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  : راهنمايي
هـا را بـه دقـت بخوانيـد و پاسـخ       هر يك از متن. ت متن به طور مجزا آمده اس      چنددر اين بخش،    

 استنباط كرد، پيـدا     توان از متن استنتاج يا      سؤاالتي را كه در زير آن آمده است، با توجه به آنچه مي            
  . كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد
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هـاي   بعد از ساخت اولين سلول مصنوعي، شاهد پيشرفت كوچك ديگـري در زمينـه سـاخت ارگـانيزم     
توانـد كليـدي بـراي سـاخت          توانايي اصلي اين سيستم، مي    . سيستم گوارش مصنوعي  : مصنوعي هستيم 

  . هايي كه بتوانند غذاي خود را تأمين و تغذيه كنند روبات. هاي مستقل باشد روبات
زاي آلـي بـه عنـوان منبـع           هايي، محققان به استفاده از مواد انرژي        در تالش براي توليد چنين روبات     

تـري    ها با داشتن سامانه قابل تغذيه خود قادر خواهند بود براي مدت طوالني              روبات. رژي روي آورند  ان
هـايي كـه      اند؛ روبـات    هايي در گذشته نيز به نمايش درآمده        چنين روبات . بدون دخالت انسان كار كنند    

كـس    اكنون، هيچ هرچند ت .  انرژي توليد كنند   MFCهاي سوختي ميكروبي يا       توانستند به كمك سلول     مي
  . گذارند، كار نكرده است ها برجا مي روي راهي براي دفع زباله زيادي كه اين روبات

ها به يـك سيـستم گـوارش          گويد اين روبات    كريس ملهويش مدير يك آزمايشگاه علوم روباتي مي       
ـ         او از سه سال پيش تاكنون به همراه گروه كـاري          . مصنوعي احتياج داشتند   ار اش روي ايـن موضـوع ك

  .اند  شده3كرده است كه در نتيجه موفق به ساخت روبات اكوبوت 
البته ايـن روبـات هـم       .  روبات خيلي بهتري خواهد بود     diarrhoea-botكند كه     ملهويش تأكيد مي  

. كنـد   زباله توليد خواهد كرد؛ اما اولين روباتي است كه با سوخت آلي و بدون كمك انـسان كـار مـي                    
هاي اوليه روبات و      توان نيروي كافي را براي انجام فعاليت         نشان دادند كه مي    تر اكوبوت   هاي قديمي   مدل

هر چند بعد از تغذيـه      . تر روبات، مانند حركت به سمت منبع نور، توليد كرد           بعضي از رفتارهاي پيچيده   
  . شود آوري فضوالت توسط انسان انجام مي روبات، كار تميز كردن و جمع

تواند به مدت يك هفته بـه فعالبـت خـود              مي 3در روبات، اكوبوت    با طراحي يك دستگاه گوارش      
اكوبوت مثل  . بدون دخالت انسان ادامه دهد و بدون كمك، از آب و غذاي مخصوص خود استفاده كند               

اش را در يك سطل آشـغال خـالي           كن، هر بيست و چهار ساعت يك بار، زباله          يك روبات حرف گوش   
  .كند مي

ن سيستم هاضمه، در استفاده از سيستم بازيابي متكي بر يك پمـپ رولـي               گويد راز اي    يروپولوس مي 
اين سيستم مانند روده بزرگ انسان، حركات موجي شـكل          . است كه با كمك نيروي جاذبه كار مي كند        

  درك مطلب: بخش اول

www.phdtest.irدانلود کلیه سواالت آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست 



   ـ انتشارات كتابخانه فرهنگ90-92 تست منتخب آزمون دكتري 100   4

 

 

  

  

)25(  

  

  

  

  

)30(  

  

  

  

  

)35(  

  

  

  

  

)40(  

  

  

  

  

)45(  

  

  

  

  

)50(  

  

  

  . شود كند كه باعث خارج شدن مواد زايد از آن مي همراه با فشاري در طول مجرا ايجاد مي
. آورد  كننده، مواد غذايي الزم را به دست مي         ات با چسبيدن به يك تغذيه     در ابتداي فرآيند هضم، روب    

شود و از آنجا بين چهـل و          فرآوري شده مغذي وارد دهان روبات مي        با اين كار، مقداري از محلول نيمه      
اين مايع در واقع غذايي شامل مواد معـدني، نمـك،   . شود  مجزا در درون روبات پخش مي  MFCهشت  

هر چند اين غذا ظاهر زشتي دارد و به ظاهر بدمزه اسـت، امـا بـراي                 .  مغذي ديگر است   مخمرها و مواد  
  !ترين غذا است هاي موجود در شكم روبات دلچسب باكتري

 روبـات رخ  MFCدر قلب اين فرآيند، يك واكنش اكسايش ـ كاهش قرار دارد كه در دهليـز آنـد    
. شـوند   هـاي هيـدروژن آزاد مـي        كنـد، اتـم     ميوساز    طور كه باكتري مواد آلي را سوخت        همين. دهد  مي

بـه طـور همزمـان،      . كننـد   هاي هيدروژن، به الكترود مهاجرت كرده، جريان الكتريسيته توليد مي           الكترون
 كه حـاوي    MFCكنند و وارد دهليز كاتد سلول         هاي هيدروژن از اليه نازك مبادله پروتون عبور مي          يون

شود و آب بيشتري توليـد        ها تركيب مي    شده در آب با پروتون    در اينجا اكسيژن حل     . شوند  آب است مي  
شود، روبات بايد به طور مرتب آب بنوشد كه آن را             از آنجا كه مايع همراه غذا به مرور بخار مي         . كند  مي

  . كند از يك ورودي ديگر دريافت مي
كه نيـروي جاذبـه     اند    اي طراحي شده    ها در دو رديف بيست و چهارتايي قرار داشته و به گونه             سلول

مانده را به سمت يـك مخـزن مركـزي باريـك هـدايت و در آنجـا                    بتواند تمامي مواد هضم نشده باقي     
كننـده روبـات      محتويات به طور مرتب از درون اين مخزن بازيافت و به مخـزن تغذيـه              . آوري كند   جمع

  . شوند تا قبل از دفع شدن، حداكثر انرژي از آن به دست آيد هدايت مي
كنـد، بلكـه      ها جلوگيري مـي     دفع مواد زايد نه تنها از پر و مسدود شدن سلول          : گويد  لوس مي يروپو

هرگونه ماده اسيدي توليد شده در دستگاه گوارش روبات را كـه ممكـن اسـت باعـث مـسموم كـردن          
هـاي    آيد، بـا وجـود فرآينـد بازيافـت، سـلول            طور كه از شواهد برمي      آن. برد  ها شود، از بين مي      باكتري
بـر  . وختي قادرند چيزي در حدود يك درصد انرژي شيميايي موجود در غذايشان را اسـتخراج كننـد                س

كنـد، بنـابراين      پايه توضيحات يروپولوس، روبات در حال حاضر از قطعات موجود در بازار استفاده مي             
د تـا   ها به نحوي كه سطح تماس بيشتري داشـته باشـن            استفاده از قطعات سفارش شده و تغيير شكل آن        

  . توانند موجب توليد انرژي به مراتب بيشتري شود ها بتوانند خود را به آن بچسبانند، مي باكتري
هاي تحقيقاتي پيشرفته وزارت       را در سازمان پروژه    EATRرابرت فينكل اشتاين كه سرپرستي پروژه       

يده است؛ زيـرا در     فا   اساساً بي  MFCدفاع آمريكا برعهده دارد، معتقد است كه كار كردن روي فنĤوري            
  . تبديل انرژي بسيار ناكارآمد و كند است

EATR        زاي آلي، انرژي خود را از سوزاندن آن به دست             به جاي خوردن يا هضم كردن مواد انرژي
 بتوانـد بـا     EATRدانشمندان اين پروژه اميدوارند با استفاده از يك ماشـين احتـراق جديـد،               . آورد  مي

گويـد   فينكل اشتاين مي.  كيلومتر را طي كند160، مسافتي در حدود   كيلوگرم سوخت زيستي   60مصرف  
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كه با توجه به انرژي گرمايي به دست آمده از سوخت، اين كارآيي از حد ميـانگين يـك خـودرو بهتـر                    
  . است

 اين است كه تقريباً تمامي انرژي قابل استحصال از سـوخت را مـصرف               MFCهاي    البته يكي از مزيت   
ماند نيز بـه نحـوي بـه چرخـه مـصرف روبـات                ضافي كه از فرآيند هضم به جا مي       كند، حتي آب ا     مي

 از صدها گونه مختلف هستند كـه       3هاي موجود در دستگاه گوارش اكوبوت         باكتري. شود  بازگردانده مي 
  . توانند خود را با انواع مختلفي از موارد غذايي تطبيق دهند مي

ترسند نگران نباشـند، زيـرا بيـشتر          هاي گوشتخوار مي    باتكساني كه از رو   : گويد  شوخي مي   ملهويش به   
ضـمناً بـا سـرعت حركـت ميـانگين         . شود  انرژي به دست آمده صرف تغذيه سيستم گوارش روبات مي         

  !كه روبات بتواند شما را شكار كند خيلي كم است متر در روز، احتمال اين بيست و يك سانتي
 

  وصيف براي مفاهيم ذكر شده در متن است؟ يك از عناوين زير، مناسب ترين ت ـ كدام1
  هاي مستقل  سيستم گوارش مصنوعي، گامي در جهت ساخت روبات) 1  
  هاي مستقل  سلول مصنوعي، كليدي براي ساخت سيستم گوارش مصنوعي روبات) 2  
  هاي مستقل  هاي مصنوعي و سيستم گوارش روبات هاي جديد در ساخت سلول پيشرفت) 3  
  ها  روشي براي كاهش مواد زايد روبات: تي ميكروبيهاي سوخ سلول) 4  
   ؟  يك از موارد زير، با توجه به متن صحيح است ـ كدام2

 زبالـه بيـشتري بـر جـاي         3 در اين است كـه اكوبـوت         3 با اكوبوت    diarrhoea-botتفاوت روبات   ) 1  
  .  گذارد مي

  . ، چيزي كه قبالً عملي نبود، كليدي براي ساخت سيستم دفع مواد زايد بودMFCساخت اولين ) 2  
باشد كـه بـدون كمـك انـسان و بـا               نسخه جديدتري از روبات اكوبوت مي      diarrhoea-botروبات  ) 3  

  . كند زاي آلي كار مي استفاده از مواد انرژي
باشد كه در گذشـته بـه دليـل           هاي سوختي ميكروبي، دستاوردي جديد مي       توليد انرژي توسط سلول   ) 4  

  . له دنبال نشدمشكالت دفع زبا
محيطـي را      در جهت حل مشكل زيـست      MFCآوري    توان تعميم كاربرد فن     ـ در كدام پاراگراف، مي    3

   جاي داد؟ 
  1 (2  2 (8  3 (9  4 (13   
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  باشد؟ هاي مصنوعي مورد بحث در متن، صحيح مي يك از موارد زير، در رابطه با روبات ـ كدام4
I . فرآيند اكسايش ـ كاهش در ناحيه قلبMFCشود  روبات انجام مي .  

II .    هايي دو رديفه قرار گرفته است و در آنجا مواد هـضم              تر از سلول    مخزن مركزي در جايي پايين
  . شوند نشده قبل از دفع شدن، دوباره تبديل به انرژي مي

III . كند  به مثابه روده بزرگ در انسان عمل مي3پمپ رولي در اكوبوت .  
 III و III  4 (II و III 3 (Iفقط ) I 2فقط ) 1  

    يك از موارد زير، نويسنده موافقت بيشتري دارد؟ ـ با كدام5
باشد كه متناسب با      كند، مايعي تقريباً پرورده مي       از آن استفاده مي    3معموالً غذايي كه روبات اكوبوت      ) 1  

  . هاي موجود در شكم روبات قابل هضم است هاي باكتري فعاليت

 را صـرفاً نيـروي جاذبـه    3ام عمل هضم در سيستم گوارش روبـات اكوبـوت          نيروي الزم جهت انج   ) 2  

  . شود هاي ديگر اكوبوت مي كند و قسمت اعظم انرژي حاصل از هضم، صرف فعاليت تأمين مي

ها با اكسيژن حل شده در آب تركيـب شـده و آب اضـافه                 و ساز باكتري    هيدروژن حاصل از سوخت   ) 3  

  . شود ذب و بخش ديگري دفع ميكند، كه بخشي از آن ج توليد مي

زا ناكارآمـد    توسط گروه فينكل اشتاين ثابت كرده است كه فنĤوري هضم مواد انرژي        EATRساخت  ) 4  

  . زا گزينه نامناسبي است است و احتراق مواد انرژي
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. اي هستند، نمادسـازي اسـت       عات انسان براي بيان مفاهيم خاصي كه داراي بار معنايي ويژه          يكي از ابدا  
هـاي ديگـر      انسان به شيوه نمادسازي در طول تاريخ بهتر توانسته مفاهيمي را نمودار سازد كه بـه روش                

 همـواره از    شـود و    گر نمي   باره جلوه   نماد سِر و رازي است كه به يك       . اند  كمتر قابل بيان و توصيف بوده     
توان به طور كلي به سـه دسـته           نشانه را مي  . الواقع نوعي از نشانه است      نماد في . يابي شود   نو بايد ارزش  
هايي كه ميان نشانه و مفهوم آن رابطه همجـواري وجـود دارد،             يعني نشانه : هاي طبيعي   نشانه: تقسيم كرد 

. شانه و مفهوم آن شباهتي عيني وجود دارد       كه ميان ن  : هاي تصويري   نشانه. مانند دود كه نشانه آتش است     
كه ميان نشانه و مفهوم شباهت عينـي        : هاي قراردادي   نشانه. مثالً قاشق و چنگال كه نشانه رستوران است       

شود، عبـارت     آنچه نماد ناميده مي   . كنند  و يا همجواري وجود ندارد و در فارسي آن را به نماد تبيين مي             
  . ا يك تصوير كه نماينده يك مفهوم در زندگي انساني استاست از يك اصطالح، يك نام و ي

، ميرچا اليـاده بر همين مبنا، . ها معرف يك معناي مشترك است برخي نمادها هم در ميان تمامي انسان 
در تاريخ زندگي بشر، تمام     . و در حكم تبلور آن است     ) اسطوره(نماد، دنباله تجلي قداست     : معتقد است 
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چـرا كـه   . اند اند و زبان و صور نمادين را به كار گرفته     ادگرايي فراوان استفاده كرده   باورها و اديان از نم    
هاي معمول بيان كنـد، نمـودار         تواند به روش    تواند مفاهيمي را كه نمي      بشر به شيوه نمادپردازي بهتر مي     

ـ  طور كه كلمات باعث رسيدن و فهميدن مفهومي خاص مي      در واقع همان  . سازد صاوير شوند، اشكال و ت
تواننـد بـه آسـاني        شوند كه لغات نمـي      اي در ذهن مي     قراردادي نمادين نيز به نوعي باعث تبلور معاني       

يابد كه ذهن انسان از درك تمامي مفهوم عاجز باشد؛ مـثالً              اين مشكل آنجا قوت مي    . ها باشند   محمل آن 
 كامل خالق نيـست و كالمـي   گاه قابل به ادراك انسان هيچ. مفاهيم قدسي مانند خالق از اين دست است  

آيد و به بهتـرين       در اينجاست كه نماد به كار مي      . تواند اين مفهوم را از نظر بصري تجسم بخشد          نيز نمي 
توان در هنرهاي بصري به سه گروه كلـي تقـسيم          به طور كلي نمادها را مي     . شود  نحو محمل بار معنا مي    

  . وانينمادهاي هندسي، نمادهاي گياهي و نمادهاي حي: كرد
تر نسبت به الباقي نمادها هستند و معاني تجريـدي را بـاز               نمادهاي هندسي داراي بار معنايي قدسي     

هاي مختلـف     مثالً دايره كه در تمام اعصار داراي اهميت ويژه بوده، تماميت انسان را در جنبه              . نمايند  مي
نمادي از خلق جهـان و نيـز مفهـوم    كند دايره، مظهر كمال،  از جمله رابطه ميان انسان و طبيعت بيان مي      

در .  آسمان است كه با الوهيت در ارتباط است         دايره نمادي از حركت پيوسته و مدور      . زمان را دربردارد  
در ادوار بعد، شكلي مانند دايره در پشت سر اشخاص مقدس           . هنرهاي كهن ايران، دايره نماد ميترا است      

مربع نماد ماده، پايبندي زمـين و       . كال نمادين دنياي باستان است    مربع نيز مانند دايره از اش     . گيرد  قرار مي 
. در هنرهاي كهن، مربع نماد اهـورامزدا اسـت        . نماد مردانگي، ايستادگي و استقامت است     . واقعيت است 
توان در شكل چليپايي كليـسا و صـليب حـضرت مـسيح               هاي بعدي تحول قدسي مربع را مي        در دوران 

... مكان است و به چهار جهت اصلي، چهار فصل، چهار عنصر، چهار طبـع و              مربع نماد   . بازشناسي كرد 
االضـالع كـه نمـادي از         ي  خـصوصاً مثلـث متـساو     . مثلث از ديگر نمادهاي قدسي اسـت      . داللت دارد 

اگر رأس آن رو به باال باشد، نمادي از آتش است بـا جنـسيت مـذكر و اگـر        . هماهنگي و تناسب است   
  . ، نمادي از نيروي مؤنث است و با زهدان و زايش ارتباط داردرأس آن رو به پايين باشد

اصوالً نمادهاي  . نمادهاي گياهي در هنرهاي متنوعي چون معماري، نقاشي و پيكرتراشي كاربرد دارد           
گياهي در ايران تا قبل از اسالم از نوعي تقارن برخوردار هستند ولي در ادوار اسالمي اين تقارن به طرز                    

هـاي قابـل مالحظـه، از گياهـان           به دليل داشتن ويژگي   ) نيلوفر(گل لوتوس   . شود  تعديل مي اي    استادانه
هايي از    مثالً اين گياه هم در آب است و هم بر روي آب شناور است و هم برگ                . نمادين هنر سنتي است   
در . دشو  گردد و متولد مي     شود و با نور خورشيد مجدد بازمي        شب هنگام جمع مي   . آن رو به آسمان دارد    

  . توان رد پاي اين گل را بازجست مي... هنر هخامنشي و ساساني، هندي و
ماننـد نقـوش   . اند حيوانات نيز مانند اشكال نمادين ديگر، محمل بار معنا براي ذهن انسان سنتي بوده      

ان با  در ادوار بعدي انس   . بز كه سنبل و نمادي از باران، ماه و زايندگي براي انسان دنياي كهن بوده است               
به معاني جديـد و     ) مانند اسفينكس و الماسو   (و يا انسان با حيوان      ) مانند گريفين (تلفيق حيوانات با هم     
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بعدها نيز  . گانش خداي بخت در مذهب هندو داراي بدن انساني با سر فيل است            . تري دست يافت    عميق
قا داراي نشانه گاو نر و مرقس بـا         مثالً لو . يابد  اين تلفيق و كاربرد حيواني، در معاني قدسي تجلي نو مي          

  . يابد نماد شير تجلي مي
 

   توان از متن فوق، استنباط نمود؟  يك از موارد زير را مي  ـ كدام6
يابند از طـرق ديگـر اصـالً قابـل توصـيف              طور نيست كه مفاهيمي كه از طريق نمادها تجلي مي           اين) 1  

  . نباشند
  . تواند قادر به ادراك خالق شود ك كالم ميانسان از طريق نمودارسازي و با كم) 2  
تري پيـدا     ها در زندگي انسان، نسبت به ديگر نمادها ويژگي و معناي عميق             حيوانات به دليل نقش آن    ) 3  

  . كردند
  . اي پيدا كرد  در هنر هخامنشي جايگاه ويژه گل نيلوفر به واسطه ارتباط آن با آب و آسمان،) 4  
   يك از سؤاالت زير خواهد بود؟   اطالعاتي است كه پاسخگوي كدامدهنده ـ متن فوق، ارائه7

  داليل برتري نمادهاي هندسي بر نمادهاي گياهي و حيواني در نمودارسازي مفاهيم قدسي چيست؟ ) 1  
  ها چگونه در هنرهاي بصري ساخته و معرفي شدند؟  نمادها و نشانه) 2  
  است؟ نمادسازي در هنر و ذهن انسان سنتي چگونه ) 3  
  چرا نمادها نسبت به كالم در ابراز مفاهيم خاص برتري دارند؟ ) 4  
    باشد؟  ترين مكان براي جمله زير مي هاي زير، مناسب يك از پاراگراف ـ كدام8
  » .شود اي و فرهنگي آن قوم، تعريف مي اصوالً نماد در هر فرهنگ، بسته به پيشينه تاريخي و اسطوره«

  1 (1  2 (2  3 (4  4 (3   
    يك از موارد زير دارد؟ ، اشاره به كدام2در پاراگراف » اين مشكل«ـ نويسنده با ذكر عبارت 9

  عدم توانايي كلمات در تبلور معاني ) 1  
  استفاده فراوان اديان و باورها از نمادگرايي ) 2  
  هاي معمول  برتري نمادپردازي نسبت به روش) 3  
  يم قدسي عجز و ناتواني انسان در ابراز مفاه) 4  
    يك از موارد زير، بيشترين موافقت را دارد؟  ـ نويسنده با كدام10

تري هستند اما در مقايسه با ديگر اشـكال نمادهـا،             گرچه نمادهاي هندسي داراي بار معنايي روحاني      ) 1  
  . باشند تر مي قراردادي

مـامي دوران زنـدگي بـشر ثابـت و     يابند، همـواره در ت  ها انتقال مي  نمادها و مفاهيمي كه از طريق آن   )2  
  . اند بدون تغيير مانده

  . تر شدند تر و متنوع نمادها در ايران پس از اسالم، به تدريج متقارن) 3  
  . باشد شيوه نمودارسازي براي بيان برخي مفاهيم قدسي، به مراتب كارآمدتر از لغات مي) 4  
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  : راهنمايي
الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شـده، مـورد             براي پاسخگويي به سؤاالت اين بخش،       
تـري بـراي آن سـؤال         كنيد پاسخ مناسب    اي را كه فكر مي      تجزيه و تحليل قرار دهيد و سپس گزينه       

هاي مطرح شده در هر سؤال        هر سؤال را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت          . است، انتخاب كنيد  
رسد،   تر به نظر مي     لي قابل استنتاج است، پاسخي را كه صحيح       و نتايجي كه بيان شده و بيان نشده و        
  . انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنيد

 

ها نسبت به بيـست سـال قبـل كـه مـدرك اسـتعدادهاي        التحصيالن رتبه اول دانشگاه   ـ امروزه فارغ  11
ـ        ها به كارفرماها تعيين     درخشان در نشان دادن برتري آن      كارفرماهـاي  . دكننده بود، مشكل بيـشتري دارن

 درصـد  10بيست سال پيش حداكثر . گيرند امروزي كمتر با مدرك استعداد درخشان تحت تأثير قرار مي      
در حالي كه امروزه به دليل تورم نمرات،        . شدند  التحصيل مي   يك كالس با درجه استعداد درخشان فارغ      

بنابراين به منظور   . شود  ده مي التحصيالن هر كالس دا      درصد فارغ  50درجه استعداد درخشان به بيش از       
ها بايستي اقداماتي جهت كنترل تـورم    دانشگاه دهند،  جلب اعتماد نسبت به نمراتي كه به دانشجويان مي        

  . نمره اتخاذ كنند
گيـري مـتن فـوق        كدام مورد، فرضي است كه در صورتي كه صحيح فرض شـود، تأييدكننـده نتيجـه               

  )91هنر، زبان، (  باشد؟     مي
  . شود ها مي اي دانشگاه  منجر به تورم نمره تعداد زيادي درجه استعداد درخشان به دانشجويان،اعطاي ) 1  
  . تر نيستند دانشجويانِ امروز نسبت به دانشجويانِ بيست سال قبل، موفق) 2  
هاي استعدادهاي درخـشان      بندي درجه   بندي متقاضيان كار، تأكيد بر رتبه       كارفرماهاي امروزي در رتبه   ) 3  

  . رنددا
هاي اعطاي درجه استعداد درخشان به دانشجويان، كارفرماهـا را آگـاه      ها بايد نسبت به مالك      دانشگاه  ) 4  

  . كنند
 تقريباً برابر تعداد افرادي است كـه در          شوند،  ـ تعداد افرادي كه ساالنه در اثر حمله خرس كشته مي          12

 ساالنه در اثر صاعقه در زمين گلف كـشته          شوند و تعداد افرادي كه      اثر صاعقه در زمين گلف كشته مي      
. شـوند   كن كـشته مـي      شوند، تقريباً برابر تعداد كساني است كه در اثر برق گرفتگي دستگاه مخلوط              مي

توان نتيجه گرفت كه يـك خـرس تقريبـاً بـه       ها، مي   هاي وحشتناك و افسانه     نظر از تمامي داستان     صرف
  . طرناك استاندازه يك دستگاه مخلوط كن يا بازي گلف خ

  )91كشاورزي، دامپزشكي، (  كدام مورد، فرضي است كه نويسنده در اين متن، به آن تكيه دارد؟               
  .شود يك پديده، فقط وقتي خطرناك است كه در اكثر موارد، منجر به مرگ مي) 1  
  . ها نسبت به گذشته، ديگر خطرناك نيستند خرس) 2  

   منطقي  :دوم بخش 
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  . افتد، به طور خاص مكاني خطرناك است ق مييك زمين گلف، زماني كه رعد و برف اتفا) 3  
  . اي كافي براي خطرناكي يك پديده است تعداد ساالنه تلفات، نشانه) 4  
هاي دارويي و متخصصين بهداشت، توجه خود را به كلسترول خـون معطـوف                اين روزها شركت  ـ  13
ايـن  .  حمله قلبي بيشتر است    ردن در اثر  مان باالتر باشد، ريسك م      هر چه ميزان كلسترول خون    . اند  كرده

مسأله منطقي است، چرا كه بيماري قلبي نسبت به هر كدام از ديگر عوامـل، سـاالنه افـراد بيـشتري را                     
تواند مقدار كلسترول خـون   حداقل سه عامل ـ سيگار، پرخوري و عدم تحرك ـ هر كدام مي  . كشد مي

  . را تحت تأثير قرار دهد
  )91علوم پايه، علوم پزشكي، (  ن از متن فوق، نتيجه گرفت؟       توا  يك از موارد زير را مي     كدام
اگر فردي ميزان كلسترول خون خود را تحت نظر داشته باشد، ريسك ابتالي وي به بيماري كـشنده                  ) 1  

  . قلبي پايين است
  . باشد يك رژيم غذايي با كلسترول باال، علت اصلي مرگ افراد مي) 2  
  . توان تغيير داد  را با تغييراتي در سبك زندگي ميريسك بيماري كشنده حمله قلبي) 3  
دهد، از طريق تغيير سطح كلـسترول         تنها راهي كه سيگار، ريسك ابتال به بيماري قلبي را افزايش مي           ) 4  

  . باشد خون مي
برنـد،    شان را به پـارك مـي        كه در هنگام روز حيوانات خانگي       دانند وقتي   ـ شهروندان با مالحظه مي    14

زده شدن حيوانـات بـراي        كنند تا به اين ترتيب هيجان       ها قالده ببندند و اين قانون را اجرا مي          آنبايد به   
يـك  » الف«آقاي  . اند تا از فضاي آرام بيرون لذت ببرند، مزاحمت ايجاد نكند            كساني كه به پارك آمده    

  . بندد ده نميشهروند پايبند به قانون است اما هرگز موقع رفتن به پارك در روز، به سگ خود قال
  )91كشاورزي، دامپزشكي، (   توان از متن، نتيجه گرفت؟      كدام مورد را مي  

  . افراد داخل پارك، شهروندان قانونمندي هستند) 1  
  . شود، اما وقتي در پارك است، ميزان آن زياد نيست زده مي هيجان» الف«سگ آقاي ) 2  
  . ك ندارداي به رفتن به پار ، اصالً عالقه»الف«سگ آقاي ) 3  
  . شود، كسي داخل پارك نيست وارد پارك مي» الف«وقتي آقاي ) 4  
كننـد در دروس مدرسـه موفـق نيـستند، معمـوالً قبـل از                 آموزان دبيرستاني كه احساس مي      ـ دانش 15
در سال گذشته، بـا ايـن       . شوند  كنند و جذب بازار كار مي       التحصيلي از دبيرستان ترك تحصيل مي       فارغ

تر از اين ميزان در سـال قبـل         هاي شهر به طور چشمگيري پايين       ترك تحصيل از دبيرستان   وجود، ميزان   
اي كه دو سال قبل براي بهبـود       كه برنامه   اين شواهد، شواهدي دلگرم كننده است مبني بر اين        . از آن بود  

  آموزان دبيرستاني ايجاد شد، شروع به اثربخشي و كاهش ترك تحصيل كرده است  اخالق دانش
ام مورد، در صورتي كه در خصوص سال گذشته صحيح باشد، بيشتر از موارد ديگر، استدالل فـوق                  كد

  )91هنر، زبان، (  كند؟    را تضعيف مي  
التحصيالن خود كمك كند كـار پيـدا          هاي شهر، دفاتري را در شهر تأسيس كردند تا به فارغ            دبيرستان) 1  

  . كنند
  .  شهر شدركود اقتصادي، باعث افزايش بيكاري در) 2  
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كـه بـه مقطـع دبيرسـتان          آموزاني كه از دبيرستان ترك تحصيل نمودند، حتي قبل از اين            اخالق دانش ) 3  
  . برسند، پايين بوده است

آموزان در مدارسي     موزان، در وهله اول بهبود اخالق دانش        آ  هدف برنامه مبارزه با ترك تحصيل دانش      ) 4  
  . تندبود كه بيشترين آمار ترك تحصيل را داش

اي خود براي گذرانـدن       ريزي تعطيالت دو هفته     ـ يك زن و شوهر شاغل بدون فرزند، در حال برنامه          16
تواند كار خود     مرد در هفته اول و دوم فروردين مي       . هستند» مشهد«و يك هفته در     » كيش«يك هفته در    

 دو هفته پشت سـر هـم        تواند  زن مي . تواند دو هفته پشت سر هم مرخصي بگيرد         را تعطيل كند، اما نمي    
مرد حاضر است بـه تنهـايي       . تواند كار خود را تا هفته دوم فروردين ترك كند           مرخصي بگيرد، اما نمي   

اند كه هرگز قبل از مشهد نبايـد بـه كـيش              عقيده  ها هم   به كيش سفر كند، اما به مشهد نه و هر دوي آن           
  . بروند

  گيري كرد؟   نتيجهتوان نميوارد زير را يك از م با توجه به وضعيت توصيف شده در فوق، كدام
  )91علوم انساني، تربيت بدني، (  

  . مرد به كيش سفر نخواهد كرد) 1  
  . اين زوج، به تعطيالت جداگانه نخواهند رفت) 2  
  . زن به مشهد سفر نخواهد كرد) 3  
  . اين زوج، دو هفته تعطيالت را با هم به سر نخواهند برد) 4  
كنند، بيشتر توسـط هنرمنـدان ديگـر          ن ماهر كه كارهاي هنري سطح باال خلق مي        ـ ارزش آثار نقاشا   17

دليلش آن است كه افراد جامعه كه اهل هنر نيستند، قادر به درك تفاوت              . شود تا افراد معمولي     درك مي 
ـ          به همين دليل نقاشي   . هاي ديگر نيستند    ارزش اين آثار با نقاشي     ا هايي با ارزش هنري بسيار باال اغلب ب

لذا اگر من روزي تـصميم بگيـرم كـه          . روند  پسند به فروش مي     هاي عامه   قيمت كمتري نسبت به نقاشي    
هاي باارزش هنري باال پر كنم، هزينه آن كمتر از مواقعي است كه بخـواهم آن را بـا                     اطاقم را با نقاشي   

  . پسند پر كنم هاي عامه نقاشي
تواند اختالف بين قيمت و ارزش هنري ذكـر شـده             اگر صحيح فرض شوند، مي      يك از موارد زير،       كدام

  )91هنر، زبان، (  در متن فوق را از ميان بردارد؟       
اند، اغلب بـراي فـروش بـه افـراد            هاي داراي ارزش هنري كه توسط نقاشان ماهر نقاشي شده           نقاشي) 1  

  . شوند عادي جامعه عرضه نمي
  . پسندند غلب آثار داراي ارزش هنري باال را نيز ميدهند، ا پسند را ترجيح مي افرادي كه كارهاي عامه) 2  
  . پسند نيستند هايي كه ارزش هنري بااليي دارند، اغلب كارهايي عامه نقاشي) 3  
  . هنرمندان راغب هستند پول و هزينه بااليي بابت آثاري كه دوست دارند، پرداخت كنند) 4  
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برخـي راننـدگان، راننـدگان كـاميون        . هـستند ـ فقط رانندگان كاميون، رانندگان خوبي در بزرگراه         18
  . بنابراين بعضي از رانندگان، رانندگان خوبي در بزرگراه هستند. هستند
  )91علوم انساني، تربيت بدني، (  يك از موارد زير، از نظر نحوه استدالل، شبيه استدالل فوق است؟                كدام
بنـابراين، بعـضي   . تواننـد پـرواز كننـد    ر نمـي بعضي حيوانات پردا. توانند پرواز كنند ها مي   فقط اردك ) 1  

  . ها حيوانات پرداري هستند اردك
بنـابراين  . شـوند   هاي اداري با آجر ساخته مـي        بعضي از ساختمان  . اند  ها از آجر ساخته شده      فقط خانه ) 2  

  . هاي اداري، خانه هستند بعضي از ساختمان
بنـابراين بعـضي از   . ها امن هـستند  فقط بزرگراه. نداند، امن هست هايي كه با بتن ساخته شده     فقط جاده ) 3  

  . هاي ساخته شده از بتن، امن هستند بزرگراه
. بعـضي از كانگروهـا مـادر هـستند        . جمهورهاي آينده را به دنيا بياورنـد        توانند رئيس   فقط مادرها مي  ) 4  

  . دجمهورهاي آينده را به دنيا بياورن توانند رئيس بنابراين بعضي از كانگروها مي

 بـا  نـدرت  به نيستند پرخوري يا و سيگار ترك به قادر كه افرادي درمان معتقدند، درمانگران روان ـ19
 چنـين  تـرك  كـه  انـد  رسـيده  نتيجـه  ايـن  بـه  تجربياتشان اساس بر آنان. گيرد مي صورت موفقيت
 دنكـشي  نفـر  هـا  ميليـون  دهد، مي نشان تحقيقات ديگر طرف از. است غيرممكن تقريبا هايي عادت
    . اند نموده عمل  موفق وزن،  كاهش   در  مردم از  بسياري   و اند  نموده  ترك  را  سيگار 
 به را ها آن بين موجود تناقض تواند مي زير فرضيه كدام شوند، فرض صحيح فوق، عبارات همه اگر

  )90علوم انساني، (    دهد؟  توضيح   ممكن  وجهِ  بهترين 
  .است شده اشاره ها آن به تحقيقات در كه است داشته دوجو ها عادت اين درمان در معدودي هاي موفقيت )1
  .است پذير امكان اراده پرورش و تمرين با پرخوري و كشيدن سيگار نظير هايي عادت ترك) 2
  .است نبوده كامل و مناسب اي جامعه درمانگران، روان آماري جامعه) 3
  .اند نگرفته قرار هاستفاد مورد تحقيقات در دارند، باور روانشناسي به كه افرادي) 4

 بـه  نـسبت  هـا  آن پرند؛ مي خوب خيلي و گيرند مي گاز ها آن هستند؛ جالبي كوچك حيوانات ها كَك ـ20
 از پـس  .پـرد  مي بيرون آن از دهيم، قرار ظرفي در را كَك يك اگر .هستند ارتفاع پرش قهرمان قدشان
 در بـه  سـرش  و پرد مي كَك .دهد يم رخ اتفاقي چه ببينيم تا گذاريم، مي سرپوش را ظرف روي مدتي
 .كنـد  مي تكرار مدتي را كار اين .افتد مي اتفاق همان و پرد مي دوباره .افتد مي پايين و خورد مي ظرف
 شـده  برداشته سرپوش .ارتفاع همان تا فقط ولي پرد مي دوباره كَك و داريم برمي را ظرف در سرانجام

  .دارد ادامـه  همچنـان  محـدوديت  ايـن  كنـد  مـي  فكر كَك ولي است شده رفع فيزيكي محدوديت و
 از يـك  كـدام  فـوق،  مـتن  كند، صدق نيز انسان مورد در كَك، روي بر شده انجام آزمايش نتيجه اگر

  )90علوم انساني، (   كند؟    مي تأييد   بهتر  را،   انسان  مورد  در  زير   هاي  استنتاج 
  .نيست محيطي هاي محدوديت بر غلبه در او به كمك براي مناسب مكانيزمي انسان كردن شرطي) 1
  .است ها واقعيت پذيرش بلكه نيست حقيقت پنداريم، مي حقيقت ها انسان ما آنچه گاهي) 2
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  .است او زندگي در واقعي هاي محدوديت وجود دهنده نشان انسان ذهني هاي محدوديت) 3
  .شويم مي خودمان براي ها موقعيت آن وقوع باعث است، نداده روي كه هايي موقعيت ذهني تصور با) 4
 حمله و تعـدادي از مـردم را   Xها به منطقه  آن. اند ـ تا به حال بارها موجودات فضايي به زمين آمده 21

ها   البته اين فضايي  . ها تحقيق كنند    اند تا روي آن     ها و مزارعشان در اين منطقه به سفينه خود برده           از خانه 
ها قصد حملـه بـه        ها دارد؟ اگر آن      چه نفعي براي آن    اين كار . اند  رسماً موجوديت خود را اعالم نكرده     
ها خود را آماده سازيم و        خواهند ما باخبر شويم تا بتوانيم در مقابل آن          جايي را داشته باشند، مسلماً نمي     

كنند؛ چرا كه اين امر باعث        ها تحقيق كنند، حضور خود را اعالم نمي         خواهند روي انسان    ها مي   چون آن 
  . دار خواهد شد ها خدشه رفتارمان را عوض كنيم و در نتيجه، مشاهدات آنخواهد شد تا ما 

  )91علوم انساني، (  يك از موارد زير، در متن فوق، مفروض است؟       كدام
  . اند و ممكن است به سياره ما نيز يورش ببرند موجودات ناشناخته، قبالً به سيارات ديگر حمله كرده) 1  
آيند، فقط در صدد حمله به آن يا بـه دنبـال مطالعـه روي                 ه كره زمين مي   اي كه ب    موجودات ناشناخته ) 2  

  . نوع بشر هستند
ها، در مورد بشر اطالعـات باارزشـي بـه دسـت              موجودات فضايي ممكن است با مطالعه روي انسان       ) 3  

  . آورند
  . اند موجودات فضايي از لحاظ تكنولوژي قادر به رفتن به تمام نقاط كره زمين نبوده) 4  
كردنـد و حـدوداً        ساعت در هفته كار مي     40 ميليون فرانسوي به طور ميانگين       30،  2004ـ در سال    22
دهنـد كـه      اين ارقام نشان مـي    . آور است    ميليون فرانسوي بر اين باور بودند كه شغلشان بسيار مالل          25

ـ    ساعت در هفته كـار مـي       40جمعيت نسبتاً كمي از افرادي كه با ميانگين بيش از            د، شغلـشان را    كردن
  . دانستند آور نمي مالل

  )91علوم انساني، (  كدام مورد، بيانگر وجود نقصي منطقي براي اين استدالل است؟              
  . گيرد ها وجود نداشته باشد، ناديده مي اين احتمال را كه ممكن است تقريباً هيچ شباهتي ميان گروه) 1  
  . دهد نه را در كنار هم قرار ميهايي با عاليق دوگا گيري درباره گروه دو نتيجه) 2  
  . گيري ديگر نيز باشند توانند مبناي چندين نتيجه كند كه مي گيري مي براساس شواهدي نتيجه) 3  
  . كنند گيري آن، براساس فرضياتي است كه يكديگر را نقض مي نتيجه) 4  
 آشپزي نكرد، پس مـا  اما امروز مادر. خوريم اي مي كند، همگي شام خوشمزه     وقتي مادر آشپزي مي   ـ  23

  . خوريم شام خوشمزه نمي
  كدام مورد، بيشترين شباهت منطقي را با گزاره فوق دارد؟ 

اما سگ، شپش ندارد، پس خـود را نخواهـد          . خاراند  اگر سگ، شپش داشته باشد، هميشه خود را مي        ) 1  
  .  خاراند

پـس از   . امـروز مهمـان داريـم     . ريمآالت استفاده شود، اغلب مهمان دا       اگر سر ميز غذاخوري از نقره     ) 2  
  . آالت استفاده خواهيم كرد نقره
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پس بنابراين غذايي پخته نشده     . اما غذاي ما سوخته نيست    . سوزد  شود، هميشه مي    وقتي غذا پخته مي   ) 3  
  . است

شانس   پس يك فرد خوشبخت، هميشه خوش     . شانسي است   اگر كسي خوشبخت باشد، او آدم خوش      ) 4  
  . خواهد بود

بـراي رقابـت بـا نوشـابه پرطرفـدار          » ب«نوشابه جديد شركت    : »الف«توليدكننده نوشابه     شركتـ  24
بـراي  » ب«شـركت   . شود، به بـازار آمـده اسـت         هاي بلند و مشكي فروخته مي       شركت ما كه در بطري    

بنابراين، بعيد نيـست    . هاي ما استفاده كرده است      هاي مشابه بطري    عرضه محصول جديد خود، از بطري     
  . را بخرند» ب«بسياري از مشتريان كه قصد خريد نوشابه ما را دارند، به اشتباه نوشابه شركت كه 

برچـسبي كـه روي     . دو بطري به سادگي قابل تـشخيص هـستند        . چنين نيست : »ب«شركت توليدكننده   
» الـف «كه چنين چيزي در مورد بطـري شـركت            بطري شركت ما است، به رنگ طاليي است در حالي         

  . كند صدق نمي
را » ب« بـه بهتـرين وجـه، پاسـخ شـركت             كه صحيح فرض شـود،      يك از موارد زير، در صورتي       كدام

  )92علوم انساني، (     كند؟   تضعيف مي 

طـور قابـل    بـه » ب«هاي شـركت   بينيم كه بطري    هاي كنار هم چيده شده را نگاه كنيم، مي          وقتي بطري ) 1  
  . بلندتر است» الف«هاي شركت  توجهي از بطري

طبيعي است كه مشتريان گهگاهي بر حسب عادت عمومي، با توجه به شكل كلي بطـري، نوشـابه را                   ) 2  
  . از يخچال بردارند

، برچسب نوشابه خـود را بـه طـور قابـل رؤيتـي در تبليغـات                 »الف«بر خالف شركت    » ب«شركت  ) 3  
  . دهد نمايش مي

» ب«هاي توليد شده توسط شركت        بهزمينه برچسب، بر روي بطري بسياري از نوشا         رنگ طاليي پس  ) 4  
  . شود ديده مي

ـ به گفته يك اقتصاددان، به طور متوسط درمان اورژانسي يك فرد سالمند كه دچار صدمات ناشـي                  25
100,از زمين خوردن شده است،     طور قابل تـوجهي،   تواند به يك برنامه درماني مي. باشد  تومان مي000

حل مطلـوب بـه نظـر         گرچه به داليل متعدد، اين راه     . وردنِ يك سالمند را كاهش دهد     احتمال زمين خ  
130,اي حدود  رسد، اما هزينه مي   . باشد  تومان به همراه دارد و قابل توجيه نمي000
 تري، استدالل فوق را تـضعيف       يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، به طور جدي              كدام
  )92علوم انساني، (  نمايد؟    مي

هـاي جـدي      از بين سالمنداني كه اين برنامه را فقط براي چند ماه رعايت كردند، تعداد زمين خوردن               ) 1  
گزارش شده، بيش از اين تعداد براي افرادي بود كه برنامه فوق را براي حـداقل زمـان توصـيه شـدة        

  . يك سال، رعايت كردند
شود، در بين افـرادي كـه در آسايـشگاه سـالمندان              منجر به صدمات جدي مي    هايي كه      زمين خوردن   )2  

  . كنند كنند، به مراتب كمتر از اين تعداد در سالمنداني است كه در خانه، تنها زندگي مي زندگي مي
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نتيجه مكرر صدمات حاصل از زمين خوردن، عبارت از درد مزمن و لزوم مصرف دارو است كـه در                   ) 3  
  . شود هاي درماني، چنين زمين خوردنِ افراد سالمند گنجانده نمي ن هزينهمحاسبات ميانگي

هاي منظمي است كه متخصصين       هاي برنامه درماني جديد، شامل ويزيت       بخش قابل توجهي از هزينه    ) 4  
هـاي ديگـر ايـن برنامـه درمـاني، بـا سـرعت                دهند، كه اين هزينه نسبت به هزينه        بهداشت انجام مي  
  . يابد يبيشتري افزايش م

نام در درس التـين،   رغم تعداد كمِ ثبت     ، تصميم دارد علي   »الف«ـ اداره آموزش و پرورش شهرستان       26
اداره آموزش و پرورش اين شهر اعتقاد دارد كه         . به ارائه اين درس در بهترين دبيرستان شهر ادامه دهد         

خواهنـد   آموزاني كـه مـي   ي دانشهزينه باالي تدريس زبان التين، با مزاياي بسياري كه درس التين برا           
  . هاي زبان انگليسي خود را تقويت كنند به همراه دارد، قابل توجيه است مهارت
كه صحيح فرض شود، استدالل مسئولين آمـوزش و پـرورش را بـه                  يك از موارد زير، در صورتي       كدام
  )92علوم انساني، (  نمايد؟    ترين شكل ممكن، تضعيف مي         جدي

تواننـد بـه همـان انـدازه كـه از             هاي انگليسي خود دارند، مي       كه نياز به تقويت مهارت     آموزاني  دانش) 1  
  . ها سود ببرند برند، از خواندن ديگر زبان خواندن التين سود مي

نظران هم    شود، حتي صاحب    جا صحبت نمي    طور رايج همه    چون در دنياي مدرن، زبان التين ديگر به       ) 2  
  .  آن، مطمئن نيستنداز تلفظ صحيح كلمات و عبارات

كنند، در درس التـين موفـق عمـل           آموزاني كه در درس زبان انگليسي موفق عمل مي            برخي از دانش  ) 3  
  . كنند نمي

  . كنند كنند، در ديگر دروس هم، موفق عمل مي آموزاني كه در درس التين موفق عمل مي اكثر دانش) 4  
 نـسبت بـه     1385، در مجموع در سال      »الف« در منطقه    هاي ويديويي   دهنده فيلم   مراكز كرايه : ـ مريم 27
10,، تعداد   1384سال   اين كاهش، احتمـاالً بـه خـاطر گـشايش          .  فيلم ويديويي كمتر كرايه دادند     000

باشد كه اولين و تنها مركز كرايه فيلم در اين منطقـه بـود كـه                  مي» ويديو رسانه «مركز كرايه ويديويي    
  . فروخت ها را با قيمت ارزاني مي كرايه دادن فيلم، فيلمعالوه بر 
طور كه خودت گفتي، ميزان كاهش بـه تعـداد            همان. تواند وجود داشته باشد     دليل ديگري هم مي   : داود

,10  4000 فقـط    1385در سـال    » ويديو رسـانه  « ويديو بود، اما بايد توجه داشت كه مركز كرايه           000
  . فيلم فروخت

تـري تـضعيف    طور جـدي  كه صحيح فرض شود، مخالفت داود را به يك از موارد زير، در صورتي    كدام
  )92علوم انساني، (  نمايد؟    مي

، در روزهاي خاصي از هفته، با تخفيـف، فـيلم           »الف«دهنده فيلم ويديويي در منطقه        اكثر مراكز كرايه  ) 1  
  . دادند كرايه مي

هايي كه فروخت، تعداد بيشتري فيلم اجـاره   نسبت به تعداد فيلم  » ويديو رسانه «، مركز   1385در سال   ) 2  
  .داد
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» الـف «فروختند، در منطقـه       دادند اما فيلم نمي     ، دو مركز كرايه ويديو كه فيلم كرايه مي        1385در سال   ) 3  
  . ايجاد شدند

  . دادند ها را به دوستان خود، قرض مي كردند، اغلب آن افرادي كه فيلمي را خريداري مي) 4  
هاي متعلق به دوره رنـسانس در شـهر پـاليتيتو در اثـر                هاي متمادي است كه ساختمان      ـ براي مدت  28

جـاي پـارك بـراي    . بيننـد  آيند، آسيب مـي  هاي توريستي كه به اين شهر مي       هاي اگزوز اتوبوس    آالينده
ها در كنار خيابان در هر زمانِ توقف توريستي،           اتوبوسوسايل نقليه محدود است و بنابراين بسياري از         

در . كنـد   هدف، به اندازه حركت اتوبوس، گازهاي سمي ايجـاد مـي            ايستند و اين ايستادنِ بي      بيهوده مي 
هاي توريـستي را      هايي را ايجاد كرده است كه حدود يك سوم اتوبوس           حال حاضر شهرداري پاركينگ   

هـاي اگـزوز      هـاي شـهر پـاليتيتو در اثـر آالينـده             آسيب به سـاختمان    دهد و بنابراين    در خود جاي مي   
  . ها، به طور قابل توجهي كاهش خواهد يافت اتوبوس
تر از موارد ديگر، استدالل فـوق را تأييـد    يك از موارد زير، در صورتي كه صيح فرض شود، قوي         كدام
  )92علوم انساني، (  كند؟    مي

جـايي    چهارم زمان حضور خود در شهر پـاليتيتو را صـرف جابـه              كهاي توريستي، كمتر از ي      اتوبوس) 1  
  . كنند اي به نقطه ديگر از شهر مي مسافرين از نقطه

هـا    كنند، به ناگزير در زماني كه مـسافرين آن          هاي توريستي كه جاي پارك پيدا نمي        برخي از اتوبوس  ) 2  
  . چرخند هاي شهر مي در حال بازديد هستند، در خيابان

هـا، در معـرض       اي اگـزوز اتوبـوس      هاي دوره رنسانس شهر پاليتيتو، عالوه بر خطر آالينده          مانساخت) 3  
  . هاي ديگر هم هستند تهديد با آلودگي

هـاي ايـن      هاي اگزوز تعداد معدودي خودرو در شهر پاليتيتو، تهديدي جدي بـراي سـاختمان               آالينده) 4  
  . شوند شهر محسوب نمي

كننـد و     هاي سنتي نمايشنامه انگليسي در دوره رنـسانس را رد مـي             تحليلـ امروزه مورخين ادبيات،     29
نويـسانِ دوره اليزابـت، يـك امـر تـاريخي             ديگر اين استدالل را كه دستاوردهاي ناگهـاني نمايـشنامه         

نامتعارف و نوعي بازكشفِ جادويي شكل نمايشي يونان باستان براي موضوعات انگليسي معاصر بـوده               
در عوض، بسياري از دانشجويان تئاتر، امروزه بـه نمايـشنامه دوره اليزابـت، بـه                . داست را قبول ندارن   
هاي   كنند كه از نظر ساختاري، شبيه به نمايشنامه سنتي محلي، به خصوص نمايش              عنوان چيزي نگاه مي   

  . اخالقي قرون وسطي است
  )92علوم انساني، (     يك از موارد زير، با متن فوق، مغايرت دارد؟          كدام

ها باشد، امروزه به عنـوان قـسمتي    شد نتيجه آني خالقيت نمايشنامه دوره اليزابت، كه زماني گمان مي  ) 1  
  . آيد از يك روند تاريخي به حساب مي

پردازد، اما ساختار و شـكل ايـن          اگرچه نمايشنامه انگليسي دوره رنسانس به موضوعات انگليسي مي        ) 2  
  . ونان استنمايشنامه، مشابه نمايشنامه كالسيك ي
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  . اي داشته است نظر مورخين نسبت به پيشينيان نمايشنامه انگليسي دوره رنسانس، تغيير قابل مالحظه) 3  
  . باشد انگلستان، داراي سنت نمايشنامه، قبل از دوره رنسانس مي) 4  
كـه داراي   تواند شهرت و اعتبار افرادي را         بالقوه مي » الف«كتاب جديد آقاي    : اي به يك ناشر     نامهـ  30

با اين وجود، خوانندگان كتاب نبايد به انتقادهـاي         . اند، تخريب كند    هاي مديريتي رده باال بوده      مسئوليت
براي همه آشـكار اسـت و انتقادهـاي او فقـط            » الف«نگرش مغرضانه آقاي    . اهميت دهند » الف«آقاي  

 خـود مـسئوليت واقعـي       افـرادي كـه هرگـز در زنـدگي        . كند  افرادي كه شبيه او هستند را متقاعد مي       
  . اند و نخواهند داشت و لذا داراي صالحيت براي قضاوت نيستند نداشته

  )92علوم انساني، (  هاي ضعيف زير است؟        يك از تكنيك    استدالل فوق، حاوي كدام    

فرض مسلم استدالل، آن است كه مورد نقد قرار دادنِ منشأ و پايه يك ادعا، براي رد آن ادعـا، كـافي     ) 1  
   .است

، »الـف «اين استدالل، بر اين فرض مسلم استوار است كه اكثريت مردم با نگرش ضد مديريتي آقـاي           ) 2  
  . عقيده هستند هم

  . كند استدالل فوق، از كلمه مسئوليت در بيش از يك معني استفاده مي) 3  
  . اين استدالل، علت و معلول را اشتباه گرفته است) 4  
كنيد، احتمـال پوسـيدگي        از اين كه چه نوع خميردنداني استفاده مي        نظر  ـ مسواك زدن منظم، صرف    31

هـا   زنيد، با كندن پـالك      اند كه وقتي مسواك مي      دانشمندان به اين نتيجه رسيده    . دهد  دندان را كاهش مي   
دنـدان خـود   : بنابراين فلورايد را فراموش كنيد. دهيد از دندان و لثه خود پوسيدگي دندان را كاهش مي   

  .  بزنيد و با پوسيدگي دندان خداحافظي كنيدرا مسواك
  )91، پزشكيعلوم (  باشد؟     كدام مورد، نقدي بر استدالل متن فوق مي       

دهـد، دليـل كـافي نيـست كـه فلورايـد              اين واقعيت كه مسواك زدن پوسيدگي دندان را كاهش مـي          ) 1  
  . ارزش باشد بي

  . مردم اكثر اوقات بر روي دندان خود، پالك دارند) 2  
  . اند دانشمندان درباره فلورايد در اشتباه بوده) 3  
  . كنند هاي خود جدا مي  پالك را به طور كامل از دندان و لثه افراد بسيار نادري با مسواك زدن،) 4  

 و دوازده داوطلب سالم كـه در عـوض داراي ژن            Apo-A-IV-1ـ دوازده داوطلب سالم داراي ژن       32
Apo-A-IV-2    ه از يك رژيم غذايي مشابه كه داراي كلسترول باال بود، اسـتفاده              بودند، هر كدام روزان

پس از سـه هفتـه، ميـزان        . سطح باالي كلسترول خون، نشانگر افزايش خطر بيماري قلبي است         . كردند
كلسترول در خون گروه دوم تغيير نكرده بود، در حالي كه ميزان كلسترول خون افـراد گـروه اول كـه                     

  .  درصد افزايش يافته بود20دند،  بوApo-A-IV-1داراي ژن 
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  )91، پزشكيعلوم (  شود؟    توسط استدالل فوق، بيشتر از موارد ديگر، تأييد مي             كدام مورد، 
  . تواند جلوي افزايش كلسترول خون را بگيرد  ميApo-A-IV-1وجود ژن ) 1  
نـشان بـه حـدي      باشند، زماني كه ميـزان كلـسترول خو          مي Apo-A-IV-2بدن افرادي كه داراي ژن      ) 2  

  . كند رسد، كلسترول دفع مي خاص مي
توانند خطـر ابـتال بـه ايـن بيمـاري را بـا                باشند، مي     اكثر افرادي كه در خطر ابتال به بيماري قلبي مي         ) 3  

  . انتخاب يك رژيم داراي كلسترول پايين به حداقل برسانند
  . آورد  خون را پايين ميباشند كه ميزان كلسترول تقريباً نيمي از مردم حامل ژني مي) 4  
بينند كـه قـدرت    هاي جديد را به عنوان چيزي مي  ـ افرادي كه قدرت سياسي دارند، معموالً فنĤوري       33
هاي اخالقي    ها و ايده    ها معموالً استدالل     در حالي كه آن     كند،  دهد و يا محافظت مي      ها را گسترش مي     آن

ن ابتكار و نبوغ فني كـامالً همـراه بـا منـافعي بـراي               بنابراي. دانند  را نوعي تهديد براي قدرت خود مي      
هايي است كه اين نبوغ را دارند، در حالي كه نوآوري اخالقي فقط باعث دردسر براي كساني است                    آن

  . باشند كه اين ويژگي را دارا مي
  بخشد؟   بيشتر از موارد ديگر، استدالل فوق را قوت مي كدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود،

  )91، پزشكيعلوم (  
دهنـد، معمـوالً سـود نـوآوري خـود را          هاي جديد براي توجيه قدرت سياسي ارائه مي         كساني كه راه  ) 1  

  . برند مي
كنند كساني را كه داراي قدرت        روند كه تالش مي     هاي جديد معموالً توسط كساني به كار مي         فنĤوري) 2  

  . سياسي هستند، شكست دهند
گذارنـد و     كنند برايـشان مفيـد هـستند، اجـر مـي            اسي معموالً به كساني كه فكر مي      افراد قدرتمند سي  ) 3  

  . كنند كساني را كه برايشان تهديد باشند، تنبيه مي
  . باشند نوآوري اخالقي و نبوغ فني، هرگز هر دو با هم، از آن يك فرد نمي) 4  
 كلسترول خـون معطـوف      هاي دارويي و متخصصين بهداشت، توجه خود را به          ـ اين روزها شركت   34
ايـن  . مان باالتر باشد، ريسك مردن در اثر حمله قلبي بيشتر است            هر چه ميزان كلسترول خون    . اند  كرده

مسأله منطقي است، چرا كه بيماري قلبي نسبت به هر كدام از ديگر عوامـل، سـاالنه افـراد بيـشتري را                     
تواند مقدار كلسترول خـون   ر كدام ميحداقل سه عامل ـ سيگار، پرخوري و عدم تحرك ـ ه  . كشد مي

  . را تحت تأثير قرار دهد
  )91، پزشكيعلوم (  توان از متن فوق، نتيجه گرفت؟         يك از موارد زير را مي     كدام
اگر فردي ميزان كلسترول خون خود را تحت نظر داشته باشد، ريسك ابتالي وي به بيماري كـشنده                  ) 1  

  . قلبي پايين است
  . باشد با كلسترول باال، علت اصلي مرگ افراد مييك رژيم غذايي ) 2  
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  . توان تغيير داد ريسك بيماري كشنده حمله قلبي را با تغييراتي در سبك زندگي مي) 3  
دهد، از طريق تغيير سطح كلـسترول         تنها راهي كه سيگار، ريسك ابتال به بيماري قلبي را افزايش مي           ) 4  

  . باشد خون مي
هاي ماقبل تـاريخ،   اي در دوره هاي تعيين شرايط آب و هوايي منطقه     دترين روش ـ يكي از قابل اعتما    35

بـا مقايـسه ايـن      . هاي يخچالي در دوران گذشـته مـدفون شـدند           مطالعه گرده گياهاني است كه در يخ      
توانند تعيين كنند كـه       طور تقريبي مي    هاي گرده با هاگ گرفته شده از گياهان امروز، دانشمندان به            نمونه
هـاي تعيـين سـن از         عالوه بر اين، با انجام تكنيـك      . زمان مدفون شدن گرده، هوا چگونه بوده است       در  

توانيم تعيين كنيم كه چه زماني شرايط آب و هوايي خاص در قسمتي از زمين                 طريق راديو كربن، ما مي    
  . شايع بوده است

  )91، پزشكيم علو(  توان از متن فوق، استنباط نمود؟         يك از موارد زير را مي     كدام
  .  كره زمين، دستخوش تغييرات يخچالي متعددي شده است )1  
  . برخي گياهان خاص، مرتبط با شرايط آب و هوايي خاص هستند) 2  
  . تعيين سن با روش راديو كربن، با شواهد يخچالي قابل تأييد است) 3  
  . نهشتگي و مدفون شدن گرده، روندي نسبتاً مداوم است) 4  

 
 

 
 

  : اييراهنم
سؤاالت را به دقت بخوانيد و پاسخ       . گيرد  در اين بخش، توانايي تحليلي شما مورد سنجش قرار مي         

  . صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيد
  .  پاسخ دهيد40 تا 36با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

        ))))92929292علوم پزشكي علوم پزشكي علوم پزشكي علوم پزشكي ((((

شك پس از انجام معاينـه و گـرفتن نـوار قلـب،      به كلينيك مراجعه و پز     C و   A  ،Bسه بيمار به اسامي     
 9 تـا    1ترتيب انجام هر مرحلـه از اولـين تـا آخـرين مرحلـه، از                . ها دارو تجويز نموده است      براي آن 
  : در اين خصوص، اطالعات زير موجود است. اند گذاري شده شماره
 . فته استتجويز دارو براي هيچ بيماري، قبل از معاينه و گرفتن نوار قلبش، صورت نگر •

 .  صورت گرفته استC و بعد از معاينه B، دقيقاً قبل از گرفتن نوار قلب Aمعاينه  •

• Aابتدا معاينه شده و سپس از وي نوار قلب گرفته شده است  . 

 .  صورت گرفته استA، زودتر از گرفتن نوار قلب Bتجويز داروي  •

• B  ،آخرين نفري اسـت كـه معاينـه         نه اولين نفري بوده است كه از او نوار قلب گرفته شده و              نه 
 . شده است

  تحليلي : سوم بخش 
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  تواند باشد؟   مي )كساني(ـ دومين نفري كه معاينه شده است، چه كسي 36
   1 (A ،B  و C  2(  فقط A  3 (A و  C  4 ( فقطC  
  تواند صورت بپذيرد؟  ، در كدام مراحل زير، ميBـ تجويز داروي 37

   7 و 6، 5) 4   6 و 5  )3  8 و 7، 6) 2   7 و 6) 1  
   آخرين نفري است كه براي وي دارو تجويز شده است؟C  ـ در چند حالت مختلف،38

   صفر   )4   4) 3  2  )2  6) 1  
يـك از مـوارد زيـر، صـحيح            كدام   بوده باشد،  Cگانه، مربوط به بيمار       9ـ اگر شروع و ختم مراحل       39

   است؟ 
I . گرفتن نوار قلبAاستطور متوالي انجام شده   و تجويز دارويش، به .  

II . گرفتن نوار قلبB طور متوالي انجام شده است  و تجويز دارويش، به .  
III . گرفتن نوار قلبCو معاينه وي، به طور متوالي انجام شده است  .  

  1 (II و III  2 ( فقطIII  3 (I و II  4 ( فقطII  
ارد زيـر، لزومـاً در      يك از مـو     ـ اگر در مرحله هفتم، داروي يكي از بيمارها تجويز شده باشد، كدام            40

   ؟  خصوص دو مرحله آخر، صحيح است
  گرفتن نوار قلب يك بيمار و تجويز داروي بيمار ديگر ) 1  
  گرفتن نوار قلب و تجويز داروي يك بيمار ) 2  
  تجويز داروي دو بيمار ) 3  
  كدام  هيچ) 4  

  
  .  پاسخ دهيد45 تا 41با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

 

        ))))92929292علوم پزشكي علوم پزشكي علوم پزشكي علوم پزشكي ((((

آقاي حسيني به همراه همسر و فرزندش، در تدارك يك مسافرت، قرار است شش وسـيله شـامل سـه                    
تاپ و يك كيف دستي را از آپارتمـان           يك كيف سامسونت، يك لپ    ) بزرگ، متوسط، كوچك  (چمدان  

در هـر مرتبـه     شان طوري انتقال دهند كه هر فرد در مرتبه اول، حداقل يـك وسـيله و                   خود، به اتومبيل  
در خـصوص انتقـال     . بـرد   هر فرد، حداكثر دو مرتبه وسيله مـي       . ديگر، حداكثر دو وسيله را حمل كند      

  : وسايل، كه هر كدام توسط يك نفر و به تنهايي صورت گرفته، اطالعات زير، موجود است
 . تواند حمل كند فرزند خانواده، در هر مرتبه، بيش از يك وسيله را نمي •

 . كند  سه چمدان را حمل مينهدر مجموع، سه وسيله و البته، آقاي حسيني  •
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تاپ و كيف دستي نيز، توسـط يـك نفـر             كيف سامسونت و چمدان بزرگ، توسط يك نفر و لپ          •
 . شوند حمل مي

اي را حمل كند، وي بـراي مرتبـه اول            اگر نياز باشد، همسر آقاي حسيني براي مرتبه دوم وسيله          •
 . تاپ را برده است لپ

 . شوند  هر دو توسط يك فرد، حمل مينه كوچك و كيف دستي، در اولين مرتبه و البته چمدان •

 

   ؟ نيستيك از موارد زير، صحيح  ـ كدام41
  . تواند چمدان متوسط را ببرد همسر آقاي حسيني، براي دومين مرتبه مي) 1  
  . تواند توسط هر كدام از افراد برده شود چمدان متوسط، مي) 2  
  . تواند همزمان توسط يك فرد برده شود ي و يك چمدان، ميكيف دست) 3  
  . تواند توسط هر كدام از افراد برده شود تاپ مي لپ) 4  
  تواند باشد؟ يك از موارد زير مي ـ اگر فرزند آقاي حسيني، دو وسيله را ببرد، آن دو وسيله، كدام42

I .تاپ  كيف دستي و لپ  
II . چمدان بزرگ و كيف سامسونت  

III .هاي كوچك و متوسط  چمدان  

  1 (I ،II و III  2 (I و III   3 (I و II  4 ( فقطI 

تاپ، در نوبت دوم برده شوند، اين دو وسيله، بـه ترتيـب توسـط چـه                   ـ اگر كيف سامسونت و لپ     43
   توانند برده شوند؟  كساني مي

I . پدر و فرزند  
II . شوهر و همسر  

III . فرزند و پدر  

  1 (I و II  2 (I و III  3 (II و III  4 (كدام  هيچ  
   تواند باشد؟ يك از موارد زير، مي  وسيله باقيمانده، كدام ـ اگر در نوبت اول، پنج وسيله برده شود،44

  همه موارد ) 4  كيف سامسونت ) 3  تاپ  لپ) 2  چمدان بزرگ ) 1  
  شوند؟   سه وسيله در نوبت اول و سه وسيله در نوبت دوم برده مي ـ در چند حالت مختلف،45

1 (2  2 (4  3 (3  4 (6   
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  .  پاسخ دهيد50 تا 46با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي
 

        ))))92929292دامپزشكي، كشاورزي دامپزشكي، كشاورزي دامپزشكي، كشاورزي دامپزشكي، كشاورزي ((((

زمـاني،  )  لزوماً بـه ترتيـب     نه(هاي خانوادگي     پنج نفر به اسامي سعيد، ناصر، پيمان، مريم و ترانه با نام           
هاي زرد، سبز،     هايي به رنگ    ي خود را روي يك طرف برگه      ها  آقايي، جمالي، رضايي و كمالي، ابتدا نام      

طور تصادفي، يك برگه      ها را داخل يك ظرف ريخته و هر فرد به           سپس آن . نويسند  آبي، قرمز و سفيد مي    
در خصوص نوشتن نـام     . نويسد  دارد و پشت آن برگه، نام خانوادگي خود را مي           را از داخل ظرف برمي    

  : ، اطالعات زير موجود استو نام خانوادگي اين پنج نفر
 .  روي برگه سبز نوشته شده است باشد، نام كوچك آقاي جمالي كه ناصر نمي •

 . يك طرف برگه سفيد، مريم و طرف ديگر آن، زماني درج شده است •

اي، نام كوچك يك خانم درج شده باشد، پشت آن، نام خانوادگي يك               اگر روي يك طرف برگه     •
 . مرد درج شده است

 . اند هاي سبز و زرد نوشته هاي خانوادگي خود را روي برگه  سعيد، به ترتيب نامپبمان و •

توان نام و نام خانوادگي يكي        ، مي )از راست به چپ   (هاي زرد و قرمز       با كنار هم قرار دادن برگه      •
 . از اين افراد را خواند

 

  اي با كدام رنگ، نوشته شده است؟   ـ نام خانوادگي ترانه، روي برگه46
  قرمز ) 4  .توان تعيين كرد نمي) 3  سبز ) 2  آبي ) 1   
اي با كـدام   ، روي برگه سبز نوشته شده باشد، نام كوچك وي روي برگه»آقايي«ـ اگر نام خانوادگي  47

     رنگ، نوشته شده است؟
  سبز ) 4  . توان تعيين كرد نمي) 3  زرد ) 2  قرمز ) 1  
 ترانه نوشته شده، مشخصات كامـل يـك فـرد ديگـر             هايي كه نام و نام خانوادگي       ـ اگر پشت برگه   48

  نوشته شده باشد، نام خانوادگي مريم، پشت برگه چه كسي نوشته شده است؟   
  سعيد ) 4  ترانه ) 3  پيمان ) 2  ناصر ) 1  
   باشد؟  تواند نمييك از موارد زير،  ـ اسامي نوشته شده روي برگه آبي رنگ، كدام49

  سعيد و نام خانوادگي مريم ) 2   ناصر و نام خانوادگي مريم) 1  
  ناصر رضايي ) 4    سعيد جمالي ) 3  
هاي آبي و زرد را به ترتيب، از راست به چپ، كنار هم بگـذاريم و مشخـصات يكـي از            ـ اگر برگه  50

  تواند باشد؟     فرد، كدام مي افراد درست شود، آن
  ي ناصر زمان) 4  ناصر آقايي ) 3  سعيد آقايي ) 2  سعيد زماني ) 1  
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  .  پاسخ دهيد55 تا 51با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي
 

        ))))92929292كشاورزي كشاورزي كشاورزي كشاورزي  ( ( ( (

 

 تقسيم كرده و هر كدام را به كاشـت يكـي از             3 و   2،  1كشاورزي، زمين زراعي خود را به سه قسمت         
ـ        وي چهار مرحلة آماده   . دهد   اختصاص مي  C و   A  ،Bانواع سبزي    ر سازي، كاشت، آبياري و برداشت ه
سازي اولين زمـين،      آماده. دهد  انجام مي ) هر مرحله، در يك ماه    (ها را در چهار ماه متوالي         كدام از زمين  

. پـذيرد    ماه بعد، برداشت آخرين محصول نيـز صـورت مـي           7شود و حداكثر      در فروردين ماه آغاز مي    
  : اطالعات زير موجود است

 . پذيرد   صورت ميC، همزمان با برداشت محصول Aكاشت محصول  •

 . پذيرد  صورت مي3، همزمان با برداشت محصول زمين شماره 2آبياري زمين شماره  •

  
 در كدام مـاه  1، در ارديبهشت ماه صورت گرفته باشد، آبياري زمين شماره        Bـ اگر كاشت محصول     51

  صورت گرفته است؟  
  تير) 4  خرداد ) 3  مرداد ) 2  شهريور ) 1  
سـازي    اشت محصول زميني ديگر، در يك ماه صورت بپـذيرد، آمـاده           سازي زميني و برد     ـ اگر آماده  52
  ، در كدام ماه صورت گرفته است؟  Bزمين 
  تير ) 4  ارديبهشت ) 3  خرداد ) 2  فروردين ) 1  
، زودتر از بقيه    )يا زمين ( باشد، آبياري كدام محصول      Bشود،    ـ اگر آخرين محصولي كه برداشت مي      53

  بوده است؟   
  1 (A  2 (2زمين شماره ) 4  1زمين شماره ) 3  3ماره زمين ش   
يك از موارد زير، در        با آبياري قطعه زميني ديگر، مقارن باشد، كدام        2سازي زمين شماره      ـ اگر آماده  54

  ، صحيح است؟   Bخصوص برداشت محصول 
I .در مرداد ماه صورت گرفته است .  

II . صورت گرفته است2همزمان با آبياري زمين شماره  .  
III . همزمان با آبياري محصولAصورت گرفته است  .  

  1 (II و III  2 (I ،II و III  3 (I و III  4 (I و II 

تواننـد   ـ اگر آبياري و برداشت دو محصول، در تيرماه صورت گرفته باشد، آن دو محصول، كدام مي    55
  باشند؟  

  1 (B و A  2 (A و C  3 (B و C   4 (كدام  هيچ  
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  .  پاسخ دهيد60 تا 56طالعات زير، به سؤاالت با توجه به ا: راهنمايي

 

        ))))92929292دامپزشكي دامپزشكي دامپزشكي دامپزشكي ((((

 

 4 و   3،  2،  1هاي    ، به ترتيب با طول    D و   A  ،B  ،Cچهار زنجير   
هـايي كـه مطـابق شـكل          متري، قرار است از يك سر به مـيخ        

روبرو، در يك راستاي عمودي و بـه فواصـل يـك متـري از               
هاي   وديتاند، با رعايت محد     يكديگر روي ديواري نصب شده    

  . زير، آويزان شوند
 .تواند آويزان شود به يك ميخ دو زنجير نمي •

 . تواند آويزان شود هاي فرد مي  فقط به ميخDزنجير  •

 .  نبايد روي يكديگر قرار بگيرندC و Aزنجيرهاي  •

 .  قرار بگيردB، دقيقاً بايد وسط زنجير Cسر آويزان زنجير  •

 

   از كدام ميخ آويزان شده است؟   C قرار بگيرد، زنجير B زنجير ، رويDـ اگر يك متر انتهايي زنجير 56
  2) 2    . توان تعيين كرد نمي) 1  
  3 (3    4 (1   
   آويزان شده باشد، باالترين زنجيري كه نصب شده است، كدام است؟ 3 از ميخ شماره Dـ اگر 57

  C) 2    . توان تعيين كرد نمي) 1  
  3 (D    4 (A  
هـا نـصب       روي آن  D و   Aهايي كه زنجير       آويزان شده باشد، فاصله ميخ     B از وسط زنجير     Dـ اگر   58
  اند، از يكديگر، چند متر است؟  شده
  1 (4  2 (2  3 (3   4 (1  
، كـدام وضـعيت را      B و   D، فقط يك زنجير آويزان باشد، زنجيرهاي        4 و   3ـ اگر از حد فاصل ميخ       59

   نسبت به هم دارند؟
  1 (B باالتر از Dي هم قرار ندارند نصب شده ولي رو .  
  2 (B باالتر از Dنصب شده و يك متر روي هم قرار دارند  .  
  3 (Bتر از   پايينDنصب شده ولي روي هم قرار ندارند .  
  4 (Bتر از   پايينDنصب شده و يك متر روي هم قرار دارند .  
   آويزان شده باشد؟3 از ميخ شماره تواند نميـ كدام زنجير، 60

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

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 
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  .  پاسخ دهيد65 تا 61با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي
 

        ))))92929292زبان زبان زبان زبان ((((

توانـد    مي) 3 و   2،  1مسيرهاي شماره   (شخصي براي رفتن از منزل به محل كارش، از سه مسير متفاوت             
،  حالتِ پياده، خودروي شخـصي     5 حالت از    4 و حداكثر از     2وي در هر مسير، حداقل از       . استفاده كند 

در خصوص رفتن اين شخص از مبـدأ بـه          . تواند استفاده كند    اتوبوس شركت واحد، تاكسي و مترو مي      
  : مقصد، اطالعات زير موجود است

 . كند اگر شخص در مسيري از تاكسي استفاده كند، از خودروي شخصي استفاده نمي •

 . تواند از مترو استفاده كند  برود، نمي1اگر شخص از مسير  •

 . تواند هم از اتوبوس و هم از مترو استفاده كند  مي3مسير شخص فقط در  •

تواند قسمتي از مسير محل كار تا منزل را پياده برود كه يـا آن مـسير، مـسير          شخص در صورتي مي    •
 .  آن مسير را با خودروي شخصي رفته باشد و يا هر دو كه قسمتي از  باشد، و يا اين2شماره 

  .  از خودروي شخصي و هم از اتوبوس استفاده كندتواند هم شخص در هيچ مسيري نمي •
 

   استفاده از تاكسي و مترو بپيمايد؟ بدونتواند  ـ شخص كدام مسيرها را مي61
  هر سه مسير ) 4  3 و 1  )3  3 و 2) 2  2 و 1) 1  
  تواند با استفاده از چهار حالت بپيمايد، كدام است؟ ـ تعداد مسيرهايي كه شخص مي62

   3) 4  1 )3  2) 2   صفر  )1  
تواند استفاده كند و هم قسمتي از مسير را پيـاده             ـ در چند حالت مختلف، شخص هم از تاكسي مي         63

  برود؟ 
  1 (1  2 (3  3 (2  4 (4  
   حالت، طي كند؟5 حالت از 3قط با تواند ف ـ شخص چند مسير از سه مسير را مي64

  هر سه مسير ) 4  1) 3   2) 2  صفر ) 1  
  تواند بپيمايد؟  د حالت مختلف، مي را به چن1ـ شخص مسير 65

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

  .  پاسخ دهيد70 تا 66با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي
 

        ))))92929292زبان زبان زبان زبان ((((

در ايـن آزمـون،     . دهـد    پاسخ مي  D و   A  ،B  ،Cاي، به چهار سؤال       داوطلبي در يك آزمون چهار گزينه     
هـاي صـحيح و       در خصوص پاسـخ   .  است نگرفتهاي قرار     بهپاسخِ صحيح هيچ دو سؤالي در گزينه مشا       

  : هايي كه داوطلب انتخاب كرده است، اطالعات زير موجود است پاسخ
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اي كه براي سؤال قبل انتخـاب كـرده           كند، با گزينه    اي كه داوطلب براي هر سؤال، انتخاب مي         گزينه •
 . است، يكي نيست

 را انتخـاب نكـرده   2 و براي هيچ سـؤالي، گزينـه    را انتخاب كرده4داوطلب براي دو سؤال، گزينه      •
 . است

 . ، دو گزينه متوالي استC و Bهاي  پاسخ صحيح سؤال •

 . كند، دو گزينه متوالي است  انتخاب ميC و Dهاي  پاسخي كه داوطلب براي سؤال •

 . اي مشابه است  داده است، گزينهD و پاسخي كه داوطلب به سؤال Aپاسخ صحيح سؤال  •

 

 باشد و فقط به يك سؤال پاسخ صحيح داده باشد، پاسـخ             3، گزينه   Aاسخ داوطلب به سؤال     ـ اگر پ  66
  ، در كدام گزينه قرار گرفته است؟ Dصحيح سؤال 

1 (4  2 (2  3 (3  4 (1   
 باشـد،   4ـ اگر داوطلب فقط به يك سؤال، پاسخ صحيح داده باشد و پاسخ آن سـؤال هـم، گزينـه                     67

   باشد؟ 2تواند گزينه  ، مي)ها سؤال ( پاسخ صحيح كدام سؤال
  كدام  هيچ) C  4فقط ) C  3 و B  2 (Bفقط ) 1  
   رخ دهد؟ تواند نمييك از موارد زير،   باشد، كدام1، گزينه Dـ اگر پاسخ سؤال 68

  . داوطلب به دو سؤال، پاسخ صحيح بدهد) 2  . ، پاسخ صحيح بدهدAداوطلب به سؤال ) 1  
  . داوطلب به هيچ سؤالي، پاسخ صحيح ندهد) 4  . هد، پاسخ صحيح بدBداوطلب به سؤال ) 3  
 را انتخاب كرده باشـد، بـه        1 است، گزينه    4ـ اگر داوطلب، براي سؤالي كه پاسخ صحيحش گزينه          69

  تواند پاسخ صحيح داده باشد؟ ، ميكدام سؤال
  1 (C  2 (A  3( B  4 (ها  كدام از سؤال هيچ  
هاي صحيح و هـم از نظـر حـاالت            ف براي پاسخ  هم از نظر حاالت مختل    (ـ در چند حالت مختلف      70

   است؟ 3، گزينه A، پاسخ صحيح سؤال )هاي داوطلب مختلف براي پاسخ
  1 (6  2 (2  3 (8  4 (4  

  .  پاسخ دهيد75 تا 71با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

        ))))92929292فني و مهندسي فني و مهندسي فني و مهندسي فني و مهندسي ((((

وضـعيت  . ، مواجـه اسـت  7 تـا  1هـاي   ره سؤال بـه شـما  7اي، با  داوطلبي در يك آزمون  چهار گزينه   
و » پاسخ غلط دادن  «،  »پاسخ صحيح دادن  «تواند يكي از سه حالت        پاسخگويي داوطلب به هر سؤال، مي     

  : در خصوص نحوه پاسخگويي اين داوطلب، اطالعات زير، موجود است. باشد» پاسخ ندادن«
 . دهد داوطلب به هيچ دو سؤال متوالي، پاسخ غلط نمي •

 . دهد ب به دو سؤال متوالي، پاسخ صحيح بدهد، به سؤال بعدي، پاسخ غلط مياگر داوطل •
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 . دهد اگر داوطلب به دو سؤال متوالي، پاسخ ندهد، به سؤال بعدي، پاسخ صحيح مي •

 . دهد هاي داراي شماره زوج، به يك سؤال پاسخ نمي داوطلب از بين سؤال •

، پاسـخ صـحيح و بـه        7 و   4دو سـؤال    ، پاسخ غلط بدهد، بـه يكـي از          3اگر داوطلب به سؤال      •
 . دهد ديگري، پاسخ غلط مي

 . ، سه وضعيت مختلف خواهد بود6 و 5، 4وضعيت پاسخگويي داوطلب به سه سؤال،  •

 . دهد داوطلب به اولين و آخرين سؤال، پاسخ مي •

 

 دهد، وضعيت وضعيت پاسخگويي     ، تنها سؤالي باشد كه داوطلب به آن پاسخ غلط مي          6ـ اگر سؤال    71
   دوم و سوم، به ترتيب كدام است؟ وي به دو سؤال

  بدون پاسخ، بدون پاسخ ) 2    صحيح، بدون پاسخ ) 1  
  . توان تعيين كرد نمي) 4    صحيح، صحيح ) 3  
  د به چهار سؤال، پاسخ غلط بدهد؟ توان ـ در چند حالت مختلف، داوطلب مي72

   3) 4  1) 3  2) 2  صفر ) 1  
اراي شماره فرد، پاسخ صحيح بدهد، كدام سـؤال بـا شـماره زوج را               هاي د   ـ اگر داوطلب به سؤال    73

   است؟ ندادهپاسخ 
  4) 2    . توان تعيين كرد نمي) 1  
  3 (6    4 (2  
 5،  4هـاي     وضعيت پاسخگويي وي به سؤال      ـ اگر داوطلب به دو سؤال نخست، پاسخ صحيح بدهد،           74
  ، به ترتيب كدام خواهد بود؟6و 

  صحيح، بدون پاسخ، غلط ) 2   صحيح، غلط، بدون پاسخ) 1  
  غلط، بدون پاسخ، صحيح ) 4  غلط، صحيح، بدون پاسخ ) 3  
، وضعيت پاسـخگويي وي بـه چنـد سـؤال           ندهدهاي سوم و چهارم، پاسخ        ـ اگر داوطلب به سؤال    75

  شود؟  ديگر، به طور قطع مشخص مي
  1 (1  2 (3   3 (2  4 (5   

 

  .  پاسخ دهيد80 تا 76ت با توجه به اطالعات زير، به سؤاال: راهنمايي
 

        ))))92929292علوم پايه علوم پايه علوم پايه علوم پايه ((((

در ايـن آزمـون،     . دهـد    پاسخ مي  D و   A  ،B  ،Cاي، به چهار سؤال       داوطلبي در يك آزمون چهار گزينه     
هـاي صـحيح و       در خصوص پاسـخ   .  است نگرفتهاي قرار     پاسخ صحيح هيچ دو سؤالي، در گزينه مشابه       

   :ر موجود استهايي كه داوطلب انتخاب كرده است، اطالعات زي پاسخ
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اي كه براي سؤال قبل انتخاب كرده         كند با گزينه    اي كه داوطلب براي هر سؤال، انتخاب مي         گزينه •
 . است، يكي نيست

 را انتخاب نكـرده     2 را انتخاب كرده و براي هيچ سؤالي، گزينه          4داوطلب براي دو سؤال، گزينه       •
 . است

  .، دو گزينه متوالي استC و Bهاي  پاسخ صحيح سؤال •

 . كند، دو گزينه متوالي است  انتخاب ميC و Dهاي  پاسخي كه داوطلب براي سؤال •

 . اي مشابه است  داده است، گزينهD و پاسخي كه داوطلب به سؤال Aپاسخ صحيح سؤال  •

 

   است؟ 1، پاسخ صحيح داده باشد، پاسخ صحيح كدام سؤال، گزينه Bـ اگر داوطلب به سؤال 76
  1 (A  2 (C  3 (B  4 (توان تعيين كرد نمي.  
 بـوده  4ح كدام سـؤال، گزينـه   ، پاسخ صحيح بدهد، پاسخ صحي    C و   Aهاي    ـ اگر داوطلب به سؤال    77

  است؟ 
  1 (D  2 (B  3 (C  4 (A 

 را انتخاب كرده باشد، پاسخ صـحيح        4 باشد و داوطلب گزينه      2، گزينه   Bـ اگر پاسخ صحيح سؤال      78
  ، كدام است؟ Dسؤال 
   4) 4  1) 3  . كردتوان تعيين نمي) 2  3) 1
 باشـد،   Bاي را انتخاب كرده باشد كه گزينـه صـحيح سـؤال               ـ اگر داوطلب، براي دو سؤال، گزينه      79

   است؟، كدامDپاسخ صحيح سؤال 
  . توان تعيين كرد نمي) 4   1) 3  4) 2  3) 1
باشـد،  ها را غلط زده       ، تمام سؤال  C و   Bـ اگر داوطلب، با انتخاب دو گزينه مختلف براي دو سؤال            80

  ها هستند؟   به ترتيب كدام گزينه،C و Aپاسخ صحيح دو سؤال 
   1 (3 ، 1  2 (4 ، 1  3(  3 ، 2  4 (4 ، 2   

 

 
 

  : راهنمايي
هـاي كمـي، اسـتعداد        اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سؤاالت كمي، شامل مقايـسه            

  . ، تشكيل شده است...عددي و رياضياتي، حل مسأله و
ه داشته باشيد به خاطر متفاوت بودن نوع سؤاالت اين بخش از آزمون، هر سؤال را براساس                   توج  ••••

  . اي كه در ابتداي هر دسته سؤال آمده است، پاسخ دهيد دستورالعمل ويژه

  كميتي : بخش چهارم 
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 را به دقت بخوانيد و جـواب هـر سـؤال را در پاسـخنامه             84 تا   81هر كدام از سؤاالت     : راهنمايي
  . عالمت بزنيد

        ))))92929292هنر هنر هنر هنر ((((

هاي مختلف ولي ثابـت، شـروع بـه     افزاري همزمان و با سرعت ، توسط نرمE و A  ،B  ،C ،Dپنج فايل   
 ثانيه پـس از شـروع، نـشان         24ها را     اند، جدول زير، اطالعات دانلود شدن اين فايل         دانلود شدن نموده  

  . دهد مي
 

kbفايل         سرعت      

S
  انلود شده           درصد د

    A       100           60%  

    B       80      40%  

    C        120      30%  

    D       60      80%  

    E       40      50% 

 
 

  رسد؟  ، به اتمام ميA، چند ثانيه ديرتر از دانلوت فايل Bـ دانلود فايل 81
  1 (20  2 (16  3 (30  4 (34   

   است؟  نشده، هنوز دانلود E و Dهاي   فايلـ تقريباً چند درصد از مجموع حجم82
  1 (24  2 (32  3 (70  4(  35  

  باشد؟    ميAـ نصف حجم كدام فايل، به اندازه حجم دانلود شده از فايل 83
  1 (B  2 (C  3 (E  4 (D 

  شود؟   دو برابر شود، باقيمانده اين فايل، در چند ثانيه دانلود ميCـ اگر سرعت دانلود شدن فايل 84
  1 (24  2 (17  3 (28  4 (34   

  .  پاسخ دهيد88 تا 85با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

        ))))92929292زبان زبان زبان زبان ((((

در . امتيازها اعداد طبيعـي هـستند     . اند   امتيازدهي شده  C و   A  ،Bهفت سايت همكار، توسط سه روش       
برخـي از   . ه اسـت  ها به صورت زير، محاسبه شد       ها، امتياز هر كدام از سايت       نهايت، جهت تلفيق روش   

  . اند  نشان داده شدهx8 تا x1اطالعات جدول كه در دست نيست، به صورت 

  )اختالف بيشترين و كمترين امتياز + (Bامتياز روش  = Dامتياز روش 
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  7سايت   6سايت   5سايت   4سايت   3سايت   2سايت   1سايت   
  A  52  54  3x  5x 49  67  49روش 

  B  50  55  44  50  x6  50  52روش 

 C  1x  51  48  50  42  7x  8xروش 

  D  52  2x  4x  51  60  51 57روش 

 

  تواند باشد؟   چند حالت مختلف مي، بهC از روش 1ـ مقدار امتياز سايت 85
  1 (3  2 (2  3(  1  4 (4  
   ، كدام مقدار خواهد بود؟2x و 1x باشد، اختالف 6xتر از   كوچك1xـ اگر 86

  1 (8  2 (9  3 (6  4 (7   
   قرار داد؟ 3xتوان به جاي  ، چند عدد مختلف، مينباشد ماكزيمم 3x مساوي باشند و 4x و 3xـ اگر 87

  1(  3    2 (2    
  . هيچ حالتي وجود ندارد) 4    1) 3  
ايت، جايگاه چهارم را كـسب      ، كدام س  Dبندي     باشد، بر اساس رتبه    6x، دو واحد كمتر از      3xـ اگر   88

   خواهد كرد؟ 
  1 (1  2 (3  3 (4  4 (7  

  .  پاسخ دهيد92 تا 89با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

        ))))92929292تربيت بدني تربيت بدني تربيت بدني تربيت بدني ((((

هاي كسب شده توسط ورزشكاران پنج تيم نخست مسابقات ورزشـي را نـشان                جدول زير، تعداد مدال   
كـه در  ) مـرد يـا زن  (هد كه در هر تيم، چند درصد از ورزشـكاران  د نمودار زير، نيز نشان مي    . دهد  مي

كننده    درصد از مردان شركت    C  ،8مثالً در تيم    . اند  اند، موفق به كسب مدال شده       مسابقات شركت كرده  
  . اند اند و بقيه حذف شده كننده، مدال گرفته  درصد از زنان شركت32و 

  برنز  نقره  طال  مدال

   جنسيت

  تيم
  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  جمع

A 8  4  5  5  2  4  28  

B 6  2  1  5  6  4  24  

C 3  3  4  4  3  1  18  

D  1  3  4  2  2  4  16  

E 1  1  3  1  3  5  14  

  100  18  16  17  17  13  19  جمع
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  ؟ اند نشده، موفق به كسب مدال Cكننده از تيم  ـ چند نفر از ورزشكاران زنِ شركت89

  1 (17  2 (15  3 (18  4 (16  
، چند نفـر بيـشتر از ورزشـكاران زنِ    E و Dكننده از دو تيم      مسابقات، ورزشكاران مردِ شركت   ـ در   90

  اين دو تيم بوده است؟    
  5) 4  2) 3  3) 2  صفر ) 1  
  اند؟    ، موفق به كسب مدال شدهBـ چند درصد از ورزشكاران تيم 91

  1(  35  2 (30  3 (32  4 (24  
  اند؟     آوران زن بوده ، مدالD و Cو تيم ـ تقريباً چند درصد از ورزشكارانِ د92

  1 (7  2 (8  3 (7/5  4 (6/8  
 

  .  پاسخ دهيد96 تا 93با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي
 

        ) ) ) ) 92929292علوم پزشكي علوم پزشكي علوم پزشكي علوم پزشكي ((((

، تعداد كل بيماران ورودي بـه يـك مركـز پزشـكي،     1390 و پنج روز اول سال 89سه روز آخر سال   
 بيمار كـه در   369از بين   . بوده است كه اطالعات برخي از روزها در دسترس نيست         » الف«برابر جدول   
همچنـين جـدول    . اند   بوده 89 نفر مربوط به روزهاي آخر سال        140اند،     روز وارد مركز شده    8كل اين   

انـد و در همـان روز يـا           د بيمارستان شده  دهد كه در تاريخ مقرر وار       ، درصد بيماراني را نشان مي     »ب«
بيمار حتي اگر در روزهاي آينده هم فوت كنـد، جـزو آمـار همـان روز            . اند  روزهاي آينده، فوت كرده   

  . از بين بيماران حوادث ترافيكي سرپايي، كسي فوت نكرده است. آيد ورود به بيمارستان به حساب مي
  
  

 

 Aتيم         B تيم        Cتيم          D تيم       Eتيم 
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حوادث 

  ترافيكي
  

  تاريخ

  سرپايي  بستري

مسموميت 

  COبا 

ر ساي

  عوامل
  كل

  

  تاريخ

بستري 

حوادث 

  ترافيكي

مسموميت 

  COبا 

ساير 

  عوامل

27/12/89  12  22  2  8      27/12/89  25  50  5/12  

28/12/89    20  5  5  40    28/12/89  10  20  0  

29/12/89  32  10  2  0      29/12/89  5/12  0  0  

1/1/90  2  42  8  20      1/1/90  0  25  10  

2/1/90  8  24  0  16      2/1/90  0  -  5/12  

3/1/90  2      15  32    3/1/90  0  -  20  

4/1/90  20  18  0  0  38    4/1/90  20  -  5/12  

5/1/90    8  2  8      5/1/90  25  0  5/12  

  » ب«                             جدول       »الف«           جدول 
 

  اند؟  وارد مركز پزشكي شده، »ساير عوامل«، چند بيمار تحت عنوان 1389ـ در سه روز آخر سال 93
  1 (20  2 (22  3 (19  4 (25   

، چند نفر تحت عنوان بيمار حوادث ترافيكي، در بيمارستان بستري           1390ـ در پنج روز ابتدايي سال       94
  اند؟ شده
  1 (53  2 (40  3 (36  4 (38   

  اند؟  اند، فوت كرده  وارد مركز پزشكي شده28/12/89ـ چند درصد از بيماران كه در تاريخ 95
  1 (5/2  2 (5  3(  5/8  4 (7   

 فوت كرده باشند، حداقل چند درصد افراد        3/1/90كننده، در تاريخ       درصد از افراد مراجعه    25ـ اگر   96
  اند؟  ، در اين تاريخ فوت شدهCOكننده به مركز پزشكي، در اثر مسموميت به  مراجعه

   56) 4  34) 3  صفر ) 2  33) 1  

 

  .  پاسخ دهيد100 تا 97عات زير، به سؤاالت با توجه به اطال: راهنمايي
 

        ) ) ) ) 92929292دامپزشكي دامپزشكي دامپزشكي دامپزشكي ((((

پس از ايـام تعطـيالت      . باشد   مي E و   A  ،B  ،C  ،Dيك ايستگاه پرداخت عوارض، داراي پنج خروجي        
نمـودار سـمت    . هـا مـشخص شـد       هاي تعداد خودروي عبوري از اين خروجي        نوروز، نتايج آمارگيري  

هـا و جـدول سـمت چـپ، نـسبت       ز هر كـدام از خروجـي  راست، درصد تعداد خودروهاي عبوري ا     
سوز و همچنين نسبت خودروهاي با راننده مرد به خودروهاي بـا      سوز به دوگانه    خودروهاي عبوري تك  
  .  عبور كرده استCسوز از خروجي   خودرو تك4230همچنين . دهد راننده زن را نشان مي
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  تواند مرد بوده باشد؟   مي اند،  گذشتهCسوز كه از خروجي  داكثر چند خودروي دوگانهـ راننده ح97

  1 (2256  2 (2538  3 (4512  4 (3614  
  ، زن بوده است؟ Dسوز عبوري از خروجي  ـ راننده حداقل چند خودروي دوگانه98

  1 (1692  2 (2924  3 (5838  4 (5828  
   اند؟  عبور كردهC و Bهاي  زن، از خروجيـ به طور ميانگين، چند خودرو با راننده 99

  1 (6768  2 (5640  3 (4512  4 (5076  

         باشد؟نكردهسوز با راننده زن عبور  ـ از كدام خروجي ممكن است، خودروي دوگانه100

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

  سوز دوگانه  سوز تك  
راننده 

  مرد

راننده 

  زن

  A  1  5  4  1خروجي 

  B  2  3  2  1خروجي 

  C  5  3  1  2خروجي 

  D  1  1  3  5خروجي 

  E  2  4  5  4خروجي 
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  متن اول
  : خالصه متن
  صنوعي سيستم گوارش م: هاي مصنوعي ساخت ارگانيزم: پاراگراف اول
تـري بـدون      ها با داشتن سامانه قابل تغذيه، خود قادر خواهند بود براي مدت طوالني              روبات: پاراگراف دوم 

  . دخالت انسان كار كنند
  .  را ساخته است3روبات اكوبوت ) مدير يك آزمايشگاه علوم روباتي(كريس ملهويش : پاراگراف سوم
  . خيلي بهتري خواهد بود روبات diarrhoea-botملهويش : پارگراف چهارم
تواند به مدت يك هفته به فعاليت          مي 3با طراحي يك دستگاه گوارش در روبات، اكوبوت         : پاراگراف پنجم 

  . خود بدون دخالت انسان ادامه دهد
عملكرد ماننـد   . (كند  استفاده از يك پمپ رولي كه با كمك نيروي جاذبه كار مي           : يرپولوس: پاراگراف ششم 
  ) انروده بزرگ انس
كننده، مواد غذايي الزم را به دسـت   در ابتداي فرايند هضم، روبات با چسبيدن به يك تغذيه      : پاراگراف هفتم 

  . آورد مي
 روبـات رخ    MFC كـاهش در دهليـز آنـد         -اين فرايند به واسطه يك واكـنش اكـسايش          : پاراگراف هشتم 

  . دهد مي
  . باشد  از نيروي جاذبه ميها بر اساس استفاده طراحي و چينش سلول: پاراگراف نهم
هاي سوختي قادرند چيزي در حدود يك درصد انرژي شـيميايي موجـود          سلول: يروپولوس: پاراگراف دهم 

  . تواند موجب توليد انرژي بيشتري شود استفاده از قطعات سفارشي، مي. در غذايشان را استخراج كنند
كـار كـردن روي     ):  وزارت دفاع آمريكـا    EATRسرپرست پروژه   (رابرت فينكل اشتاين    : پاراگراف يازدهم 

  . فايده است  بيMFCفناوري 
زاي آلي، انرژي خود را از سوزاندن          به جاي خوردن يا هضم كردن مواد انرژي        EATR: پاراگراف دوازدهم 

  . آورد آن به دست مي
از سوخت را    اين است كه تقريباً تمامي انرژي قابل استحصال          MFCهاي    يكي از مزيت  : پاراگراف سيزدهم 

  . كنند مصرف مي
  . داند اساس مي هاي گوشتخوار را بي ملهويش ترس از روبات: پاراگراف چهاردهم

 

 90-92 تست منتخب آزمون دكتري 100پاسخنامه 

  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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  1ـ گزينه 1
  . هاي مستقل صحبت كرده است متن در خصوص سيستم گوارش مصنوعي و كاربرد آن در توليد روبات

   3ـ گزينه 2
 روبـات   diarrhoea-botكنـد كـه        تأكيد مـي   ملهويش«: به جمالت ابتدايي پاراگراف چهارم توجه كنيد      

البته اين روبات هم زباله توليد خواهد كرد؛ اما اولين روبـاتي اسـت كـه بـا                  . خيلي بهتري خواهد بود   
  » .كند سوخت آلي و بدون كمك انسان كار مي

   4ـ گزينه 3
 سـوخت اشـاره    در مصرف انرژي قابـل استحـصال از  MFCدر پاراگراف سيزدهم به مزيت استفاده از مواد       

  . شده است
   4ـ گزينه 4
�  I .  فرآيند اكسايش ـ كاهش در ناحيه قلبMFCبه جملـه اول  .  صحيح نيست.شود  روبات انجام مي

 كاهش قرار دارد كه در دهليـز آنـد          -در قلب اين فرايند، يك واكنش اكسايش        «: پاراگراف هشتم توجه كنيد   
MFCدهد  روبات رخ مي. «  

�  II.    هايي دو رديفه قرار گرفته است و در آنجا مـواد هـضم      تر از سلول    در جايي پايين  مخزن مركزي
  .  بر اساس پاراگراف نهم صحيح است.شوند نشده قبل از دفع شدن، دوباره تبديل به انرژي مي

�  III.      بر اساس پـاراگراف شـشم    .كند  به مثابه روده بزرگ در انسان عمل مي3پمپ رولي در اكوبوت
   .صحيح است

   1ـ گزينه 5
  . بر اساس پاراگراف هفتم، گزاره اول صحيح است

  دوممتن 
  : خالصه متن
  : توان به سه دسته تقسيم كرد ها را مي نشانه. نماد، نوعي از نشانه است: پاراگراف اول

 يك اصطالح، يـك نـام و يـا        ): نمادها(هاي قراردادي     ـ نشانه 3هاي تصويري؛     ـ نشانه 2هاي طبيعي؛     ـ نشانه 1
  . يك تصوير كه نماينده يك مفهوم در زندگي انسان است

 اشـكال و تـصاوير    شـوند،  كه كلمات باعث رسيدن و فهميدن مفهومي خاص مـي طور     همان :پاراگراف دوم 
توانند بـه آسـاني محمـل         شوند كه لغات نمي     اي در ذهن مي     قراردادي نمادين نيز به نوعي باعث تبلور معاني       

  . نمادهاي هندسي، نمادهاي گياهي و نمادهاي حيواني: اند ر سه دستهنمادها ب. ها باشند آن
مثالً دايـره مظهـر     . تر نسبت به ساير نمادها هستند        نمادهاي هندسي داراي بار معنايي قدسي       :پاراگراف سوم 

  . االضالع نمادي از هماهنگي و تناسب است كمال، مربع نماد ماده و واقعيت، مثلث متساوي
  مانند گل نيلوفر. نمادهاي گياهي در هنرهاي متنوعي كاربرد دارد: مپاراگراف چهار
  . اند حيوانات نيز مانند اشكال نمادين، محمل بار معنا براي ذهن انسان سنتي بوده: پاراگراف پنجم
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  1ـ گزينه 6
كـه  نمادها، در انتقال مفـاهيمي مـؤثر هـستند          «زيرا پاراگراف دوم اشاره دارد كه       . صحيح است ) 1(گزينه  
  . كه اصالً قابل انتقال نيستند  نه آن».ها را منتقل كنند توانند آن  نميبه آسانيلغات 
  . اي به آن نشده است زيرا در پاراگراف دوم متن اشاره. صحيح نيست) 2(گزينه 
اي به برتري نمادهاي حيوانات، نسبت بـه سـاير         زيرا در پاراگراف پنجم متن اشاره     . صحيح نيست ) 3(گزينه  

  . دها نشده استنما
... در هنر هخامنشي و ساسـاني، هنـدي و        «: زيرا در پاراگراف چهارم آماده است     . صحيح نيست ) 4(گزينه  
  » .توان رد پاي اين گل را بازجست مي
  2ـ گزينه 7

، نمادسازي در هنـر     3هر چند به موضوع گزينه      . گيري نمادها پرداخته است     در پاراگراف دوم به داليل شكل     
  . در اولويت بعدي قرار دارد) 2(ان سنتي، پرداخته شده است؛ اما نسبت به گزينه و ذهن انس

  2ـ گزينه 8
اصوالً نماد در هر فرهنگ، بسته به پيشينه تـاريخي و           . تواند در ابتداي پاراگراف دوم قرار گيرد        اين جمله مي  

ها معرف يـك معنـاي         انسان برخي نمادها هم در ميان تمامي     . شود  اي و فرهنگي آن قوم، تعريف مي        اسطوره
  . مشترك است

  1ـ گزينه 9
طور كه    در واقع همان  «: در جمله قبل از آن، توضيح داده شده است        » اين مشكل «در پاراگراف دوم، عبارت     

شوند، اشكال و تصاوير قـراردادي نمـادين نيـز بـه              كلمات باعث رسيدن و فهميدن مفهومي خاص مي       
  » .ها باشند توانند به آساني محمل آن شوند كه لغات نمي  مياي در ذهن نوعي باعث تبلور معاني

  4گزينه ـ 10
تر نسبت بـه البـاقي    نمادهاي هندسي داراي بار معنايي قدسي    «: به اولين جمله پاراگراف سوم توجه كنيـد       
  » .نمايند نمادها هستند و معاني تجريدي را باز مي

 
 

 
 

   2ـ گزينه 11
و نـه   (داند    التحصيالن نتيجه تورم نمرات مي      ستعداد درخشان را به فارغ    نويسنده افزايش اعطاي درجه ا    

كند چون درجـه اسـتعداد درخـشان از اعتبـارِ             و بر اساس آن استدالل مي     ) ها  ارتقاء سطح تحصيلي آن   
شـان بـه      تواننـد بـراي نـشان دادن برتـري          سابق برخوردار نيست، دارندگان اين درجه از آن كمتر مي         

  . ده كنندكارفرماها استفا

  پاسخ سؤاالت منطقي
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اي منجر به اعطاي تعداد       نادرست است، عكس رابطه بيان شده در متن آمده است يعني تورم نمره            ) 1(گزينه  
  . زيادي درجه استعداد درخشان به دانشجويان شده است

زيرا فرض نويسنده آن است كه افزايش اعطاي درجه استعداد درخشان ارتباطي بـا              . درست است ) 2(گزينه  
  . اي است لي بيشتر دانشجويان ندارد و صرفاً نتيجه تورم نمرهموفقيت تحصي

  . شود اي از متن برداشت نمي زيرا چنين نكته. نادرست است) 3(گزينه 
پيشنهاد مطرح شده در اين گزينه مبتني بر اين باور است كه افزايش اعطاي درجه               . نادرست است ) 4(گزينه  

ه از موفقيت بيشتر آنهاست و اين نشان از اعتبار سابق برخوردار            التحصيالن برخاست   استعداد درخشان به فارغ   
  . كه نويسنده چنين باوري ندارد ، در حالي)اما كارفرمايان از آن ناآگاهند(است 
   4ـ گزينه 12

ها بر اثر يك عامل به ميزان خطرناك بودن آن داللت كرده است، به عبارت                 در متن از تعداد كشته شده     
   .، خطرناك بودن عامل نتيجه شده استديگر از كشته شدن

و ميـزان خطرنـاك   (اي منجر به مرگ شود، خطرنـاك اسـت        مطابق متن اگر پديده   . نادرست است ) 1(گزينه  
شـود    اما عكس اين رابطه لزوماً نتيجـه نمـي        ) ها توسط آن پديده رابطه مستقيم دارد        بودن با تعداد كشته شده    

q: مغالطه وضع تالي( p⇒ .( توان نتيجه گرفت را در اين گزينه از متن نمي» فقط«به عبارت ديگر، قيد .  
  . ها در گذشته و حال انجام نشده است اي بين خطر خرس نادرست است، زيرا هيچ مقايسه) 2(گزينه 
  . نادرست است، زيرا ارتباطي با متن ندارد) 3(گزينه 
در ) تلفـات (هـا   ص خطرناكي يك پديده طبق متن، تعداد كشته شده درست است، زيرا عمالً شاخ    ) 4(گزينه  

  . باشند طول سال مي
  3ـ گزينه 13

  : باشد خالصه استدالل متن به شرح زير مي
 

  سيگار، پرخوري، 
  ⇐  كلسترول باالي خون   ⇐  عدم تحرك

  افزايش ريسك مردن 
  ه قلبيدر اثر حمل

 
شود كه بيماري كشنده قلبي تنهـا بـه دليـل كلـسترول               الزاماً صحيح نيست، زيرا از متن نتيجه نمي       ) 1(گزينه  

  . در واقع به نوعي مغالطه رفع مقدم صورت گرفته است. باالي خون است
    افزايش ريسك مردن در اثر حمله قلبي⇐كلسترول باالي خون 

  )مغالطه رفع مقدم(  ريسك پائين مردن در اثر حمله قلبي ⇐رول پائين خون  كلست
 

 بودن رژيم غـذايي بـا كلـسترول بـاال در مـرگ افـراد از مـتن نتيجـه                     علت اصلي . نادرست است ) 2(گزينه  
  . شود نمي
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تغييـر در سـبك     (ري و عدم تحـرك      مطابق متن با كنترل عواملي مثل سيگار، پرخو       . درست است ) 3(گزينه  
توان كلسترول خون را تحت تأثير قرار داد و در نتيجه ريسك بيماري كشنده حمله قلبي را تغيير               مي) زندگي

  . داد
 است كه سيگار، ريسك ابتال بـه      تنها راهي نادرست است؛ زيرا اين كه تغيير سطح كلسترول خون          ) 4(گزينه  

  . شود ز متن نتيجه نميدهد، ا بيماري قلبي را افزايش مي
   3ـ گزينه 14

شرط الزم قانونمندي و يا مالحظه بودن يك شهروند آن اسـت كـه در زمـاني كـه حيـوان                     مطابق متن   
زدگـي بـراي افـراد حاضـر در پـارك             برد، به آن قالده ببندد تا به علت هيجـان           خانگي را به پارك مي    
، براي افراد حاضر در پارك شرط قانونمندي        به عبارت ديگر عدم ايجاد مزاحمت     . مزاحمت ايجاد نكند  

  . باشد فرد مي
بـراي افـراد حاضـر در پـارك         » الف«توان نتيجه گرفت آقاي       قانونمند است، پس مي   » الف«مطابق متن آقاي    

. بنـدد   در موقع رفتنش به پارك هرگز به سگ خود قالده نمـي           » الف«از طرفي آقاي    . كند  مزاحمتي ايجاد نمي  
 .كنـد   رود، سگ او براي ديگران مزحمتي ايجاد نمـي          به پارك مي  » الف«آقاي  ه گرفت،   توان نتيج   پس مي 

  : اي هستيم كه دليلي براي اين نتيجه ارائه كند به دنبال گزينه
  . ارتباط به استدالل متن است نادرست است، زيرا بي) 1(گزينه 
 كه باعـث ايجـاد مزاحمـت بـراي          نادرست است، زيرا در متن به ميزاني از هيجان زده شدن سگ           ) 2(گزينه  

  . شود، اشاره نشده است ديگران مي
آورد،   رود، سگ را همراه خود نمي        به پارك مي    »الف«دهد وقتي آقاي      درست است، زيرا نشان مي    ) 3(گزينه  

  . پس نيازي نيست قالده او را ببندد دقت كنيد
به سگ خـود  ) برد سگ خود را به پارك مينگفته (رود  خود به پاك مي » الف«در متن گفته شده، وقتي آقاي       

  . بندد قالده نمي
شـان را بـه       مطابق متن شرط قانونمندي آن است كه وقتي افراد حيوانـات خـانگي            . نادرست است ) 4(گزينه  

از قبل اطالع ندارد كه آيا كسي در پارك حضور دارد         » الف«مسلماً آقاي   . ها قالده ببندند     به آن   برند،  پارك مي 
  . يا خير
   2ـ گزينه 15

در سال گذشته   ) براي ورود به بازار كار    (آموزان دبيرستاني     كاهش چشمگيري ميزان ترك تحصيل دانش     
  . كند آموزان دبيرستاني داللت مي بر موقعيت برنامه بهبود اخالق دانش

  . اي هستيم كه اين استدالل را تضعيف كند به دنبال گزينه
تواند    در يافتن كار مي    التحصيالن  فارغ تأسيس دفاتري براي كمك به       نادرست است، زيرا هر چند    ) 1(گزينه  

التحصيلي از دبيرستان باشد، الزاماً اثربخشي و تـأثير برنامـه    عامل مؤثري در كاهش ترك تحصيل قبل از فارغ  
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 Ĥه در ضمن ممكن است تأسيس اين دفاتر خود جزئي از برنامـ . برد موزان را زير سؤال نمي بهبود اخالق دانش
  . كند آموزان باشد كه در اين صورت استدالل متن را تقويت مي بهبود اخالق دانش

زيرا كاهش ميزان ترك تحصيلي را براي ورود به بازار كار به ركود اقتصادي نسبت               . درست است ) 2(گزينه  
رديـد  در چنين حالتي نسبت دادن كاهش ميزان ترك تحصيل به موفقيت برنامـه بهبـود اخـالق بـا ت    . دهد  مي

  . شود جدي مواجه مي
  . نادرست نادرست است، زيرا تأثير در رد يا قبول استدالل متن دارد) 3(گزينه 
زيرا بر وجود ارتباط مستقيم بين برنامه بهبـود  . كند نادرست است، زيرا استدالل متن را تقويت مي) 4(گزينه  

  . كند آموزان تأكيد مي اخالق و كاهش ترك تحصيل دانش
   3 ـ گزينه16

  : از متن نتايج زير قابل استخراج است
  . گيرد  هفته اول را مرخصي مي2مرد يكي از ) 1
  . تواند مرخصي بگيرد زن هفته دوم را مي) 2
  . سفر به كيش قطعاً بعد از سفر به مشهد خواهد بود) 4

,
←←←←

4   . سفر مشترك قطعاً به كيش نخواهد بود) 5   3
  . تواند دو هفته پشت سر هم مرخصي بگيرد مرد نمي) 6

,
←←←←

6   . مرد قطعاً به كيش سفر نخواهد كرد) 7   4
,

←←←←
4   . زن قطعاً به كيش سفر نخواهد كرد) 8   2
  . مرد به تنهايي به مشهد سفر نخواهد كرد) 9

,
←←←←

9   . نخواهد رفت) سفر تنهايي( به تعطيالت جداگانه مرد قطعاً) 10   7
  : بنابراين نتيجه اين است كه 

  » .روند زن و مرد در هفته دوم با هم به سفر مشهد مي«) 11
  7نتيجه بند : درست است) 1(گزينه 
  11نتيجه بند : درست است) 2(گزينه 
  .  است11در تناقض با نتيجه بند : نادرست است) 3(گزينه 
، 2مطابق بند . (اين زن و مرد تنها در هفته دوم تعطيالت را با هم به سر خواهند برد   : درست است ) 4(گزينه  

  .) تواند مرخصي بگيرد زن هفته اول را نمي
  . توان از متن نتيجه گرفت را نمي) 3(لذا عبارت گزينه 

  4ـ گزينه 17
هـاي عامـه      نري سطح باال با نقاشـي     كه افراد معمولي قادر به درك تفاوت ارزش آثار ه           با توجه به اين   

فـروش  ) پـسند   عامـه (هاي معمولي     پسند نيستند، اين آثار هنري اغلب با قيمت كمتري نسبت به نقاشي           
  . روند مي

 . تواند انجام شود سفر مشترك در هفته دوم مي) 3 ⇐

www.phdtest.irدانلود کلیه سواالت آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست 



   ـ انتشارات كتابخانه فرهنگ90-92 تست منتخب آزمون دكتري 100   40

 

 

اي هستيم كه اين استدالل را تضعيف كرده و اثبات كند آثار هنري سطح باال با قيمتي متناسب                    به دنبال گزينه  
  . روند شان فروش مي با ارزش
هر چند اين گزينه فروش آثار هنري سطح باال را به افراد عادي جامعه زير سـؤال                 . نادرست است ) 1(گزينه  

  . كند برد، اما الزاماً دليلي بر فروش اين آثار با قيمت متناسب، ارائه نمي مي
بـاال را  پـسند، آثـار داراي ارزش هنـري     زيرا اين كه عالقمندان بـه كارهـاي عامـه   . نادرست است) 2(گزينه  

  . اي متناسب پرداخت كنند پسندند دليل بر اين نيست كه براي خريد آن هزينه مي
  . نادرست است، زيرا تأثيري در رد يا قبول استدالل نويسنده ندارد) 3(گزينه 
گيريم كه خريداران آثار هنري سطح باال كساني هـستند            درست است، زيرا از اين گزينه نتيجه مي       ) 4(گزينه  

  . كنند اي متناسب با شأن آن پرداخت مي كنند و لذا هزينه  آن را درك ميكه ارزش
   4ـ گزينه 18

  : باشد ساختار منطقي استدالل متن به شرح زير مي
  . هستندBها، Aفقط 

  . هستندAها، Cبرخي 
  . هستندBها، Cبرخي   ⇐

  . نادرست است) 1(گزينه 

  . هستندBها، Aفقط 

  .ستند نيBها، Cبرخي 
  . هستندCها، Aبرخي   ⇐

  . نادرست است) 2(گزينه 

  .  هستندBها، A فقط •

  .  هستندAها، C برخي •

  . هستندBها، Aفقط 

  . هستندBها، Cبرخي 
  . هستندAها، Cبرخي   ⇐

  . نادرست است) 3(گزينه 

  . هستندBها، Aط فق

  . هستندBها، Cفقط 
  . هستندB هستند، Aهايي كه مثل Cبرخي   ⇐

  . درست است) 4(گزينه 

  .  هستندBها، C برخي ⇐⇐⇐⇐
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  . هستندBها، Aفقط 

  . هستندAها، Cبرخي 
  . هستندBها، Cبرخي   ⇐

 

  3 گزينه ـ 19
  :كرد تقسيم گروه دو ديدگاه نتايج به توان مي را متن

  .افتد مي اتفاق ندرت به پرخوري يا و سيگار ترك): تجربه اساس بر (گران درمان روان  •
  .اند بوده موفق پرخوري يا و سيگار ترك در بسياري افراد): آماري هاي داده (تحقيقات  •

  .كند توجيه را تناقض اين كه هستيم اي گزينه دنبال به
 است كرده بيان گزينه اين در ولي است، كرده اشاره» نفر ها ميليون «به متن در زيرا. نيست صحيح) 1 (گزينه

  .است افتاده اتفاق زمينه اين در» معدودي هاي موفقيت «كه
 توجيـه  را مـتن  در موجـود  تنـاقض  ولـي  رسـد  مـي  نظر به درستي جمله چند هر. نيست صحيح) 2 (گزينه
  .كند نمي

 ضعيفي افراد كنند، مي مراجعه گران درمان روان به كه افرادي كه تگف توان مي زيرا. است صحيح) 3 (گزينه
  .نيستند سيگار ترك به قادر و بوده
  .است نشده اي اشاره دارند باور روانشناسي به كه افرادي به متن زيرا. نيست صحيح) 4 (گزينه

  2 گزينه ـ20
 خـارج  محيط از هايي محدوديت نانسا اوقات گاهي« دهد نشان تا است كرده استفاده مثال يك از متن در
  ».هستند آدمي ذهن زاده و ندارند وجود ها محدوديت اين الزاما كه دارد خود ذهن در
  .كند بيان را موضوع اين كه هستيم اي گزينه دنبال به

 كـردن  شـرطي «: اسـت  صـحيح  گـزاره  اين عكس گاه آن بپذيريم، را متن استدالل اگر. است غلط) 1 (گزينه
  ».است محيطي هاي محدوديت بر غلبه در او به كمك براي مناسب ميمكانيز انسان
 گـزاره  سـه  بودن غلط گزاره اين بودن صحيح علت. نيست مناسبي ترجمه چند هر است، صحيح) 2 (گزينه
  .است ديگر
 بيـان  گونـه  ايـن  اگـر  بـود،  صـحيح ) 3 (گزينه. است متن بيان عكس دقيقاً گزاره اين. است غلط) 3 (گزينه
  ».نيست او زندگي در واقعي هاي محدوديت وجود دهنده نشان الزاما انسان ذهني هاي محدوديت«: شد مي

 لـذا  دارد، درپوش ظرف كنند مي تصور چون ها كك «كه است نكرده بيان متن در زيرا. است غلط) 4 (گزينه
  ».شود مي بسته ظرف درپوش
   2گزينه ـ 21

كنند و تعدادي از مردم اين منطقه را به سفينه خود             ي حمله م  xموجودات فضايي به منطقه     : خالصه متن 
كه ما رفتارمان را عوض نكنيم، حـضور خـود را             ها براي اين    البته آن . ها تحقيق كنند    برند تا روي آن     مي

  . ها خود را آماده سازيم ها غافلگيرانه است تا نتوانيم در مقابل آن كنند و حمله آن اعالم نمي

www.phdtest.irدانلود کلیه سواالت آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست 



   ـ انتشارات كتابخانه فرهنگ90-92 تست منتخب آزمون دكتري 100   42

 

 

اي به حمله موجودات ناشناخته بـه سـيارات ديگـر نـشده                زيرا در متن هيچ اشاره     نادرست است، ) 1(گزينه  
  . است

درست است، زيرا در متن به صراحت انگيزه آمدن موجودات ناشناخته بـه كـره زمـين، حملـه و                    ) 2(گزينه  
  . مطالعه روي نوع بشر ذكر شده است

ات فضايي در مطالعـه خـود بـه دنبـال چـه             اي نشده كه موجود     زيرا در متن اشاره   . نادرست است ) 3(گزينه  
  . اطالعاتي هستند و اين كه آيا اين تحقيقات اطالعات باارزش برايشان به همراه دارد يا خير

  . شود نادرست است، زيرا از متن نتيجه نمي) 4(گزينه 
  1ـ گزينه 22

امعـه آمـاري     ج 2 جامعه آماري مختلف بيان شـده اسـت و ارتبـاط ميـان               2 گزاره در مورد     2در متن   
  . مشخص نشده است

ها را بـه هـم        توان ويژگي آن    درست است، زيرا الزاماً دو جامعه آماري بر هم منطبق نيستند و نمي            ) 1(گزينه  
 جامعه آماري متفاوت از هم باشند، نسبت دادن ارتباط ساعت كـاري             2بنابراين چنانچه اعضاء اين     . ربط داد 
  .  بودآور دانستن شغل نادرست خواهد و مالل
  . شود  در اين دو گروه از متن نتيجه نميعاليق دوگانهنادرست است، زيرا وجود ) 2(گزينه 
كند ولي بر اين باور است كه         نادرست است، زيرا اين گزينه به طور ضمني نتيجه متن را تأييد مي            ) 3(گزينه  

گيـري    وضيحات ابتدايي، نتيجـه   آيد، در حالي كه طبق ت       بر اساس استدالل متن، نتايج ديگري نيز به دست مي         
  . انجام شده الزاماً صحيح نيست

 ميليـون   25فرض اين كه    ( است نه فرضيات     يك فرض گيري بر اساس      نادرست است، زيرا نتيجه   ) 4(گزينه  
 سـاعت در هفتـه كـار        40 ميليون فرانسوي هستند كه به طـور ميـانگين           4اي از همان      فرانسوي زيرمجموعه 

  .) كنند مي
  1 ـ گزينه23

  : ساختار منطقي صورت سؤال عبارت است از
p q ~ p ~ q⇒ ⇒ ) مغالطه رفع مقدم(  

 
  : زيرا ساختار منطقي اين گزينه كامالً مشابه متن سؤال است. درست است) 1(گزينه 

 

p q ~ p ~ q⇒ ⇒ )مغالطه رفع مقدم(   

 
  :  عبارت است ازساختار منطقي اين گزينه. نادرست است) 2(گزينه 

p q q p⇒ ⇒ ) مغالطه وضع تالي(  
 

  : ساختار منطقي اين گزينه عبارت است از. نادرست است) 3(گزينه 
p q ~ q ~ p⇒ ⇒ )قاعده عكس نقيض(   
 

  : ساختار منطقي اين گزينه عبارت است از. نادرست است) 4(گزينه 
p q q p⇒ ⇒ ) مغالطه وضع تالي(  
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   2ـ گزينه 24
هـاي نوشـابه هـر دو شـركت،           شكل بـودن قـوطي      كند كه عليرغم هم     ادعا مي » ب«شركت توليدكننده   

  . ها، توليدكننده آن را تشخيص دهند توانند از روي رنگ برچسب قوطي مشتريان مي
شركت، بـر قابـل تـشخيص       هاي دو     نادرست است، زيرا با زير سؤال بردن هم شكل بودن قوطي          ) 1(گزينه  

را زير سؤال ببرد، بلكه تا حدي       » ب«تواند استدالل شركت      كند، لذا نمي    ها توسط مشتري داللت مي      بودن آن 
  . كند آن را تقويت نيز مي

درست است، زيرا حاكي از اين است كه تفاوت رنگ برچسب، براي تشخيص توليدكننده توسط               ) 2(گزينه  
  . مشتري الزاماً كافي نيست

نادرست است، زيرا بر قابل تشخيص بودن توليدكننده نوشابه به كمك برچسب نصب شـده روي         ) 3(گزينه  
  . كند را به خوبي تقويت مي» ب«كند، بنابراين استدالل شركت  قوطي تأكيد مي

از برچسب طاليـي    » ب«زيرا داللت بر اين دارد كه به دليل استفاده فراوان شركت            . نادرست است ) 4(گزينه  
بنـابراين پاسـخ    . دهنـد   نسبت مي » ب« مشتريان با اين برچسب آشنا هستند و آن را به شركت             احتماالًنگ،  ر

  . كند را تا حدي تقويت مي» ب«شركت 
  3ـ گزينه 25

گيـري از      تومان كمتر از هزينه پـيش      30,000درمان اورژانسي زمين خوردن     ) هر بار (مطابق متن، هزينه    
  . داند پذير نمي ري را به لحاظ اقتصادي توجيهگي زمين خوردن است، لذا پيش

نادرست است، زيرا صرفاً بر لزوم رعايت برنامه براي حداقل يك سال تأكيد كرده و ارتبـاطي بـا                   ) 1(گزينه  
  . مالحظه اقتصادي طرح ندارد

ارد و نادرست است، زيرا بر شرايط بهتر مراقبت از افـراد مـسن در آسايـشگاه سـالمندان تأكيـد د      ) 2(گزينه  
  . ارتباطي با مالحظه اقتصادي طرح ندارد

گيـري از زمـين       كند كه درمان اورژانسي بـر خـالف پـيش           درست است، زيرا بر اين امر تأكيد مي       ) 3(گزينه  
گيـري   هاي درمان اورژانس تكرار شـده و از هزينـه پـيش            خوردن، اثر كوتاه مدت دارد و در بلندمدت هزينه        

  . برد بي استدالل نويسنده را زير سؤال مي لذا به خو تجاوز خواهد كرد،
نسبت بـه  ) گيري كننده پيش(زيرا نه تنها بر بيشتر بودن هزينه روش درماني جديد . نادرست است ) 4(گزينه  

هاي آن به مرور بيشتر هـم خواهـد           كند كه حتي هزينه     كند، بلكه اذعان مي     روش درمان اورژانس تصريح مي    
  . كند ه را تقويت ميشد، بنابراين استدالل نويسند

   1 گزينه ـ 26
پذير   آموزان، هزينه باالي تدريس آن را توجيه        مزاياي بسيار فراگيري درس التين براي دانش      : پيام اصلي متن  

  . كند مي
ها نيز به انـدازه زبـان التـين منفعـت داشـته               درست است، زيرا اگر قرار باشد يادگيري ساير زبان        ) 1(گزينه  

  . ه باال براي يادگيري زبان التين شايد توجيه اقتصادي نداشته باشدباشد، پرداخت هزين
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  . نادرست است، زيرا تأثيري در رد يا قبول استدالل متن ندارد) 2(گزينه 
دهـد    تواند استدالل متن را تقويـت كنـد، زيـرا نـشان مـي               نادرست است، البته در حد ضعيفي مي      ) 3(گزينه  

كند و لذا حتي اگر فـرد بـر زبـان             نياز نمي    از يادگيري درس التين، بي     صرف تسلط بر زبان انگليسي، فرد را      
  . انگليسي تسلط داشته باشد، الزم است باز در كالس درس التين هم شركت كند

در واقع بر اهميت فراگيري درس      . كند  نادرست است، چرا كه تا حدي استدالل متن را تقويت مي          ) 4(گزينه  
  . داند  در آن را به معناي موفقيت در ساير دروس ميكند و موفقيت التين تأكيد مي

   4ـ گزينه 27
، بـه  »الـف «دهنـده منطقـه        حلقه را در مراكز كرايه     10,000مريم دليل كاهش تعداد كرايه فيلم به تعداد         

  . دهد نسبت مي» ويديورسانه«ها با قيمت ارزان توسط  فروش فيلم
، اين عامل را براي توجيـه كـاهش         »ويديورسانه«توسط   حلقه فيلم    4000داوود با توجه به فروش تنها       

  . داند  عددي مراكز اجاره فيلم كافي نمي10,000كرايه 
خواهيم اثبات كنيم دليـل بيـان شـده           در واقع مي  . اي هستيم كه استدالل داوود را تضعيف كند         به دنبال گزينه  

  . كند  عددي كرايه فيلم را توجيه مي10,000توسط مريم به تنهايي كاهش 
ارائه تخفيف در روزهـايي خـاص از    . نادرست است، زيرا ارتباطي با موضوع مورد اختالف ندارد        ) 1(گزينه  

  . هاي فيلم ندارد هفته، روند ثابتي داشته و لذا تأثيري در كاهش تعداد كرايه
10,به تعداد در كل منطقه زيرا در متن عنوان شده، تعداد كرايه فيلم . نادرست است) 2(گزينه    كـاهش  000

كند و نه كـاهش   دهنده فيلم را توجيه مي يافته است، اما اين گزينه كاهش كرايه فيلم توسط مراكز سابق كرايه       
  . در كل منطقه را

نادرست است، زيرا علت جديدي را براي توجيه كاهش كرايه فيلم توسط مراكز سابق در منطقـه                 ) 3(گزينه  
  .كند بنابراين استدالل داوود را تقويت مي. كند يپيشنهاد م» الف«

 عـدد فـيلم،   4000تواند به خوبي توجيه كند كه چطور فروش ارزان قيمت       درست است، زيرا مي   ) 4(گزينه  
در واقع مطابق اين گزينه، خريـد هرحلقـه فـيلم    .  عدد كاهش دهد 10,000ها را تا      توانسته تعداد اجاره فيلم   
بـه تنهـايي مـسأله را توجيـه        )  حلقـه فـيلم    4000فروش  (لذا همين علت    . باشد  ن مي معادل چند بار اجاره آ    

  . كند مي
   1ـ گزينه 28

هاي توريستي كه بـه دليـل نبـود           شود تا از تعداد اتوبوس      ها توسط شهرداري باعث مي      ايجاد پاركينگ 
ه شـود، در نتيجـه   كننـد، كاسـت   ايستند و گازهاي سمي ايجاد مي      جاي پارك، بيهوده در كنار خيابان مي      

  . شود هاي قديمي شهر در اين مناطق وارد مي آسيب كمتري به ساختمان
هاي توريستي در شهر مربـوط بـه          گيريم، بيشتر زمان حضور اتوبوس      درست است، زيرا نتيجه مي    ) 1(گزينه  

ن را تأييـد  ايستند كه مقدمـه اسـتدالل مـت    هدف كنار خيابان مي زماني است كه به دليل نبودن جاي پارك، بي 
  . كند مي
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  . كند نادرست است، زيرا با زير سؤال بردن صحت مقدمات متن، نتيجه آن را تضعيف مي) 2(گزينه 
توانـد   نادرست است، زيرا ارتباطي با استدالل صورت گرفته ندارد و تأثيري در رد يا قبول آن نمي) 3(گزينه  

  . داشته باشد
هـاي قـديمي در نتيجـه         آسيب ساختمان (ي مقدمه استدالل متن     نادرست است، زيرا در حد ضعيف     ) 4(گزينه  

  . شود برد و لذا باعث تضعيف استدالل مي را زير سؤال مي) ها دود اگزوز اتوبوس
   2ـ گزينه 29

هاي دوره اليزابت، يك امر تاريخي نامتعارف و نوعي بازكـشفِ جـادويي               نامه   نمايش :ديدگاه مورخين قديم  
  .  بوده استموضوعات انگليسي معاصر ولي براي شكل نمايش يونان باستان

نمايـشنامه دوره اليزابـت، از نظـر سـاختاري شـبيه بـه              : ديدگاه مـورخين و دانـشجويان تئـاتر امـروزي         
  . است) هاي اخالقي قرون وسطي به خصوص نمايش(هاي سنتي محلي  نمايشنامه

  . شود  و مغايرتي ديده نمياي از بيان متن است زيرا به نوعي خالصه. نادرست است) 1(گزينه 
  . كننده ديدگاه مورخين قديم است كه امروزه مورد قبول نيست درست است، زيرا بيان) 2(گزينه 
نادرست است، زيرا به درستي به تغييـر ديـدگاه مـورخين در طـول زمـان نـسبت بـه نمايـشنامه                       ) 3(گزينه  

  . كند انگليسي دوره رنسانس اشاره مي
، زيرا درستي آن از جمله آخر متن كه به نمايشنامه سنتي محلـي در قـرون وسـطي                 نادرست است ) 4(گزينه  

  . شود كند، تائيد مي اشاره مي
   1ـ گزينه 30

كند و به جـاي اثبـات ادعـاي خـود،             وارد مي » الف«نويسنده نامه بدون ارائه دليل، اتهامي را به آقاي          
  . كند فرافكني مي

را مورد نقد قـرار داده و سـعي كـرده بـا ايـن روش       » الف«فاً آقاي   درست است، زيرا در متن صر     ) 1(گزينه  
  . در حالي كه اين تكنيك، قابل دفاع نيست. ادعاي او را رد كند

عقيـده باشـند، اتفاقـاً     هـم » الـف «آيد كه اكثريت مردم بـا آقـاي    نادرست است، زيرا از متن برنمي    ) 2(گزينه  
  . اند عقيده هم» الف«ا آقاي نويسنده نامه مدعي است كه تنها گروه خاصي ب

» مـسئوليت «رسد در بار دوم هم، منظور نويسنده نامه از كلمـه              زيرا اوالً به نظر مي    . نادرست است ) 3(گزينه  
كه حتي اگر اين كلمه در بيش از يـك معنـي بـه كـار رفتـه                    ضمن اين . همان پست يا جايگاه مديريت است     

  . باشد، الزاماً نادرست نيست
  . درست است، زيرا ساختار متن ساختار علت و معلولي نيستنا) 4(گزينه 
  1ـ گزينه 31

فلورايـد حـائز اهميـت نيـست، بلكـه صِـرف            دقت كنيد كه در متن با ذكر دليلي به اين نتيجه رسيده كه              
  . گيري را تضعيف كنيم  سؤال از ما خواسته تا اين نتيجه. است كه اهميت داردمسواك زدن

www.phdtest.irدانلود کلیه سواالت آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست 



   ـ انتشارات كتابخانه فرهنگ90-92 تست منتخب آزمون دكتري 100   46

 

 

. داند  اهميت بودن فلورايد نمي     يرا صِرف تأثير و اهميت مسواك زدن را دليل بر بي          درست است، ز  ) 1(گزينه  
  . كشد بنابراين استدالل نويسنده را تا حدي به چالش مي

  . نادرست است، زيرا تأثيري در رد يا قبول نتيجه استدالل متن ندارد )2(گزينه 
  . استدالل متن نداردنادرست است، زيرا تأثيري در رد يا قبول نتيجه ) 3(گزينه 
تا حدي استدالل مـتن را بـا          رسد با تضعيف تأثير مسواك زدن،         هر چند به نظر مي    . صحيح نيست ) 4(گزينه  

شد كـه فلورايـد       اگر به صراحت اعالم مي    . كند  كند، اما لزوماً بر اهميت فلورايد داللت نمي         چالش مواجه مي  
كنـد، بـه خـوبي     هـا جبـران مـي    الك از دنـدان و لثـه  ضعف مسواك زدن را در مورد عدم جدا كردن كامل پ          

  . كرد استدالل متن را تضعيف مي
    2ـ گزينه 32

چون در صورت سـؤال آمـده كـدام مـورد           . گيري است نه تقويت استدالل      دقت كنيد كه سؤال از نوع نتيجه      
  . شود بيشتر از موارد ديگر، تأييد مي) متن(توسط استدالل فوق ) گزينه(

-Apoويژگي ذكر شده، مربوط بـه ژن  . گيري متن است درست است، زيرا دقيقاً بر خالف نتيجه نا) 1(گزينه  

A-IV-2باشد  مي .  
  . كند درست است، زيرا توجيه قابل قبولي براي رويداد مشاهده شده ارائه مي) 2(گزينه 
  . نادرست است، زيرا هيچ ارتباطي با محتواي متن ندارد) 3(گزينه 
  . اي گرفت توان چنين نتيجه است، زيرا از متن نمينادرست ) 4(گزينه 
  3ـ گزينه 33

   :مطابق متن داريم
كنـد و يـا       كنند، زيرا قدرتشان را حفـظ مـي          صاحبان قدرت سياسي از فناوريهاي جديد استقبال مي        ••••

  . دانند هاي اخالقي را تهديدي براي قدرت خود مي از طرفي ايده. دهد گسترش مي
 از  اخالقـي برنـد، در حـالي كـه نـوآوران             فني، از ابتكار و نوآوري خود نفع مي         مبتكران و نوآوران   ••••

  . شوند نوآوري خود دچار دردسر مي
  : باشد در واقع حلقه مفقوده اين دو گزاره يك فرض پنهان مي

كننـد و كـساني را    صاحبان قدرت سياسي به كساني كه برايشان مفيد هستند، عنايت مي       : مفروض پنهان 
  . كنند ن تهديد هستند، تنبيه ميكه برايشا

آوريهـاي    هاي جديد براي توجيه قدرت سياسي، ارتباط دقيقي با فـن            نادرست است، زيرا ارائه راه    ) 1(گزينه  
  . جديد ندارد

شود كه صاحبان قـدرت   طور برداشت مي از متن اين. نادرست است، زيرا بر خالف پيام متن است ) 2(گزينه  
  . كنند يد براي گسترش يا محافظت قدرتشان استفاده ميهاي جد آوري سياسي از فن

  . كند كند و از اين راه استدالل را تقويت مي درست است، زيرا عيناً فرض پنهان متن را بيان مي) 3(گزينه 
  . نادرست است، زيرا تأثيري در رد يا قبول نتيجه متن ندارد) 4(گزينه 
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  3ـ گزينه 34
  : باشد ميخالصه استدالل متن به شرح زير 

 

  سيگار، پرخوري، 
  ⇐  كلسترول باالي خون   ⇐  عدم تحرك

  افزايش ريسك مردن 
  در اثر حمله قلبي

 
شود كه بيماري كشنده قلبي تنهـا بـه دليـل كلـسترول               الزاماً صحيح نيست، زيرا از متن نتيجه نمي       ) 1(گزينه  

  . در واقع به نوعي مغالطه رفع مقدم صورت گرفته است. ستباالي خون ا
    افزايش ريسك مردن در اثر حمله قلبي⇐كلسترول باالي خون 
  )مغالطه رفع مقدم(  ريسك پائين مردن در اثر حمله قلبي ⇐كلسترول پائين خون  

 

 بودن رژيم غـذايي بـا كلـسترول بـاال در مـرگ افـراد از مـتن نتيجـه                     علت اصلي  .نادرست است ) 2(گزينه  
  . شود نمي

تغييـر در سـبك     (مطابق متن با كنترل عواملي مثل سيگار، پرخوري و عدم تحـرك             . درست است ) 3(گزينه  
ا تغيير توان كلسترول خون را تحت تأثير قرار داد و در نتيجه ريسك بيماري كشنده حمله قلبي ر              مي) زندگي

  . داد
 است كه سيگار، ريسك ابتال بـه      تنها راهي نادرست است؛ زيرا اين كه تغيير سطح كلسترول خون          ) 4(گزينه  

  . شود دهد، از متن نتيجه نمي بيماري قلبي را افزايش مي
  2ـ گزينه 35

  : توان به صورت زير خالصه كرد متن را مي
ته و مقايسه آن بـا هـاگ گرفتـه شـده از گياهـان               ـ از روي گرده گياهان مدفون شده در دوران گذش         1

  . توان وضعيت آب و هوايي مربوط به زمان مدفون شدن گرده را مشخص كرد امروز، مي
توان زمان مربوط به شـرايط آب و هـوايي            هاي تعيين سن از طريق راديو كربن، مي         ـ با انجام تكنيك   2

  . خاص را مشخص كرد
رات يخچالي موضوع مورد بحث نيست، بلكه گرده گياهان مـدفون شـده       نادرست است، زيرا تغيي   ) 1(گزينه  
  . ها مورد نظر است در آن
در واقع اين فرض پنهان متن است كه با فرض صـحت آن، از آثـار گـرده گياهـان                    . درست است ) 2(گزينه  

  . توان وضعيت آب و هواي زمان خاصي را مشخص كرد مي
  . آيد كه با شواهد يخچالي بتوان سن را تعيين كرد ن برنمينادرست است، زيرا از متن چني) 3(گزينه 
  . توان داشت نادرست است، زيرا از هيچ قسمت متن چنين برداشتي نمي) 4(گزينه 
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  40 تا 36تحليل سؤاالت 
  : مسأله اول

  : بررسي قيود مسأله
  . دهيم ترتيب انجام مراحل را از چپ به راست نشان مي

   معاينه و گرفتن نوار قلب >تجويز دارو ) 1
 Cمعاينه  Aمعاينه  Bقلب  )2

 AمعاينهA > نوار قلب) 3

 BداروA > قلب) 4

  C قلبباشد و هم قبل از A قلبتواند هم قبل از  نميB قلب) 5

  C معاينهباشد و هم بعد از A معاينهتواند هم بعد از  نميB معاينه) 6
  .  را با هم تركيب كنيم و به نتايج جديدي برسيمتوانيم قيدهاي مسأله مي

، پـس  )4قيـد  ( Bدارو A >قلـب و ) 1قيـد   (Bقلـب  B >داروبا توجـه بـه ايـن كـه      : 5، و 4، 1تركيب قيد 

  ).7نتيجه  ( C قلبB > قلبB > داروA >قلب: گيريم  نتيجه مي5و بنا بر قيد  BقلبB>داروA>قلب
توانـد بعـد از     نميBمعاينهو ) 2قيد ( است C معاينه دقيقاً بعد از Aمعاينهكه  با توجه به اين : 6 و 2تركيب قيد 

  ). 8نتيجه ( B معاينه> Cمعاينه  -A معاينه -B قلبسپس ) 6قيد (اين دو باشد 
Bمعاينه < Cمعاينه Aمعاينه Bنوار قلب 

  :  داريم8 و 7از تركيب نتيجه 
Bمعاينه , Cقلب < Cمعاينه  Aمعاينه  Bقلب  < Bدارو < Aقلب  

  : رسيم تر زير مي  به نتيجه كامل1از طرفي با كمك قيد 
Bمعاينه , Cقلب < Cمعاينه  Aمعاينه  Bقلب  < Bدارو < Aقلب < Aدارو 

 

   4ـ گزينه 36
  . شود  دومين نفري است كه معاينه ميC، بنابراين قطعاً B معاينه C > معاينه A > معاينهروشن است كه 

   1ـ گزينه 37
 A قلـب  , A داروو قبل ازB معاينـه C , قلبC , معاينهA , معاينهB , قلب قطعاً بعد از Bت تجويز داروي روشن اس
  . دهد  روي مي7 يا 6بنابراين در مرحله . افتد اتفاق مي

  پاسخ سؤاالت تحليلي
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   2ـ گزينه 38
A)شود   آخرين نفري باشد كه براي وي دارو تجويز ميCقرار باشد كه اگر  ,B C )<3 3   : يم، دار3

Bمعاينه , Cقلب < Cمعاينه  Aمعاينه  Bقلب  < Bدارو < Aقلب < Aدارو < Cدارو 

 حالـت مختلـف   2 نسبت به هم نامـشخص اسـت،   Cقلب و Bمعاينهكه ترتيب    روشن است كه با توجه به اين      
  . وجود دارد

   3ـ گزينه 39
  :باشد روشن است كه با توجه به فرض سؤال، ترتيب مراحل به شرح زير مي

Cقلب < Bمعاينه < Cمعاينه  Aمعاينه  Bقلب  < Bدارو < Aقلب < Aدارو < Cدارو 

 

� -I روشن است كه A2 و A3متوالي است  .  
� -II روشن است كه B2 و B3متوالي است  .  
� -III روشن است كه C2 و C1متوالي نيستند  .  
   2ـ گزينه 40

  : باشد هاي ممكن به شرح زير مي حالت
Bمعاينه , Cقلب < Cمعاينه  Aمعاينه  Bقلب  < Bدارو < Cدارو < Aقلب < Aدارو 
 

Bمعاينه , Cقلب < Cمعاينه  Aمعاينه  Bقلب  < C ارود  < Bدارو < Aقلب < Aدارو 

 

  . باشد  ميAبنابراين قطعاً دو مرحله آخر مربوط به گرفتن نوار قلب و تجويز داروي 
 

  45 تا 41بررسي سؤاالت 
 

  : توان به صورت زير خالصه كرد قواعد مسأله را مي
  يتاپ، يك كيف دست ، كيف سامسونت، يك لپ)بزرگ، متوسط، كوچك(سه چمدان : ـ شش وسيله1
   دوم حداكثر يك وسيله نوبتحداقل يك وسيله، :  اولنوبتهر فرد . ـ حداكثر دو مرتبه2
  ـ فرزند خانواده در هر مرحله حداكثر يك وسيله 3
  )  چمدان3نه هر ( وسيله 3ـ آقاي حسيني مجموعاً 4
  يك نفر : »چمدان بزرگ+ كيف سامسونت «ـ 5

  يك نفر : »كيف دستي+ تاپ  لپ    «
  . تاپ را برده است اي حمل كند، مرتبه اول لپ ر آقاي حسيني مرتبه دوم وسيلهـ اگر همس6
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  ـ چمدان كوچك و كيف دستي، در مرتبه اول، توسط دو فرد مختلف 7
  : با توجه به قواعد فوق، داريم

 

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
         اولنوبت
         دومنوبت

 
يله ديگر، توسط همسر و     س و 3 وسيله توسط آقاي حسيني و       3توان نتيجه گرفت كه       مي) 4(و  ) 1( از قاعده   

  . فرزند آقاي حسيني حمل شده است
  . يك وسيله برده استحداقل  اول نوبتتوان گفت هر نفر در  نيز مي) 2(از قيد 

مانـده     وسـيله بـاقي    2. كنـد   ند آقاي حسيني در مرحله اول دقيقاً يك وسيله حمل مي          زفر) 3(و  ) 2(طبق قيد   
  . تواند به صورت زير حمل شود سر و فرزند آقاي حسيني ميبراي هم

I-     بعـد بـاقي   نوبـت اي بـراي   لذا وسـيله . شود  اول توسط همسر آقاي حسيني حمل مي   نوبت هر دو وسيله 
  . ماند نمي

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
   وسيله 1   وسيله2   وسيله 2   وسيله 1   اولنوبت
  رصف  صفر    وسيله 1   وسيله 2   دومنوبت

   وسيله 3   وسيله3  
II-دوم توسط فرزند آقاي حسيني حمل شودنوبتمانده در   وسيله باقي  .  

 

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
   وسيله 1   وسيله1   وسيله 2   وسيله 1   اولنوبت
   وسيله 1 صفر وسيله    وسيله 1   وسيله 2   دومنوبت

   وسيله 3   وسيله3  
III- ط همسر آقاي حسيني حمل شودسم تو دونوبت وسيله باقي مانده در .  

 

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
   وسيله 1   وسيله1   وسيله 2   وسيله 1   اولنوبت
  صفر وسيله   وسيله 1   وسيله 1   وسيله 2   دومنوبت

   وسيله 3   وسيله3  
 

  : توان نتيجه زير را گرفت نيز مي) 7(و ) 6(و ) 5(از تلفيق قيد 
تاپ را برده باشـد و از    مرتبه اول بايد لپ5اي حمل كند، طبق قيد       ه دوم وسيله  اگر همسر آقاي حسيني مرتب    

اگر همسر آقـاي حـسيني      «: بنابراين. ، كيف دستي را نيز بايد در مرتبه اول برده باشد          7 و   5طرفي طبق قيد    
  .  را برده است»تاپ و كيف دستي لپ«اي حمل كند، مرتبه اول  مرتبه دوم وسيله
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شود همسر آقاي حسيني مرتبـه اول دو وسـيله را ببـرد، و در                 الت غيرممكن است يعني نمي    البته اين يك ح   
   ) وسيله3به تنهايي . (مرحله بعد نيز يك وسيله ديگر را ببرد

را ببـرد، ولـي در      » تاپ و كيف دستي     لپ«البته توجه كنيد كه ممكن است در مرحله اول خانم آقاي حسيني             
  .  غيرممكن استIII حالت بنابراين. رد را نباي  دوم هيچ وسيلهنوبت

اي را    تواند وسـيله    يعني اگر همسر آقاي حسيني در نوبت اول يك وسيله حمل كند، در نوبت دوم نمي               
  . حمل كند

 

  1ـ گزينه 41
سـاير  . بـرد   اي را مـي     بـار وسـيله     روشن است كه طبق تحليل انجام شده، قطعاً همسر آقاي حسيني، تنها يك            

، كسي كه كيف دسـتي      5بايد دقت كرد كه چون طبق قيد        ) 3(در خصوص گزينه    . پذير است   ها، امكان   گزينه
 وسيله را حمل كرده است كـه تنهـا آقـاي حـسيني ايـن       3برد، پس اين شخص       تاپ را نيز مي     برد، لپ   را مي 

  . شرايط را دارد
  3ـ گزينه 42

  :  استIهنده امكان درستي عبارت د مثال زير، نشان.  مطابقت داردIIروشن است كه فرض سؤال با حالت 

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
  كيف دستي  چمدان متوسط  چمدان كوچك و بزرگ  نوبت اول
  تاپ لپ    كيف سامسونت  نوبت دوم

  :  استIIدهنده امكان درستي عبارت  مثال زير، نشان

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
  رگچمدان بز  چمدان كوچك  چمدان متوسط/ كيف دستي  نوبت اول
  كيف سامسونت    تاپ لپ  نوبت دوم

هـاي كوچـك و متوسـط را فرزنـد آقـاي              زيرا اگر چمدان  . باشد  پذير نمي   ، امكان IIIروشن است كه عبارت     
چمـدان بـزرگ و كيـف       «را يـك نفـر و       » تاپ و كيف دستي     لپ« وسيله ديگر، دو وسيله      4حسيني ببرد، از    

 وسيله  1 وسيله و همسر او      3دانيم آقاي حسيني      نجا كه مي  از آ . را نيز فرد ديگري بايد حمل كند      » سامسونت
  . باشد پذير نمي كند، اين امر امكان را حمل مي

   2ـ گزينه 43
كند،   تاپ را حمل مي     برد و كسي كه لپ      برد، چمدان بزرگ را نيز مي       دانيم كسي كه كيف سامسونت را مي        مي

تواننـد يـك      آقاي حسيني و فرزندش، هر كدام مي      طبق پاسخ تشريحي سؤال قبل،      . برد  كيف دستي را نيز مي    
  .) به دو مثال پاسخ سؤال قبل دقت كنيد. ( وسيله را حمل كنند4جفت از اين 
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   4ـ گزينه 44
ها يك   وسيله و فرزند آن 2گيريم، در نوبت اول آقاي حسيني و همسرش، هر كدام             از فرض مسأله نتيجه مي    

  . برد را آقاي حسيني در نوبت دوم ميوسيله را حمل كرده است و آخرين وسيله 
هـاي    امـا مطـابق مثـال     . شوند  ، چمدان كوچك و كيف دستي، قطعاً در مرحله اول حمل مي           7با توجه به قيد     

  . توانند در نوبت دوم حمل شوند زير، ساير وسايل مي

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
  ن كوچكچمدا  تاپ لپ/ كيف دستي   چمدان متوسط/ كيف سامسونت  نوبت اول
  -  -  چمدان بزرگ  نوبت دوم

  . شود اي باشد كه در نوبت دوم حمل مي  چمدان بزرگ، ممكن است تنها وسيله⇐

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
  چمدان كوچك  تاپ لپ/  كيف دستي  چمدان متوسط/ چمدان بزرگ  نوبت اول
  -  -  كيف سامسونت  نوبت دوم

  . شود اي باشد كه در نوبت دوم حمل مي  كيف سامسونت، ممكن است تنها وسيله⇐

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
  چمدان كوچك  چمدان بزرگ/ كيف سامسونت  چمدان متوسط/ كيف دستي  نوبت اول
      تاپ لپ  نوبت دوم

  . شود  كه در نوبت دوم حمل مياي باشد تاپ، ممكن است تنها وسيله  لپ⇐

   4ـ گزينه 45
بـا  . شـود    وسيله در نوبت دوم حمل مـي       3 وسيله در نوبت اول و       3گيريم كه دقيقاً      از فرض سؤال نتيجه مي    

بـرد و در      دانيم در نوبت اول، هر نفر يـك وسـيله را مـي              توجه به تحليلي كه در ابتداي مسأله انجام شد، مي         
  . برد  وسيله را مي1وسيله و فرزندش  2نوبت دوم، آقاي حسيني 

اي هـستند كـه در نوبـت اول حمـل              وسـيله  3 وسـيله از     2، چمدان كوچك و كيف دستي       7با توجه به قيد     
تـاپ را در نوبـت    كند، بايـد لـپ   ، كسي كه كيف دستي را در نوبت اول حمل مي7با توجه به قيد  . شوند  مي

كند، پس او قطعاً كيف دستي را حمـل   ا يك وسيله را حمل مي  از آنجا كه همسر آقاي حسيني، تنه      . دوم ببرد 
 4 نفر چمدان كوچك و كيف دستي را حمـل كننـد،       2كه در نوبت اول، كدام        بنابراين بر اساس اين   . كند  نمي

  . حالت قابل تصور است
  . شود كيف دستي را آقاي حسيني و چمدان كوچك را همسرش حمل مي) 1

  . كند تاپ را آقاي حسيني در نوبت دوم حمل مي  لپ⇐ 5قيد 
كه كـدام را      اما بسته به اين   . كند   كيف سامسونت و چمدان بزرگ را فرزند آقاي حسيني حمل مي           ⇐ 5قيد  

  .  حالت مجزا وجود دارد2در نوبت اول و كدام را در نوبت دوم حمل كند، 
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  . كند  چمدان متوسط را آقاي حسيني در نوبت دوم حمل مي⇐
 

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
  چمدان بزرگ  چمدان كوچك  كيف دستي   نوبت اول
  كيف سامسونت  -  چمدان متوسط / تاپ لپ  نوبت دوم

  حالت                        2

  . كند ل ميكيف دستي را آقاي حسيني و چمدان كوچك را فرزندش حم) 2
  . كند تاپ را آقاي حسيني حمل مي  لپ⇐ 5قيد 
بنـابراين ايـن    . پذير نيـست     كيف سامسونت و چمدان بزرگ را يك نفر بايد حمل كند، كه امكان             ⇐ 5قيد  

  . حالت غيرممكن است
 

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
  چمدان كوچك     كيف دستي  نوبت اول
    -  تاپ لپ  نوبت دوم

 
  . كند كيف دستي را فرزند آقاي حسيني و چمدان كوچك را خود آقاي حسيني حمل مي) 3

  . كند تاپ را نيز فرزند آقاي حسيني حمل مي  لپ⇐ 5قيد 
  . برد  حسيني در نوبت دوم مي كيف سامسونت و چمدان بزرگ را آقاي⇐ 5قيد 
  . كند  همسر آقاي حسيني در نوبت اول، چمدان متوسط حمل مي⇐

 
  فرزند  همسر  آقاي حسيني  

  كيف دستي   چمدان متوسط  چمدان كوچك  نوبت اول
  تاپ لپ  -  چمدان بزرگ/ كيف سامسونت  نوبت دوم

 
  . كند چمدان كوچك را همسر آقاي حسيني حمل ميكيف دستي را فرزند آقاي حسيني و ) 4

  . كند تاپ را نيز فرزند آقاي حسيني حمل مي  لپ⇐ 5قيد 
  . برد  كيف سامسونت و چمدان بزرگ را آقاي حسيني مي⇐ 5قيد 
 3يـك از ايـن        اما مشخص نيست كـه آقـاي حـسيني كـدام          . برد  سيني مي  چمدان متوسط را نيز آقاي ح      ⇐

  . باشد  حالت مختلف مي3بنابراين اين مورد، خود شامل . كند وسيله را در نوبت اول حمل مي
 

  فرزند  همسر  آقاي حسيني  
  كيف دستي   چمدان كوچك  چمدان متوسط/ سامسونت   نوبت اول
  تاپ لپ  -  چمدان بزرگ  نوبت دوم

   حالت 3                                               
  .  حالت قابل قبول وجود دارد6بنابراين كالً 
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  50 تا 46بررسي سؤاالت 
  : خالصه اطالعات مسأله

  سعيد، ناصر، پيمان، مريم و ترانه :  نفر5ـ نام 1
  زماني، آقايي، جمالي، رضايي و كمالي :  نفر5ـ نام خانوادگي 2
  زرد، سبز، آبي، قرمز و سفيد : اه ـ رنگ برگه3
  . ـ نام كوچك آقاي جمالي ناصر نيست4
  . ـ نام كوچك آقاي جمالي روي برگه سبز نوشته شده است5
  . درج شده است» زماني«و طرف ديگر آن، » مريم«ـ يك طرف برگه سفيد، 6
  . ـ نام كوچك هر خانم با نام خانوادگي يك مرد همراه شده است7
  . ي پيمان روي برگه سبز نوشته شده استـ نام خانوادگ8
  . ـ نام خانوادگي سعيد روي برگه زرد نوشته شده است9

  . ـ نام خانوادگي كسي كه نامش روي برگه زرد نوشته شده، روي برگه قرمز درج شده است10
 سـازي مـسأله از جـدول زيـر          براي مـدل  . اين مسأله از نوع چينش دوبعدي و با درجه آزادي گسترده است           

  . كنيم استفاده مي

            نام
            نام خانوادگي 

  سفيد  آبي  سبز  قرمز  زرد  رنگ 
 

بندي   ها، متغير مبنا است كه اطالعات مربوط به نام و نام خانوادگي افراد، بر اساس آن دسته                  رنگ برگه : تذكر
در  (10توان از قيد    ها، رنگ قرمز بالفاصله بعد از رنگ زرد درج شده تا ب             در ضمن در ترتيب رنگ    . شود  مي

  . مسأله بهتر استفاده كرد) جدول
دهـيم و     به منظور وارد كردن اطالعات مسأله در جدول، نام درج شده روي هر برگه را مالك قرار مـي                  

 بـر ايـن اسـاس     .كنيم تا پي ببريم نام خانوادگي مربوط به هر نام در كدام برگه درج شده است                 سعي مي 
  : اريمد

  : ها اطالعات مربوط به نام
  (I). ، روي برگه سبز نوشته شده است)سعيد يا پيمان(نام كوچك آقاي جمالي  : 5 و 4  قيد •
  (II). نام مريم روي برگه سفيد نوشته شده است : 6  قيد •

  : هاي خانوادگي اطالعات مربوط به نام
  (III). استپشت برگه سفيد، آقاي زماني درج شده  : 7 و 6  قيد •
  (IV). نام خانوادگي پيمان، پشت برگه سبز نوشته شده است : 8  قيد •
  (V). نام خانوادگي سعيد، پشت برگه زرد نوشته شده است : 9  قيد •

 

www.phdtest.irپی اچ دي تست ؛ وب سایت تخصصی آزمون دکتري                                



 55     خواه ـ محمد وكيلي  هادي مسيح

 

      نام

  پيمان/ سعيد 
نام كوچك (

  )آقاي جمالي
(I)  

  مريم  
(II) 

  نام خانوادگي
نام خانوادگي 

  سعيد
(V)  

  
نام خانوادگي 

  پيمان
(IV)  

  آقاي زماني  
(III)  

  سفيد  آبي  سبز  قرمز  زرد  رنگ
 

 نفـر مـرد، در      3از طرفي نـام خـانوادگي هـر         .  نفر ديگر خانم هستند    2 نفر مرد و     3 نفر،   5دانيم از جمع      مي
 خانه خالي مربوط بـه نـام خـانوادگي مـريم و             2ها،    بنابراين در رديف نام خانوادگي    . جدول مشخص است  

  . ترانه است
  (VI). تواند روي برگه زرد درج شده باشد ام ترانه تنها مين : 7  قيد •
  (VII). نام خانوادگي ترانه، پشت برگه قرمز نوشته شده است : 10  قيد •

  (VIII).  نام خانوادگي مريم، پشت برگه آبي درج شده است⇐
ها نوشـته شـده اسـت، بنـابراين          خص است نام دو نفر خانم، روي كدام برگه         با توجه به اينكه دقيقاً مش      ⇐

  (IX). درج شده است) سعيد، پيمان يا ناصر(حتماً نام يكي از آقايان ) آبي و قرمز(روي دو برگه باقيمانده 
گه سبز درج شـده اسـت، پـس          با توجه به اينكه نام خانوادگي سعيد، پشت برگه زرد و پيمان، پشت بر              ⇐

پس نام و نام خانوادگي يكـي       . است كه پشت برگه سفيد درج شده است       » زماني«نام خانوادگي ناصر، قطعاً     
  (X). است» ناصر زماني« نفر، 5از اين 

 

  ترانه  نام
(VI)  

  
  پيمان/ سعيد 

نام كوچك آقاي (
  )جمالي

 مريم  

نام 
  خانوادگي

نام خانوادگي 
  سعيد

نام خانوادگي 
  رانهت

(VII)  

  نام خانوادگي 
  پيمان

نام خانوادگي 
  مريم

(VIII)  

آقاي زماني 
  )ناصر(

(X)  
  سفيد  آبي  سبز  قرمز  زرد  رنگ

 

   4ـ گزينه 46
  . اش، روي برگه قرمز درج شده است روشن است كه نام ترانه روي برگه زرد و نام خانوادگي

   3ـ گزينه 47
 بـا  ⇐ (A)است » آقايي« نام خانوادگي پيمان،  ⇐ده است   پشت برگه سبز نوشته ش    » آقايي«نام خانوادگي   
پـس نـام سـومين مـرد        ) پيمان آقايي و ناصر زمـاني     (كه هويت دو نفر از سه مرد روشن است،            توجه به اين  

بنابراين نام سعيد روي برگه سـبز  . (B)قطعاً سعيد است كه پشت برگه زرد نوشته شده است          ) آقاي جمالي (
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كه پيمان است ممكن است روي برگه قرمز        » آقايي«روشن است كه نام كوچك آقاي       . (C)نوشته شده است    
  . يا آبي نوشته شده باشد

 

    ترانه   نام
  (C)سعيد 

نام كوچك آقاي (
  )جمالي

  مريم  

نام 
  خانوادگي

نام خانوادگي 
  سعيد
 (B)جمالي 

نام خانوادگي 
  ترانه

  ام خانوادگي پيمانن
 (A)آقايي 

نام خانوادگي 
  مريم 

آقاي زماني 
 )ناصر(

  سفيد  آبي  سبز  قرمز  زرد  رنگ
 

  : ها به صورت زير است  ها و نام خانوادگي بنابراين تركيب نهايي نام
 

 مريم  پيمان/ ناصر   سعيد  ناصر / پيمان   ترانه   نام

 زماني    آقايي    جمالي   نام خانوادگي

  سفيد  آبي  سبز  مزقر  زرد  رنگ
 

   1ـ گزينه 48
  (A). نوشته شده است» سعيد« روي برگه قرمز، نام ⇐فرض سؤال 

  (B). نوشته شده است» پيمان« روي برگه سبز، نام ⇐
 بنابراين طرف ديگر نام خـانوادگي مـريم كـه پـشت             (C). نوشته شده است  » ناصر« روي برگه آبي، نام      ⇐

  . درج شده است» ناصر«برگه آبي نوشته شده است، نام 
 

 مريم (C)ناصر  (B)پيمان   (A)سعيد   ترانه   نام

نام خانوادگي   نام خانوادگي
  سعيد 

نام خانوادگي 
  ترانه

نام خانوادگي 
 پيمان

نام خانوادگي 
  مريم 

آقاي زماني 
 ) ناصر(

  سفيد  آبي  سبز  قرمز  زرد  رنگ
 

   3ـ گزينه 49
آقـايي،  (هاي سعيد، پيمان يا ناصر و پشت آن، نام خانوادگي مـريم              دانيم روي برگه آبي رنگ، يكي از نام         مي

قطعـاً  ) 3(تواند صحيح باشد، امـا گزينـه           مي 4 و   2،  1هاي    بنابراين گزينه . درج شده است  ) رضايي يا كمالي  
، نام خانوادگي جمالي، مربـوط      4بنابر قيد   (خانوادگي مريم، قطعاً جمالي نيست      دانيم نام     غلط است، زيرا مي   

  .) به يك مرد است
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   2ـ گزينه 50
دانيم نام نوشته شده روي برگه آبي، سعيد، ناصر يا پيمان است و از طرفي پشت برگه زرد، نام خانوادگي                      مي

نام آقاي  (خانوادگي سعيد، قطعاً زماني نيست      قطعاً نادرست است، زيرا نام      ) 1(گزينه  . سعيد درج شده است   
  .) زماني، ناصر است

  . قطعاً نادرست است، زيرا نام خانوادگي ناصر، زماني است) 3(گزينه 
  . قطعاً نادرست است، زيرا پشت برگه زرد، نام خانوادگي سعيد بايد درجه شده باشد) 4(گزينه 

  55 تا 51بررسي سؤاالت 
 

  : بررسي قيود مسأله
  C و A ،B، يكي از محصوالت 3 و 2، 1 در هر يك از سه قسمت ـ1
  سازي، كاشت، آبياري و برداشت، در چهار ماه متوالي  ـ چهار مرحله آماده2
   ماه بعد، برداشت آخرين محصول 7 حداكثرسازي اولين زمين در فروردين ماه و  ـ آماده3
  Cمحصول  برداشت ≡  Aـ كاشت محصول 4
  3 برداشت محصول زمين شماره ≡ 2ـ آبياري زمين شماره 5
) نـه لزومـاً بـه ترتيـب        (C و   Bو يـا    ) نه لزوماً به ترتيـب     (B و   A يا   3 و   2 محصول زمين    ⇐ 5 و   4قيد  
  :  حالت زير، قابل بررسي است4بر اين اساس . باشد مي
Aحصول زمين ـ م1 :B و محصول زمين 2: C محصول زمين ⇐3 :1  
A و محصول زمين B:2ـ محصول زمين 2 : C محصول زمين ⇐3 :1  
C و محصول زمين B:2ـ محصول زمين 3 : A محصول زمين ⇐3 :1  
Cـ محصول زمين 4 :B و محصول زمين 2: A محصول زمين ⇐3 :1  

  : توان مشخص كرد  هر يك از اين چهار حالت را مطابق زير ميبا توجه به اطالعات داده شده،
  : حالت اول

  مقايسه پيشرفت كار  نوع محصول  شماره زمين
1  C  برداشت  آبياري  كاشت  سازي آماده      
2  A      برداشت  آبياري  كاشت  سازي آماده  
3  B    برداشت  آبياري  كاشت  سازي آماده    
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  :حالت دوم
شماره 
  زمين

نوع 
  ه پيشرفت كارمقايس  محصول

1  C برداشت   آبياري  كاشت   سازي آماده        
2  B        برداشت  آبياري  كاشت   سازي آماده  
3  A      برداشت  آبياري   كاشت   سازي  آماده    

 

  : حالت سوم
  مقايسه پيشرفت كار  نوع محصول  شماره زمين

1  A      برداشت  آبياري   كاشت   سازي آماده  
2  B    رداشت ب  آبياري   كاشت   سازي آماده    
3  C  برداشت   آبياري   كاشت   سازي آماده      

 

  :حالت چهارم
شماره 
  زمين

نوع 
  محصول

  مقايسه پيشرفت كار

1  A       برداشت  آبياري   كاشت   سازي آماده  
2  C    برداشت  آبياري  كاشت  سازي آماده      
3  B  برداشت  آبياري  كاشت   سازي آماده        

 

  1ـ گزينه 51
تواند صورت گيـرد، در ايـن حالـت آبيـاري              در ارديبهشت ماه مي    B محصول   تنها در حالت چهارم، كاشت    

  . شود  است، در شهريور ماه انجام ميA كه مربوط به محصول 1زمين شماره 
  ـ گزينه ؟ 52

سازي يك زمين و برداشت محصول زمين ديگر، در يك ماه صـورت               هاي دوم و چهارم، آماده      تنها در حالت  
همزمـان انجـام    ) Cمحـصول    (1با برداشت زمين    ) Bمحصول   (2سازي زمين     مادهدر حالت دوم آ   . گيرد  مي
  . شود  در تيرماه انجام ميBسازي زمين  در اين حالت روشن است كه آماده. شود مي

. شود  همزمان انجام مي  ) Bمحصول   (3با برداشت زمين    ) Aمحصول   (1سازي زمين     در حالت چهارم، آماده   
 هـر دو صـحيح      4 و   1هـاي     بنابراين گزينه . شود   در فروردين ماه انجام مي     Bزمين  سازي    در اين حالت آماده   

  . هستند
  3ـ گزينه 53

 1روشن است كه آبياري زمـين شـماره         .  است Bشود،    تنها در حالت دوم، آخرين محصولي كه برداشت مي        
  . زودتر از بقيه انجام شده است) Cمحصول (
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   1ـ گزينه 54
در ايـن  . شـود  مقارن مي) 1زمين شماره ( با آبياري زمين ديگر 2سازي زمين شماره     تنها در حالت اول، آماده    
از طرفـي همزمـان بـا آبيـاري زمـين      . شـود   در ماه مرداد يا شهريور ماه انجام مي     Bحالت برداشت محصول    

  . باشد مي) Aمحصول  (2شماره 
� -Iلزوماً صحيح نيست  .  
� -IIصحيح است  .  
� -IIIصحيح است  .  
   3 گزينه ـ55

  . تواند در تيرماه انجام شود  ميC و برداشت محصول Bدر حالت اول، آبياري محصول 
  . تواند در تيرماه انجام شود  ميC و برداشت محصول Bدر حالت سوم، آبياري محصول 

  . تواند در تيرماه انجام شود  ميB و برداشت محصول Cدر حالت چهارم، آبياري محصول 
  .  هستندC و Bو محصول مورد نظر بنابراين قطعاً د

  60 تا 56بررسي سؤاالت 
  : بررسي قيود مسأله

Aـ 1 m1= ،B m2= ،C m3= و D m4=  
  . تواند آويزان شود ـ به يك ميخ، دو زنجير نمي2
  . تواند آويزان شود هاي فرد، مي ميخ فقط به Dـ زنجير 3
  .  نبايد روي يكديگر قرار بگيردC و Aـ زنجيرهاي 4
  .  قرار بگيردB، دقيقاً بايد وسط زنجير Cـ سرِ آويزان زنجير 5
 قـرار   Bر  ، دقيقاً وسط زنجي   Cكه سرِ آويزان زنجير       ، براي اين  B و   C با توجه به طول زنجير       ⇐ 5 و   1قيد  

  : هاي زير ممكن است گيرد، حالت
⇐C  ميخ • B ميخ 1= = 3  
⇐C  ميخ • = B ميخ 2 = 4  
⇐C  ميخ • = B ميخ 3 = 5  

  .  وصل شود5 يا 4تواند به ميخ  ي نمCزنجير : تذكر
  . تر كرد توان نتايج باال را كامل مي، 4 و 3بر اساس قيد 

⇐C  ميخ • ⇐B ميخ 1= = ⇐D ميخ 3 = A ميخ 5 = 4  
⇐C  ميخ • = ⇐B  ميخ2 = ⇐D يا 3 يا 1 ميخ 4 = A يا 1 ميخ 5 = 5  
⇐C  ميخ • = ⇐B ميخ 3 = ⇐D ميخ 5 A ميخ 1= = 2  
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اما اگر زنجير   . شود   وصل شود، محل نصب تمام زنجيرها مشخص مي        3 يا   1 به ميخ    Cير  بنابراين وقتي زنج  
C    وصل شود، محل اتصال زنجير       2 به ميخ A 2            حالت دارد كه براي هر حالت، محل وصل شدن زنجير D 

  . خود دو حالت مجزا خواهد داشت
در جدول زير، همـه     . يم داشت ، چهار حالت مجزا، خواه    2 به ميخ    Cبنابراين در صورت وصل شدن زنجير       

  . هاي ممكن براي نصب زنجيرها مشخص شده است حالت

  6حالت   5حالت   4حالت   3حالت   2حالت   1حالت 
C•1  D•1  A•1  A•1  D•1      •1  
   •2  A•2  C•2  C•2  C•2  C•2  
B•3  C•3  D•3      •3    •3  D•3  
A•4    •4  B•4  B•4  B•4  B•4  
D•5  B•5     •5  D•5  A•5  A•5  

 

   2ـ گزينه 56
 Dتـر از       متـر پـايين    3 دقيقـاً    B قرار گيرد، بايد زنجير      B، روي زنجير    Dر  كه يك متر انتهايي زنجي      براي اين 

 2 از مـيخ  Cدر ايـن حالـت زنجيـر    .  مطابقت دارد5روشن است كه فرض سؤال، تنها با حالت . وصل شود 
  . آويزان شده است

   1ـ گزينه 57
ين زنجيـري كـه نـصب       ، بـاالتر  3در حالت   .  مطابقت دارد  6 و   3هاي    روشن است كه فرض سؤال، با حالت      

  . توان به طور قطع پاسخ داد بنابراين نمي.  استC زنجير 6 و در حالت Aشده، زنجير 
   1ـ گزينه 58

 وصـل شـده     D بايد دقيقاً يـك متـر بـاالتر از           B آويزان شده باشد، زنجير      B از وسط زنجير     Dكه    براي اين 
 روي  D و   Aهـايي كـه زنجيـر         صله مـيخ  در اين حالت، فا   .  ممكن است  4روشن است كه تنها حالت      . باشد
  .  متر است4اند،  ها نصب شده آن
  2ـ گزينه 59

  : ، زنجيرهاي زير آويزان است4 و 3هاي مختلف، حد فاصل ميخ  در حالت
  B و Cهاي  زنجير: 1  حالت •
  D و Cزنجيرهاي : 2  حالت •
  D و Cزنجيرهاي : 3  حالت •
  Cفقط زنجير : 4  حالت •
  D و Cرهاي زنجي: 5  حالت •
  D و Cزنجيرهاي : 6  حالت •
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 نصب شده و يك متر روي       D باالتر از    Bدر اين حالت    .  مطابقت دارد  4بنابراين فرض سؤال، فقط با حالت       
  . هم قرار دارند

   4ـ گزينه 60
، از ميخ شـماره     6 و   3هاي     در حالت  D، زنجير   2 در حالت    C، زنجير   1 در حالت    Bروشن است كه زنجير     

  . شود  در هيچ حالتي از اين ميخ آويزان نميAاما زنجير . اند ن شده آويزا3
 

  65 تا 61تحليل مسائل 

  : بررسي قيود مسأله
   عدم استفاده از خودروي شخصي ⇐استفاده از تاكسي ) 1
   عدم استفاده از مترو ⇐ 1رفتن از مسير ) 2
  . ه كنددتواند هم از اتوبوس و هم از مترو استفا  مي3در مسير فقط ) 3
   يا استفاده از خودروي شخصي يا هر دو 2 مسير شماره ⇐روي  پياده) 4
  . تواند هم از خودروي شخصي و هم از اتوبوس استفاده كند نمي) 5

 

  4ـ گزينه 61
 شـخص بـا اسـتفاده از خـودرو شخـصي،      ⇐مـسيرها را بپيمايـد   شخص بدون استفاده از تاكسي و مترو،      

  . پيمايد روي مسير را مي اتوبوس يا با پياده
مـاً   در طي اين مـسيرها حت      ⇐تواند همزمان از خودرو شخصي و اتوبوس استفاده كند             فرد نمي  ⇐ 5قيد  
  .  وسيله خودرو شخصي يا اتوبوس نيز بايد استفاده كند2 از يكيكند و حتماً از   ميروي پياده
 را طـي كـرده يـا از         2روي در بخشي از مسير، قطعي است، بنابراين يا مـسير شـماره                 چون پياده  ⇐ 4قيد  

  ). يا هردو(خودرو شخصي استفاده كرده است 
تنها بايـد بـه ايـن نكتـه         . تواند هر يك از سه مسير را بدون استفاده از تاكسي و مترو بپيمايد                فرد مي  بنابراين

 را طي كرده باشـد،    3 يا   1اگر مسير   . روي خواهد كرد    توجه كرد كه در هر حال قطعاً بخشي از مسير را پياده           
خـش ديگـر مـسير را هـم          را طـي كنـد، ب      2بخش ديگر را با خودرو شخصي طي خواهد كرد و اگر مـسير              

  . تواند با خودرو شخصي و هم با اتوبوس و يا با هر دو طي كند مي
  1ـ گزينه 62
  (I)كند   شخص از بين تاكسي و خودرو شخصي تنها از يك مورد استفاده مي⇐ 1قيد 

 استفاده كند    تواند از مترو     نمي 1 شخص در مسير     ⇐ 2قيد  
I

 حالـت   4توانـد از       نمـي  1 قطعاً در مـسير      ⇐
  . استفاده كند
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  .  حالت استفاده كند4تواند از   نمي2 در مسير ⇐ I و نتيجه 3قيد 
 حالت استفاده كند، بايد قطعاً 4از ) 3مسير (مانده   براي اينكه شخص در تنها مسير باقي ⇐ I و نتيجه    4قيد  

  . كند از خودروي شخصي استفاده كند، بنابراين قطعاً از تاكسي استفاده نمي
روي، خـودروي   پيـاده :  حالـت عبارتنـد از  4 حالت اسـتفاده كنـد، ايـن    4 بخواهد از 3بنابراين اگر در مسير     

  (II)شخصي، مترو و اتوبوس 
بنـابراين در هـيچ مـسيري       .  حالت استفاده كنـد    4تواند از      نيز نمي  3 شخص در مسير     ⇐ II و نتيجه    5قيد  
  .  حالت استفاده كند4تواند از  نمي
  2گزينه ـ 63

  (I)كند   قطعاً از خودروي شخصي استفاده نمي⇐ 1فرض سؤال و قيد 
  .  رفته است2 قطعاً از مسير ⇐ 4 و قيد Iنتيجه 
  .تواند هم از اتوبوس و هم از مترو استفاده كند  قطعاً نمي⇐ 3قيد 

در مـورد  . رود كند و هم قسمتي از مـسير را پيـاده مـي      هم از تاكسي استفاده مي     2بنابراين، شخص در مسير     
كدام يا از اتوبوس يا از        از هيچ (تواند حداكثر از يكي از اين دو استفاده كند            نيز مي استفاده از اتوبوس و مترو      

  .  حالت قابل تصور است3بنابراين در مجموع ) مترو استفاده كند
   2ـ گزينه 64

  . كنيم هر يك از مسيرها را جداگانه بررسي مي
   : 1بررسي مسير  •

  . كند يكي از دو حالت تاكسي و خودروي شخصي استفاده مي حداكثر از ⇐ 1قيد 
  .كند  از مترو استفاده نمي⇐ 2قيد 
  . تواند هم از اتبووس و هم از مترو استفاده كند  نمي⇐ 3قيد 
  . كند ي شخصي و اتوبوس استفاده مي حداكثر از يكي دو حالت خودرو⇐ 5قيد 

از طرفي اگر از خودرو شخصي استفاده كند، نه از تاكسي           . كند  ، قطعاً از مترو استفاده نمي     1بنابراين در مسير    
روي   حالـت خـودرو شخـصي و پيـاده     2در ايـن حالـت حـداكثر از         . تواند استفاده كند    و نه از اتوبوس نمي    

  . تواند استفاده كند مي
تواند بكند، بنابراين در اين حالت نيز         روي هم نمي    ، پياده 4از خودرو شخصي استفاده نكند، طبق قيد        اما اگر   

 حالـت   3تواند از     ، نمي 1در نتيجه كالً در مسير      . تواند استفاده كند    حداكثر از دو حالت اتوبوس و تاكسي مي       
  . استفاده كند

   : 2بررسي مسير  •
  .كند  حداكثر از يكي از دو حالت تاكسي و خودروي شخصي استفاده مي⇐ 1قيد 
  . تواند هم از اتوبوس و هم از مترو استفاده كند  نمي⇐ 3قيد 
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  روي به شرط استفاده از خودروي شخصي   پياده⇐ 4قيد 
  . كند داكثر از يكي از دو حالت خودروي شخصي و اتوبوس استفاده مي ح⇐ 5قيد 

تواند استفاده كند، اما  ، از تاكسي و اتوبوس نمي  5و  1بنابراين اگر از خودروي شخصي استفاده كند، بنابر قيد          
  .تواند استفاده كند روي و مترو مي از حالت پياده

. ش عـدم اسـتفاده همزمـان از اتوبـوس و متـرو اسـت        اگر از خودروي شخصي استفاده نكند، تنها محدوديت       
  . حالت استفاده كند3تواند از   مطابق موارد زير، شخص مي2بنابراين در مسير 

 روي  خودرو شخصي، مترو، پياده •

 روي، تاكسي مترو، پياده •

  روي، تاكسي اتوبوس، پياده •
  : 3بررسي مسير  •

  . كند و حالت تاكسي و خودرو شخصي استفاده مي حداكثر از يكي د⇐ 1قيد 
  روي به شرط استفاده از خودرو شخصي   پياده⇐ 4قيد 
  .كند  حداكثر از يكي دو حالت خودرو شخصي و اتوبوس استفاده مي⇐ 5قيد 

 حالـت مـورد   3تواند استفاده كند، پس        و اتوبوس نمي   بنابراين اگر از خودرو شخص استفاده كند، از تاكسي        
 از 4روي و مترو خواهد بود و اگر از خودرو شخصي استفاده نكند، طبق قيـد              استفاده خودرو شخصي، پياده   

بنـابراين در   . باشـد    حالت مورد استفاده تاكسي، مترو و اتوبوس مـي         3تواند استفاده كند و       روي هم نمي    پياده
  . حالت استفاده كند3تواند از  خص مي مسير، ش2كل در 
   3ـ گزينه 65
  . كند  حداكثر از يكي از دو حالت تاكسي و خودرو شخصي استفاده مي⇐ 1قيد 
  .  از مترو استفاده نمي كند⇐ 2قيد 
  .كند  حالت اتوبوس و مترو استفاده مي حداكثر از يكي از دو⇐ 3قيد 
  . روي به شرط استفاده از خودرو شخصي ممكن است  پياده⇐ 4قيد 
  .كند  حداكثر از يكي از دو حالت خودرو شخصي و اتوبوس استفاده مي⇐ 5قيد 

لـذا  .  حالت وجـود نـدارد  4 يا 3، امكان استفاده از 1ر مسير  ثابت كرديم د   23 و   22پيش از اين در سؤاالت      
، از اتوبوس و 5 و 1اگر از خودرو شخصي استفاده كند، بنابر قيد . كنيم  حالت را بررسي مي  2تنها استفاده از    

  . روي استفاده كند تواند از پياده تواند استفاده كند، پس تنها مي تاكسي نمي
تواند بكند، بنـابراين تنهـا از اتوبـوس و            روي هم نمي    ، پياده 4كند، بنابر قيد    اگر از خودرو شخصي استفاده ن     

  :  حالت زير قابل تصور است2در مجموع . كند تاكسي استفاده مي
  روي  الف ـ خودرو شخصي و پياده

  ب ـ اتوبوس و تاكسي
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  70 تا 66تحليل مسائل 
  بررسي قيود مسأله 

  : هاي صحيح سؤاالت قيدهاي مربوط به پاسخ
  . ، يكبار پاسخ صحيح هستند4 تا 1هاي   هر يك از گزينه⇐پاسخ صحيح هيچ دو سؤالي، مشابه نيست ) 1
  . ، دو گزينه متوالي استC  و Bهاي  پاسخ صحيح سؤال) 2
  Dپاسخ داوطلب به سؤال  = Aپاسخ صحيح سؤال ) 3

  اوطلب هاي داده شده توسط د قيدهاي مربوط به پاسخ
  .دهد  سؤال متوالي را مثل هم پاسخ نمي2هيچ ) 4
  .  انتخاب شده است4 سؤال گزينه 2براي ) 5
  .  انتخاب نشده است2براي هيچ سؤالي گزينه ) 6
  .، دو گزينه متوالي استC و Dهاي  پاسخ داوطلب به سؤال) 7

  )8. (باه داده است، پاسخ اشتDگيريم، داوطلب قطعاً به سوال   نتيجه مي3با توجه به قيد 
  : توانيم از جدول زير استفاده كنيم براي پاسخ به هر سؤال، مي

 

D  C B A شماره سؤال  
  پاسخ صحيح *   
  پاسخ داوطلب     *
  درست يا غلط     �
D  C B A شماره سؤال  
  پاسخ صحيح 4 2 3 1
  پاسخ داوطلب  3 4 3 4
  درست يا غلط � � �  �

 

توان در     را انتخاب كرده، مي    4ها گزينه     هايي كه داوطلب براي آن       حالت براي سؤال   3،  5 و   4با توجه به قيد     
  : كنيم در ادامه هر يك از اين حاالت را جداگانه تحليل مي. B و A ،D و A ،D و C: نظر گرفت
  : حالت اول

  . را انتخاب كرده است) 4(، گزينه A و Dهاي  داوطلب براي سؤال •
  .  پاسخ صحيح داده استA داوطلب به سؤال ⇐است ) 4( گزينه A پاسخ صحيح سؤال ⇐ 3قيد 
  . را انتخاب كرده است) 3(، گزينه 3 داوطلب براي سؤال ⇐ 7قيد 

 

  داوطلـب بـراي ايـن سـوال،     ⇐كنـد    را انتخاب نمي) 4(يا ) 3(، گزينه 2 داوطلب براي سؤال  ⇐ 4قيد  
  . كند را انتخاب مي) 1(گزينه 

 6قيد 
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  : توانيم در جدول زير مشاهده كنيم نتايج حاصل از حالت اول را مي
 

D  C B A شماره سؤال  
  پاسخ صحيح 4   
  پاسخ داوطلب  4 1 3 4
  درست يا غلط �    �

 

  : دومحالت 
  . را انتخاب كرده است) 4(، گزينه A و Cهاي  داوطلب براي سؤال

  . را انتخاب كرده است) 3(، گزينه 4 داوطلب براي سؤال ⇐ 7قيد 
  . ، پاسخ غلط داده استAل  داوطلب به سؤا⇐است ) 3( گزينه A پاسخ صحيح سؤال ⇐ 3قيد 
  . را انتخاب كرده است) 3(يا ) 1(، گزينه B داوطلب براي سؤال ⇐ 6 و 4قيد 
صحيح  پاسخ   ⇐) نه لزوماً به ترتيب   (است  ) 2(و  ) 1(هاي     گزينه B و   C پاسخ صحيح سؤاالت     ⇐ 2قيد  

  . ، قطعاً پاسخ غلط داده استCاست و داوطلب به سؤال ) 4( گزينه Dسؤال 
 

D  C B A شماره سؤال  
  پاسخ صحيح 3    4
  پاسخ داوطلب  4 3يا1 4 3
  درست يا غلط �  �  �

  : حالت سوم
  .را انتخاب كرده است) 4(، گزينه B و Dهاي  داوطلب براي سؤال

  .  پاسخ غلط داده است2 به سؤال ⇐. است) 4(، گزينه A پاسخ صحيح سؤال ⇐ 3قيد 
  . را انتخاب كرده است) 3(، گزينه 3 داوطلب براي سؤال ⇐ 7قيد 
 پاسخ غلـط داده  A به سؤال  ⇐اب كرده است     را انتخ  3 يا   1، گزينه   1 داوطلب براي سؤال     ⇐ 6 و   4قيد  
  . است

D  C B A شماره سؤال  
  پاسخ صحيح 4    
  پاسخ داوطلب  3يا1 4 3 4
  درست يا غلط � �   �

 

  4ـ گزينه 66
  . ب كرده است را انتخا4 گزينه D و Bهاي   داوطلب براي سؤال⇐ 5 و 4فرض مسأله، قيد 
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.  پاسخ اشتباه داده اسـت B و   Aبنابراين داوطلب به سؤال     .  است 4، گزينه   A پاسخ صحيح سؤال     ⇐ 3قيد  
 را پاسخ صحيح داده     3با توجه به فرض سؤال كه داوطلب به يك سؤال پاسخ صحيح داده، پس قطعاً سؤال                 

  . است
 3 نيـز گزينـه   C پاسخ صحيح سؤال ⇐.  را انتخاب كرده است 3، گزينه   C داوطلب براي سؤال     ⇐ 7قيد  
  . است
  .  است1، گزينه D پاسخ صحيح سؤال ⇐ است 2، گزينه B پاسخ صحيح سؤال ⇐ 2قيد 
   2ـ گزينه 67
كه وضعيت درست يا غلط بـودن         با توجه به اين   .  حالت ممكن مسأله را تحليل كنيم      3ي است هر يك از      كاف

  . كنيم تر است، ابتدا اين دو حالت را بررسي مي ها در حالت دوم و سوم روشن پاسخ
  : 2بررسي حالت 

  .  پاسخ صحيح داده استB سؤال  به⇐تنها به يك سؤال، پاسخ صحيح داده است : فرض سؤال
  . است) 1( گزينه Bاست، بنابراين پاسخ صحيح سؤال ) 3( گزينه Aكه پاسخ صحيح سؤال  با توجه به اين

  . است) 2( گزينه C پاسخ صحيح سؤال ⇐ 2قيد 
 

D  C B A شماره سؤال  
  پاسخ صحيح 3 1 2 4
  پاسخ داوطلب  4 1 4 3
  درست يا غلط � � �  �

  
  : 3بررسي حالت 

 پاسخ ⇐.  پاسخ صحيح داده استC به سؤال    ⇐تنها به يك سؤال، پاسخ صحيح داده است         : فرض سؤال 
  . است) 3(صحيح اين سؤال، گزينه 

  . است) 2( گزينه B پاسخ صحيح سؤال ⇐ 2قيد 
 

D  C B A شماره سؤال  
  پاسخ صحيح 4 2 3  1
  پاسخ داوطلب  3يا1 4 3 4
  درست يا غلط � � �  �

 
بنـابراين گزينـه   .  نيست1شود و نيازي به بررسي حالت    با بررسي همين دو حالت، پاسخ سؤال مشخص مي        

  . صحيح است) 2(
   3ـ گزينه 68

روشـن اسـت كـه در هـيچ كـدام از ايـن دو               .  پذير است  هاي اول و سوم امكان      فرض مسأله فقط در حالت    
  .، پاسخ صحيح نخواهد دادBحالت، داوطلب به سؤال 
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روشن است كه در اين حالـت، داوطلـب         . توان اثبات كرد    را در حالت اول مي    ) 2(و  ) 1(پذيري گزينه     امكان
ع بـه دو سـؤال پاسـخ     بدهد، در مجمـو 3 پاسخ Cاز طرفي اگر به سؤال     . دهد  ، پاسخ صحيح مي   Aبه سؤال   

  : باشد ها به صورت زير مي جدول كامل پاسخ. صحيح داده است
 

D  C B A شماره سؤال  
  پاسخ صحيح 4 2 3  1
  پاسخ داوطلب  4 1 3 4
  درست يا غلط � � �  �

 
  : كنيم ها را نيز بررسي مي هر چند پاسخ مسأله با همين استدالل مشخص شد، اما ساير گزينه

باشـد، در   ) 3(، گزينـه    Bدر واقع اگر پاسخ صحيح سـؤال        . پذير است   لت سوم مسأله امكان   در حا ) 4(گزينه  
در اين حالـت داوطلـب بـه هـيچ سـؤالي پاسـخ       . خواهد بود) 2(، گزينه Cاين صورت پاسخ صحيح سؤال    

  : باشد ها به صورت زير مي جدول كامل پاسخ. صحيح نداده است
 

D  C B A شماره سؤال  
  حپاسخ صحي 4 3 2  1
  پاسخ داوطلب  3يا1 4 3 4
  درست يا غلط � � �  �

 
  1ـ گزينه 69

 و Dدر اين حالت داوطلب، قطعاً بـه سـؤاالت   . روشن است كه فرض سؤال، تنها با حالت سوم انطباق دارد          
B ،Aدهد، اما مطابق جدول زير به سؤال   قطعاً پاسخ غلط ميCتواند پاسخ صحيح بدهد  مي .  

 

D  C B A شماره سؤال  
  پاسخ صحيح 4 2  3  1
  پاسخ داوطلب  1 4 3 4
  درست يا غلط � � �  �

 
   4ـ گزينه 70

كـه پاسـخ صـحيح        در اين حالـت از نظـر ايـن        . روشن است كه فرض سؤال، تنها با حالت دوم انطباق دارد          
ز نظـر   از طرفي ا  ). 2 و   1هاي    انتخاب از بين گزينه   ( كدام گزينه باشد، دو حالت وجود دارد         B و   Cسؤاالت  

 حالـت وجـود     4پـس در كـل      .  كدام گزينه باشد نيز دو حالت وجود دارد        Bكه پاسخ داوطلب به سؤال        اين
  . دارد

D  C B A شماره سؤال  
  پاسخ صحيح 3 1  2  4
  پاسخ داوطلب  4 3يا1 4 3
  درست يا غلط �  �  �
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  75 تا 71تحليل مسائل 
  مسأله اول

  : بررسي قيود مسأله
   7= ـ تعداد سؤاالت 1
  (O) و نزده )����(، غلط )����(صحيح : ها ـ انواع پاسخ2
  . دهد ـ به هيچ دو سؤال متوالي پاسخ غلط نمي3
   پاسخ غلط به سؤال بعدي ⇐ـ پاسخ صحيح به دو سؤال متوالي 4

  : قاعده عكس نقيض
متوالي قبلي پاسخ صـحيح نـداده   به هر دو سؤال  ⇐پاسخ درست يا نزده به هر سؤال به هر دو سؤال         

  . است
   پاسخ صحيح به سؤال بعد⇐ـ عدم پاسخ به دو سؤال متوالي 5

 

  : قاعده عكس نقيض
  .  حداقل به يكي از دو سؤال قبل پاسخ داده است⇐پاسخ غلط يا نزده به يك سؤال 

  .  پاسخ نداده است6 يا 4، 2 به يكي از سؤاالت ـ6
  .  صحيح و ديگري غلط است7 يا 4االت  پاسخ يكي از سؤ⇐ 3ـ پاسخ غلط به سؤال 7

  قاعده عكس نقيض
  . ، غلط نيست3 پاسخ سؤال ⇐ صحيح و ديگري غلط نباشد ي يك7 و 4پاسخ سؤاالت 

  .  حالت متفاوت است3، 6 و 5، 4ـ پاسخ سؤاالت 8
  .  پاسخ داده است7 و 1ـ به سوال 9

  . گيريم تحليل سؤال، از شكل زير كمك ميبراي 
  شماره سؤال   1  2  3  4  5  6  7
  پاسخ               
  ترتيب مشخص شدن               

 

   2ـ گزينه 71
  . تغلط نيس) 6به جز سؤال (پاسخ هيچ كدام از سؤاالت : فرض سؤال

  . دهد  پاسخ صحيح مي7 و 1 به سؤاالت ⇐و فرض سؤال ) 4(قيد 
 پاسـخ  2 بـه سـؤال   ⇐. دهـد   به هيچ دو سؤال متـوالي، پاسـخ صـحيح نمـي            ⇐ و فرض مسأله     4،  8قيد  
  . دهد نمي
  .  صحيح است4 پاسخ سؤال ⇐ (o) و ديگري نزده (v) يكي صحيح 4 و 2 پاسخ سؤاالت ⇐) 6(قيد 
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  . دهد  پاسخ نمي5 سؤال ⇐ (o)و ديگري نزده ) 7( يكي درست 5 و 4 پاسخ سؤاالت ⇐ 8قيد 
  . دهد ، پاسخ نمي3 به سؤال ⇐له  و فرض مسأ4قيد 

 

  شماره سؤال   1  2  3  4  5  6  7
�  �  O �  O O �   پاسخ  
II I V IV VI III II  ترتيب مشخص شدن  

 

   3ـ گزينه 72
  . دهد  فقط به سؤاالت فرد، پاسخ غلط مي⇐ 3فرض سؤال و قيد 

  . دهد  پاسخ صحيح مي4 به سؤال ⇐ 7قيد 
  . دهد ، پاسخ نمي6 به سؤال ⇐ 8قيد 
  . دهد ، پاسخ صحيح مي2 به سؤال ⇐ 6قيد 

  .  حالت وجود دارد1بنابراين وضعيت پاسخ به همه سؤاالت كامالً مشخص است و تنها 
  شماره سؤال   1  2  3  4  5  6  7
�  O � �  � �  �   پاسخ  
I III I II I IV I  ترتيب مشخص شدن  

 

   1ـ گزينه 73
  . دهد  به سؤاالت با شماره زوج، قطعاً پاسخ صحيح نمي⇐ 4فرض سؤال و قيد 

  .  پاسخ نزده1 پاسخ غلط و  تا2=  وضعيت پاسخ به سؤاالت با شماره زوج ⇐ 6قيد 
 پاسـخ غلـط داده      2 به سـؤال     ⇐يكي غلط و ديگري نزده       = 4 و   6 وضعيت پاسخ به دو سؤال       ⇐ 8قيد  
  . است

  . توان دقيقاً مشخص كرد ، را نمي6 و 4روشن است كه وضعيت پاسخ سؤاالت 
 

   سؤال شماره  1  2  3  4  5  6  7
  پاسخ   �  � �   �   �
I   I  I II I  ترتيب مشخص شدن  

 

   1ـ گزينه 74
  يكي صحيح  = 7 و 4       پاسخ سؤاالت   .دهد ، پاسخ غلط مي3 به سؤال ⇐و فرض سؤال ) 4(قيد 

 

  . دهد  پاسخ غلط مي7 پاسخ صحيح و به سؤال 4      به سؤال   و ديگري غلط 
  . دهد  پاسخ نمي6 به سؤال ⇐ 6قيد 

 7قيد 

 3يد ق
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  . دهد ، پاسخ غلط مي5 به سؤال ⇐ 8قيد 
 

  شماره سؤال   1  2  3  4  5  6  7
�  O � �  � �  �   پاسخ  
III IV V III II I I  ترتيب مشخص شدن  

 

   2ـ گزينه 75
  . دهد  پاسخ صحيح مي5 به سؤال ⇐ 5فرض سؤال و قيد 

  . دهد  پاسخ غلط مي6 به سؤال ⇐ 8قيد 
  . دهد  پاسخ صحيح مي7 به سؤال ⇐ 9 و 3قيد 

 

 پاسخ درست و    2 يا   1ت  به يكي از سؤاال       دهد   پاسخ مي2 و 1 به سؤاالت ⇐ 6 و 9قيد 
  . توان دقيق تعيين كرد اما نمي. دهد به ديگري پاسخ غلط مي

 

  شماره سؤال   1  2  3  4  5  6  7
�  � � O  O �  �   پاسخ  
IV III II I I V V  ترتيب مشخص شدن  

 

  80 تا 76سؤاالت تحليل 
 

  : قيود مسأله را به صورت زير داريم
  ) نزده نداريم. (ست سؤال جواب داده ا4ـ داوطلب به هر 1
  . ـ كليد هيچ دو سؤالي مشابه نيست2
  . به دو سؤال متوالي يكسان نيستـ پاسخ داوطلب 3
  . نيست) 2( سؤالي گزينه   براي هيچ⇐) 4( سؤال، گزينه 2ـ پاسخ داوطلب براي 4
  )1و2 (،)2و3(، )3و4. (، دو گزينه متوالي استC و Bهاي  ـ كليد سؤال5
  ) 1و2(، )2و3(، )3و4. ( دو گزينه متوالي استC و Dهاي  ـ پاسخ داوطلب به سؤال6

  . تواند صحيح باشد مي) 3و4(ندارد، لذا فقط پاسخ ) 2(داوطلب پاسخ ) 4(كه چون طبق قيد 
  Dپاسخ داوطلب به سؤال  = Aـ كليد 7

ب و سـاير قيـود مربـوط بـه كليـد سـؤاالت              هاي داوطل    مربوط به پاسخ    اند،   شده Boldهايي كه      گزاره :تذكر
  . باشد مي

  : با توجه به قيود داده شده، داريم

 4و3قيد 
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D C B A   
3 و 4 �   پاسخ داوطلب   
  كليد �   
  درست يا غلط بودن    

 

  : كنيم با توجه به اين مدل، حاالت مختلف را بررسي مي
  : باشد) 4(، گزينه D پاسخ داوطلب به سؤال :حالت اول

 

D C B A   

4 3 
4 و 1  
3 و 4  

  پاسخ داوطلب

)1 و 2 و 3(   كليد 4 
 

 2هاي  ، گزينه C و   B، كليد سؤاالت    5كه طبق قيد    . (باشد) 3(، گزينه   Dپاسخ داوطلب به سؤال     : حالت دوم 
  )باشد  مي1و 

 

D C B A   
1 و 3 4 3   پاسخ داوطلب 4 
  كليد 3 1   و 2 4

 

  : توان در نظر گرفت هاي زير را مي هر حالت فوق، جايگشتتر سؤاالت، براي  كه براي بررسي راحت
  .) تواند باشد نمي) 3(، گزينه 3، طبق قيد Bتوجه كنيد كه پاسخ داوطلب به گزينه (: حالت اول
  - Iجايگشت 

D C B A   
  پاسخ داوطلب 1 4 3 4

  كليد 4 1    و 2و   3
  درست يا غلط بودن � � ? �

 

  - IIجايگشت 
D C B A   
  پاسخ داوطلب 4 1 3 4

  كليد 4 1    و 2و   3
  درست يا غلط بودن � ? ? �
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  - IIIجايگشت 
D C B A  

  پاسخ داوطلب 3 4 3 4
  كليد 4 1    و 2و   3
  درست يا غلط بودن  � � ? �

 

  : حالت دوم
  - IVجايگشت 

D C B A   
  پاسخ داوطلب 4 1 4 3
  كليد 3 1  و 2 4
  ودندرست يا غلط ب � ? � �

  - Vجايگشت 
D C B A   
  پاسخ داوطلب 4 3 4 3
  كليد 3 1  و2 4
  درست يا غلط بودن  � � � �

 

  3ـ گزينه 76
تنهـا  . پـردازيم  هـاي مختلـف مـي    بـه بررسـي جايگـشت   . ، پاسـخ صـحيح اسـت   Bپاسخ داوطلب به سؤال   

  . تواند باشد  مي(IV) و (II)هاي ممكن، جايگشت  جايگشت
   - II جايگشت �

D C B A   
  پاسخ داوطلب 4 1 3 4
  كليد 4 1 2 3
  درست يا غلط بودن  � � � �

  . تواند اتفاق بيفتد اين حالت مي
 

  - IV جايگشت �
D C B A   
  پاسخ داوطلب 4 1 4 3
  كليد 3 1 2 4
  درست يا غلط بودن � � � �
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  . كه اين حالت، مغايرتي با هيچ يك از قيود ندارد
  . باشد  ميB، پاسخ صحيح سؤال )1(، گزينه (IV) و (II) جايگشت لذا در هر دو حالت ممكن،

   4گزينه ـ 77
 رد (V) و (IV)، (III)، (I)هـاي    صـحيح اسـت، لـذا جايگـشت    C و Aهـاي    داوطلب به سؤال  چون پاسخ   

  . باشد  مي(II)لذا تنها حالت ممكن جايگشت . شود مي
 

D C B A   
  پاسخ داوطلب  4  1  3  4

  كليد  4  1   و2و   3
 درست يا غلط بودن  �  ? ? �

 

  . باشد  ميA، متعلق به سؤال )4( گزينه توان فهميد، كليد كه مي
از .  اسـت 3، گزينـه  Cلـذا كليـد تـست    . ، پاسخ صحيح داده اسـت Cطبق صورت سؤال، داوطلب به سؤال    

  : لذا داريم. باشد  دو گزينه متوالي ميB و C، كليد سؤاالت )5(طرف ديگر، طبق قيد 
 

D C B A   
  پاسخ داوطلب  4  1  3  4
  كليد  4  2  3  1
  درست يا غلط بودن  �  � � �

 

   2گزينه ـ 78
  : با توجه به صورت سؤال داريم

B    
  پاسخ داوطلب 4
  كليد   2

 

هـاي    حال به بررسي جايگشت   . شوند   رد مي  (V) و   (IV)،  (II)هاي    با توجه به موقعيت داده شده، جايگشت      
  : پردازيم ممكن مي
  - Iجايگشت 

D C B A   
  پاسخ داوطلب 1 4 3 4

  كليد 4 2  
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لـذا  . باشـد ) 2و1(يا  ) 2و3(تواند،    يعني مي . ، دو گزينه متوالي است    C و   B، كليد سؤاالت    )5(حال طبق قيد    
  : داريم

D C B A   
  پاسخ داوطلب 1 4 3 4

1و  3   كليد 4 2 

   - IIIجايگشت 
D C B A   
  پاسخ داوطلب 3 4 3 4

1و 3   ليدك 4 2 

  . ، قابل تعيين نيستDلذا كليد سؤال 
   3گزينه ـ 79

  پاسخ داوطلب به دو سؤال ديگر  = Bكليد سؤال 
  : كنيم هاي مختلف را بررسي مي با توجه به قيد داده شده، در صورت سؤال، جايگشت

   - I جايگشت �
D C B A   
  پاسخ داوطلب 1 4 3 4

  كليد 4 �  

  . است) 2(باشد كه مغاير با قيد ) 4(، بايد گزينه Bزيرا كليد سؤال . تدتواند اتفاق بيف اين حالت نمي
   - II جايگشت �

D C B A   
  پاسخ داوطلب 4 1 3 4

 كليد 4 �  

  . باشد) 4(تواند گزينه  ، نميBچون كليد سؤال . تواند اتفاق بيفتد اين حالت نيز نمي
   – III جايگشت �

  . است) 3(جا گزينه  لذا در اين. اشدب) 4(تواند گزينه  ، نميBكليد سؤال 

D C B A   
  پاسخ داوطلب 3 4 3 4

  كليد 4 3  
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لـذا  . تنها حالت ممكن اسـت ) 3 و   2(جا    در اين . ، دو گزينه متوالي است    C و   B، كليد سؤاالت    )5(طبق قيد   
  . باشد مي) 1(، گزينه Dكليد سؤال 

) 4(توانـد گزينـه       جـا نمـي     ، در اين  Bكليد سؤال   تواند اتفاق بيفتد، چون        اين حالت نمي   – IV جايگشت   �
  . باشد
تواند   نمي) 4(يا  ) 3(هاي    ، گزينه Bچون كليد سؤال    . تواند حادث شود     اين حالت نيز نمي    – V جايگشت   �

  . باشد
   1ـ گزينه 80

است و  قابل استنتاج   ) 3(زيرا قيد ذكر شده در صورت سؤال ، از قيد           . باشد  اين سؤال داراي اشكال تايپي مي     
  . ها، اين موضوع رعايت شده است در تمامي جايگشت

  .  را در نظر بگيريد(I)مثالً جايگشت 
 

D C B A   
  پاسخ داوطلب 1 4 3 4

  كليد 4   
 

   : حالت زير را داريمD 4 و B ،Cكه براي پاسخ سؤاالت 
 

D C B   
1  2  3  
1 3  2  
3  2  1  
3  1  2  

  كليد

 

اگر داوطلب، با انتخاب دو  «:  داد كه به احتمال فراوان منظور طراح اين است         توان تشخيص   با اندكي تأمل مي   
  .كه احتماالً در تايپ سؤال اشتباه شده است» ...، D و Bگزينه مختلف براي دو سؤال 

  : با اين فرض داريم
  . شود  رد مي(V) و (III)، (I)هاي   متفاوت باشد، جايگشتD و B اگر پاسخ داوطلب به دو سؤال 

لـذا ايـن    . دانيم كه داوطلب تمام سؤاالت را غلط زده اسـت            نيز، طبق صورت سؤال مي     (II)راي جايگشت   ب
  . شود جايگشت نيز رد مي

  : (IV)جايگشت : تنها جايگشت باقي مانده عبارتست از
 

D C B A   
  پاسخ داوطلب 4 1 4 3

 كليد 3 1  و 2 4
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  :  غلط زده است، داريمكه چون طبق صورت سؤال، داوطلب تمام سؤاالت را
 

D C B A  

  پاسخ داوطلب  4  1  4  3
  كليد 3  2  1 4

 

  1 و 3:  عبارتست ازC و Aلذا كليد سؤاالت 
 

  
 

 نسبت و درصد
 

  : كنيم ابتدا كل زمان مورد نياز براي دانلود هر فايل را با استفاده از تناسب محاسبه مي
 

  درصد   زمان    :A فايل •
    S24  60%  

  At S
×

⇒ = =
24 100

40
60

  At  100%  
 
 

  درصد   زمان    :B فايل •
    S24  40%  

  Bt S
×

⇒ = =
24 100

60
40

  Bt  100%  
 
 

  درصد   زمان    :C  فايل •
    S24  30%  

  Ct S
×

⇒ = =
24 100

80
30

  Ct  100%  
 
 

  درصد   زمان    :D فايل •
    S80  80%  

  Dt S
×

⇒ = =
24 100

30
80

  Dt  100%  

  

  پاسخ سؤاالت كميتي

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

www.phdtest.irپی اچ دي تست ؛ وب سایت تخصصی آزمون دکتري                                



 77     خواه ـ محمد وكيلي  هادي مسيح

 

  درصد   زمان    :E فايل •
    S24  50%  

  Et S
×

⇒ = =
24 100

48
50

  Et  100%  
 

  . كنيم حال براي محاسبه حجم فايل، سرعت دانلود آن را در زمان آن ضرب مي
 

  فايل
  سرعت دانلود

(kb / s)  
  درصد دانلود شده

زمان كل 

  )ثانيه(

  حجم كل

  )كيلوبايت(

A  100  60%  40  4000 = 100 × 40  

B 80  40%  60  4800  =80 × 60  

C  120  30%  80  9600 = 120 × 80  

D 60  80%  30  1800 = 60 × 30  

E  40  50%  48  1920 = 40 × 48  

 

  1ـ گزينه 81
  .  زمان نياز داردA ثانيه بيشتر از دانلود فايل B ،20مطابق جدول فوق، دانلود فايل 

   4ـ گزينه 82

E , D هاي نسبت دانلود شده فايل  
( ) ( )+

= =
+

80 1800 50 1920

1800 1920
 

 

      = =
2400

3720
% /64 5  

  .باقي مانده است% 5/35دانلود شده است، لذا % 5/64
  1ـ گزينه 83

A حجم دانلود شده از فايل ∴% ( ) =60 4000 2400  

  B حجم فايل كه برابر است با نصف
  3ـ گزينه 84
)      :  باقي مانده استC درصد از حجم فايل 70  ) =70 9600 6720%  

C      :  اگر سرعت دانلود آن دو برابر شود، داريم
kb

V
s

= 240  

  :لذا داريم

= زمان = =
6720

28
240

 
  حجم باقيمانده

 سرعت دانلود

% 

%  

  Dمقدار دانلود شده  + Eمقدار دانلود شده 
 Dحجم فايل  + Eحجم فايل 

% % 
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  88  تا85تحليل سؤاالت 

  )اختالف بيشترين و كمترين امتياز + (Bامتياز روش  = Dامتياز روش 
 

   1ـ گزينه 85
  : با استفاده از رابطه داده شده داريم

+⇒اختالف بيشترين و كمترين امتياز  = 2 =50    اختالف بيشترين و كمترين امتياز52
  . دهد  را نشان ميCير ممكن براي كه جدول زير، مقاد

 

    Cمقدار   اختالف بيشترين و كمترين

−52 50  C = 52  1  

−52 50  C = 51  2  

−52 50  C = 50  3  
 

 باشد؛ زيرا در آن صورت اخـتالف بيـشترين و      50 و كمتر از     52تواند بيشتر از       نمي Cه مقدار   توجه كنيد ك  
  . شود  مي2كمترين امتياز بيشتر از 

  3ـ گزينه 86
} x1مقادير ممكن براي  , , }50 51   .  را در مسأله قبل محاسبه كرديم52

   :كنيم  را نيز محاسبه ميx6حال مقادير ممكن براي 
)اختالف كمترين و بيشترين(  x+ =6 60  

  : گيريم ، در اينجا چند حالت زير را در نظر ميx6براي محاسبه 
  : ترين مقدار باشد  كوچكx6: 1 حالت ����

( x ) x− + =6 649 60  

  . تواند وجود داشته باشد كه با توجه به معادله فوق اين مقدار نمي
  :  باشد42 و 49 بين x6: 2 حالت ����

( ) x x x− + = → + = → =6 6 649 42 60 7 60 53  

 

  .  نيست49 و 42 بين 53كه اين حالت ممكن نيست، زيرا عدد 
  :  باشد49 بيشتر از x6: 3  حالت����

(x ) x x x− + = → = → =6 6 6 642 60 2 102 51 

 

xحال چون طبق فرض صورت سؤال  x<1   . آيد  به دست مي50، مقدار x1 است، براي 6
  : كنيم  را نيز محاسبه ميx2مقدار 

( ) x x− + = ⇒ =2 255 51 55 59  

www.phdtest.irپی اچ دي تست ؛ وب سایت تخصصی آزمون دکتري                                



 79     خواه ـ محمد وكيلي  هادي مسيح

 

  :  در اين حالت داريمx2 و x1براي محاسبه اختالف 
x x− = − =2 1 59 50 9  

   3ـ گزينه 87
x x=3 4  

  : گيريم  حالت زير را در نظر ميx3 ،3براي محاسبه 
x: حالت اول  ≤3  اسـت   44 نيـز كمتـر از       x4زيـرا در ايـن صـورت        .  كه اين حالت ممكـن نيـست       :44

(x x )=3   .  قرار گيردx4تواند براي  با توجه به فرمول داده شده، اين مقدار نمي. 4
>x: حالت دوم ≤344 48 :  

( ) x x− + = → =4 448 44 44 48  

x  :حالت سوم ≥3 48 :  
(x ) x , x x− + = =3 4 3 444 44  

 

  . تواند قرار گيرد  ميx3 براي 48تر از  جا، هر مقداري بزرگ كه در اين
 x3، تنهـا حالـت دوم را بـراي          )رد حالت سـوم   (، ماكزيمم نيست    x3با توجه به فرض صورت سؤال كه        

  : داريم
x x= =3 4 48  

  . كه تنها حالت ممكن است
   1ـ گزينه 88

  :  برابر است باx6با توجه به حل دو مسأله قبل، مقدار 
x =6 51  

x ( ) x x= → − + = → =3 4 449 49 44 44 49  

  :  نيز برابر است باx2مقدار 
( ) x x− + = → =2 255 51 55 59  

 

  :  به ترتيب از بيشتر به كمتر برابر است باDها بر حسب  لذا امتياز سايت
 

  7  6 و 5  4  3  2  1  رتبه
  3سايت   6و4سايت   1سايت   7سايت   2سايت   5سايت   نام سايت
  49  51  52  57  59  60  امتياز

 

  . خواهد بود) 1(لذا رتبه چهارم، در اختيار سايت 
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  92 تا 89تحليل سؤاالت 
   1ـ گزينه 89

اند كه مدال گرفته      C تعداد زنان تيم ∴ + + =1 4 3 8  

  : اريماي د از نمودار ميله

C تعداد زنان تيم C′= ⇒  % C C C′ ′ ′= → = → =
8

32 8 25
32

 

اند كه مدال نگرفته  C  تعداد زنان تيم  ∴ − =25 8 17  

  2ـ گزينه 90
  : كنيم  را محاسبه ميE و Dهاي  ابتدا تعداد مردان هر يك از تيم

اند كه مدال گرفته  D مردان تيم  ∴ + + =2 4 1 7  

          D مردان تيم  D= ⇒  % D D= → =35 7 20  

اند كه مدال گرفته  E مردان تيم   ∴ + + =3 3 1 7  

           E مردان تيم E= ⇒   % E E= → =20 7 35  

  : كنيم  را محاسبه ميE و Dهاي  نان هر يك از تيمحال تعداد ز

اند كه مدال گرفته  D زنان تيم  ∴ + + =4 2 3 9  

         D زنان تيم  D′= ∴ % D D′ ′= → =33 9 27  

اند كه مدال گرفته  E زنان تيم  ∴ + + =5 1 1 7  

           E ن تيمزنا  E′= ∴ % E E′ ′= → =28 7 25  

   :كنيم كننده در دو تيم را محاسبه مي حال اختالف تعداد مردان و زنان شركت
كننده  تعداد مردان شركت–كننده  تعداد زنان شركت  ( ) ( )= + − +20 35 27 25  

            = − =55 52 3  

   3نه ـ گزي91
اند كه مدال گرفته  B مردان تيم ∴ + + =6 1 6 13  

         B مردان تيم B= ∴  % B B= → =26 13 50  

اند كه مدال گرفته  B زنان تيم  ∴ + + =4 5 2 11  

         B زنان تيم  B′= ∴  % B B′ ′= → =44 11 25  

  : كنيم حال درصد خواسته شده را محاسبه مي

اند كه مدال گرفته  B درصد ورزشكاران تيم +
= = = =

+

13 11 24

50 25 75
% 32  

% 

  اند كه مدال گرفته» مردان +زنان«

 »مردان+ زنان «
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   3ـ گزينه 92
تـوان     نيـز مـي    38 و   37البته از حل سؤاالت     : (كنيم   را محاسبه مي   D و   Cابتدا تعداد ورزشكاران زن دو تيم       

  ). استفاده كرد

اند كه مدال گرفته   C زنان تيم  ∴  + + =1 4 3 8  

   C تعداد زنان تيم  C′= ∴  % C C′ ′= → =32 8 25  

اند كه مدال گرفته  D  زنان تيم  ∴  + + =4 2 3 9  

          D زنان تيم  D′= ∴  % D D′ ′= → =33 9 27  

  : كنيم حال تعداد ورزشكاران مرد دو تيم را محاسبه مي

اند كه مدال گرفته  C مردان تيم  ∴  + + =3 4 3 10  

         C مردان تيم  C= ∴  % C C= → =8 10 125  

اند كه مدال گرفته  D مردان تيم ∴  + + =2 4 1 7  

         D مردان تيم  D= ∴  % D D= → =35 7 20  

  : خواسته شده داريمبراي محاسبه نسبت 

( ) ( )

+
= = =

+ + +

8 9 17

25 27 125 120 297
% /5 7  

 

  96 تا 93تحليل سؤاالت 
  : براي تكميل جدول داده شده، داريم

  حوادث ترافيكي
  تاريخ

  سرپايي  بستري

مسموميت 

  COبا 
  كل  ساير عوامل

27/12/89  12  22  2  8  A 

28/12/89  I 20  5  5  40  

29/12/89  32  10  2  F B 

140  

1/1/90  2  42  8  20  C 

2/1/90  8  24  0  16  D 

3/1/90  2  H G 15  32  

4/1/90  20  18  0  0  38  

5/1/90  J 8  2  8  E 

 K L M N  369  كل

 

 D و Cآوران زن دو تيم  مدال

 D و Cكل ورزشكاران 
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  : ها، داريم براي محاسبه هر يك از مجهول
A A= + + + → =8 2 22 12 44  

 
I I= + + + → =40 5 5 20 10  

 
A

A B B B
=

+ + = → + + = → =
44

40 140 44 40 140 56  

 
B

B F F F
=

= + + + → = + + + → =
56

2 10 32 56 2 10 32 12  

 
C C= + + + → =20 8 42 2 72  

 
D D= + + + → =16 0 24 8 48  

 
A B C D E E+ + + + + + + = → =40 32 38 369 39  

 
E y y= + + + → =8 2 8 21  

K I J K= + + + + + + + → =12 32 2 8 2 20 107  

 
N F N= + + + + + + + → =8 5 20 16 15 0 8 84  

 

  حوادث ترافيكي
  تاريخ

  سرپايي  تريبس

مسموميت 

  COبا 
  كل  ساير عوامل

27/12/89  12  22  2  8  44 

28/12/89  10 20  5  5  40  

29/12/89  32  10  2  12 56 

140  

1/1/90  2  42  8  20  72 

2/1/90  8  24  0  16  48  

3/1/90  2  H G 15  32  

4/1/90  20  18  0  0  38  

5/1/90  21  8  2  8  39  

 L M 84  369 107  كل

 

  4ـ گزينه 93
  : ه روز آخر سال داريمدر س» ساير عوامل«براي بيماران 

+ + =8 5 12 25  

   1ـ گزينه 94
  : اند، داريم براي بيمار حوادث ترافيكي، كه در روزهاي ابتدايي سال در بيمارستان بستري شده

+ + + + =2 8 2 20 21 53  
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  2ـ گزينه 95
  : داريم» ب« از جدول 28/12/89در تاريخ 

28/12 ريخ شدگان در تا تعداد فوت    ∴ % ( ) +0 5 % ( ) +20 5 % ( ) = + + =10 10 0 1 1 2  

28/12/89 / درصد فوت شدگان   /

/ /
= = =

89 12 28 2

89 12 28 40
5%  

   1ـ گزينه 96
/ / ( ) x

/ /

+ +
= =

91 1 3 20 15 0

90 1 3 32
25%  

 
                      x x+ = → =3 8 5  

 

   مخرج   حداقل شود،براي اين كه نسبت 
 

  : لذا داريم. بايد حداكثر شود
H

G H G G
=

= + + + → = + → =
0

32 15 2 32 17 15  

  : كه حداقل مقدار نسبت خواسته شده برابر است با

=
5

15
% /33 3  

  100ا  ت97تحليل سؤاالت 
  

  :  داريمC براي خروجي  با توجه به اطالعات داده شده،

  كل  سوز دوگانه  سوز تك  Cخروجي 
  C2      زن
  C      مرد
C5  كل 4230′ =  C′3  C C′=3 8  

 

  : اده از معادله براي رديف آخر داريمكه با استف

C

C

C

×
′∴ = =

′ = ⇒  × ′ = =


4230 3
3 2538

55 4230
4230 8

8 6768
5

 

  

  شدگان در تاريخ  تعداد فوت 
  كنندگان در تاريخ كل مراجعه

  شدگان در تاريخ  تعداد فوت 
  كنندگان در تاريخ كل مراجعه

  3/1/90 در تاريخ COشدگان در اثر مسموميت به  فوت
  3/1/90 در تاريخ COكنندگان در اثر مسموميت به  كل مراجعه

 سوز دوگانه

 كل
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  : دهد، لذا داريم از كل خودروهاي خروجي را تشكيل مي% C ،8چون 

% 8 )كل( ,= →6 768 =, كل   84 600  

  : ريماي، دا حال با استفاده از نمودار دايره

A = % ( , ) ,=25 84 600 21 150  

B = % ( , ) ,=20 84 600 16 920  

C ,= 6 768  

D = % ( , ) ,=16 84 600 13 536  

E = % ( , ) ,=31 84 600 26 226  

   1ـ گزينه 97
  :  با استفاده از تحليل اطالعات داده شده، داريمCسوز  براي خودروي دوگانه

  كل  سوز دوگانه  سوز تك  Cخروجي 

  C2      زن
  C      مرد
  6768  2538  4230  كل

{ C
C C

C

=
+ = →

=

2 4512
2 6768

2256
 

  كل  زسو دوگانه  سوز تك  Cخروجي 

  4512      زن

  2256  حداكثر     مرد

    2538  4230  كل
 

  .  باشد2256تواند مقدار   گذشته است، ميCسوز مرد كه از خروجي  كه حداكثر خودروهاي دوگانه
  1ـ گزينه 98

  : ، داريمDبراي خروجي 
  كل  سوز دوگانه  سوز تك Dخروجي 

  D5      زن
  D3      مرد
  D′  D′  13,536  كل

 

D , D ,′ ′= → =2 13 536 6 768  

{ D
D D ,

D

=
+ = →

=

5 8460
5 3 13 538

3 5076
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 85     خواه ـ محمد وكيلي  هادي مسيح

 

  : سوز حداقل شود، مقادير زير در جدول بايد حداكثر شود براي آن كه تعداد راننده زن خودروهاي دوگانه
 

  كل  سوز دوگانه  سوز تك Dخروجي 

  8460 (y)حداقل   (x)حداكثر   زن

  5076  (z)حداكثر     مرد

  13538  6768  6768  كل
 

  : ؛ كه با اين مقدار داريم6768: برابر است با) سوز هاي زن خودروهاي تك راننده (xحداكثر 
y y= + → =8460 6768 1692  

  :  برابر است با )سوز انههاي مرد خودروهاي دوگ راننده (zحداكثر مقدار : توان گفت و يا مي
(max)z = 5076  

 
y y+ = → =5076 6768 1692  

  4ـ گزينه 99
  :  داريمBبراي خروجي 

 
  كل  سوز دوگانه  سوز تك Bخروجي 

  B     زن
  B2      مرد
  B′2  B′3  16920  كل

{B ,
B B

B ,

=
+ =

=

5 640
2 16920

2 11 280
 

  :  برابر است باC و Bهاي  لذا تعداد زن

{B

C

=

=

5640

4512
 

  : كه ميانگين اين دو مقدار برابر است با
+

=
5640 4512

5076
2

 

  2ـ گزينه 100
   :ها داريم سوز با راننده زن، صفر باشد، با بررسي خروجي براي اينكه مقدار خودروي دوگانه

  : Aخروجي  ••••
  كل  سوز دوگانه  سوز تك  Aخروجي 

A صفر     زن ,= 4 230  
x A    مرد ,=4 16 920  
A  كل ,′ = 3 525  A ,′ =5 17 625  ,21 150  

 
16,، برابر   xكه در اين صورت حداكثر مقدار        التفـاوت    مابـه (سوز    لذا باقي خودروهاي دوگانه   . باشد   مي 920

  . سوز، جبران شود بايد با رانندگان زن خودروهاي دوگانه) 17,625تا 
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  : Bخروجي  ••••
  كل  سوز دوگانه  سوز تك Bخودروي 

  5640  صفر  z  زن

  y  x  11,280  مرد

  B ,′ =2 6 768  B ,′ =3 10 152  16920  

 

=5640 z صفر z+ → = 5640  

, =10 152 x صفر x ,+ → =10 152  

x ,
, x y y ,

=
= + → =

10152
11 280 1 128  

  : كه مقادير ممكن برابر است با

  كل  سوز دوگانه  سوز تك Bخروجي 

  5,640  صفر 5,640  زن

  11,280  10,152  1,128  مرد

  16,920  10,152  6,768  كل

  . ها نيست  است، نياز به بررسي ساير خروجيBچون پاسخ خروجي 

 

  


