت فرض پیش
  .باشد حیوانباید  اسبقرار دارد. در نتیجه  »پستاندار«هم زیر عنوان  »اسب«کند که بیان می

 اسب پستاندار     حیوان
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ــتدالل  ــتقراییاس ــطالحاً با عنوان نتیجه اس ــاهدات یا  گیري از جزء به کل نیز از آن یاد میکه اص ــود، بر پایه تعمیم مش ش
ــت. این روش نتیجه ــد، زیرا لزوماً کل مجموعه با جزئی از آن  گیري نمیرخدادهاي یک جزء به کل اس ــتباه باش تواند به دور از اش

  استدالل استقرایی پذیرفته نیست. ،منطق علم اطر داشته باشید که درهمخوان و یکسان نیست. به خ
 شوند.سؤاالت استدالل استقرایی عموماً در آزمون دکتري به صورت وجود خطایی در استدالل صورت سؤال مطرح می

 :مثال 

ــؤال ــطه اعالم می  :1 س ــین دوره متوس ــده عالقهآموزان بیش از پیش به درس خود بیکند که دانشیکی از مدرس اند، ش

  دهند.تري از آنها تکالیف محوله را انجام میتر و کمزیرا به مرور تعداد کم
  کند؟از موارد زیر لغزش در استدالل مدرس فوق را بهتر مشخص مییک کدام

  کاري خود دارند، در نظر گرفته نشده است.آموزان براي کم) دالیلی که دانش1
  کنند.قدر که الزم است کار نمیآموزان، آنبر دانش ) تعداد زیادي از مردم، عالوه2
  آموزان در نظر گرفته است.آموزان خود را نماینده همه دانش) این مدرس در استدالل خویش، دانش3
  کند.اي که مطرح شده پیشنهاد نمیحل مناسبی را براي مسألهگیري هیچ راه) این نتیجه4

  3گزینه  پاسخ:

به کل (اسـتدالل اسـتقرایی) اسـتفاده شود، ممکن است اشتباهی صورت گیرد و بنابراین این امر     چه از تعمیم جزءچنان
ري کلی کرده گیآموزان خود، یک نتیجهدر این سـؤال مدرس با توجه به وضعیت دانش  لغزشـی در اسـتدالل فوق اسـت.   

  است که ممکن است صحیح نباشد.

همه سـاکنین روم بود. مورخان این دشـمنی را به وســیله مدارك    ، ســردار بزرگ رومی، منفورژولیوس سـزار : 2سـؤال  

ــان داده  ــزار نشـ ــرایط خاص مرگ سـ ــت که در پایان، حتی بهترین متعددي مربوط به شـ اند. این مدارك حاکی از آن اسـ
دوســت او، بروتوس، خواهان به قتل رســاندن او بود. ســیاســتمداران و ســناتورهاي رومی نیز براي قتل او دســت به   

  چینی زدند. ئهتوط
  خطاي موجود در استدالل فوق، آن است که نویسنده ............................ .

  شود.) به نظر مراجعی فاقد صالحیت متوسل می1
  ) گمان بر آن دارد که هر چیز درمورد گروهی صدق کند، درباره بخشی از آن گروه نیز صادق است.2
  کند.به عنوان مدرکی جهت انکار آن ادعا استفاده می ) از یک ناکامی براي اثبات یک ادعا3
  زند.گیري میاز تجزیه و تحلیل یک گروه کوچک که نمایانگر جامعه کل موردنظر نیست، دست به نتیجه) 4

  4گزینه  پاسخ:

عمیم داده ت سزار به همه ساکنین روم)دوستان و اطرافیان از قسـمتی از کل جامعه را به همه ( برداشـت   در این سـؤال 
  است.شده 
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   تضعیف استدالل یا ادعا )2
ستدالل اآن است. متن سؤاالت تضعیف  و تضعیف نتیجه دار کردنزیر سـؤال بردن و خدشه تضـعیف یک اسـتدالل به معناي   

جا که نآ نابراین در ابتدا باید تشـخیص دهیم نتیجه استدالل چیست و سپس مقدمات آن را بیابیم. از ب گزاره هسـتند.  4تا  2داراي 
  نتیجه به مقدمات وابسته است، براي زیر سؤال بردن نتیجه، باید مقدمات را زیر سؤال ببریم.

  :شودمطرح میدو شکل ذیل به سؤاالت این نوع استدالل منطقی 
(= کدام گزینه، استدالل مطرح شده در  کند؟اسـتدالل یا ادعاي فوق را بیشتر تضعیف می  ،. کدام گزینه در صـورت صـحت  1

  کند؟)صورت سؤال را تضعیف می
(= کدام گزینه، استدالل مطرح شده در  کند؟اسـتدالل یا ادعاي فوق را کمتر تضـعیف می   ،. کدام گزینه در صـورت صـحت  2

 کند؟)صورت سؤال را تضعیف نمی

ن است. در واقع در این نوع سؤاالت، ای» کندتضعیف می«ا برابر ب» کندبیشـتر تضعیف می «، طور که در باال اشـاره شـد  همان
ها استدالل صورت سؤال را در درجات مختلف تضعیف کنند و پاسخ صحیح بیشتر از همه تضعیف کند! گونه نیست که همه گزینه

  پردازد.  یف میبه تضعکنند و تنها پاسخ صحیح است که ها اصالً استدالل صورت سؤال را تضعیف نمیبلکه معموالً بقیه گزینه
است. » کندتضعیف نمی«برابر با » کندکمتر تضعیف می«یعنی  در مورد نوع دوم این سـؤاالت نیز همین موضوع برقرار است. 
  کنند.میکند و بقیه تضعیف میندر این سؤاالت معموالً فقط یک گزینه صورت سؤال را تضعیف 

ها نوعی احتیاط را در صورت سؤال در این سؤاالت چیست؟ در حقیقت این واژه» کمتر«و » بیشـتر «هاي کار بردن واژهعلت به* 
  کاري تا گزینه صحیح از دید طراحان سؤال بهتر توجیه شود.کنند؛ نوعی محافظهلحاظ می

 :مثال 

در ي براي گاز ابراي تشــویق خانوارها به اســتفاده از گاز به جاي نفت، تخفیف ویژه یک شــرکت فروش گاز :1 ســؤال

ــرکت باور دارد با توجه به این که این تخفیف هزینه تغییر تجهیزات نفت  ــوز را  نظر گرفته اســت. این ش ــوز به گازس س
  کند، بسیاري از مردم از نفت به گاز روي خواهند آورد. جبران می

  است؟ غلطدهد که برنامه این شرکت کدام گزینه در صورت صحت، نشان می
  اند که قیمت نفت افزایش خواهد یافت.کردهبینی ) اقتصاددانان پیش1

  کنند.دهی شرکت گاز قرار دارند، براي گرمایش از گاز استفاده میخانوارهایی که در حوزه خدمات %30) حدود 2
ــتفاده می 3 ــیاري از مردم که از نفت براي گرمایش اس ــبت ) بس ــتر آن نس به گاز  کنند، این کار را به دلیل امنیت بیش

  د.دهنانجام می
  کنند.یمکنند، در صورت ارزان شدن نفت، از آن استفاده ) بسیاري از خانوارهایی که در حال حاضر از گاز استفاده می4

  3گزینه  پاسخ:
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 :سؤال صورت ساده کردن گام اول 

  مت گازتخفیف قی ین که مردم از نفت به گاز بیایند:براي ا  نفت
  هزینه تغییر تجهیزات از نفت به گاز کنندهجبران  گاز

  
  جامعه    

  هابررسی گزینه :دومگام 

  اي هم پایان با موضوع متن است:گزینه: 1گزینه رد  -
 پایاندو گزاره همغییر مصرف از نفت به گاز        ت: افزایش قیمت نفت       1گزینه حرف  
  متن: تخفیف روي قیمت گازحرف 

  ستند.کننده هم نیپایان لزوماً تقویتاسـت. دو گزاره هم  هماي را گویند که نتیجه نهایی آنها مانند دو گزاره :پایاندو گزاره هم *
دهی شــــرکت گاز قرار دارند، براي گرمایش از گاز اســــتفاده   خانوارهایی که در حوزه خدمات %30: حـدود  2گزینـه   رد -

  برد.کند و نه زیر سؤال میاین گزینه خنثی است و حرف متن را نه تأیید می کنند.می

  ربط است.گونه که نسبت به متن بیعبارتی است گزارش :عبارت خنثی *
در گرایش  ها تأثیريامنیت براي مردم مهم اســت، نه هزینه! پس کاهش هزینه کند کهاین گزینه بیان می: 3گزینه  -

  چون اولویت مردم امنیت است. مردم به گاز ندارد!

  کنند.کنند، در صورت ارزان شدن نفت، از آن استفاده می: بسیاري از خانوارهایی که از گاز استفاده می4گزینه رد  -

کننده نیســت، اما تقویت 4گزینه بر فاکتور مالی اسـت و قطعاً   4نه درسـت اسـت تأکید متن سـؤال و نیز گزی   
  جهت با هم نیستند.این دو هم کننده هم نیست! چونتضعیف

ارزان شدن 
  نفت

  گاز  تخفیف روي گاز    نفت  

  یادمان باشد که استدالل جهت دارد. :جهت داشتن استدالل *

 اگر بتوانید صورت سؤال را به زبان خودتان بیان .متن سؤال را ساده کنیددر سـؤاالت اسـتدالل منطقی، سـعی کنید     توجه:* 
 هاي زیر استفاده کنید:توانید از روششود. بدین منظور میبرایتان آسان میکنید، حل سؤال 

تواند در در بسـیاري از سـؤاالت، رسم شکل، خالصه کردن اطالعات در قالب جدول و ... می  سـازي کنید:  مسـأله را مدل  -1
 تر از سؤال بسیار مؤثر باشد.ایجاد طرحی ملموس

  کند.کردن، در حل سؤاالت استدالل منطقی کمک زیادي می این گونه فکرنویسی کنید: خالصه -2
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هاي وارده به کودك در حین تولد است. این موضوع در اثر هاي روانی در بین اطفال نتیجه استرسناراحتی :2 سـؤال 

کند، مورد کشـف همبسـتگی مثبت بین زمان الزم براي زایمان مادر و زمانی که کودك در ماه اول صرف گریه کردن می  
  قبول قرار گرفته است. 

  زند؟یک از جمالت زیر اگر صحیح فرض شوند، به استدالل فوق کمتر صدمه میکدام
  هاي روانی به دست نیامده است.کند و ناراحتیبین مدت زمانی که کودك گریه می اي) هیچ رابطه1

  د.کننآورند، مشخص میرا به دنیا می) زمان تقریبی الزم براي زایمان را پزشکان یا ماماهایی که کودك 2
  شوند.هاي روانی است، تنها پس از سه ماهگی در کودکان ظاهر می) رفتارهایی که نشانه ناراحتی3
  تر.یو در زمان طوالن کند، تا یک زایمان مالیم) یک زایمان باشتاب، بیشتر براي کودك استرس ایجاد می4

  2گزینه  پاسخ:
 Aهاي روانی در بین اطفال: ناراحتی

 Bهاي وارده به کودك در حین تولد: استرس

 Cزمان الزم براي زایمان مادر: 
 Dکند: زمانی که کودك در ماه اول صرف گریه کردن می

B           A   
C          D   

  مثبت است. Dو  Cرابطه همبستگی بیانگر جهت تغییرات است (مثبت، منفی و خنثی). در این رابطه همبستگی 

  طبق نظر نویسنده متن: 
  متناظر هستند. Cو  B      تولد است.  هنگامهاي وارده به کودك زمان الزم براي زایمان مادر شاخصی براي استرس

 Aهاي روانی در بین اطفال است.         کند شـاخصـی براي ناراحتی  زمانی که کودك در ماه اول صـرف گریه کردن می 
  متناظر هستند. Dو 

  بنابراین طبق صورت سؤال، این مفروضات را داریم:
- C  وD .همبستگی مثبت دارند  
- C  شاخصی است برايB.  
- D  شاخصی است برايA.  

، عبارتی خنثی است که به 2برند. در حالی که گزینه مفروضات را زیر سؤال می 4و  3، 1هاي در این سـؤال همه گزینه 
  برد.ندارد و آن را زیر سؤال نمیاستدالل ربطی 

هر اسـتداللی بر پایه تعدادي مفروضـه اسـت. اگر اسـتدالل مجسـمه باشد، مفروضه سنگی است که       :مفروضـات اسـتدالل  * 
  مجسمه روي آن قرار گرفته است. بنابراین براي زیر سؤال بردن، کافی است مفروضات را زیر سؤال ببریم.

  ، معموالً عبارتی خنثی است.»کند؟کند؟ / تضعیف نمیکمتر تضعیف می«پاسخ تست از نوع  :نکته *
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راي کنند و به واسطه تمایل به پول درآوردن و استفاده از شهرتشان بهاي فوتبال دانشگاه را ترك میستاره :3 سؤال

توانست یکی از این استثناها کرد، میفوتبال بازي می Xشـوند. اگر  اي میهاي حرفهایجاد تغییر مثبت در دنیا وارد لیگ
  واسطه تمایل براي ایجاد تغییر مثبت در جهان وارد دانشگاه شد.باشد، زیرا او به

  کند؟گیري متن را رد مییک از موارد زیر اگر صحیح فرض شود، نتیجهکدام
  .به ایجاد تغییر مثبت در جهان نیستند گاه قادرکنند، تقریباً هیچاي بازي می) کسانی که فوتبال حرفه1

تفاده اند، هرگز از شهرتشان براي هدف پول درآوردن اسهاي فوتبالی که واقعاً توان بالقوه خودشان را شناخته) سـتاره 2
  کنند.نمی

  ستند.ه شوند، در موقع ترك دانشگاه از این انگیزه تهی) افرادي که با انگیزه ایجاد تغییر مثبت وارد دانشگاه می3
  کند، یک فوتبالیست است.اي بازي میکه در یک لیگ حرفه X) بر همه ثابت شده است که 4

  3گزینه  پاسخ:

  ستاره فوتبال بودن
  ايهاي حرفهترك دانشگاه و وارد شدن به لیگ           تمایل داشتن به پول درآوردن                   

  تغییر مثبتاستفاده از شهرت براي ایجاد تمایل به 
  د.شاي مید و وارد لیگ حرفهکرکرد، دانشگاه را ترك میفوتبال بازي می Xنتیجه متن: اگر 

  نتیجه متن باید بر سه فرض مطرح شده در فوق استوار باشد، یعنی:
X .ستاره فوتبال است  
X                     .ود.شمی ايهاي حرفهو وارد لیگکند ترك میرا دانشگاه                        تمایل دارد پول درآورد  
X .تمایل دارد از شهرت براي ایجاد تغییر مثبت استفاده کند  

  بدان پرداخته شده است. 3ها است که در گزینه رد شدن نتیجه ناشی از زیر سؤال رفتن یکی از فرض

 تقویت استدالل یا ادعا  )3

  شود:ذیل مطرح می مشابه سؤالسؤاالت این نوع استدالل منطقی 
کند؟ (= کدام گزینه، اسـتدالل مطرح شده در  می تقویتکدام گزینه در صـورت صـحت اسـتدالل یا ادعاي فوق را بیشـتر      -

  کند؟)می تقویتصورت سؤال را 
  تقویت استدالل به معناي تقویت نتیجه استدالل است و براي تقویت نتیجه الزم است اجزاي استدالل تقویت شود.

 :مثال 

رونما و به برخی دیگر دا» الف«ها انجام گرفت، به برخی از آنها داروي جدید در آزمایشــی که بر روي ســیگاري :1 ســؤال

ــوم افرادي که داروي   ــال بعد، تنها یک س ــد. یک س ــیدن  » الف«داده ش ــیگار کش ــروع به س دریافت کرده بودند، مجداد ش
دهد که دارونما دریافت کرده بودند دوسوم بود. این آزمایش نشان میکردند. در حالی که این آمار در خصـوص آنانی که  

  در درمان اعتیاد به سیگار، دارویی مؤثر است. » الف«داروي 
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  کند؟گیري متن را بهتر تقویت مییک از موارد زیر، اگر صحیح فرض شوند، نتیجهکدام
  یکسان بود.ها به سیگار ) طی سال پس از آزمایش، میزان دسترسی آزمودنی1

  هاي درمانی دیگر براي ترك اعتیاد بهره بردند.ها از روش) طی سال پس از آزمایش، برخی از آزمودنی2
  گویند که سیگاري نیستند.ها، به دروغ به دیگران میدهند که سیگاري) مطالعات معتبر دیگر نشان می3
رکت داشتند و به سیگار کشیدن دوباره روي آوردند، هایی که در آزمایش ش) یک سـال بعد از آزمایش، درصـد آزمودنی  4

  کمتر از درصد کل جمعیت سیگاري جامعه بود.

  1گزینه  پاسخ:
  گروه اول گروه دوم
 تفاوت داروي الف دارونما

  داروي الف در درمان سیگار مؤثرتر است. نتیجه:

  این نتیجه باید در اثر آن تفاوت باشد.

  جز دارو در مورد دیگري تفاوت داشته باشند.گروه اول و دوم، نباید به 

  کنند.تضعیف مینتیجه سؤال را ها : این گزینه3و  2رد گزینه 
  : عبارتی خنثی است و تأثیري در استدالل ندارد.4رد گزینه 

بعد  شود،شـوند و یک تفاوت براي آنها ذکر می ها، دو گروه در متن ذکر میاسـت. در این نوع تسـت   ايکلیشـه * این یک تسـت  
ها باید توجه داشـته باشـید که دو گروه یاد شده، نباید به جز مورد مذکور در مورد   شـود. براي حل این تسـت  گیري آورده مینتیجه

  دیگري تفاوت داشته باشند.

باید به ، »ند؟کگیري فوق را تضعیف میکدام گزینه نتیجه«اي که توضـیح داده شد، پرسیده شود که  هاي کلیشـه تسـت * اگر در 
  جز مورد ذکر شده در صورت سؤال، دو گروه در مورد دیگري نیز تفاوت داشته باشند.

 و باالتر اکتان داراي و تاس بنزین و الکل از ترکیبی بنزین، این. شود اسـتفاده  سـوپر  بنزین از بیشـتر  باید: 2سـؤال  

 چهآن از بیش اکسیدکربنیدي سوپر، بنزین سوختن. است معمولی بنزین به نسبت نواکسـیدکربن م از کمتري انتشـارات 
 .کندنمی تولید هستند، فتوسنتز طریق از آن بردن بین از به قادر گیاهان که

 :بجز بخشند،می قوت را فوق استدالل شوند، فرض صحیح که صورتی در زیر، موارد همه
 .کندمی تولید نند،ک تصفیه توانندمی گیاهان که چهآن به نسبت بیشتري اکسیدکربندي مقدار بنزین، مصرف  )1

 .باشدمی معمولی زینبن مصرف از بیشتر کمی متوسط طور به اتومبیل، توسط کیلومتر هر در سوپر بنزین مصرف )2
 .بود هدخوا کمتر انرژي کمبود احتمال است، نیاز مورد سوپر بنزین مصرف با کمتري بنزین که جاآن از )3
 معمولی بنزین به نسبت هم بنزین پمپ هايایستگاه در سوخت این نتیجه در و اسـت  ترارزان سـوپر  بنزین تولید )4

  .بود خواهد ترارزان
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  2گزینه  پاسخ:

  اکتان باالتر بنزین سوپر نسبت به بنزین معمولی                                                -
  وپربنزین معمولی     استفاده بیشتر از بنزین س انتشار کمتر منواکسیدکربن بنزین سوپر نسبت به -
  اکسیدکربن کمتر از میزان مصرف آن توسط گیاهانتولید دي -

  ولی.هاي بنزین سوپر نسبت به بنزین معم: تأیید برتري بنزین سوپر با برشمردن برتري4و  3و  1رد گزینه 
  نثی نماید.خ بنزین سوپر اثرات اشاره شده رااین گزینه بیانگر این نکته است که شاید اضافه مصرف : 2گزینه 

 آسیب اندند سـالم  هايقسـمت  برخی به نخواهی خواهی: نیسـت  ضـرر بی کاري دندان پوسـیدگی  کردن پر: 3سـؤال  

 هچچنان ها،وسیدگیپ از بسیاري و برسد دندان درون اعصاب به پوسیدگی که مضرند وقتی فقط هاپوسیدگی. شـود می وارد
 درون اعصاب کهاین گرم کنند، پر را پوسیدگی نباید پزشکاندندان بنابراین. رسـند نمی مرحله آن به هرگز نشـوند،  معالجه
 .باشند پوسیدگی سوي از خطر معرض در دندان
 باشد؟می فوق محقق استدالل تأییدکننده نحو، بهترین به شوند، فرض صحیح که صورتی در زیر، اصول از یککدام

 .باشد نترلک و نظر تحت مداوم طور به کهاین مگر شود، رها نشده معالجه نباید است، خطرناك بالقوه که بیماري  )1
ــتفاده با نباید اســت، پیشــرفت حال در که بیماري )2 ــتند مســکن فقط که هاییروش از اس  ایجاد موقتی آرامش و هس

 .شود درمان کنند،می
 .شود درمان است، آورزیان قطعاً که روشی از استفاده با نباید است، مضر بالقوه طوربه فقط که بیماري )3
 رویه این که شرط این هب فقط اما بگیرند، پیش را است مفید بلندمدت در که ايرویه هرگونه بایستی پزشکاندندان )4

  .نشود فوري زیان باعث
  3پاسخ: گزینه 

  گراجتناب از پر کردن دندان پوسیده م       شود.میآسیب به دندان سالم پر کردن پوسیدگی دندان حتماً موجب 
  در هنگام رسیدن به اعصاب                           شود.پوسیدگی دندان لزوماً موجب آسیب به دندان نمی

  کند.: نتیجه را تضعیف می1رد گزینه 
  : نسبت به نتیجه استدالل خنثی هستند.4و  2رد گزینه 

 معلولی/رابطه همبستگیرابطه علت و  )4

ــت که در آن رویداد دوم نتیجه ، رابطه علت و معلولی  یدادرورابطه بین یک رویداد (علت) و رویدادي دوم (اثر یا معلول) اسـ
  . است نخست

 :مثال 
  »او موفق شد، چون تالش کرده بود.«

  علت آن.» تالش کردن«معلول است و » موفق شدن« جادر این
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  کننده جهت تغییرات دو پدیده نسبت به یکدیگر است.بیان، رابطه همبستگی
  شود.با زیاد شدن مقدار یک پدیده، مقدار پدیده دیگر هم زیاد می: همبستگی مثبت

  شود.با کم شدن مقدار یک پدیده، مقدار پدیده دیگر هم کم می
  شود.با زیاد شدن مقدار یک پدیده، مقدار پدیده دیگر کم می: منفیهمبستگی 

  شود.کم شدن مقدار یک پدیده، مقدار پدیده دیگر زیاد می با
  دو پدیده نسبت به هم همبسته نیستند و تغییرات یکی بر دیگري مؤثر نیست.: صفرهمبستگی 

 :مثال 
  ».شودبا افزایش ابر، احتمال بارش باران بیشتر می«

  دارند. همبستگی مثبت» بارش باران«و » وجود ابر«جا، در این

  »د.یابآموزان یک کالس، میزان کارایی آن کالس کاهش میافزایش جمعیت دانشبا «
  وجود دارد. همبستگی منفی» کارایی«و » آموزان یک کالسجمعیت دانش«جا بین در این

  »اثر است.افزایش آلودگی هوا بر بیماري سرماخوردگی بی : «صفرهمبستگی 

ــتگی (چه مثبت و چه منفی) نمی نکته مهم:*  ــتنتاج در منطق از وجود یک رابطه همبس توان یک رابطه علت و معلولی را اس
 BعلتA  گیرد که نتیجه می Bو  Aاي هست که از رابطه همبستگی در سـؤاالت اسـتدالل منطقی یک نوع تسـت کلیشه    کرد.

  است که پذیرفته نیست.

 :مثال 

است از  راز مقدار نرمال خود بیشتر است، فساد اداري بیشتر است. بنابراین، بهت ینیجوامعی که ضریب جدر  سـؤال: 

  ینی جلوگیري کنیم تا فساد اداري کمتر شود. افزایش غیرطبیعی ضریب ج
  به مطلب فوق است؟ ترین ایرادیک از موارد زیر قويکدام

  اي نکرده است.) این استدالل به جمعیت جوامع اشاره1
  به کار نرفته است.) شواهد عینی 2
  ) پیامدهاي بلندمدت اقتصادي در نظر گرفته نشده است.3
  ) رابطه علی به درستی برقرار نشده است.4

  4گزینه پاسخ: 

همبسـتگی مثبت برقرار اسـت. در صورت سؤال گفته شده که براي کاهش فساد   » فسـاد اداري «و » ضـریب جینی «بین 
لی است زمند یک رابطه علت و معلوجلوگیري شود، در حالی که این امر نیاینی داري، بهتر است از افزایش ضریب جا

  اي دست یافت.توان به چنین نتیجهو از توضیح صورت سؤال که رابطه همبستگی است نمی
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  هاگزارهجبر  )5
  تواند درست یا نادرست باشد، هر چند که درستی یا نادرستی آن بر ما پوشیده باشد. که می خبرياي است جملهگزاره 
   »999<0« یا »است اول عددي 23« -

ــی ، امريجمالت  ــش ــتی آن   نمی عاطفیو  پرس ــتی یا نادرس ــی درس ــوند چون بررس ها توانند به عنوان یک گزاره گرفته ش
  .معناستبی

  ».جا بردارهایت را از آنکتاب«یا » عددي اول است؟ 2آیا « -
 .کند و قابل تجزیه نیستاعالم می ست که تنها یک خبر راا ايگزاره :گزاره ساده

  . است ساده گزاره چند از ترکیبی دهد، یعنی آگاهی خبر یک از بیشاي است که درباره گزاره :گزاره مرکب
عددي فرد  2«و » اســت امروز دوشــنبه«هاي گزارهاي مرکب از ، گزاره»عددي فرد اســت 2دوشــنبه و  امروز« گزاره -

 .باشد، می»است

 ارزهمهاي گزاره  
 ،یعنی براي همه حاالت منطقی هر دو درسـت یا نادرست باشند  ،داراي یک ارزش باشـند  q و p دو گزاره سـاده یا مرکب اگر 

  :نویسیمگوییم و میمی »(یکسان با آن) q ارز گزارههم«یا به طور ساده  »ارز منطقیهم«را  p گزاره
p ≡ q 

 نقیض گزاره  
را  p گاه نقیضیک گزاره باشد آن p اگر. لف ارزش گزاره اولیه باشـد اارزش آن دقیقاً مخاي اسـت که  ارهنقیض یک گزاره، گز

  ».p نقیض«، »p نه«، »pه چنین نیست ک«خوانیم دهیم و میینشان م p~ با نماد
اي جدید که ارزش آن دقیقاً مخالف ارزش گزاره اصلی پس به این ترتیب نقیض کردن یک گزاره عبارت اسـت سـاختن گزاره  

  شود. در ابتدا گزاره اصلی انجام می» چنین نیست«است و این کار معموالً با آوردن لفظ 
ــورت » عددي اول اســت 7« نقیض گزاره - ــت 7«یا » عددي اول باشــد 7چنین نیســت که «به ص » عددي اول نیس

  .شودنوشته می
به معناي  Falseنشانه  Fبه معناي صحیح و  Trueنشانه  T( .دارد p مخالف ارزشی دقیقاpً~  در همه حاالت منطقی گزاره

  غلط است.)
~p  p 
F 
T  

T 
F  

 ) ترکیب عطفیp ∧ q(  
ــیله لفظ هگزاره مرکب از ترکیب دو گزاره ب ــت بودن ترکیب عطفیگویند. را ترکیب عطفی دو گزاره می» و«وس  ود براي درس

   د.نالزم است هر دو درست باش )q و p( گزاره
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p ∧ q q  p 
T 
F 
F 
F 

T 
F 
F 
T  

T 
T 
F 
F  

و بغداد پایتخت تهران پایتخت ایران اســت  «ولی گزاره  ،اي اســت درســت  گزاره» اول 5زوج اســت و   2«گزاره  -
  .هاي موجود در ترکیب (بغداد پایتخت یونان است) نادرست استچون یکی از گزاره .اي نادرستگزاره» استیونان 

 رکیب فصلی (تp ∨ q(  
ــل از ترکیب دو گزاره با لفظ   q و p اگر ــند گزاره مرکب حاص ــلی دو گزاره می» یا«دو گزاره باش ارزش  .گوییمرا ترکیب فص

 زمانی صفر است که هر دو گزاره نادرست باشد. تنها )qیا  p( گزاره دو ترکیب فصلی

p ∨ q q  p 
T 
T 
F 
T 

T 
F 
F 
T  

T 
T 
F 
F  

ــت یا  2عدد «گزاره  - ــت بودن یکی از گزاره» اول اســـت یکزوج اسـ ــت)، گزاره یکها (با وجود نادرسـ اي اول اسـ
بر دو  125«ولی گزاره  .زوج است) در ترکیب فصلی درست است 2ها (عدد درسـت است چون حداقل یکی از گزاره 

  .اشندبچون هر دو گزاره نادرست می ،اي نادرست استگزاره» پذیر است یا پایتخت عراق بیروت استبخش

 ) ترکیب شرطی q⇒ p(  
ــل از ترکیب دو گزاره با لفظ   q و p اگر ــند، گزاره مرکب حاص ــرطی گزاره» گاهآن ... اگر«دو گزاره باش  q با p را گزاره ش

  دومی نادرست باشد.  تنها زمانی صفر است که گزاره اول درست و ارزش یک گزاره شرطی .گوییممی
  توان بیان کرد:هاي زیر میرا به صورت q گاهآن pاگر 

- q شرط الزم براي p است.  
  .q آن است که p شرط الزم براي -
- p شرط کافی براي q است.  
 .pآن است که  q شرط کافی براي -

p ⇒ q q  p 
T 
F 
T 
T 

T 
F 
F 
T  

T 
T 
F 
F  

  .یک گزاره نادرست است، »1 < 2گاه آن، 2 > 3 اگر«گزاره 
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 ) ترکیب دو شرطی q⇔ p(  
تنها زمانی  است و بالعکس، qشرط الزم و کافی براي  p) که در واقع qگاه آن p(اگر و فقط اگر شـرطی  دو ارزش یک گزاره 

  .یک است که یا هر دو صفر باشد یا هر دو یک
 q ⇔ p q  p 

T 
F 
T 
F 

T 
F 
F 
T  

T 
T 
F 
F  

  هاي زیر بیان نمود:توان به هر یک از صورترا می» 2a < 1گاه آن a < 1اگر «گزاره  -
  .a < 1آن است که  2a < 1براي  کافیشرط 

  .2a < 1آن است که  a < 1شرط الزم براي 

   عکس گزاره شرطی 

به عبارت دیگر، عکس یک گزاره شـــرطی، . گوییممی »q گاهآن p اگر«را عکس گزاره شـــرطی »p گاهآن q اگر«گزاره 
ممکن اسـت یک گزاره شرطی درست باشد  یه باشـند.  اي اسـت شـرطی که مقدم و تالی آن به ترتیب تالی و مقدم گزاره اول  گزاره

  .لعکساش نادرست باشد و بسولی عک

 باشد که نادرست است.می» 2 < 3 گاهآن 2 < 1اگر «گزاره ، »2 < 1گاه آن 2 < 3اگر «عکس گزاره  -

   عکس نقیض گزاره شرطی 

ــرطی گزاره ــرطی که مقدم و تالی آن به ترتیب عبارتند از نقیض تالی و نقیض مقدم  عکس نقیض یک گزاره ش ــت ش اي اس
 باشد. می »p~ گاهآن q~ اگر«گزاره ، »q گاهآن p اگر«گزاره اولیه. به عبارت دیگر عکس نقیض گزاره شرطی 

 :مثال 
» فرد نیســت a گاهآن ،زوج نیسـت  a+  1 اگر«گزاره  ،»زوج اسـت  a+  1 گاه، آنفرد اسـت  a اگر«نقیض گزاره عکس 

  باشد.می

  .ارز استعکس نقیض یک گزاره شرطی همواره با خود آن گزاره هم
  p ⇒ q ≡ ~q ⇒ ~p 

 :مثال 

اي خورند. بردر هفته با هم شــام میهمه اعضــاي آن، حداقل چهار بار اي اســت که خانواده خوشــبخت، خانواده ســؤال:

این که یک خانواده بر اسـاس روال منظم با هم شام بخورند، باید یکی از این دو شرط برقرار باشد: اعضاي خانواده نباید  
کس یا این که همگی براي با هم بودن، حاضر به اختصاص دادن زمان باشند. هیچ اي داشته باشند وهاي پرمشـغله برنامه
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یند. همچنین یک ها باید کار کنند تا احسـاس خوشبختی نما اي پرمشـغله حقیقتاً خوشـبخت نیسـت، زیرا انسـان    رنامهبدون ب
  خانواده تنها در صورتی خوشبخت است که هر یک از اعضایش خوشبخت باشند.

  ؟استاي که خوشبخت باشد، صحیح یک از موارد زیر درخصوص خانوادهاگر اطالعات باال را بپذیریم، کدام
  ) اعضاي یک خانواده حق ندارند به خوشبختی فردي خود فکر کنند.1

  ) اعضاي خانواده نباید پرمشغله باشند.2
  ) اعضاي خانواده باید منظماً از حال هم خبر بگیرند.3
  ) اعضاي خانواده باید براي یکدیگر وقت بگذارند.4

  4گزینه  پاسخ:

  .تک اعضاي خانوادهو خوشبختی تک شام خوردن در هفته شرط الزم خانواده خوشبخت: حداقل چهار بار -
 rخوشبختی خانواده: 

 pروال منظم شام خوردن خانواده در هفته: 
 qتک اعضاي خانواده: خوشبختی تک

  r ⇒ p ∧ q 
(هم روال شام  است. qو  p بودنِ ، صحیحp ∧ qشـرط صـحیح بودنِ   . p ∧ qآن اسـت که   rکه شـرط الزم براي آن 

  .)هستندتک اعضاي خانواده خوشبخت و هم تک استخوردن منظم 

  .شرط الزم خوشبختی هر فرد: کار کردن و داشتن مشغله -
 tداشتن مشغله: 

q ⇒ t 
  .)داشته باشندخانواده مشغله  اعضاي همهصحیح باشد. ( t. پس باید tآن است که  qشرط الزم براي آن که 

توســط  نهاي پرمشــغله اعضــاي خانواده یا اختصــاص زما شــام خوردن خانواده: نداشــتن برنامه شــرط الزم روال منظم -
  .همگی براي با هم بودن

  t~نداشتن مشغله: 
 sاختصاص زمان توسط همگی براي با هم بودن: 

p ⇒ ~t ∨ s 
این است  t ∨ s~صحیح باشد. شرط صحیح بودنِ  t ∨ s~. پس باید t ∨ s~آن اسـت که   pشـرط الزم براي آن که  

تواند صحیح باشد، صحیح است، نقیض آن نمی t پیش از این گفته شد که چون د.نصـحیح باش یا هر دوي آنها  t~یا  sکه 
  دهند.). (همه اعضاي خانواده براي با هم بودن زمان اختصاص میباشدصحیح تواند میs بنابراین 
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  گیرينتیجه )6
و آن چیزي اســت که اگر متن یا اســتدالل را بپذیریم، به » برداشــت«، »خالصــه متن«، »جان کالم«نتیجه متن در حقیقت 

  آید و خروجی متن است. دست می
 تگزاره هستند. سؤاالت این نوع استدالل منطقی مشابه سؤاال 4تا  2گیري هستند، داراي متن سـؤاالتی که در رابطه با نتیجه 

  شود:ذیل مطرح می
  شود؟هاي زیر نتیجه گرفته میام یک از گزینهبا توجه به متن فوق، کد -
  توان برداشت کرد که ... .از متن فوق می -
  یک از جمالت زیر نیز صحیح خواهد بود؟اگر جمالت فوق صحیح باشند، کدام -

ر دحتی اگر متن سؤال ؛ سـؤال عمل کنید  شـده در متن باید بر اسـاس مطالب مطرح نوع سـؤاالت تنها  به این  گوییپاسـخ در 
دانید، متن و اســتدالل موجود در متن را به عنوان یک  چه که میتوجه به آن بدونهاي شــما باشــد. بنابراین  تناقض با دانســته

ــپس با توجه به آنها و از کنار هم قرار دادن آنها، نتیجه ــنده  گیري نمایید.واقعیت پذیرفته و س ــت نظر نویس را  در حقیقت الزم اس
  با او همراه شده و دقیقاً مانند او فکر کنید.چون و چرا پذیرفته، بی

 :مثال 

کننده و فروشنده خوب و متبحري باشد و تعلیم افراد براي اجراي وظیفه فروشندگی و مذاکره تواندهر کسی نمی :1 سؤال

ــرکت، در انتخاب مذاکره مذاکره کردن نیز زمان ــت. بنابراین ش ــندگان  کنندگان وبر و در برخی موارد غیرممکن اس فروش
  باید بسیار محتاط و دقیق عمل کند. 

  گیري کرد:توان نتیجهبا توجه به متن فوق می
  تا حد زیادي اکتسابی است. ) مهارت فروشندگی1

  ) مهارت فروشندگی تا حدود زیادي ذاتی است.2
  داشته باشد.تواند اثرات منفی فراوانی براي شرکت العمر یک فروشنده می) استخدام دائم3
  توان با صرف زمان زیاد در برخی از افراد، مهارت فروشندگی را تا حد مناسبی ارتقا داد.) می4

  2گزینه  پاسخ:

  .هر کسی فروشنده خوبی نیست) 1
  پس باید در انتخاب دقت کرد!                                                           

  .پذیر نیستفروشندگی چندان آموزش) 2

  بر است و در برخی موارد غیرممکن!). پذیر نیست (تعلیم، فرآیندي زمان: فروشندگی چندان آموزش1رد گزینه 
  یعنی فروشندگی چندان اکتسابی نیست.        

  نزده.» فروشنده مبتدي«را به صورت عام آورده و حرفی از » فروشنده«: کلمه 3رد گزینه 
  توان گفت که هر کدام از آنها ممکن است جواب تست باشند! زیرا هر دو نتیجه متن هستند:می 4و  2در مورد گزینه 
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پذیر نیســـت (تعلیم افراد براي اجراي وظیفه فروشـــندگی و مذاکره   : با توجه به متن فروشـــندگی چندان آموزش2گزینه 
نابراین کننده و فروشــنده خوبی باشــد. بمذاکره تواندهر کســی نمیبر و در برخی موارد غیرممکن اســت) و نیز کردن زمان

  فروشندگی تا حد زیادي ذاتی است.
  ، مهارت فروشندگی را تا حد مناسبی ارتقا داد. برخی از افراددر  صرف زمان زیادتوان با : می4گزینه 

ــد ، گفته می»صـــرف زمان زیاد«اگر به جاي  ــد ه میتگف» برخی افراد«و به جاي » صـــرف زمان کم یا نه چندان زیاد«شـ شـ
  وجه صحیح نبود. اما در این حالت، این گزینه در تطابق با متن است.، دیگر این گزینه به هیچ»اغلب/همه افراد«

  ترجیح دارد: 4بر  2اما به دو دلیل گزینه 
  مقابل هم هستند.) 2و  1ال است (گزینه ) وقتی دو گزینه مقابل هم باشند، احتماالً یکی از آنها جواب سؤ1

  نتیجه قسمت اصلی متن است. 2گزینه ) 2

اي را انتخاب کنید که به جان کالم چه بین چند گزینه مردد شــدید، همواره گزینهگیري، چنانهاي نتیجهدر تســت :1 نکته* 
 تر باشد (نتیجه از قسمت اصلی متن).متن نزدیک

  

اي/تقابلی رفتار کنید. وقت خود را با فکر به هر یک از که مردد هستید، به صورت مقایسههایی در خصـوص گزینه : 2* نکته 
زینه برتر که توانید گها با یکدیگر، میهایی که درمورد آنها تردید ندارید، به صـورت جداگانه هدر ندهید. با مقایسه این گزینه گزینه

  پاسخ صحیح است را انتخاب کنید.

ي منطقی و درك مطلب، وقتی دو گزینه مقابل هم هســتند، همانند مثال ذیل، به احتمال زیاد یکی از هادر تســت :3نکته * 
 این دو جواب است.

آمیزي انســان را به ماه برد، همه مردم غرق در هیجان بودند. موفقیت به طور 11هنگامی که فضــاپیماي آپولو  :2 سـؤال 

  انگیزد. هاي شاتل فضایی توجه بسیار کمی را در جامعه برمیامروزه بعد از چهل سال فضاگردي بیشتر، مأموریت
  اي قابل استنتاج از اطالعات ارائه شده در باالست؟کدام یک از نتایج زیر به نحو شایسته

  آورد.هاي فضایی به وجود میهاي فضایی تهدیدي سیاسی به تداوم برنامهعالقه عمومی به مأموریتاهش ) ک1
  نشینی آپولو وجود دارد.به پروازهاي شاتل فضایی نسبت به ماه مندي کمتري) عالقه2
  انگیز بود که نخستین پرواز موفق به فضا بود.به این سبب هیجان 11) مأموریت آپولو 3
ــانه4 ــاتل انجام دهند، که این امر میهاي جدید باید اقدامات بهتري براي اطالع) رسـ ــانی پروازهاي هوایی شـ تواند رسـ

  ور کند.به پرواز فضایی را مجدداً شعله عالقه عمومی

حاشیه
متن 
اصلی

  نتیجه

  (جان کالم متن) نتیجه
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  2گزینه  پاسخ:

  : از متن قابل استنتاج نیست.1رد گزینه 
  گیري قطعی متن است.: نتیجه2گزینه 

: این گزینه نتیجه متن نیسـت، بلکه چون شما انتظار صحیح بودن آن را دارید، ممکن است در وهله اول آن  3رد گزینه 
  را گزینه صحیح بدانید.

  : راهکار است.4گزینه رد 

  .هاي ذهنی خود و مطابق با تفکر نویسنده پاسخ دهیدزمینهبه پیش سؤال را بدون توجه قضاوت نکنید و* نکته: 

 ژن داراي عوض در که ســـالم داوطلب دوازده و Apo-A-IV-1 ژن داراي ســـالم داوطلب دوازده :3ســؤال 

Apo-A-IV-2 ،ســطح. ردندک اســتفاده بود، باال کلســترول داراي که مشــابه غذایی رژیم یک از روزانه هرکدام بودند 
 دوم گروه خون در کلســترول میزان هفته، ســه از پس. اســت قلبی بیماري خطر افزایش نشــانگر خون، کلســترول باالي
 درصـــد 20 بودند، Apo-A-IV-1 ژن داراي که اول گروه افراد خون کلســـترول میزان کهحالی در بود، نکرده تغییر

 .بود یافته افزایش
 شود؟می تأیید دیگر، موارد از بیشتر فوق، استدالل توسط مورد، کدام

 .بگیرد را خون کلسترول افزایش جلوي تواندمی Apo-A-IV-1 ژن وجود  )1
 د،رســمی خاص حدي به شـان خون کلسـترول  میزان کهزمانی باشـند، می Apo-A-IV-2 ژن داراي که افرادي بدن )2

 .کندمی دفع کلسترول
 رژیم یک انتخاب با را بیماري این به ابتال خطر توانندمی باشــند، می قلبی بیماري به ابتال خطر در که افرادي اکثر )3

 .برسانند حداقل به پایین کلسترول داراي
 .آوردمی پایین را خون کلسترول میزان که باشندمی ژنی حامل مردم از نیمی تقریباً )4

  2گزینه  پاسخ:

  صحیح بود.گزینه بود،  Apo-A-IV-2اگر در مورد افرادي با ژن  :1گزینه رد 
: در صــورت ســؤال تفاوت دو گروه ناشــی از ژن بوده اســت و نه رژیم غذایی. بنابراین درباره این گزینه  3رد گزینه 

  صحبتی نشده است.
  اي نشده است.: در صورت سؤال بدین امر اشاره4رد گزینه 

  منطقی از نوع تقویت استدالل، گزینه مدنظر باید متن را تقویت کند.در سؤاالت : نکته* 
  مدنظر را تقویت کند.گزینه باید  متن، گیرينتیجهدر سؤاالت منطقی از نوع 
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  مفروضه (فرضیه پنهان) )7
تن سؤال مشده در هایی از سـوي نویسـنده هسـتند که بیان نشده و بنابراین استداللِ مطرح   فرضها در حقیقت پیشمفروضـه 

فرض «ر واقع . دهستندفرض) در استدالل یک جاي خالی (پیش به دنبال مفروضه پنهانگیري کافی نیسـت. سؤاالت  براي نتیجه
در شده بین مقدمات بیان شدهرابطه گممفروض پنهان  کند؛شـده را پر می گیري انجامموجود و نتیجه مقدماتفاصـله بین  » پنهان

  و نتیجه است.صورت سؤال 
  با توجه به توضیحات فوق، اجزاي یک استدالل در سؤاالت فرض پنهان عبارتند از:

  مقدمات بیان شده -1
  مقدمات بیان نشده (مفروض پنهان) -2
  ساختار منطقی استدالل -3
  نتیجه -4

  : سقراط انسان است.2مقدمه و  ها قلب دارند.: همه انسان1مقدمه  -
  نتیجه: سقراط قلب دارد.

ها یک نتیجه استخراج شده است. در صورتی که فرض مطرح شـده و از کنار هم قرار دادن آن فوق، دو پیشدر اسـتدالل  
  ، آن مفروض پنهان خواهد بود. یعنی:ها ذکر نشودفرضدر متن سؤال، یکی از پیش
  نتیجه: سقراط قلب دارد.       ها قلب دارند.مقدمه بیان شده: همه انسان

  انسان است.سقراط مفروض پنهان: 

باید سـاختار منطقی آن را و در نتیجه نحوه تفکر نویسنده را پیدا کنید و بعد   براي تشـخیص مفروضـات پنهان یک اسـتدالل،   
  جاي خالی در استدالل را مطابق باورهاي نویسنده پیدا کنید.

هاي ما یید ما و در تطابق با دانستهالزم نیست که مورد تأ نشده وبیان ات متن اسـت که مقدم یکی از جا که فرض پنهان،از آن
م و بر پذیریهاي نویســنده را به دور از هر گونه نقد میباشــد. بنابراین در این بخش نیز حق قضــاوت کردن را نداشــته و صــحبت

  مبناي آن عمل می کنیم.
ل منطقی مشابه سؤال ذیل . سؤاالت این نوع استدالاستگزاره  4تا  2متن سـؤاالتی که در رابطه با مفروضـه هسـتند، داراي    

  شود:مطرح می
  است؟ استواراستدالل فوق بر مبناي کدام یک از مفروضات زیر  یاگیري نتیجه -
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 :مثال 

تقاضــا براي مقاطع تحصــیالت تکمیلی معموالً به هنگام شــرایط خوب اقتصــادي، باال و به هنگام رکود، پایین   :1 ســؤال

آنها بر  کند واحتمـال مورد انتظـار وجود شــــغل بر تمایل مردم براي کســــب درآمد بالفاصــــله غلبه می      زیرااســــت.  
  کنند. گذاري میشان سرمایههاي مرتبط با شغلآموزش

  .... ...........................کند .........متن فوق فرض می
  فته است.هاي اخیر افزایش یا) احتمال مورد انتظار وجود شغل در سال1

آینده چنین  شوند، به خاطر کمبود شغل در) کلیه کسـانی که از ادامه تحصـیل در شـرایط نامناسـب اقتصادي منصرف می    2
  رفتاري دارند.

  ) احتمال مورد انتظار وجود شغل به شرایط اقتصادي بستگی دارد.3
  پذیرند.) مقاطع تحصیالت تکمیلی، دانشجویان کمتري را حین رکود می4

  3گزینه  پاسخ:

  : متن حرفی کلی است و چیزي در مورد زمان نگفته است.1رد گزینه 
  ، این گزینه غلو دارد، و اگر غلو نداشت، این گزینه نتیجه بود و نه فرضیه.»کلیه«: به خاطر وجود واژه 2رد گزینه 
  جو.اي پذیرش دانشها بر، نه ظرفیت دانشگاهص تقاضا براي درس خواندن بحث شده: در متن در خصو4رد گزینه 

  ود.شگذاري بر تحصیالت تکمیلی می: مقدمه: بهبود احتمال شغل مورد انتظار منجر به سرمایه3گزینه 
  شود.نتیجه: بهبود شرایط اقتصادي منجر به افزایش تقاضا براي تحصیالت می

 مفروض پنهان: شرایط اقتصادي بر احتمال شغل مورد انتظار مؤثر است.
  گذاري بر تحصیالت تکمیلیسرمایه    بهبود احتمال شغل مورد انتظار    صادياقتبهبود شرایط 

ــت نکته:*  ــد،  و ...» کلیه«، »کامالً«، »همه«نظیر  هاي منطقی و درك مطلب، اگر واژگان غلوآمیزدر تس در یک گزینه باش
ت و غلو را باشند، قطعی وجود داشته در یک گزینههسـتند که اگر  نیز ها برخی واژه ،در نقطه مقابلآید. شـانس آن گزینه پایین می 

ها در یک گزینه، احتمال صــحیح بودن آن گزینه و ... . وجود این گونه واژه »بعضــی«، »برخی«برند؛ مانند در آن گزینه از بین می
  برد.را باال می

امسـال فوران کند تقریباً قطعی است. واقعیت این است که در سه سال گذشته  » الف«احتمال این که کوه  :2سـؤال  

فشانی هاي آتشهر سال و در هشت دهه گذشته تا به حال، هر دهه یک بار فوران کرده است. این افزایش در فعالیت
منجر به یک فوران عظیم خواهد شــد که کوه  به این معنا اســت که فشــار داخل کوه در حال زیاد شــدن اســت و به زودي

متري محلی قرار دارند که  100نظیر آن را قبالً هرگز به خود ندیده اســت. اگر این اتفاق بیفتد، روســتاهایی که در  » الف«
  .وندها را فرابگیرد، باید از سکنه خالی شجا رسید، قبل از این که مواد مذاب آنجریان مواد مذاب سال گذشته به آن

  یک از عبارات زیر، فرض موجود در استدالل فوق است؟کدام
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روي متر دورتر از جایی که ســال گذشــته به آن رســیدند، پیش  100) اگر یک فوران عظیم رخ دهد، مواد مذاب حداقل تا 1
  خواهند کرد.

  ) فشار داخلی کوه آتشفشانی، تا زمان انفجار کوه افزایش خواهد یافت.2
  .تر خواهد بودشده در دنیا عظیمهاي قبلی ثبت، از تمامی فوران»الف«قریب به وقوع کوه ) فوران عظیم 3
  امسال سبب تخلیه یک روستا از سکنه خواهد شد.» الف«) کوه 4

  1گزینه  پاسخ:

  فشار کوه در حال زیاد شدن است و به زودي منجر به یک فوران عظیم خواهد شد. :1مقدمه 
  رود.می دورتر متر 100، مواد مذاب تا ظیم رخ دهدع فوران اگر یک :2مقدمه 
  جا رسید، باید خالی شوند.متري محلی که جریان مواد مذاب سال گذشته به آن 100روستاهایی واقع در  نتیجه:

افزایش فشار 
  داخل کوه

    فوران شدید  
متر  100مواد مذاب تا 

  رود.میدورتر 
  

روستاهایی واقع در  خالی کردن
  متري جریان مواد مذاب 100

اعقه شوند، تقریباً برابر تعداد افرادي است که در اثر صتعداد افرادي که ساالنه در اثر حمله خرس کشته می: 3سؤال 

تعداد قریباً برابر شوند، تشـوند و تعداد افرادي که سـاالنه در اثر صـاعقه در زمین گلف کشته می   در زمین گلف کشـته می 

ــت که در اثر برق  ــانی اس ــتگاه مخلوطکس ــته میگرفتگی دس ــرف کن کش ــوند. ص ــتانش ــتناك و نظر از تمامی داس هاي وحش

 رناك است.کن یا بازي گلف خطتوان نتیجه گرفت که یک خرس تقریباً به اندازه یک دستگاه مخلوطها، میافسانه

  ؟یه داردنویسنده در این متن به آن تککدام مورد، فرضی است که 
  .شودیک پدیده، فقط وقتی خطرناك است که در اکثر موارد، منجر به مرگ می) 1

  .ها نسبت به گذشته، دیگر خطرناك نیستندخرس) 2
  طور خاص مکانی خطرناك استافتد، بهیک زمین گلف، زمانی که رعد و برق اتفاق می) 3
  پدیده است.اي کافی براي خطرناکی یک ) تعداد ساالنه تلفات، نشانه4

  4گزینه  پاسخ:

قه در شوند، تقریباً برابر تعداد افرادي است که در اثر صاعتعداد افرادي که ساالنه در اثر حمله خرس کشته می: 1مقدمه 
  شوند زمین گلف کشته می

ست که در اثر ا شوند، تقریباً برابر تعداد کسانیتعداد افرادي که سـاالنه در اثر صاعقه در زمین گلف کشته می : 2مقدمه 
  شوند. کن کشته میگرفتگی دستگاه مخلوطبرق

  کن یا بازي گلف خطرناك است.نتیجه: یک خرس تقریباً به اندازه یک دستگاه مخلوط
  دهنده میزان خطرناك بودن است.شدگان نشانتعداد کشتهمفروض پنهان: 

ه و تشخیص دهید ک کنیدتوجه  سـؤال از شما خواسته شده،  چه که در صـورت آن ها بهانتخاب گزینه هنگام در مهم: نکته *
نتیجه  قرار گرفته است، سؤالدر سؤاالتی که مفروضه استدالل مورد  خواهد. بنابراین دقت کنیدصـورت سؤال دقیقاً از شما چه می 

    تست انتخاب نکنید.جواب متن را به عنوان 
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  آید.دست میهنتیجه آن چیزي است که اگر متن درست باشد، ب :1 توجه* 
  آن چیزي است که باید باشد تا متن یا استدالل درست باشد.(فرض پنهان) مفروضه 

هاي صورت سؤال قرار براي امتحان کردن صـحیح بودن مفروضه پنهان، کافی است مفروضه را در کنار استدالل  :2 توجه* 
  شده در صورت سؤال توجه کنید.گیري مطرحآنها با یکدیگر و نیز نتیجهداده و به رابطه منطقی 

  استدالل مشابه )8
اي مطرح هشود، از بین استداللشود و سپس از شما خواسته میدر برخی سـؤاالت اسـتعداد تحصـیلی یک استدالل بیان می   

    پیدا کنید.صورت سؤال است را مطرح شده در ها، استداللی که مشابه استدالل شده در گزینه
داشـته باشـید که در این نوع سؤاالت نیز قصد قضاوت در رابطه با صحیح بودن استدالل صورت سؤال را نداشته و تنها   توجه 

  باید فکر نویسنده را دنبال کنید.
شده در طرحماي که استدالل ها، گزینهاستدالل را پیدا کنید و بین گزینه سـاختار در سـؤاالت اسـتدالل مشـابه باید نوع و نیز    

 و یا هر دوي آنها دارد را پیدا کنید. یعنی اگر استدالل صورت ساختارآن، بیشترین تشابه را با استدالل صورت سؤال به لحاظ نوع، 
است، استدالل  qبه  pاستدالل از  ساختارسـؤال از نوع علت و معلول اسـت، اسـتدالل گزینه مربوطه نیز از همین نوع باشد و اگر    

  وطه نیز به همین شکل باشد. گزینه مرب
  در حقیقت در این نوع سؤاالت، استدالل صورت سؤال و نیز گزینه صحیح باید قالب منطقی یکسانی داشته باشند.

 :مثال 

آموزش و پرورش مجانی، بهترین شیوه آموزش موجود است. بنابراین بایستی در جهت ادامه وجود آن تالش : 1 سؤال

ون این اصل هاي تحصیلی دفاع کنیم. چدیگر، ما باید از اصل برابري در برخورداري از فرصتو مبارزه کنیم؛ به عبارت 
  ارزش دفاع دارد. پرواضح است که آموزش عمومی مجانی، بهتر از هر شکل دیگر آموزش است.

  مورد، مشابه نقطه ضعف استدالل مقابل است؟ کدام
اي متفاوت هاي من مثل دوسـتانم هستند. هر کدام به شیوه ابهایم هسـتند. کت هاي من ارزشـمندترین دارایی ) کتاب1

ــحال می ــرم بدهم تا   کند. همانمرا خوشـ ــم، هر چیزي را حاضـ ــته باشـ ــتانم را داشـ ــرم چیزي را بدهم تا دوسـ طور که حاضـ
  هایم را داشته باشم.کتاب

اند. ی دوســـتان واقعی من بودهاند. در اوقات خوشـــی و ناخوشـــکدام از دوســـتانم به من خیانت نکردهوقت هیچ) هیچ2
  کنم.کدام از دوستانم خیانت نمیوقت به هیچبنابراین هیچ

یار ارزشمندتر احترام. مورد احترام دیگران بودن، بسـ دهم فقیر و مورد احترام باشـم تا ثروتمند و بی ) بیشـتر ترجیح می 3
  ها دالر است.از داشتن میلیون

دم دهم. من رادیو یا ضبط خودم قهمین دلیل است که به آن مرتب گوش میورزم و به ) من به موسیقی عشق می4
  کنم، پس واقعاً موسیقی را دوست دارم.وقت موسیقی گوش میبه قدم همراه خودم دارم. چون تمام
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  4گزینه  پاسخ:

  پندارد.در صورت سؤال، نویسنده علت برتر بودن چیزي را خودش دانسته است و آن را امري بدیهی می
  : دالیلی ذکر شده است؛ علت عالقه به کتاب.1رد گزینه 
  : دالیلی ذکر شده است؛ علت خیانت نکردن به دوستان.2رد گزینه 
  : بدون ارائه دلیل، نویسنده ترجیح خود را اظهار داشته است.3رد گزینه 

روي، شــغل به دانشـگاه ب  روي و اگراگر درس بخوانی، به دانشـگاه می «کند که پدري به فرزندش نصـیحت می : 2 سـؤال 

  ».خوانی، بنابراین فقیر و بدبخت خواهی بود.پردرآمدي خواهی داشت. ولی تو درس نمی
  هاي زیر، به استدالل نادرست این پسر شباهت بیشتري دارد؟از استدالل یککدام

هاي مورد ادعا مشکوك اعتبار نشانهجا با خود آورده باشد. هاي معتبري از آن) اگر بشـر به کره ماه رفته باشـد، باید نشانه  1
  است، بنابراین به ماه رفتن بشر مشکوك است.

  ) هر که مساحت بامش بیشتر باشد، برفش بیشتر است.2
) در ماه گذشـــته هر بار پدر کامران به خانه آمد، کامران مشـــغول فوتبال بازي کردن بود. پدر کامران نتیجه گرفت که   3

  شود.یکامران در آینده فوتبالیست م
، بنابراین تصادف کنیم) اگر با سرعت غیرمجاز رانندگی کنیم، تصادف خواهیم کرد. ما با سرعت غیرمجاز رانندگی نمی4

  نخواهیم کرد.

  4گزینه  پاسخ:

  استدالل صورت سؤال:
  درس خواندن         دانشگاه رفتن

  اندن         فقیر شدندرس نخو                                                      
  دانشگاه رفتن         داشتن شغل پردرآمد

p         q 
                  ~p         ~r 
q         r 

  :1رد گزینه 
  هاي معتبرآوردن نشانه         رفتن بشر به کره ماه
  ها         تردید در رفتن بشر به کره ماهتردید در اعتبار نشانه

p        q         ~q         ~p 
  :2رد گزینه 

  برف بیشتر         مساحت بام بیشتر
p        q            

  :3رد گزینه 
  تصویر همه روزه پدر در هنگام آمدن به خانه         فوتبال بازي کردن کامران

  فوتبال بازي کردن کامران         فوتبالیست شدن کامران
p        q            q         r               

  



 46                                                                                                                                                   بخش دوم: استدالل منطقی       

 متمرکز دکتريدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهدي تست؛ ارائهاچپی 
  

  :4گزینه 
  سرعت غیرمجاز         تصادف

  عدم رانندگی با سرعت غیرمجاز          عدم تصادف
p        q        ~p         ~q 

، بلکه باید نتیجه p        ~q~ نتیجه گرفت که p        qتوان از طور که در صــورت ســؤال، بیان شــده که نمیهمان
  ، در گزینه صحیح هم باید به دنبال همین نوع استدالل بود.p         ~q~گرفت 

بودن یک فرد به ارزیابی چگونگی اعمال سابق او بستگی دارد. مجموعه کارهاي نیک » خوب«قضاوت درباره : 3سؤال 

ــود. بنابراین او محســوب می» خوبی«یک فرد، تنها معیار  اي از اعمال موعهکننده مجیک نفر، تنها بیان نامیدن» خوب«ش
  خوب اوست و هرگز ضامن خوب بودن کارهاي متصور و آینده او نیست.

  اي است که در استدالل فوق وجود دارد؟هاي زیر، داراي همان نقیصهیک از استداللکدام
آوري اســت که او تا به هاي امتیازپرتاب ) موفق نامیده شــدن یک بازیکن بســکتبال، الزاماً در ارتباط مســتقیم با تعداد1

وفق محســوب هاي یک بازیکن بســکتبال که محال انجام داده اســت. بنابراین هیچ قضــاوتی درباره توفیق آتی پرتاب 
  توان کرد.شود، نمیمی
اســتخدام  یگانه دلیل» با ورزشــکاران صـحبت کردن «) وظیفه یک روانشـناس ورزشــی، صــحبت با ورزشــکاران اســت و  2
  ت.کند، روشن نیساي درباره یک روانشناس ورزشی که با ورزشکاران صحبت نمیدن اوست. لذا هیچ نکتهش
رگزیده شدن، شوند. در صورت عدم بسیاستمدار نامیده می» توسط مردم برگزیده شدن«) سیاستمداران الزاماً برمبناي 3

  پذیر است.سیاست با علم بر نظرات آینده عموم امکانبینی آینده فرد در توان سیاستمدار نامید. لذا پیشفرد را نمی
این  شود که در گذشته به امور مدیریتی اشتغال داشته است. لذا صرف) یک مدیر الزاماً به این دلیل مدیر شـناخته می 4

  کننده هیچ موضوعی در ارتباط با او نیست.دارد، تعیین» مدیر«که فردي لقب 

  1گزینه  پاسخ:

ویژگی یک فرد را ناشـی از عامل درونی ندانسته، بلکه ناشی از عامل خارجی دانسته است. بنابراین  در صـورت سـؤال،   
  این گونه نتیجه گرفته که این ویژگی در آینده ممکن است پایدار نباشد.

  : همان منطق صورت سؤال را دارد. 1گزینه 
شــده اســـت، اما درمورد عدم قطعیت پایداري آن  : اگر چه عامل ویژگی، یک عامل بیرونی معرفی 4و  3و  2رد گزینه 

  در آینده صحبتی نشده است.

  تشخیص ادامه متن )9
 شود که آن را با بهترین گزینه تکمیل، متن سؤال ناتمام گذاشته شده و از شما خواسته میتشـخیص ادامه متن هاي در تسـت 

کند، همان نتیجه متن اسـت. در واقع مقدمات استدالل  یاي که متن را تکمیل منمایید. در این گونه سـؤاالت گاهی بهترین گزینه 
  .گیري هستندذکر شده و پیام و نتیجه اصلی آن بیان نشده است. از این رو، برخی از این سؤاالت از جمله سؤاالت نتیجه
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 :مثال 

  تواند جاي خالی متن را پر کند؟از لحاظ منطقی، کدام یک از موارد زیر، می: سؤال

تواند کنند، حتی اگر برخالف نظرشان باشد. این امر میمتمدن، اعضاي جامعه اغلب از دیگران تبعیت میدر یک جامعه «
در حضـور عموم، در گردهمایی با افراد ناشـناس و یا در محیط خانه با اعضاي خانواده یا دوستان رخ دهد. این موضوع که   

ده است. دهد، نشانی از یک فرهنگ پیچیمرحله دوم قرار میمستقیم خود را در ارتباط با عالیق دیگران در فردي عالیق 
  .»تواند به نظر ازخودگذشتگی بیاید، اما .......................... در نظر اول، این امر می

  در واقع این طور نیست، بلکه تنها جهل است.) 1
  گیري دشمنی و خشونت شود.تواند سبب شکل) بعضی اوقات می2
  کند.حدودي در راستاي اهداف مربوطه خود عمل می) هر فرد تا 3
  تواند اسامی دیگري نیز داشته باشد.) می4

  3گزینه  پاسخ:

  تواند جنبه منفی داشته باشد.: در متن به ستایش این ویژگی پرداخته شده، بنابراین نمی2و  1رد گزینه 
در مقابل  عبارت درستی است، چون» اما«واژه وجود : جنبه مثبتی است که در راستاي متن است و با توجه به 3گزینه 

  است.» اما«عبارت پیش از 
  : ربطی به متن ندارد.4رد گزینه 
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ــوم ــمت س ــنجش قرار می داوطلبانتوانایی تحلیل  ،در قس ــؤال مورد س ــورت س گیرد. در این بخش براي چند متغیر که در ص
 نند.هاي مختلف قرارگیري متغیرها را پیدا کباید با توجه به شرایط ذکر شده، حالت داوطلباناند، قوانینی وضـع شده و  تعریف شـده 

 هاي زیاديهاي قطعی و نهایی قرارگیري برخی متغیرها را پیدا کرد، اما همواره حالتتوان حـالت گـاهی بـا توجـه بـه قوانین، می    
  باید یکی از این حاالت را انتخاب کرد. تسؤاالهر یک از د که احتمالی بوده و با توجه به صورت مانباقی می

رها، چه قوانین مربوط به متغیهر  . همچنینتر خواهد شــدطبیعتاً هر چه تعداد متغیرهاي مســأله بیشــتر باشــد، مســأله پیچیده 
  ود.بهاي احتمالی بیشتر باشد نیز مسأله دشوارتر خواهد هاي قطعی کمتري را ایجاد کنند و در عوض تعداد حالتتعداد حالت

  هاي مختلف به شکل زیر بوده است:هاي دکتري در سالتغییرات این بخش از آزمون
 مدل؛ 2سؤال از  10: 1390سال  -1

  مدل؛ 3سؤال از  15: 1391سال  -2
  مدل؛ 2سؤال از  10 :1392سال  -3
  مدل؛ 2سؤال از  8 :1393سال  -4
  مدل. 2سؤال از  8 :1394سال  -5

سؤال  4ها مدل در بخش تحلیلی مطرح شده و از هر کدام از این مدل 2اسـت، طبق آخرین تغییرات،   مشـخص طور که همان
  سؤال است. 8شود. بنابراین در مجموع بخش تحلیلی داراي طرح می

هاي در اغلب آزمونروند، اما رسـد و داوطلبان زیادي به سراغ حل آنها نمی گرچه سـؤاالت این بخش کمی دشـوار به نظر می  
 گیرد. بنابراین آشنایی با سؤاالتسـؤال اول بخش تحلیلی سـاده بوده و پاسخ دادن به آنها زمان زیادي از داوطلب نمی   4دکتري، 

  سؤال نماید. 4تواند کمک شایانی به پاسخ دادن به حداقل این این بخش می
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  انواع سؤاالت بخش تحلیلی
  بررسی شروط )1

یعنی  ت.اسشروط برخی سـؤاالت بخش تحلیلی آزمون دکتري بسـیار ساده بوده و پاسخ دادن به آنها تنها نیازمند چک کردن   
اي هاي) بیان شـده در مسأله را به دقت و به طور کامل مرور کنیم و نیاز به انجام کار پیچیده تنها کافی اسـت شـرایط (محدودیت  

  سؤاالت داراي یک متغیر و شرایطی در رابطه با وضعیت آنها است.این نوع  در حل این سؤاالت نداریم.

 :مثال 
کند. هر کد حداقل شامل دو استفاده می Eو  A ،B ،C ،Dتولیدات خود از حروف تولیدي براي کدگذاري یک شرکت 

شکیل کدهاي تتواند از تکرار یک حرف نیز تشکیل شده باشد. در شود و میحرف اسـت که از چپ به راست خوانده می 
  باید شرایط زیر رعایت شود:

 A تواند حرف اول باشد.نمی  

 B .اگر در کدها ظاهر شود باید بیش از یک بار تکرار شود  

 C تواند باشد.حرف آخر یا ماقبل آخر نمی  

 D  در کدهایی کهA .در آنها به کار رفته نیز الزم است، وجود داشته باشد  

 E که نتواند آخرین حرف باشد مگر آنمیB .نیز در آن کد وجود داشته باشد  

در صـورتی که شروط بیان شده در صورت سؤال خوانا نیستند، بهتر است در محله اول اقدام به ساده کردن آنها   توضـیح: * 
  به زبان خود بکنید.

- B  اگر در کدها ظاهر شود باید بیش از یک بار تکرار شود: یاB .در کدها نیست و یا حداقل دو بار هست  
- D  در کدهایی کهA  در آنها به کار رفته نیز الزم است، وجود داشته باشد: اگرA  ًباشد، حتما Dهست. اما ممکن  هم

  نباشد. Aباشد و  Dاست 
- E که تواند آخرین حرف باشــد مگر آننمیB   نیز در آن کد وجود داشــته باشــد: (با تطبیق با شــرط دوم) فقط وقتیE 

  وجود داشته باشد. Bتا  2حرف آخر است که حداقل 

  قرار بگیرد تا یک کد سه حرفی تشکیل دهد؟ BEتواند بعد از حروف حروف زیر می یک ازکدام :1سؤال 

1 (A 2 (B  3 (C  4 (D 

  2گزینه  پاسخ:

اگر در کدها ظاهر شود باید بیش از یک  B، 2کنیم. طبق شرط اسـت را بررسـی می   Eو  Bحروف شـروطی که مربوط به  
تواند آخرین نمی E، 5. طبق شرط است BEBو جواب به صورت  دیگري در کد باشد Bبار تکرار شود. بنابراین باید 

  ست.نیز در آن کد وجود داشته باشد، که این شرط رعایت شده ا Bکه حرف باشد مگر آن
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  توان تشکیل داد؟چند کد دو حرفی با رعایت شرایط فوق می Cو  A ،Bفقط با حروف  :2سؤال 

1 (1 2 (3  3 (6  4 (9 

  1گزینه پاسخ: 
هست و چون کد  Bتا  2اگر در کدها ظاهر شود باید بیش از یک بار تکرار شود. بنابراین در کد حداقل  B ،2طبق شرط 

  داریم. BB، فقط یک کد Bدو حرفی است، با استفاده از حرف 
تواند حرف اول باشد. نمی A، 1قابل بررسـی اسـت: طبق شرط    CCو  AC ،CA ،AAچهار کدC  و  Aبا دو حرف 

 التتواند باشد. در نتیجه دو ححرف آخر یا ماقبل آخر نمی C، 3شـود. طبق شـرط   حذف می ACو  AAپس دو حالت 
CC  وCA مبنی بر این که  4ضـمن این که شرط   شـود. نیز حذف میD  در کدهایی کهA  در آنها به کار رفته نیز الزم

  رعایت نشده است. AAو  AC ،CAدر سه کد  کهاست، وجود داشته باشد، 

  تواند یک کد باشد؟یک از موارد زیر میکدام :3سؤال 

1 (BECB 2 (DCAE  3 (ABBD  4 (CBBE 

  4گزینه پاسخ: 
  کنیم:براي هر یک از کدها، همه شروط مرتبط را بررسی می

   :1رد گزینه 
  اگر در کدها ظاهر شود باید بیش از یک بار تکرار شود، که در این کد رعایت شده است.  B، 2طبق شرط  -

  ست.گونه است، قابل قبول نیتواند باشد، که چون در این گزینه اینحرف آخر یا ماقبل آخر نمی C، 3طبق شرط  -

  : 2گزینه رد 

  تواند حرف اول باشد، که در این گزینه رعایت شده است. نمی A، 1طبق شرط  -
  تواند باشد، که این امر نیز در این کد رعایت شده است. حرف آخر یا ماقبل آخر نمی C، 3طبق شرط  -
ه نیز الزم اســت، وجود داشــته باشــد، که این شــرط نیز رعایت  در آنها به کار رفت Aدر کدهایی که  D، 4طبق شــرط  -

  شده است.  
نیز در آن کد وجود داشـته باشد، این شرط برقرار نیست،   Bکه تواند آخرین حرف باشـد مگر آن نمی E، 5طبق شـرط   -

  بنابراین کد قابل قبول نیست.

  :3رد گزینه 
  تواند حرف اول باشد، بنابراین این کد قابل قبول نیست.نمی A، 1طبق شرط  -

  :4گزینه 
  اگر در کدها ظاهر شود باید بیش از یک بار تکرار شود، که این شرط برقرار است. B، 2طبق شرط  -
  تواند باشد و این شرط نیز برقرار است.حرف آخر یا ماقبل آخر نمی C، 3طبق شرط  -
نیز در آن کد وجود داشــته باشــد که این شــرط نیز برقرار   Bکه تواند آخرین حرف باشــد مگر آننمی E، 5طبق شــرط  -
 ست.ا
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  توان ساخت؟اند، میجمعاً چند کد سه حرفی که از تکرار حروف یکسان تشکیل شده :4سؤال 
1 (1 2 (2  3 (3  4 (4 

  2گزینه پاسخ: 

را ساخت که درستی آنها  EEE و AAA، BBB، CCC، DDD توان پنج کدمی Eو  A ،B ،C ،Dبا پنج حرف 
  را باید با توجه به شرایط بررسی کرد:

- AAA : ــرط ــد، بنابراین این کد نمی A، 1طبق شـ ــتتواند حرف اول باشـ در  D، 4. طبق شـــرط قابل قبول نیسـ
  .رعایت نشده استدر آنها به کار رفته نیز الزم است، وجود داشته باشد، که این شرط نیز  Aکدهایی که 

- BBB 2: طبق شرط ،B  رعایت شده استاگر در کدها ظاهر شود باید بیش از یک بار تکرار شود، که در این کد .  
- CCC 3: طبق شرط ،C برقرار نیستتواند باشد و این شرط حرف آخر یا ماقبل آخر نمی.  
- DDD قابل قبول است: شرطی براي این کد وجود ندارد و.  
- EEE 5: طبق شرط ،E که تواند آخرین حرف باشد مگر آننمیB  برقرار نیز در آن کد وجود داشته باشد که این شرط

  .نیست

گري تواند به کد دیاست، با یکی از تغییراتی که در زیر آمده است، می CCBBEADکدي که به صورت  :5سؤال 

  است، کدام است؟ غیرممکنجز یکی از آنها. این یک تغییر که تغییر یابد به
  هاBبه جاي  D) قرار دادن D 2به جاي  E) قرار دادن 1

 Dبه سمت راست  E) تغییر محل C  4به جاي اولین  E) قرار دادن 3

  1گزینه  پاسخ:

 CCBBEAE :1گزینه 

در آنها به کار رفته نیز الزم اسـت، وجود داشـته باشد، اما این شرط رعایت نشده    Aدر کدهایی که  D، 4طبق شـرط   -
  است.

  CCDDEAD: 2گزینه رد 
  تواند حرف اول باشد که در این کد برقرار است. نمی A، 1طبق شرط  -
  تواند باشد که رعایت شده است.حرف آخر یا ماقبل آخر نمی C، 3طبق شرط  -
  ه نیز الزم است، وجود داشته باشد که این شرط برقرار است.در آنها به کار رفت Aدر کدهایی که  D، 4طبق شرط  -
نیز در آن کد وجود داشـته باشـد که این شرط هم مشاهده    Bکه تواند آخرین حرف باشـد مگر آن نمی E، 5بق شـرط  ط -

  شود.می

  ECBBEAD: 3گزینه رد 
  تواند حرف اول باشد که در این کد برقرار است. نمی A، 1طبق شرط  -
  اگر در کدها ظاهر شود باید بیش از یک بار تکرار شود که این شرط هم رعایت شده است.  B، 2طبق شرط  -
  تواند باشد که این شرط هم برقرار است.حرف آخر یا ماقبل آخر نمی C، 3طبق شرط  -
  شود.یمه نیز الزم است، وجود داشته باشد که این شرط مشاهده در آنها به کار رفت Aدر کدهایی که  D، 4طبق شرط  -
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نیز در آن کد وجود داشـته باشـد که این شرط هم رعایت    Bکه تواند آخرین حرف باشـد مگر آن نمی E، 5طبق شـرط   -
  شده است.

 CCBBADE: 4گزینه رد 
  تواند حرف اول باشد که در این کد برقرار است. نمی A، 1طبق شرط  -
  تکرار شود که این شرط هم رعایت شده است.  اگر در کدها ظاهر شود باید بیش از یک بار B، 2طبق شرط  -
  تواند باشد که این شرط هم برقرار است.حرف آخر یا ماقبل آخر نمی C، 3طبق شرط  -
  شود.در آنها به کار رفته نیز الزم است، وجود داشته باشد که این شرط مشاهده می Aدر کدهایی که  D، 4طبق شرط  -
  باشد که این شرط هم رعایت شده است.نیز در آن کد  Bکه تواند آخرین حرف باشد مگر آننمی E، 5طبق شرط  -

 ،در این گونه سؤاالت متغیرها قرار است برمبناي شرایط ذکر شدهبندي هستند. از این نوع سـؤاالت، سؤاالت گروه اي دسـته * 
 این نوع سؤاالت نیز تنها نیاز به چک در نهایی هر گروه است.بندي شـوند. خواسـته مسـأله تعیین متغیرهاي    هایی دسـته در گروه

  داریم.کردن شرایط ذکر شده 

 :مثال 
در یک میهمانی، میزبانی براي پذیرایی از میهمانان، از پنج نوع میوه خیار، پرتقال، کیوي، ســــیب قرمز و ســــیب زرد  

  عدد از هر نوع) با رعایت قوانین زیر قرار دهد: کند. قرار است وي در هر ظرف، چهار عدد میوه (حداکثر دواستفاده می
  .در هر ظرف، حداکثر از یک نوع سیب باید استفاده شود 

 .اگر از خیار استفاده شود، باید از دو عدد کیوي هم استفاده شود 

 .اگر از کیوي استفاده نشود، حتماً باید از سیب قرمز استفاده شود 

 شود.همراه پرتقال استفاده می شود، یا بهاز سیب زرد یا استفاده نمی 

  توان استفاده کرد؟اگر در ظرف پرتقال و کیوي قرار داده شود، از چه میوه دیگري می :1سؤال 

 همه موارد) 4  خیار) 3  سیب زرد) 2 سیب سرخ) 1

  4گزینه  پاسخ:

بنابراین در ظرف پرتقال، شود. ، دیگر از سیب زرد استفاده نمی1سـرخ اسـتفاده شـود، طبق شـرط      اگر از سـیب : 1گزینه 
، خیار 2جز سیب زرد (طبق توضیحات گفته شده) و خیار (به عت شرط تواند باشـد. میوه دیگر به کیوي و سـیب سـرخ می  

  اشد.تواند هر چیز دیگري ب)، میداشته باشدشود ظرف بیش از چهار میوه باید همراه دو کیوي باشد که موجب می
، از سیب زرد 4شود. طبق شرط ، دیگر از سیب سرخ استفاده نمی1اده شـود، طبق شرط  زرد اسـتف  اگر از سـیب : 2گزینه 

جز سیب سرخ (طبق شود که این حالت برقرار است. میوه دیگر بهشـود، یا به همراه پرتقال استفاده می یا اسـتفاده نمی 
 شود ظرفیتوي باشـد که موجب می ، اسـتفاده از خیار باید همراه با دو کی 2توضـیحات گفته شـده) و خیار (به عت شـرط    

  تواند هر چیز دیگري باشد.ظرف بیش از چهار میوه شود)، می
، اگر از خیار اسـتفاده شـود، باید از دو عدد کیوي هم استفاده شود. یک عدد کیوي در ظرف موجود   2: طبق شـرط  3گزینه 

 شود و خیار و پرتقال هم هست.بوده، یک کیوي دیگر هم اضافه می
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  تواند باشد؟یک از موارد زیر، نمیاگر در ظرف دو عدد سیب سرخ قرار داده شود، دو میوه دیگر، کدام :2سؤال 

 دو عدد کیوي) 4  یک پرتقال و یک کیوي) 3  یک خیار و یک کیوي) 2 دو عدد پرتقال) 1

  2گزینه  پاسخ:

، چون ظرف خود حاوي دو سیب سرخ بوده ، اگر از خیار استفاده شود، باید از دو عدد کیوي هم استفاده شود.2طبق شرط 
  پذیر نیست.گنجایش سه میوه دیگر را ندارد و بنابراین استفاده از خیار در این طرف امکان

توان دو عدد به ها) میاگر فقط یک عدد ســـیب ســـرخ در ظرف میوه قرار گیرد، از کدام نوع میوه (یا میوه :3ســـؤال 

  ظرف اضافه کرد؟
 کدامهیچ) 4  فقط کیوي) 3  فقط پرتقال) 2 کیوي و پرتقال) 1

  1گزینه  پاسخ:

برقرار  1توان استفاده کرد، چون شرط اگر دو کیوي در ظرف کنار سـیب سـرخ باشد، براي میوه چهارم: از سیب زرد نمی  
 چون توان استفاده کردشـود؛ از یک پرتقال می برقرار می 2توان اسـتفاده کرد چون شـرط   شـود؛ از یک عدد خیار می نمی

توان استفاده کرد چون طبق متن سؤال از هر میوه حداکثر دو عدد در ناقض شـروط مسـأله نیسـت؛ از کیوي دیگري نمی   
  گیرد.ظرف قرار می

 1رط توان اســتفاده کرد، چون شــاگر دو پرتقال در ظرف کنار ســیب ســرخ باشــند، براي میوه چهارم: از ســیب زرد نمی 
ــود؛ از یک عدد خیاربرقرار نمی ــرط  نمی شـ ــتفاده کرد چون شـ ــود؛ از پرتقال دیگري نمیبرقرار نمی 2توان اسـ توان شـ

فاده کرد توان اســتگیرد؛ از یک کیوي میاســتفاده کرد چون طبق متن ســؤال از هر میوه حداکثر دو عدد در ظرف قرار می
  چون ناقض شروط مسأله نیست.

ین در آن رعایت شده، یک سیب سرخ برداشت و یک توان از یک ظرف که قواندر چند حالت مختلف می :4سـؤال  

  طوري که باز هم قوانین برقرار بماند؟خیار جایگزین کرد، به
1 (2 2 (3  3 (4  4 (1 

  2گزینه  پاسخ:

ــرط  ــود. بنابراین ظرف باید پیش از جایگزینی   ، 2طبق ش ــتفاده ش ــود، باید از دو عدد کیوي هم اس ــتفاده ش اگر از خیار اس
برقرار باشد. پس وجود سیب سرخ و دو کیوي در ظرف قطعی است.  2باشد که پس از جایگزینی، شرط شـامل دو کیوي  

ــتفاده کرد، چون شــرط  در مورد میوه چهارم: از ســیب زرد نمی ــود؛ از کیوي دیگريبرقرار نمی 1توان اس توان نمی نیز ش
گیرد؛ از ســیب ســرخ و خیار و پرتقال   ر میاســتفاده کرد چون طبق متن ســؤال از هر میوه حداکثر دو عدد در ظرف قرا 

  توان استفاده کرد، چون ناقض شرایط نیستند.می
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 و ماتریس اطالعات جدول )2

ؤاالت به این سـ  گوییپاسـخ شـود. براي  ویژگی براي چند متغیر (شـیء/فرد/...) برشـمرده می   یکدر برخی سـؤاالت تحلیلی،  
ؤال چه که صورت سمورد نظر سؤال را قرار داده و با توجه به شرایط متن و آنتوانید جدولی ترسـیم کرده، در یک سـطر متغیر   می

  از شما خواسته است، سطر دوم را پر کنید.
این  اگر چه ممکن است شود.ارتباط دادن چند متغیر به یکدیگر، شـرایطی تعریف می ، براي این بخش در بعضـی سـؤاالت  اما 

ریس ماتگیري از به ســادگی با بهره اما ،شــوند داشــته باشــندکه با جدول حل مینســبت به ســؤاالتی اي ظاهر پیچیدهســؤاالت 
. شودیمنیز در ستون تثبیت  دیگر متغیردر سـطر قرار داده شده و   متغیر یک. بدین صـورت که  قابل حل شـدن هسـتند  اطالعات 

شـده در صـورت مسـأله قرار داده    فبا توجه به شـرایط تعری متغیر مجهول  ها،سـپس در محل تالقی هر یک از سـطرها و سـتون   
 شود.می

براي پاسـخ دادن به این نوع سـؤاالت، عموماً بهتر اسـت در گام اول، ماتریس را تشکیل داده و بعد از تثبیت دو متغیر    بنابراین 
. ماییدن، با توجه به شرایط متن، جایگاه متغیرهاي قطعی و احتمالی تا حد امکان مشخص )ستوندیگري در سـطر و   در(یک متغیر 

چه که در هر یک از سـؤاالت مطرح شـده اسـت، ماتریس براي هر سـؤال تکمیل گردیده و پاسخ نهایی به     سـپس با توجه به آن 
  دست آید.

 :مثال 
(نه لزوماً به ترتیب) را  Dو  A ،B ،Cیکی از بیماران خود به اسامی ، هر کدام Tو  S ،O ،Uبه اسامی  چهار پزشـک 

  کنند:با رعایت قوانین زیر معرفی می 4یا  3، 2، 1براي انجام آزمایش به یکی از چهار آزمایشگاه 

 B  وC  که بیمارU شوند.معرفی نمی 2و  1هاي نیستند، به آزمایشگاه  

 T کند.شماره زوج معرفی می، بیمار خود را به آزمایشگاهی با  

 هاي فرد پذیراي بیمار پزشک آزمایشگاهU .نیستند  

 D  بیمار پزشکU .نیست 

، قرار سؤال در پاسـخ این : کنید، به این توضـیح کلی دقت نمایید  حلهاي این مسـأله را  پیش از این که سـؤال 

  شود.یک بین هر سه بخشِ بیمار، پزشک و آزمایشگاه برقرار بهاست یک تناظر یک
در  ها.اران و آزمایشگاهها را و یا بیمتوانیم پزشـکان و بیماران را تثبیت کنیم، یا پزشـکان و آزمایشـگاه   می در این مسـأله 

اتریس ها را در سطر ماتریس و اسامی بیماران را در ستون ماسامی پزشک جا پزشکان و بیماران تثبیت شده است:این
  کنیم:چه با توجه به شروط متن و صورت سؤال قطعی است را مشخص میو سپس آن کردهتثبیت 

  است.  Uقطعاً بیمار Aنیستند. بنابراین  Uبیمار  D و Cو  B، 4و  1با توجه به شروط  -
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T U O S   

    A  

    B  

    C  

    D  

بیمار خود را  T، پزشک 2شوند و طبق شرط معرفی می 4و  3هاي فقط به آزمایشگاه Cو  B، بیمار 1با توجه به شـرط   -
نیستند، پس  Uهاي فرد پذیراي بیمار پزشک ، آزمایشـگاه 3طبق شـرط  همچنین  کند.معرفی می 4یا  2هاي به آزمایشـگاه 

  رود.می 4یا  2بیمار این پزشک به بیمارستان 
     4یا  2 4یا  2

T U O S   

    A  

    B 3  4یا  

    C 3  4یا  

    D  

ــک  - ــت،  Aقطعاً  Uبا توجه به این که بیمار پزش ــگاه Cو  Bو بیماران اس روند، بیمار می 4یا  3هاي قطعاً به آزمایش
A ــگاه نمی ــگاه  4تواند به آزمایشـ ــک می 2برود. در نتیجه این بیمار به آزمایشـ ــگاه  Tرود و بیمار پزشـ  4هم به آزمایشـ
  رود.می

  4    

T U O S   

 2   A  

    B 3  4یا  

    C 3  4یا  

    D  

 4یا  3هاي شــماره به آزمایشــگاه Cو  Bرود و بیمارهاي می 2به آزمایشــگاه شــماره  Aبا توجه به جدول فوق، بیمار  -
  رود.جا میبه آن Dماند که بیمار باقی می 1روند و بنابراین تنها آزمایشگاه شماره می

  4    

T U O S   

 2   A  

    B 3  4یا  

    C 3  4یا  

    D 1 
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بیمارش را به کدام آزمایشگاه  Oهاي متوالی معرفی کنند، بیماران خود را به دو آزمایشگاه به شماره Sو  Tاگر  :1سؤال 

  کند؟معرفی می
1 (3 2 (2  3 (1  4 (4 

  3گزینه  پاسخ:

ــده،   ــیحات مطرح ش ــگاه  Tبا توجه به توض ــتد، در نتیجه می 4بیمار خود را به آزمایش ــگاه  Sفرس  3بیمار خود را به آزمایش
 Oماند که بیمار پزشک باقی می 1معرفی شـده، تنها آزمایشگاه   2به آزمایشـگاه   Uجا که بیمار پزشـک  کند. از آنمعرفی می

  کند.ن مراجعه میه آب

ر پزشک ایک از موارد زیر، به ترتیب (از راسـت به چپ)، بیمار پزشک اول و شماره آزمایشگاه بیم در کدام :2سـؤال  

  توان تعیین کرد؟دوم را به طور قطع می
1 (U  وT 2 (T  وO 3 (O  وT 4 (T  وU 

  1گزینه  پاسخ:

  مشخص شده و قطعی است. Tو  Uبیمار پزشکان  و شماره آزمایشگاه Uبا توجه به توضیحات مطرح شده، بیمار پزشک 

شخص توان م(نه لزوماً به ترتیب) باشـند، آزمایشـگاه چند بیمار را می   Oو  Sبیماران پزشـکان   Dو  Bاگر  :3سـؤال  

 کرد؟
 کدام از بیمارها) هیچ4  ) هر چهار بیمار3  ) فقط دو بیمار2  ) فقط یک بیمار1

  3گزینه  پاسخ:

 T مانند. بنابراینباقی می Cو بیمار  Tباشـند، طبق توضیحات قبل، تنها پزشک   Oو  Sبیماران پزشـکان   Dو  Bاگر 
  فرستد.می 4است که بیمار خود را به آزمایشگاه  Cپزشک بیمار 

T U O S   

 2   A  

    B 3  4یا  

4    C  

    D 1 

  خواهد رفت. 3به آزمایشگاه  B باقی ماند و بنابراین 3تنها آزمایشگاه  ،فوق با توجه به جدول

T U O S   

 2   A  

    B 3 

4    C  

    D 1 
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  شود؟معرفی می 2بیمار کدام پزشک، به آزمایشگاه شماره  :4سؤال 

1 (T 2 (S  3 (O  4 (U 

  4گزینه  پاسخ:

  شود.معرفی می 2است به آزمایشگاه شماره  Uکه بیمار پزشک  Aطبق توضیحاتی که قبالً ذکر شده است، 

  توان به طور قطع مشخص کرد و نه آزمایشگاهشان را، چند نفر است؟تعداد بیمارانی که نه پزشکشان را می :5سؤال 

1 (3 2 (2  3 (1  4 (4 

  2گزینه  پاسخ:

  نیز قطعی است.   Dو  Aقطعی بوده و آزمایشگاه بیمار  Aطبق توضیحات قبل، تنها پزشک بیمار 

 چینش )3

تعریف  يهاتوانند یکی از وضــعیت، یعنی هر یک از متغیرها میهســتندضــعیتی چندو هايپدیدهدر رابطه با ســؤاالت نوع این 
ها شود. این وضعیتهر یک از متغیرها در تقابل با سایر متغیرها مشخص می شـده در صـورت سـؤال را داشـته باشـند و وضعیت     

 .هستندبه صورت صفر و یک، خاموش و روشن، رد و قبول و ...  عموماً

 :مثال 
اند (مطابق شکل)، با رعایت گذاري شدهشماره 5تا  1هاي المپ که کنار هم به ترتیب از چپ به راسـت با شماره پنج 

 توانند به حالت روشن و خاموش دربیایند:قوانین زیر می

  
 باید خاموش باشند. 4و  3هاي اگر المپ شماره یک روشن باشد، المپ  

 المپ دیگر باید خاموش باشند. با هم روشن باشند، سه 4و  2هاي اگر المپ  

  خاموش باشد، از چهار المپ دیگر فقط دو المپ مجاور هم باید روشن باشد. 5اگر المپ شماره 

هاي ، اگر المپ2طبق شرط  :کنید، به این توضیح کلی دقت نمایید حلهاي این مسأله را پیش از این که سؤال

خاموش باشد، فقط دو  5، اگر المپ 3طبق شرط  خاموش باشند. 5 و 3و  1هاي با هم روشـن باشند، باید المپ  4و  2
با هم  4و  2هاي وقت المپمجاور نیستند. بنابراین هیچ 4و  2هاي جا المپالمپ مجاور باید روشـن باشند که در این 

  روشن نخواهند بود.

  ؟خاموش و بقیه روشن باشندتوانند هاي متوالی)، میدر چند حالت مختلف، سه المپ مجاور (با شماره :1سؤال 

 3) 4  2) 3  1) 2 صفر) 1

  4گزینه  پاسخ:
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  سه حالت براي این سؤال وجود خواهد داشت:

  حالت اول
  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

  

  حالت دوم
  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

  

  حالت سوم
  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

  کنیم:ها بررسی میشروط ذکر شده در متن مسأله را براي هر یک از این حالت
  هاي مسأله با این حالت تناقض ندارد.حالت اول: هیچ یک از محدودیت -
باید خاموش باشند که این شرط برقرار  4و  3هاي ، گر المپ شماره یک روشن باشد، المپ1حالت دوم: طبق شرط  -

  هم در این حالت جایی ندارد. 3با هم روشن نیستند، شرط  4و  2هاي المپاست. طبق توضیحات 
باید خاموش باشند که این شرط برقرار  4و  3هاي ، گر المپ شماره یک روشن باشد، المپ1حالت سوم: طبق شرط  -

مپ ، اگر ال3طبق توضیحات رعایت شده است. طبق شرط  4و  2هاي المپ همزملن است. شرط عدم روشن بودن
  دو المپ مجاور هم باید روشن باشد که این شرط نیز قرار است.خاموش باشد، از چهار المپ دیگر فقط  5شماره 

فراهم  توان شرایطی راها روشن باشند، با تغییر حالت (خاموش کردن) حداقل چند المپ میاگر همه المپ: 2سـؤال  

  یک از قوانین فوق نقض نشوند؟نمود که هیچ
1 (1 2 (2  3 (3  4 (4 

  2گزینه  پاسخ:

خاموش باشد، فقط دو المپ روشن خواهیم داشت. بنابراین احتماالً بهتر است این  5، المپ شماره 3اگر طبق شـرط  
را خاموش کرد.  4و  3توان فقط المپ شماره ، اگر المپ شماره یک روشن باشد، می1المپ روشـن باشـد. طبق شرط   

هم که طبق توضـــیحات عمالً  2کند و شـــرط ایجاد نمی 3اشـــکالی در شـــرط روشـــن اســـت که  5در این حالت المپ 
  روشن باشند که این شرط برقرار است.  توانندمی 4یا  2هاي پذیر نیست و بنابراین یکی از المپامکان

  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

) و المپ یک خاموش باشد 3روشن باشد (جهت عدم ایجاد اشکال در شرط  5حالت دیگر این اسـت که المپ شماره  
هم باید خاموش باشند  4یا  2هاي یکی از المپحداقل ). طبق توضیحات داده شده، 1(جهت عدم ایجاد اشـکال در شرط  
  اهیم داشت.المپ خاموش خو 2المپ روشن و  3که بنابراین در این وضعیت هم 

  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

  
  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
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  هر دو روشن هستند؟ 3و  2هاي در چند حالت مختلف، المپ :3سؤال 

1 (4 2 (3  3 (2  4 (1 

  3گزینه  پاسخ:

  است.خاموش  4روشن باشد، طبق توضیحات مطرح شده، حتماً المپ  2اگر المپ 
  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

که با مفروضات مسأله در تناقض  باید خاموش باشند 4و  3هاي ، گر المپ شـماره یک روشن باشد، المپ 1طبق شـرط  
  است. بنابراین المپ شماره یک خاموش است.

  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

ابراین بن خاموش باشد، از چهار المپ دیگر فقط دو المپ مجاور هم باید روشن باشد. 5اگر المپ شماره ، 3طبق شرط 
  روشن و هم امکان دارد این المپ خاموش باشد. 5هم امکان دارد المپ شماره 

  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

  
  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

  توانند روشن باشند؟، کدام دو المپ دیگر نیز می2المپ در صورت روشن بودن  :4سؤال 

I .1  5و  II .3  4و  III .3  5و   
 IIIو  II 4 (Iو  III 3 (Iفقط ) I 2فقط ) 1

  4گزینه  پاسخ:

  خاموش است. 4روشن باشد، المپ  2طبق توضیحات، در صورتی که المپ شماره 
  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

  باید خاموش باشند. 4و  3هاي اگر المپ شماره یک روشن باشد، المپ، 1طبق شرط  -
  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

دو المپ مجاور هم باید روشن باشد که المپ خاموش باشد، از چهار المپ دیگر فقط  5اگر المپ شماره ، 3طبق شرط 
  روشن است (تناقض با خواسته مسأله). 1، تنها المپ شماره 2پ جز المروشن هستند. اما در این حالت به 2و  1

  شود و همه قواعد در این حالت برقرار است.ایجاد نمی 3روشن باشد، دیگر اشکالی در شرط  5اگر المپ شماره 
  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
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، دو 2غیر از المپ شماره روشن باشند تا به 5و  3شماره  هاياگر المپ شـماره یک خاموش باشد، لزوماً باید المپ  -
  هم برقرار است. 3المپ دیگر هم روشن باشد. در این حالت شرط 

  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

  ها) لزوماً باید خاموش باشند؟روشن باشد، کدام المپ (المپ 4اگر المپ : 5سؤال 

 5و  2، 1) 4  2و  1) 3  2فقط ) 2  1فقط ) 1

  3گزینه  پاسخ:

  لزوماً خاموش است. 2طبق توضیحات مطرح شده، المپ شماره 

باید خاموش باشند که این امر در جدول فوق مصداق  4و  3هاي اگر المپ شماره یک روشن باشد، المپ، 1طبق شرط 
  ندارد. بنابراین المپ شماره یک باید خاموش باشد.

  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

ن که ای دو المپ مجاور هم باید روشن باشدخاموش باشـد، از چهار المپ دیگر فقط   5اگر المپ شـماره  ، 3طبق شـرط  
روشــن باشــد و این دو  5شــود. اما ممکن اســت المپ شــماره محقق می 4و  3هاي شــماره امر با روشـن بودن المپ 

  المپ هم روشن باشند، زیرا همه شروط برقرار است.
  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

  
  1المپ   2المپ   3المپ   4المپ   5المپ 
          

و ممکن براي متغیرها بیش از د تري مواجه هســتیم. بدین صــورت که وضــعیتچینش، با وضــعیت پیچیدهبرخی ســؤاالت در 
  به سؤال خواهید بود. گوییپاسخها قادر به اما در این حالت نیز با کمک جداول و ماتریس حالت است.

 :مثال 
در این آزمون، پاســخ صــحیح هیچ دو  دهد.پاســخ می Dو  A ،B ،Cاي به چهار ســؤال داوطلبی در یک آزمون چهارگزینه
رده است، هایی که داوطلب انتخاب کهاي صحیح و پاسخاسـت. درخصـوص پاسخ   نگرفتهسـؤالی، در گزینه مشـابهی قرار   

  اطالعات زیر موجود است:

 نیست. اي که براي سؤال قبل انتخاب کرده است، یکیکند با گزینهاي که داوطلب براي هر سؤال انتخاب میگزینه 

 را انتخاب نکرده است. 2گزینه را انتخاب کرده و براي هیچ سؤالی  4، گزینه داوطلب براي دو سؤال 

 هاي پاسخ صحیح سؤالB  وC .دو گزینه متوالی است 

 هاي پاسخی که داوطلب براي سؤالD  وC کند، دو گزینه متوالی است.انتخاب می 
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  پاسخ صحیح سؤالA  و پاسخی که داوطلب به سؤالD اي مشابه است.داده است؛ گزینه 

هاي راي گزینهشروطی که ب :کنید، به این توضیح کلی دقت نمایید حلهاي این مسـأله را  پیش از این که سـؤال 

  انتخاب شده توسط داوطلب هست:
  ی، گزینه یکسان انتخاب نکرده است.متوال : داوطلب براي هیچ دو سؤال1شرط 
  ست.را انتخاب نکرده ا 2انتخاب کرده و اصالً گزینه  4ال گزینه ؤ: داوطلب براي دو س2شرط 

 پذیر است:هاي ذیل امکانبنابراین حالت

  D  C  B  A سؤال
  4  3یا  1  4  3یا  1  پاسخ داوطلب

  
  D  C  B  A سؤال

  4  3یا  1  3یا  1  4  پاسخ داوطلب
  

  D  C  B  A سؤال
  3یا  1  4  3یا  1  4  پاسخ داوطلب

  کند، دو گزینه متوالی است.انتخاب می Cو  Dهاي : پاسخی که داوطلب براي سؤال4شرط 
تنها  B، پاســخ داوطلب به ســؤال 1هاي فوق بدین صــورت خواهند بود (در حالت دوم به علت شــرط بنابراین حالت

  باشد.) 1تواند گزینه می
  D  C  B  A سؤال

  4  3یا  1  4  3  پاسخ داوطلب
  

  D  C  B  A سؤال
  4  1  3  4  پاسخ داوطلب

  
  D  C  B  A سؤال

  3یا  1  4  3  4  داوطلبپاسخ 

  هاي صحیح پاسخ هر سؤال هست:شروطی که براي گزینه
 دو گزینه متوالی است. Cو  Bهاي : پاسخ صحیح سؤال2شرط 
 اي مشابه است.داده است؛ گزینه Dو پاسخی که داوطلب به سؤال  A: پاسخ صحیح سؤال 4شرط 

  هاي ذکر شده بدین صورت خواهند شد:بنابراین حالت

  D  C  B  A سؤال
3یا  1 4 3  پاسخ داوطلب  4 

   گزینه صحیح
x 1+  
 یا

x 1-  x 3 
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  D  C  B  A سؤال
 4 1 3 4  پاسخ داوطلب

   گزینه صحیح
x 1+  
 یا

x 1-  x 4 
  

  D  C  B  A سؤال
  3یا  1  4  3  4  پاسخ داوطلب

    گزینه صحیح
x 1+  
 یا

x 1-  x 4  

  بوده است؟ 1پاسخ صحیح داده باشد، پاسخ صحیح کدام سؤال، گزینه  Bطلب به سؤال واگر دا :1سؤال 

1 (A 2 (C  3 (B  4توان تعیین کرد) نمی 

  3گزینه  پاسخ:

 Aخواهد بود. چون پاسخ صحیح سؤال  2حتماً  Cپاسـخ صـحیح گزینه    باشـد،  1گزینه  Bپاسـخ صـحیح سـؤال    اگر  :1-1حالت 
  است. 4گزینه طبق شرط متن سؤال  Dاست، پس پاسخ صحیح سؤال  3گزینه 

  D  C  B  A سؤال
  4   1  4  3  پاسخ داوطلب
  3  1 2  4  گزینه صحیح

با متن مسأله  ، این امراست 3گزینه  Aباشد، چون پاسخ صحیح سؤال  3گزینه  B: اگر پاسـخ صـحیح سـؤال    2-1حالت 
 .پذیر نیستامکاندر تناقض خواهد بود و این حالت 

  D  C  B  A سؤال
  4    3  4  3  داوطلبپاسخ 

  3  3     گزینه صحیح

گزینه  Aخواهد بود. چون پاسخ صحیح سؤال  2حتماً  Cاست و پاسخ صحیح گزینه  1گزینه  B: پاسخ صحیح سؤال 2حالت 
  است. 3گزینه  Dاست، پس پاسخ صحیح سؤال  4

  D  C  B  A سؤال
  4  1  3  4  پاسخ داوطلب
  4 1 2  3  گزینه صحیح

اســت، این امر با متن  4نیز گزینه  Aاما چون پاســخ صــحیح ســؤال  ،اســت 4گزینه  Bپاســخ صــحیح ســؤال  :3حالت 
  .پذیر نیستامکانسؤال که پاسخ صحیح سؤاالت مشابه نیست، در تناقض است و این حالت 

  D  C  B  A سؤال
  3یا  1  4  3  4  پاسخ داوطلب

    گزینه صحیح
x 1+  
 یا
x 1-  

4 4  
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  بوده است؟ 4پاسخ صحیح بدهد، پاسخ صحیح کدام سؤال، گزینه  Cو  Aهاي اگر داوطلب به سؤال :2سؤال 

1 (D  2 (B  3 (C  4 (A  

  4گزینه  پاسخ:

  صحیح نیست. Aها پاسخ داوطلب به گزینه پذیر است، چون در بقیه حالتامکان 2تنها حالت  ،طبق توضیحات
  D  C  B  A سؤال

 4 1 3 4  پاسخ داوطلب
 x 4 3   صحیحگزینه 

  است. 2باشد و گزینه  4تواند گزینه نمی Bاست، پاسخ صحیح سؤال  4گزینه  Aچون پاسخ صحیح سؤال 
  D  C  B  A سؤال

 4 1 3 4  پاسخ داوطلب
 4 2 3 1  گزینه صحیح

 Dرا انتخاب کرده باشـد، پاسـخ صحیح سؤال    4باشـد و داوطلب گزینه   2، گزینه Bاگر پاسـخ صـحیح سـؤال     :3سـؤال  

  کدام است؟
 4) 4   1) 3  توان تعیین کرد) نمی2  3) 1

  2گزینه  پاسخ:

  پذیر است.براي این سؤال امکان 3هاي معرفی شده، حالت با توجه به حالت
  D  C  B  A سؤال

  3یا  1  4  3  4  پاسخ داوطلب

    گزینه صحیح
x 1+  
 یا

x 1-  
2 4  

  است. 3یا  1نیز گزینه  Dباشد و بنابراین پاسخ صحیح سؤال  3یا  1، گزینه Cممکن است پاسخ صحیح سؤال 

باشـد، پاسـخ صـحیح     Bاي را انتخاب کرده باشـد که گزینه صـحیح سـؤال    اگر داوطلب، براي دو سـؤال، گزینه  :4سـؤال  

  کدام است؟ Dسؤال 
 توان تعیین کرد) نمی4   1) 3  4) 2  3) 1

  3گزینه  پاسخ:

نداریم، این  5است و گزینه  3گزینه  Aچون پاسـخ صحیح سؤال   باشـد،  4گزینه  Bپاسـخ صـحیح سـؤال    اگر  :1-1حالت 
  .پذیر نیستامکانحالت 

  D  C  B  A سؤال
 4 1 4 3  پاسخ داوطلب

   گزینه صحیح
x 1+  
 یا

x 1-  
4 3 
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است، این امر با شرط متن  3ینه گز Aباشـد، چون پاسخ صحیح سؤال   3گزینه  B: اگر پاسـخ صـحیح سـؤال    2-1حالت 
  .پذیر نیستامکانسؤال در تناقض است، چون پاسخ صحیح هیچ دو سؤالی مشابه نیست. این حالت 

  D  C  B  A سؤال
 4 3 4 3  پاسخ داوطلب

   گزینه صحیح
x 1+  
 یا

x 1-  
3 3 

این امر با شرط متن  است، 4، گزینه Aو چون پاسخ صحیح سؤال  خواهد بود 4گزینه  B: پاسـخ صـحیح سـؤال    2ت حال
  .پذیر نیستامکاناین حالت  سؤال در تناقض است، چون پاسخ صحیح هیچ دو سؤالی مشابه نیست.

  D  C  B  A سؤال
 4 1 3 4  پاسخ داوطلب

   گزینه صحیح
x 1+  
 یا

x 1-  
4 4 

است و این امر با شرط  4گزینه  Aباشد، چون پاسخ صحیح سؤال  4تواند گزینه نمی Bپاسـخ صحیح سؤال   :1-3حالت 
  .پذیر نیستامکاناین حالت متن سؤال در تناقض است. 

  D  C  B  A سؤال
  1  4  3  4  پاسخ داوطلب

    گزینه صحیح
x 1+  
 یا

x 1-  4 4  

 Dخواهد بود و پاسخ صحیح سؤال  2گزینه  Cباشد، پاسخ صحیح سؤال  3گزینه  B: اگر پاسـخ صـحیح سـؤال    2-3حالت 
  است. 1گزینه 

  D  C  B  A سؤال
  3  4  3  4  پاسخ داوطلب
  4 3 2  1  گزینه صحیح

  

ها را غلط زده باشــد، پاســخ ، تمام ســؤالDو  B اگر داوطلب، با انتخاب دو گزینه مختلف براي دو ســؤال :5ســؤال 

  ها هستند؟به ترتیب کدام گزینه Cو  Aصحیح دو سؤال 
1 (3  ،1  2 (4  ،1  3 (3  ،2  4 (4  ،2 

 1گزینه  پاسخ:

  انتخاب شده است، این دو حالت قابل بررسی هستند: Dو  B وقتی دو گزینه مختلف براي دو سؤال
  D  C  B  A سؤال

 4  1 4 3  پاسخ داوطلب

   گزینه صحیح
x 1+  
 یا

x 1-  x 3 
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  D  C  B  A سؤال
 4 1 3 4  پاسخ داوطلب

   گزینه صحیح
x 1+  
 یا

x 1-  x 4 

  شود.پاسخ صحیح داده است. بنابراین این حالت حذف می Aاما در حالت دوم، داوطلب به سؤال 
  پذیر است:هاي زیر امکانبراي این که پاسخ همه سؤاالت غلط باشد، حالت

  D  C  B  A سؤال
 4  1 4 3  پاسخ داوطلب
4یا  1  گزینه صحیح 2یا  1  4یا  2   3 

  باید به نحوي باشد که دو گزینه متوالی باشند، بنابراین: Cو  Bپاسخ صحیح سؤاالت 
  D  C  B  A سؤال

 4  1 4 3  پاسخ داوطلب
 3 2 1 4  گزینه صحیح

 جانمایی )4

ــؤاالت ــود و رابطه این متغیرها با متغیرهایی تعریف می در این گونه سـ ــقرارگیري آنها تعریف می توجه به مکانشـ ود. در شـ
  اند.شروط بر اساس کنار هم قرار گرفتن متغیرهاي مختلف تعریف شدهحقیقت در این گونه سؤاالت 

 :مثال 
ــکی، نقرهچهار خودروي پژو، پراید، پیکان و پاترول با رنگ ــفید، مشـ رعایت  اي و دودي (نه لزوماً به ترتیب) باهاي سـ
  اند:قوانین زیر، در پارکینگی مطابق شکل، پارك شده

  خودروي مشکی پارك شده است.خودروي سفید دقیقاً بین پژو و  

 اند.خودروي دودي و پیکان، کنار هم پارك شده 

 .رنگ پاترول سفید نیست 

 
  توضیحات کلی: 

ــأله برقرار اســـت، ، یکی از دو حال1طبق شـــرط  توان مدنظر داشـــت و در را می مجموعهاین دو ت ذیل براي این مسـ
  استفاده کرد. هاصورت لزوم از آن

  اول مجموعه
          پژو
  مشکی    دسفی    

  

  دوم مجموعه
  پژو        
      دسفی    مشکی
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اي، در این صــورت پراید کجا اند، نه ســفید باشــد و نه نقرهپارك شــده P2و  P1اگر رنگ خودروهایی که در  :1ســؤال 

  پارك شده است؟
1 (P1 2 (P2  3 (P3  4 (P4 

  3گزینه  پاسخ:

ــده P2و  P1اگر رنگ خودروهایی که در  ــد و نه نقره پارك ش ــفید باش اي، بنابراین رنگ این خودروها دودي یا اند، نه س
  مشکی است.

              
  دودي/مشکی    دودي/مشکی    ياسفید/نقره    ياسفید/نقره

  .استشده نخودروي سفید پارك  P4، خودروي سفید بین دو خودروي پژو و مشکی است. بنابراین در 1مطابق شرط 
              
  دودي/مشکی    دودي/مشکی    سفید    اينقره

  توان در مدل باال جایگذاري کرد:اول را می مجموعهبا توجه به شرایط فوق، 
              پژو
  دودي    مشکی    سفید    اينقره

  اند، بنابراین:، خودروي دودي و پیکان کنار هم پارك شده2طبق شرط 
      پیکان        پژو
  دودي    مشکی    سفید    اينقره

  رنگ پاترول سفید نیست. در نتیجه:، 3و طبق شرط 
  پاترول    پیکان    پراید    پژو
  دودي    مشکی    سفید    اينقره

  

  اي کنار یکدیگر پارك شده باشند، رنگ پژو کدام است؟و نقره اگر خودروهاي دودي: 2سؤال 

 ) مشکی4  ) سفید3  ) دودي2 اي) نقره1

  2گزینه پاسخ: 

ند ها قرار خواهبه دو شـــکل زیر در پارکینگ  مجموعهاي و دودي کنار هم پارك شـــوند، دو  ي نقرههابراي این که خودرو
  گرفت:

          پژو    
  مشکی    سفید    اي/دودينقره    اي/دودينقره

  
      پژو        
  اي/دودينقره    اي/دودينقره    مشکی    سفید

  رنگ پژو دودي است. در هر سه مدل زیر، اند. بنابراین ، خودروي دودي و پیکان کنار هم پارك شده2طبق شرط 
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      پیکان    پژو    
  مشکی    سفید    دودي    اينقره

  
          پژو    پیکان

  مشکی    سفید    دودي    اينقره
  

  پیکان    پژو        
  اينقره    دودي    مشکی    سفید

تغیرها همه م وضعیتدر هنگام پاسـخ دادن به سـؤاالت تحلیلی به خاطر داشـته باشـید که ممکن اسـت الزم نباشد       نکته:* 
  دست آوردن همه حاالت پیدا شود.روشن شود (حتی اگر با توجه به صورت مسأله و شرایط ممکن باشد) و پاسخ مسأله بدون به

  خودرو کنار پاترول پارك شده است؟اگر خودروي پیکان به رنگ مشکی باشد، کدام : 3سؤال 

 ) پیکان4  ) پراید3  ) خودروي دودي2 ) خودروي سفید1

  4گزینه پاسخ: 

ها به دو شـــکل زیر در پارکینگ مجموعهاند. بنابراین دو ، خودروي دودي و پیکان کنار هم پارك شـــده2با توجه به شـــرط 
  شود:جاي گرفته و پیکان مشکی هم در کنار خودروي دودي پارك می

      پیکان        پژو
  دودي    مشکی    سفید    

  
  پژو        پیکان    

      سفید    مشکی    دودي
  اي و پراید سفید است. پاترول سفید نیست، پاترول دودي بوده، پژو نقره 3در هر دو حالت، چون طبق شرط 

  پاترول    پیکان    پراید    پژو
  دودي    مشکی    سفید    اينقره

   
  پژو    پراید    پیکان    پاترول
  اينقره    سفید    مشکی    دودي

  اند؟پارك شده باشد، کدام خودروي زیر کنار یکدیگر پارك نشده P2اگر پاترول در : 4سؤال 

  ) پراید و خودروي مشکی2 ) پیکان و خودروي مشکی1
 ) پیکان و پاترول4  ) پراید و خودروي سفید3

  3گزینه پاسخ: 

  اول و دوم سه حالت ممکن است رخ دهد:هاي مجموعهگذاري پارك شده باشد، با جاي P2اگر پاترول در 
      پاترول        پژو
      مشکی    سفید    
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      پاترول    پژو    
  مشکی    سفید        

  
  پژو    پاترول        
      سفید    مشکی    

  نیست.، پاترول سفید 3از میان سه حالت فوق، تنها حالت اول قابل قبول است، زیرا طبق شرط 
ــرط  ــده2طبق شـ  P1تواند در اند. بنابراین در مدل فوق، خودروي دودي نمی، خودروي دودي و پیکان کنار هم پارك شـ

  پارك شده است. P3و پیکان در  P4در  دودي پارك شده باشد. پس خودروي
      پاترول    پیکان    پژو

      مشکی    سفید    دودي
  پارك شده است. P1اي در در نهایت پراید با رنگ نقره
  پراید    پاترول    پیکان    پژو

  اينقره    مشکی    سفید    دودي

  پارك شده باشد؟ P4تواند در پارك شده باشد، کدام خودرو نمی P1اگر خودروي مشکی در  :5سؤال 

 ) پاترول4  ) پراید3  اي) خودروي نقره2 ) خودروي دودي1

  1گزینه پاسخ: 

  اول استفاده کرد: مجموعهتوان از می پارك شده باشد، P1اگر خودروي مشکی در 
          پژو    
  مشکی    سفید        

ر تواند دخودروي دودي نمی ،اند. با توجه به مدل فوق، خودروي دودي و پیکان کنار هم پارك شــــده2با توجه به شــــرط 
P4 گیرد. بنابراین خودروي دودي حتماً در پارك شده باشد، زیرا در کنار آن پژو قرار میP3 .پارك شده است  

          پژو    
  مشکی    سفید    دودي    اينقره
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  تحلیلی االتؤبه س گوییپاسخاصول اساسی 
  به آن را پیدا کنید. گوییپاسخالزم است در قدم اول نوع سؤال را تشخیص دهید تا روش  تشخیص نوع سؤال: -1
شکل  در صـورتی که شرایط مسأله واضح نباشد، آن را به زبان خود و با استفاده از ترسیم ساده کردن شرایط مسأله:  -2

  ساده و خوانا کنید.
 هايها و گزینهگذاري کنید تا در هنگام حل مسأله و رد حالتهر یک از شروط را شماره گذاري شروط مسأله:شماره -3

  از سردرگمی در چنین سؤاالتی برهانید. را رممکن به آنها ارجاع دهید و خودغی
هاي قطعی و توان حالتشده میدر صورتی که با توجه به شرایط مطرحمشـخص کردن حاالت قطعی و احتمالی:   -4

جدول/شــکل/ماتریس/... را یا احتمالی را تشــخیص داد، آنها را مشــخص کنید و ســپس با توجه به شــروط هر یک از ســؤاالت،  
  تکمیل کنید.

 این پرســش ممکن اســت برايآیا حالت دیگري نیز  بررســی کنید کهدر هر سـؤال،   هاي ممکن:توجه به همه حالت -5
  یا خیر. داشته باشدوجود 
تن مپس از یافتن پاسخ نهایی هر سؤال، سعی کنید یک بار دیگر همه شرایط مطرح شده در  بررسـی دوباره شرایط:  -6

  ل را چک کنید تا از برقرار بودن همه شروط اطمینان حاصل کنید.صورت سؤا نیزمسأله و 



 

  

  
  

  بخش چهارم:
  کمی
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هاي کمی، استعداد عددي مقایسه هوش، قسـمت چهارم سـؤاالت این مبحث از کنکور دکتري مربوط به سؤاالت کمی شامل  
 کارگیريهب با که شده ذکر ايویژه دستورالعمل سؤال هر ابتداي در سؤاالت، قبیل این براي. است …و  مسألهو ریاضـیاتی و حل  

  .داشت خواهید را آنها به دادن پاسخ توانایی خود ریاضی دانش و هوش
ین ن به ا، اما داوطلباتعداد زیادي از سـؤاالت این بخش با وجود ماهیت ریاضی خود، ساده هستند اگر چه قابل توجه اسـت که  

این در حالی اســت که معموالً ســطح دشـواري ســؤاالت این بخش با توجه به دانش ریاضــی   دهند.می بت کمی نشـان بخش رغ
ه برخی ب گوییپاســختوان جهت میبا یادآوري برخی مباحث ســاده ریاضــی و البته تمرین کافی و هاي مختلف تعریف شــده گروه

 سؤاالت آمادگی پیدا کرد.

اي و سؤاالت حل مسأله، سؤاالت کمی مقایسههوش، دسـته سؤاالت   چهارسـؤاالت این بخش از آزمون به طور کلی شـامل   
  محاسباتی است.
  هاي مختلف به شکل زیر بوده است:هاي دکتري در سالبخش از آزمونتغییرات این 

 سؤال؛ 10: 1390سال  -1

  سؤال؛ 15: 1391سال  -2
  سؤال؛ 10 :1392سال  -3
  سؤال؛ 7 :1393سال  -4
  سؤال. 7 :1394سال  -5

سؤال به  1سؤال،  7طرح شده است. از بین این سؤال در بخش کمی م 7است، طبق آخرین تغییرات،  مشـخص طور که همان
  سؤال به محاسبات تعلق دارد. 2سؤال به مقایسه کمی و  1، مسألهسؤال به حل  3هوش، 
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  کمی بخش سؤاالت انواع
 سؤاالت هوش )1

گیر بوده و عموماً به یافتن رابطه بین اعداد، اعداد با اشــکال، اعداد با حروف و ... اختصــاص این بخش از ســؤاالت کمی وقت
 دارد.  

  اعدادرابطه  
 وبرخی سـؤاالت استعداد تحصیلی مربوط به یافتن رابطه بین اعداد هستند. بدین صورت که چند عدد به دنبال هم آورده شده  

 و شـما غالباً باید یکی از اعداد که مجهول است را پیدا کنید.  اسـت اي بین آنها که رابطهاند یا در قالب شـکل و جدول ارائه شـده  
ــؤاالت چنان   ــت. در این گونه س ــی ندارد و عموماً بر پایه حدس و گمان اس ــؤاالت قاعده خاص ــخ این س  اچه به رابطه ییافتن پاس

  آن روند باید با تمام اطالعات مربوطه سازگار و همخوان باشد.توجه داشته باشید که ، فرمولی به عنوان روند دست یافتید

  :مثال 
چپ به راســت ارتباط خاصــی برقرار اســت. به جاي عالمت ســؤال، چه عددي باید قرار  بین اعداد زیر، از  :1 ســؤال

  4348،  5140،  5734،  6130؟ ،                                                                                              گیرد؟
1 (6427  2 (6328  3 (6520  4 (6526  

  -8       -6      -4      -2                                                                               2گزینه  پاسخ:
  

6328  ،6130  ،5734  ،5140  ،4348  
 

2   +   4 +     6  +     8    +     

  بین اعداد داخل هر شکل، ارتباط خاصی برقرار است. به جاي عالمت سؤال، کدام عدد باید قرار داده شود؟ :2 سؤال

1 (8  
2 (9  
3 (7  
4 (6  

  4گزینه  پاسخ:

  
  راست جاي گرفته است:در همه اشکال، رقم یکان عددي که مجموع اعداد باال و پایین است، در سمت 

9  =5  +4  
28  =13  +15  
32  =9  +23  

63  =5  +31  

4 13 

5 15 

5 

31 23

9 

9 0 

2 3 3 

8 2 

 ؟
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 رابطه شکل و اعداد 

شود که داخل آنها اعدادي قرار گرفته و بین اشکال و این اعداد رابطه خاصی برقرار است. در برخی سـؤاالت اشـکالی داده می  
به این  گوییپاســخدر این سـؤاالت باید یک عدد یا شـکل مجهول را از طریق یافتن رابطه بین اعداد و اشــکال حاضـر پیدا کنید.    

  کند.سؤاالت نیز همانند سؤاالت بخش قبل، از قاعده خاصی پیروي نمی

  :مثال 
توان به باشد، ارتباط خاصی برقرار است. کدام عدد را میهاي زیر که تلفیقی از اشکال و اعداد میدر تسـاوي  سـؤال: 

جاي عالمت سـؤال در شکل چهارم قرار داد تا این ارتباط در این شکل نیز، با همان استدالل سه تساوي قبل، برقرار  
  بماند؟

1 (160  
2 (1  
3 (88  
4 (79  

  
  
  
  

  1گزینه  پاسخ:

ــلعی  ــکال فوق، اعداد داخل چندض ــت که عدد مذکور در آن  در هر یک از اش ــالعی اس ها در اعدادي که برابر با تعداد اض
  تقسیم شده است. 2بیضی جمع شده و بر عدد دست آمده در هر قرار گرفته ضرب شده است. سپس اعداد به

⟹ 12 = 4×3 و 18 = 3×3×2     :شکل اول
12  +18

2
15  =  

:شکل دوم    4×4×6=  96و  1×4=  4و  2×3×5=  30 ⟹
96 + 4 + 30

2
 = 65 

⟹ 20 = 5×4 و 48 = 4×3×4     :شکل سوم
20  +48

2
 = 34 

⟹ 108 = 3×6×6 و 20 = 4×5 و 192 = 4×4×3×4   :شکل چهارم
192 + 20 + 108

2
160  =  

 
   

2 3 

4 4 

2 4 
1 

6 4 
5 

15 =  

65  =  

 ؟ = 

34 =  
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  سؤاالت حل مسأله )2

 ینه صحیح را در پاسخنامه عالمتاي هستند که الزم است گزهاي قبل، سؤاالتی چهارگزینهسؤاالت حل مسأله، همانند بخش
و  اضیمباحث ساده رینیاز به یادآوري برخی حل مسأله بخش کمی آزمون استعداد تحصیلی براي پاسخ دادن به سؤاالت . بزنید

ؤاالت، البته در بسیاري از این ستوان سؤاالت را تا حد زیادي پاسخ گفت. کارگیري آنها میوجود دارد که با بههایی یادگیري مهارت
  مباحث وجود دارد.این ها به طور مستقیم مورد سؤال نبوده، بلکه در روند حل مسأله نیاز به مهارت

  ايسؤاالت کمی مقایسه )3
ین شما در ا». ب«و دیگري در ستون » الف«، یکی در ستون هسـتند شـامل دو مقدار با کمیت  این نوع سـؤاالت بخش کمی  

  مقادیر دو ستون را با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل، پاسخ صحیح را به شرح زیر تعیین کنید:  سؤاالت باید 
 را عالمت بزنید.   1اسخنامه گزینه تر است، در پبزرگ» الف«اگر مقدار ستون  -

 را عالمت بزنید.   2تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» ب«اگر مقدار ستون  -

 را عالمت بزنید.  3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه » ب«و » الف«اگر مقادیر دو ستون  -

امه در پاسخن تعیین نمود،» ب«و » الف«دو ستون  ادیراي را بین مقال، نتوان رابطهگر براسـاس اطالعات داده شـده در سؤ  ا -
  را عالمت بزنید. 4گزینه 

  ممکن است به برخی مباحث ریاضی نیاز داشته باشید. به سؤاالت این بخش نیز گوییپاسخبراي 
  

اي ممکن است مورد نیاز به سؤاالت دو بخش حل مسأله و مقایسه گوییپاسخهایی که جهت در ادامه برخی مباحث و مهارت
باشد آورده است:
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 پذیريقواعد بخش 
 

  پذیر هستند.بر یک بخش غیر از صفر)همه اعداد (به   1 بر پذیريبخش
  .زوج باشدآن  پذیر است که رقم یکانبخش 2عددي بر   2 بر پذیريبخش
  پذیر باشد.بخش 3هاي آن بر پذیر است که مجموع رقمبخش 3عددي بر   3 بر پذیريبخش
  باشد.پذیر بخش 4پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر بخش 4 عددي بر  4 بر پذیريبخش
  باشد. 5صفر یا  آن پذیر است که رقم یکانبخش 5 عددي بر  5 بر پذیريبخش
  پذیر باشد.بخش 3هم بر  و 2 پذیر است که هم بربخش 6عددي بر   6 بر پذیريبخش

پذیر است که از سمت راست، سه رقم اول منهاي سه رقم دوم به عالوه سه رقم بخش 7عددي بر   7 بر پذیريبخش
  پذیر باشد.بخش 7آخر بر  سوم الی

  باشد.پذیر بخش 8است که سه رقم سمت راست آن بر پذیر بخش 8عددي بر   8 بر پذیريبخش
  باشد. پذیربخش 9 هایش براست که مجموع رقم بخش پذیر 9عددي بر   9 بر پذیريبخش
  صفر باشد.است که رقم یکان آن پذیر بخش 10(به غیر از صفر) بر  عددي  10 بر پذیريبخش

  11 بر پذیريبخش
دو دســـته تقســـیم کنیم و  هاي آن را یکی در میان بهرقم اســـت که اگرپذیر بخش 11عددي بر 

دسـت آوریم و سـپس از بین دو عدد به دست آمده عدد کمتر را از   سـته را به هاي هر دمجموع رقم
  باشد.پذیر بخش 11دست آمده بر ، عدد بهعدد بیشتر کم کنیم

  پذیر باشد.بخش 4و  3پذیر است که بر بخش 12عددي بر   12 بر یريپذبخش

پذیر اسـت که از سـمت راسـت، سه رقم اول منهاي سه رقم دوم به عالوه سه    بخش 13عددي بر   13 بر پذیريبخش
  پذیر باشد.بخش 13رقم سوم الی آخر بر 

  .باشدپذیر بخش 7 و 2 بر	است کهپذیر بخش 14عددي بر   14 بر پذیريبخش
  باشد.پذیر بخش 5		و 3	است که برپذیر بخش 15	عددي بر  15 بر پذیريبخش
  باشد.پذیر بخش 16است که چهار رقم سمت راست آن بر پذیر بخش 16عددي بر   16 بر پذیريبخش
  پذیر باشد.  بخش 17ها و بقیه عدد، بر برابر یکان آن 5که تفاضل  پذیر استبخش 17عددي بر   17 بر پذیريبخش
  .باشدپذیر بخش 9و  2است که بر پذیر بخش 18عددي بر   18 بر پذیريبخش
  .پذیر باشدبخش 19ها و بقیه عدد، بر آنبرابر یکان  2پذیر است که مجموع بخش 19عددي بر   19 بر پذیريبخش
  .باشد و رقم دهگان زوج باشدپذیر بخش 10رقم آخر بر است که دو پذیر بخش 20عددي بر   20 بر پذیريبخش
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 مبحث ب.م.م و ك.م.م  
  است.ترین مقسوم علیه هر عدد خودش است و بزرگ 1علیه هر عدد ترین مقسومکوچک -

 باشد. ترین مضرب هر عدد مشخص نمیعدد و بزرگ آن خود ،ترین مضرب هر عددکوچک -

جا به دو روش معمول علیه مشترك دو عدد) چند روش وجود دارد که در اینترین مقسومدو عدد (بزرگ م.براي یافتن ب.م -
  آن اشاره شده است: 

دا هاي مشترك را جعلیهنویسیم و سپس مقسومهاي هر کدام از اعداد را میعلیه: ابتدا مقسومهاعلیهمقسوم یافتنروش  .1
 .آوریمیا همان ب.م.م را به دست می علیه مشتركترین مقسومکنیم و در نهایت بزرگمی

  :12و  18اعداد  علیه مشتركترین مقسومبزرگ -
}18 ،9 ،6 ،3 ،2 ،1 {18  
}12 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1 {12  

  }1، 2، 3، 6هاي مشترك{علیهمقسوم
  }6ب.م.م{

 است. در غیر اینم .م.تر همان بعدد کوچک پذیر است،تر بخشتر بر عدد کوچکاگر عدد بزرگ -الف :روش اقلیدسی .2
تفاضل اول همان  ،پذیر استتر بر تفاضل اول بخشاگر عدد کوچک -؛ بصورت تفاضل دو عدد را حساب کن. (تفاضل اول)

 این -؛ جدست آمده در مرحله قبل حساب کن. (تفاضل دوم)هتر را با عدد بصورت تفاضل عدد کوچکم است. در غیر این.م.ب
  یابد.پذیر بشود ادامه میر بر تفاضل بخشتکه عدد کوچک روند تا زمانی

  :36و  56اعداد  علیه مشتركترین مقسومبزرگ -
A = 56 
B = 36 

C = 56 – 36 = 20 
A = 36 
B = 20 

C = 36 – 20 = 16 
A = 20 
B = 16 

C = 20 – 16 = 4 
A = 16 
B = 4 
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  توان عمل کرد:هاي زیر میترین مضرب مشترك دو عدد) به روشدو عدد (کوچک .م.مبراي یافتن ك -
دو  که بر هر یترین مضرب مشترکوچکو ک لیست کنید گانهجدارا به صورت هاي هر عدد مضرب: هاروش یافتن مضرب .1
  کنید.را انتخاب  باشدپذیر بخش

 :3و  2ترین مضرب مشترك کوچک -

  ، ...12، 10، 8، 6، 4، 2: 2هاي مضرب

 ...، 15، 12، 9، 6، 3 :3هاي ضربم

 6=  3و  2ترین مضرب مشترك کوچک

در ی را عدد اصل ود -کنید؛ ب		مشخص را عدد دو هر مشترك علیهمقسوم ترینبزرگ -الف :علیه مشتركاستفاده از مقسوم. 2
هم  را در ددو عدباید  ،علیه مشترك ندارندعدد مقسوم دو اگر( کنید. تقسیم مشترك علیهمقسوم ترینبزرگبر  و ضرب کنیدهم 

 ).ضرب کنید

  :36و  56اعداد  ترین مضرب مشتركکوچک -

36 × 56
4

= 504 

 :مثال 

  .c7  =b4  =a3باشند به طوري که سه عدد صحیح ناصفر و مثبت می cو  a ،b سؤال:

 را عالمت بزنید.  1تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» الف«اگر مقدار ستون  -

 را عالمت بزنید.  2تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» ب«اگر مقدار ستون  -

 را عالمت بزنید.  3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه » ب«و » الف«اگر مقادیر دو ستون  -

در  مود،تعیین ن» ب«و » الف«دو ستون  اي را بین مقادیراگر براساس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه -
  عالمت بزنید. را 4پاسخنامه گزینه 

  »ب«ستون     »الف«ستون 
کمترین مقدار براي 

a + b + c 
  61  

  3گزینه  پاسخ:

علیه دست آوریم. چون این اعداد مقسومرا به 7و  4و  3اعداد  صحیح باشد، باید ك.م.م cو  a ،bمقادیر براي این که 
  مشترك ندارند، باید در هم ضرب شوند:

  c  =12 ؛ b  =21؛   a  =28	c7  =b4  =a3  =84⇐ ⇐ 84) = 7و  4و  3ك.م.م (
  .61=  12+  21+  28برابر است با  a + b + cترین مقدار بنابراین کم

  »ب«ستون     »الف«ستون 
  a + b + c   61کمترین مقدار براي 

61  = 61  
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 انواع تناسب  
 یم.ناممی تناسب مستقیم آن را یابد. کاهشافزایش یا متناسب با آن  زنی دیگري ،آنکاهش  یا یک متغیر و افزایش با اگر -

        بدهیم؟ مقدار پول باید چه سیب کیلو 9بابت ، تومان خریده باشیم 1000به قیمت  سیب را کیلو 5 اگر -

مقدار سیب (کیلو)
 5 
9

			

قیمت هر کیلو
 1000 
푥 ⇒ 푥 =

9 × 1000
5

= 1800 

 نامیم.می عکوسمتناسب  ، آن رایابدافزایش  دیگریک متغیر، متغیر دیگر کاهش یابد و یا با کاهش آن، متغیر  افزایش با اگر -

  دهند؟ میروزه انجام  همان کار را چند کارگر 6دهند. انجام می روز 24 در کاري را کارگر 3 -

تعداد کارگر (نفر)
 3 
6

			

زمان انجام کار
 24 
푥 ⇒ 푥 =

24 × 3
6

= 12 

انجام  احدو b در را نفر دوم همان کار و واحد a هرگاه یک نفرکاري را در): نفر دستگاه یا دو کار همزمان دو( مرکب تناسب -
 :آیدمی	بدست کل کار از رابطه زیر دو با هم اقدام به انجام همان کار کنند؛ صورتی که هر در، دهند

a × b
a + b 

دو با هم  اگر هر دهد،روزه انجام می 3را  نویس دیگر همان کاربرنامه روزه و 6اي را برنامه نویس کامپیوتریک برنامه -
 گرفت؟ خواهد انجام روزه چند	کل کار اقدام به انجام این کارکنند،

a × b
a + b = 	

6 × 3
6 + 3

= 2 

 :مثال 

ف کنند. پدر از پسر جدا شده و پسر به تنهایی نصاي را یک پدر و پسر با هم در دو ساعت درو میثلث مزرعه سؤال:

ی مانده زمین را به تنهایدهد. پدر باقیکند و سپس جاي خود را به پدرش میساعت درو می 5قسمت درونشده را در 
  در چه مدت زمانی درو خواهد کرد؟

  دقیقه 45ساعت و  3) 4  دقیقه 20ساعت و  3) 3  دقیقه 20ساعت و  1) 2  دقیقه 15ساعت و  1) 1

  3گزینه  پاسخ:

  کند.ساعت درو می 5در وقتی پسر به تنهایی کار کند، ثلث مزرعه را  -
  کنند.ساعت درو می 2د، ثلث مزرعه را در نوقتی پدر و پسر با هم کار کن -

  بنابراین:

a × b
a + b = 	

5 × b

5 + b
= 2 ⇒ b = 3

1
3
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   تصاعد  
  تصاعد حسابی )1

 قدر نسبت dباشد. به عدد ثابت  d شود که اختالف هر دو جمله متوالی آن مقداري ثابت، مثالًاز اعداد گفته می ايدنبالهبه  -
مثبت  نهایتبیمثبت که در صورت مثبت بودن آن تصاعد به سمت  ،باشدتواند مثبت یا منفی می dمقدار شـود.  صـاعد گفته می ت

  . رودنهایت میبه سوي منفی بی تصاعد dکند و در صورت منفی بودن میل می
  :با ام این تصاعد برابر خواهد بودiه گاه جملآن ،باشد dو قدر نسبت آن  1a اگر جمله اول یک تصاعد حسابی

ai = a1 + (i – 1) d 

 .باشدمی 2 نسبت قدر با اعداد از حسابی تصاعد یک ...، 13، 11، 9، 7، 5، 3دنباله  -

 :تصاعد حسابی عبارت است از رابطه با اعداد از محدودیک دنباله  اعضاي مجموع -

aجمله اول تصاعد :  
dقدر نسبت :  
nتعداد جمالت :  

Sn = a1 + (a1 + d) + (a1 + 2d) + … + (a1 + (n – 1)d) 

Sn	 =
n(a1 + 	a )

2 = 	
n[2a1 + (n	 − )1 d]

2  

 است با: برابر اولجمله  50است، مجموع  5و نسبت تصاعد  3 حسابی تصاعد دنباله اولاگر فرض کنیم جمله  -

S50	 =
))5 × 49) + (3 × 2((50

2
= 6275 

، 1xاگر اعدادي شامل  .هاتقسیم بر تعداد آن هاعبارت است از مجموع مقادیر موجود در یک مجموعه داده حسـابی  میانگین -
2x ،3x ،4x ... ،nx  شود:دو شکل زیر محاسبه میبه یکی از داشته باشیم، میانگین آنها 

x̄ = 	
x1 + x2 + x3 + x4 + ⋯+ x

n =
∑ x1

n  

푥̄ 	=
Sn
n =

(a1 + 	a )

2 = 	
[2a1 + (n	 − 1)d]

2  

  شود:به صورت زیر محاسبه می 65، 45، 25، 5میانگین اعداد  -

x̄ = 	
 5 + 25 + 45 + 65

4
= 35 

x̄ = 	
 5 + 65

2
= 35 
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  تصاعد هندسی  )2
قبلی در یک عدد ثابت ضرب جمله شـود که از جمله اول به بعد، هر جمله برابر است با حاصل گفته می اعداداز  ايدنبالهبه  -

سـري هندسی   را هندسـی شـود. مجموع اعداد یک دنباله  تصـاعد گفته می  قدر نسـبت  ،به این عدد ثابت .و مخالف صـفر و یک 
  :استهاي هندسی به صورت زیر شکل کلی دنباله .نامندمی

a, ar, ar2, ar3, ar, … , ar(n-1) 

 است.  3، ... یک دنباله از اعداد با قدر نسبت 54، 18، 6، 2دنباله  -

  :عبارت است از هندسیتصاعد  رابطه با اعداد از محدودیک دنباله  اعضاي مجموع -
aجمله اول تصاعد :  
rقدر نسبت :  
nتعداد جمالت :  

ar = a + ar + ar2 + ⋯+ ar( 1)

1

0
= a

1 − r

1 − r
 

هندسی  تصاعد دنباله اولاگر فرض کنیم جمله  -
1

2
 نیزنسبت تصاعد  قدر و 

1

2
 است با: برابر اولجمله  5، مجموع باشد 

1
2

×
1
2

=
1
2

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛1−

1
2

5

1−
1
2
⎠

⎟
⎟
⎟
⎞4

1

= 0/968 

  ، عبارت است از:باشد 1تر از کوچک آن قدر نسبت که نهایتبیهاي جمله تعداد هندسی بایک سري  مجموع -

ar =
a

1 − r0
 

  :شودمحاسبه می بدین شکلمیانگین هندسی متغیر.  n ضربحاصل اُمnِ ریشه، برابر است با ریاضیاتدر  هندسی میانگین -

a
1

1

= a1. a2. … . a  

a
1

1

= a
1 − r

1 − r
 

  :برابر است با 8و  2میانگین هندسی دو عدد  -

8 × 2 = 4 
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 :مثال 

شود. می 6ها را از کوچک به بزرگ مرتب کنیم، اختالف هر دو عدد متوالی برابر عدد متمایز داریم که اگر آن 14 سؤال:

  ترین عدد کدام است؟باشد. کوچکمی 75میانگین این اعداد برابر 
1 (42  

2 (48  
3 (36  
  توان تعیین کرد.) نمی4

  3گزینه  پاسخ:

  است. 75و میانگین آنها  6عدد برابر با  14طبق صورت سؤال قدر نسبت تصاعدي عددي با 

x̄ =
Sn
n =

[2a1 + (n	− 1)d]

2
=

[2a1 + 14( − 1) 6]

2
= a1 + 39	=	75	⇒	a1 = 36 

 دالتامع 

  معادله درجه دوم) 1
  بدین صورت است: دومشکل کلی معادله درجه 

Ax2 + bx + c = 0 

  داراي دو جواب ذیل باشد:ممکن است  xتواند صفر باشد، نمی aکه  معادلهدر این  

x1 = 	
−b + b2 − 4ac

2a
 

x2 = 	
−b − b2 − 4ac

2a
 

b2عبارت  معموالً − 4ac  لتاي بزرگتواند مقادیر زیر را اختیار کنددلتا می. دهندنمایش می ∆را برابر با حرف د:  
<∆الف)    .دارد مختلف جوابدو  معادله: 0
=∆ب)    .دارد جواب یک معادله: هر دو پاسخ یکسان بوده و 0
>∆ج)    جواب ندارد. معادله: 0
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 دو معادله دو مجهولدستگاه ) 2

  دستگاهی است که داراي دو معادله و نیز دو مجهول است. براي حل این معادالت دو روش وجود دارد:
ها در یکی از مجهولهاي کنیم که ضریبمعادله مفروض را در عددي ضـرب می  در این روش هر یک از دو: روش حذفی. 1

ها لپس از پیدا شدن یکی از مجهو .کنیمکنیم و سـاده می مینظیر به نظیر جمع گاه طرفین دو معادله را آن .دو معادله قرینه شـود 
 .آوریمدست میهدهیم و مجهول دیگر را باز دو معادله قرار میآن را در یکی 

  به عنوان مثال به معادله ذیل توجه کنید: -
4x - 2y = 2-   
x + y = 1 
4x - 2y = 2-   

⇒ 6 x =  0 ⇒ x =  0 ⇒  0 - 2y = 2-  ⇒	y = 1-  
(x + y =  )1 × 2 ⇒	2x + 2y =  2   

را  از معادالتآوریم. به تعبیري دیگر یکی دســت می: در این روش یکی از معادالت را بر اســاس متغیر بهگذاريروش جاي. 2
  کنیم.گذاري میدست آورده و در معادله دیگر به جاي آن مجهول جايبر اساس یکی از مجهوالت به

  به عنوان مثال به معادله ذیل توجه کنید: -
4x - 2y = 2-   
x + y = 1 ⇒ y =  - 1 x 
4x - 2y = 2-  ⇒ 4x -  - 1(2 x) =  2- ⇒ 3 x =  0 ⇒ x =  0 ⇒  0 - 2y = 2-  ⇒	y = 1-  
 

  مثال: 
کیلو  2کیلو سیب و  5پردازد. اگر وي اشتباهاً تومان می 24000کیلو پرتقال،  5کیلو سیب و  2شخصی براي خرید  سؤال:

  تومان است؟د. قیمت هر کیلو پرتقال چند هزار یابتومان کاهش می 6000پرتقال خریداري کند، هزینه او 
1 (5/1  2 (4  3 (2  4 (3  

  2گزینه  پاسخ:

 تومان xقیمت هر کیلو سیب: 
 تومان yقیمت هر کیلو پرتقال: 

2x + 5y = 24000 
5x + 2y = 00018  

2( x + 5y = )24000  × 5 ⇒	10x + 25y = 120000 
5( x + 2y =  )00018 × 2-  ⇒	 10- x - 4y =  00036   

21y =  84000 ⇒ y = 4000   
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   :قضیه وجودي مثلث 

 a+b > c , b+c > a , c+a > b  تر است.سوم بزرگثلث، مجموع دو ضلع از ضلع مدر هر  -

  
  درجه است. 360و مجموعه زوایاي خارجی برابر  180در هر مثلث مجموعه زوایاي داخلی برابر  -
  در هر مثلث اندازه هر زاویه خارجی برابر است با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاورش. -

 :مثال 

 درجه است. 10بیشتر از  tدر شکل زیر، زاویه  سؤال:

 را عالمت بزنید.  1تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» الف«اگر مقدار ستون  -

 را عالمت بزنید.  2تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» ب«اگر مقدار ستون  -

 را عالمت بزنید.  3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه » ب«و » الف«اگر مقادیر دو ستون  -

در  مود،تعیین ن» ب«و » الف«دو ستون  اي را بین مقادیرساس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطهاگر برا -
 را عالمت بزنید. 4پاسخنامه گزینه 

  »ب«ستون     »الف«ستون 
°80    ECF 

  1گزینه  پاسخ:

  :ABD مثلثدر  -
A + B + D = A	و	180° = 90°	⇒	B + D = 90° 

  :ECDدر مثلث  -
E + D + x = E	و	180° = °90 	⇒	x + D = 90° 

B بنابراین:  = x 

  :ECDدر مثلث  -
B − t̂ + F + x = F	و	180° = °90 B	و	 = x	⇒	x− t̂ + x = °90 	⇒	2x = 90° + t̂	 

  درجه است. 100از  بیشتر 2xدرجه است، بنابراین  10بیشتر از  t̂با توجه به این که 

  همچنین مطابق شکل: -

ECF + x + x = 180°	⇒	ECF = 180°− 2x	 
  درجه است. 80از  کمتر ECFدرجه است،  100از  بیشتر 2x جایی کهاز آن
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 انواع مثلث  
 س أرا ساق و محل برخورد دو ساق را ر. این دو ضلع مساوي استکه دو ضلع آن مساوي است مثلثی  ،الساقینمثلث متساوي

  .نامند. ضلع سوم قاعده نام داردالساقین میمثلث متساوي

 ابر است با این مثلث بر ارتفاع .که سه ضلع آن مساوي باشند است مثلثی، االضالعمثلث متساوي
   رادیکال سه دوم یک ضلع.

√3
2 ضلع =  ارتفاع

 همواره . دضلع مقابل به زاویه قائمه را وتر گوینها، د. در این گونه مثلثکه یک زاویه آن قائمه باش است مثلثی ،مثلث قائم الزاویه
 (قضیه فیثاغورث). هاي دوم دو ضلع برابر با توان دوم وتر استمجموع توان

  
a2 = b2 + c2 

 

 است. وتر نصف درجه 30 زاویه به روبرو ضلع و وتر دوم سه رادیکال برابر درجه 60الزاویه ضلع روبرو به زاویه در مثلث قائم -

√3
2 وتر =  	ضلع روبرو به زاویه 60 درجه
1
2 وتر =  ضلع روبرو به زاویه 30 درجه

 .است وتررادیکال دو دوم  هاد، ضلع مقابل آنندرجه باش 45 هازوایهاگر  -
√2
2 وتر =  	ضلع روبرو به زاویه 45 درجه

 .درجه، ارتفاع وارد بر وتر، یک چهارم وتر است 75درجه و  15اي با زوایاي الزاویهدر مثلث قائم -

 :مثال 

باشد. قطر مربعی که از برخورد خطوط، در می  = 60αواحد و  1مربعی به ضلع  ABCDدر شکل زیر، چهارضلعی سـؤال:  

  داخل مربع بزرگ تشکیل شده است، کدام است؟

√ 1  +5

√2
(2									 					 										

√ 1 - 5

√2
(1 

√ 1 - 3

√2
(4																									

√ 1  +3

√2
3(  



 86                                                                                                                                                  بخش چهارم: کمی                      

 متمرکز دکتريدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهدي تست؛ ارائهاچپی 
  

  4گزینه  پاسخ:

  :دست آمده برابر است بابه مربعی که از برخورد خطوطضلع  -

yz = Bx – (By + xz) 

  

  :ABxدر مثلث  -

AB =
√3
2

Bx ⇒ درجه رادیکال سه دوم وتر است: 60ضلع روبروي زاویه  Bx =
2
√3

AB =
2
√3
	 

Ax =
1
2

Bx =
1
2

×
2
√3

=
1
√3

 ضلع روبروي زاویه 30 درجه نصف وتر است:

  :Axzدر مثلث  -

xz =
1
2

Ax =
1
2

×
1
√3

=
1

2√3
درجه نصف وتر است: 30ضلع روبروي زاویه   

  :BCwدر مثلث  -

BC =
√3
2

cW :ضلع روبروي زاویه 60 درجه رادیکال سه دوم وتر است ⇒ cW =
2
√3

BC =
2
√3
	 

Bw =
1
2

cW =
1
2

×
2
√3

=
1
√3

 ضلع روبروي زاویه 30 درجه نصف وتر است:

  :Bwyدر مثلث  -

By =
√3
2

Bw =
√3
2

×
1
√3

=
1
2

 ضلع روبروي زاویه 60 درجه رادیکال سه دوم وتر است:

 

yz = Bx − By − xz =
2
√3

−
1
2
−

1
2√3

=
3 − √3

2√3
 

  :2√ در مربع اندازه قطر برابر است با اندازه ضلع ضرب در

(
3 − √3

2√3
) × √2	=

3 − √3

√6
=
√3 ×(√3-1)

√2×√3
	=	

√3 - 1

√2
	 

   

x 
y 

z 

w 
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 هاي تساوي دو مثلثحالت  
 تساوي دو ضلع و زاویه بین دو ضلع . 1

 تساوي دو زاویه و ضلع بین آن دو زاویه . 2

 . تساوي سه ضلع 3

 هاهاي تشابه مثلثحالت  
 تساوي دو زاویه. 1

  یک زاویه و تناسب اضالع نظیر این زاویهتساوي . 2
  . تناسب سه ضلع3

دو مثلث متشابه باشد. نسبت محیط این می K ها و دیگر اجزاي مثلثنسبت میانه، ارتفاع، K بین دو مثلث با نسبت تشابه* 
  است. 2Kباشد و نسبت مساحت این دو مثلث به هم می K به

 :مثال 

متر را توســط دو خط موازي مطابق شــکل زیر، طوري به سه  ســانتی 10√به طول ضــلع  االضــالعیمثلث متوازي ســؤال:

مثلث شود. فاصله دو خط موازي  لدرصد مساحت ک 20کنیم که مساحت ناحیه باال و پایین، هر کدام قسـمت تقسیم می 
  متر است؟از یکدیگر چند سانتی

1 ( 
 3 

4
  2 ( 

 2 

3
  3 ( 

 4 

3
  4 ( 

 3 

2
  

  4گزینه  پاسخ:
 برابر است با: ABCاالضالع ارتفاع مثلث متساوي -

h =
√3
2

× ضلع = 	
√3
2

× √10 =
√30

2
 

ــابه    - ــبت مســاحت دو مثلث متش  2/0برابر   2Kیعنی  ’A’B’Cو  ABCنس

ــبت تشـــابه اجزاي دو مثلث برابر با   ــت و بنابراین نسـ یعنی  2/0مجذور  اسـ
1

√5
 

 است. در نتیجه:

h′ =
1
√5

× h = 	
1
√5

×
√30

2
=
√6
2

 

مسـاحت مثلث بزرگ اسـت و بنابراین مسـاحت قسمت بدون     4/0مجموع مسـاحت دو قسـمت هاشـورخورده برابر     -
برابر با مجموع مسـاحت قســمت   ”AB”Cمسـاحت مثلث  مسـاحت مثلث بزرگ اســت. در نتیجه  6/0هاشـور برابر با  
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لث دو مث بنابراین نسبت مساحت مساحت مثلث بزرگ است. 8/0هاشـورخورده باالیی و قسـمت بدون هاشـور یعنی    

برابر با مثلث اجزاي دو و نسبت تشابه  8/0برابر است با  2K یعنی ABCو  ”AB”Cمتشابه 
2

√5
  در نتیجه:است.  

h" =
2
√5

× h = 	
2
√5

×
√30

2
= √6 

  است: ’hو  ”hفاصله دو خط موازي برابر با تفاضل  -

√6−
√6
2

=
√6
2

=
 3 
2

 

 قضیه خطوط موازي  
 هشت هاي مجاور یک ضلع با هم مکمل بوده و از بینهاي زاویهزوایه گاهآن خط موربی دو خط موازي را قطع کند،اگر 

 هاي حاده نیز با هم برابرهاي منفرجه با هم و زاویهزاویه، برابرند؛ یعنی داخلی هاي متجانسزاویه، شودتشکیل می اي کهزاویه
  هستند.

  

 قضیه تالس  
 کند.هاي متناسب جدا میخطها پارهروي آن و دو ضلع دیگر را قطع کند، شدهرسم  هاي مثلثاگر خطی به موازات یکی از ضلع

 
MN ∥ BC ⇒

AM
MB =

AN
NC 
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 مساحت و محیط اشکال هندسی 

  4× ع = یک ضلع مرب طمحی؛ ودشخ× ضلع  کربع = یمساحت م )1

 2× محیط مستطیل = (طول + عرض) ؛ عرض× ل = طـول مساحت مسـتطی )2

 محیط مثلث = مجموع سه ضلع؛ 2÷ ارتفاع) × مساحت مثلث = (قاعده ) 3

٣√یا  2) ÷ ارتفاع× قاعده االضالع = (ساحت مثلث متساوي) م4
4 ×  3× یک ضلع  االضالع =محیط مثلث متساوي؛ 2(یک ضلع)

 الساقین= مجموع سه ضلعمحیط مثلث متساوي؛ 2÷ ارتفاع) × الساقین = (قاعده مساحت مثلث متساوي) 5

 الزاویه = مجموع سه ضلعمحیط مثلث قائم؛ 2) ÷ ضلع دیگر زاویه قائمه×  یک ضلع زاویه قائمهالزاویه = (مساحت مثلث قائم) 6

 محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع؛ نصف ارتفاع× قاعده کوچک) قاعده بزرگ + مساحت ذوزنقه = () 7

 4× محیط لوزي = یک ضلع ؛ 2÷ قطر کوچک) × مساحت لوزي = (قطر بزرگ  )8

 2× االضالع = مجموع دو ضلع متوالی محیط متوازي؛ ارتفاع× االضالع = قاعده مساحت متوازي) 9

 قطر×  )14/3(محیط دایره = عدد پی ؛ شعاع× شعاع ×  )14/3(مساحت دایره = عدد پی ) 10

 شعاع به توان سه×  14/3× حجم کره = چهار سوم ؛ شعاع به توان دو×  14/3×  4مساحت کره = ) 11

 14/3×  )نصف قطر کوچک× مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ ) 12

 تعداد اضالعش× محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع ) 13

 مساحت یک وجه) × طول یالارتفاع (× اعده حجم مکعب مربع = ق؛ ارتفاع×  عـرض× حجم مکعب مستطیل = طـول ) 14

 یک سوم×  ارتفاع هرم× حجم هرم = مساحت قاعده هرم ) 15

 ارتفاع× ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده ) 16

 )ون قاعدهپیرام× دو قاعده + ارتفاع  مساحت مجموع= سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( سطح کل استوانه

 مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی) 17

 مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

  ارتفاع× یک سوم × حجم مخروط = مساحت قاعده ) 18
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 :مثال 

 تر، از داخل مماس هستند. مساحتدایره بر دایره بزرگ دو دایره از بیرون بر هم مماس و هر دودر شکل زیر،  سؤال:

  برابر مساحت دایره کوچک است. 9دایره متوسط 
 را عالمت بزنید.  1تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» الف«اگر مقدار ستون  -

 را عالمت بزنید.  2تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» ب«اگر مقدار ستون  -

را عالمت  3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه » ب«و » الف«اگر مقادیر دو ستون  -
 بزنید. 

در  مود،تعیین ن» ب«و » الف«دو ستون  اي را بین مقادیراگر براساس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه -
  را عالمت بزنید. 4پاسخنامه گزینه 

  »ب«ستون     »الف«ستون 
ترین کمساحت کوچ
  دایره

نصف مساحت ناحیه   
  هاشورخورده

  2گزینه  پاسخ:

S1 مساحت دایره کوچک:، 1rشعاع دایره کوچک:  - = πr1
2

  

S2 مساحت دایره متوسط:، 2rشعاع دایره متوسط:  - = πr2
2  

   2S = 1S 9طبق صورت سؤال:  -
  بنابراین:

πr2
2 = 9 πr1

2 ⇒	 r2
2 = 9 r1

2 ⇒	 r2 = 3	r1	 

S3 دایره بزرگ:مساحت ، 3rشعاع دایره بزرگ:  - = πr3
2  

هاي شعاع دایره بزرگ = مجموع شعاع دایره ⇐  هاي کوچک و متوسططبق شکل: قطر دایره بزرگ = مجموع قطر دایره -
  3r=  2r + 1r⇐	  کوچک و متوسط

  بنابراین:

S3 = πr3
2 = π(r1 + r2)

2
= π(r1 + 3r1)

2
= π(4r1)

2
= 16πr1

2 

  (نصف مساحت دایره کوچک + نصف مساحت دایره متوسط) –مساحت ناحیه هاشورخورده = نصف مساحت دایره بزرگ  -

S3 − 	(S1 + S2) ×
1
2

= 16πr1
2 − (9πr1

2 + πr1
2) ×

1
2

= 3πr1
2 

 
  »ب«ستون     »الف«ستون 

ترین مساحت کوچک
  دایره

نصف مساحت ناحیه   
  هاشورخورده

πr1
2 >  3πr1

2 
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   سرعت  
  سرعت: -

V =
x
t
 

  :: مسافت بر زمانثابتسرعت  -

V =
∆x
∆t

= 	
x − x0
t − t0

 

 :بر زمان برده شده تقسیمفت طی شده اسرعت متوسط: کل مس -

V =
∑ x1
∑ t1

 

  سرعت نسبی آنها تفاضل سرعت آنهاست. ،اگر دو متحرك در یک جهت با سرعتی ثابت حرکت کنند -
  سرعت نسبی آنها جمع سرعت آنها خواهد بود. ،اگر دو متحرك با سرعتی ثابت در خالف جهت هم حرکت کنند -
  در زمان محاسبه میانگین سرعت بهتر است ابتدا مجموع مسافت را به دست آوریم و بر مجموع زمان تقسیم کنیم. -

 :مثال 

اما با سرعتی دو  Aبه سمت شهر  Bو دیگري از شهر  Bبه سـمت شـهر    A، یکی از شـهر  دو خودرو همزمان سـؤال: 

راه افتاده، پس از طی  Aکنند. خودرویی که از شــهر برابر خودروي نخســت، شــروع به حرکت می
1

ســاعت مســیر، نیم 4

حرکت کرده، پس از طی  Bکند. همچنین خودرویی که از شـــهر توقف کرده و بالفاصـــله با ســـرعت قبلی خود حرکت می
1

ه مابین کند. اگر این دو خودرو دقیقاً در نقطسرعت قبلی خود حرکت می دقیقه توقف کرده و بالفاصله با 45مسیر،  3

  یک از موارد زیر صحیح است؟دو شهر از یکدیگر عبور کنند و تا مقصد بدون توقف ادامه دهند، کدام
  رسد.دقیقه زودتر به مقصد خود می 15حرکت کرده است نسبت به خودروي دیگر،  B) خودرویی که از شهر 1

  رسد.دقیقه زودتر به مقصد خود می 30حرکت کرده است نسبت به خودروي دیگر،  B) خودرویی که از شهر 2
  رسد.دقیقه زودتر به مقصد خود می 45حرکت کرده است نسبت به خودروي دیگر،  B) خودرویی که از شهر 3
  رسند.) دو خودرو همزمان به مقصد می4

  1گزینه  پاسخ:

ساعت اتالف و نیم رفتهتا نیمه مسیر  Vبا سـرعت ثابت  حرکت کرده،  Bبه سـمت شـهر    Aخودرویی که از شـهر   -
  وقت داشته است:

T1 =

L
2
V + 0/5	=

L
2V

+ 5/0  
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(سه چهارم  دقیقه 45و  رفتهتا نیمه مسیر  V2با سرعت ثابت  حرکت کرده، Aبه سمت شهر  Bاز شـهر   یخودروی -
  اتالف وقت داشته است:ساعت) 

T2 =

L
2

2V
+ 0/75	=

L
4V

+ 0/75 

وسط رسند، بنابراین زمان طی شده تدو خودرو همزمان با هم شروع به حرکت کرده و همزمان با هم به نیمه مسیر می -
   2T = 1T دو خودرو یکسان است:

T1 = T2	⇒
L
2V

+ 0/5 =
L

4V
+ 0/75	⇒	L	=	V 

  نیمه دیگرِ مسیر را ادامه دهد: Vحرکت کرده، با سرعت ثابتB  به سمت شهر  Aاگر خودرویی که از شهر  -

t1 =

L
2
V =

L
2V

 

 
  نیمه دیگرِ مسیر را ادامه دهد: V2حرکت کرده، با سرعت ثابتA  به سمت شهر  Bاگر خودرویی که از شهر  -

t2 =

L
2

2V
=

L
4V

 

 اند، بنابراین تفاوت زمان رسیدن دو خودرو به مقصد ناشی از تفاوت زمانیدو خودرو همزمان به نیمه مسیر رسیده -
  طی کردن نیمه دو مسیر است:

t2 −	 t 1 =
L

4V
−

L
2V

=
L

4V
=

1
4

 

1
  دقیقه است. 15ساعت اختالف زمانی رسیدن دو خودرو به مقصد است که معادل  4
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  مباحث مالی و اقتصادي  
  درآمد کل حاصل از فروش = تعداد واحد فروخته شده  ×قیمت متوسط فروش رفته -
  سود کل حاصل از فروش = فروخته شدهتعداد واحد  ×سود حاصل از فروش هر واحد  -
  قیمت نهایی حاصل کم کردن میزان تخفیف از قیمت اولیه است. -
  اولیه.قیمت درصد تخفیف برابر است با تقسیم میزان تخفیف بر مقدار  -
  اولیه.قیمت درصد سود برابر است با تقسیم میزان سود بر مقدار  -

 :مثال 

فروشد تا به فردي می درصد کمتر از قیمت خرید xمانده از بساطش را فروش آخرین عروسک باقییک دست سؤال:

. دهددرصد قیمتی را که براي عروسک پرداخت کرده به فروشنده انعام می yاش برود. اما فرد خریدار، زودتر به خانه
  کند و نه فایده.فروشنده از این فروش، نه ضرر می

 را عالمت بزنید.  1تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» الف«اگر مقدار ستون  -

 را عالمت بزنید.  2تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» ب«اگر مقدار ستون  -

 را عالمت بزنید.  3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه » ب«و » الف«اگر مقادیر دو ستون  -

در  مود،تعیین ن» ب«و » الف«دو ستون  اي را بین مقادیراگر براساس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه -
 را عالمت بزنید. 4پاسخنامه گزینه 

  »ب«ستون     »الف«ستون 
x    y  

  2گزینه  پاسخ:

  باشد: kو میزان تخفیف  Aاگر قیمت اولیه  درصد تخفیف برابر است با تقسیم میزان تخفیف بر مقدار اولیه. -

x%	=	
k
A 

باشد و میزان انعام برابر با  Bاگر قیمت پس از تخفیف  با تقسیم میزان سود بر مقدار اولیه.درصد سود برابر است  -
  :(چون فروشنده نه سود کرده و نه ضرر) باشد k یعنی میزان تخفیف

y%	=	
k
B 

) است، و بنابراین معکوس آن از معکوس Aقیمت پس از تخفیف است، بنابراین حتماً کمتر از مقدار اولیه ( Bچون 
  قیمت اولیه بیشتر است:

  »ب«ستون     »الف«ستون 
x    y  
k
A 

  k
B 

1
A >  1

B 
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 محاسباتی سؤاالت )4

شود هایی در متن مسأله مطرح میهاي آماري است. در این سؤاالت دادهاکثر اوقات به صـورت کار با داده  آزموناین بخش از 
هاي شود که در رابطه با برخی دادهکامل نیست. از شما خواسته میهاي مربوطه که عموماً در قالب جدول و نمودار اسـت، اما داده 

نامعلوم به سـؤاالتی پاسـخ دهید که نیاز به درصـدگیري، محاسـبه میانگین و ... دارد. بنابراین تنها با دانسـتن برخی مطالب ساده      
  جواب نگذارید.ریاضی شما قادر خواهید بود که سؤاالت این بخش را بی

دادن به سـؤاالت محاسباتی توجه داشته باشید که الزم نیست همه مجهوالت را در مسأله بیابید و تنها کافی  در هنگام پاسـخ  
 تکننده اسمورد سؤال و یا آنهایی که در یافتن این مجهوالت کمک هاي مجهولاست براي پیدا کردن پاسخ سؤاالت، مقدار داده

ــت آورید. پیدا کردن همه دادهرا به ــت   گیر بوده و باعث میم در هنگام آزمون وقتهاي نامعلودس ــما زمان خود را از دس ــود ش ش
  بدهید.

 درصد 

  ضرب نمایید: 100تقسیم کرده و در عدد  yرا بر  xاست، کافی است  yدرصد  چند xبراي دانستن این که  -

y x نسبت به x= درصد 
y 	× 100 

.
x

100  						توجه: توجه داشته باشید که x% برابر است با:

ــد تغییر  - ــبه کرد باید در(افزایش یا کاهش) براي پیدا کردن درص ، الزم . در هنگام افزایش مقدارابتدا میزان تغییرات را محاس
ضرب  100در عدد و در نهایت  هرا بر مقدار اولیه تقسیم کرد دست آمدهعدد بهو سپس  کم شـده مقدار اولیه از مقدار ثانویه  اسـت 
  :نمایید

 = درصد تغییرات
مقدار اولیه − مقدار ثانویه

مقدار اولیه		 	× 100 

دست آمده را بر مقدار اولیه تقسیم کرده در هنگام کاهش مقدار، الزم اسـت مقدار ثانویه از مقدار اولیه کم شده و سپس عدد به 
  ضرب نمایید: 100در عدد و در نهایت 

 = درصد تغییرات
مقدار ثانویه − مقدار اولیه

مقدار اولیه		 	× 100 

 :مثال 

 160 تا 157 هايســؤال به زیر، نمودار و جدول در موجود اطالعات براســاس و بخوانید دقت به را زیر متن :راهنمایی

  .دهید پاسخ
 نفر، یک کالس هر از( نفر پنج نهایتاً و اندداده رأي مدرســه شــوراي انتخابات در ابتدایی، مدرســه یک آموزدانش 413
 نمایندگان ینب از است قرار. اندشـده  انتخاب...)  و هادومی کالس بین از نفر یک ها،اولی کالس بین از نفر یک یعنی



 استعداد تحصیلی آزمون دکتري                                                                                                                                                  95

 متمرکز دکتريمنابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهدهنده دي تست؛ ارائهاچپی 
 

 به اولی کالس نفر 30. شود انتخاب نیز منشـی  و معاون رئیس، ترتیب به آرا، تعداد برحسـب  پنجم تا سـوم  هايکالس
 ندگاننمای به که چهارم و ســوم دوم، هايکالس براي عدد این و) خود نماینده به رأي( اندداده رأي اول کالس نماینده

 از کدام هر به کالس هر افراد رأي درصد زیر، جدول طرفی از. است بوده 34 و 24 ،24 ترتیب به اند،داده رأي خود
  ).اندداده رأي اول کالس نماینده به پنجم کالس آموزاندانش درصد 20 مثالً( دهدمی نشان را نماینده پنج

 

  اند؟داده کالس کدام آموزاندانش را رأي تعداد بیشترین :1سؤال 

  ) چهارم4  ) سوم3  ) اول2  ) دوم1

  3: گزینه پاسخ

  کالس پنجم  کالس چهارم  کالس سوم  کالس دوم  کالس اول 
تعداد کل افرادي 

  a  b  c  d  e  اندکه رأي داده

تعداد افرادي که 
به نماینده خود 

  اندرأي داده
30  24  24  34  x 

که درصد افرادي 
به نماینده خود 

  اندرأي داده
33/33  33/33  25  40  40  

  درصد آنها هستند، بنابراین: 33/33اند، رأي داده به نماینده خود نفر جمعیت کالس اول که aنفر از  30 -
30
a = 	33/33 % ⇒ a =

30
100 × 33/33

= 90 

  درصد آنها هستند، بنابراین: 33/33اند، رأي داده که به نماینده خود دومنفر جمعیت کالس  bنفر از  24 -
24
b = 	 % 33/33 ⇒ b =

24
100 × 33/33

= 72 

  درصد آنها هستند، بنابراین: 25اند، نفر جمعیت کالس سوم که به نماینده خود رأي داده cنفر از  24 -
24
c = 	25 % ⇒ c =

24
100 × 25

= 96 
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  درصد آنها هستند، بنابراین: 40اند، نفر جمعیت کالس چهارم که به نماینده خود رأي داده dنفر از  34 -
34
d = 	40 % ⇒ d =

34
100 × 40

= 85 

وان تهاي اول تا چهارم در باال بدسـت آمده، می دهندگان کالساند و تعداد رأينفر رأي داده 413با توجه به این که  -
ــؤدهندگان کالس پنجمی را هم محاســـبه کرد (که نفر، تعداد رأي 413با کم کردن مجموع آنها از تعداد  ال البته در این سـ

  413 -) 90+  72+  96+  85= ( 70نیازي به آن نیست).                                                                      
  

  کالس پنجم  کالس چهارم  کالس سوم  کالس دوم  کالس اول 
تعداد کل افرادي 

  70  85  96  72  90  اندکه رأي داده

  است؟ شده انتخاب شورا منشی عنوان به کالس، کدام نماینده :2سؤال 

  ) پنجم4  ) چهارم3  ) اول2  ) سوم1

 4گزینه پاسخ: 

  اند:تعداد افرادي که به نماینده کالس پنجم رأي داده -

16/67
100

a +
8/22

100
b +

75/18
100

c +
12/94

100
d +

40
100

e =
67/16

100
× 90 +

8/22
100

× 72 +
75/18

100
× 96 + 

12/94
100

× 85 +
40
100

× 70 =  15 + 6 + 18 + 11 + 28 = 78	 

  اند:رأي داده چهارمتعداد افرادي که به نماینده کالس  -

16/67
100

a +
65/16

100
b +

25
100

c +
40
100

d +
10
100

e =
16/67

100
× 90 +

16/65
100

× 72 +
25
100

× 96 +
40
100

× 85 

+
10
100

× 70 =  15 + 12 + 24 + 34 + 7 = 92	 

  اند:رأي داده سومتعداد افرادي که به نماینده کالس  -

22/22
100

a +
16/67

100
b +

25
100

c +
20
100

d +
20
100

e =
22/22

100
× 90 +

16/67
100

× 72 +
25
100

× 96 +
20
100

× 85 

+
20
100

× 70 =  20 + 12 + 24 + 17 + 14 = 87	 

جم منشی سومین نفري است که رأي آورده، بنابراین نماینده کالس پن ،پنجم تا سوم هايکالس نمایندگان بین ازمنشی 
  خواهد بود.

ــؤال  ــومی کالس آموزاندانش تعداد :3س ــد چند اند،داده رأي پنجم کالس نماینده به که س  موزانآدانش تعداد درص

  اند؟داده رأي سوم کالس نماینده به که است پنجمی کالس
1 (6/106  2 (5/128  3 (75/93  4 (7/77  
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  2گزینه  پاسخ:

  :اندداده رأي پنجم کالس نماینده به که سومی کالس آموزاندانش تعداد -

18/75
100

× c	= 
18/75

100
× 96	=	  18  

  :اندداده رأي سوم کالس نماینده به که پنجمی کالس آموزاندانش تعداد -

20
100

× c	= 
20
100

× 70	=	  14  

تعداد دانشآموزان کالس سومی که به نماینده کالس پنجم رأي دادهاند
تعداد دانشآموزان کالس پنجمی که به نماینده کالس سوم رأي دادهاند

× 100 =
18
14

× 100 = %5/128  

  دهد؟می تشکیل را آرا تعداد کل از درصد چند ها،اولی کالس أير :4سؤال 

1 (8/21  2 (2/18  3 (1/28  4 (8/28  

  1گزینه  پاسخ:

تعداد دانشآموزان کالس اولی که رأي دادهاند
تعداد کل دانشآموزانی که رأي دادهاند

× 100 =
90

413
× 100 = %8/21  

  



 

  

  
  

  بخش پنجم:
  تجسمی
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نی که مخصوص داوطلبان گروه ف تجسمی است سؤاالت کنکور دکتري مربوط به استعداد تحصیلی بخشدیگري از قسـمت  
هاي در حقیقت بخش تجسـمی در گروه فنی و مهندسـی، جایگزین بخش اسـتدالل منطقی در سایر گروه    .باشـد و مهندسـی می 

  گیرد.  تجسم، هوش تصویري و دقت در جزئیات داوطلبان مورد سنجش قرار میآزمایشی است. در سؤاالت این بخش، قدرت 
ــؤاالت این بخش را نمی ــختوان به طور کامل آموزش داد، چرا که معموالً س هاي خود فرد به آنها تا حدي به ویژگی گوییپاس

، تمرکز و هوش بستگی دارد، با این حال تعداد زیادي از افراد با تمرین و ممارست قادر به بعديدوبعدي و سه شامل قدرت تجسم
  خود به سؤاالت تجسمی هستند. گوییپاسخارتقاي سطح 

  هاي مختلف به شکل زیر بوده است:هاي دکتري در سالتغییرات این بخش از آزمون
 سؤال؛ 10: 1390سال  -1

  سؤال؛ 15: 1391سال  -2
  سؤال؛ 10 :1392سال  -3
  سؤال؛ 7 :1393سال  -4
  سؤال. 7 :1394سال  -5

  مطرح شده است.  تجسمیسؤال در بخش  7است، طبق آخرین تغییرات،  مشخصطور که همان
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  تجسمی بخش سؤاالت انواع
 تغییر شکل )1

 ورطسؤاالت تغییر شکل به دهند و انواع مختلفی دارند. سـؤاالت تغییر شـکل، عمده سـؤاالت بخش تجسـمی را تشـکیل می     
مال شود و باید شکل نهایی را پس از اعمی توصیفگاهی تغییر در یک شکل مرجع در صورت سؤال  گونه هستند: الف) سـه کلی 

در تعدادي از ســؤاالت این بخش، ارتباطی خاصــی بین الگوهاي صــورت  ها پیدا کرد؛ ب)تغییرات بر شــکل مرجع در میان گزینه
یدا ها پشـود با توجه به رابطه بین اشکال، شکل مجهول در صورت سؤال را بین گزینه و از داوطلب خواسـته می سـؤال وجود دارد  

لب شود و از داوط؛ ج) شـکل دیگري از این سؤاالت بدین صورت است که تغییر در یک شکل مرجع در صورت سؤال داده می کند
را روي شـکل دیگري تعمیم دهد و شکل نهایی را پیدا  روند همان شـود با تشـخیص الگوي تغییر شـکل مرجع، عیناً    خواسـته می 

  کند.
ذبه، ترکیب اشــکال به ، قرینه شــدن، جامشــخص این تغییرات ممکن اســت به صــورت چرخش حول یک محور یا یک نقطه

 این تغییرات شرح داده خواهد شد. رایجِ در ادامه انواع و ... باشد. ، تفاضلاشتراك صورت اجتماع،

  دوران 

سپس از  است. هاشکل چرخش همه یا بخشـی از  شـوند که رابطه بین آنها چند شـکل در کنار هم چیده می  ،در این سـؤاالت 
  د.ها پیدا کناشکال، در گزینهاین شود شکل مجهول را مطابق با رابطه بین خواسته می داوطلب

  مثال: 
) 4تا  1در زیر، ارتباط خاصی بین الگوها از چپ به راست وجود دارد. به جاي عالمت سؤال، کدام الگو (موارد  سؤال:

  باید قرار گیرد تا این ارتباط حفظ شود؟

  

1 (  2 (  3 (  4 (  

  4گزینه  پاسخ:

ابت مانده بخش پایینی شکل ث ،دورانو سومین شوید که در اولین هاي صـورت سؤال متوجه می با کمی دقت در شـکل 
  ابت مانده است.ی ثبخش جلویی شکل تغییر کرده و بخش عقب ،و بخش باالیی تغییر کرده است و در دومین دوران

  درجه بخش باالیی حول محور عمودي در صفحه: 90دوران  دوران اول: -
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  درجه بخش جلویی حول محور عمود بر صفحه: 90دوران دوم: دوران  -

  
  درجه بخش باالیی حول محور عمودي در صفحه: 90دوران سوم: دوران  -

  
  درجه بخش جلویی حول محور عمود بر صفحه: 90دوران چهارم: دوران  -

  

 دوران همراه با قرینگی 

یز نچرخند، حول محور یا نقطه خاصی تغییر می ، اشـکالی که در مسـأله مطرح شده، عالوه بر این که در روند  در این سـؤاالت 
  .یدا کنیدها پشود شکل مجهول را مطابق رابطه بین اشکال، در گزینهز شما خواسته میشوند. در این گونه سؤاالت نیز اقرینه می

  مثال: 
کند. اگر قرار باشد تغییرات با همان روند ردیف اول، در طرح در شکل زیر، یک طرح در سه مرحله تغییر می: سؤال

  طرح ردیف دوم در نهایت به کدام صورت درخواهد آمد؟ردیف دوم نیز اعمال شود، 

 

1 (  2 (  3 (  4 (  
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  3گزینه  پاسخ:

ــامل دو تغییر اســت:   اولرابطه بین شــکل  ــاعت؛ درجه در خالف جهت عقربه 90. چرخش 1و چهارم ش . قرینه 2هاي س
  ).است شدن حول محور افقی (که در شکل زیر مشخص شده

  
  کند:طرح دوم نیز به همین صورت تغییر می بنابراین

  

 جاذبه 

. سپس شکل تحت زوایا و جهات مشخصی است شـود که قطعاتی درون آن قرار گرفته در این سـؤاالت، یک شـکل داده می  
هاي مدنظر، قطعات درون شــکل در کدام شــود که تحت قانون جاذبه، حدس بزنید پس از دورانچرخد و از شــما خواســته میمی

  گیرند.نقطه قرار می

  مثال: 
ها اي، گويدرجه 90در سؤال زیر، پازلی حاوي دو گوي سفید و مشکی ارائه شده که در آن، پس از هر چرخش  سؤال:

ازل، سه مانند. بعد از این که این پفقط به دلیل وزنی که دارند، سقوط کرده و بدون لغزش در محل سقوط، ثابت می
) محل قرار گرفتن 4تا  1هاي ساعت بچرخد، کدام طرح (موارد چرخش) در جهت حرکت عقربهدور کامل (هر دو چهار 

  دهد؟ها را پس از دوران، به درستی نشان میگوي

1 (  2 (  3(  4 (   

  1گزینه  پاسخ:

و بنابراین با پیدا  ها متفاوت استتوان فهمید که جایگاه گوي سفید در هر یک از گزینهها میدر ابتدا با توجه به گزینه -
  توان پاسخ صحیح را پیدا کرد.کردن جایگاه این گوي، می

  دهد:گردد و گوي سفید مطابق تصویر زیر تغییر مکان می، شکل به حالت اولیه خود برمیدرجه 90بار چرخش  4با 

  

 محور دوران
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  تغییرات جایگاه گوي سفید مطابق شکل زیر است:بنابراین 

 

هاي ساعت تغییر در قالب یک مستطیل در خالف جهت عقربه سفید دریافت که گويتوان با توجه به شکل فوق، می
مطابق تصاویر  یدسف دهد تا به خطی برسید که بتواند روي آن ساکن شود. بنابراین در ادامه دوران، جایگاه گويمکان می

  زیر خواهد بود:

  

 ترکیب اشکال  
از آنها از ترکیب سایر اشکال حاصل شده است. سپس به شما اشکال شود که یکی ، چند شـکل داده می در این گونه سـؤاالت 

  صورت مسأله، آنها را با هم ترکیب کنید.مرجعِ شود که همانند رابطه موجود در اشکال شود و خواسته میدیگري داده می

  مثال: 
اال، در در تساوي ردیف بدر شکل زیر، به جاي عالمت سؤال، کدام الگو باید قرار داده شود تا ارتباط موجود  سؤال:

  تساوي ردیف پایین نیز برقرار باشد؟
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1 (  2 (  3 (  4 (  

  1گزینه  پاسخ:

 هاي ساعت چرخیده است:در جهت عقربه 45شکل اول صورت سؤال،  -

  
  هاي ساعت چرخیده است:درجه در خالف جهت عقربه 45شکل دوم صورت سؤال،  -

  
  دست آمده است:اشتراك دو شکلی که پس از چرخش حاصل شده، بهتصویر نهایی از پیدا کردن  -

  
  بنابراین براي یافتن شکل مجهول:

  چرخد:هاي ساعت میدر جهت عقربه 45شکل اول  -

  
  چرخد:هاي ساعت میدر خالف جهت عقربه 45شکل دوم  -

  
  آید:میدست شکل سوم از پیدا کردن اشتراك دو شکلی که پس از چرخش حاصل شده، به -
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 هابعديسه )2

اسـت. تشــخیص گسترده  ویژه مکعب بهبعدي ، سـؤاالت مختلفی در رابطه با احجام سـه  بخش دیگري از سـؤاالت تجسـمی  
  بعدي از آن جمله هستند.نماها و تجزیه و ترکیب اشکال سهبعدي، سهاشکال سه

 بعديتجزیه و ترکیب اشکال سه 

ها، شـکل مدنظر در صـورت سـؤال حاصل    داوطلب باید تشـخیص دهد که از کنار هم گذاشـتن کدام قطعه   ،در این سـؤاالت 
  شود.می

  مثال: 
خانده یا توانند چردر تساوي ردیف اول، ماکت سمت راست از به هم چسباندن سه ماکت سمت چپ که می سؤال:

  ود؟کدام ماکت را قرار دهیم تا تساوي برقرار ش خوابانده شوند، ساخته شده است. در ردیف دوم، به جاي عالمت سؤال،

  

1 (  2 (  3 (  4 (  

  2گزینه  پاسخ:

هاي دو شکل اول و عدد است و تعداد مکعب 15هاي شـکل نهایی را شـمرد که برابر   توان تعداد مکعبدر گام اول می
  شود.حذف می 4مکعب دارد. در نتیجه گزینه  7عدد است. پس شکل مجهول الزاماً  8دوم برابر 

  است: 2با توجه به تصویر زیر، پاسخ صحیح گزینه 
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 بعديتشخیص گسترده اشکال سه 

ر روي هایی بشامل تشخیص گسترده احجام به صورت ساده و یا تشخیص گسترده احجام با نقش این سـؤاالت ممکن اسـت  
 بعدهاي مختلف آنها باشد.

  مثال: 
ده و کنیم که هیچ وجه آن کنده نشود. سبک الگوهاي باز شمتفاوت باز می یک مکعب را دو مرتبه به دو صورت: سؤال

طرح روي چند وجه مکعب در شکل زیر آورده شده است. از شش جایی که طرح آن مشخص نیست و عالمت سؤال 
  توان به طور قطع مشخص کرد؟گذاشته شده است، طرح چند جا را می

  
  6) 4  4) 3  2) 2  صفر) 1

  4گزینه  پاسخ:

  شوند:هاي گسترده فوق بدین صورت با مکعب تطبیق داده میشکل

  

  
  هاي گسترده بدین صورت هستند:بنابراین شکل
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 نماسه 

 نما شامل تشخیص نماهاي جانبی و افقی احجام مطرح شده در صورت سؤال هستند.سؤاالت سه

  مثال: 
نیم، روبرو و پهلو) به آن نگاه کدر شکل مقابل اگر از سه جهت (باال، : سؤال

د توان، الگوي رؤیت شده آن، در یکی از جهات فوق می4تا  1یک از موارد کدام
  باشد؟

  
  
  

1 (  2 (  3 (  4 (  

  4گزینه  پاسخ:

  شود:هاي زیر دیده میاز روبرو، پهلو و باال به صورت از راست به چپ، شکل به ترتیب
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  :ششمبخش 

  پاسخگویی به سؤاالت
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  به سؤاالت استعداد تحصیلی گوییپاسخترتیب پیشنهادي 
دقیقه پاسخ  60 سؤال در مدت زمان 30طور که پیش از این اشـاره شـد، شـما در آزمون درس استعداد تحصیلی باید به    همان

که لزومی ندارد به همه  . نکته مهم این استدقیقه زمان دارید 2 این آزمون، شما سـؤال  به هر گوییپاسـخ به عبارتی براي  دهید.
اند و هاي برتر کنکور در سالیان گذشته نیز همه سؤاالت استعداد تحصیلی را پاسخ نداده، حتی بسیاري از رتبهسـؤاالت پاسخ دهید 

اسخ پ اند. به خاطر داشـته باشید در کنکور، اند نیز، پاسـخ صـحیحی به همه سـؤاالت نداده   که همه سـؤاالت را پاسـخ داده  آنهایی 
  زیاد ارجحیت دارد.هاي نادرست به سؤاالت ود بر پاسخصحیح به سؤاالت محد

د برحسب توانبندي شما میاولویتبندي داشته باشید. به سؤاالت این بخش اولویت گوییپاسخشـما براي   الزم اسـت  بنابراین
ــختان در توانایی ــؤاالت بخش گوییپاس ــد که در خالل مطالعه بدان پی برده به س ــیلی باش ــتعداد تحص د. بدین ایهاي مختلف اس

ها تسـلط دارید، پاسـخ گفته و زمان بیشـتري به آنها اختصاص دهید و سپس به    هایی که بدانصـورت که ابتدا به سـؤاالت بخش  
 گوییاسخپ، داوطلباناغلب اوقات و براي اغلب توان گفت میها بپردازید. اما به صورت کلی به سـؤاالت سایر قسمت  وییگپاسـخ 

اي آورتر هستند و بخش عمدهنمرهسؤالِ این دو بخش  15تر بوده و هاي درك مطلب و اسـتدالل منطقی ساده به سـؤاالت بخش 
براي سؤاالت دو بخش اول یعنی درك مطلب و شود بنابراین توصیه می ند.دهشـده توسـط شـما را تشـکیل می    از درصـد کسـب  
  زمان بیشتري اختصاص دهید.  استدالل منطقی 

سؤال اول  15باید بر  هاي این درسشما براي پاسخ دادن به تست ریزي اصلیکه اگر چه تمرکز و برنامه ه باشـید توجه داشـت 
ســؤال درك مطلب و  15ســؤال از  10پاســخ صــحیح به زیرا  نباید حذف کرد. آزمون اســتعداد تحصــیلی باشــد، اما بخش دوم را

شود که درصد کسب شده در درس استعداد تحصیلی نقطه ، باعث میهاي نادرست احتمالی)(با احتسـاب پاسـخ   اسـتدالل منطقی 
خوبی در رتبه و تراز شما خواهد نقطه قوت شما بوده و تأثیر بسیار سؤال  12شـد، اما پاسـخ صـحیح به    ضـعف در کارنامه شـما نبا  

  داشت.
ــد، به نظر میبا توجه به آن ــد براي چه که گفته ش ــؤال درك مطلب می 8رس دقیقه به ازاي هر  2( دقیقه 16توان به جاي س

به  در بخش منطقیطلبد. اما دقیق به این بخش معموالً زمان بیشتري می گوییپاسـخ زیرا  دقیقه زمان گذاشـت،  25-20تسـت)،  
ــما به دقیقه زمان گذاشــت. زمان باقی 15 در همان حدود، یعنی چیزي برابر با توانســؤال می 7اي از مانده بســتگی به توانایی ش

  هاي مختلف اختصاص خواهد یافت.بخش
  به سؤاالت بهتر است این گونه باشد: گوییپاسخکه روال  معتقد هستند Gmatبرخی اساتید مطرح 

  دقیقه 25-20در مدت زمان  درك مطلبهمه سؤاالت  .1
  دقیقه 15در مدت زمان  استدالل منطقی. همه سؤاالت 2

                                                             
 در گام دوم گروه فنی و مهندسیداوطلبان شـوند،  جا که در گروه فنی و مهندسـی، سـؤاالت تجسـمی جایگزین سـؤاالت اسـتدالل منطقی می     از آن  

  توانند به سؤاالت تجسمی پاسخ دهند.می
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 8سـؤالِ دوم است.) با صرف زمان   4تر از اشـاره شـد، عموماً سـاده   پیش از این که همان طور که ال تحلیلی (ؤسـ  4اولین  .3
  دقیقه
  دقیقه 2. اولین سؤال کمی (تست هوش) با در نظر داشتن زمان 4
دقیقه (این دو سـؤال بسـیار سـاده اسـت و تنها دانش ریاضی الزم براي آن ضرب،      5سـؤال پایانی محاسـباتی با زمان    دو. 5

  تقسیم، تفریق و جمع است.)
  رسد، اما اگر فرصت داشتید، روند ذیل را در پیش گیرید:احتماالً زمان شما در اینجا به پایان می *
 دسعی کنیبا نگاهی سریع کافی داشتید، شود. اگر زمان سؤال ساده مطرح می 2، مسألهاي و حل سؤال مقایسه 4از  . معموال6ً

  پاسخ دهید. و دو سؤال ساده را پیدا کنید
  سؤال تحلیلی دوم. 4. بازگشت به 7

توانایی خوبی  هاي کمیگیر، هرگز زمان نگذارید، حتی اگر در حل تســـتســؤاالت کمی دشــوار و وقت   حل براي توجه: *
الیی دارد، نمره همه ســؤاالت یکســان اســت و اهمیتی ندارد شــما به کدام زمان در آزمون اهمیت با عالوه بر این که دارید! چون

 سؤال پاسخ صحیح داده باشید.  



 

  

  
  

  :هفتمبخش 
  هاي تشریحی سؤاالت و پاسخ

  گروه استعداد تحصیلی آزمون 
  علوم انسانی

  )94دکتري (آزمون 
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  گروه علوم انسانیآزمون استعداد تحصیلی سؤاالت  -1

  بخش اول:

هایی را که در ها را به دقت بخوانید و پاسخ سؤالدر این بخش، دو متن به طور مجزا آمده اسـت. هر یک از متن  اهنمایی:ر
  د.عالمت بزنیتوان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و در پاسخنامه، چه میزیر آن آمده است، با توجه به آن

طبق مقررات آئین دادرسی مدنی، دعوا را شخص 
ــالتـاً) یـا قائم    مقام یا نماینده او که خواهـان (اص

اسـت حسب مورد، نماینده قانونی، قضایی   ممکن
ــد، اقـامه می    کند؛ در غیر این یـا قراردادي بـاش

ــورت بر طبق مـاده   ق.آ.د.م، دادگاه به دعوا  2ص
رسـیدگی نخواهد کرد. یکی از شرایط اقامه دعوا  
این اسـت که خواهان، داراي سمت قانونی باشد.  
ــرف     بنـابراین طبق این قـاعـده، در دعواي تص

ــت)، باید  عدوانی نیز خواهان (که لزوماً مالک نیس
کســی باشــد که داراي ســبق تصــرف باشــد، اما 

ــی در ماده قانون ــالح خاص گذار به دلیل وجود مص
ــت.   170 ق.آ.د.م، از این قـاعده عدول نموده اس

مســتأجر، مباشــر، خادم، «دارد؛ این ماده مقرر می
ــی که ملکی را از  طکـارگر و به   ــخاص ور کلی اش

ــ ــنـد  طرفی دیگر متص تواننـد بـه   می ،رف بـاش
ــمقامی مالقائم ــک، برابر مقـ ررات باال شکایت ـ
ول گذار با اصبدیهی است این تجویز قانون .»کنند

دادرســی مدنی منطبق نیســت، زیرا  و قواعد آیین
شوند، نه وکیل؛ گروه نه اصـیل محسـوب می   این

مقام به معنی خاص کلمه ها قائمعالوه بر این، این
 1315فی با توجه به این که در سال نیستند. از طر

، مداخله در عمل وکالت 55قـانون وکالت در ماده  

ــخاص بدون پروانه وکالت جرم اعالم  را براي اش
کرده اسـت، آیا اگر این اشخاص در اقامه دعواي  

ــند می  ــرف عدوانی داراي پروانه نباش توانند تص
  اقامه دعوا نمایند؟ 

ــود کـه بـا توجـه به       ــت گفتـه ش ممکن اس
مؤخرالتصــویب بودن قانون آیین دادرســی مدنی، 
باید آن را ناسـخ مقررات وکالت دانست. این نظر  
قابل انتقاد است، زیرا قانون وکالت، قانونی خاص 
ــت.  ــی مدنی، قانونی عام اس و قانون آیین دادرس
بنـابراین تعـارض بین خـاص مقدم و عام مؤخر    
ــخ خاص  ــت که در این حالت قانون عام، ناس اس

ــت، ــت. با  نیس بلکه قانون خاص مختص عام اس
ــفه این   وجود این، برخی معتقـدند که چون فلس
ــت و نیز جلوگیري از  ــرف اس ــریع از تص دعوا، س

ن اقتضـــا دارد، بر این اســـاس هرج و مرج چنی
گذار خواسـته اسـت که در دعاوي تصــرف،   قانون

ــال  حیـت خواهان جهت طرح دعوي،  راجع بـه ص
  گیري زیادي صورت نگیرد. سخت

ــخـاص مذکور که    بـه نظر می  ــد کـه اش رس
ــاي    محـافظـت از مال را بر عهده دارند، به مقتض

ــت «قاعده  ــیء، اذن در لوازم آن اس » اذن در ش
ــتوانند هنگامی که دیگمی ــري در تصـ رف آنها ـ
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ات ـــل به مقامـــنماید، با توســاخالل ایجاد می
قـانونی حفظ مـال را در مقـابـل اعمـال خوانـده       

ــت نمایند. لذا قانوند ــتثنا را رخواس گذار این اس
ــت، لیکن بـا توجه به این که  پیش بینی نموده اس

ــییقی دارد باید به قدر متیقن   ــتثناء، جنبه تض اس

ــاکتف ــا شود. به عبارت دیگر، حکـ م این ماده را ـ
 ،ردـتنها در فرض عدم حضور مالک باید اعمال ک

ا اطالق ماده منافات است بچه این نظر ممکن  گر
  داشته باشد.

  
  

  موضوع اصلی متن، کدام است؟  -101
 مقام مالک اصیل باشند. توانند قائمکسانی که می) 1

 هاي خاص قانون آیین دادرسی مدنی تبصره) 2

 اقامه دعوا  ) 3

 تصرف عدوانی ) 4

  
  
  
  

ورد در خصوص پرسشی که در آخر مکدام  -102
  پاراگراف اول آمده است، صحیح است؟ 

 دارد.  موضوع پاراگراف بعد را اعالم می) 1

ــان می) 2 ــراحت الزم را نش دهد که برخی مواد قانونی ص
 ندارند. 

پرسـشـی نمادین اسـت که پاسـخ به آن در دل ســؤال     ) 3
 نهفته است. 

ــط مجریان آن تأکید  بر لزوم) 4 ــیر قانون توس تعبیر و تفس
 کند.  می

  
  
  
  
  

  
  هدف اصلی پاراگراف دوم، کدام است؟  -103

 مقایسه قانون وکالت و قانون آیین دادرسی مدنی ) 1

ــی که در پاراگراف اول آمده ) 2 ــیح و توجیه تناقضـ توضـ
 است. 

ــیحاتی کلی که در  ) 3 ــن کردن توض ارائه مثالی براي روش
 پاراگراف اول مندرج است. 

تـأکیـد بر لزوم همـاهنگی قـانون وکالت و قانون آیین     ) 4
 دادرسی مدنی در اجراي عدالت 

  
ــنده، کدام یک از موارد   -104 مطـابق نظر نویس

  ) مرتبط نیست؟ 3(پاراگراف » این استثناء«زیر، به 
ط مسـتأجر یا مباشـر در صورت حضور   اقامه دعوا توسـ ) 1

 مالک 

 ق.آ.د.م  70اقامه دعوا توسط افراد مندرج در ماده ) 2

اقدام قانونی توســـط افرادي غیر از مالک اصـــیل علیه ) 3
 اعمال کسی که در تصرف آنها اخالل ایجاد کرده است.  

 اذن در شیء، اذن در لوازم آن است. ) 4

  
   

)45(  
 

)50(  
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ــعــــنظری امز از دو جنبش ــــري ویلیــــه ش
ــویرگرایی و عینیت ــیار گرفتتص ه گرایی تأثیر بس

ــاسـت. تصویرگرایی یکی از گرایش  شعري ات ـ
ــال  ــت که بین س رونق  1922تا  1917هاي اس

ــیلــه گروهی از    گـرفـت. این گرایش، بــه وس
ــنویسندگان انگلیسی و آمریک ــو تا ح اییـ  ديـ

هاي ادبی تی. اي. هولمز و در تحـت تـأثیر نظریه  
ــعر چه آزرا پامخالفت با آن وند از آن به عنوان ش

ــاتی اوایل قرن  مبهم، گنگ ــاس ــنعی و احس ، تص
ــبیست ــ، شککردمیم یاد ـ ــهل گرفت. ایدهـ اي ـ

ــاصــلی تصــویرگرایی که پاون د بر آنها اصــرار ــ
ــت ــدند: برخورد   ،داش ــه ش ــل خالص ــه اص در س

اب ـی؛ اجتنـی یا عینـذهنم با سوژه، خواه ـمستقی
ــلی منجر  از هر واژه ــوع اص ــط موض اي که به بس

ــرودن بر طبق توالی یـک عبـارت     ــود؛ و س نش
  وم. موسیقی و نه بر طبق توالی مترون

ـ با وج رایی ـه تصویرگـی کـدت کوتاهـود مـ
ــی ادبی فعـال بوده، تأکید آن بر    بـه عنوان جنبش
ــخن، تصـــاویر ملموس و همچنین   ایجـاز در س

ــاسـتقبال از شعر آزاد، تأثیري پای  از خود بر دار ـ
هاي ها به شاخصجاي گذاشـت و این خصـیصـه   

ــعر مدرن تبدی ــدند. به گفتـــــش اي هـــــل ش
ـ تصویرگ ه عطفی بود که پس از ـنقطرایی چون ـ

ـ آن گرچه هر یک از شاع ی ـنوعران مدرن که بهـ
ــیري متفاوت به راه   بـا آن در تماس بودند در مس

ـ خود ادامه دادند، اما اص ـی ه تصویرگرایـول اولیـ
ــري نظریه شعـــ در شکل ري هر یک از آنها گیـ

تأثیر بسـزایی داشـت. بیشـتر اشـعار تصویرگرا     

ــهاي تصویر جنبهسـاده و کوتاه هسـتند و ب   ري ـ
ــعر معم ــیار دارند. این نوع ش ــتأکید بس والً به ــ

ــته می ــورت آزاد نوش ــود و جداي از هرگونه ص ش
 ازـگویی، در نهایت دقت و ایجاظهارنظر و یا کلی

ــبا استفاده از استعاره و یا قرار دادن یک تصوی ر ـ
در کنار تصــویر دیگري در قیاســی مجازي، بدون 
نمایان سـاختن ارتباط آنها، احسـاس شاعر را در   

ــمورد یک صحن ــه یا سوژه تصویـ ــري ارائـ ه ـ
 یدتأک» ایماژ«دهد. تصـویرگرایی بر تصویر یا  می

ق ـــه دقیـــبســیار دارد که عبارت اســت از ارائ
ــی که معنا را در   ــري خارجی یا ادراکی حس عنص

ــدید و متمرکز می بـافتی یک  ند کند. پاوپـارچه تش
آن عنصري است که یک «نویسد: درباره ایماژ می

ـ گ ـ ره ذهنـ ه ـی را در یک لحظـــاســـی و احسـ
ــمعی ــعر ». گذاردن به نمایش میـــ در یک «ش

، نمونه بســیار خوبی از یک شــعر »ایســتگاه مترو
ر پاوند ب تصـویرگرا اسـت که تمامی اصولی را که  

ــت (تمر ــویرپردازي و بیان  کز،آنها تکیه داش تص
  زند. ساده و روان) را مثال می

توضـیحی در مورد سـرودن این شعر   پاوند در 
ــد،  «گوید: می ــروع ش از زمانی که نگارش بد ش

ــاویر ب    ــنـدگـان از تص ه عنوان نوعی آرایه نویس
اند، در حالی که تصویر، خود سخن اسـتفاده کرده 

ــت. تصــویـر جـهـان ور     اي قـوانـیـن از    اسـ
ــت تعیینپیش ــده زبان اس ــعر ». ش در یک «ش
ــایی رمانتی، مانند یک قطعه غن»گاه متروایست ک ـ

ی شناختاي از اوج آگاهی زیباییدر پی ثبت لحظه
است با این تفاوت که این کار را در نهایت ایجاز 
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ــاعري وجود دارد و نه  به انجام می ــاند. نه ش رس
خورد و نه میاثري از ضـمیر اول شخص به چشم  

ـ حتی فعلی؛ تنها از یک مک ـ ان در عنـ عر ـوان شـ

اي خیلی مختصر به تصویر برده شـده و اشاره نام
ــها و تصویري دیگر در کنار آن قرار گرفتچهره  هـ

که تشبیه یا قیاسی از تصویر نخست است. 
  
کـدام مورد، بـه بهترین وجـه، ســاختـار      -105

را  2و  1هـاي  اطالعـات منـدرج در پـاراگراف    
  سازد؟ مشخص می

ــتر ) 1 ــپس بسـ ظهور راهبردي خاص مطرح، تبیین و سـ
  شود. ایجاد و تکوین آن توضیح داده می تاریخی

ادعایی کلی مطرح و ســپس دالیل درســتی آن ادعا در ) 2
  شود.  یک بستر تاریخی، با مثال تقویت می

ــاره قرار می) ویژگی3  گیرد وهاي کلی یک نظریه مورد اش
  شوند. ها مشخص میبا ذکر مثال، آن ویژگیس سپ
اي توصیف و تأثیرات آن مورد بحث گیري پدیده) شـکل 4

 گیرد.  قرار می

  
کدام مورد، به بهترین وجه، نظر آزرا پاوند  -106

  ند؟ کراجع به جنبش تصویرگرایی را مشخص می
  مخالفت قطعی ) 1
  طرفدار و حامی ) 2
  مند مردد ولی عالقه) 3
  زده و احساسی شگفت) 4
  
 

  
  
  
  
 

  
در متن حاضـر، اطالعات کافی براي پاسخ   -107

  کدام سؤال وجود ندارد؟ 
  هاي شعر مدرن کدامند؟  ویژگی) 1
ــویرگرایی کدام  ) 2 ــد جنبش تص برخی عوامل ظهور و رش

  بودند؟
، نمونه خوبی از شعر »در یک ایسـتگاه مترو «چرا شـعر  ) 3

  تصویرگرا است؟  
اشعار تصویرگرا معموالً به صورت شعر آزاد به چه دلیلی ) 4

 شوند؟ نوشته می

  
  
  

در بسـط موضـوع اصلی متن، نویسنده از    -108
  کدام روش زیر، استفاده نکرده است؟ 

 استفاده از منبع موثق  ) 1

 تعریف اصطالح  ) 2

 قیاس  ) 3

 ارائه مثال  ) 4

  

)60(  
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  :دوم بخش

هاي این بخش، الزم اســت موقعیتی را که در هر سـؤال مطرح شــده، مورد تجزیه و  به سـؤال  گوییپاسـخ براي  :راهنمایی
تري براي آن سؤال است، انتخاب کنید. هر سؤال را با کنید پاسـخ مناسـب  اي را که فکر میتحلیل قرار دهید و سـپس گزینه 
تاج است، ل استندر هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قاب هاي مطرح شـده دقت بخوانید و با توجه به واقعیت

رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید.  تر به نظر میپاسخی را که صحیح

هاي امروز، گویی دو راه بیشتر ندارند، یا بمانند تا آینده اکنونشان در رسد و آنان نیز از مشربه و انسـان  -109
توانند به آینده امروز ســفر کنند و از مواهب آن متنعم گردند. لذا دیگر لزومی برخوردار شــوند و یا میمأکله آن 

یر داد و مکان را تغیو توان براي جلو افتادن در زمان، جغرافیا ا در زمان به انتظار بنشینیم؛ میندارد آینده را تنه
  گزینند. توانند منتظر باشند، مهاجرت را برمیی که نمیمند شد. کسانبه آینده رفت و از زندگی خوش آینده بهره

  کدام مورد، فرض پنهان در استدالل فوق است؟ 
هاي جغرافیایی از هم جدا هستند، به لحاظ شرایط موجود خود، متفاوت و نتیجتاً به یک زمان یی که به لحاظ مرزبنديکشـورها ) 1

 واحد تعلق ندارند.  

 ن به آینده خود، نقشی ندارد.  انسان در تعجیل براي رسید) 2

  جوید.  برد، به نوعی آینده را در حال میکسی که از مواهب زمان حال بهره می) 3
اي درخور شأن انسانی است.  مهاجرت تنها راه رسیدن به آینده) 4
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اي که پژوهشـگران آمریکایی به  در مطالعه -110
ــال روي  20مدت  اند، انجام دادههزار زن  65س

معلوم شده است که مصرف منظم ماهی، ناشنوایی 
ــنین پیري را کم می کنـد. در این تحقیقات،  در س

عادات غذا خوردن و موارد کاهش طبیعی شنوایی 
ــی قرار گرفت. یکی از مهم ترین آنها مورد بررس

ــان داد افرادي که حداقل دو و عده ماهی نتایج نش
ند، خطر از دست دادن خور(از هر نوع) در هفته می

کند. البته درصد کاهش پیدا می 20وایی آنها، شـن 
ت به زنانی اســت که هرگز ماهی این نتیجه، نســب

خورند. هر چند خورنـد یـا به ندرت ماهی می  نمی
ا تبط با سن است، امناشنوایی، بسیار معمول و مر

  تواند آن را به تأخیر بیاندازد. مصرف ماهی می
ــور ــود، کدام مورد در ص ــحیح فرض ش تی که ص

  کند؟ گیري متن را بهتر از بقیه، تضعیف مینتیجه
ــاره متن  ) 1 ــیـاري از آنهایی که در پژوهش مورد اشـ بسـ

ــرکت کردند، در اکثر اوقات، بیش از دو وعده در هفته از  ش
  کردند. ماهی مصرف می

و  کردنددر رژیم خود از ماهی استفاده می بین زنانی که) 2
خوردند، اختالف چشمگیري به اصـالً ماهی نمی آنهایی که 

 لحاظ شغل و سبک زندگی وجود نداشت. 

گنجـانند،  آنهـایی کـه در رژیم غـذایی خود مـاهی می    ) 3
ــتري به ورزش کردن دارند که این امر، خود    تمـایـل بیشـ

  شود. هاي مختلف میموجب حفظ سالمتی بدن در جنبه
ــاره  از تمـام آنهــایی کـه قرار بود در پژوهش  ) 4 مورد اشـ

شـرکت داده شوند، قبل از شروع پژوهش، آزمایش شنوایی  
سنجی به عمل آمد و مشخص شد که اختالفی میان هیچ 

 کدام از آنان، از این لحاظ وجود ندارد. 

ــته -111 اند، یعنی به امور جهان همه به هم بس
جاي این که فهرسـت مسـائل به صورت عمودي   

ه صورت افقی نوشـته شود، بهتر است که آن را ب 
بنویسند و مسائل را در عرض یکدیگر قرار دهند. 

، این ددر این سیاست، ترتیبی که باید مراعات شو
به درك  اي، منوطمسألهاسـت که طرح و حل هر  

  ها و شرایط کلی کشور است. امکان
منظور نویسنده از نوشته شدن فهرست مسائل به 

  صورت عمودي، کدام است؟ 
آن، به جاي تأکید بر منفعت جمعی، به سـیاستی که در  ) 1

 شود.  منافع شخصی اهمیت داده می

ــتن و بی  ) 2 توجهی به دنیـا را از دریچـه دید خود نگریسـ
 هاي محتمل دیگر.  نگرش

برجسـته نمودن یک موضوع خاص، در حالی که ممکن  ) 3
 است خود آن، معلولی بیش نباشد. 

ه بستر ب تحلیل تشکیل و تکوین یک پدیده بدون توجه) 4
 اجتماعی آن.  
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ــتان -112 ــی داس ها، ارزش بیش از یک بار بعض
خواندن را دارند، نه فقط براي خود داســتان، بلکه 
ــنده کتاب کرده تا      ــی کـه نویس بـه خـاطر تالش

 دار تحویل خوانندهبستوداستانی منسجم و چفت
یت اهماستانی که حتی جزئیات به ظاهر بیبدهد؛ د

اند. با معنی جاگذاري شدهن هم حسـاب شده و  آ
اي زها و اجگیرند، تمام نشانهکتاب را که دست می

ــما را در خود فرو می   ــتـان ش ــارق «برد. داس س
ــت. یکی از همین کتاب» ارزشچیزهـاي بی  هاس

ولی جاي تعجب اسـت که بسـیاري از کسانی که   
آور کتابی مالل«گویند: اند، میاین کتاب را خوانده

ــت کـه بـه واقع ار   زش یک بار خواندن را هم اس
  ». ندارد

ــکدام مورد، در صــورتی که صــحیح فرض  ود، ش
   سازد؟تناقض ظاهري موجود در متن را برطرف می

د، کتاب انجام شاي که براي به لحاظ تبلیغات گسـترده ) 1
ــانی کـه کتاب را خریداري کردند و     تعـداد زیـادي از کسـ

  خواندند، مخاطبین واقعی کتاب نبودند.  
ــتانی معمولی از زندگی   کتـا ) 2 ب مـذکور، بـه روایت داسـ

پردازد که تقریباً همه مردم، به شــکلی درگیر آن روزمره می
  هستند.  

شـــود که برخی افراد که ) حجیم بودن کتاب ســـبب می3
هاي کوتاه دارند، مجبور شــدند  داســتانواندن عادت به خ

چنــدین روز، بلکــه چنــدین هفتــه را براي اتمــام کتــاب 
  اختصاص دهند.  

اند ها فقط براي یک بار خواندن نوشته شدهبرخی کتاب) 4
و تشـویق مردم به چند باره خواندن آنها، حاصلی جز ایجاد  

 حس خستگی ذهنی در پی ندارد.  

کوچک و هاي در زندگی روزمره، فراموشــی -113
ها، شوند. خیلی از ما آدمباعث نگرانی می مقطعی،

هایی مثل آلزایمر در تعـامالت روزمره خود، از واژه 
ــی، ــیف حال خودمان  زودرس و فراموش در توص

کنیم. استفاده از این کلمات، اگرچه به استفاده می
ــوخی بین ما رواج پیدا کرده، اما در حقیقت هم  ش

ــبک   تواند ما را نگران کند.می ــدن در س غرق ش
 زندگی جدید و اســتفاده بیش از حد از تکنولوژي،

 ..............  
ــکل ممککدام عبارت، به منطقی ن، جاي ترین ش

  کند؟ خالی در متن فوق را پر می
هایی از این ل مناسب براي فراموش کردن نگرانیراه ح) 1

  نوع است. 
  هاي مزمن عصر جدید است. دلیل مهم بروز بیماري) 2
  زند.هایی از این دست، دامن میشیبه فرامو) 3
ــیري د) 4 ــمشـ ــت، ولی بیش از آن که چون شـ و دم اسـ

 آفرین باشد، حالل مشکالت بشر است.  مشکل
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ــوي گفتارهاي    -114 چـه بـاید کرد در این بلبش
ناصــواب؟ ســکوت؛ و کالم ســنجیده و رفتارهاي 

اي، گمشده امروز دنیاي ما هستند وقتی کار، حرفه
 آید؟ ودرسـت باشد، این همه گفتار به چه کار می 

وقتی کار درست نباشد، باز هم این همه گفتار، آیا 
ــالح خواهد کرد؟  ــت آن را اص گفتار زیاد! این اس

  هاي بزرگ فرهنگی عصر امروز ما. یکی از آسیب
نقش سه سؤالی که نویسنده قبل از آخرین جمله 

  آورده، کدام است؟ 
 کنند.  د در عصر حاضر را توجیه میدالیل گفتار زیا) 1

هایی در تقویت نکته اصــلی متن ســؤال نیســتند، جواب) 2
 هستند.  

 سـؤاالتی هستند که به زعم نویسنده، چنانچه جوابشان ) 3
ــیب  ــکـار بود، امروز مواجه با آسـ هاي بزرگ فرهنگی آشـ

 نبودیم.  

ــوي ) 4 ــمان در حل بلبشـ ــنده در توان پرسـ تردید نویسـ
 کند.  ناصواب عصر حاضر را برجسته میگفتارهاي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نشـاندن یک پدیده در کانتکست یا سیاق   -115
یـا زمینـه، یا به تعبیر من، جایگاه وقوع آن، براي   

ید و ضــروري اســت. معناي ففهم بهتر آن کامالً م
ــت کـه این امر فقط بـه فهم و    این حرف آن اس

ــیح و تبیین  ــألهتوض ات نه اثب ،کندکمک می مس
یم وشنن آن. به عنوان مثال، وقتی که میموجه بود

ــانی را بـه زور می   گرفتند و بعد به در قـدیم، کس
فروختند، ممکن است باور نکنیم یا عنوان برده می

  درك آن، برایمان سخت باشد. 
مثـالی کـه در متن فوق بـه کار رفته، بیانگر کدام    

نویسنده که قبل از مثال آمده، بخش از اسـتدالل  
  اشد؟ بمی

  تبیین یک پدیده غیرقابل توجیه  ) 1
    مسألهطرح یک ) 2
  ها) اثبات موجه بودن پدیده3
 اي از یک سیاق یا زمینه  نمونه) 4
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  بخش سوم:

ا در رها را به دقت بخوانید و پاسخ صحیح گیرد. سؤالدر این بخش، توانایی تحلیلی شـما مورد سنجش قرار می  راهنمایی:
  پاسخنامه عالمت بزنید.

  پاسخ دهید. 119تا  116هاي با توجه به اطالعات زیر، به سؤالراهنمایی: 

سه نفر براي انجام معاینه پزشکی چشم و گوش، 
ــکی میبه ترتیب وارد اتا ــک ق پزش ــوند. پزش ش

ر جلوي نام ه ،براي این که نتیجه را فراموش نکند
، 1فرد، اگر فقط مشـکل بینایی داشـته باشد عدد   

ــد عدد   ــته باش ــنوایی داش ، اگر هم 2اگر فقط ش
مشـکل بینایی و هم مشـکل شنوایی داشته باشد   

را  4، و اگر هیچ مشکلی نداشته باشد عدد 3عدد 
ه وضعیت این سه نویسـد. اطالعات زیر، دربار می

  :نفر، در دست است
  .تنها یک نفر از سه نفر، مشکل شنوایی دارد 

  نوشــته شــده  4جلوي نام حداقل یک نفر، عدد
 است. 

  نوشته  2اگر جلوي نام نفر اول یا نفر دوم، عدد
 شده باشد، نفر بعدي مشکل بینایی دارد. 

   اگر نفر آخر فقط یک مشـکل داشــته باشد، آن
 مشکل، مشکل بینایی است. 

  
  
  
  
 

 

ــود، فقط نفري که معاینه میاگر دومین  -116 ش
مشـکل شـنوایی داشته باشد، کدام مورد صحیح   

  است؟
  فقط نفر آخر، مشکل بینایی دارد.  ) 1
  دو نفر از سه نفر، مشکل بینایی دارند. ) 2
  نوشته شده است.  2جلوي نام آخرین نفر، عدد ) 3
  فقط نفر اول، مشکل بینایی دارد.  ) 4
  
 

اگر نفر اول و آخر، هیچ کدام مشکل بینایی  -117
نداشته باشند، وجود کدام مشکل (مشکالت) زیر، 

  قطعی است؟ 
I . شنوایی نفر دوم 

II . بینایی نفر دوم 

III . شنوایی نفر اول 

1 (III  
2 (I  
3 (I  وIII  
4 (II 
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ــه نفر، عدد   -118  4اگر جلوي نـام دو نفر از س
نوشـته شـده باشد، فرد دیگر به طور قطع، کدام   

  مشکل را دارد؟ 
  هیچ مشکلی ندارد.  ) 1
  هر دو مشکل را دارد.  ) 2
  فقط بینایی  ) 3
 فقط شنوایی  ) 4

  

ــته  3اگر جلوي نـام آخرین نفر، عدد   -119 نوش
  شده باشد، کدام مورد قطعی است؟ 

  ل و دوم، از لحاظ بینایی سالم هستند.  نفر او) 1
  نفر دوم، هیچ کدام از دو مشکل را ندارد. ) 2
  نفر اول، هیچ کدام از دو مشکل را ندارد.  ) 3
  نفر اول و دوم، از لحاظ شنوایی سالم هستند.  ) 4
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پاسخ دهید. 123تا  120هاي سؤالبا توجه به اطالعات زیر، به راهنمایی: 

پدر یک خانواده، پنج فقره چک از دسته چک خود، 
ــماره ــه رقم آخر آنها از به ش تا  401هایی که س

باشد، به ترتیب شماره از دسته چک جدا می 405
خرید «، »خرید خودرو«کرده و براي یکی از موارد 

شهریه مدرسه «، »شـهریه دانشگاه دختر «، »کولر
صــادر » کمک به یک مؤســســه خیریه«و » پســر

ــول ها در زمانکند. این چکمی هاي مختلفی وص
در خصوص این پنج فقره چک، اطالعات  شوند.می

  زیر در دست است: 
  ــه رقم آخر ، مربوط به هیچ کدام 404چک با س

 باشد. ها نمیاز شهریه

 هاي مربوط به خرید، به طور متوالی وصول چک
 اند. شده

  ــه رقم چک خرید کولر دقیقاً پس از چک یا س
و دقیقاً قبل از چک کمک به مؤســسه  403آخر 

 خیریه وصول شده است. 

    ــه رقم آخر ، فقط چک 402بعـد از چـک با س
 شود. سر خانواده وصول میپشهریه مدرسه 

  
ــده، دومین چک   -120 ــادر ش اگر اولین چک ص

وصول شده باشد، سه رقم آخر شماره چک مربوط 
  کمک مؤسسه خیریه کدام است؟ به 

1 (402  
2 (403  
3 (404  
4 (405 

اگر آخرین چک صـادره، اولین چک وصول   -121
، مربوط به 401شـده باشـد، چک با سه رقم آخر   

  کدام مورد بوده است؟ 
  خرید کولر  ) 1
  شهریه دانشگاه دختر  ) 2
  شهریه مدرسه پسر  ) 3
 کمک به مؤسسه خیریه  ) 4

  
  

ــهریه   -122 ــگاه دختر و چک اگر چـک ش دانش
کمک به مؤسـسـه خیریه، به صورت متوالی صادر   
شـده باشـند، مورد مصرف چند چک به طور قطع   

  شود؟ مشخص می
1 (5  
2 (2  
3 (4  
4 (3 

  
  

ها ، قبل از همه چک401چک با شماره  اگر -123
، کدام 404وصـول شـده باشد، دقیقاً بعد از چک   

  شود؟ چک وصول می
   403شماره ) 1
  کمک به مؤسسه خیریه  ) 2
  شهریه دانشگاه دختر  ) 3
 405شماره ) 4



 استعداد تحصیلی آزمون کتري                                                                                                                                                  123

 متمرکز دکتريدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهتست؛ ارائه دياچپی     
  

  بخش چهارم:

ــؤال  راهنمایی: ــتعداد، از انواع مختلف س ــه این بخش از آزمون اس ــامل مقایس ــتعداد عددي و هاي کمی، ش هاي کمی، اس
  ...، تشکیل شده است.  ریاضیاتی، حل مسأله و
ه اي کسؤال را براساس دستورالعمل ویژه هاي این بخش از آزمون، هرخاطر متفاوت بودن نوع سـؤال  توجه داشـته باشـید به  

  در ابتداي هر دسته سؤال آمده است، پاسخ دهید.

  را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید. 127تا  124هاي هرکدام از سؤال: راهنمایی

ــت، ارتباط   -124 بین اعـداد زیر، از چپ به راس
سؤال، کدام  خاصـی برقرار است. به جاي عالمت 

    2    12    60   240   720؟   گیرد؟ عدد قرار می
1 (960  
2 (1400  
3 (1440  
4 (1920 

  
  
  
  

به  2نسبت درآمد علی به درآمد خواهرش،  -125
ــبت درآمد خواهر علی به مادرش، 3 و  5به  4، نس

است.  7به  3درآمد مادر علی به پدر علی،  نسـبت 
  باشد؟ دین، چند برابر درآمد فرزندان میدرآمد وال

1 (25/1   
2 (5/1  
3 (25/2  
4 (5/2 

  
  

ــعیـد چهار پیراهن در چهار رنگ، چهار   -126 س
 هار کفش و چهار کمربند در همان رنگشلوار، چها

تواند طوري دارد. در چنـد حـالـت مختلف، او می   
ــد که از چهار مورد فوق، فقط دو مورد  لباس بپو ش

  همرنگ باشند؟ 
1 (144   
2 (36  
3 (96  
4 (72 

  
  

اگر قیمت فروش محصـولی دو برابر شود،   -127
سـود حاصـل از فروش محصول، سه برابر خواهد   

  شد. درصد سود اولیه، کدام است؟ 
1 (3/33  
2 (6/66  
3 (100  
4 (96 
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مقادیر دو ستون را ». ب«و دیگري در ستون » الف«کمیت است، یکی در ستون  ، شامل دو مقدار یا128سـؤال  : راهنمایی 
  با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل، پاسخ صحیح را به شرح زیر تعیین کنید:  

  را عالمت بزنید.  1تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» الف«اگر مقدار ستون 

 را عالمت بزنید.   2تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» ب«ار ستون اگر مقد 

  را عالمت بزنید.   3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه » ب«و » الف«اگر مقادیر دو ستون 

 مه نادر پاسخ ،تعیین نمود» ب«و » الف«اي را بین مقادیر دو ستون گر براسـاس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه ا
  را عالمت بزنید.   4گزینه 

 3به  2سه مربع کوچک، متوسط و بزرگ در اختیار داریم. نسبت قطر مربع کوچک به قطر مربع متوسط،  -128
  است.  5به  4و نسبت قطر مربع متوسط به قطر مربع بزرگ، 

  ب    الف
اختالف مساحت 

مربع بزرگ و 
  مربع متوسط

اختالف مساحت   
مربع متوسط و 

  مربع کوچک
  



 استعداد تحصیلی آزمون کتري                                                                                                                                                  125

 متمرکز دکتريدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهتست؛ ارائه دياچپی     
  

پاسخ دهید. 130تا  129هاي ، به سؤال»ب«و » الف«و نمودارهاي با توجه به اطالعات راهنمایی: 

و در  Cهیئت علمی دانشکده  ص درصد مقاالت چاپ شده توسط اعضاي، اطالعاتی در خصو»الف«در نمودار  -
، از جهت نوع آنها داده Bو  Aهیئت علمی دو دانشکده  تعداد مقاالت چاپ شـده توسـط اعضاي   ،»ب«نمودار 

چاپ نموده است.  ISI، مقاله A، به اندازه کل تعداد مقاالت دانشکده Cشده است. دانشکده 
 

شده توسط اعضاي هیأت تعداد مقاالت چاپ -»الف«نمودار 
  Cعلمی دانشکده 

  
 

تقریباً چند درصـد از کل مقاالت دانشکده   -129
B  وC پژوهشی بوده است؟ –، علمی   
1 (16  
2 (20  
3 (24  
4 (25  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
شده توسط اعضاي هیأت تعداد مقاالت چاپ -»ب«نمودار 

 Bو  Aهاي علمی دانشکده

  
 

ــده  تقریباً چند د -130 ــد از مقاالت چاپ ش رص
ــاي ــط اعض ــه توس ــکده که  هیئت علمی س دانش

 Aاند، مربوط به دانشکده پژوهشـی نبوده  –علمی
  است؟ 

1 (36   
2 (31  
3 (28  
4 (21 

36

16

48
32

22

42
36

10
16

Aدانشکده  Bدانشکده 

پژوهشی-علمی
ISI

غیره
 غیره

پژوهشی-علمی  

ISI 
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  هاي تشریحی آزمون استعداد تحصیلی گروه علوم انسانیپاسخ -2
  3گزینه  -101
ــت، اما از این قانون جهت : 3گزینه توجیه  ــی مدنی اسـ اگر چه جمله ابتداي پاراگراف اول و دوم در رابطه با مقررات آیین دادرسـ

  تن به این موضوع پرداخته است.کل متوضیح دعواي تصرف عدوانی استفاده شده است و 
  است. جزئی: 4و  1رد گزینه 
  : به موضوع متن ارتباطی ندارد.2رد گزینه 

  1گزینه  -102
  : طبق متن، مشکل در عدم صراحت قانون نیست، بلکه در تناقض ظاهري دو قانون است.2گزینه  رد

  : پاسخ سؤال نامعلوم است.3رد گزینه 
ــیر قانون وجود ندارد، بلکه قرینه :4رد گزینه  ــؤال بوده  اي مبنی بر تأکید بر تفس ــخ دادن به این س ــعی بر پاس در پاراگراف دوم س

  است.

  2گزینه  -103
  اي صورت نگرفته است.: مقایسه1گزینه رد 

: در انتهاي پاراگراف اول سـؤالی مطرح شده و در ابتداي پاراگراف دوم در مورد تناقضی که این سؤال را ایجاد کرده  2توجیه گزینه 
  بیشتر توضیح داده شده و سپس بدان پاسخ داده شده است.

  : مثالی مطرح نشده است.3رد گزینه 
یح و در این پاراگراف تنها به توضــ صــورت نگرفته قانون وکالت و قانون آیین دادرســی مدنی هماهنگیبر لزوم  تأکید: 4رد گزینه 

  استثنائی در این رابطه پرداخته شده است.

  1گزینه  -104
شده  دیاست و در متن تأک» امکان اقامه دعوا در تصرف عدوانی براي شخصی غیر از مالک«مقصـود از استثناء در پاراگراف سوم،  

  ».باید اعمال کـرد عدم حضور مالکحکـم این ماده را تنها در فرض «که 

  4گزینه  -105
گیري تصـویرگرایی صحبت شده و سپس اصول آن بیان شده است. در  : در ابتداي پاراگراف اول درباره تاریخ شـکل 4توجیه گزینه 

به تأثیر آن بر شعر مدرن نیز پرداخته شده است. در نهایت هاي آن توضـیحات بیشتري ارائه شده و  پاراگراف دوم در مورد شـاخص 
  اي از این نوع شعر مطرح شده است.نیز عنوان نمونه

  مطابق توضیحات در ابتدا بستر تاریخی عنوان شده و سپس تبیین و تشریح صورت گرفته است.: 1رد گزینه 
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  .ستعی بر اثبات آن در متن نبوده ا: ادعایی مطرح نشده و س2رد گزینه 
  ها در مثال در پاراگراف سوم انجام شده است.مشخص کردن ویژگی: 3رد گزینه 

  2گزینه  -106
چه آزرا پاوند از آن به عنوان شعر مبهم، ........... در مخالفت با آن است کهیکی از گرایشات شعري «در متن اظهار شـده اسـت که   

  بنابراین پاوند از طرفداران این سبک بوده است.». شکل گرفت، کردگنگ، تصنعی و احساساتی اوایل قرن بیستم یاد می

  4گزینه  -107
  متن 22-10: خطوط 1پاسخ گزینه 
  متن 10-5: خطوط 2پاسخ گزینه 
  متن 62-53: خطوط 3پاسخ گزینه 

  3گزینه  -108
ناي اســتفاده از منابع موثق را به مع هاقولتوان اســتفاده از نقلمی، اما : اگر چه در متن مســتقیماً به این امر اشــاره نشــده1گزینه 
  راهنما). (واژه دانست
  : پاراگراف دوم متن2گزینه 
  کند.یاد می» در یک ایستگاه مترو«، در جایی که از شعر : پاراگراف سوم متن4گزینه 

  1 گزینه -109
  : 1توجیه گزینه 

  کنند.و جغرافیا، به آینده سفر می مانند که آینده برسد یا با تغییر مکانها یا منتظر می: انسان1مقدمه 
  کنند.توانند منتظر باشند، مهاجرت را انتخاب مینتیجه: افرادي که نمی

  (مفروض پنهان): مکان دیگر متفاوت است و به زمان دیگري تعلق دارد. 2مقدمه 
  : در تضاد با صورت سؤال است.2رد گزینه 
  اي در متن ندارد.قرینه: 3رد گزینه 
  عبارتی خنثی است که در متن بدان اشاره نشده است. :4رد گزینه 

  3گزینه  -110
ــرف می«در این تســت دو گروه  ــرف نمی«و » کنندزنانی که ماهی مص ــوعِ »کنندزنانی که ماهی مص ــرف «، باید بجز موض مص

مصرف «ناشی از » ییبه تأخیر افتادن کاهش شـنوا «در همه موارد با هم اشـتراك داشـته باشـند تا بتوان گفت که نتیجه    » ماهی
  است. » ماهی
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  کند، باید حاوي موضوع دیگري باشد که این دو گروه در مورد آن نیز تفاوت دارند.اي که این نتیجه را تضـعیف می در نتیجه گزینه
  اثر است.: عبارتی خنثی است که در نتیجه بی1رد گزینه 
  کنند.و نتیجه را تقویت می : هر دو ناظر بر ثابت بودن سایر شرایط هستند4و  2رد گزینه 

  4گزینه  -111
  شوند.در مرحله اول حذف می 2و  1گزینه 

ــل نشــده، در حالی که گزینه     به 3گزینه کنیم: تقابلی برخورد می 4و  3هاي در رابطه با گزینه ــتقیم از متن حاص  4صــورت مس
وع پرداخته و آن را به معناي درك شرایط و در انتهاي صـورت سؤال خود به توضیح موض مسـتقیماً از متن حاصـل شـده اسـت و     

  ارجحیت دارد. 4گزینه  . بنابراینزمینه دانسته است

  1گزینه  -112
آن هم  اهمیتدار است؛ داستانی که حتی جزئیات به ظاهر بیبستوطبق صـورت سـؤال این کتاب داراي داستانی منسجم و چفت  

  دانند.آور میمردم آن را کتابی مالل اند. اما بسیاريحساب شده و با معنی جاگذاري شده
د و در کننهایی را درك میهایی باشند که ارزش چنین داستانمطرح کرده اسـت که مخاطبین این کتاب، باید آدم  :1گزینه توجیه 

  ها براي همه مردم جذاب نیست.حقیقت خواننده واقعی کتاب هستند، در نتیجه این گونه داستان
  آور بودن کتاب را تشریح کرده و تناقض را حل نکرده است.نه، علت احتمالی مالل: این گزی2رد گزینه 
  : در صورت سؤال در این باره صحبت نشده است.3رد گزینه 
  : در تناقض با فرضیات صورت سؤال است.4رد گزینه 

  3 گزینه -113
 شــده تهنوشــ بشــر جاري وضــعیت از نگرانی ابراز فهد با که متنی براي مناســبی پایان توانندها نمی: این گزینه4و  1رد گزینه 

  باشند.
 نبوده متن این نظر مد که اســت مزمن هايبیماري به مربوط اما اســت، پرداخته نگرانی ابراز به گر چها نیز: این گزینه 2رد گزینه 

 است.

  2گزینه  -114
اي آنها هبندي جوابانکاري) و در انتهاي متن نیز جمعهایی آشکار هستند (استفهام تأکیدي و استفهام هر سـه سؤال داراي جواب 

  به عنوان نکته متن بیان شده است.
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  2گزینه  -115
در صــورت ســؤال بیان شــده که براي درك موضــوعی غیرقابل توجیه باید آن را در زمینه ببینیم تا بتوانیم درك کنیم، اما این امر 

  شود.منجر به اثبات موجه بودن آن نمی
اش که براي درك آن باید آن را در زمینه) 2اســـت (توجیه گزینه » ايطرح مســـأله«ن عدم درك و یا باور فروش بردگان، بنابرای

 و با این حال، این امر اثبات موجه بودنش نیست مردود است) 4(که این بخش در صـورت سؤال نیامده است و بنابراین گزینه   دید
  .)3(رد گزینه 

  به تشریح و توضیح پرداخته نشده، این گزینه قابل قبول نیست.، چون 1در مورد گزینه 

   1گزینه  -116
نوشــته شــده باشــد، نفر بعدي مشــکل بینایی دارد. بنابراین نفر ســوم  2طبق شــرط ســوم، اگر جلوي نام نفر اول یا نفر دوم، عدد 

  جلوي نام آن نوشته شده است. 3یا  1مشکل بینایی دارد و عدد 
  پذیر نیست.امکان 3که تنها یک نفر مشکل شنوایی دارد، عدد اما طبق شرط اول 

  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول
  2  1  

 4نوشـته شده است. در این سؤال، تنها جلوي نام نفر اول خالی مانده که عدد   4طبق شـرط دوم، جلوي نام حداقل یک نفر، عدد  
  قرار خواهد گرفت.

  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول
4  2  1  

  و چهارم نیز برقرار است. شروط اول

 4گزینه  -117

ــند، اعداد  اگر نفر اول و آخر هیچ ــته باش ــکل بینایی نداش  4یا  2جلوي نام آنها قرار نخواهد گرفت و بنابراین اعداد  3و  1یک مش
  جلوي نام آنها قرار خواهند گرفت.  

 4 بینایی است. بنابراین جلوي نفر سوم تنها عددطبق شـرط چهارم، اگر نفر آخر فقط یک مشـکل داشته باشد، آن مشکل، مشکل   
  تواند قرار گیرد.می

  در نتیجه دو حالت داریم:
 :1حالت 

  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول
2   4  
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نوشته شده باشد، نفر بعدي مشکل بینایی دارد. بنابراین در حالت اول،  2طبق شـرط سـوم، اگر جلوي نام نفر اول یا نفر دوم، عدد   
  جلوي نام آن نوشته شده است. 1مشکل بینایی دارد و عدد نفر دوم 

  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول
2  1 4  

  پذیر است.نیز برقرار است و این حالت امکان 2و  1شرط 

  : 2حالت 
  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول

4   4  

بعدي مشکل بینایی دارد. اما در اینجا جلوي نوشته شده باشد، نفر  2با توجه به شـرط سوم، اگر جلوي نام نفر اول یا نفر دوم، عدد  
توانند جلوي نام نفر دوم می 4و  3پذیر نیســت و اعداد در جلوي نام نفر دوم امکان 2نوشــته شــده، پس عدد  4نام نفر ســوم عدد 

  قرار گیرند.
  پذیر است.: با توجه به شروط این حالت امکان1-2حالت 

  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول
4  3 4  

  پذیر نیست.، که فقط یک نفر مشکل شنوایی دارد، امکان1: این حالت با توجه به شرط 2-2حالت 
  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول

4  4 4  

  در نتیجه در مجموع دو حالت داریم:
  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول

2  1 4  
  

  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول
4  3 4  

  2گزینه  -118
  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول

4   4  

نوشته شده باشد، نفر بعدي مشکل بینایی دارد. اما در اینجا جلوي  2با توجه به شـرط سوم، اگر جلوي نام نفر اول یا نفر دوم، عدد  
  پذیر نیست.در جلوي نام نفر دوم امکان 2نوشته شده، پس عدد  4نام نفر سوم عدد 

  پذیر نیست.جلوي نام نفر دو امکان 4و  1دادن  ، که فقط یک نفر مشکل شنوایی دارد، قرار1همچنین با توجه به شرط 
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  گیرد.قرار می 3بنابراین جلوي نام نفر دوم، عدد 
  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول

4  3 4  

  4گزینه  -119
، فقط یک نفر مشکل شنوایی دارد، نفر اول و دوم 1چون نفر سـوم داراي هر دو مشـکل بینایی و شـنوایی اسـت با توجه به شرط     

  یک مشکل شنوایی ندارند. هیچ

  :123-120توضیحات کلی سؤاالت 
مؤسسه خیریه وصول شده و دقیقاً قبل از چک کمک به  403طبق شـرط سوم، چک خرید کولر دقیقاً پس از چک با سه رقم آخر  

  است. بنابراین داریم:
403   

 خرید کولر 
کمک به مؤسسه 

 خیریه

اند، که با توجه به تصویر باال، چک خرید خودرو همچنین طبق شـرط دوم، چک هاي مربوط به خرید، به طور متوالی وصـول شده  
  است: 403همان چک با سه رقم آخر 

  : 1ترکیب 
403   

 کولرخرید  خرید خودرو
کمک به مؤسسه 

 خیریه

، چهارمین چک و چک شـهریه مدرسه پسر خانواده، پنجمین چکی است که وصول  402 سـه رقم آخر طبق شـرط چهارم چک با  
  شده است. 

  :2ترکیب 
   402  

   
شهریه مدرسه پسر   

  خانواده

  قرار داد: 2توان در ترکیب را به دو صورت می 1ترکیب 
  : 1حالت 

 403  402  

 خرید کولر خرید خودرو 
کمک به مؤسسه 

 خیریه
شهریه مدرسه پسر 

  خانواده

  در این صورت اولین چک وصول شده، چک شهریه دانشگاه دختر خانواده است:
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 403  402  
شهریه دانشگاه دختر 

 خانواده
 خرید کولر خرید خودرو

کمک به مؤسسه 
 خیریه

شهریه مدرسه پسر 
  خانواده

باشد. با توجه به شکل فوق، این چک مربوط به ها نمیکدام از شـهریه ، مربوط به هیچ404رقم آخر  طبق شـرط اول، چک با سـه  
  خرید کولر است:

 403 404 402  
شهریه دانشگاه دختر 

 خانواده
 خرید کولر خرید خودرو

کمک به مؤسسه 
 خیریه

شهریه مدرسه پسر 
  خانواده

 :2حالت 
403   402  

 خرید کولر خرید خودرو
به مؤسسه  کمک

 خیریه
شهریه مدرسه پسر   

  خانواده

  در این صورت چهارمین چک وصول شده، چک شهریه دانشگاه دختر خانواده است:
403   402  

 خرید کولر خرید خودرو
کمک به مؤسسه 

 خیریه
شهریه دانشگاه دختر 

  خانواده
شهریه مدرسه پسر 

  خانواده

باشد. با توجه به شکل فوق، این چک مربوط به ها نمیکدام از شـهریه به هیچ، مربوط 404طبق شـرط اول، چک با سـه رقم آخر   
  خرید کولر و یا مؤسسه خیریه است.

  
  در نتیجه در مجموع دو شکل زیر براي این سؤال وجود دارد:

 403 404 402  
شهریه دانشگاه دختر 

 خانواده
 خرید کولر خرید خودرو

کمک به مؤسسه 
 خیریه

شهریه مدرسه پسر 
  خانواده

  
403   402  

 خرید کولر خرید خودرو
کمک به مؤسسه 

 خیریه
شهریه دانشگاه دختر 

  خانواده
شهریه مدرسه پسر 

  خانواده

  3گزینه  -120
، دومین چک وصول 401طبق صـورت سؤال، اولین چک صادر شده، دومین چک وصول شده است. بنابراین چک با سه رقم آخر  

  را در حالت دوم جاگذاري نمود:توان آن شده است که تنها می
403 401  402  

 خرید کولر خرید خودرو
کمک به مؤسسه 

 خیریه
شهریه دانشگاه دختر 

  خانواده
شهریه مدرسه پسر 

  خانواده
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باشــد. با توجه به شــکل ها نمیکدام از شــهریه، مربوط به هیچ404دانیم طبق شــرط اول، چک با ســه رقم آخر طور که میهمان
  چک مربوط به مؤسسه خیریه است.فوق، این 

403 401 404 402 405 

 خرید کولر خرید خودرو
کمک به مؤسسه 

 خیریه
شهریه دانشگاه دختر 

  خانواده
شهریه مدرسه پسر 

  خانواده

  3گزینه  -121
اولین چک وصول شده  405طبق صـورت سـؤال آخرین چک صادره، اولین چک وصول شده است. بنابراین چک با سه رقم آخر   

  توان آن را در حالت اول جاگذاري نمود:است که تنها می
405 403 404 402  

شهریه دانشگاه دختر 
 خانواده

 خرید کولر خرید خودرو
کمک به مؤسسه 

 خیریه
شهریه مدرسه پسر 

  خانواده

  آخرین چک وصول شده است و مربوط به شهریه مدرسه پسر خانواده است. 401بنابراین چک با سه رقم آخر 
405 403 404 402 401 

شهریه دانشگاه دختر 
 خانواده

 خرید کولر خرید خودرو
کمک به مؤسسه 

 خیریه
شهریه مدرسه پسر 

  خانواده

  4گزینه  -122
نها ، یعنی شماره آاندطبق صـورت سـؤال، چک شهریه دانشگاه دختر و چک کمک به مؤسسه خیریه، به صورت متوالی صادر شده  

  مشخص است. قبلیطبق توضیحاتی  نیز 403است. مورد مصرف چک  401متوالی بوده است، پس چک مؤسسه خیریه شماره 
403  401 402  

 خرید کولر خرید خودرو
کمک به مؤسسه 

 خیریه
شهریه دانشگاه دختر 

  خانواده
شهریه مدرسه پسر 

  خانواده

  2 گزینه -123
  توان آن را در حالت اول قرار داد:اولین چک وصول شده است که تنها می 401با سه رقم آخر طبق صورت سؤال، چک 

401 403 404 402  
شهریه دانشگاه دختر 

 خانواده
 خرید کولر خرید خودرو

کمک به مؤسسه 
 خیریه

شهریه مدرسه پسر 
  خانواده

  آخرین چک وصول شده است. 405بنابراین چک با سه رقم آخر 
401 403 404 402 405 

شهریه دانشگاه دختر 
 خانواده

 خرید کولر خرید خودرو
کمک به مؤسسه 

 خیریه
شهریه مدرسه پسر 

  خانواده
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  3گزینه  -124
  در مرحله قبل یک عدد کمتر است: xي که از xشود، ضرب می xدر هر مرحله، عدد مرحله قبلی در 

12  =6  ×2  
     60  =5  ×12  

240  =4  ×60  
720  =3  ×240  
1440  =2  ×720  

  4گزینه  -125
 Aعلی: 

  Bخواهر علی: 
 Cمادر علی: 
 Dپدر علی: 

A
B = 	

2
3 			→ 			A =

2
3 B	 

  
B
C = 	

4
5 		→ 				B =

4
5 C											A =

8
15 C		 

 
C
D = 	

3
7 		→ 				D =

7
3 C		 

درآمد	والدین
درآمد	فرزندان = 	

C + D
A + B = 	

C + 	73 C
8

15 C + 	45 C	
= 	
	10

3 C
20
15 C	

= 	
10
4 = 2/5 

 1گزینه  -126

!لباس از چهار لباس براي همرنگیانتخاب دو 
!× !

 = 6               

4
2

× 4	 × 3 × 2 = 144 

  انتخاب یکی از چهار رنگ براي همرنگی               هاي قابل انتخاب براي لباس چهارم   رنگ
  هاي قابل انتخاب براي لباس سوم                   رنگ                                               

  3گزینه  -127
 Cقیمت خرید: ، Bسود: ، Aقیمت فروش: 

A = B + C     
2A = 3B + C 

درصد	سود	اولیه = 	
B
C × 100 = 100% 

C = B 



 استعداد تحصیلی آزمون کتري                                                                                                                                                  135

 متمرکز دکتريدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهدي تست؛ ارائهاچپی     
  

  1گزینه  -128
  Cقطر مربع بزرگ: ، Bقطر مربع متوسط: ، Aقطر مربع کوچک: 

A =
2
3 B				و					C =

5
4 B 

  مساحت مربع بزرگ و مربع متوسطاختالف مساحت مربع متوسط و مربع کوچک         اختالف 

2A –  2B                2B – 2 C 

25
16 B − B 								B −

		4		
9 B  

9
16 B 		> 			

		5		
9 B  

  2گزینه  -129
  A  =10  +42  +32  =84مقاالت دانشکده کل تعداد »: ب«طبق نمودار 

  A  =84کل تعداد مقاالت دانشکده =  Cدانشکده  ISIطبق صورت سؤال: تعداد مقاالت 
    Cاز تعداد کل مقاالت دانشکده  C = 84  =% 48دانشکده  ISIتعداد مقاالت »: الف«طبق نمودار 

  C  =175تعداد کل مقاالت دانشکده 
    Cاز تعداد کل مقاالت دانشکده  C  =% 16پژوهشی دانشکده -تعداد مقاالت علمی»: الف«طبق نمودار 

  C  =28دانشکده پژوهشی -مقاالت علمیتعداد 
  B  =22  +36  +16  =74مقاالت دانشکده کل تعداد »: ب«طبق نمودار 
  B  =22دانشکده پژوهشی -مقاالت علمیتعداد »: ب«طبق نمودار 

 هاي کل مقاالت دانشکدهB  وC  =74  +175  =249  
 هاي پژوهشی دانشکده-تعداد مقاالت علمیB  وC  =28  +22  =50 

C	و	B	دانشکده	پژوهشی	علمی	مقاالت	تعداد
C	و	B	دانشکده	مقاالت	کل	 	× 100 = 	

50
249 	× 100 = 20%	 

  4گزینه  -130
 C  =74  +175  +84  =333و  Bو  Aهاي کل مقاالت دانشکده»: ب«و نمودار  129طبق اطالعات سؤال 

 C  =28  +22  +32  =82و  Bو  Aهاي دانشکدهپژوهشی -مقاالت علمیتعداد »: ب«و نمودار  129طبق اطالعات سؤال 

 هاي پژوهشی دانشکده-تعداد مقاالت غیرِ علمیA  وB  وC  =251 

  پژوهشی دانشکده -تعداد مقاالت غیرِ علمی»: ب«طبق نمودارA  =42  +10  =52 

A	دانشکده	 پژوهشی-تعداد مقاالت غیرعلمی
C	و	B	و	A	دانشکده	 پژوهشی-تعداد مقاالت غیرعلمی 	× 100 = 	

52
251 	× 100 = 21% 

 



 

 

 

  
  :هشتمبخش 

  هاي تشریحی سؤاالت و پاسخ
  آزمون استعداد تحصیلی گروه 

  فنی و مهندسی
  )94(آزمون دکتري 



 

 

  سؤاالت آزمون استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی -1

  بخش اول:

هایی را که سؤالها را به دقت بخوانید و پاسخ در این بخش، دو متن به طور مجزا آمده است. هر یک از متن راهنمایی:
د.در پاسخنامه، عالمت بزنیتوان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و چه میدر زیر آن آمده است، با توجه به آن

هاي عصبی مصنوعی در واقع به اصـطالح شـبکه  
هاي گردد. شبکههاي عصـبی زیستی برمی شـبکه 

هاي زیستی الهام عصـبی مصنوعی از مدل عصب 
ي هاهاي عصباند و بسیاري از ویژگیگرفته شده

ــزیســتی از قبیل غیرخط ــی بودن، ســادگــ ی ــ
ــباتی و قابلیت یادگیري را دارا    واحـدهـاي محاس

هاي اخیر هاي عصــبی در سالباشـند. شـبکه  می
اند و در گستره مسائل مورد توجه زیادي قرا گرفته

ــی،     ــکی، تجارت، مهندس زیـادي از جملـه پزش
ــم   زمین ــی و فیزیک موفقیت چش ــنـاس گیري ش

ــته ــبکهداش ــبی میهاي عاند. ش توانند رابطه ص
ــده را فهمیده و آن را براي    ــه ش اطالعـات عرض
حاالت جدید (که اطالعاتی براي آنها وجود ندارد) 

راي تواند بتعمیم دهند. به عبارت دیگر شــبکه می
هاي هـایی کـه هرگز آنها را ندیده خروجی  ورودي

  ]1بینی نماید. [نسبتاً درستی را پیش
ــبکه متغی ورودي ــهـاي ش ـــــ تند و رها هس

ــخروج ــتی  یـــ ــتند که بایس ها نیز مواردي هس
ــونـد. [  پـیش  هـا و  ] ورودي2بینی یـا کنترل ش

ــهـا از طریق گ خروجی هـا بـه هم مربوط   رهـــ
هاي وند. در برخی موارد ممکن است از گرهـشمی

ــپنهان نیز اســتف ــهاده شــود. گرهـ اي ورودي، ـ
ــوند.   ــل ش ــتی به هم متص خروجی و پنهان، بایس

هاي عصــبی انهــــاز ماهیت ســامبراي اســتفاده 
د شوهاي مصـنوعی استفاده می زیسـتی، از نورون 

ــکه تعدادي ورودي را دریاف ت کرده و هر ورودي ـ
هاي به گره» وزن«را از طریق یـک رابط بـه نـام    

ــها، مشــ] این وزن3دهند. [دیگر ارتباط می ابه ــ
ــاث هاي طبیعی هستند. هر ر سیناپسی در نورونـ

قدار آســتانه اســت. ورودي در نورون داراي یک م
ــت  ــده و مقدار آس ــرب ش ــوزن ض انه از آن کم ــ

ــمی ــش ــیگنال   ـــ ــود. س ود تـا نورون فعال ش
کند سازي شده از میان تابع فعالیت گذر میالـفع

  ]4تا خروجی نورون ایجاد شود. [
ــهاي عصـبی مصـنوع  شـبکه  ی دو کار عمده ـ
ــدهنـد کـه عبـارتند از یادگی   انجـام می  ري و ـــ

د ـــري عبارت اســت از فرآینـــفراخوانی، یادگی
ــب ــبکه عص ــاالت یک ش ــتنظیم وزن اتص ی به ــ

ـ اي که شــبکه بتواند به هنگام دریافهـــگون  تــ
تحریک توسط الیه ورودي، بردار خروجی ردار ـــب

ــخ تولید کند. فراخوانی،  مطلوب را به عنوان پاس
ک د یـفرآیند پذیرش یک ورودي و تحریک و تولی

ـ  ده دیخ خروجی برحسـب ساختار وزنی تعلیم پاس
فراخوانی مکمل شبکه است. دو فرآیند یادگیري و 

یکدیگرند؛ زیرا خروجی مطلوب یک شبکه باید با 
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ــود تا تابع خطا به   ــه ش خروجی واقعی آن مقایس
وجود آید. 

  
کـدام مورد بـه بهترین وجـه، ســـاختـار      -101

راگراف اول و دوم متن را اطالعـات منـدرج در پـا   
  دهد؟  نشان می

ــپس پیش) 1 ــده و س نه زمیمثالی براي یک پدیده آورده ش
هـاي مربوط بــه آن پـدیــده   گیريعلمی الزم براي نتیجــه
  توضیح داده شده است. 

اي خاص بیان و فرآیند اجراي آن توصیف ) کارکرد پدیده2
  شده است. 

هاي کاربرد آن و نقاط ) یـک نوآوري معرفی و بـه زمینه  3
  هاي پیش روي آن اشاره شده است. شقوت و چال

مدلی مصــنوعی از یک ارگان طبیعی بدن توصــیف و  ) 4
  ت از کاربردي بودن آن آورده شده است. مثالی در حمای

 

توان نتیجه گرفت که اگر اساس متن می بر -102
ــت   ــتگاه مورد بحث به کاربر، خروجی نادرس دس

  . ....................  بدهد، کاربر
  زده شود) نباید غافلگیر و حیرت1
  به یقین ورودي مناسبی به دستگاه تزریق نکرده است) 2
تواند با تعمیم خروجی مذکور به نتیجه درست دست می) 3

  یابد 
ــت تنظیمات میان گره) 4 هاي داخلی دســتگاه را الزم اس

  تنظیم دوباره کند  
  
  
 

  

هاي زیر در متن که با کـدام یـک از محـل    -103
اند، ] مشخص شده4] و [3]، [2]، [1[هاي شـماره 
  باشد؟ محل براي قرار دادن جمله زیر می بهترین

تابع مقادیر خروجی یک عصـب مصنوعی را   این«
  » کند.بین مقادیر مجانب، فشرده یا محدود می

1 (]1[   
2 (]2[   
3 (]3[   
4 (]4[ 

  
  
  

ع با بحث راجمتن حاضر به احتمال بیشتر،  -104
  یابد؟ هاي زیر، ادامه میبه کدام یک از مقوله

ــتر راجع به چگونگی تعیین تابع خطا در ) 1 اطالعات بیشـ
  هاي مورد بحث شبکه

ــاخــت و تولیــد هــاي عزمینـه پیش) 2 لمی الزم براي سـ
 هاي عصبی مصنوعی  شبکه

هاي عصبی مصنوعی در ) کارکردهاي عمده دیگر شـبکه 3
  صورت کنترل تابع خطا  

هاي عصــبی مصــنوعی در طیف  نحوه کاربرد شــبکه) 4
 هاي علمی و صنعتی  اي از عرصهگسترده
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ــمنـدانی بود که     ــتین دانش ــال از نخس نیکال تس
ــاندیش ه انتقال بدون سیم انرژي را در آغاز قرن ـ

ــبیستم میالدي مطرح کرد. یکی از دستاورده اي ـ
ــاختن چراغی برقی بوده کـه    او در این زمینـه س

ــانی می  ــیم نورافش ــال بدون س کرد. کارهاي تس
تکـامـل یافت، اما در بخش اجرایی و تولید انبوه   

ــه  1960گســترش چندانی نیافت. در دهه  اندیش
ــسـیم برق از نو مطرح شد. زمان انتقال بی  ی کهـ

یک بالگرد کوچک به نمایش درآمد که انرژي خود 
مواج مـایکروویوي که از زمین به آن تابیده  را از ا

  کرد. شد دریافت میمی
ابـزارهـاي متعـارف برقی از فرآینــد القــاي    
ــتفاده     ــی براي انتقـال نیروي برق اس مغنـاطیس

ــی اول از  می کننـد. در این ابزارها منبع مغناطیس
طریق هـادي انرژي، برق را بـه یـک منبع دوم    

 شــده ازکند. وســایل ســاخته تر منتقل میکوچک
از طریق فرآیندي » واي تریستی«سـوي شـرکت   

ــون  ــدیدش ــکه رابطه متقابل تش ده نام دارد، ـــ
ــی را تولید و برق را منتقل  میـدان  هـاي مغناطیس

ــازنـد. در این ابزارها آنتن که از م می ــس اده ـــ
هادي یکپارچه اي به شـکل ماتریس ســاخته  نیمه

ـ باشــشــده و داراي قطبیت مثبت و منفی می  د،ــ
ع و ـــمایکروویو را دریافت و ســپس تجمیامواج 

ــازهـا) می    ــوس ــگوارد دیودهـا (یکس رداند و ـــ
ــالکت هاي ها از دیودها وارد سـیستم دستگاه رونـ

  شوند. برقی می
ــمنـدان    در روزگـار کنونی نیز گروهی از دانش

ــته ــاند انرژي بتوانس ــیم منتقل ــ رق را بدون س

ـ ســ دهد که این ازند و این اقدام نوید آن را میــ
ــرآیند در آینده ممکف ــن شـــ ــود و پدیـ داري ـ

 فاي مؤید آن است. برسیم مانند وايارتباطات بی
رکت ـــتی شآيه امـــات مؤسســـاساس تحقیق

درصـدد است چگونگی استفاده  » واي تریسـتی «
مردم از انرژي را دگرگون کنـد. از این رو بر آن  

ــهاي برقشـده اسـت که شارژ کردن دستگاه   ی ـ
ــبه پریز برق را ممکن گردانبدون اتصال آنها  . دـ

 »واي تریستی«در آزمایشـگاه اختصاصی شرکت  
ــهاي برقی گوناگونی هستند که اندسـتگاه  ي رژـ

ــیم  ــکـل     خود را نـه از س هـاي برق کـه بـه ش
ــیم برق آســـایی بـه کمـک انتقـال بی   معجزه س

  دارند. ت میـدریاف
ــیم با موانعی هم براي بدن، فناوري برق بی س

گرفتن در معرض امواج رادیویی  روست. قرارروبه
ــی متناوب، خطرات بالقوه و میـدان  هاي مغناطیس

ــلول    هاي ما خود را دارد. اگر آنهـا گرمـا را بـه س
ــال کنند، می توانند در یک بازه زمانی طوالنی ارس

ــانند. هر چند که میزان  بـه بافت  ــیب برس ها آس
ا ما ر» واي تریستی«امواجی که تولیدات شـرکت  

دهنـد، کمتر از حـد مجـاز    قرار میدر معرض آن 
ــت و نباید خطر    ــده اس ــتانداردها گزارش ش اس

  خاصی ما را تهدید کند. 
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ــتر می   کـدام مورد،  -105 تواند بـه احتمـال بیش
  موضوع پاراگراف پیش از متن باشد؟ 

ــالت و موانعی ک) 1 ه تکنولوژي انتقال برق با روش معضـ
  آورد.  سیم به همراه میبی
هاي الکترونیکی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل پیشــرفت) 2

  قرن بیستم  
بحثی کلی راجع بـه نحوه انتقال برق و تفکر انتقال آن  ) 3

  بدون سیم  
ــهاي نافرجامی که در زمینه انتقال برق بیتالش) 4 یم سـ

 انجام شد. 

  
  

کـدام مـورد، بـه بهترین وجـه، ارتبــاط      -106
ــیف پـاراگراف دوم متن را بـا پاراگراف اول ت   وص

  کند؟ می
ــیفراهی جدید براي انتقال برق با روش بی) 1  ســیم توص

ــود که ناکارآمدي ابتکاراتی که در پارمی اگراف اول آمده ش
 سازد. است را برجسته می

ــمندان اولیه در تحقق پیچیـدگی ) 2 هاي پیش روي دانشـ
  شود.  افکارشان توضیح داده می

هر  اختراعاته فریبندگی واکنش اولیـه دنیاي تجاري ب ) 3
ــاده ــت را اي که در پاراگراف چند س ــده اس اول نام برده ش
  دهد. نشان می

شــود که  ) چگونگی عملکرد ســیســتمی توصــیف می  4
 هایی عینی از آن، در پاراگراف اول ذکر شده است. نمونه

  
  
  

ــتداللی زیر، در کدام یک از روش -107 هاي اس
ــاختـار اطالعـات موجود در متن بـه کار نرفته     س

  است؟ 
  هاي عینی  ) استفاده از مثال1
  مقایسه مزایا و معایب یک پدیده) 2
  توصیف مراحل موجود در یک فرآیند  ) 3
 دنبال کردن تکوین یک پدیده در بستر زمان  ) 4

  
  
  
  
  

کـدام مورد، بـه بهترین وجـه، دیـدگـاه       -108
ضوع مورد بحث در متن را ده نسبت به مونویسـن 

  کند؟ توصیف می
  مخالفت منطقی  ) 1

  شک و تردید عمیق  ) 2

  بینی محتاطانه  خوش) 3

 بینی  آل گرایی و عدم واقعیده) ا4
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  بخش دوم:

ــؤال  این بخش از آزمون راهنمایی: ــتعداد، از انواع مختلف س ــه اس ــامل مقایس ــتعداد عددي و هاي کمی، ش هاي کمی، اس
  ...، تشکیل شده است.  ریاضیاتی، حل مسأله و

ه اي کسؤال را براساس دستورالعمل ویژه هاي این بخش از آزمون، هرتوجه داشـته باشـید به خاطر متفاوت بودن نوع سـؤال   
  ت، پاسخ دهید.در ابتداي هر دسته سؤال آمده اس

دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید.را به 113تا  109هاي هر کدام از سؤال: راهنمایی

ــی   -109 ــکال و اعداد زیر، ارتباط خاص بین اش
ال، کدام عدد باید به جاي عالمت سؤ برقرار است.
  قرار بگیرد؟ 

1 (24  
2 (14  
3 (18  
4 (22 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــکـل زیر، چهـار دایره هم مرکز بــه    -110 ش
دهد که هر را نشان می 6و  4، 3، 1هاي تحمسـا 

قسمت مساوي تقسیم و قسمتی  6کدام از آنها به 
ــت.  ــده اس اي دیگر را طوري دایره از آن رنگ ش

هاي نواحی رنگ کنیم که مجموع مساحترسم می
شده در داخل و خارج دایره جدید با یکدیگر برابر 
شوند. شعاع این دایره چند برابر شعاع کوچکترین 

  دایره است؟ 
  
  
  
  
  
  
1 (√3 − 1  
2 (√2 − 1  
3 (√3  
4 (√2 
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دو گالن مشابه پر از آب در اختیار داریم. در  -111
ــوراخ ایجاد می  کنیم. کف هر کـدام از آنها یک س

اگر یک گالن، دقیقاً سه ساعته و دیگري دقیقاً پنج 
ســاعته تخلیه شــوند، بعد از چه زمانی از شــروع 

1خلیـه، دقیقـاً   ت
3

مجموع آب موجود در دو گـالن   
ــود؟تخلیـه می  هـا همواره  (خروج آب از گـالن  ش

  یکنواخت است.)
1 (15 :1   
2 (20 :1   
3 (30 :1   
4 (25 :1  

  
  
  
  

ــول، به  30خرید قیمت  -112 عدد از یک محص
ــول  mانـدازه قیمـت فروش    عدد از همان محص

ــول با ســود  ــد به  25اســت. اگر این محص درص
   است؟ کدام mفروش رسیده باشد، 

1 (27   
2 (40  
3 (24  
4 (36 

 

 

 

 

  

در  9تا  1از ارقام  cو  b, aرقم متمایز سه  -113
ــل    اختیـار داریم، بـه طوري که فقط یکی از حاص

ــرب ــل فرد می caو  bc ،abهاي ض ــد. حاص باش
ــرب  ــرب  abcض و  bو  aبوده و میانگین  4مض

، عددي صــحیح است. cو  a ،bهمچنین میانگین 
ــه رقمی داریم که ارقام آنها در  چه تعداد عدد س

   کند؟شرایط ذکر شده، صدق می
1 (7  
2 (21  
3 (36  
4 (42 

  
 



 استعداد تحصیلی آزمون کتري                                                                                                                                                  143

 متمرکز دکتريدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهدي تست؛ ارائهاچپی 
  

ــؤالهر کدام از : راهنمایی  ــامل دو مقدار ی115و  114هاي س ــتندا کمیت ، ش ــتون هس و دیگري در » الف«، یکی در س
  مقادیر دو ستون را با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل، پاسخ صحیح را به شرح زیر تعیین کنید:  ». ب«ستون 

  را عالمت بزنید.  1تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» الف«اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید.   2تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» ب«اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید.   3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه » ب«و » الف«اگر مقادیر دو ستون 

 نامه در پاسخ تعیین نمود،» ب«و » الف«دو ستون  اي را بین مقادیرت داده شده در سؤال، نتوان رابطهبراسـاس اطالعا گر ا
را عالمت بزنید.   4گزینه 

ــکـل زیر، دو مثلـث قائم   -114 الزاویه در ش
الع االضکامالً یکسان درون یک مثلث متساوي

که طول ضـلع آن نامعلوم اســت، رسم شده  
  است. 

  

  ب    الف
مساحت ناحیه 
  هاشورنخورده

مساحت ناحیه   
  هاشورخورده

  

  

  

  

  

  

  

زوج (کـه نامعلوم   mبعـد از این کـه    -115
کنند، درصــد اســت) یک میهمانی را ترك می

درصد و تعداد مردهاي حاضر در  20کل افراد 
  یابد. درصد کاهش می 5/12میهمانی، 

  ب    الف
ثلث تعداد مردها 

  هاقبل از ترك زوج
  ها قبل تعداد زن  

  هااز ترك زوج
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  بخش سوم:

ها را به دقت بخوانید و پاسخ صحیح را در گیرد. سؤالدر این بخش، توانایی تحلیلی شـما مورد سنجش قرار می  راهنمایی:
  پاسخنامه عالمت بزنید.

پاسخ دهید. 119تا  116هاي سؤالبا توجه به اطالعات زیر، به راهنمایی: 

شکل زیر، شامل دو سطر باال و پایین و دو ستون 
ــت. اعداد   ــت اس ، بدون تکرار 8تا  1چپ و راس

هاي سفید قرار گیرند که طوري باید در داخل مربع
ــطرها، برابر عدد داخل     ــل جمع اعـداد س حـاص

ــطر و دایره ــت مربوط به همان س هاي چپ و راس
ــرب اعداد  ــل ض ــتونحاص ها، برابر عدد داخل س

هاي باال و پایین مربوط به همان ستون شود. دایره
  اطالعات زیر، در این خصوص در دست است: 

  در ستون سمت راست قرار ندارد.  7عدد 

  ــطر قرار 5و  2اعداد ، هیچ کدام در باالترین س
 ندارند. 

  در یک سطر مشترك قرار دارند.  6و  1اعداد 

 مواره جایش ثابت است، به جز عدد هشت که ه
ــه قرار در داخل یکی از مربع 1عـدد   هاي گوش
 دارد. 

          

    3      

          

  8        

          

 3اگر داخل مربع وسـط در سطر باال، عدد   -116
یره ترین داقرار گرفته باشد، عدد مربوط به پایین

  کدام است؟ 
1 (24   
2 (48   
3 (96  
4 (144 

  
  
  
  

ــه (بهاگر اعـداد داخل مربع  -117 جز هاي گوش
است) همه فرد باشند، حاصل  8مربعی که عددش 

  جمع اعداد داخل دوایر، کدام است؟ 
1 (146   
2 (145   
3 (97  
4 (98 

  
   

2
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در چنـد حـالـت مختلف، عدد داخل دایره     -118
  تواند باشد؟ می 15سمت چپ، 

1 (2  
2 (1  
3 (4  
4 (3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــت، در -119 ــمت راس چند عدد مختلف  دایره س
  تواند قرار گیرد؟ می

1 (4  
2 (3  
3 (2  
4 (1
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پاسخ دهید. 123تا  120هاي با توجه به اطالعات زیر، به سؤالراهنمایی: 

پنج قبض آب، تلفن همراه، تلفن ثابت، گاز و برق 
 30و  20، 15، 10، 5منزل فردي به یکی از مبالغ 

ــت دو قبض را با    ــت. او قرار اس هزار تومـان اس
خودپرداز و یک قبض را از  بااینترنت، دو قبض را 

 طریق مراجعه به بانک پرداخت کند. اطالعات زیر،
  ها در دست است: در خصوص این قبض

 لغ هیچ دو قبضی یکسان نیست.  مب 

 ه به که با مراجع مبلغ قبض تلفن ثابت و قبضــی
هزار تومان اختالف  10 شــود،بانک پرداخت می

 دارند. 

 ــدهقبض چ هی اند،هایی که اینترنتی پرداخت ش
 اند. کدام مربوط به آب نبوده

  هزار تومـانی، نـه اینترنتی پرداخـت     20قبض
 شده و نه مربوط به تلفن بوده است. 

  ــت، بین  15مبلغ قبض برق که هزار تومان اس
ــت که از طریق خودپرداز  امب ــی اس لغ دو قبض

 اند. پرداخت شده

  
هزار تومان  20اگر مبلغ قبض تلفن ثابت،  -120

ــتر از مبلغ قبض تلفن همراه بـاشــد،   ه نحو بیش
ـ  هاي زیر، به طور قطع ت کدام یک از قبضپرداخ

  مشخص است؟ 
  آب، گاز، تلفن ثابت ) 1
  آب، برق، تلفن همراه  ) 2
 برق، تلفن ثابت، تلفن همراه  ) 3

 برق، تلفن ثابت ) 4

اگر قبض گاز که توسط خودپرداز پرداخت  -121
شـود، کمترین مبلغ باشـد، کدام مورد صحیح   می

  است؟ 
 شود. مراجعه به بانک پرداخت میقبض آب، از طریق ) 1

  شود. قبض تلفن همراه توسط خودپرداز پرداخت می) 2
  شود.  قبض برق با مراجعه به بانک پرداخت می) 3
 گیرد.  ت میپرداخت قبض آب از طریق خودپرداز صور) 4

  
  

ــد،  10اگر مبلغ قبض آب،  -122 هزار تومان باش
ــوص قبض تلفن همراه، لزوماً  کدام مورد در خص

  صحیح است؟ 
  توسط خودپرداز پرداخت شده است. ) 1
  اینترنتی پرداخت شده است. ) 2
  هزار تومان است.  30به مبلغ ) 3
 هزار تومان است.  5مبلغ آن ) 4

  
  

اگر قبض گاز از طریق بانک پرداخت شده  -123
ــد، چند قبض از پنج قبض، هم مبلغ آن و هم  باش

  ؟ باشدنحوه پرداختشان به طور قطع مشخص می
1 (3  
2 (2  
3 (5  
4 (1 
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  بخش چهارم:

را  130تا  124هاي سؤالشود. هر یک از هایی از نوع تجسمی را شامل میالاین بخش از آزمون اسـتعداد، سـؤ   راهنمایی:
  به دقت بررسی نموده و جواب صحیح را در پاسخنامه عالمت بزنید.  

، ارتباط خاصـی بین الگوها از چپ به راســت وجود دارد. به جاي عالمت  127تا  124هاي سـؤال در : راهنمایی
 ) باید قرار بگیرد تا این ارتباط حفظ شود؟4تا  1، کدام الگو (موارد سؤال

124-   

  
  

125-   

  
  

126-   
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127-  

 
  

اي که در کنار آن قرار گرفته، نشان داده شده ، در سمت چپ، یک الگو به همراه آینه128 سـؤال در : راهنمایی
  دیده خواهد شد؟ 4تا  1دام یک از موارد کاست. اگر از روبرو (عمود بر صفحه کاغذ) در آینه، به الگو نگاه کنیم، 

128-   
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ــؤالدر یی: راهنمـا  ه بکند. اگر الگوي دوم (الگوي پایینی) نیز ، الگوي بـاالیی در چهار مرحله تغییر می 129 س
  تبدیل خواهد شد؟ 4تا  1همین طریق تغییر نماید، این الگو نهایتاً بعد از تغییر چهارم، به کدام یک از موارد 

129-   

  
  

مکعب کوچک یکسان  9، الگویی ارائه شـده است. این الگو از به هم چسبانده شدن  130 سـؤال در راهنمایی: 
  تواند باشد؟یافته الگو نمی، دوران4تا  1ساخته شده و سطح آن رنگ شده است. کدام یک از موارد 

130-   
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  فنی و مهندسیهاي تشریحی آزمون استعداد تحصیلی گروه علوم پاسخ -2
  2گزینه  -101

 هاي آن پرداخته شده، سپس کارکردهاي آن بیانگیري یک پدیده و معرفی ویژگیپاراگراف اول در ابتدا به معرفی ریشـه شکل در 
  شده است. در پاراگراف دوم فرآیند به کارگیري و عملکرد آن تشریح شده است.

  دوم مثالی مطرح نشده است).شوند (چون در پاراگراف اول و ها با کمی بررسی رد می: این گزینه4و  1رد گزینه 
  در متن صحبتی نشده است.» هاي پیش رونقاط قوت و چالش«: قسمت اول این گزینه قابل قبول است اما در مورد 3رد گزینه 

  1گزینه  -102
ي دادشود که تعهاي مصنوعی استفاده میهاي عصـبی زیستی، از نورون براي اسـتفاده از ماهیت سـامانه  «در متن گفته شـده که  

یادگیري عبارت «و » دهند.هاي دیگر ارتباط میبه گره» وزن«ورودي را دریـافت کرده و هر ورودي را از طریق یک رابط به نام  
اي که شـبکه بتواند به هنگام دریافت بردار تحریک توسط الیه  اسـت از فرآیند تنظیم وزن اتصـاالت یک شـبکه عصـبی به گونه    

  ».عنوان پاسخ تولید کند.ورودي، بردار خروجی مطلوب را به 
ــت تنظیمات میان گره  ــت، الزم اس ــورت گرفتن خروجی نادرس ــتگاه را تنظیم دوباره کرد که همان بنابراین در ص هاي داخلی دس

  ساختار وزنی شبکه است.
ابع خطا ا تزیرا خروجی مطلوب یک شـبکه باید با خروجی واقعی آن مقایسه شود ت «: در انتهاي متن گفته شـده که  1توجیه گزینه 
  ، بنابراین اجتما خطا وجود دارد.»به وجود آید.

  شود که دقت خروجی تنها وابسته به کیفیت ورودي است.: از هیچ جاي متن نتیجه نمی2رد گزینه 
  اي براي این گزینه در متن وجود ندارد.: قرینه3رد گزینه 
ها را به دنبال ها، حتماً اصالح خروجیتنظیم مجدد روابط گره: در هیچ جاي متن چنین ادعایی مطرح نشـده اسـت که   4رد گزینه 

 دارد.

  4گزینه  -103
رجاع بوده باشد تا این عبارت بدان ا» تابع«آغاز شـده است، بنابراین در جمله پیش از آن باید حرفی از  » این تابع«جمله با عبارت 

  داده شود.
ورون کند تا خروجی نسازي شده از میان تابع فعالیت گذر میگنال فعالسی«در مورد تابع صـحبت کرده است:   4جمله قبل از عدد 

  ».ایجاد شود.

  1گزینه  -104
زیرا خروجی مطلوب یک شــبکه باید با خروجی  «صــحبت کرده اســت:  » به وجود آمدن تابع خطا«جمله آخر پاراگراف در مورد 

  دامه متن احتماالً به بسط این موضوع پرداخته خواهد شد.بنابراین در ا». واقعی آن مقایسه شود تا تابع خطا به وجود آید.
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  3گزینه  -105
در ابتداي پاراگراف اول در مورد اولین بار که اندیشـه انتقال بدون سیم انرژي مطرح شده صحبت کرده است. بنابراین در پاراگراف  

  اي در این موضوع مطرح کرده باشد.زمینهقبلی باید پیش
  د.تواند پیش از این نیز مطرح شده باشمتن به معضـالت و موانع این تکنولوژي اشاره شده است، بنابراین نمی  : در ادامه1رد گزینه 
توان به یک باره در مورد تکنولوژي انتقال بدون سیم صحبت : موضـوعی کلی است و با مطرح کردن این موضوع نمی 2رد گزینه 

  کرد.
اولین بار این اندیشـه توسـط تسـال مطرح شـده اسـت، بنابراین پیش از آن تالشی      : در پاراگراف اول اشـاره شـده که   4رد گزینه 

  نافرجام وجود نداشته است.

  4گزینه  -106
ــیحاتی   در پاراگراف دوم، نمونه ــده که در پاراگراف اول آمده و در مورد نحوه کارکرد این روش نیز توض ــیحی مطرح ش اي از توض

  ارائه شده است.
امده به میان نی یت حرفابراي انتقال برق با روش بدون ســیم توصــیف شــده، اما درمورد ناکارآمدي ابتکار : راهی جدید1رد گزینه 

  است.
  رو صحبتی نشده است.هاي پیش: در مورد پیچیدگی2رد گزینه 
  در پاراگراف دوم وجود ندارد. موضوعاي براي این : قرینه3رد گزینه 

  2گزینه  -107
  مورد معایب صحبت شده است، اما در مورد مزایا در متن صحبتی نشده است.در پاراگراف چهارم متن در 

  متن 31: خط 1گزینه 
  : پاراگراف دوم متن3گزینه 
  : پاراگراف اول متن4گزینه 

  3گزینه  -108
ي نیست که ها در حددر پاراگراف آخر در حالی که موانع این فناوري ذکر شـده اسـت، اما در ادامه اشاره شده که میزان این آسیب  

  براي بدن انسان خطرآفرین باشد.
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  2گزینه  -109

  
  کنیم:هاي پایین جمع میکنیم و با تعداد خانههاي باال ضرب میعدد اولیه را در تعداد خانه

7 = 3  +2 × 2  
12 = 3  +3 × 3  
17 = 2  +3 × 5  
14 = 2  +2 × 6  

 4گزینه  -110

هاي نواحی رنگ شده در داخل و خارج آن با یکدیگر برابر باشد. بنابراین نصف مساحتاي ترسیم شود که مجموع قرار اسـت دایره 
   هاي نواحی رنگ شده خارج دایره است.هاي نواحی رنگ شده داخل دایره و نصف مجموع مساحتمجموع مساحت

  
  :6مساحت ناحیه رنگ شده دایره با مساحت 

(6 − 4) × 	
1
6

= 	
1
3

 
  :4ت مساحت ناحیه رنگ شده دایره با مساح

(4 − 3) × 	
3
6

= 	
1
2

 
  :3مساحت ناحیه رنگ شده دایره با مساحت 

(3 − 1) × 	
4
6

= 	
4
3

 
  :1مساحت ناحیه رنگ شده دایره با مساحت 
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1 × 	
5
6

= 	
5
6

 
  3هاي نواحی رنگ شده = مجموع مساحت

  	هاي نواحی رنگ شده = نصف مساحت

  قطاع آن رنگ شده است: 6قطاع از  4گیرد که در دومین دایره قرار می	ترین دایره است و کوچک بهمربوط  	از این مقدار 

(ΠR2 − 1) ×
4
6 =

4
6 		→ 		R = 	 √

2
Π 

 

  ترین دایره:شعاع کوچک
Πr = 1		 → 		r = 	 √

1
Π 

شعاع	دایره	جدید
شعاع		کوچکترین	دایره = 	

√2
Π

√1
Π

= 	 √2 

  1گزینه  -111
  بشکه اول:  

3	× a = x	 → 		a = 	
x
3 

  تخلیه (لیتر بر ساعت)      مدت زمان تخلیه (ساعت)حجم بشکه (لیتر)    سرعت                                    

  بشکه دوم: 
5	 × b = x	 → 		b = 	

x
5 

  حجم بشکه (لیتر)    سرعت تخلیه (لیتر بر ساعت)      مدت زمان تخلیه (ساعت)                                  

  مجموع حجم دو بشکه: مدت زمان تخلیه 

T	 × (a + b) =
2푥
3  

  مجموع حجم بشکه (لیتر)    سرعت تخلیه (لیتر بر ساعت)      مدت زمان تخلیه (ساعت)                   

⇒ T = 1.25 هدقیق 15یک ساعت و  = ساعت  

  3گزینه  -112
xقیمت خرید :  
yقیمت فروش :  

30x = my 
x + 0.25x = 1.25x = y 
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⇒ 30x = m × 1.25x ⇒ m = 24 

  4گزینه  -113
ضـرب دو عدد زوج، زوج و حاصـل ضـرب یک عدد فرد و یک عدد زوج، عددي زوج است. تنها حاصل دو عدد فرد، فرد    حاصـل  

  باشد دو عدد فرد و یک عدد زوج داریم.فرد می caو  bc ،abهاي است. بنابراین با توجه به این که فقط یکی از حاصل ضرب
اســت. اعداد زوج  4رد داریم، بنابراین عددي که زوج اســت، لزوماً مضــرب اســت و دو عدد ف 4مضــرب  abcبا توجه به این که 

  است. 8و یا  4هستند یا  9تا  1که بین  4مضرب 
ــیم بر  ــت که مجموع دو عدد بر   2میانگین دو عدد برابر با مجموع آنها تقس ــحیح اس ــورتی این میانگین عدد ص ــت و در ص  2اس

ال گفته چه در بامیانگین دو عدد زوج باشد، یا هر دو زوج و یا هر دو فرد هستند و طبق آنپذیر باشـد، یعنی زوج باشد. وقتی  بخش
 فرد هستند. bو  aشد، دو عدد مذکور یعنی 

  پذیر است.بخش 3عدد صحیح است، یعنی مجموع آنها بر  3وقتی میانگین 
  توان نتیجه گرفت که:طبق توضیحات می

- c  است. 8و یا  4عددي زوج است که  
- a  وb  فرد بوده و مجموع آنها باc  پذیر است.بخش 3بر عدد  

 9و  5، 5و  3، 7و  b :1و   c ←a = 4: اگر 1حالت 

  9و  7، 7و  3، 1و  3، 9و  b :1و  c ← a = 8: اگر 2حالت 
ــازیم، ترتیب قرارگی  حالت مختلف 7بنابراین  ــه رقمی بس ــت اعداد س ــه عدد وجود دارد و چون قرار اس ري اعداد مهم براي این س

  است، بنابراین:
42 = 6 × 7 = !3 × 7  

 2گزینه  -114

الزاویه کامالً یکســان هســتند، اضــالع آنها با یکدیگر برابر اســت و مجموع با توجه به این که طبق صــورت ســؤال دو مثلث قائم
  االضالع است.برابر با ضلع مثلث متساوي cو  bاضالع 

  
  است. برابر الزاویه موجودالزاویه دیگري ایجاد نماییم، با دو مثلث قائممثلث قائمبنابراین اگر روي دو ضلع باالیی 
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حت الزاویه را با مسابنابراین یراي مقایسـه مسـاحت ناحیه هاشـورخورده و مساحت ناحیه هاشورنخورده باید مساحت دو مثلث قائم   

  مقایسه کرد. aضلع االضالع وسط شکل با اندازه الزاویه و مثلث متساويیک مثلث قائم
  مساحت ناحیه هاشورخورده         مساحت ناحیه هاشورنخورده                                     

 الزاویهاالضالع وسط         مساحت دو مثلث قائمالزاویه و مثلث متساويمساحت مثلث قائم

  شود:حذف می الزاویه از هر طرف چون برابر با هم هستند،قائم مساحت یک مثلث
  الزاویهاالضالع وسط         مساحت یک مثلث قائممساحت مثلث متساوي

ab
2
									

√3
4
	a  

االضالع) متساويدرجه (به علت قرارگیري دو ضلع بر روي مثلث  60الزاویه در شـکل این سـؤال داراي یک زاویه   هاي قائممثلث
  درجه هستند.   30و یک زاویه 

b=
c
2 درجه نصف وتر است: 30جایی که ضلع روبروي زاویه از آن  

a = 	
√3
2 	c	:3√ وتر است

2 درجه  60جایی که ضلع روبروي زاویه و از آن  

b = 	
√3
3 	a :در نتیجه 

  مساحت ناحیه هاشورخورده         مساحت ناحیه هاشورنخورده

																																																							
a	× 	√3

3 	a

2
												

√3
4
	a  

  1گزینه  -115
xها: تعداد مردان حاضر در میهمانی قبل از ترك زوج  
yها: تعداد زنان حاضر در میهمانی قبل از ترك زوج  

mهاي رفته از میهمانی: تعداد زوج  
 : تعداد مردان رفته از میهمانی

< 
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  طبق صورت سؤال:
m = 20% (x + y)  
m
2

= 12.5%	x 

 بنابراین:

x = 4 m 
m = 0.2 (x + y) = 0.2 (4m+y) ⇒ m = y 

 هاها قبل از ترك زوجتعداد زن           هاثلث مردها قبل از ترك زوج

y												
x
3 

m												
4m
3  

  3گزینه  -116
  قرار است. 3طبق صورت سؤال، داخل مربع وسط در سطر باال، عدد 

          

    3      

          

  8        

          

  که در ستون سمت چپ قرار خواهند گرفت.  5و  4، 1باشد، عبارتند از:  20که تکراري نباشند و ضرب آنها برابر  8تا  1اعدادي از 
هاي گوشه قرار دارد. بنابراین در داخل یکی از مربع 1، به جز عدد هشـت که همواره جایش ثابت است، عدد  4ضـمناً طبق شـرط   

  باالي ستون چپ است یا داخل مربع پایین آن.یا داخل مربع  1عدد 
یا داخل مربع وسط ستون چپ است یا داخل مربع  5در باالترین سـطر قرار ندارد. بنابراین عدد   5همچنین طبق شـرط دوم، عدد  

  پایین آن.
   

< 

20 
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    4یا  1  3    

    5یا  4      

 4یا  1    8  
  5یا 

  

          

، مربع 7در سـتون سـمت راسـت قرار ندارد. بنابراین با توجه به توضیح فوق، تنها جاي ممکن براي عدد     7عدد طبق شـرط اول،  
  وسط در سطر پایین است.

          

    4یا  1  3    

    5یا  4      

 4یا  1  7  8  
  5یا 

  

          

، مربع وسـط ستون سمت  2جاي ممکن براي عدد در باالترین سـطر قرار ندارد. مطابق جدول فوق، تنها   2طبق شـرط دوم، عدد  
  گیرد.هم در مربع باالي ستون سمت راست قرار می 6راست است. بنابراین عدد 

          

    4یا  1  3  6  

    5یا  4    2  

 4یا  1  7  8  
  5یا 

  

          

  گیرد.قرار می 1ستون سمت چپ عدد در یک سطر مشترك قرار دارند. پس در مربع باالي  6و  1، اعداد 3طبق شرط 
   

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

96 

20 
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  6  3  1    

    5یا  4    2  

    5یا  4  7  8  

          

  4گزینه  -117
اسـت) همه فرد هستند. همچنین طبق توضیحات   8هاي گوشـه (به جز مربعی که عددش  طبق صـورت سـؤال، اعداد داخل مربع  

  قبل داریم:

          

    4یا  1      

    5یا  4      

 4یا  1    8  
  5یا 

  

          

  .4و در مربع وسطی عدد  5باید باشد، در مربع پایین این ستون عدد  1بنابراین در مربع باالي ستون سمت چپ عدد 

          

      1    

      4    

  8    5    

          

هاي ، مربع7با توجه به توضیح فوق، جاهاي ممکن براي عدد در سـتون سمت راست قرار ندارد. بنابراین   7طبق شـرط اول، عدد  
  است. 3مانده براي مربع باالي ستون سمت راست، وسط در سطر باال و پایین است. در نتیجه عدد فرد باقی

20 

 

 

96 

20 

 

 

 

20 
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  3    1    

      4    

  8    5    

          

در مربع وسطی سطر باال قرار خواهد گرفت و با توجه  6بنابراین عدد در یک سطر مشترك قرار دارند.  6و  1، اعداد 3طبق شـرط  
  در مربع وسطی سطر پایین. 7به توضیحات قبل عدد 

  شود.گیرد که شرط دوم هم برقرار مینیز در مربع وسطی ستون سمت راست قرار می 2عدد 

          

  3  6  1    

  2    4    

  8  7  5    

          

  دوایر به صورت ذیل است:اعداد داخل 

          

  3  6  1    

  2    4    

  8  7  5    

          

 

   

20 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

10 

48 

20 



 160                                فنی و  مهندسی            گروه ؛ 94 هاي تشریحی آزمون استعداد تحصیلیؤاالت و پاسخبخش هشتم: س

 متمرکز دکتريدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهدي تست؛ ارائهاچپی 
  

  4گزینه  -118
است.  7هاي وسط و چپ سطر پایین برابر بنابراین مجموع اعداد مربع است. 15طبق صـورت سـؤال، عدد داخل دایره سمت چپ   

  باشند. 6و  1، 5و  2، 4و  3توانند بنابراین این اعداد می

          

          

          

  8        

          

  همچنین طبق توضیحات قبل داریم:

          

    4یا  1      

    5یا  4      

 4یا  1    8  
  5یا 

  

          

در مربع  3عدد تواند در مربع ســـمت چپ ســـطر پایین و می 4براي ســـطر پایین): طبق جدول فوق، عدد  4و  3(اعداد  1حالت 
  خواهد بود. 1و مربع باالیی ستون چپ عدد  5وسطی قرار گیرد. در این صورت مربع وسط ستون سمت چپ عدد 

          

      1    

      5    

  8  3  4    

          

20 

15 

 

 

20 

 

 

15 

20 

 

 

15 
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، مربع 7براي عدد در سـتون سـمت راسـت قرار ندارد. بنابراین با توجه به توضیح فوق، تنها جاي ممکن     7طبق شـرط اول، عدد  
  وسط در سطر باال است.

          

    7  1    

      5    

  8  3  4    

          

در یک سطر مشترك قرار دارند. بنابراین  6و  1، اعداد 3در باالترین سطر قرار ندارد. همچنین طبق شرط  2طبق شرط دوم، عدد 
  گیرد.ستون سمت راست قرار میدر مربع وسط  2در مربع راست سطر باال و عدد  6عدد 

          

  6  7  1    

  2    5    

  8  3  4    

          

در مربع وسطی  6تواند در مربع سمت چپ سطر پایین و عدد می 1سـطر پایین): طبق جدول فوق، عدد   در 6و  1(اعداد  2حالت 
  خواهد بود. 5مربع وسط ستون سمت چپ و  4برقرار است). در این صورت مربع باالیی ستون سمت چپ  3قرار گیرد (شرط 

          

      4    

      5    

  8  6  1    

          

20 

 

 

15 

20 

14 

16 

15 

20 

 

 

15 
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  ، مربع وسط سطر باال است.7در ستون راست قرار ندارد. بنابراین تنها جاي ممکن براي عدد  7طبق شرط اول، عدد 

          

    7  4    

      5    

  8  6  1    

          

در مربع باالي این  3در مربع وسط ستون سمت راست و عدد  2در باالترین سطر قرار ندارد. بنابراین عدد  2طبق شرط دوم، عدد 
  گیرند.ستون قرار می

          

  3  7  4    

  2    5    

  8  6  1    

          

در مربع وسطی قرار گیرد (شرط  2تواند در مربع سمت چپ سطر پایین و عدد می 5براي سـطر پایین): عدد   5و  2(اعداد  3حالت 
  خواهد بود. 4، مربع وسط ستون چپ عدد 1دوم برقرار است). در این صورت مربع باالیی ستون چپ عدد 

          

      1    

      4    

  8  2  5    

          

20 

 

 

15 

20 

 

 

15 

20 

 

 

15 
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، مربع 7در سـتون سـمت راسـت قرار ندارد. بنابراین با توجه به توضیح فوق، تنها جاي ممکن براي عدد     7طبق شـرط اول، عدد  
  وسط در سطر باال است.

          

    7  1    

      4    

  8  2  5    

          

در مربع  3در مربع باالي ستون سمت راست و عدد  6در یک سـطر مشترك قرار دارند. بنابراین عدد   6و  1، اعداد 3طبق شـرط  
  وسطی این ستون خواهد بود.

          

  6  7  1    

  3    4    

  8  2  5    

          

  3گزینه  -119
  طبق توضیحات قبل داریم:

          

    4 یا 1      

    5یا  4      

 4یا  1    8  
  5یا 

  

          

20 

 

 

15 

20 

 

 

 

20 

14 

17 

15 
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در مربع وسـطی قرار   5در مربع باالیی این سـتون و عدد   4در مربع پایین سـتون سـمت چپ قرار گیرد، عدد    1: اگر عدد 1حالت 
  خواهند گرفت.

          

      4    

      5    

  8    1    

          

  گیرد.قرار می 6سطر مشترك قرار دارند. پس در مربع وسطی سطر پایین عدد در یک  6و  1، اعداد 3طبق شرط 

          

      4    

      5    

  8  6  1    

          

ــت قرار ندارد. بنابراین با توجه به جدول فوق، تنها جاي ممکن براي عدد   7طبق شــرط اول، عدد   ، مربع7در ســتون ســمت راس
  وسط در سطر باال است.

          

    7  4    

      5    

  8  6  1    

          

20 

 

 

 

20 

 

 

 

20 
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، مربع وسـط ستون سمت  2در باالترین سـطر قرار ندارد. مطابق جدول فوق، تنها جاي ممکن براي عدد   2طبق شـرط دوم، عدد  
  نیز در مربع باالي همین ستون خواهد بود. 3راست است. عدد 

          

  3  7  4    

  2    5    

  8  6  1    

          

در مربع وسـطی قرار   4در مربع باالیی این سـتون و عدد   1در مربع پایین سـتون سـمت چپ قرار گیرد، عدد    5: اگر عدد 2حالت 
  خواهند گرفت.

          

      1    

      4    

  8    5    

          

 هاي، مربع7به جدول فوق، جاهاي ممکن براي عدد در سـتون سـمت راست قرار ندارد. بنابراین با توجه    7طبق شـرط اول، عدد  
  وسط در سطر باال و پایین است.

در یک سطر مشترك قرار دارند. پس در مربع سمت  6و  1، اعداد 3وسـط در سـطر باال): طبق شرط    در مربع 7(عدد  1-2حالت 
  گیرد.قرار می 6راست سطر باال عدد 

   

20 

14 

 

 

20 
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  6  7  1    

      4    

  8    5    

          

در باالترین سطر قرار ندارد. مطابق جدول، تنها جاي  2وسـط در سـطر پایین): طبق شـرط دوم، عدد     در مربع 7(عدد  2-2حالت 
  ، مربع وسط ستون سمت راست است.2ممکن براي عدد 

          

      1    

  2    4    

  8  7  5    

          

  برقرار است. 3باال قرار خواهند گرفت که شرط نیز در سطر  6و  3اعداد 

          

    1  6یا  3  6یا  3  

  2    4    

  8  7  5    

          

در مربع وسـطی قرار   5در مربع باالیی این سـتون و عدد   1در مربع پایین سـتون سـمت چپ قرار گیرد، عدد    4: اگر عدد 3حالت 
  خواهند گرفت.

   

20 

14 

 

 

20 

 

 

 

20 

10 
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      1    

      5    

  8    4    

          

  وسط سطر باال و پایین است. هاي، مربع7در ستون راست قرار ندارد. بنابراین جاهاي ممکن عدد  7، عدد 1طبق شرط 

در یک سطر مشترك قرار دارند. پس در مربع سمت  6و  1، اعداد 3وسـط در سـطر باال): طبق شرط    در مربع 7(عدد  1-3حالت 
  گیرد.قرار می 6باال عدد  راست سطر

          

  6  7  1    

      5    

  8    4    

          

، مربع وسط ستون سمت راست 2در باالترین سطر قرار ندارد. مطابق جدول، تنها جاي ممکن براي عدد  2طبق شـرط دوم، عدد  
  گیرد.نیز در مربع وسطی سطر پایین قرار می 3است. عدد 

          

  6  7  1    

  2    5    

  8  3  4    

          

20 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

14 
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در باالترین سطر قرار ندارد. مطابق جدول، تنها جاي  2وسـط در سـطر پایین): طبق شـرط دوم، عدد     در مربع 7(عدد  2-3حالت 
  ، مربع وسط ستون سمت راست است.2ممکن براي عدد 

          

      1    

  2    5    

  8  7  4    

          

  برقرار است. 3نیز در سطر باال قرار خواهند گرفت که شرط  6و  3اعداد 

          

    1  6یا  3  6یا  3  

  2    5    

  8  7  4    

          

  را براي دایره سمت راست خواهیم داشت. 14و  10بنابراین در مجموع دو عدد 

   4گزینه  -120
  است.هزار تومان 15، مبلغ قبض برق 5طبق شرط 

   برق  
     

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

هزار تومان بیشـتر از مبلغ قبض تلفن همراه اسـت. بنابراین با توجه به مفروضات    20طبق صـورت سـؤال، مبلغ قبض تلفن ثابت،   
ــألـه  هزار و مبلغ قبض  30، مبلغ قبض تلفن ثابت هزار تومان اختالف دارند) 20هزار تومان با هم  30هزار و  10(تنهـا مبالغ   مسـ

  هزار تومان است. 10تلفن همراه 
   

20 

 

 

 

20 

10 
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 تلفن ثابت  برق تلفن همراه 
     

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

هزار تومان اختالف دارند. بنابراین مبلغ  10شود، مبلغ قبض تلفن ثابت و قبضـی که با مراجعه به بانک پرداخت می  ،2طبق شـرط  
  هزار تومان است. 20شود، با توجه به جدول فوق، قبضی که با مراجعه به بانک پرداخت می

 تلفن ثابت  برق تلفن همراه 
  بانک   

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

 اند. بنابراینهزار تومان اسـت، بین مبلغ دو قبضی است که از طریق خودپرداز پرداخت شده  15، مبلغ قبض برق که 5طبق شـرط  
ــده و یکی از قبض     پرداز هزار تومانی نیز از طریق خود 10هزار و  5هـاي  قبض تلفن ثـابـت حتمـاً از طریق خودپرداز پرداخـت شـ

  اند. پرداخت شده

 تلفن ثابت  برق تلفن همراه 
 خودپرداز بانک   

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

تواند طبق هزار تومانی هم که نمی 15نیز برقرار اســت)، قبض   4هزار تومانی که از طریق بانک پرداخت شــده (شــرط  20قبض 
  از طریق خودپرداز پرداخت شود، بنابراین لزوماً به صورت اینترنتی پرداخت شده است. 5شرط 

 تلفن ثابت  برق تلفن همراه 
 خودپرداز بانک اینترنتی  

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  1گزینه  -121
شود، کمترین و طبق صورت سؤال، قبض گاز که توسط خودپرداز پرداخت میهزار تومان اسـت  15، مبلغ قبض برق 5طبق شـرط  

  مبلغ است.
   برق  گاز

     خودپرداز
 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

ــرط  ــی که با مراجعه به بانک پرداخت می2طبق ش ــود، ، مبلغ قبض تلفن ثابت و قبض اختالف دارند. بنابراین با  هزار تومان 10ش
  پذیر است:توجه به شکل فوق، چهار حالت امکان
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  :1حالت 
  تلفن ثابت برق  گاز

    بانک خودپرداز
 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  :2حالت 
 تلفن ثابت  برق  گاز

  بانک   خودپرداز
 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 تومان هزار 10 هزار تومان 5

  :3حالت 
   برق تلفن ثابت گاز

  بانک   خودپرداز
 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  :4حالت 
  تلفن ثابت برق  گاز

 بانک    خودپرداز
 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  پذیر نیستند.امکان 4و  1هزار تومانی مربوط به تلفن نیست، حاالت  20که قبض  4با توجه به شرط 

هزار تومان است، بین مبلغ دو قبضی است که از طریق خودپرداز پرداخت  15، مبلغ قبض برق که 5: طبق شـرط  2بررسـی حالت  
ــده هزار تومانی اینترنتی  10بت حتماً از طریق خودپرداز پرداخت شــده و در نتیجه قبض برق و قبض اند. بنابراین قبض تلفن ثاش

  اند.پرداخت شده
 تلفن ثابت  برق  گاز

 خودپرداز بانک اینترنتی اینترنتی خودپرداز
 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

ــرط  ــدهقبض، 3چون طبق ش ــکل فوق، قبض کدام مربوط به آب نبودهاند، هیچهایی که اینترنتی پرداخت ش  20اند، با توجه به ش
  هزار تومانی، قبض تلفن همراه است. 10هزار تومانی، قبض آب و قبض 

 تلفن ثابت آب برق تلفن همراه گاز
 خودپرداز بانک اینترنتی اینترنتی خودپرداز

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 تومانهزار  10 هزار تومان 5

هزار تومان است، بین مبلغ دو قبضی است که از طریق خودپرداز پرداخت  15، مبلغ قبض برق که 5: طبق شـرط  3بررسـی حالت  
ــده ی ن ثابت اینترنتهزار تومانی حتماً از طریق خودپرداز پرداخت شــده و در نتیجه قبض برق و قبض تلق 30اند. بنابراین قبض ش

  اند.پرداخت شده
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   برق تلفن ثابت گاز
 خودپرداز بانک اینترنتی اینترنتی خودپرداز

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

 20به شــکل باال، قبض هزار تومانی، نه اینترنتی پرداخت شــده و نه مربوط به تلفن بوده اســت. با توجه  20، قبض 4طبق شــرط 
  هزار تومانی مربوط به تلفن همراه است. 30هزار تومانی مربوط به آب و قبض 

 تلفن همراه آب برق تلفن ثابت گاز
 خودپرداز بانک اینترنتی اینترنتی خودپرداز

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  براي این سؤال دو حالت وجود دارد:بنابراین در مجموع 
 تلفن ثابت آب برق تلفن همراه گاز

 خودپرداز بانک اینترنتی اینترنتی خودپرداز
 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  
 تلفن همراه آب برق تلفن ثابت گاز

 خودپرداز بانک اینترنتی اینترنتی خودپرداز
 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  2گزینه  -122
  هزار تومان است. 10هزار تومان و طبق صورت سؤال مبلغ قبض آب، 15، مبلغ قبض برق 5طبق شرط 

   برق آب 
     

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

ــرط  طبق ــی که با مراجعه به بانک پرداخت می2ش ــود، ، مبلغ قبض تلفن ثابت و قبض هزار تومان اختالف دارند. بنابراین با  10ش
  پذیر است:توجه به شکل فوق، سه حالت امکان

 تلفن ثابت  برق آب 
 خودپرداز بانک   

 تومانهزار  30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5
  

   برق آب تلفن ثابت
    بانک 

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5
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  تلفن ثابت برق آب 
 بانک خودپرداز   

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

ــرط  ــوم امکان هزار  20که قبض  4با توجه به ش ــت، حالت س ــده و نه مربوط به تلفن بوده اس یر پذتومانی، نه اینترنتی پرداخت ش
  نیست.

 اند. بنابراینلغ دو قبضی است که از طریق خودپرداز پرداخت شدهاهزار تومان است، بین مب 15، مبلغ قبض برق که 5طبق شـرط  
  شده است. قبض تلفن ثابت در هر دو حالت حتماً از طریق خودپرداز پرداخت

 تلفن ثابت  برق آب 
 خودپرداز بانک   

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5
  

   برق آب تلفن ثابت
    بانک خودپرداز

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

اند. با توجه به جدول کدام مربوط به آب نبودهاند، هیچهایی که اینترنتی پرداخت شــده، قبض3: با توجه به شــرط 1بررســی حالت 
   هزار تومانی اینترنتی پرداخت شده و در نتیجه قبض آب از طریق خودپرداز پرداخت شده است. 15هزار و  5هاي فوق، قبض

 تلفن ثابت  برق آب 
 زخودپردا بانک اینترنتی خودپرداز اینترنتی

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

هزار تومانی مربوط به  20هزار تومانی، نه اینترنتی پرداخت شده و نه مربوط به تلفن بوده است، قبض  20که قبض  4طبق شـرط  
  هزار تومانی مربوط به تلفن همراه است. 5گاز و قبض 

 تلفن ثابت گاز برق آب تلفن همراه
 خودپرداز بانک اینترنتی خودپرداز اینترنتی

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

هزار تومانی مربوط به گاز  20هزار تومانی مربوط به تلفن نبوده است، بنابراین قبض  20که قبض  4: طبق شرط 2بررسـی حالت  
  مربوط به تلفن همراه است. هزار تومانی 30و قبض 

 تلفن همراه گاز برق آب تلفن ثابت
    بانک خودپرداز

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

طریق هزار تومانی از  20هزار تومانی اینترنتی پرداخت نشده است، بنابراین با توجه به جدول فوق قبض  20، قبض 4طبق شـرط  
  اند.هزار تومانی اینترنتی پرداخت شده 15هزار تومانی و  30هاي خودپرداز و قبض
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 تلفن همراه گاز برق آب تلفن ثابت
 اینترنتی خودپرداز اینترنتی بانک خودپرداز

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  داریم:در نتیجه در مجموع دو حالت 
 تلفن ثابت گاز برق آب تلفن همراه
 خودپرداز بانک اینترنتی خودپرداز اینترنتی

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5
  

 تلفن همراه گاز برق آب تلفن ثابت
 اینترنتی خودپرداز اینترنتی بانک خودپرداز

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  2گزینه  -123
  هزار تومان است.15، مبلغ قبض برق 5طبق شرط 

   برق  
     

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

ــرط  ــی که با مراجعه به بانک پرداخت می2طبق ش ــود، ، مبلغ قبض تلفن ثابت و قبض هزار تومان اختالف دارند. بنابراین با  10ش
  پذیر است:توجه به شکل فوق، پنج حالت امکان

  :1حالت 
  تلفن ثابت برق  
    بانک 

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  :2حالت 
 تلفن ثابت  برق  
  بانک   

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  :3حالت 
  تلفن ثابت برق  
 بانک    

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5
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  :4حالت 
   برق تلفن ثابت 
  بانک   

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  :5حالت 
   برق  تلفن ثابت

   بانک  
 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

  پذیر نیستند.امکان 3و  1هزار تومانی مربوط به تلفن نیست، حاالت  20که قبض  4با توجه به شرط 

  پذیر نیست.نیز امکان 5حالت  طبق صورت سؤال، قبض گاز از طریق بانک پرداخت شده است. بنابراین

هزار تومان اسـت، بین مبلغ دو قبضـی است که از طریق خودپرداز    15، مبلغ قبض برق که 5: طبق شـرط  4و  2بررسـی حاالت  
هزار تومانی در هر دو حالت حتماً از طریق خودپرداز پرداخت شـده است. همچنین چون قبض   30اند. بنابراین قبض پرداخت شـده 

  ومانی از طریق بانک پرداخت شده، قبض برق ناچاراً باید اینترنتی پرداخت شود.هزار ت 20

 تلفن ثابت گاز برق  
 خودپرداز بانک اینترنتی  

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5
  

  گاز برق تلفن ثابت 
 خودپرداز بانک اینترنتی  

 هزار تومان 30 هزار تومان 20 هزار تومان 15 هزار تومان 10 هزار تومان 5

 3گزینه  -124

 

 قسمت پایین ثابت
 

 90قسمت باال چرخش 
درجه پادساعتگرد 

  Oنسبت به مرکز 

 سمت چپ ثابت
 

سمت راست چرخش 
درجه پادساعتگرد  90

  Oنسبت به مرکز 

  قسمت باال ثابت
 

قسمت پایین چرخش 
درجه پادساعتگرد  90

   Oنسبت به مرکز

 سمت راست ثابت
 

 90سمت چپ چرخش 
درجه پادساعتگرد 

  Oنسبت به مرکز 

 

 

O O 
O 

O 
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  4گزینه  -125

  جایی:دو جابه 3مرحله 
 1جاي دو رقم 

 1و سپس  3و 
عوض  6و 

 شده.

  جایی:یک جابه 2مرحله 
 1جاي دو رقم 

عوض  2و 
  شده.

  1مرحله 
6  3  2  1  3  2 3  1  2 3  2  1 

1  5 4  6  5 4  6  5 4  6  5 4  
9  8  7  9  8  7  9  8  7  9  8  7  

 

، 5در مرحله 
طبق قاعده 

چهار 
جایی جابه

 خواهیم داشت:

  جایی:سه جابه 4مرحله     
و  9و  1جاي دو رقم 

و در  8و  1سپس 
عوض  7و  1نهایت 

 شده.

6  3  2 
 

6  3  2 

 

6  3  2 

9  5 4  9  5 4  9  5 4  
8  7  1  8  1  7  1  8  7  

  

 

  5مرحله 
1  6  3 

 
6  1  3 

 
6  3  1 

  
6  3  2 

9  5 2 9  5 2 9  5 2 9  5 1 

8  7  4  8  7  4  8  7  4  8  7  4  
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  1گزینه  -126

1شکل   
درجه  72چرخش 

 پادساعتگرد
هاي ثابت نگه داشتن قطاع

شدهمشخص  

جایی اشکال موجود در جابه
سه قاطع دیگر به صورت 

)2(شکل پادساعتگرد   

    

2شکل   
درجه  72چرخش 

 پادساعتگرد
هاي ثابت نگه داشتن قطاع

شدهمشخص  

جایی اشکال موجود در جابه
سه قاطع دیگر به صورت 

)3پادساعتگرد (شکل   

    

3شکل   
درجه  72چرخش 

 پادساعتگرد
هاي ثابت نگه داشتن قطاع

شدهمشخص  

جایی اشکال موجود در جابه
دیگر به صورت سه قاطع 

)4پادساعتگرد (شکل   

    

4شکل   
درجه  72چرخش 

 پادساعتگرد
هاي ثابت نگه داشتن قطاع

شدهمشخص  

جایی اشکال موجود در جابه
سه قاطع دیگر به صورت 

)5پادساعتگرد (شکل   
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  1گزینه  -127
  1شکل   ها معکوس شدن رنگ  )2درجه ساعتگرد (شکل  90چرخش 

      
درجه ساعتگرد بغیر از  90چرخش 

  2شکل   ها معکوس شدن رنگ  )3ترین دایره (شکل بیرونی

      
درجه ساعتگرد بغیر از دو  90چرخش 

  3شکل   ها معکوس شدن رنگ  )4دایره بیرونی (شکل 

      
درجه ساعتگرد بغیر از دو  90چرخش 

  4شکل   ها معکوس شدن رنگ  )5دایره بیرونی (شکل 
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  2گزینه  -128
شـود، باید عیناً در سـمت چپ دیده شود. در تصاویر ذیل، اشکاالت   کنیم، هر چه در سـمت راسـت دیده می  وقتی در آینه نگاه می

  هاي غلط مشخص شده است:مربوط به گزینه

  

    

    
  

  3گزینه  -129

درجه ساعتگرد  90چرخش    
ها به پایین و ریزش خانه  

  A  درجه ساعتگرد  90چرخش
ها به پایینو ریزش خانه  

   
    D B  E D 
    E C C B A 
           

درجه ساعتگرد  90چرخش        
ها به پایینو ریزش خانه  

  E 

    D A  C D 

   E C B  B A 

  

   

E D A 

C B 
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درجه ساعتگرد  90چرخش    
ها به پایین و ریزش خانه  

درجه ساعتگرد  90چرخش    
ها به پایینو ریزش خانه  

   
         
         
           

درجه ساعتگرد  90چرخش        
ها به پایینو ریزش خانه  

   

         

         

  

 3گزینه  -130

 

  
تغییر دید از باال به 

      دید از پایین

 
درجه  90چرخش 

  شکل اصلی

  
درجه  90چرخش 

      شکل اصلی

!  

 
 

a 

b c 

a b 

d 

e 
c b 

d 

c 

b 

d 
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  :نهمبخش 
  هاي تشریحی سؤاالت و پاسخ

  استعداد تحصیلی گروه آزمون 
  علوم پایه

  )94(آزمون دکتري 



 

  

  سؤاالت آزمون استعداد تحصیلی گروه علوم پایه -1

  بخش اول:

هایی را که در ها را به دقت بخوانید و پاسخ سؤالاین بخش، دو متن به طور مجزا آمده اسـت. هر یک از متن در  راهنمایی:
توان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و در پاسخنامه، عالمت بزنید.چه میزیر آن آمده است، با توجه به آن

ــیرهاي در زیســت ــی مس فناوري همواره بر بررس
جـایگزین براي تولیـد ترکیبـات طبیعی توجــه    

هایی که امروزه بیش از هر شود. یکی از روشمی
هاي ابولیتــــموضــوع دیگر در زمینه بررســی مت

گیاهی مورد توجه قرار گرفته اســت، روش کشت 
ــلول گیاهی     ــت. از لحاظ انـدام، بـافـت و س اس

ــت بافت«تاریخی، اگرچه  براي اولین بار در » کش
ــال کار در مورد گیاهان به 1939-1940هـاي  س

ــال    ــد، ولی در س بود کـه یـک    1956گرفتـه ش
ـ ش  ـراعکا اولین اختـرکت دارویی در کشور آمریـ

ــده را در مثبت ــش ــورد تولید متابــ ها با ولیتــ
  . ردها منتشر کاي سلولاده از کشت تودهـاستف

ــال ــمندان  1967-1968هاي در س نیز دانش
ــت  ــتند مقادیر بیش ات ـــــري از ترکیبـــــتوانس

ــویسن اجین و دیوسجنین را با استفاده از کشت ـ
ــتخراج از گیاه   ــبت به حالت طبیعی (اس بافت نس
کامل) به دســت آورند. کشــت ســلول گیاهی یک 

ــب و مهم براي تولیـد متـابولیت     هايمنبع منـاس
ــد. یکی از مزیتثانوي باارزش می هاي روش باش

ــلول مســتق ــکشــت س ــل بودن از تغییــ رات ــ
و در عین حال سرعت  جغرافیایی و عوامل محیطی

ــباالي رش ــباشد میـ ــد. در این روش ممـ کن ـ
ــ ــوند که در ـــــاس ت ترکیبات جدیدي تولید ش

ــرای ــش ــته ــ ط طبیعی در گیاه مادري وجود نداش
 یـاده از این روش سعـین با استفـباشند. محقق

ــکننمی د تا شواهد بیشتري در رابطه با چگونگی ـ
ســت د بیوســنتز آنها و نیز مکانیزم تنظیمی آن به

ــتـه  آورنـد و بـا این روش   انـد تولیـد   هـا توانس
هـاي ثـانوي بـاارزش در گیـاهـان را      متـابولیـت  

ــافزای ــادي ـــ ش دهند. با توجه به اهمیت اقتص
ــهاي ثانمتـابولیت  ــوي و نیز محـــ دود بودن ـــ

هاي طبیعی آنها، یاهی در رویشــگاههاي گهــــگون
ــبی براي تولید     ــلول راه منـاس ــت س روش کش

ــباشد. پیشرفترکیبات شیمیایی ارزشمند می ت ـ
ــت  فنـاوري گیـاهی امکـان تولید    در زمینـه زیس

 هـاي ثـانونی مهم مـانند آلکالوئیدها،   متـابولیـت  
ــها را فراهترپنوئیدها و لیگنان ــم کرده اسـ ت. ـ
هی باارزش، در ابتدا از هـاي گیا تولیـد متـابولیـت   

ــلول، بـافـت     ــت س و انـدام گیاهی و  طریق کش
هاي موئین، از نظر تجاري همچنین کشـت ریشه 

بردن  کارآمیز نبود اما امروزه محققین با بهموفقیت
ــیر   روش هـایی کـه به نوعی موجب تحریک مس

هاي ت، به موفقیشوندبیوسنتزي این ترکیبات می
ــت یافته ها یکی از این روش اند.قابل توجهی دس

نوي در اهاي ثکه به منظور افزایش تولید متابولیت
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رود، اســتفاده از کشــت درون شــیشــه به کار می
  باشد. الیسیتورهاي زیستی می

ــتی و یا    ــأ زیس ــیتورها ترکیباتی با منش الیس
ي هاسـتی هسـتند که از طریق القاي پاسخ  غیرزی

ــت متابولیت   ــنتز و انباش هاي دفـاعی باعث بیوس
ــامل  ثانوي می ــتی ش ــیتورهاي زیس ــوند. الیس ش

ــاکـاریدها، پروتئین پلی ها و با ها، گلیکوپروتئینس
ز ـسلولاهان (ـها، گیول قارچـات دیواره سلـقطع

ــم   ــین) و میکروارگـانیس ــین و و پکتس ها (کیتس
باشـند. الیسـیتورهاي زیســتی ممکن   گلوکان) می

ن ـمانند کیتی ،است داراي ترکیب مشخص باشند
ــ اره ـــــو کیتوزان و یا مانند همگناي قارچ و عص

ــمخم ــاي از ترکیبات زیستی باشنر مجموعهـ . دـ
ــی ــولی ممکن اســت از خود بپرس ــم چــ از  راــ

ي فناورالیســیتورها در مطالعات مربوط به زیســت
شود. هاي گیاهی استفاده میمتابولیت

  موضوع اصلی متن کدام است؟  -101
  هاي ثانوي مفید  ) کشت بافت براي تولید متابولیت1
  هی  هاي گیارق تحریک مسیر بیوسنتزي متابولیتط) 2
    اي ثانويههاي موجود در تولید متابولیت) مقایسه روش3
هاي ثانونی نســـبت به انواع طبیعی هاي متابولیت) مزیت4

  آنها 
  
  
  

کدام مورد، به عنوان یکی از مزایاي کشت  -102
  سلول در متن آورده شده است؟ 

هاي مورد نیاز با صـرفه اقتصادي بهتري  ) تولید متابولیت1
  نسبت به استخراج آنها از گیاه کامل  

اهان هاي ثانوي در گیابولیت) افزایش سـرعت بیوسنتز مت 2
  گوناگون  

ــت یافتن به متابولیت3 هاي مورد نظر در بازه زمانی ) دسـ
  تر  سریع

ــتفـاده از عوامل طبیعی جهت ایجاد متابولیت ) 4  هاییاسـ
  شوند. مشابه به آنهایی که در گیاه مادري یافت می

ي الیسیتورهابر طبق متن، کدام مورد درباره  -103
  زیستی کیتین و کیتوزان، صحیح است؟ 

  د. باشنهاي گیاهی میفناوري متابولیت) حاصل زیست1
ــاره مخمر،) 2 موجب  به دلیل وجود همگناي قارچ و عصـ

ــدن پرســـش ــت مطرح شـ فناوري هـاي جدیدي در زیسـ
  اند. متابولیت گیاهی شده

  از نوع الیسیتورهاي زیستی با ترکیب مشخص هستند.  ) 3
  نوعی از همگناي قارچ و عصاره مخمر هستند.  ) 4
  

در متن حاضـر، اطالعات کافی براي پاسخ   -104
  به کدام پرسش وجود ندارد؟ 

الیسـیتورهاي زیسـتی چگونه باعث بیوسـنتز و انباشـت     ) 1
  شوند؟ هاي ثانونی میمتابولیت

ــب براي ایجاد   ) 2 ــلول گیاهی منبعی مناس ــت س چرا کش
  است؟  هاي ثانونیمتابولیت

دسـتاورد دانشـمندان در خصوص کشت بافت در دهه.   ) 3
  قرن بیستم چه بود؟  60
وي هاي ثاندي درباره نحوه بیوسـنتز متابولیت چه شـواه ) 4

  یافت شده است؟ » کشت بافت«هاي از طریق روش
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هاي نتیجـه نهـایی فرآینـدهـاي مختلف کـارخانه     
ــنایع معدنی عالوه بر تولید فلز مورد نظر مقدار  ص
ــورت،     ــت که در هر ص متنـابهی مواد بـاطله اس

ی ـارج و در محلـی به طریقی از کارخانه خـبایست
ــذخی  3/2صنایع معدنی بیش از ] 1[ره شـوند.  ـ

ــال تولید می  ند. کنمیلیـارد تن باطله معدنی در س
هـاي تولیدي لزوم توجه به  افزایش حجم بـاطلـه  

ــد باطله و    ــت باطله، احداث و پایداري س انبـاش
ــت و آبجلوگیري از آلودگی محیط هــاي زیسـ

ــزیرزمینی را ایج توجهی در کنــد. بیاب میـــ
موجب بروز مشکالت ت باطله ممکن است ـانباش

] 2[اي گردد. غیرقـابـل حـل یا حوادث غیرمترقبه   
ــد  مثالً زمانی که باطله حاوي یون ــر باش هاي مض

ــت میموجـب آلودگی محیط  گردد و یا عدم زیس
پایداري خاك ریز باطله سبب تخریب و فرسایش 

و ایجاد گرد و غبار آن به وسـیله عوامل فرسایش  
ز طرفی ممکن اهاي گل می شود. سمی یا جریان

شود در آینده چه که امروز باطله تلقی میاست آن
ــتفاده قرار  به عنوان یک ماده اولیه مفید مورد اس

    ]3[ گیرد.
کلی، هر چه وزن مخصوص و گرانروي  به طور

ــمواد باطله افزایش یاب ــد، به همــ ــبت ــ ان نس
ن و جاري شــدن ـــخطرات نفوذ آن به داخل زمی

ــیابد. مواد بـاطله کاهش می  ــبه خص وص در ـــ
ــم بایسـتی   ،واردي که مواد باطله سـمی باشـند  ـ

ی گردد تا حد امکان جلوي نفوذ آن به داخل ـــسع
ــمی بـا آب   هـاي  زمین و مخلوط شــدن مواد س

له با ـــر باطـــزیرزمینی گرفته شــود. ایجاد خمی

ــوص و  ــالري و وزن مخص ــد آب کمتر از اس درص
کاهش  گرانروي بـاالتر از آن، قـدم مؤثري در راه  

ــودگی محیط خط ــالی آلـ ــزیسرات احتمـ ت و ـ
ــازي و   ــکالت بعدي در مرحله بازس ــتن مش کاس

ــاحیاي منطق هاي مختلفی راه] 4[ه سـد اسـت.   ـ
 ســازي آب از مـواد باطلـه وجـود دارد براي جدا

ــتفاده از تغلیظ  ها کننده یکی از این روشکـه اس
ــالري در مخازن و ایجاد   ــت. با قرار دادن اس اس

ــنشیتر تهنسـکون، ذرات سنگی  ــن و از کـ ف ـ
ــتفاده از م مخـازن خارج می  ــوند. اس ــش واد ـــ
 ديــــاد پل بین ذرات کلوئیــــمنعقدکننده و ایج

ــالري و  بـاعث ســ  ــدن ذرات همراه اس نگین ش
شود. استفاده از این تر آنها مینشـینی سـریع  ته

مواد ظرفیـت جـداســازي آب را افزایش داده و   
تا  45بین  جامد توان اسـالري با دانسیته مواد می

  از آن به دست آورد.  %55
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  موضوع اصلی مورد بحث، کدام است؟  -105
  هاي تخفیف اثرات مضر آن  توضیح یک پدیده و روش) 1
ســـازي مواد مراحل موجود در فرآیند انباشـــت و ذخیره) 2

  باطله  
ــایعات تولیدي  ) 3 ــی عواملی که به تأثیرات منفی ض بررس

  زنند  دامن می
  هاي معدنی و طرق کاهش آنها ) باطله4
  
  
  
  
  

منظور نویسنده  کدام مورد، به بهترین وجه، -106
)، زیر آن خط 1اي که در متن (پاراگراف از جملـه 

  دارد؟ کشیده شده است را بیان می
ــدار راجع بـه پـایان  1 پذیر بودن منابع معدنی و لزوم ) هشـ

  زیست توجه به پاسداري از محیط
  در تأئید لزوم توجه به انباشت باطله  اقامه دلیلی دیگر ) 2
  هاي تولیدي ) تصحیح توهمی رایج درباره باطله3
  تعدیل موضعی انتقادي که قبالً آمده است ) 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــازي  -107 طبق متن، کدام مورد، راجع به جداس
ــت و یا مورد بحث قرار  آب از مواد باطله، غلط اس

  است؟  نگرفته
ــان1 ــازي و احیاي  ) ایجاد زمینه براي آس ــازي فاز بازس س

  اند ها انباشت شدهمحلی که در آن باطله
  ها  محیطی مرتبط با انباشت باطلهکاهش خطر زیست) 2
هاي تولیدي به هم آوردن زمینه جهت انباشــت باطلهفرا) 3

  صورت خمیر باطله  
 55تا  45اســتفاده از اســالري دانســیته مواد جامد بین ) 4

 درصد در این فرآیند  

  
  

هاي زیر در متن که با کـدام یـک از محـل    -108
اند، مشخص شده] 4] و [3]، [2]، [1[هاي عالمت

  بهترین محل براي قرار گرفتن جمله زیر است؟ 
ــتی از زمان      « ــدهـاي بـاطلـه بایس بنـابراین س

  » برداري تا تعطیلی معدن حفاظت گردند.بهره
1 (]4[  
2 (]3[  
3 (]2[  
4 (]1[
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  بخش دوم:    

هاي این بخش، الزم اســت موقعیتی را که در هر سـؤال مطرح شــده، مورد تجزیه و  به سـؤال  گوییپاسـخ براي  راهنمایی:
تري براي آن سؤال است، انتخاب کنید. هر سؤال را با کنید پاسـخ مناسـب  اي را که فکر میتحلیل قرار دهید و سـپس گزینه 

تاج است، ل استنهاي مطرح شـده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قاب و با توجه به واقعیت دقت بخوانید
رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید.  تر به نظر میپاسخی را که صحیح

ــازمان ملل، با اقدامی    -109 بـه گفتـه دبیرکل س
توان به بهایی نه چندان گزاف، به هدف سریع می

کنترل افزایش دماي کره زمین، به نهایتاً دو درجه 
گراد بیشـتر از دوره پیشاصنعتی رسید. در  سـانتی 

ــر، دماي زمین   ــانتی 85حـال حاض گراد درجه س
ــتیابی به این  ــت. براي دس ــتر از آن دوره اس بیش

ــال آینده،  35اي تا هدف، تولید گازهاي گلخانه س
ــد کاهش یابد، تا در 70تـا   40بـایـد بین     درص

  برسد.  2100نهایت، به صفر یا زیر صفر در سال 
ت زیر، کمتر از بقیه ســؤاالپاســخ به کدام یک از 

ت، براي ارزیابی راهکار پیشنهادي دبیر کل سؤاال
  سازمان ملل الزم است؟ 

بینی و برآورد هزینـه مقـابله با گرمایش زمین،   ) آیـا پیش 1
مطابق با توان و رشد اقتصادي کلیه اعضاي جامعه جهانی 

  انجام شده است؟ 
ــل فرآیندي طبیعی که از 2 ) آیا افزایش دماي زمین، حاصـ

  هاي دور شروع شده و هنوز ادامه دارد، نیست؟  گذشته
ــتر از 3 ــورهاي جهان، بیش بقیه، گازهاي  ) کدام یک از کش

  کنند؟  اي تولید و وارد جو زمین میگلخانه
ــال  4 ــیدن به هدف مورد نظر در س ، 2100) آیا قبل از رس

هاي جدي و غیرقابل کند، آسیبمعضلی که متن مطرح می
 جبرانی به بقاي حیات در زمین، وارد نکرده است؟ 

ــور  -110 ــوب  Xکش ــور آفتابی محس ، یک کش
روز آفتابی دارد.  280 شود، که به طور متوسطمی

ــاکنان این  Dبا این حال، میزان کمبود ویتامین  س
ته، برخالف انتظار، افزایش کشــور طی دهه گذشــ

اي داشته است. به همین علت در کنار کنندهنگران
به  Dقرص آهن، اسـید فولیک و کلسیم، ویتامین  
  شود. صورت رایگان، میان مردم محروم توزیع می

رتی که صحیح فرض شود، به کدام مورد، در صـو 
ــده در متن، براي   ــاره ش بهترین وجه، اقدام اش

  کند؟ را تضعیف می Dبرطرف کردن فقر ویتامین 
هـاي مورد نیاز افراد جامعه را از طریق  توان ویتـامین ) می1

  هاي غذایی هم فراهم کرد.  سازي فرآوردهغنی
شود که ، وقتی بهتر درك میD) معضـل کمبود ویتامین  2

بدانیم جذب آن توسـط بدن، مستلزم تحرك بدنی مناسب  
  در زندگی افراد است. 

د، گیر) وقتی چندین قرص مکمل مورد اســتفاده قرار می 3
ر ها را دبدن به واقع فقط یک سوم محتواي کل این قرص

  کند. بینی براي هر فرد، جذب میترکیبی غیرقابل پیش
ــت که امروزه به دلیل تغییرات ) تحقیقات ن4 ــان داده اس ش

ــید تا حد  ــت از مواجهه با نور خورشـ جوي، افراد بهتر اسـ
ــید بیش از آن که   امکـان خودداري کنند، چون نور خورشـ

 رسان شده است. مفید واقع شود، آسیب
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کـارنـد، طبیعتـاً هزینـه     وقتی کـه افراد بی  -111
ــت؛ چون اگر بی   کارآموزش براي آنهـا پایین اس

ــند، وقتی می ــگاه، باید از نباش خواهند بروند دانش
کار کارشـان کم بگذارند. بنابراین وقتی کسی بی 

  آید و ................. .است، هزینه آموزش پایین می
ترین وجه ممکن، جاي کـدام عبـارت، بـه منطقی   

  کند؟ خالی در متن فوق را کامل می
ــیالت عالی 1 مجانی، ) نقش دولت در فراهم آوردن تحصـ

  شود تر میضروري
) درآمــد برخی افراد، بــه ویژه در حوزه آموزش، بــاز هم 2

  شود کمتر می
ــایتی بـاال می  3 ــطح نـارضـ رود و زمینه براي ناآرامی ) سـ

  شود اجتماعی فراهم می
 کند  ) او براي رفتن به دانشگاه، انگیزه پیدا می4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــعه   -112 نیافته حرف علـت این کـه جهان توس
ــت که همه باید زنـد ولی فکر نمی می کند، آن اس

بـداننـد تفکر، رابطه تنگاتنگی با تاریخ دارد. حال   
اگر ملتی در تاریخ خود به سر نبرد، به همان اندازه 

کند و چون خود و جایگاه تاریخی خود را فکر نمی
ــد، نمی م خورده، به تقدیري که براي او رقشــناس

  کند. نظر نمی
نقش بخشـی از متن که زیر آن خط کشیده شده،  

  کدام است؟ 
) سرنوشت گریزناپذیر مللی است که فاقد پیشینه تاریخی 1

 غنی هستند.

 گیري کلی از متن است.) نتیجه2

 زند، ولییافته حرف می) دلیل آن اسـت که جهان توسعه 3
 کند.تفکر نمی

 و معلولی است.  ) بخشی از یک زنجیره علت4
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بســتان پنهانی و مرموزي گویا همیشــه بده -113
است میان زندگی، که ریشه و تنه است، و هنر که 

و  شود، گاهی نیز بیمارشکوفه و میوه، هنر تنبل می
 ها، که یا نشانهگرفتار به آفات دیگري خاص میوه

ــت که زندگی   ــأ تغذیه اس مهجور ماندن از منش
ري ریشه و به هر حال خاص باشـد، یا منشـأ بیما  

  ایام رکود. 
فرضی که استدالل فوق بر آن استوار است، کدام 

  است؟ 
) هنر در ایام رکود، باید ریشــه مشــکالت زندگی را برمال 1

  سازد.
  ) هنر متأثر از بافت اجتماعی خود است. 2
ــنجش رکود در 3 ) ارزیابی هنر یک جامعه، معیاري براي س

  زندگی افراد آن جامعه است. 
ــفه 4 ــودمندي اجتماعی، فلس اي ) هنر براي هنر و بدون س

 باطل است. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــل جدیدي از منتقدان ادبی   -114 مـا نیاز به نس
داریم که با آگاهی از دانش روز، آثار ادبی و هنري 
را برایمان تبیین کنند. اگر واقعاً خواهان این هدف 

چ کتاب بنویسیم که هیاي باشـیم، نباید به شـیوه  
 شــوددرنیاورد. کتابی که باعث میکس از آن ســر

ا ویسنده آن رخوانندگانش فقط با بهت و حیرت، ن
ــین کننـد، امـا نتواننـد از محتوایش چیزي     تحس

  بفهمند، در واقع اصالً کتاب خوبی نیست. 
ــتی از اطالعات کدام مورد زیر را می توان به درس
  گیري کرد؟ مندرج در متن، نتیجه

ــندگان و هنرمندان، به گونه1 یر اي تغی) ســـبک کار نویسـ
ر آنها تبیین آثاکرده اسـت که منتقدان نسل حاضر، قادر به  

  نیستند.  
طور که باید پاســخگوي نیاز ) منتقدان ادبی معاصــر، آن2

هاي مخاطبان حاضـر حوزه کاري خود نیستند، چون مالك 
 هاي غلط قرار دارد.  ارزیابی آنان بر فرض

 هاي) اگر کســی بگوید این کتاب غامض اســت و نســل3
ــت آن را تبیین کنند، آن     بعـدي منتقـدین خواهنـد توانسـ

 کتاب، به واقع کتابی قابل تحسین نیست.  

) تغییر در ســـلیقه مخاطب، نویســـنده را تحت تأثیر قرار 4
کند که منتقدان دهد که این امر به نوبه خود ایجاب میمی

 جدیدي به عرصه نقد ادبی و هنري وارد شوند. 
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 هاي قلب،سـودجویی به ضرر بیمار، در کشورهاي غربی رواج بسیار دارد. به عنوان مثال، برخی جراحی  -115
وند تن شندرت حاضر میگردد و پزشکان که خودشان دچار این مشکالتند، بهنتیجه محسوب میکمر و زانو بی

وف قلب ادعا کرده است که با تاباندن یک جراح معر» الف«خود را به تیغ جراحی بسپارند و در همین حال، دکتر 
درصد از بیماران قلبی خود را درمان  90سوراخ در روي پوست، توانسته  30تا  20لیزر از روي پوست و ایجاد 

کند و آن عده کم هم حالشان بهتر شده است، ولی وقتی خود این فرد، دچار بیماري حاد قلبی گردید، از گزینه 
دیگري که به همان زبردسـتی خودش بود، چشم پوشید و به درمان دارویی روي  جراحی با لیزر توسـط جراح  

  آورد. 
پوشی جراح مورد اشاره در متن، از عمل کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، بهتر از بقیه موارد، چشم

  کند؟ لیزر مربوطه را توجیه می
، »الف«هاي قلبی، از جمله بیماري دکتر راي بســیاري از بیماري) تحقیقی که در مجله علمی و معتبر چاپ شــد، نشــان داد که ب1

 داري بین لیزر درمانی و دارودرمانی وجود ندارد.  فرق معنی

قبل از آن که به دانشــکده پزشــکی برود، چندین بار به خاطر کار در مطلب پزشــکانی که به تقلب متهم گردیدند، » الف«) دکتر 2
 مورد شماتت دوستان و بازپرسی مقامات قضایی قرار گرفت.  

  ردند.  ه پزشکان دیگري سپبهتر شد، مراقبت بعدي از سالمتی خود را ب» الف«) آن عده کمی که حالشان بعد از عمل لیزر دکتر 3
انجـام دهد، فردي بود که چندین بار با او راجع به مزایا و معایب  » الف«) جراحی کـه قبول کرده بود عمـل لیزر را بر روي دکتر   4

وگو پرداخته بود.، به بحث و گفتهااین گونه عمل
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  بخش سوم:

ها را به دقت بخوانید و پاسخ صحیح را در گیرد. سؤالشـما مورد سنجش قرار می در این بخش، توانایی تحلیلی  راهنمایی:
  پاسخنامه عالمت بزنید.

  پاسخ دهید. 119تا  116هاي با توجه به اطالعات زیر، به سؤالراهنمایی: 

ــه خودروي  براي تعویض پالك بـه   Zو  Y, Xس
کنند. یـک مرکز تعویض پالك خودرو مراجعه می 

هر کدام از مراحل جدا شـدن پالك قدیم و نصب  
پالك جـدیـد بر روي هر خودرو، یک مرحله مجزا   

ــوب می ــود و در مجموع کار در محس مرحله  6ش
ــه مرحله   ــه خودرو و س ــه مرحله فک براي س (س

نین شود. همچنصـب براي سـه خودرو) انجام می  
هر خودرو بالفاصله بعد از نصب پالك جدیدش از 

ــود. فک و مرکز تعویض پالك خودرو خارج می ش
هاي زیر انجام ها با رعایت محدودیتنصــب پالك

  شود: می

   فـک پالك خودرويY  ــب پالك دیرتر از نصـ
 شود. انجام می Xخودروي 

  ًــب پالك جدید دقیقا حداقل در یک خودرو، نص
 گیرد. اش صورت میمیبعد از فک پالك قدی

  خودرويY آخرین خودرویی نیست که از مرکز ،
 تعویض پالك خودرو خارج شده است. 

  
  
  
  

اگـر اولـین خودرویی کــه پالکش فــک    -116
ــود، خودروي می ــومین مرحله،  Zش ــد، در س باش

  شود؟ کدام مورد انجام می
  Y) فک پالك قدیمی خودروي 1
    X) فک پالك قدیمی خودروي 2
   X) نصب پالك جدید خودروي 3
  Y) نصب پالك جدید خودروي 4

  
  
  

، دومین خودرویی باشـد که  Zاگر خودروي  -117
ــود، در کـدام یـک از مراحل   پالکش فـک می  ش

  شود؟ انجام می Yگانه، فک پالك خودروي شش
1 (5   
  توان تعیین کرد  ) نمی2
3 (3  
4 (4 
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، بالفاصله Xاگر نصب پالك جدید خودروي  -118
ــورت نپذیرد، کدام مورد،   بعـد از فک پالکش ص

ــله پس از فک پالك قدیمی خودروي    Zبالفـاص
  انجام شده است؟ 

    Z) نصب پالك جدید خودروي 1
   X) نصب پالك جدید خودروي 2
   Y) نصب پالك جدید خودروي 3
   Y) فک پالك قدیمی خودروي 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، دقیقـاً پس از  Zاگر فـک پالك خودروي   -119
ــود، دقیقاً قبل از  Yفـک پالك خودروي   انجام ش

ــب پالك جدید خودروي  ، کدام مورد انجام Yنص
  شده است؟ 

   X) فک پالك خودروي 1
    Z) فک پالك خودروي 2
   X) نصب پالك خودروي 3
 Z) نصب پالك خودروي 4
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پاسخ دهید. 123تا  120هاي با توجه به اطالعات زیر، به سؤالراهنمایی: 

آموزي در درس شیمی، جدولی مطابق شکل دانش
ــت. وي در هر کدام از  ــاخته اس زیر، براي خود س

هاي مربع شـکل این جدول، نام شش عنصر  خانه
هاي و در هر کدام از دایره A ،B ، ... ،Fشیمیایی 

ــته  Tو  X ،Y ،Zآن، نام چهار ماده مرکب  را نوش
ــر   ــت. هر کدام از مواد مرکب از ترکیب عناص اس

ــیمیایی داخل مربع ــل ها در جهت فلشش ها حاص
ــر و مواد مرکب،    می ــوص عنـاص ــود. در خص ش

  هاي زیر در دست است: محدودیت

 X  شود. عنصر تولید می سهاز ترکیب 

 E  وF دهندهتشکیل، از عناصر X  .نیستند 

  از عناصر عنصريهیچ دوD  ،B  وF با یکدیگر ،
 شوند. ترکیب نمی

  مرکب  مادهدرZ عناصر ،C  وE  .وجود دارند 

  مرکب  مادهدرT ،A  .وجود ندارد 

    

    

    

 
   

وجود داشته  Yدر ماده مرکب  Bاگر عنصر  -120
  باشد، کدام مورد صحیح است؟ 

1 (D دهنده از عناصر تشکیلT  .است  
2 (F  درT   .وجود دارد  
3 (F دهنده از عناصر تشکیلY  .است  
4 (A  درY   .وجود دارد 

ــد، کدام دو  Tدر  Dاگر  -121 ــته باش وجود داش
  اند؟ ماده زیر، با یکدیگر ترکیب نشده

1( B  وE  
2 (A  وD  
3 (A  وB  
4 (D  وE  

  
  
  

با یکدیگر ترکیب نشوند، کدام  Dو  Cاگر  -122
  صحیح است؟  Bمورد در خصوص 

  است.  Yدهنده ) از عناصر تشکیل1
  وجود دارد.  X) فقط در 2
  وجود دارد.   Z) فقط در 3
 است.  Tدهنده ) از عناصر تشکیل4

  
  
  

ــوند، کدام  Fو  Aاگر  -123 با یکدیگر ترکیب ش
  وجود دارند؟  Xعناصر قطعاً در 

1( B  وC  
2 (A  وD    
3 (C  وD   
4 (A  وC   
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  بخش چهارم:

ــؤال  راهنمایی: ــتعداد، از انواع مختلف س ــه این بخش از آزمون اس ــامل مقایس ــتعداد عددي و هاي کمی، ش هاي کمی، اس
  ...، تشکیل شده است.  ریاضیاتی، حل مسأله و
ه اي کسؤال را براساس دستورالعمل ویژه هاي این بخش از آزمون، هرخاطر متفاوت بودن نوع سـؤال توجه داشـته باشـید به   

  در ابتداي هر دسته سؤال آمده است، پاسخ دهید.

را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید. 127تا  124هاي هرکدام از سؤال: راهنمایی

ــکل زیر، یک هرم    -124 یـک برش، مطـابق ش
الع االضچوبی با سطح قاعده مثلث متساويمنظم 

ــیم می کند که حجم را به دو قســمت، طوري تقس
ــمـت پـایینی    ــمت باالیی  8قس برابر حجم قس

  برابر طول ضلع مثلث است؟  چند Xشود. می

√3
3

 (1 

√2
3

 (2 

√2
2

 (3 

√3
2

 (4 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــه جعبـه میوه در اختیـار    -125 داریم. تعـداد  س
ــه جعبه،  میوه به  هـاي دو جعبـه دلخواه از این س

ــبت  هاي دو جعبه دلخواه و تعداد میوه 3به  2نس
باشد. اگر یکی می 7به  4 دیگر از این سـه جعبه، 

دام مورد کعدد میوه باشد،  126ها داراي از جعبه
هاي یکی از دو جعبه دیگر توانـد تعـداد میوه  نمی

  باشد؟  
1 (84  

2 (96  
3 (72  
4 (48 
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 مقطعشـکل زیر، سه بلوك چوبی با سطح   -126
هاي هایی به نسبتیکسان و مربعی شکل و ارتفاع

ــان می 4و  3 ،2 ــه را نش دهد. با یک اره، این س
ل از مح اند،بلوك را که به یکدیگر چسـبیده شده 

چین به دو قســمت با حجم مســاوي تقســیم خط
ــدي از طول  tکنیم. بـه طور تقریبی،  می چه درص

 باشد؟  ضلع مربع می

1 (57   
2 (59  
3 (61  
4 (64 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــادرکننده میوه می  -127 ــرکت ص خواهد یک ش
ــته ــیب،  3120بندي براي بس عدد  7800عدد س

عـدد هلو از   3900عـدد گالبی و   5200پرتقـال،  
ــتفاده کند. به طوري که تع  داد تعـدادي جعبه اس

ها با هم برابر بوده و در هر هـاي تمـام جعبـه   میوه
ترین مبندي شود. کجعبه فقط یک نوع میوه بسته

ــته    ها،بندي این میوهتعـداد جعبـه الزم براي بس
  کدام است؟ 

1 (260   
2 (91  
3 (77  
4 (130 
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مقادیر دو ستون را ». ب«و دیگري در ستون » الف«کمیت است، یکی در ستون  ، شامل دو مقدار یا128سـؤال  : راهنمایی 
  با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل، پاسخ صحیح را به شرح زیر تعیین کنید:  

  را عالمت بزنید.  1تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» الف«اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید.   2تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» ب«اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید.   3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه » ب«و » الف«اگر مقادیر دو ستون 

 نامه در پاسخ ،تعیین نمود» ب«و » الف«اي را بین مقادیر دو ستون گر براسـاس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه ا
  مت بزنید.  را عال 4گزینه 

128- X    ــیم ــت. باقیمانده تقس ــیم  3، برابر 4بر  Xیـک عدد دو رقمی اس  2، برابر 3بر  Xو باقیمانده تقس
 باشد. می

  ب    الف
باقیمانده تقسیم 

X  12بر  
باقیمانده تقسیم   

X  14بر  
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پاسخ دهید. 130تا  129هاي به سؤالمتن و نمودار زیر، با توجه به راهنمایی: 

کودکی که تنها با حروف التین آشــنا شــده اســت در یک صــفحه از یک کتاب التین، تعداد کلماتی که داراي 
شمارد. درصد تعداد کلمات حاوي این حروف نسبت به تعداد کل هسـتند را می  a ،s ،d ،f ،p ،m ،v ،l ،tحروف 

 . کلمات موجود در آن صفحه، در نمودار زیر ارائه شده است

را با  mو  sاگر تعداد کلمات داراي حروف  -129
X   و تعـداد کلمات داراي حروفm ،s ،a  وv  را با

Y  ،نشان دهیم퐘
퐗

  تواند باشد؟ حداکثر کدام می 
1
2

 (1 

1
4

 (2 

1
5

 (3 

4 (1 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 dو  lاگر تعـداد کلمـاتی که داراي حروف    -130

کلمه باشد،  28هسـتند، در کمترین حالت ممکن،  
و فاقد  sتواند داراي حرف حـداکثر چنـد کلمه می  

  باشد؟  tحرف 
1 (14   
2 (42  
3 (28  
4 (56  
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  هاي تشریحی آزمون استعداد تحصیلی گروه علوم پایهپاسخ -2
  1گزینه  -101

و  -تهاي ثانوي اسکه مسیري براي تولید متابولیت-تاریخ شـروع کشـت بافت (سـلول)    طور خالصـه در متن در ابتدا در مورد  به
  شود.مزایاي این روش صحبت شده و سپس از یک افزودنی نام برده شده که موجب افزایش کارایی روش می

مورد درمتن  در حالی که و تنها بخشـی از پاراگراف اول را به خود اختصاص داده است،  اسـت  جزئی بسـیار  : این گزینه2رد گزینه 
  روش کشت سلول صحبت کرده است.

: متن عمدتاً در مورد یک روش صـحبت کرده و تنها جهت روشـن سـاختن مزایاي روش کشت سلول، به مقایسه این    3رد گزینه 
  روش با روش طبیعی پرداخته است و هدف متن مقایسه نبوده است.

شـود، صحبت شده است و نه مزایاي  هاي ثانوي منجر میکه به تولید متابولیت: در متن در مورد مزایاي روش کشـت  4رد گزینه 
  هاي ثانوي.متابولیت

  3گزینه  -102
تر به ها در روش کشـت سلول اشاره شده است که این امر منجر به دست یافتن سریع تر سـلول به رشـد سـریع   22-20در خطوط 

  گردد.هاي مورد نظر میمتابولیت
ــده خطوط  : تنهـا 1رد گزینـه   ــاره شـ ــادي اشـ ــادي و  34-30جایی که در متن به جنبه اقتصـ ــت که درمورد اهمیت اقتصـ اسـ
ــگاههاي متابولیتمحدودیت ــرفه  هاي ثانوي در رویش ــوع لزوماً به معناي ص ــت، اما این موض ــده اس ــحبت ش هاي طبیعی آنها ص

  اقتصادي روش تولید متابولیت نسبت به روش استخراج از گیاه نیست.
هاي : در متن بیان شـده اسـت که سـرعت رشـد سـلول در روش کشـت سلول بیشتر است، بنابراین بیوسنتز متابولیت      2نه رد گزی

  ثانوي در گیاهان گوناگون که همان روش طبیعی است، سرعت کمتري دارد.
ادري طبیعی در گیاه مدر این روش ممکن اسـت ترکیبات جدیدي تولید شـوند که در شرایط   «: در متن گفته شـده که  4رد گزینه 

  شود.بنابراین تولید ترکیباتی که در گیاه مادري به طور طبیعی وجود دارد، مزیت حساب نمی». وجود نداشته باشند.

  3گزینه  -103
  .»الیسیتورهاي زیستی ممکن است داراي ترکیب مشخص باشند مانند کیتین و کیتوزان.«گفته شده است:  57تا  55در سطرهاي 

  4ه گزین -104
  هاي دفاعیمتن: از طریق القاي پاسخ 50-49: خطوط 1گزینه 
ــب و مهم براي تولید متابولیت«: در پاراگراف دوم متن پس از جمله 2گزینه  ــلول گیاهی یک منبع مناسـ ــت سـ  هاي ثانويکشـ

  ، به مزایاي این روش پرداخته شده است که علت مناسب بودن این روش است.»باشد.باارزش می
  هااي سلولها با استفاده از کشت توده: تولید متابولیت12-9خطوط : 3گزینه 
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  1گزینه  -105
و در نهایت به ارائه راهکارهاي جهت است ها، مشـکالت ناشـی از انباشـت آنها    در این متن به طور کلی به تولید باطله در کارخانه

  کاهش آثار منفی آنها پرداخته شده است.
  ان موضوع در متن نیست.اي براي : قرینه2رد گزینه 
  گیرد.: این گزینه جزئی است و تنها بخشی از پاراگراف اول را دربرمی3رد گزینه 
  هاي معدنی اشاره نشده، بلکه به کاهش اثرات منفی آنها اشاره شده است.: در متن به کاهش باطله4رد گزینه 

  2گزینه  -106
ها صحبت شده و در این اره شـده، سـپس در مورد تهدیدهاي ناشی از باطله  ها اشـ در جمالت قبل به لزوم توجه به انباشـت باطله 

  هاي ناشی از آن پرداخته شده است. جمله نیز به فرصت
  ربط و خنثی است.هاي معدنی است و این گزینه بی: صحبت در مورد باطله1رد گزینه 
  به لزوم توجه اشاره شده است. اي براي این موضوعات در متن وجود ندارد و تنها: قرینه4و 3رد گزینه 

  4گزینه  -107
توان اســالري با دانســیته مواد توان با اســتفاده از این مواد ظرفیت جداســازي آب را افزایش داده و میمی«در متن بیان شــده که 

در متن صحبتی از آن  اما در این گزینه به استفاده از این اسالري اشاره شده که». درصـد از آن به دست آورد.  55تا  45جامد بین 
  نشده است.

ایجاد خمیر باطله با درصــد آب کمتر از اســالري و وزن مخصــوص و گرانروي «: در متن اظهار شــده اســت که 3و  2و  1گزینه 
ــازي و   ــکالت بعدي در مرحله بازس ــتن مش ــت و کاس باالتر از آن، قدم مؤثري در راه کاهش خطرات احتمالی آلودگی محیط زیس

  ». د است.احیاي منطقه س

  2گزینه  -108
ــان می واژه» بنابراین«در این جمله  ــت که نش ــده بوده اي راهنماس دهد پیش از آن، دلیلی براي نگهداري و حفظ باطله مطرح ش

  هاي ممکن است در آینده به عنوان یک ماده مفید قابل استفاده باشد.] در متن، اشاره شده که باطله3است. پیش از عدد [

  3گزینه  -109
منفی باشد و پاسخ سؤاالت  1 ارزیابی راهکار بدین منظور اسـت که میزان مؤثر بودن آن سـنجیده شـود. اگر پاسـخ سـؤال گزینه     

  مثبت باشد، این راهکار دیگر کارا نخواهد بود. 4و  2هاي گزینه
  تنها در مورد اجراي راهکار است. 3اما پاسخ سؤال گزینه 
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  3گزینه  -110
 Dدرست باشد، اثربخشی ویتامین  3کند باید در احتمال اثربخشـی راهکار خدشـه وارد کند. وقتی گزینه   اي که تضـعیف می گزینه
  رود.شده بین مردم زیر سؤال میتوزیع

  : به راهکار ارائه شده ربطی ندارد و پیشنهادي جدید مطرح کرده است.1رد گزینه 
  راهکار ارائه شده صحبتی نکرده است و درباره مشکل ایجادشده حرف زده است.: این گزینه نیز در مورد 2رد گزینه 
 ربط است و یکی از علل احتمالی بروز مشکل را مطرح کرده است.: این گزینه نیز بی4رد گزینه 

  4گزینه  -111
ــت که بخواهد از آن براي آموزش  وقتی فرد بی ــت، چون کاري نیسـ ــت، هزینه آموزش پایین اسـ بگذرد، در نتیجه براي کـار اسـ

  کند.آموزش انگیزه پیدا می
جا صـحبت از پایین آمدن هزینه آموزش براي فردي اسـت که خواهان آموزش اسـت و صحبتی از نقش دولت    : در این1گزینه  رد

  این گزینه خنثی است.نشده است. 
ــاغل در حوزه آموزش ندارد و  ارتباطی ،: پایین آمدن هزینه آموزش براي افراد خواهان آموزش دیدن2رد گزینـه   به درآمد افراد شـ
  این گزینه نیز خنثی است. ربط هستند.این دو بی
  در تناقض با جمله قبل است. 3شود، در نتیجه گزینه آید، قاعدتاً رضایتمندي بیشتر می: وقتی هزینه آموزش پایین می3رد گزینه 

  4گزینه  -112
ه براي شناسد، به تقدیري ککند، و چون جایگاه تاریخی خود را نمیهمان اندازه فکر نمی اگر ملتی در تاریخ خود به سـر نبرد، به «

  » کند.او رقم خورده، نظر نمی
  .کندبه همان اندازه فکر نمی: 1؛ معلول بردمیدر تاریخ خود به سر نکه ملتی : 1علت  -
  شناسد.: جایگاه تاریخی خود را نمی2کند؛ معلول : ملتی که فکر نمی2علت  -
  .کندبه تقدیري که براي او رقم خورده، نظر نمی: 3شناسد؛ معلول : ملتی که جایگاه تاریخی خود را نمی3علت  -

  2گزینه  -113
  فرض چیزي که اگر درست نباشد، استدالل موجود صحیح نیست.

ده است که هر مشکلی در هنر (همان در این سـؤال زندگی را ریشه و تنه فرض کرده است و هنر را شکوفه و میوه. سپس بیان کر 
دهنده مشکلی در زندگی (ریشه و تنه است). بنابراین اشکال در خود هنر ندیده و براي آن سواي شـکوفه و میوه) ایجاد شود، نشان 

  کرد.  وجو میاز زندگی هویتی قائل نشده است. اگر هویتی مجزا قائل بود، ریشه مشکالت را در خود هنر نیز باید جست
  شوند.حذف می 4و  1ا کمی بررسی گزینه ب

  توان به آن رسید.، یعنی با قبول استدالل متن، میباشدنتیجه متن ممکن است ، 3گزینه 
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  3گزینه  -114
ا در اي براي آنهشوند و در واقع قرینهدر واقع در متن سـؤال مطرح شده است، اما چون سه گزینه دیگر از متن نتیجه نمی  3گزینه 

  بهترین گزینه است.   3شوند، بنابراین گزینه و از تحلیل متن نیز حاصل نمی متن نیست

  1گزینه  -115
  به جراحی و روي آوردن به دارودرمانیِ او را توجیه کند.  » الف«باید دلیلی آورده شود که عدم تمایل دکتر 

  رسد.طقی به نظر می، وقتی تفاوتی بین این دو وجود نداشته باشد، عدم عمل جراحی وي من1طبق گزینه 
  هایی خنثی هستند.ند و گزینهمبنی بر عمل کردن یا نکردن ندار: ربطی به تصمیم دکتر 4و  3و  2رد گزینه 

  :119-116توضیحات کلی سؤاالت 
ــب پالك خودروي  Y، فک پالك خودروي 1طبق شــرط  ــود. فک پالك خودروي انجام می Xدیرتر از نص قاعدتاً پیش از  Xش

 پذیرد.صورت می Yقاعدتاً پیش از نصب پالك جدید خودروي  Yو فک پالك خودروي  Xنصب پالك جدید خودروي 

  بدون این که لزوماً پشت سر هم رخ دهند، این گونه است: Xو  Yهاي خودروهاي بنابراین ترتیب فک و نصب پالك
 Xفک پالك خودروي 

  Xنصب پالك خودروي 
 Yفک پالك خودروي 

  Y نصب پالك خودروي
ــوم، خودروي  ــرط س ــت، بنابراین  Yهمچنین طبق ش ــده اس ــت که از مرکز تعویض پالك خودرو خارج ش ، آخرین خودرویی نیس

صورت  Y، پس از نصب پالك خودروي Zآخرین خودرویی نیسـت که پالکش نصب شده است. در نتیجه نصب پالك خودروي  
  پذیرد:می

 Xي فک پالك خودرو

  Xنصب پالك خودروي 
 Yفک پالك خودروي 

  Yنصب پالك خودروي 
  Zنصب پالك خودروي 

  3گزینه  -116
بدون این که لزوماً پشت سر  Zو نصب پالك خودروي  Xو  Yهاي خودروهاي طبق توضـیحات قبل، ترتیب فک و نصب پالك 

  هم رخ دهند، این گونه است:
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 Xفک پالك خودروي 

  Xنصب پالك خودروي 
 Yفک پالك خودروي 

  Yنصب پالك خودروي 
  Zنصب پالك خودروي 

  است. بنابراین: Zشود، خودروي طبق صورت سؤال، اولین خودرویی که پالکش فک می
6  5  4  3  2  1  

نصب پالك 
 Zخودروي 

نصب پالك 
 Yخودروي 

فک پالك خودروي 
Y 

نصب پالك 
 Xخودروي 

فک پالك خودروي 
X 

فک پالك خودروي 
Z 

  4گزینه  -117
بدون این که لزوماً پشت سر  Zو نصب پالك خودروي  Xو  Yهاي خودروهاي طبق توضـیحات قبل، ترتیب فک و نصب پالك 

  هم رخ دهند، این گونه است:
 Xفک پالك خودروي 

  Xنصب پالك خودروي 
 Yفک پالك خودروي 

  Yنصب پالك خودروي 
  Zنصب پالك خودروي 

، یا Zشود. طبق آنچه گفته شد، فک پالك خودروي ، دومین خودرویی است که پالکش فک میZطبق صـورت سؤال، خودروي  
  پذیرد.صورت می Xیا پس از نصب پالك خودروي  Xپس از فک پالك خودروي 

6  5  4  3  2  1  
نصب پالك 

 Zخودروي 
نصب پالك 

 Yخودروي 
فک پالك خودروي 

Y 
نصب پالك 

 Zخودروي 
فک پالك خودروي 

X 
فک پالك خودروي 

X 
 

6  5  4  3  2  1  
نصب پالك 

 Zخودروي 
نصب پالك 

 Yخودروي 
فک پالك خودروي 

Y 
نصب پالك 

 Xخودروي 
فک پالك خودروي 

Z 
فک پالك خودروي 

X 

  2گزینه  -118
بدون این که لزوماً پشت سر  Zو نصب پالك خودروي  Xو  Yهاي خودروهاي طبق توضـیحات قبل، ترتیب فک و نصب پالك 

  هم رخ دهند، این گونه است:
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 Xفک پالك خودروي 

  Xنصب پالك خودروي 
 Yفک پالك خودروي 

  Yنصب پالك خودروي 
  Zنصب پالك خودروي 

، بالفاصله بعد از فک پالکش صورت نپذیرفته است. بنابراین تنها یک امکان Xطبق صـورت سـؤال، نصب پالك جدید خودروي   
  است. بنابراین: Zرخ داده باشد که فک پالك خودروي  Xرد که بین فک و نصب پالك خودروي وجود دا

6  5  4  3  2  1  
نصب پالك 

 Zخودروي 
نصب پالك 

 Yخودروي 
فک پالك خودروي 

Y 
نصب پالك 

 Xخودروي 
فک پالك خودروي 

Z 
فک پالك خودروي 

X 

  2گزینه  -119
بدون این که لزوماً پشت سر  Zو نصب پالك خودروي  Xو  Yهاي خودروهاي طبق توضـیحات قبل، ترتیب فک و نصب پالك 

  هم رخ دهند، این گونه است:
 Xفک پالك خودروي 

  Xنصب پالك خودروي 
 Yفک پالك خودروي 

  Yنصب پالك خودروي 
  Zنصب پالك خودروي 

  شود. بنابراین:انجام می Y، دقیقاً پس از فک پالك خودروي Zطبق صورت سؤال، فک پالك خودروي 
6  5  4  3  2  1  

نصب پالك 
 Zخودروي 

نصب پالك 
 Yخودروي 

فک پالك خودروي 
Z 

فک پالك خودروي 
Y 

نصب پالك 
 Xخودروي 

فک پالك خودروي 
X 

  :123-120توضیحات کلی سؤاالت 
از  Xنیستند. بنابراین  Xدهنده ، از عناصـر تشکیل Fو  E، 2شـود. طبق شـرط   از ترکیب سـه عنصـر تولید می   X، 1طبق شـرط  

شوند. ، با یکدیگر ترکیب نمیFو  D  ،B، هیچ دو عنصري از عناصر3تشـکیل شـده است. طبق شرط    Dو  Cو  Bو  Aترکیب 
وجود دارند. بنابراین  Eو  C، عناصر Z، در ماده مرکب 4تشـکیل شـده است. طبق شرط    Dیا  Bو  Cو  Aاز ترکیب  Xبنابراین 

Z  وX  با هم درC :تقاطع دارند. در اینجا با چند حالت مواجه هستیم 
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  :1حالت 
    

   
6 

  
5 4 C 

 
3 2  1  

  :2حالت 
    

   
6 

  
5 4  

 
3 2 C 1  

  :3حالت 
    

   
6 

  
5 4  C 

 
3 2  1  

  
و  Dو  Bقرار گیرد،  6در خانه  Aتشکیل شده است. اگر  Dیا  Bو  Cو  Aاز ترکیب  X: طبق توضیحات قبل، 1بررسـی حالت  

F گیرند و این به معناي ترکیب آنها با یکدیگر است که با شرط سوم در تناقض است.در سطر پایین قرار می  
گیرند که در یک ســطر قرار می  Fو  Dیا  Bقرار گیرد، باز هم یکی از  1در خانه  Aقرار گیرند و  6در خانه  Dیا  Bاگر یکی از 

  پذیر نیست.باز هم با شرط سوم در تناقض است. در نتیجه این حالت امکان

    

   
6 

  
5 E 4 C 

 
3 2  1  

 پذیر نیست.مشابه حالت اول، حالت دوم نیز امکان با استداللی: 2بررسی حالت 

   

X 

Z 

X 

X 

Z 

 

Z 
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 :3بررسی حالت 

  عمودي Zافقی و  X: 1-3حالت 
ــند،  2در خانه  Dیا  Bاگر   5در خانه  Fیا  Dیا  Bاســت، نهایتاً یکی از  6یا  4در خانه  Eاســت. از آنجایی که  3در خانه  Aباش

به معناي ترکیب دو تا از آنها با هم  5در خانه  Fیا  Dیا  Bو یکی از  2در خانه  Dیا  Bقرار خواهـد گرفـت. قرارگیري یکی از   
  است. 2در خانه  Aهستند و  3در خانه  Dیا  Bبنابراین حتماً  است که در تناقض با شرط سوم است.

    

   
6 

  
5   4  

 
3B/D 2 A 1 C 

  است: 4در خانه  Eرسیم که با استداللی مشابه به این نتیجه می

    

   
6 

  
5   4 E 

 
3B/D 2 A 1 C 

  در جاي مشخص شده قرار خواهد گرفت: Tوجود ندارد. بنابراین با توجه به شکل،  A, T، در ماده مرکب 5طبق شرط 

    

   
6 

  
5   4 E 

 
3B/D 2 A 1 C 

  افقی Zعمودي و  X: 2-3حالت 
  یابیم:، به شکل زیر دست می1-3به صورتی مشابه حالت 

    

   
6B/D 

  
5   4 A 

 
3 2 E 1 C 

Z 

 

X 

Z 

 

X 

Z 

T 

X 

Y 

X 

Y 

Z 

T 
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  در نتیجه در مجموع با دو حالت مواجه هستیم:

           

    
6B/D 

     
6  

   
5   4 A 

    
5   4 E 

  
3  2 E 1 C    

3B/D 2 A 1 C 

  4گزینه  -120
  وجود دارد. بنابراین دو حالت ذیل را خواهیم داشت: Yدر ماده مرکب  Bطبق صورت سؤال، عنصر 

           

    
6 D 

     
6 F 

   
5  B 4 A 

    
5  B 4 E 

  
3 F 2 E 1 C    

3 D 2 A 1 C 

  1 گزینه -121
  وجود دارد. بنابراین دو حالت ذیل را خواهیم داشت: Tدر  Dطبق صورت سؤال، 

           

    
6 B 

     
6 F 

   
5 D 4 A 

    
5 D 4 E 

  
3 F 2 E 1 C    

3 B 2 A 1 C 

  2 گزینه -122
  هاي زیر را خواهیم داشت:شوند. بنابراین حالتبا یکدیگر ترکیب نمی Dو C طبق صورت سؤال، 

           

    
6 B 

     
6F/D 

   
5F/D 4 A 

    
5F/D 4 E 

  
3F/D 2 E 1 C    

3 B 2 A 1 C 

Z 

T 

X 

Y 

X 

T 

Y 

Z 

Z 

T 

X 

Y 

X 

T 

Y 

Z 

Z 

T 

X 

Y 

X 

T 

Y 

Z 

Z 

T 

X 

Y 

X 

T 

Y 

Z 
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  4گزینه  -123
  هاي زیر را خواهیم داشت:شوند. بنابراین حالتبا یکدیگر ترکیب می Fو  A طبق صورت سؤال، 

            

    
6B/D 

     
6B/D 

   
5  F 4 A 

    
5  F 4 E 

  
3B/D  2 E 1 C    

3B/D 2 A 1 C 

 1گزینه  -124

  = حجم قسمت پایین شکل 8× سؤال: حجم قسمت باالي شکل طبق صورت 

حجم کل =
√3
4
	a2 × h 

حجم قسمت باالي شکل =
√3
4
	b2 × h 

شکل	پایین	قسمت	حجم = (
√3
4
	a2 × h) − (

√3
4
	b2 × h) 

  بنابراین:

8	 × (
√3
4 	b × h) = (

√3
4 	a × h) − (

√3
4 	b × h) 	→ 	b = 	

a
3 
√3
2 a =  چون y ارتفاع مثلث بزرگتر است

√3
2 b =  چون z ارتفاع مثلث متساوياالضالع کوچکتر است

x = y − z = 	
√3
2 	a −	

√3
2 	b = 	

√3
2 	(a − b) = 	

√3
2 	(a −	

a
3) 	= 	

√3
3 a 

  2گزینه  -125

b = 189   : a = 	و	126 ab =
2
3  اگر	

: c عدد صحیح نیست و ممکن نیست. a
c

=
4
7
 اگر	

 c = 72	: c
a

=
4
7
 اگر	

: b عدد صحیح نیست و ممکن نیست. b
c

=
4
7
 اگر	

c = 126 : c
b =

4
7  اگر	

  

Z 

T 

X 

X 

Y 

Z 

Y T 
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a = 84   : b = 	و	126 ab =
2
3  اگر	

: c عدد صحیح نیست و ممکن نیست. b
c

=
4
7
 اگر	

 c = 72	: c
b

=
4
7
 اگر	

c = 147	: a
c =

4
7  اگر	

c = 48 : c
a =

4
7  اگر	

  4گزینه  -126

Aباشد:  aو اندازه هر ضلع برابر  Aها برابر با اگر سطح مربع = a2 

 2A=  2حجم مکعب با ارتفاع 

 3A=  3حجم مکعب با ارتفاع 

 4A=  4حجم مکعب با ارتفاع 

  2A + 3A + 4A = 9Aها: مکعبمجموع حجم 
9A
2

ها: نصف مجموع حجم مکعب  
     بنابراین:

9A
2 = 3ta + 4ta →	

9a2

2 = 3ta + 4ta → t = 0.64a 

  3گزینه  -127
ـ  ــت آوردن کمترین تعداد جعبههبراي ب ــترین تعداد میوه در هر جعبه قرار گیرد. بنابراین بزرگدسـ ــومها، باید بیشـ علیه ترین مقسـ

  محاسبه نماییم:مشترك این اعداد را باید 
  260))) = 3900و  5200و ب.م.م ( 7800و ب.م.م ( 3120) = ب.م.م (3900و  5200و  7800و  3120ب.م.م (

  3120÷  260=  12بندي سیب: هاي مورد نیاز بستهجعبه
  7800÷  260=  30بندي پرتقال: هاي مورد نیاز بستهجعبه
  5200 ÷ 260=  20بندي گالبی: هاي مورد نیاز بستهجعبه
  3900÷  260=  15بندي هلو: هاي مورد نیاز بستهجعبه

  12+  30+  20+  15=  77بندي: بستههاي مورد نیاز جهت مجموع تعداد جعبه
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  4گزینه  -128
  طبق صورت سؤال:

                       4a + 3 = x 
علیهمقسوم  

                   3b + 2 = x 
4a + 3 = x               12a + 9 = 3x 
                                                         12 (b – a) – 1 = x 
3b + 2 = x                12b + 8 = 4x 

تقسیم عدد مانده خواهد بود. اما در مورد باقی 11، عدد 12بر  xمانده تقسیم عدد است و باقی 12مضـربی از عدد   x + 1بنابراین 
x  نامشخص است. 14بر ،  

  1گزینه  -129
ــت. دایره بزرگ میزان مجموع کلمات (  ــکل زیر اس ــتفاده از ش ــاده اس ــان می%100یک راه س هاي دهد و هر یک از دایره) را نش

  تقسیم شده است). %20دهد (چون نمودار در صورت سؤال، بر مبناي از مجموع کلمات را نشان می %20کوچک 

  
براي این که 
	

هستند حداکثر  vو  m ،s ،aحداقل باشد. یعنی تعداد کلماتی که داراي حروف  Xحداکثر و  Yحداکثر باشـد، باید   
  هستند حداقل است. sو  mو تعداد کلماتی که داراي حروف 

ــتراك را در کلمات داراي هر یک از حروف   Yبراي این که  ــد، باید حداکثر اش حداکثر باش
m ،s ،a  وv :داشته باشیم  
v : 40%  
s : 80%  
a	: 20%  

m : 60% 

 است. %20مطابق شکل حداکثر اشتراك برابر 
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 mحداقل باشـد، باید حداقل اشتراك را در کلمات داراي هر یک از حروف   Xبراي این که 
    داشته باشیم: sو 
s: 80%  

m : 60% 

  است.  %40شکل حداقل اشتراك برابر  مطابق
 بنابراین:

Y
X =

20%
40% = 	

1
2 

  کدامهیچ -130
  هستند: dو  lحداقل تعداد کلماتی که داراي حروف 

l : 80%  
d : 40% 

  است. %20مطابق شکل حداقل اشتراك برابر 
  طبق صورت سؤال:

20
100 x = 28 → x = 140 

    عداد همه کلماتت

  :tو فاقد  sحداکثر کلمات داراي 
s : 80%  
t : 40% 

  است. %60برابر  tو فاقد  sمطابق شکل حداکثر کلمات داراي 
  :tو فاقد  sتعداد حداکثر کلمات داراي 

60
100

× 140 = 84 



 

  

  
  
  :دهمبخش 
  هاي تشریحی سؤاالت و پاسخ

  آزمون استعداد تحصیلی گروه 
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  کشاورزيسؤاالت آزمون استعداد تحصیلی گروه  -1

  بخش اول:

هایی را که در ها را به دقت بخوانید و پاسخ سؤالاسـت. هر یک از متن  در این بخش، دو متن به طور مجزا آمده راهنمایی:
توان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و در پاسخنامه، عالمت بزنید.چه میزیر آن آمده است، با توجه به آن

ــرایط نیمه زیتون گونه ــازگار به ش ــک اي س خش
ــد در مناطمدیترانه ــاي بوده که قابلیت رش ق ـــ

داوم ـطور موکار آن بهتـک را نیز دارد و کشـخش
در این نواحی در حال افزایش اســت. سمیت بور 

ــت کـه می یکی از مهم توانـد  ترین اختالالتی اس
ــرش ــد گیـ ــهاه را در خاكـ نواحی خشک و اي ـ

خشـک در سـراسـر جهان محدود سازد. هر    نیمه
مصرف ضروري محسوب چند که بور یک عنصر کم

ــود امـا کمب می ــش ود آن در گیـاهان منجر به  ـــ
جلوگیري از توسـعه ریشه از طریق محدود کردن  

 د در نوك ریشه شدهـتقسیم سلولی در نواحی رش
ث کاهش توســعه برگ به علت ــــو همچنین باع
ــنتز می کـاهش ظرف  گردد. با این حال یـت فتوس

ــمقادیر بی ــش از حـ ها، د آن در محدوده ریشهـ
اه را در پی خواهد داشت. به منظور ـمسمومیت گی

ــناخت منابع و   ــمیت بور، ش ــی س مطالعه و بررس
ــر در خـاك و    عوامـل مؤثر در افزایش این عنص

ــه در خاك و گیاه   راه ــخیص این عارض هـاي تش
ي بور ممکن است هاي باالضـروري است. غلظت 

ــطور طبیعبه هاي زیرزمینی ها و در آبی در خاكـ
وجود داشـته باشـد یا این که ممکن است توسط   

ــآب آبیاري و کودهاي شیمی ها اضافه ایی به خاكـ

ــگ ــردد. از بیــ کننده، آب ن تمامی منابع آلودهــ
ــآبی ترین عـامل افزایش بور در خاك  اري مهمـــ

 2005سال  اسـت. چاتزیساودیس و همکاران در 
ــگ  5ماه آبیاري با غلظت  18زارش کردند که ـــ

م گونــه عالئگرم بر لیتر بور در زیتون هیچمیلی
راه ـت بور همـسمیتی را ایجاد نکرد. معموالً سمی

ــگردد. آبیبا خاك و آب شـور مشاهده می  اري با ـ
ونه ــــگآبی که مقدار بور آن متوســط اســت هیچ

ــمیتی را در گیاه موجب  ــگردد امنمیعالئم س ا ــ
ــط گیاه و  مدتی بعد به دلیل جذب اندك بور توس

ت ـش غلظـــشویی اندك آن و افزایهمچنین آب
ـ بور در محل ا اه رـتواند مسمومیت گیول خاك میـ

ــأله در مناطقی   ــد. این مس ــته باش که در پی داش
ــویی ببارندگی اندك بوده و میزان آب ــش ور در ــ

الی خاك کم اسـت و مخصـوصاً در مواقع خشکس  
ي رـحادتر است. بنابراین وقوع آن در مناطق کوی

ــیه کویر  ي نظیر اردکان، جهرم و جیرفت و حـاش
ــل است. زیتون نسبت به سحتمم ــایر درختـ ن اـ

ــود.مقاوم به بور قلمداد میاي نیمهمیوه گونـه   ش
تر خـاك به  هـاي عمیق تجمع بور معموالً در الیـه 

ــشویی آن اتفاق می افتد و اصالح خعلت آب اك ـ
باشد. بنابراین، انتخاب در این شـرایط مشکل می 
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ــتر یک راه   ــوالتی بـا درجه تحمل بیش حل محص
ــ ــنهادي عملی براي مس ــپیش ــمیت بور ــ أله س

باشــد. تحقیقات متعدد نشــان داده اســت که می
ــهارقام، نقش مهمی در مقاومت به غلظت اي ـــ

گرم در میلی 40و  20هـاي  بـاالي بور در غلظـت  
ـ لیت ـ ر در دو رقم مانزالیا و پیکوال نشـ د، ـان دادنـ

ــطح بور (   40بـه طوري که ارقام مانزالیا که با س
روز بعد  110گرم در لیتر) تیمار شــده بودند. میلی

ــاز تیمار از بی ــن رفتند، ولی رقــ ــم پیکــ وال ــ
ــمقاوم سمیت بور نشان داد و تا آخر  ت خوبی بهـ
ش مقاومت نمود. ـآزمای

کدام مورد به بهترین وجه، موضــوع اصلی  -101
  دارد؟ مورد بحث را بیان می

تواند زیتون را در مقابل سمیت بور ) چه متغیر خاصـی می 1
 مقاوم سازد. 

ــی عـاملی کــه می 2 توانــد تـأثیر منفی بر پرورش  ) بررسـ
 محصولی خاص بگذارد.  

زیتون محدود به مناطق وکار ) دلیل اصـلی آن که کشت 3
 خشک است. خشک و نیمه

) کنکاش در عوامل محدودکننده پرورش محصول زیتون 4
 هاي مقابله با آنها. و راه

  پاسخ داده است؟  زیر متن به کدام سؤال -102
  د؟ کنالف) آیا سمیت بور به رشد زیتون کمک می

ایجاد غلظت باالي  تواند باعثب) چه عواملی می
  سمیت بور در خاك گردد؟  

ــطی از بور در  ج) آیا آبیاري با آبی که میزان متوس
  آن وجود دارد، مناسب است؟ 

ــیه مناطق کویري د) وقوع چـه پدیده  اي در حاش
  ممکن است؟ 

  » د«و » ب) «1
  » د«و » ج«، »الف) «2
  » د«و » ج«، »ب«، »الف) «3
  » د«و » ج«، »ب) «4

ــلی متن،  در بح -103 ــوع اص ــی موض ث و بررس
هاي زیر، اســتفاده نویســنده از کدام یک از روش

  نکرده است؟ 
 ) اشاره به منبع موثق  1

 هاي مختلف تشخیص یک پدیده ) مقایسه روش2

 حل  ) طرح مشکل و ارائه راه3

 ) استفاده از مثال  4

  
  

ــوص بور،   -104 طبق متن، کـدام مورد در خص
  ؟  نیستصحیح 

دان هایی از ریشه ب) گیاهان براي تقسیم سلولی در بخش1
 نیاز دارند. 

اي ) میـان میزان بـارنـدگی و مقـدار بور در خـاك رابطه     2
 معکوس وجود دارد.  

ــبـت به درخت زیتون، در    3 ) درختـانی وجود دارد کـه نسـ
  تر هستند.  مقابل بور مقاوم

ــاودیس و همکاران نتیجه4 د اي را رقم ز) مطالعه چاتزیسـ
ترین عامل افزایش بور کـه بـا این ادعا که آب آبیاري مهم  

 در خاك است همخوانی ندارد.  

  

)55(  
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ــت بی نابع آب زیرزمینی  برداشـ طی  رویـه از م
ـ س ر ـالیان گذشته، باعث افزایش برخی از عناصـ
ــباز  ــجمله منیزیم و به تبع آن افزایش نس ت ـــ

ــمنیزیم به کلسـیم در آب آبی  اري شده است. به ـ
ــبـت بـه      دلیـل انرژي پیونـدي کمتر منیزیم نس

ــکلسی م، جذب سطحی سدیم در این شرایط در ـ
ــدیمی  خاك افزایش یافته و به نوبه خود باعث س
ــدیم در   ــبت جذب س ــدن خاك و افزایش نس ش

داوم از ــــتفاده مگردد. بنابراین اســاك میــــخ
ــبت منیزیآبیاري هـاي  آب ــمنیزیمی (نس م به ـــ

ــکلسـی  ) نه تنها باعث کمبود کلسیم 1م بیش از ـ
رات در ــــاد برخی تغییــــث ایجــــه باعــــبلک

ــخصـوصـیات فیزیک   ــی و شیمیـ ایی خاك نیز ـ
  شود. می

ــک و نیمه  ــیاري از نواحی خش ــک در بس خش
ــور و  جهـان، بـه دلیـل کمبود آب، از آب    هـاي ش

] 1[ود. ــــشــبراي آبیاري اســتفاده می ســدیمی
ــتفاده از چنین آب ــدیم را به اس هایی امالح و س

ــت باعث کاهش   ــافه کرده و ممکن اس خاك اض
ـ عملک ـ رد گیاهـ ب ـت نامناسـکیفی] 2[ان شود. ـ

ــلخیزي خاك، تغییر  آب آبیاري باعث کاهش حاص
ــخصوصی ــات فیزیـ ــکی و شیمیـ ــایی خـ اك و ـ

ــایج طور کلی با بهگردد. اد سـمیت محصول می ـ
ــافزایش تجمع امالح در آب آبیاري، ا الح در مـــ

ــبت منیزیم به   خـاك نیز افزایش می  یـابنـد. نس
ــیم خـاك نیز بـا افزایش غلظـت نمـک آب      کلس

  یابد. اري افزایش میـآبی

ــترین شکرایجبلورهاي عدسی گچ از  هاي لـ
ــتند و در   هـاي تکـامـل   آن در خـاك  یـافتـه هس

ــخ ــهایی که کمتر تکامل دارند، ریزبلاكـ ورهاي ـ
ـ گ ی در ـگچ هايقـدر اف] 3[وند. ـشچ دیده میـ
ــط ــهـایی که تبخیر کمت ول دورهـــ ر دارند و ـــ

ــهم ــچنین با ورود رواناب تازه، بلورهاي گــ چ ــ
ــعدسی تخریب شده و به صورت بلورهاي کم ی ـ

ــونیـافته دیده می تـا کـامالً انحالل   ــش د. در ـــ
ــکوفـه  هـاي نمکی، برخی بلورهـاي گچ در اثر   ش

ــل از غلظت زیاد کل ر و ـــــافزایش حاللیت حاص
زان، ــــدهند. میســدیم انحالل داخلی نشــان می

درجـه تبلور و نوع بلورهـاي گچ و نیز عمق الیـه    
ــگچی و میزان سـخت و سـیم   ــانی شـ دن آن ـ

ــیتواند بر روي خمی ــوص ــص ــات فیزیــ کی و ــ
ــشـیمی  ایی خاك به عنوان محیط رشــد گیاه اثر ـ

ــد گچ موجب از  25بگـذارد. مقادیر بیش از   درص
ــکل ــت رفتن خواص ش ــپذیري در خدس اك و ــ

  ]4[گردد. اي میاد ساختمان تودهـایج
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هاي در پاراگراف اول، از کدام یک از روش -105
اســتداللی در توضــیح موضــوع اصــلی پاراگراف 

  است؟  نشدهاستفاده 
  ) قیاس  1
  ) توصیف عملکرد  2
  ) رابطه علت و معلولی  3
 ) مراحل موجود در یک فرآیند  4

  
  
  
  
  

مطـابق متن، کـدام یـک از موارد زیر، در     -106
  صداق دارد؟ مناطقی که آب کافی وجود ندارد، م

ــاري 1 ــه کنترل تجمع امالح در آب آبی ) توجــه الزم ب
ــود و این امر بـه نمی نوبـه خود، تـأثیر منفی بر کیفیــت   شـ

  گذارد.  محصوالت برداشتی می
ــا تغییر برخی ویژگی) می2 هــاي خــاص، اثرات توان ب

  هاي شور را کاهش داد.  آب
رخی برود، ) بهتر اســت به آبی که براي آبیاري به کار می3

  امالح الزم را افزود.  
 ) نسبت منیزیم به کلسیم در خاك نوسان دارد. 4

  
  
  
  
  
  
  

در متن حاضـر، اطالعات کافی براي پاسخ   -107
  ؟ نداردبه کدام پرسش وجود 

هاي نمکی، بلورهاي گچی دچار ) دلیل آن که در شکوفه1
  شوند، چیست؟  انحالل داخلی می

ــیم در آب 2 ــبت منیزیم به کلسـ ) از جمله عواملی که نسـ
  آبیاري را افزایش داده، کدام است؟  

ــیمیـایی خـاك موجـب     3 ) کـدامین تغییرات فیزیکی و شـ
  شود؟  درصد گچ در خاك می 25افزایش بیش از 

شود ) تفاوت خاکی که در آن، ریزبلورهاي گچی یافت می4
ــی گچ وجود  دارد، کدام با خاکی که در آن بلورهاي عدسـ

 است؟ 

  
هاي زیر در متن که با کـدام یـک از محـل    -108

اند، ] مشخص شده4] و [3]، [2]، [1هاي [عالمت
  بهترین محل براي قرار گرفتن جمله زیر است؟ 

وهوا در خاك دچار اختالل در این حالت انتقال آب«
  »گردد.می

1 (]4[  
2 (]3[   
3 (]2[  
4 (]1[  
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  بخش دوم:

هاي این بخش، الزم اســت موقعیتی را که در هر سـؤال مطرح شــده، مورد تجزیه و  به سـؤال  گوییپاسـخ براي  راهنمایی:
تري براي آن سؤال است، انتخاب کنید. هر سؤال را با کنید پاسـخ مناسـب  اي را که فکر میتحلیل قرار دهید و سـپس گزینه 

تاج است، ل استنهاي مطرح شـده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قاب با توجه به واقعیتدقت بخوانید و 
رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید.  تر به نظر میپاسخی را که صحیح

با اشاره به کاهش آمار کتابخوانی در » الف« -109
هاي گذشـته افزود: گرچه امسـال نسبت به   سـال 
هاي گذشــته شــاهد توســعه تعداد عناوین ســال

منتشرشده هستیم، اما متأسفانه از حیث شمارگان 
ــاهدیم که گاهی کتاب ــخه  700هاي ما با ش نس

شـود. اگر قرار اسـت هدف گسـترش    منتشـر می 
ــت  فرهنگ کتابخوانی در ایران تحقق یابد، نخس
باید آن را در میان کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم 

ــا براي  و بـه همین خـا   طر، مـدارس بهترین فض
  روند. گسترش امر کتاب و کتابخوانی به شمار می

 که فرهنگ کتابخوانی رابطهفرض نویسنده در این 
  در حال حاضر رونق چندانی ندارد، کدام است؟ 

چـه عـادتی در کودکی پایدار نگردد، ایجاد آن در   ) چنـان 1
  دوران نوجوانی و بلوغ، اغلب ناموفق است. 

ــیـاري از فارغ 2 ــیالن مدارس، در مکان) بسـ هاي التحصـ
ــی ــخص و مدونی اي درس خواندهآموزش اند که برنامه مش

  براي رشد عادت کتابخوانی نداشته است. 
ــیـاري از مـدارس، مهـارت خواندن براي درك    3 ) در بسـ

 ،هاي درســـی به صـــورت علمی و درســـتابمطالب کت
  شود. آموزش داده نمی

) گرایش به خواندن و یادگیري، گرایشــی ذاتی اســت که 4
ــب، این گرایش تقویت و بارور نگردد،  وقتی در دوران مناس

 کند.  رو به افول گذاشته و کامالً فروکش می

از هوش باالیی  فیل بـا توجـه بـه این که    -110
برخوردار اسـت، جزو معدود حیواناتی است که با  

ــخ   دهد. یص مینگـاه کردن در آینـه، خود را تش
ها هم در آینه خود ها و کالغها، دلفینبرخی میمون

هاي خردسال انسان ی بچهاما حتشـناسند.  را می
ــویري کـه در آینـه    ی نمیتهم تـا مـد   داننـد تص

   بینند، خودشان هستند.می
اي که زیر کدام مورد، به بهترین وجه، نقش جمله

آن خط کشیده شده است را در ارتباط با کل متن 
  کند؟ وصیف میت
شده در آن ) صحت ادعاي متن در خصوص ادعاي مطرح1

  کشد.  را به چالش می
) به طور غیرمستقیم، آنهایی را که جانداران غیر از انسان 2

  گیرد.  دانند، به سخره میرا فاقد شعور می
) ادعـاي رابطه علت و معلولی بین هوش و خودآگاهی را  3

  برد.  زیر سؤال می
ــی که طبق متن، برخی از حیوانات 4 ) بر اهمیت کار خاصـ

  کند.  توانند انجام دهند، تأکید بیشتري میمی
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ــته -111 اند، یعنی به امور جهان همه به هم بس
جاي این که فهرسـت مسـائل به صورت عمودي   
نوشـته شود، بهتر است که آن را به صورت افقی  

د. دهن بنویسند و مسائل را در عرض یکدیگر قرار
در این سیاست، ترتیبی که باید مراعات شود، این 

اي، منوط به درك اسـت که طرح و حل هر مسأله 
  ها و شرایط کلی کشور است.امکان

منظور نویسنده از نوشته شدن فهرست مسائل به 
  صورت عمودي، کدام است؟ 

) برجسـته نمودن یک موضوع خاص، در حالی که ممکن  1
 ش نباشد. است خود آن، معلولی بی

ــتن و بی   2 توجهی به ) دنیـا را از دریچـه دیـد خود نگریسـ
 هاي محتمل دیگر.نگرش

) تحلیل تشکیل و تکوین یک پدیده بدون توجه به بستر 3
 اجتماعی آن.

) سـیاستی که در آن، به جاي تأکید بر منفعت جمعی، به  4
  شود.  منافع شخصی اهمیت داده می

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها دور پس از ساعتهاي طالیی سـنجاب  -112
هایشان شدن از محل زندگی خود، حتی اگر چشم

توانند به راحتی نقطه آغاز را پیدا بسـته باشد، می 
هـا و  کرده و بـه النـه خود بـازگردنـد. در اردك    

ده هایی به اثبات رسیها نیز چنین تواناییعنکبوت
هاي مشــابه در انســان، اســت. اما انجام آزمایش

بشــر، اســاســاً فاقد چنین  دهد که نوعنشــان می
 ها وهایی است و اگر بخواهد مثل سنجابتوانایی

ــود، عمالً توانایی  موش ــیر اولیه دور ش ها از مس
ـ      ــت بـه نقطـه آغـاز را ن دارد. حـال چـه   بـازگش

ته هاي بسا این که با چشمیهایش باز باشد چشم
  این کار را انجام دهد. 

کـدام مـورد، کـمـتـر از بقیـه موارد، اعتبــار و       
ابی یگیري متن درباره جهتپـذیري نتیجـه  تعمیم

  برد؟ انسان را زیر سؤال می
ن آزمایش شــرکت کردند، اگرچه از نظر ای) افرادي که در 1

ــالمتی روحی و   تعـداد، اندك بودند، ولی تمامی آنها از سـ
  جسمی کامل برخوردار بودند. 

ها یکی نیست یابی انسان) هوش فضـایی و قدرت جهت 2
ندگان در این آزمایش، قبل از انجام آن، از این کنو شــرکت

  نظر مورد سنجش قرار نگرفتند.  
ــرکت 3 ــده بود که افراد ش ــعی ش کننده در آزمایش، به ) س

  ها، نژادها، جنسیت و سنین مختلف باشند. تناسب از ملیت
ــرکت 4 کننده در آزمایش، از آن ) نقطـه آغازي که افراد شـ

کدام اي هر فرد، هیچشــدند و مســافت مربوطه بر دور می
 براي هیچ دو نفري، یکسان نبود.  
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ــگی از   -113 هر چنـد مکتب نیما، از نظر اندیش
ــد و   ــب رش ــت به بعد، زمینه مناس ــهریور بیس ش

ر دامنه و فقیخودنمـایی یافته بود، براي جامعه کم 
ــورت زبانیش، با توجه به   فرهنگی آن روزهـا، ص

هاي کالســیک و خویگري ســلطه دیرین صــورت
  ها .................... .ها به آن صورتوالنی ذهنط

ترین وجه ممکن، جاي خالی کدام مورد، به منطقی
  کند؟ در متن فوق را پر می

) شـعر را به میان مردمی عادي و بدون سـواد کالسـیک    1
  برد.  می

  .  آمدالعملی به همان فقر فرهنگی به حساب می) عکس2
  شد. ها محسوب می) گریزي براي افراد از آن صورت3
 نمود.  اي زودهنگام و دیرهضم می) تا اندازه4

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رمز گاوصندق یکی از رمزهاي مهمی است  -114
ــید. تمام    ــته باش ــه باید در خاطر داش که همیش

فرض و آزمایشی به ها با رمزهاي پیشگاوصـندق 
ها رسـند و نکته همین جاست که خیلی فروش می

دهنـد؛  اي را تغییر نمیاین رمزهـاي کـارخـانـه    
ــندوق را همان ــتفاده طور که خریدهگاوص اند، اس

این، یعنی دادن یـک امتیـاز ویژه بـه     کننـد و می
  سارقان. 

ــود،  کدام مورد، در صــورتی که صــحیح فرض ش
  کند؟ استدالل فوق را تقویت می

ها، همراه با یک رمز اولیه که در ) بسـیاري از گاوصندوق 1
ــده قرار دارد، بـه خریدار یا نماینده او    پـاکتی مهروموم شـ

  شوند. تحویل داده می
ــاخ) کـارخـانه  2 ــندوق، رمز ثابتی براي هاي سـ ت گاوصـ

  گذارند که بر عموم مشخص است. تولیدات خود می
ــندوق  3 ــعیفی دارند، رمز گاوص ) برخی افراد که حافظه ض

شــوند آن را کنند و مجبور میخود را به راحتی فراموش می
  براي رمزگشایی به کارخانه مربوطه ببرند.  

ــا4 ــارقان به وسـ ــد فناوري، سـ یلی ) امروزه به دلیل رشـ
ار اي را بسیدسـترسـی دارند که کار رمزگشـایی هر وسـیله    

 آسان کرده است. 
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اند، معلوم شده هزار زن انجام داده 65سال روي  20اي که پژوهشـگران آمریکایی به مدت  در مطالعه -115
تحقیقات، عادات غذا خوردن و کند. در این اسـت که مصـرف منظم ماهی، ناشـنوایی در سنین پیري را کم می   

ترین نتایج نشان داد افرادي که حداقل موارد کاهش طبیعی شنوایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهم
کند. درصد کاهش پیدا می 20خورند، خطر از دسـت دادن شنوایی آنها،  دو وعده ماهی (از هر نوع) در هفته می

وایی، خورند. هر چند ناشنخورند یا به ندرت ماهی میت که هرگز ماهی نمیالبته این نتیجه، نسبت به زنانی اس
  تواند آن را به تأخیر بیاندازد. بسیار معمول و مرتبط با سن است، اما مصرف ماهی می

  کند؟ گیري متن را بهتر از بقیه، تضعیف میکدام مورد در صورتی که صحیح فرض شود، نتیجه
گنجانند، تمایل بیشـتري به ورزش کردن دارند که این امر، خود موجب حفظ سالمتی  ی خود ماهی می) آنهایی که در رژیم غذای1

  شود. هاي مختلف میبدن در جنبه
ــرف  2 ــرکت کردند، در اکثر اوقات، بیش از دو وعده در هفته از ماهی مص ــاره متن ش ــیاري از آنهایی که در پژوهش مورد اش ) بس

  کردند.  می
خوردند، اختالف چشمگیري به لحاظ شغل کردند و آنهایی که اصالً ماهی نمیر رژیم خود از ماهی اسـتفاده می ) بین زنانی که د3

 و سبک زندگی وجود نداشت. 

) از تمام آنهایی که قرار بود در پژوهش مورد اشـاره شـرکت داده شـوند، قبل از شروع پژوهش، آزمایش شنوایی سنجی به عمل    4
 فی میان هیچ کدام از آنان، از این لحاظ وجود ندارد.  آمد و مشخص شد که اختال
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  بخش سوم:

ها را به دقت بخوانید و پاسخ صحیح را در گیرد. سؤالدر این بخش، توانایی تحلیلی شـما مورد سنجش قرار می  راهنمایی:
  پاسخنامه عالمت بزنید.

  پاسخ دهید. 119تا  116هاي با توجه به اطالعات زیر، به سؤالراهنمایی: 

قرار اســت  Eو  A ،B ،C ،D پنج پروژه عمرانی
ــه مجري طبق محدودیت و  X  ،Yهاي زیر، به س

Z  .واگذار شوند  
  هـاي  هیچ کـدام از پروژهA  وB  راZ   انجـام

 دهد. نمی

 اي از سه پروژه هیچ دو پروژهB ،C  وE  توسط
 شود. یک مجري انجام نمی

 Y   پـذیرد کـه   زمـانی بیش از یـک پروژه را می
هـاي واگـذار شــده بـه او    جزو پروژه Dپروژه 

 نباشد. 

   ــه مجري، تنهـا توانـد در کنـار   می Xاز بین س
 ، پروژه دیگري را انجام دهد. Eپروژه 

 
 
  

را یک مجري انجام  Dو  Eهـاي  اگر پروژه -116
  دهد، کدام مورد لزوماً صحیح است؟ 

  شود. انجام می Yتوسط  A) پروژه 1
2 (Y دهد. دو پروژه انجام می  
3 (Z دهد.  فقط یک پروژه را انجام می  
 شود. انجام می Xتوسط  Aپروژه ) 4

  

انجام شود، مجري  Zتوسـط   Dاگر پروژه  -117
چنـد پروژه از چهـار پروژه دیگر، بـه طور قطع    

  شود؟ مشخص می
  ) صفر  1
2 (1  
3 (2  
4 (3 

  
ــط  Cدر چند حالت مختلف، پروژه  -118  Xتوس

  تواند انجام شود؟ می
1 (4  
2 (3  
3 (1  
4 (2 

  
ــه مجري توزیع اگر پروژه -119 ها طوري بین س

ــوند که فقط جاي پروژه با یکدیگر  Cو  Bهاي ش
عوض شـود و هیچ محدودیتی نقض نشود، از بین  

  موارد زیر، کدام مورد قطعی است؟ 
1 (Y  پروژهA دهد.  م میرا انجا  
2 (X  پروژهA دهد.  را انجام می  
3 (X  پروژهD دهد.  را انجام می  
4 (Y  پروژهD دهد.  را انجام می
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 پاسخ دهید. 123تا  120هاي با توجه به اطالعات زیر، به سؤالراهنمایی: 

، Jتا  Aقطعه زمین به اسامی  10اي شامل منطقه
ــت. از زمین هاي این منطقه مطابق شــکل زیر اس

هاي چینبرق و تلفن از خط چهـار خط آب، گـاز،  
گذرد. اطالعات زیر در خصوص این روي شکل می

  خطوط، موجود است: 
 گذرد. تلفن از چهار قطعه زمین می طخ 

 مین خط گاز از قطعه زF کند. عبور نمی 

  از هیچ قطعه زمینی، به جزEخط آب و هم  ، هم
 کند. خط برق عبور نمی

 
  
  

اگر خط گـاز، تنهـا خط بین خطوط تلفن و    -120
 Dو  Bآب بـاشـــد، کـدام خط زیر، از قطعـات    

  گذرد؟  می
  ) تلفن  1
  آب ) 2
  گاز  ) 3
 برق ) 4

 
  

اگر خط برق دقیقاً از زیر خط گاز عبور کند،  -121
ــحیح   ــوص خط تلفن لزوماً ص کدام مورد در خص

  است؟ 
 ) باالتر از خط آب است. 1

 ) تنها خط بین خطوط آب و برق است. 2

 گذرد.  می I) از قطعه زمین 3

  گذرد. می D) از قطعه زمین 4
  
 

ــد که هر دو  -122 اگر فقط یک قطعه زمین باش
خط آب و گاز از آن عبور کند، خط باالي خط تلفن، 

  کدام است؟ 
 ) آب 1

 ) برق 2

 ) گاز3

 باالترین خط است.) خط تلفن، 4

 
 

اگر هیچ کدام از خطوط آب و برق از زمین  -123
H   نگـذرد، کدام خط به طور قطع از زمینF  عبور

  کند؟ می
 ) برق1

 ) تلفن2

 ) آب3

م  کدا) هیچ4
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  بخش چهارم:

ــؤال  راهنمایی: ــتعداد، از انواع مختلف س ــامل این بخش از آزمون اس ــههاي کمی، ش ــتعداد عددي و مقایس هاي کمی، اس
  ...، تشکیل شده است.  ریاضیاتی، حل مسأله و

ه اي کسؤال را براساس دستورالعمل ویژه هاي این بخش از آزمون، هرتوجه داشـته باشـید به خاطر متفاوت بودن نوع سـؤال   
  در ابتداي هر دسته سؤال آمده است، پاسخ دهید.

  را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید. 127تا  124هاي هرکدام از سؤال: راهنمایی

در شـکل زیر، به جاي عالمت سؤال، کدام   -124
  عدد باید قرار گیرد؟ 

45  9  125  25  

  6  30  ؟  65
1 (13  
2 (33  
3 (39  
4 (49 

 

ــده)   -125 ــه کُنده (تنه بریده ش ــکل زیر، س ش
(کوچک  5به  3هاي نسبت طولدرخت مشـابه با  

(کوچک به بزرگ) را نشــان  7به  2به متوســط) و 
ــت از خط چین، طور دهدمی ي آنها را که قرار اس

ــده و وزن برش دهیم کـه وزن کُنـده   هاي جدا ش
چند  Xهاي باقیمانده، با یکدیگر برابر شوند. کُنده

  درصد طول کُنده متوسط است؟ 
1 (5/67  
2 (5/74  
3 (5/64  
4 (5/62  

 40اي گزینهداوطلبی در یـک آزمون چهار  -126
ست (سه پاسخ غلط، سؤالی که داراي نمره منفی ا

 5/42 )،بردهاي صحیح را از بین مییکی از پاسخ
ــت. داوطلب   ــب کرده اس ــد نمره کل را کس درص

  حداکثر به چند سؤال پاسخ غلط داده است؟ 
1 (9  
2 (12  
3 (15  
4 (18 

بین دو شهر را با سرعت  شخصی مسافت -127
 5/1پیماید. وي اگر بار دیگر، با سرعتی ثابتی می

برابر سرعت دفعه قبل، فاصله بین این دو شهر را 
رسد. اگر سـاعت زودتر به مقصـد می   2طی کند، 

3وي مسـافت بین این دو شهر را با  
سرعت اولیه  4

ــد     پخود می ــاعـت دیرتر بـه مقص یمود، چنـد س
  رسید؟ می

1 (5/4   
2 (2  
3 (3  
4 (6



 استعداد تحصیلی آزمون کتري                                                                                                                                                  221

 متمرکز دکتريدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهدي تست؛ ارائهاچپی 
  

مقادیر دو ستون را ». ب«و دیگري در ستون » الف«کمیت است، یکی در ستون  ، شامل دو مقدار یا128سـؤال  : راهنمایی 
  با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل، پاسخ صحیح را به شرح زیر تعیین کنید:  

  را عالمت بزنید.  1تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» الف«اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید.   2تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ» ب«اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید.   3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه » ب«و » الف«اگر مقادیر دو ستون 

 نامه در پاسخ ،تعیین نمود» ب«و » الف«بین مقادیر دو ستون اي را گر براسـاس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه ا
  را عالمت بزنید.   4گزینه 

ــت، طوري برش  -128 ــتطیل که طول آن دو برابر عرض آن اس ــکل زیر، یک مس از داخل یک مربع مطابق ش
  برابر مساحت ناحیه بریده شده باشد.  4دهیم که مساحت باقیمانده می

  
  ب    الف

  قطر مستطیل    نصف قطر مربع
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  پاسخ دهید. 130تا  129هاي ، به سؤال»ب«و » الف«و نمودارهاي با توجه به اطالعات راهنمایی: 

هاي باغ برحسب عمرشان، هاي مختلف دارد، درصد تعداد درختکشـاورزي در باغ خود، تعدادي درخت با عمر 
  در نمودار زیر ارائه شده است.

  

ســال،  60چنـد درصــد از درختـان زیر    -129
  سال است؟  30عمرشان بیشتر از 

1 (60  
2 (54  
3 (30  
4 (65 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 40تا  20اگر تعداد درختانی که عمرشــان  -130
عدد باشد، اختالف تعداد درختان  520سال است، 

  سال، چند درخت است؟  60سال و باالي  10زیر 
1 (32  
2 (26  
3 (48  
4 (104

12
20

36

60
72

90

10

 10کمتر از 
سال

 20کمتر از 
سال

 30کمتر از 
سال

 40کمتر از 
سال

 50کمتر از 
سال

 60کمتر از 
سال

 60بیش از 
سال
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  کشاورزيهاي تشریحی آزمون استعداد تحصیلی گروه پاسخ -2
  2گزینه  -101

  متن به طور کلی در رابطه با سمیت بور و آثار آن بر زیتون است.
  : جزئی است و تنها مربوط به قسمت آخر متن است.1رد گزینه 
  .خشک استسمیت بور عامل محدودکننده رشد زیتون در مناطق خشک و نیمهطبق متن،  .: در تناقض با متن است3رد گزینه 
  : در متن تنها دررابطه با سمیت بور صحبت شده و صحبتی از عوامل مختلف نشده است.4رد گزینه 

  4گزینه  -102
  در متن 25-20سؤال ب: خطوط 
  متن 35-30سؤال ج: خطوط 
  متن 40-3سؤال د: خطوط 

  2گزینه  -103
  ... .» زارش کردندـگ 2005چاتزیساودیس و همکاران در سال «متن در جایی که گفته شده  26: خطر 1رد گزینه 
  حلی براي آن ارائه شده است.در متن در ابتدا به مسأله سمیت بور اشاره شده و در انتهاي متن راه: 3رد گزینه 
  است. : در قسمت پایانی متن که به مانزالیا و پیکوال اشاره شده4رد گزینه 

  4گزینه  -104
ود آن در گیاهان منجر ـشود اما کمبمصرف ضروري محسوب میهر چند که بور یک عنصر کم«در متن گفته شده  :1رد گزینه 

  ...». د در نوك ریشه شدهـبه جلوگیري از توسعه ریشه از طریق محدود کردن تقسیم سلولی در نواحی رش
  کند.تأیید میاین امر را  39تا  36: خطوط 2رد گزینه 
این بنابر». شود.مقاوم به بور قلمداد میاي نیمهان میوه گونهـایر درختـزیتون نسبت به س«: در متن بیان شده 3رد گزینه 

  تر هستند.که نسبت به درخت زیتون، در مقابل بور مقاوم نددرختانی وجود دار
  نشده است.اي به عدم همخوانی با این امر : در متن اشاره4توجیه گزینه 

  1گزینه  -105
  الیان گذشتهـطی س رویه از منابع آب زیرزمینیرداشت بیبتوصیف عملکرد: : 2گزینه 
م و به ر از جمله منیزیـافزایش برخی از عناص؛ معلول: الیان گذشتهـطی س رویه از منابع آب زیرزمینیرداشت بیبعلت: : 3گزینه 

  اريـآب آبیت منیزیم به کلسیم در ـتبع آن افزایش نسب
  جذب سطحی سدیم در این شرایط در خاك؛ معلول: افزایش مـانرژي پیوندي کمتر منیزیم نسبت به کلسیعلت: 
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  اكـسدیمی شدن خاك و افزایش نسبت جذب سدیم در خ؛ معلول: جذب سطحی سدیم در این شرایط در خاكعلت: افزایش 
  ایی خاكـی و شیمیـرات در خصوصیات فیزیکـتغییو  کمبود کلسیم؛ معلول: منیزیمیآبیاري هاي داوم از آبـاستفاده معلت: 
  کل پاراگراف یک فرآیند را با استفاده از یک روند علت و معلولی شرح داده است.: 4گزینه 

  4گزینه  -106
ش افزای بنابراینود. ـشهاي شور و سدیمی براي آبیاري میآب در پاراگراف دوم اشاره شده که کمبود آب منجر به استفاده از

  د.یابافزایش می نسبت منیزیم به کلسیم خاكامالح در آب آبیاري و در نتیجه در خاك را در پی داشته، و در نتیجه 
هاي شور و سدیمی را کمبود آب ذکر کرده و به نوعی ناچاري را به تصویر کشیده است، : در متن، علت استفاده از آب1رد گزینه 

  توجهی را.نه بی
  اي به این امر در پاراگراف دوم نشده است.: اشاره2رد گزینه 
  اي براي این گزینه در متن وجود ندارد.: قرینه3رد گزینه 

  3گزینه  -107
  متن 37: خط 1گزینه 
  : پاراگراف دوم متن2گزینه 
  متن 31-28: خطوط 4گزینه 

  1گزینه  -108
اد ساختمان ـاك و ایجـپذیري در خموجب از دست رفتن خواص شکلدرصد گچ  25مقادیر بیش از «، 4جمله پیش از عدد 

  اي که در صورت سؤال آورده شده، سنخیت مفهومی دارد.، با جمله»گردد.اي میتوده

  2گزینه  -109
  : فرهنگ کتابخوانی رونق زیادي ندارد.1مقدمه 
  یم.: باید فرهنگ کتابخوانی را در میان کودکان و نوجوانان ایجاد کن2مقدمه 

  نتیجه: مدارس بهترین فضا براي گسترش کتابخوانی است.
نویســنده باور دارد که راهکار پیشــنهادي جهت گســترش فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان، تمرکز بر مدارس اســت، 

  اند.ردهبنابراین معتقد است در حال حاضر که فرهنگ کتابخوانی رونق ندارد، مدارس در این امر به خوبی عمل نک

  4گزینه  -110
وانی در مورد نات» اما«دهند صحبت شده است. بعد با کلمه ربط در متن درباره حیوانات مختلفی که در آینه خود را تشخیص می

  هاي خردسال انسان در این امر صحبت کرده و بنابراین قصد مهم جلوه دادن صحبت قبلی خود را داشته است.بچه
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  3گزینه  -111
  شوند.در مرحله اول حذف می 4و  2گزینه 

ــل نشــده، در حالی که گزینه     به 1گزینه کنیم: تقابلی برخورد می 1و  3هاي در رابطه با گزینه ــتقیم از متن حاص  3صــورت مس
در انتهاي صـورت سؤال خود به توضیح موضوع پرداخته و آن را به معناي درك شرایط و  مسـتقیماً از متن حاصـل شـده اسـت و     

  ارجحیت دارد. 3گزینه  . بنابرایندانسته استزمینه 

  3گزینه  -112
  تواند نتیجه متن را زیر سؤال ببرد.ها میکننده: تعداد اندك شرکت1رد گزینه 
  تواند صحت نتیجه متن را زیر سؤال ببرد.: عدم توجه به یک متغیر پیش از آزمایش، می2رد گزینه 
  تواند صحت نتیجه متن را زیر سؤال ببرد.هنگام آزمایش، می: عدم توجه به یک متغیر در 4رد گزینه 

  4گزینه  -113
  

  2گزینه  -114
  تواند سهولت دزدي را در پی داشته باشد.ها یکسان باشد، عدم تغییر رمز میدر صورتی که رمز گاوصندوق

  کند.: این گزینه، نتیجه را تضعیف می1رد گزینه 
  گیري متن سؤال ندارد.ربطی به نتیجهاي خنثی است که : گزینه3رد گزینه 
ــت که اگر چه می اي هم: گزینه4رد گزینه  ــؤال اس ــتدالل متن س ــد، اما  پایان با اس ــته باش ــؤال را در پی داش تواند نتیجه متن س

  کننده آن نیست.تقویت

  1گزینه  -115
ــرف می«در این تســت دو گروه  ــرف نمی«و » کنندزنانی که ماهی مص ــوعِ »کنندزنانی که ماهی مص ــرف «، باید بجز موض مص

مصرف «ناشی از » به تأخیر افتادن کاهش شـنوایی «در همه موارد با هم اشـتراك داشـته باشـند تا بتوان گفت که نتیجه    » ماهی
  است. » ماهی

  کند، باید حاوي موضوع دیگري باشد که این دو گروه در مورد آن نیز تفاوت دارند.را تضـعیف می اي که این نتیجه در نتیجه گزینه
  اثر است.: عبارتی خنثی است که در نتیجه بی2رد گزینه 
  کنند.: هر دو ناظر بر ثابت بودن سایر شرایط هستند و نتیجه را تقویت می4و  3رد گزینه 
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  3گزینه  -116
 Xبنابراین این دو پروژه توسط ، پروژه دیگري را انجام دهد. Eتواند در کنار پروژه می Xاز بین سـه مجري، تنها  ، 4طبق شـرط  

  است.  انجام شده
E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

  شود.توسط وي انجام نمی Cو  Bهاي ، پروژه2را یک نفر انجام دهد، مطابق شرط  Eو  Dهاي اگر پروژه
E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

  دهد. انجام نمی Zرا  Bو  Aهاي هیچ کدام از پروژه، 1طبق شرط 
E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

شود انجام می Xکه توسط  Eپروژه شود. توسط یک مجري انجام نمی Eو  B ،Cاي از سه پروژه هیچ دو پروژه، 2طبق شـرط  
  .Zیا  Yهم توسط  Cو  Bهاي و هر یک از پروژه

  .Yتوسط  Bانجام شده و پروژه  Zتوسط  Cمطابق جدول فوق، پروژه 
E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

ــد. جزو پروژه Dپذیرد که پروژه زمانی بیش از یک پروژه را می Y، 3طبق شـــرط  چون این حالت هاي واگذار شـــده به او نباشـ
  شود.انجام می Xتوسط  Aرا انجام دهد، همچنین ممکن است پروژه  Aپروژه تواند می Y، استبرقرار 

  2گزینه  -117
  دهد. انجام نمی Zرا  Bو  Aهاي هیچ کدام از پروژه، 1طبق شرط 

E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 
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انجام  Zتوسط  Eبنابراین پروژه ، پروژه دیگري را انجام دهد. Eتواند در کنار پروژه می Xاز بین سه مجري، تنها ، 4طبق شـرط  
  . شودنمی

E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

بنابراین هر پروژه را یک نفر انجام  شــود.توســط یک مجري انجام نمی Eو  B ،Cاي از ســه پروژه هیچ دو پروژه، 2طبق شـرط  
  را انجام دهد. Cتواند پروژه می Zدهد و طبق جدول فوق، می

E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

  4گزینه  -118

بنابراین هر پروژه را یک نفر انجام  شــود.توســط یک مجري انجام نمی Eو  B ،Cاي از ســه پروژه هیچ دو پروژه، 2طبق شـرط  
  دهد.انجام نمی Xرا  Eو  Bدهد. بنابراین پروژه می

E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

  .Yرا  Bانجام خواهد دارد و پروژه  Zرا  Eبنابراین پروژه دهد. انجام نمی Zرا  Bو  Aهاي هیچ کدام از پروژه، 1طبق شرط 
E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

 Zتوسـط   Eطبق جدول پروژه  ، پروژه دیگري را انجام دهد.Eتواند در کنار پروژه می Xاز بین سـه مجري، تنها  ، 4طبق شـرط  
  تواند پروژه دیگري در کنار آن انجام شود.شود. بنابراین نمیانجام می

E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

 Yبه  Bچون پروژه  هاي واگذار شده به او نباشد.جزو پروژه Dپذیرد که پروژه زمانی بیش از یک پروژه را می Y، 3طبق شـرط  
بیش از یک پروژه خواهد داشت که ناقض شرط  Bهایش نیسـت، چون اگر باشـد، در کنار   ، جزو پروژهDواگذار شـده، پس پروژه  

  خواهد بود. Xمربوط به  Dاست. طبق جدول فوق، پروژه 
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E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

  انجام شود، بنابراین در مجموع دو حالت وجود دارد. Yیا  Xممکن است توسط  Aپروژه 

  3گزینه  -119
  دهد. انجام نمی Zرا  Bو  Aهاي هیچ کدام از پروژه، 1طبق شرط 

E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

بنابراین هر پروژه را یک نفر انجام  شــود.توســط یک مجري انجام نمی Eو  B ،Cاي از ســه پروژه هیچ دو پروژه، 2طبق شـرط  
چون یکی از  هاي واگذار شده به او نباشد.جزو پروژه Dپذیرد که پروژه زمانی بیش از یک پروژه را می Y، 3دهد. طبق شـرط  می

  هایش باشد.تواند جزو پروژهنمی Dواگذار شده، پس پروژه  Yبه  Eیا  B ،Cهاي پروژه
E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

انجام  Zرا  Bها اشاره شده، که چون طبق شروط پروژه بدون نقض شرط Cو  Bهاي جا شـدن پروژه در صـورت سـؤال به جابه  
  دهد.را نیز انجام نمی Cدهد، بنابراین پروژه نمی

E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

Z   هـاي  بـایـد یکی از پروژهB ،C  وE تواند پروژه را انتخاب کند و طبق جدول فوق، میE  ــمن این که طبق را انجام دهد. ضـ
ــرط  ــه مجري، تنها ، 4شـ تواند پروژه دیگري نمی Z. بنابراین ، پروژه دیگري را انجام دهدEتواند در کنار پروژه می Xاز بین سـ

  انجام دهد.
E  D  C  B  A  
          X  
          Y 
          Z 

  را انجام دهد. Dتواند پروژه می Xبا توجه به جدول فوق، تنها 
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  :123-120توضیحات کلی سؤاالت 

  
 نیست. 1بنابراین خط تلفن، خط گذرد. تلفن از چهار قطعه زمین می طخ، 1طبق شرط 

 نیست. 2بنابراین خط گاز، خط کند. عبور نمی Fخط گاز از قطعه زمین ، 2طبق شرط 

   تلفن  گاز  برق  آب
        1  
        2 
        3 
        4  

ــرط  بنـابراین خطوط آب و برق همزمان  کنـد.  ، هم خط آب و هم خط برق عبور نمیEاز هیچ قطعـه زمینی، بـه جز   ، 3طبق شـ
 نیستند. 4و  3یا خطوط  3و  2یا خطوط  2و  1خطوط 

  1 گزینه -120
توضیحات باشد. طبق  3یا  2تواند خطوط است. بنابراین خط گاز میخط گاز، تنها خط بین خطوط تلفن و آب طبق صـورت سؤال  

نیز  1هسـتند که شرط   4و  2اسـت و خطوط آب و تلفن هم خطوط   3باشـد. پس حتماً خط   2تواند خط داده شـده، خط گاز نمی 
  ، برق است.1برقرار است. در نتیجه خط 

   تلفن  گاز  برق  آب
        1  
        2 
        3 
        4  

 2و خط تلفن، خط  4بنابراین طبق جدول فوق، خط آب، خط نیســتند،  2و  1مطابق توضــیحات، خط آب و برق، همزمان خطوط 
  است.

  

1 

 

2 

3 

4 
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   تلفن  گاز  برق  آب
        1  
        2 
        3 
        4  

  گذرد که مربوط به تلفن است.می Dو  B، از قطعات 2خط 

  4گزینه  -121
 2باشــد که طبق توضــیحات خط  3یا  2، 1خطوط تواند یکی از ، خط گاز میخط برق دقیقاً از زیر خط گاز عبور کندبراي این که 

  تواند باشد.هم نمی

یا خطوط  2و  1، خطوط آب و برق همزمان خطوط 3، خط برق باشد، چون طبق شرط 2باشد و خط  1: اگر خط گاز، خط 1حالت 
و  D، Jهاي اســت که از زمین 3باشــد. در این حالت خط تلفن، خط  4تواند خط نیسـتند، خط آب تنها می  4و  3یا خطوط  3و  2

G گذرد.می  
   تلفن  گاز  برق  آب
        1  
        2 
        3 
        4  

 2باشد، پس حتماً خط  1تواند خط ، نمی1، خط برق باشد، چون خط تلفن طبق شرط 4باشـد و خط   3: اگر خط گاز، خط 2حالت 
ــت و خط آب، خط  ــرط  1اسـ ــت. در این حالت خط تلفن،  3خواهد بود. در این حالت شـ  Fو  D ،Bهاي از زمیننیز برقرار اسـ

  گذرد.می
   تلفن  گاز  برق  آب
        1  
        2 
        3 
        4  

 است. Dوجه اشتراك دو حالت گذشتن از زمین 

  1گزینه  -122
ــترکاً عبور می  2و  1فقط خطوط  ــتند که تنها از یک زمین مش ــتند و چون  2و  1کنند. بنابراین خطوط آب و گاز، خطوط هس هس
  .2است و خط آب، خط  1نیست، لزوماً خط گاز، خط  2خط  ، خط گاز،2طبق شرط 
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   تلفن  گاز  برق  آب
        1  
        2 
        3 
        4  

  ، خط تلفن.3، خط برق است و خط 4نیستند. بنابراین خط  3و  2، خطوط آب و برق همزمان خطوط 3طبق شرط 
   تلفن  گاز  برق  آب
        1  
        2 
        3 
        4  

  2گزینه  -123
 3و  2یا خطوط  2و  1، خطوط آب و برق همزمان خطوط 3طبق شــرط  نیســتند. 4صــورت ســؤال، خطوط آب و برق، خط طبق 

  خواهند بود. 3و  1نیستند. بنابراین خطوط آب و برق، خطوط 
  هم خط تلفن خواهد بود. 2بوده و خط  4نیست. بنابراین خط گاز خط  2، خط خط گاز، 2طبق شرط 

   تلفن  گاز  برق  آب
        1  
        2 
        3 
        4  

  کند.عبور می Fاست، از زمین  2مطابق جدول، خط تلفن که خط 

  1گزینه  -124

45  9  125  25  

  6  30  ؟  65

 13اند. بنابراین به جاي عالمت سؤال عدد حاصـل شـده   5اعداد سـتون سـفید رنگ از ضـرب اعداد سـتون توسـی رنگ در عدد      
  تواند قرار گیرد.می

  4گزینه  -125

1mتر: وزن کنده کوچک  
2mوزن کنده متوسط :  
3mتر: وزن کنده بزرگ  



 232                                                 کشاورزي         گروه ؛ 94 هاي تشریحی آزمون استعداد تحصیلیسؤاالت و پاسخبخش دهم: 

 متمرکز دکتريدهنده منابع و کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهدي تست؛ ارائهاچپی 
  

m
m =

3
5 	⇒ m =

3
5 m  

																																																		m =
7
2 ×

3
5 m =

21
10 m  

m
m =

2
7 	⇒ m =

7
2 m  

m1 + 2x = m2 + m3 – 2x 
3
5 m + 2x = m +

21
10 m – 2x ⇒ 4x = m +

21
10 m −

3
5 m ⇒ x =

25
40 m  

  3گزینه  -126
aسؤاالت با پاسخ صحیح : تعداد  
bتعداد سؤاالت با پاسخ غلط : 

xتعداد سؤاالت بدون پاسخ :  

a − b
3

40 × 100 = 42.5 

																																										
(40 − b − x) − b

3
40 × 100 = 42.5 ⇒

4b
3 + x = 23 ⇒ 4b + 3x = 69 

 a + b + x = 40 
b  وx    هر دو عدد صـحیح هسـتند و براي این کهb   ،حداکثر باشـدx    ،باید حداقل باشـد. اعدادي که در این شـرایط صدق کنند

  است. 15عدد  bو براي  3عدد  xبراي 

  2گزینه  -127
v × t = x 
                                 v × t = 1.5 v × (t – 2) ⇒ t = 6 
1.5 v × (t – 2) = x 

3 اگر با
  سرعت قبل برود: 4

3
4 v × T = x 

																																
3
4 v × T = v × t ⇒

3
4 T = t ⇒ T = 8 

v × t = x 
  رفت.می vبنابراین دو ساعت دیرتر از وقتی خواهد رسید که با سرعت 
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  3گزینه  -128
 a :2aبه ضلع  مساحت مربع

 2b :22bو  bمساحت مستطیل هاشورخورده به ضلع 

 22b – 2aتفاضل مساحت مربع و مستطیل: 

  22b× 4    =22b – 2a ← 210b   =2a ← b√10   =aطبق صورت سؤال: 

b√5 =
a√2

2  قطر مربع: a√2	←	نصف قطر مربع:
b√قطر مستطیل:  +	4b = b√5 

  قطر مستطیل    =نصف قطر مربع   

  1گزینه  -129
  از کل درختان 90سال: % 60زیر  تعداد درختان

  از کل درختان 36سال: % 30تعداد درختان زیر 
  سال 30زیر  تعداد درختان -سال  60زیر تعداد درختان سال =  30سال و باالي  60تعداد درختان زیر 
  (از کل درختان) 90% - 36= % 54: %سال 30سال و باالي  60تعداد درختان زیر 

درختان زیر 60 سال و باالي 30 سال
سال 60درختان زیر  =

%54 (از کل درختان)
%90 (از کل درختان) = 0.6 ⇒ 60% 

  2گزینه  -130
  از کل درختان 60سال: % 40زیر  تعداد درختان

  از کل درختان 20سال: % 20تعداد درختان زیر 
  سال 20زیر  تعداد درختان -سال  40زیر  تعداد درختانسال =  20سال و باالي  40تعداد درختان زیر 
  درختان)(از کل  60% - 20= % 40: %سال 20سال و باالي  40تعداد درختان زیر 

xتعداد کل درختان :  
 x × %40 ← 130  =x=  520بنابر صورت سؤال: 

  از کل درختان 12سال: % 10تعداد درختان زیر 
  از کل درختان 10سال: % 60تعداد درختان باالي 

  )12% - 10(% × 130=  26: سال 20 باالي تعداد درختان -سال  10زیر  تعداد درختان


