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 بخش اول  1

 

 

 راهنمایی:

هایی را که ها را به دقت بخوانید و پاسخ سؤالدر این بخش، دو متن به طور مجزا آمده است. هر یک از متن

استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و در پاسخخنامه، توان از متن در زیر آن آمده است، با توجه به آنچه می

 عالمت بزنید.
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پرورش پیشرو دربخاره بدون تردید، آموزش و 

آموزش آن چیزهایی کخه مخورد عالقخه آنخی 

گیرند، پیشنهادی نکرده آموزان قرار میدانش

طالعخا  دربخاره است. اما استفاده از نتخای  م

های کودکان به عنخوان اسخات تعیخین عالقه

ر خکل زیخخهای آموزش و پرورش، به شدفخه

ند خرح شده است: آموزش و پرورش فرآیخمط

های جدی خودِ فعالی است که متضمن کوشش

، یادگیرنده فقخ  به طور کلییادگیرنده است. 

. دهدوزد که شخصاً انجام میآمچیزهایی را می

ها و هخهای مدرسه )برنامموقعیتاگر شرای  و 

های های مدرسه( بر مبنای عالقهسایر فعالیت

یادگیرندگان تنظیم شوند، در این صور  است 

که یادگیرندگان به طور فعال در آن ها شرکت 

تر یاد بهتر و آسانکنند و در نتیجه، نه تنها می

یح روبخرو شخدن بخا خگیرند، بلکه راه صحمی

آموزنخد. های جدید را نیز میشرای  و موقعیت

این است که افزایش میزان به عالوه، عقیده بر 

بخخا رو شخخدن صخخحیح بخخرد در روکخخارآیی فخخ

ایی او را برای مقابله خهای کنونی، توانوقعیتم

راین، کند. بنابهای جدید تضمین میبا موقعیت

آمخوزش توجه به این موضوع ضرور  دارد که 

راهم آورد تخخا هخخایی را فخختو پخخرورش فرصخخ

آموزان فعاالنه و باتمام وجود در امری که دانش

 ، و چگونگیت، درگیر شوندهاسآن موردعالقه

 ها را بیاموزند صحیح و مؤثر این فعالیت اجرای

شود مگر این کخه حاصل نمیو این منظور مهم 

مدرسه بر اسات  ی آموزشیهاهو برنامها دفه

 ان تعیین و تنظیم شوند.آموزدانشهای عالقه

 

 

 

 

 

بسیاری از علمای آموزش و پرورش، درنظر 

نونی( کودکخان را، خهای آنی )کتن عالقهخگرف

هخای یم برنامخهختعیین و تنظخعنوان مبنای به

دانند، تنهایی مناسب نمیوزش و پرورش، بهآم

وزش و خم آمخف مهخبه نظر آنان، یکی از وظای

ق خار  اسخت از وسخعت و عمخخرورش عبخپ

طوری که ، بهآموزدانشهای بخشیدن به عالقه

اتمام او بتواند آموزش و پرورش خود را پس از 

والنی خطخد  تحصیال  رسمی، شخصاً برای م

رسد که همخین یادامه دهد. اما چنین به نظر م

هخای دانشمندان نیز به ارزش توجه به عالقخه

وان نقطه شروع کخار خان، به عنآموزدانشآنی 

ددی خهای متعخروهخابراین، گخعنایت دارند. بن

کان خهای کودکان و امخاخت عالقهخدرباره شن

ات خهای آموزش و پرورش بر اسختعیین هدف

های زیادی انجام داده و بخه ایخن بررسی ها،آن

وبی های مطلاند: زمانی که عالقهنتیجه رسیده

ت بخرای خرین فرصخخوجود داشته باشند، بهت

شروع یا ادامه آموزش و پرورش مخؤثر فخراهم 

خواهد بود. در غیر این صور ، یعنی محدود و 

 هخاهخنامطلوب و یا نامناسب بودن ایخن عالقخ

ایی است که خود نیاز بخه ای از کمبودهانهخنش

خته شخوند و خادی دارند تا شنخخا  جخمطالع

ر خها کمک کند، زیرا اگران آنخه به جبخمدرس

قرار باشد کودکان و جوانان از یک آمخوزش و 

ودمند برخوردار شوند، نه خرورش مؤثر و سخپ

ه قخرار خورد توجهای آن ها ما باید عالقهختنه

دیگر را هم باید های مطلوب گیرند، بلکه عالقه

 وجود آورد.هها بدر آن

 

 

 



0 

 

 

نقش پاراگراف دوم در ارتباط با پخاراگراف  -19

 اول، کدام است؟

( با طرح دیدگاهی جدید، تعریف و تعیین اهددا  0

برنامه مطرح شده در پاراگرا  اول را تنها بر اسدا  

مربوطده، نظدرا  دانش تخصصدی و الییدص حدا  

 کند. معتبر ارزیابی می

بددا رکددر شدداهدا کدده بددا رهیایدد  پی ددنهادا ( 0

کند ن ا  دهد پاراگرا  اول مخالف اس ، سعی می

که بزرگنمایی اختییات، غلط و تأکید بر روا وجوه 

م ترک نظرات مختلف براا تحقص اهددا ، امدرا 

 شدنی و الزم اس .

( بددا رکددر دیدددگاهی مخددالف، توحددیه موجددود در 3

 سازد.االتبار میپاراگرا  اول را بی

آمیددز    مبالغدده( شددرطی مهدد  کدده مددانی از تعمددی0

شدود را گیدرا موجدود در پداراگرا  اول مدینتیجه

 سازد.مطرح می

 
 
 

 

هخا در متن فوق، دو قسمتی کخه زیخر آن -19

هخای خ  کشیده شده است، کدام یک از نقش

 کنند؟زیر را ایفا می

کند که در متن مورد ( اولی دیدگاهی را مطرح می0

گیرد و دومدی دیددگاهی را مطدرح             قرار می  مای 

 شود.کند که در متن به چالش ک یده میمی

کندد و دومدی بدر ( اولی اسدتداللی را مطدرح مدی0

 پردازد. گیرا میاسا  آ  استدالل به نتیجه

دازد و دومدی پرگیرا می( اولی به بیا  یک نتیجه3

 .دهدگیرا ارائه میمثالی براا آ  نتیجه

پدردازد و کلی مدی اگیر( اولی به بیا  یک نتیجه0

کنددد کدده اسددا  دومددی اسددتداللی را مطددرح مددی

 گیرا کلی اس .نتیجه

 

 

 

 

د زیخر، بخرای تحقخق کدام یخک از مخوار -19

ای که در های آموزشی، به گونهاهداف و برنامه

اند، صحیح بخه نظخر پاراگراف اول مطرح شده

 ؟رسدنمی

شده در یک وضدعی  آرمدانی هاا کس  ( مهارت0

هاا آموزشی، براا  ل معضیت موجود در وضعی 

 جدید آینده، قابلی  انتقال و اجرا دارند.

ا  در چهددارچوبی م ددخ  و آمددوزدانش( الییددص 0

هداا بنددا و بدراا تبیدین برنامدهمعین قابل طبقه

ا گونداگو  را پوشدش هاآموزشی متنوع که مهارت

 باشند.دهند، کایی می

هداا آموزشدی بدر اسدا  الییدص              وقتی یعالید ( 3

ا  طرا ی شوند، آنا  خود قادر به انجدام آموزدانش

 باشند.ها نیز میححیح آ  یعالی 

ا  وقتددی کددارا را شخصددام انجددام آمددوزدانش( 0

دهند، ن ا  از آ  اسد  کده بده آ  کدار الیقده می

 گیرند.تر یرا میدارند و آ  را را  

 
 

 

در متن فوق، در باره تمخام مخوارد زیخر،  -19

 : بجزاطالعا  وجود دارد، 

هددداا مطلدددو  در ( چگدددونگی ایجددداد الیقددده0

 ا آموزدانش

( در کدددام شددرایط، یادگیرندددگا  از آمددوز  و 0

 شوند.پرور  مؤثر برخوردار می

هاا انجام شده درباره تعیین اهدا  ( نتایج بررسی3

 هاا کودکا  آموزشی بر اسا  الیقه

هاا آمدوز  و پدرور  بدر اسدا               ( تعیین هد 0

 هاا کودکا ، چه نتایجی به همراه دارد.الیقه
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هاسخت ترین بیماریسکته مغزی یکی از شایع

گردد. این بیماری تأثیر که منجر به ناتوانی می

ار کخه خزیادی هم بر بیمار و هم خخانواده بیمخ

نقش مراقبتخی و حمخایتی از بیمخار را دارنخد، 

درصد از بیماران مبتال بخه  08گذارد. حدود می

مغزی، بعد از بستری و بازتوانی اولیه از سکته 

گردنخخد و در انجخخام مخخی بیمارسخختان مخخرخ 

های روزمره، وابسته به اعضای خانواده فعالیت

شوند و عمدتاً بار سنگین مراقبخت از خود می

[ 9گیرد. ]این بیماران بر دوش خانواده قرار می

بسیاری از ایخن بیمخاران، بعخد از تخرخی  از 

منخخازل تحخخت مراقبخخت قخخرار بیمارسخختان، در 

های اجتماعی، یکی گیرند و به خاطر ارزشمی

های از منابع مهم مراقبتی از این افراد، خانواده

باشد. عملکرد اصخلی خخانواده، بایخد ها میآن

[ در 9برآوردن نیازهای فردی اعضخا  باشخد. ]

هنگام وارد شدن صخدمه شخدید بخه یکخی از 

اسخت بخه  اعضای خانواده، این نیازهخا ممکخن

ای برای منابع و وقخت در شکل فشار  فزآینده

خانواده درآید. تغییرا  پس از سکته مغخزی، 

کننده بایخد خخود را بخا حاد هستند و مراقبت

تغییرا  ناشی از سکته مغزی سخازگار کنخد و 

شیوه زندگی خود را نیز به سمت ارائه مراقبت 

تغییر دهد. از آنجا که سکته مغزی یک رویداد 

نتظره اسخت، اعضخای خخانواده معمخوالً غیرم

طور ناگهانی و بدون آمادگی قبلی، در نقخش به

گیرند. طبیعخی مراقبت کننده از بیمار قرار می

است وقتی یکی از اعضای خانواده به بیمخاری 

شخود، سخایر ای مبتال میکنندهمهلک و ناتوان

دهند کخه در هخر هایی نشان میاعضا  واکنش

متفخخاو  و اغلخخب شخخامل مرحلخخه، عالیخخم آن 

آشفتگی هیجانی و عخاطفی، گیجخی و بهخت، 

عصخخبانیت و خشخخم، احسخخات درمانخخدگی، 

حوصلگی، گریه کردن، مشغولیت ذهنخی و کم

( در خواب و اشتهاست. مخراقبین 93اختالل )

خانوادگی به عنوان افخراد در معخرخ خطخر و 

شخوند. بیماری، فشار زیخادی را متحمخل مخی

حاکی از  سایر کشورها مطالعا  انجام شده در

کننخدگان از بیمخاران آن بوده که اکثر مراقبت

مبخختال بخخه سخخکته مغخخزی، دچخخار احسخخات 

دگی، کاهش سخالمت فرسودگی، تنهایی، افسر

شخخوند. فرسخخودگی جسخخمی و روانخخی مخخی

کنندگان، منجخر بخه کخاهش کیفیخت مراقبت

ها و کاهش کیفیخت ارائخه مراقبخت زندگی آن

کننده، ودگی مراقبتشود. فرسها میتوس  آن

کننخده بخار یک اصطالح کلی است که توصیف

روانی، جسمی و مالی ناشی از مراقبت -روحی

شخود. کننده تحمیل میباشد که بر مراقبتمی

کنندگان، اشاره در حقیقت فرسودگی مراقبت

رت دارد که ممکن است به سطح باالیی از است

 [9کنندگان تجربه شود. ]توس  مراقبت

ی در مراقبین به دو دسخته تقسخیم   فرسودگ

شود: فرسودگی ذهنی و فرسخودگی عینخی. می

فرسودگی عینی بخه اثخرا  منفخی بیمخاری بخر 

مراقبین، بخه خصخوم مخراقبین اصخلی اطخالق    

شود که شامل مواردی عینی مانند اختالل در می

هخای رواب  خخانوادگی، محخدودیت در فعالیخت

الی و اجتمخخاعی، کخخار و تفخخریح، مشخخکال  مخخ

مشکال  جسمی اسخت. فرسخودگی ذهنخی بخه 

بیمار و  ه فردهای هیجانی مراقبین نسبت بواکنش

شود کخه شخامل مخواردی مراقبت از وی گفته می

و  مانند فشار روانی، احسات ازدست دادن، فقدان

مخورد اطالعخا  و آمخار دقیقخی در. افسوت است

کننخخدگان از سخخالمت جسخخمی و روحخخی مراقبخخت

 سکته مغزی در کشور ما وجود ندارد. بیماران دچار

حاضخر در  الزم به ذکر است که متأسفانه در حخال

بعخد از  ،کشور ما، بیماران مبتال به سکته مغخزی

ترخی  از بیمارستان، تحت حمایخت اجتمخاعی 

[ ایخن 9گیرند. ]هیچ سازمان یا انجمنی قرار نمی

در حالی است که بسیاری از این بیماران، نیازمنخد 
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همی در رابطه با تخأمین نیازهخای ادراری خدما  م

 لم،خذایی، تکخازهای غخی، نیخ)سونداژ و ...( و دفع

پیشگیری از زخم بسختر، فیزیخوتراپی و غیخره 

ها برعهخده باشند و بار سنگین این مسئولیتمی

 رد. خگیرار میخکنندگان از این بیماران قمراقبت

 

 

 کدام یک از موارد زیر، بخه بهتخرین وجخه، -13

 سازد؟ساختار متن را مشخ  می

هاا ( یک بیمارا خاص مورد اشاره قرار گریته و راه0

 شود.ححیح مقابله با آ  به اختصار توضیح داده می

اا نوظهور در  وزه سیم  جسمی توحیف، ( پدیده0

ابعاد رو ی و روانی آ  بدا جزییدات تبیدین و درسدتی 

 شود.رو  جارا مقابله با آ  به چالش ک یده می

( به معضلی در  وزه سیمتی اشاره و اثدرات آ ، بده 3

 شود.ویژه بر ایراد دیگر، توضیح داده می

شدود و اجتمداالی توحدیف مدی-هاا یدردا( پدیده0

 گیرد.تعریف و انواع آ  مورد اشاره قرار می

 

 

یخک از مخوارد زیخر، با توجه به متن، کدام  -19

ذکخر  تر از بقیه مخوارد، بخرایدلیلی غیرمحتمل

آشخفتگی هیجخانی و عخاطفی، »عالیمی چخون 

و ، عصخخبانیت و خشخخم .............. گیجخخی و بهخخت

تخا  99)سطرهای « اختالل در خواب و اشتهاست

 باشد؟( می99

رسودگی در ک دورهاا مختلدف بدا ( تفاوت الیی  ی0

 هاا اجتماع متفاوتارز 

( ی ار یزآینده وارده بدر مدراقبین بیمداراو مدورد 0

 تنبحث در م

( ایجاد زمینه براا تعریف یک احطیح کلیدا در 3

 متن  اضر

( گوناگونی نوع واکنش مراقبین در مرا ل مختلف 0

  مای  از بیمار

 

رغم شیوع باالی سخکته مغخزی و احتمخال علی

هخا، تخاکنون در بالقوه فرسودگی در مراقبان آن

کشور ما این موضوع مورد توجخه پووهشخگران 

گونه آمار و ارقام مستند قرار نگرفته است و هیچ

 باشد.و رسمی در این خصوم در دست نمی

 

بهترین جا برای قراردادن جملخه زیخر در  -19

[ 9[ و ]9[، ]9[، ]9هخخای ]مختن کخه بخخا شخماره

 اند، کدام است؟مشخ  شده

به عنوان مثال، فخرد بخرای مراقبخت از یخک »

ن اسخت بیماری مبتال به بیماری مخزمن ممکخ

زایی مانند فشار مالی، کنترل و رتاست عوامل

های فردی، رویخارویی بخا درمان عالیم و نشانه

ها، از دست دادن دوستان و یا از دسخت بحران

 «دادن صمیمت را تجربه کند.

0[ )0] 

0[ )0] 

3[ )0] 

0[ )3] 

 

 

کدام یک از مخوارد زیخر، بهتخر از بقیخه  -10

در پخاراگراف  ای کهموارد، رابطه بین دو جمله

ها خ  کشیده شده است را نشان دوم، زیر آن

 دهد؟می

 راه  ل –( م کل 0

 الل  –( معلول 0

 نقض آ  –گیرا اولیه ( نتیجه3

 تأیید –( یرضیه 0

 پایان بخش اول

 



 
 

 

 

 بخش دوم  2

 

 

 راهنمایی:

های این بخش، الزم است موقعیتی را که در هر سؤال مطرح شده، مورد تجزیخه و برای پاسخگویی به سؤال

تری برای آن سؤال است، انتخاب کنید. کنید پاسخ مناسبای را که فکر میتحلیل قرار دهید و سپس گزینه

های مطرح شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیخان هر سؤال را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت

 رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید.تر به نظر مینشده ولی قابل استنتاج است، پاسخی را که صحیح
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کدام مورد، به طور منطقی، استدالل زیخر  -11

 کند؟را کامل می

های کاری در توجهی از رؤسای گروهقابلتعداد 

سخخازمان اسخختاندارد، تخخا پایخخان سخخال جخخاری 

بازنشسته خواهند شد و تعداد کارکنخانی کخه 

واجد شرای  رئیس گروه شدن هستند، نصخف 

تعداد رؤسای گروهی اسخت کخه قخرار اسخت 

بازنشسته شوند. مدیریت سازمان اسختاندارد، 

از  تصمیم به استخدام رئخیس گخروه از خخارج

سازمان را ندارد و با اشغال بیش از یک پسخت 

سازمانی، توس  هر رئیس گخروه نیخز مخخالف 

هخای سخخازمان اسخت. بنخخابراین برخخی گخخروه

استاندارد در سال آینده بدون رئیس خواهنخد 

 . بود مگر این که ..........................

 ( این سازما ،  قوق رؤساا گروه را ایزایش دهد.0

استاندارد، تعداد کارکنا  خود را در هدر  ( سازما 0

 گروه کاهش دهد.

( سازما  یدوق، تعدداد کارکندانی را کده در سدال 3

 کند، کاهش دهد.آینده جذ  می

اا خدود را کداهش هد( این سدازما ، تعدداد گروه0

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هخایی در در ده سال گذشخته، پیشخرفت -988

گرفتخه و زمینه تجهیزا  کوهنوردی صخور  

هخا ورزش کوهنخوردی را بخرای این پیشخرفت

تر کرده است. بخشتر و لذ کوهنوردان، ایمن

های ها، تعداد آسیبرغم این پیشرفتاما علی

 شده در این ورزش، دو برابر شده است.گزارش

در صورتی که تمامی اطالعا  فخوق، صخحیح 

زیر، تضاد بیخان  فرخ شود، کدام یک از موارد

 کند؟یه میشده را توج

( کوهنوردا  زیادا بده اتکداا تجهیدزات جدیدد، 0

دند که مهارت الزم بدراا انجدام دس  به کارهایی ز

 ها را نداشتند.آ 

هداا کوهندوردا ایدزایش ( اگرچه میزا  جرا  0

یایته، ولی تعداد تلفات جدانی ایدن ورز  تغییدرا 

 نکرده اس .

هاا کوهنوردا به دلیل شرایط آ  ( برخی آسی 3

 دهند.بینی رخ میهوایی غیرقابل پیش و

رغدد  ایددن کدده ورزشددی ( ورز  کوهنددوردا اللددی0

خطرناک اسد ، بده کوهندوردا  باتجربده آسدی  و 

 کند.جرا   وارد نمی
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شرکتی که کارکنان  -« آرام تک»شرکت  -989

 988قبالً بخه ازای هخر   –کند ذب میموقت ج

روز مرخصخی  3/9ساعت کار به پرسنل خود، 

داد. در حخال حاضخر، سیاسخت استحقاقی می

 9988روز مرخصی به ازای  3« آرام تک»جدید 

باشد. بدیهی است که سیاسخت ساعت کار می

تر است؛ چرا کخه بخه ازای جدید سخاوتمندانه

ساعا  کاری به کارمنخدان خخود، تعخداد روز 

 دهد.ی مرخصی میبیشتر

ای اسخت کخه کدام یک از موارد زیر، فرضخیه

 استدالل فوق، بر آن استوار است؟

، قبدل از «ام تدکآر»( تعدادا از کارکنا  شرک  0

سداال  برسدد، ایدن  011هدا بده این که کارکرد آ 

 کنند.شرک  را ترک می

، شددباه  «آرام تددک» ( سیاسدد  جدیددد شددرک  0

 شرک  رقی  دارد.هاا بسیار زیادا با سیاس 

، «آرام تددک»تددوجهی از کارکنددا  ( تعددداد قابددل3

سدداال  بددا ایددن شددرک   0011 ددداقل بدده اندددازه 

 کنند.مانند و کار میمی

، از سیاسد  «آرام تدک»( اکثر کارکندا  شدرک  0

جدیددد آ  شددرک  راضددی هسددتند و آ  را تأییددد 

 کنند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترافیخک نیلوفر: سه سال پیش، کمیتخه  -989

ترین چهخارراه شخهر را شهر در اقدامی، شلوغ

، دیخد راننخدگان را بخه تغییر داد و با این کخار

توجهی بهبود بخشید. ایخن اقخدام، میزان قابل

تالشی قابل تحسین اسخت؛ چخرا کخه باعخ  

 کاهش تعداد تصادفا  در آنجا شد.

رضا : در طول سه سخال گذشخته، هخر هفتخه  

ارراه مخذکور تعداد تصادف بیشختری در چهخ

کنم که اقخدام اتفاق افتاده است و من فکر می

کمیته ترافیک، احتمخال وقخوع تصخادف را در 

 چهارراه مذکور افزایش داده است.

  زیر، در ارزیخابی سؤاالپاسخ به کدام یک از 

 استدالل رضا، مفید و کاربردی است؟

الذکر اجدرا شدد، ( زمانی که تغییر در چهارراه یوق0

االضاا کمیته تراییک، چند سال سدابقه  هر کدام از

 یعالی  در این کمیته داشتند؟

( در طددول سدده سددال گذشددته،  جدد  تراییددک و 0

آمدوشددد خودروهددا در چهددارراه یددوق الددذکر، چدده 

 تغییراتی کرده اس ؟

( آیا اکثری  شهروندا ، از الملکدرد کلدی کمیتده 3

 تراییک راضی هستند؟

اجدراا تغییدر  ( چه تعداد از رانندگانی که قبل از0

 مذکور، دچار  ادثه تصاد  شدند، مجروح شدند؟
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، مبلخ  «الخف»سال گذشخته در کشخور  -989

 9/9هخا بخه ارزش بورت تحصخیلی دانشخگاه

میلیون دالر بالاستفاده ماند؛ چرا که متقاضیان 

هخا پیخدا واجد شرای  برای دریافت این بورت

نشد. این اتالف گزاف ثرو  ملخی در کشخوری 

است که هر ساله هزاران جخوان بخا اسختعداد، 

توان پرداخت شهریه دانشگاه را ندارنخد. لخذا 

معیارهای واجد شرای  بخودن بخرای دریافخت 

 بورت تحصیلی بایستی بازنگری شود.

کدام یک از موارد زیر،در صورتی کخه صخحیح 

 کند؟گیری فوق را تأیید میفرخ شود، نتیجه

تحصدیلی در برخدی            ( به دلیل تورم، مبالغ بدور  0

ها براا متقاضیا  جذابی  کمترا نسدب  بده رشته

 قبل دارد.

ور  تحصددیلی، مخددت  هدداا بدد( برخددی طددرح0

ها هاا خاحی اس  که این رشدتهدان جویا  رشته

 هاا ک ور مذکور وجود ندارد.در دان گاه

هدداا تحصددیلی، بدده خدداطر             ( بسددیارا از بددور 3

شا  نیس  که بیاسدتفاده د  شرایطبوگیرانه سخ 

اند، بلکه الل  ایدن اسد  کده مراجدی ریدربط،             مانده

 اند.رسانی کایی نکردهاطیع

هاا بدور  تحصدیلی توجهی از طرح( تعداد قابل0

در سددال گذشددته، تمددام مبددالغی را کدده در اختیددار 

داشتند، به متقاضیا  دادند، بدا ایدن کده اکثدر ایدن 

اا یرانهگعیارهداا انتخدا  بسدیار سدخ م ها،طرح

 داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کدام مورد استدالل زیخر را بخه شخکلی  -989

 نماید؟منطقی، کامل می

هر سال یک مؤسسه تحقیقا  بخازار، تمخام »

ط هخخوایی داخخل کشخخور را بخر حسخخب خطخو

ها در سخال شناسی و عملکرد به موقع آنوقت

آن در  کند و معیخار اصخلیبندی میقبل، رتبه

بندی، درصخد پروازهخایی اسخت کخه این رتبه

دقیقخخه ندارنخخد. ایخخن  93تخخأخیری بیشخختر از 

مربوط به نق  فنی را بخه مؤسسه، تأخیرهای 

آورد، اما این واقعیخت کخه درصخد حساب نمی

پروازهایی که به دلیل نق  فنی تأخیر دارنخد، 

تقریباً برای تمامی خطوط هوایی یکسان است، 

 .«ه ............... بدین معنی است ک

بندددا یددوق، تددأثیر بسددیار ( شددمول آ  در رتبدده0

 بندا خواهد داش .ناچیزا بر این رتبه

ی که بهترین سدابقه الملکدرد در ( آ  خطوط هوای0

شناسی را در سال گذشدته داشدتند، بی دترین وق 

تعداد تأخیر به دلیدل نقد  یندی را هد  بده خدود 

 اختصاص دادند.

تأخیرهاا مربوط به نق  ینی در ( در حورتی که 3

بندا لحاظ شود، خطوط هوایی  داکثر تدی  رتبه

خود را خواهند کرد تدا تأخیرهدا را تدا  ددک ممکدن 

 کاهش دهند.

بندا حورت گریته توسط مؤسسه مدذکور، ( رتبه0

هدا دهدد تدا آ به مسدایرا  اطیالدات دقیقدی نمدی

بتواننددد یددک خددط هددوایی را بددا توجدده بدده درحددد 

 اا آ ، با دیگر خطوط مقایسه کنند.تأخیره

 

 

 

 

 



00 

 

 

 

تخوان هر انسانی که تاکنون پا به عرصه حیا  گذاشته است، دارای والدین بوده اسخت. بنخابراین مخی -983

های زنده بیشتری نسبت به امخروز وجخود که به عقب برگردیم. تعداد انسان نتیجه گرفت که سه هزار سال

 داشته است.

 نق  موجود در استدالل فوق، کدام است؟

 گیرد. اند، نادیده میسل از خود یرزندانی باقی نگذاشته( تعداد ایرادا را که در طول این سه هزار سال، در هر ن0

ریبدام غیدرممکن اسد  را نادیدده  هایی که سه هزار سال پیش زنده بودند، تقمطل  که تخمین دقیص تعداد انسا  ( این0

 گیرد.می

 گیرد.( تأثیر ا تمالی بییاا طبیعی، از قبیل قحطی و طاالو  را بر تاریخ ب ر نادیده می3

قید  یات هستند، داراا والد و اجداد م دترک  هایی که در  ال  اضر درگیرد که انسا ( این واقعی  را در نظر نمی0

 هستند.

 

 دومپایان بخش 

 



 

  

 بخش سوم  3

 

 

 راهنمایی:

ها را به دقت بخوانید و پاسخ صحیح را گیرد. سؤالدر این بخش، توانایی تحلیلی شما مورد سنجش قرار می

 پاسخنامه عالمت بزنید.در 
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در یخک  Dو  C, B, Aشکل زیر، چهخار سخالن 

دهد که دو سالن مطخابق نمایشگاه را نشان می

شکل، دو در و دو سالن دیگر، دارای تنها یخک 

ها، مربخوط باشند. هر کدام از این سالندر می

مخواد به یکی از موارد پوشاک، صنایع دستی، 

باشخند. اطالعخا  و                  غذایی و لوازم خانگی می

 های زیر، موجود است.محدودیت

 .سالن لوازم خانگی دو در دارد 

  سالن صنایع دسختی یخا یخک در دارد یخاC 

 است.

  سالنB باشد.مربوط به پوشاک نمی 

 های پوشاک و مواد غذایی، درِ روبروی سالن

 یکدیگر ندارند.

 
 

اگر سالن پوشاک، تنها یخک در داشخته  -989

 باشد، کدام مورد، لزوماً صحیح است؟

هاا پوشاک و لوازم خانگی، درو روبروا ه  ( سالن0

 ندارند.

هدداا حددنایی دسددتی و لددوازم خددانگی درو ( سددالن0

 روبروا ه  دارند.

هاا لوازم خانگی و مواد غذایی درو روبدروا ( سالن3

 ه  ندارند.

 غذایی دو در دارد.( سالن مواد 0

 

های لوازم خانگی و مواد غذایی اگر سالن -989

درِ روبروی هم داشخته باشخند، کخدام یخک از 

 موارد زیر، لزوماً صحیح است؟

  اوا مواد غذایی اس .  C( سالن 0

 دارد.( سالن پوشاک دو در 0

 ( سالن مواد غذایی دو در دارد.3

( سالن حدنایی دسدتی، درو روبدروا سدالن لدوازم 0

 خانگی دارد.

 

 

 

مربوط بخه صخنایع دسختی  Dاگر سالن  -980

باشد، کدام دو سالن، درهای روبروی یکخدیگر 

 دارند؟

 A ( مواد غذایی و0

 ( مواد غذایی و پوشاک0

 ( پوشاک و لوازم خانگی3

 دستی ( پوشاک و حنایی0

 

 

 

و  Dدر چند حالت مختلف، سخالن هخای  -981

تواننخد یخک در، روبخروی لوازم خخانگی مخی

 یکدیگر داشته باشند؟

0 )3 

 ( حفر0

3 )0 

0) 0 

 پاسخ دهید. 981تا  989های با توجه به اطالعا  زیر، به سؤالراهنمایی: 



00 

 

 14 

قخرار اسخت در  Fو  E, D, C, B, Aشش برنامه 

در روز جمعه پخش  Yو  Xدو شبکه تلویزیونی 

تخا  99شود. هر شبکه، فق  در سه بازه زمخانی 

آن روز، برنامخه دارد.  98تخا  90و  90تا  99، 99

ها و زمخان اطالعا  زیخر، در خصخوم برنامخه

 ها در دست است:ها از شبکهپخش آن

 های برنامهB  وF  توسخ  یخک شخبکه و بخه

 شوند.الی پخش میصور  غیرمتو

  برنامهA های زودتر از برنامخهB  وC  پخخش

 شود.می

 های برنامهC  وDشوند.، همزمان پخش نمی 

  دو برنامه از سخه برنامخهC, A  وE  همزمخان

 شوند.پخش می

  شبکهXهای ، حداقل یک برنامه از برنامهD 

 کند.را پخش می Fو 

 

ز دقیقخاً بعخد ا E، برنامخه Yاگر در شبکه  -998

پخش شود، کدام برنامه توس  شبکه  Dبرنامه 

X  شود؟پخش می 98تا  90در ساعت 

0 )C 

0 )B 

3 )E 

0 )A 

 
 

پخش شخود،  Xتوس  شبکه  Dاگر برنامه  -999

، Yآخرین برنامه پخش شخده توسخ  شخبکه 

 کدام است؟

 توا  تعیین کرد.( نمی0

0 )C   

3 ) B 

0 )C 

 

 

و آخرین برنامه  Xاگر اولین برنامه شبکه  -999

باشخند.  Cو  Fهخای، به ترتیب برنامه Yشبکه 

در دو بازه زمانی متخوالی  کدام دو برنامه، لزوماً

 شوند؟پخش می

0 )D  وB 

0 )F  وD 

3 )E  وA 

0 )F  وA 

 
 

 

پخخش  Yاز شخبکه  Aو  Cهای اگر برنامه -999

نام شبکه چند برنامه، بخه زمان و همشوند، هم

 شود؟طور قطع مشخ  می

0 )3 

0 )0 

3)0 

 ها( همه برنامه0

 پاسخ دهید. 999تا  998های توجه به اطالعا  زیر، به سؤالبا راهنمایی: 

 پایان بخش سوم

 



 
 

 

 

 بخش چهارم  4

 

 

 راهنمایی:

های کمّخی، اسختعداد عخددی و های کمّی، شامل مقایسهانواع مختلف سؤالاین بخش از آزمون استعداد از 

 ریاضیاتی، حل مسأله و ...، تشکیل شده است.

 های این بخش از آزمخون، هخر سخؤال را بخر اسخات توجه داشته باشید به خاطر متفاو  بودن نوع سؤال

 .ای که در ابتدای هر دسته سؤال آمده است، پاسخ دهیددستورالعمل ویوه
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بین اعداد زیر، ارتباط خاصی برقرار است  -999

ال، کدام عخدد بایخد قخرار ؤبه جای عالمت س

 بگیرد؟

  99    99    90       99؟         

0 )00 

0 )01 

3 )00 

0 )00 

 

 

 

 

 

 

 

ه از یک درخت چیده شخده تعدادی میو -993

هخخا را در چنخخد ردیخخف یکسخخان                       اسخخت. میخخوه

ای است کخه ها به گونهچینیم و تعداد میوهمی

هخا را برداشخت و بخا ردیف از میوه 9توان می

برداشته شده، به هر کدام های میوهاستفاده از 

عدد میوه اضافه کرد  0های باقیمانده از ردیف

عدد میخوه برداشخت و بخا  9ردیف، و یا از هر 

هخخای ردیخخف جدیخخد، مشخخابه ردیخخف 9هخا آن

ها چنخد عخدد باقیمانده ایجاد کرد. تعداد میوه

 است؟

0 )04 

0 )30 

3 )00 

0 )90 

 

 

 

 

 

علی و رضا در یک آزمون زبخان شخرکت                  -999

 99درصد نمره کخل،  98کنند. علی با کسب می

تخر از نمخره حخد نصخاب قبخولی را نمره بیش

 99درصد نمخره کخل،  98آورد. رضا با کسب می

گرفتن نمره حدنصخاب آزمخون کخم نمره برای 

آورد. نمره حد نصاب بخرای گذرانخدن ایخن می

 آزمون چند بوده است؟

0 )001 

0 )59 

3 )04 

0 )00 

 

 

 

 

صحیح مثبت و غیرصخفر  عدد 9میانگین  -99

ترین عخدد را بخا باشد. اگر کوچکمی 90برابر 

صفر جایگزین کنیم. کدام یک از مخوارد زیخر، 

میخانگین، صخحیح در خصوم میزان کخاهش 

 است؟

  5/0( برابر با 0

 5/0( بی تر از 0

 5/0( کمتر از 3
 ( هیچ کدام0

 

 

 

 

 

 را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید. 999تا  999های هر کدام از سؤالراهنمایی: 



00 

 

 

 

کخخاری را علخخی دو روزه و همخخان کخخار را  -990

 دهد.سه روزه انجام می حسین

 

 ب                                    الف             

 مقداری از کار را که     ر را که      مقداری از کا

 علی و حسین به             حسین در یک روز و   

 دهد.همراه هم در نصف            نیم انجام می 

. دهندروز انجام می

، «ب»و دیگری در ستون « الف»، شامل دو مقدار یا کمیت است، یکی در ستون 990سؤال راهنمایی: 

ح زیر مقادیر دو ستون را با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل، پاسخ صحیح را به شر

 تعیین کنید:

  را عالمت بزنید. 9تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ« الف»اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید. 9تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ« ب»اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید. 9با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه « ب»و « الف»اگر مقادیر دو ستون 

تعیخین « ب»و « الخف»ای را بین مقادیر دو ستون اطالعا  داده شده در سوال، نتوان رابطهاگر بر اسات 

 را عالمت بزنید. 9نمود، در پاسخنامه گزینه 
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ای دارای سه بخش است. جدول سمت راست )البته به طور ناق (، تعداد کارمنخدان هخر بخخش بخه اداره -

ای سمت چپ، درصد تعداد کارمندان دارای مدرک کارشناسی ها و نمودار دایرهتفکیک مدرک تحصیلی آن

دهد. همچنخین نسبت به کل دارندگان مدرک کارشناسی نشان میکه در هر بخش مشغول به کار هستند را 

 درصد از کارمندان هر بخش، دارای مدرک باالی کارشناسی هستند. 98

 

 

 

 

 

 بخش سوم، دارای چند نفر از کارمندان -991

 مدرک تحصیلی باالتر از کارشناسی هستند؟ 

0 )91                                                                      

0 )001             0 )35% 

3 )011                                                                  

0 )41      

            

                                               
                            

تقریباً چند درصد از کارمندانی که دارای  -998

در بخش  ،نیستندمدرک تحصیلی کارشناسی 

 کنند؟اول کار می

0 )35% 

0 )05% 

3 )05% 

0 )55% 

 

زیر  

 کارشناسی

باالی  کارشناسی

 کارشناسی

  31 001 بخش اول

 094 00  بخش دوم

   00 بخش سوم

زیخر، بخه  متن زیر را به دقت بخوانید و بر اسخات اطالعخا  موجخود در جخدول و نمخودار راهنمایی:

 پاسخ دهید. 998و  991های سؤال

 چهارمپایان بخش 

 



 

 

 

 

 

 های تشریحی پاسخ
 سؤاالت استعداد تحصیلی آزمون دکتری 

 3131متمرکز( داخل )نیمه

 انسانیعلوم گروه آزمایشی 
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 9گزینه  -19

دهد و به آنها الیقه دارد. بندابراین آمدوز  گیرد که شخصام انجام میخیحه پاراگرا  اول: یادگیرنده چیزهایی را یاد می

 هاا آموزشی را بر این اسا  تعریف کند.پرور  باید برنامه و

ریزا آموزشی کدایی نیسدتند و بایدد بده پدرور  هاا آنی با اهمی  هستند، اما براا برنامهالیقهخیحه پاراگرا  دوم: 

 هاا مطلو  دیگر نیز توجه الزم ب ود.الیقه

کندد کده مدانی از کند، بلکده موضدوالی مطدرح میرا رد نمی بنابراین پاراگرا  دوم، مطال  مطرح شده در پاراگرا  اول

ه  باید گف  که موارد مطرح شدده در پداراگرا   0شود. در رد گزینه رد می 3و  0شود. در نتیجه گزینه تعمی  آ  می

 اول در پاراگرا  دوم به چالش ک یده شده اس  و معتبر ارزیابی ن ده.

 

 9گزینه  -19

 دهد. آموزد که شخصام انجام میدگیرنده یقط چیزهایی را میجمله اول: به طور کلی یا

آموزا  یعاالنه و با تمام وجود در امرا کده مدورد الیقده هایی را یراه  آورد تا دانشجمله دوم: آموز  و پرور  یرح 

 آنها اس ، درگیر شوند.

 پی نهاد بیا  شده اس . گیرا وجمله دوم بر اسا  آ  یک نتیجهجمله اول موضوالی را مطرح کرده که در 

به مورد رکر شدده در جملده دوم بایدد مدوارد  با توجه به متن،: جمله اول در متن مورد تأیید اس . اگر چه 0رد گزینه 

 دیگرا نیز اضایه شود، اما این موضوع رد ن ده اس .

 : مثالی رکر ن ده اس .3رد گزینه 

 : بخ ی از جمله دوم  احل استدالل جمله اول اس . 0رد گزینه 

 

 9گزینه  -19

 متن به این موضوع اشاره کرده اس . 00-05: خطوط 0رد گزینه 

 : این گزینه با توجه به پاراگرا  اول مورد تأیید اس ، اما در پاراگرا  دوم به چالش ک یده شده اس .0 گزینهرد 

 توا  این گزینه را از متن استنباط کرد.آموز  تأکید شده بنابراین نمی: در متن به لزوم 3گزینه 

 کند.پاراگرا  اول به این موضوع اشاره می: 0رد گزینه 

 

 9گزینه  -19

 : کل متن  ول این موضوع شکل گریته اس .0رد گزینه 

 به این موضوع اشاره کرده اس . 0-0: خطوط 3رد گزینه 

 اند.به این موضوع اشاره کرده متن 09-00: خطوط 0رد گزینه 

 

 



00 

 

 

 

 9گزینه  -13

 متن به تبعات ناشی از سکته مغزا بر مراقبین این گونه بیمارها اشاره کرده اس .

 : درمورد راهکارهاا مقابله با بیمارا ححبتی ن ده اس .0رد گزینه 

ابعداد رو دی و رواندی بدر اطراییدا  : درمورد رو  مقابله با ابعاد رو ی  ر  زده ن ده اس . ضمن این که 0رد گزینه 

 بیمار در متن مدنظر بوده اس  که در این گزینه بدا  اشاره ن ده اس .

 اا ن ده اس .: به این موضوع که پدیده بروز کرده ناشی از بیمارا اس  اشاره0رد گزینه 

 

 9گزینه  -19

 : جمیت بعدا بدا  اشاره کرده اس .0رد گزینه 

 «یرسودگی»زمینه براا تعریف احطیح : ایجاد 3رد گزینه 

 : در پاراگرا  دوم به انواع یرسودگی اشاره کرده اس .0رد گزینه 

 

 9گزینه  -19

کند، اشاره کرده اس  و در جمله مطدرح شدده در حدورت کننده تجربه میبه استرسی که مراقب  3جمله قبل از مورد 

 زا آمده اس .سؤال الوامل استر 

 

 9گزینه  -10

کنندگا  از بیمارا  دچدار سدکته مغدزا در اول: اطیالات و آمار دقیقی در مورد سیم  جسمی و رو ی مراقب  جمله

 ک ور ما وجود ندارد.

جمله دوم: اللیرغ  شیوع باالا سکته مغزا و ا تمال بالقوه یرسودگی در مراقبا  آنها، تاکنو  در ک ور ما این موضوع 

گونه آمار و ارقام و اسناد مسدتند و رسدمی در ایدن خصدوص در دسد  اس  و هیچمورد توجه پژوه گرا  قرار نگریته 

 باشد.نمی

دو جمله م ابه  زیادا دارد، اما از آنجا که در جمله دوم مطرح شده که این امر مورد توجه پژوه گرا  نبدوده اسد ، 

 توا  استنباط کرد که این امر دلیل الدم وجود آمار و اطیالات دقیص اس .می

 

 9گزینه  -11

 ل یا شامل ایزایش تعداد رئدیس اسد  کده ایدن هاس . بنابراین راهم کل از کمبود نسب  تعداد رئیس به تعداد گروه

 ها اس .پذیر نیس  و یا شامل کاهش تعداد گروهموضوع با توجه به مفروضات حورت سؤال امکا 
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 9گزینه  -988

تر شده اس  و در مورد بعد خاحی  ریی زده ن دده طبص حورت سؤال با بهبود تجهیزات، کوهنوردا به طور کلی ایمن

 اس . بنابراین اشکال در بخش دیگرا اس . 

 

 9گزینه  -989

رخصدی توا  از بهبود شرایط سخن گف  که امکا  استفاده از آ  مهیا باشد. بنابراین وقتی امکا  اسدتفاده از موقتی می

 توا  گف  اوضاع بهبود یایته اس .ساال  کار حورت گیرد، می 0011روز باشد، یعنی  5

 

 9گزینه  -989

کاهش یا ایزایش میزا  تصادیات زمانی قابل استناد اس  که نسب  به  ج  البور و مرور سنجیده شود. زیرا اگر البور و 

 اس  ک /زیاد شود.مرور ک /زیاد شود، به تبی آ  ا تمال بروز تصاد  ه  ممکن 

 

 9گزینه  -989

گیرا بیا  شده که معیارهاا واجد شرایط بود  باید مورد بازنگرا قرار گیرد، بنابراین م کل از معیارها بدوده در نتیجه

تواند م دکل مطدرح در رابطده بدا ( نمی3رسانی )گزینه ( و یا الدم اطیع0اس  و نه مورد دیگرا. بنابراین تورم )گزینه 

 با رد گزینه بهترین گزینه اس .  0خی  مفروضات سؤال اس . بنابراین گزینه  0اشند. گزینه موضوع ب

 

 9گزینه  -989

 چو  تأخیرهاا ناشی از نق  ینی تقریبام یکسا  اس ، به  سا  نیاورد  آ ، نباید تأثیر زیادا در نتیجه داشته باشد.

 

 9گزینه  -983

 

 9گزینه  -989

 Dاس . چو  در حورت سؤال مطرح شدده کده تنهدا یدک در دارد، بندابراین  Dیا  Cیا  A ، سالن پوشاک،3طبص شرط 

 اس . 

تواندد نمی Aسالن پوشاک و مواد غذایی نباید در روبروا ه  داشته باشند، بندابراین سدالن مدواد غدذایی  0طبص شرط 

 دهد:باشد. دو  ال  رخ می

0 .D  ،سالن پوشاکB  ،0مواد غذایی .D  ،سالن پوشاکC مواد غذایی 

 مواد غذایی Bسالن پوشاک،  Dبررسی  ال  اول: 



03 

 

 

 

سدالن حدنایی دسدتی  Cم خ  اس ، پدس  Dو  Bاس . چو  تکلیف  Cیا  Dیا  Bسالن حنایی دستی،  0طبص شرط 

 اس .

 مطابق  دارد. 0ه  سالن لوازم خانگی خواهد بود که با شرط  Aبنابراین 

 مواد غذایی Cسالن پوشاک،  Dبررسی  ال  دوم: 

سدالن حدنایی دسدتی  Bم خ  اس ، پدس  Dو  Cاس . چو  تکلیف  Cیا  Dیا  Bسالن حنایی دستی،  0طبص شرط 

 اس .

 مطابق  دارد. 0ه  سالن لوازم خانگی خواهد بود که با شرط  Aبنابراین 

 دو  ال  ممکن براا حورت سؤال به شرح زیر اس :بنابراین 

                   

در هدر دو  الد   3ال  غلط اس . تنهدا گزینده در یک   0 ال  غلط بوده و گزینه  در هر دو 0و   0گزینه  در نتیجه

 ححیح اس .

 

 9گزینه  -989

 .Cو  Bهستند یا  Dو  Aطبص حورت سؤال سالن مواد غذایی و لوازم خانگی در روبروا ه  دارند بنابراین یا 

  .Dاس  و مواد غذایی  Aدو در دارد پس  0لوازم خانگی طبص شرط بررسی  ال  اول: سالن 

 سالن پوشاک اس . Cاشغال شده،  Dو  Aاس . چو   Dیا  Cیا  A، سالن پوشاک، 3طبص شرط 

سالن حنایی دستی  Bم خ  اس ، پس  Dو  Cاس . چو  تکلیف  Cیا  Dیا  Bسالن حنایی دستی،  0طبص شرط 

 اس .

 ه  رالای  شده اس . 0و  0شرط 

 .Cو  Bبررسی  ال  دوم: سالن مواد غذایی و لوازم خانگی 

حنایی دستی  سالن Dم خ  اس ، پس  Bو  Cاس . چو  تکلیف  Cیا  Dیا  Bسالن حنایی دستی،  0طبص شرط 

 اس .

 اس . Aبنابراین پوشاک غریه 

 ه  رالای  شده اس . 0و  3و  0شروط 

 بنابراین دو  ال  ممکن براا حورت سؤال به شرح زیر اس :

 پوشاک

 حنایی دستی لوازم خانگی

 مواد غذایی

 لوازم خانگی

 حنایی دستی پوشاک

 مواد غذایی
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 اس  که در هر دو  ال  ححیح اس . 0در هر دو  ال  غلط هستند و تنها گزینه  0و  3و  0گزینه 

 

 9گزینه  -980

 کنی .. در  ال  را بررسی میCیا  Aدو در دارد پس  0حنایی دستی اس . سالن لوازم خانگی طبص شرط  Dسالن 

روشن  Aو  Dاس  و تکلیف  Dیا  Cیا  Aسالن پوشاک،  3باشد، چو  طبص شرط  A ال  اول: اگر لوازم خانگی سالن 

 مواد غذایی اس .  Bاس . در نتیجه  Cاس ، پس پوشاک سالن 

پذیر ، سالن مواد غذایی و پوشاک نباید در روبروا ه  داشته باشند، بنابراین این  ال  امکا 0ما با توجه به شرط 

 نیس .

روشن  Dو  Cاس  و تکلیف  Dیا  Cیا  Aسالن پوشاک،  3باشد، چو  طبص شرط  Cنگی سالن  ال  دوم: اگر لوازم خا

 همگی برقرار هستند. بنابراین: 0و  0و  0مواد غذایی اس . شروط  Bاس . در نتیجه  Aاس ، پس پوشاک سالن 

                   
 

 9گزینه  -981

در  Dاس  که چو  طبص حورت سؤال باید با سالن  Cیا  Aسالن لوازم خانگی دو در دارد بنابراین یا  0طبص شرط 

دهد:  ال  اس ، بنابراین دو  ال  رخ می Dیا  Cیا  Aسالن پوشاک،  3اس . چو  طبص شرط  Aروبرو داشته باشد، 

 .D و پوشاک  Aو  ال  دوم: لوازم خانگی  C، پوشاک Aاول: لوازم خانگی 

 . C، پوشاک Aبررسی  ال  اول: لوازم خانگی 

اس  و  Bاس . بنابراین در اینجا ه  دو  ال  داری : یا حنایی دستی  Cیا  Dیا  Bسالن حنایی دستی،  0طبص شرط 

 ناپذیر اس .امکا  0رط که  ال  دوم با توجه به ش .Bاس  و مواد غذایی  D. یا حنایی دستی Dمواد غذایی 

 . D، پوشاک A: لوازم خانگی دومبررسی  ال  

 مواد غذایی

 حنایی دستی لوازم خانگی

 پوشاک

 پوشاک

 لوازم خانگی حنایی دستی

 مواد غذایی

 پوشاک

 لوازم خانگی حنایی دستی

 مواد غذایی
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اس  و  Bیا حنایی دستی  اس . بنابراین در اینجا ه  دو  ال  داری : Cیا  Dیا  Bسالن حنایی دستی،  0طبص شرط 

 پذیر اس .که هر دو  ال  طبص شروط امکا   .Bاس  و مواد غذایی  C. یا حنایی دستی Cمواد غذایی 

 بنابراین در مجموع سه  ال  داری :

                 

 
 

 9گزینه  -998

شوند و چو  طبص شرط در یک شبکه و به حورت غیر متوالی پخش می Fو  B، 0با توجه به شرط  :0راه  ل شماره 

پخش شود.  00-00تواند به النوا  برنامه اول در ساال  نمی Bپخش می شود، پس  Cو  Bقبل از برنامه  A، برنامه 0

 شود.پخش می 01-04از ساال   Bدر نتیجه در هر  التی 

 Xاز  Fو  Bاشغال شده، پس  Yشوند و چو  دو زما  از در یک شبکه پخش می Fو  B، 0همچنین با توجه به شرط 

 شوند.پخش می

 Fو  Bاشغال شده، پس  Yشوند و چو  دو زما  از در یک شبکه پخش می Fو  B، 0با توجه به شرط  :0راه  ل شماره 

 شوند.پخش می Xاز 

F E D C B A 

X Y Y  X  

پخش  Dدقیقام بعد از برنامه  E)طبص حورت سؤال برنامه  E 00-04پخش شود و برنامه  D ،00-00اگر برنامه : 0 ال  

پخش شود و تنها زما   Cو  Bباید قبل از دو برنامه  0پخش شود، چو  طبص شرط  Yتواند از شبکه نمی Aشود(، می

 شود. پخش می Xشبکه از  Aاس  که آخرین زما  پخش برنامه اس . بنابراین  Y ،04-01خالی در شبکه 

F E D C B A 

X Y Y  X X 

 00-04 00-00    

 شود.پخش می 01-04و در ساال   Yاز شبکه  Cدر نتیجه 

 پوشاک

 حنایی دستی لوازم خانگی

 مواد غذایی

 لوازم خانگی

 پوشاک مواد غذایی

 حنایی دستی

 حنایی دستی پوشاک

 مواد غذایی لوازم خانگی
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F E D C B A 

X Y Y Y X X 

 00-04 00-00 04-01   

 Eو  Cو  Aدو برنامه از سه برنامه  0پخش شود و طبص شرط  Cو  Bباید قبل از برنامه  Aچو  برنامه  0طبص شرط 

 Aتوانند همزما  پخش شوند، طبص آنچه گفته شد نمی Cو  Aهمزما  ن ده و  Eو  Cباید همزما  پخش شوند. چو  

 باید همزما  پخش شوند. Eو 

F E D C B A 

X Y Y Y X X 

 00-04 00-00 04-01  00-04 

شوند، بنابراین دارند از یک شبکه پخش می Bو  Aپخش شود و  Cو  Bباید قبل از برنامه  Aچو  برنامه  0طبص شرط 

B   پخش شود و در نتیجه  01-04باید از ساالF  پخش خواهد شد. 00-00ه  از 

F E D C B A 

X Y Y Y X X 

00-00 00-04 00-00 04-01 04-01 00-04 

 ه  برقرار اس . 5و  3و  0شروط 

 Dدقیقام بعد از برنامه  E)طبص حورت سؤال برنامه  E 04-01پخش شود و برنامه  D ،00-04: اگر برنامه 0-0 ال  

 شود.پخش می Xاز شبکه  Cپخش شود. در نتیجه  00-00و در ساال   Yتواند از شبکه می Aشود(، پخش می

F E D C B A 

X Y Y X X Y 

 04-01 00-04   00-00 

شوند و در پخش نمی 00-00یک در ساال  پخش شود، بنابراین هیچ Cو  Bباید قبل از برنامه  Aبرنامه  0طبص شرط 

 پخش خواهد شد. 00-00و در ساال   Xاز شبکه  Fنتیجه 

F E D C B A 

X Y Y X X Y 

00-00 04-01 00-04   00-00 

طبص  Cو  Aهمزما  ن ده و  Eو  Aباید همزما  پخش شوند. چو   Eو  Cو  Aدو برنامه از سه برنامه  0طبص شرط 

پخش  04-00در ساال   Bباید همزما  پخش شوند. در نتیجه  Eو  Cتوانند همزما  پخش شوند، آنچه گفته شد نمی

 شود.می

F E D C B A 

X Y Y X X Y 

00-00 04-01 00-04 04-01 00-04 00-00 

 پذیر نیس .باید به حورت غیرمتوالی پخش شوند، این  ال  امکا  Fو  Bاما چو  
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 Dدقیقام بعد از برنامه  E)طبص حورت سؤال برنامه  E ،04-01پخش شود و برنامه  D ،00-04: اگر برنامه 0-0 ال  

شود و چو  تنها زما  باقی مانده پخش می Yاز شبکه  Cدر نتیجه  پخش شود. Xتواند از شبکه می Aشود(، پخش می

 شود.پخش می 00-00در ساال   Cاس ،  Y،  00-00در شبکه 

F E D C B A 

X Y Y Y X X 

 04-01 00-04 00-00   

در اولین ساال  ممکن پخش شده و بنابراین  Cپخش شود، در اینجا  Cو  Bباید قبل از برنامه  Aبرنامه  0طبص شرط 

 ناپذیر اس .این شرط برآورده نخواهد شد. در نتیجه این  ال  نیز امکا 

 ( اس :0به شکل زیر )هما   ال  بنابراین تنها  ال  ممکن براا این سؤال 

F E D C B A 

X Y Y Y X X 

00-00 00-04 00-00 04-01 04-01 00-04 
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، برنامه 0شوند و چو  طبص شرط در یک شبکه و به حورت غیر متوالی پخش می Fو  B، 0با توجه به شرط : 0 ال  

A  قبل از برنامهB  وC  پخش می شود، پسB پخش شود. در نتیجه  00-00تواند به النوا  برنامه اول در ساال  نمی

 شود.پخش می 00-00در ساال   Fو  01-04در ساال   Bدر هر  التی 

 پخش خواهد شد.  04-00در ساال   Dپخش شوند، در این  ال   تمام  X از شبکه  Bو  Fاگر 

F E D C B A 

X  X  X  

00-00  00-04  04-01  

باید همزما  پخش شوند. اما با توجه به جدول یوق هر سه از یک  Eو  Cو  Aدو برنامه از سه برنامه  0طبص شرط 

 پذیر نیس .شود. بنابراین این  ال  امکا شوند و این شرط محقص نمیشبکه پخش می

، برنامه 0و  طبص شرط شوند و چدر یک شبکه و به حورت غیر متوالی پخش می Fو  B، 0: با توجه به شرط 0 ال  

A  قبل از برنامهB  وC  پخش می شود، پسB پخش شود. در نتیجه  00-00تواند به النوا  برنامه اول در ساال  نمی

 شود.پخش می 00-00در ساال   Fو  01-04در ساال   Bدر هر  التی 

شوند، بنابراین آخرین برنامه پخش شده از این پخش می Yنیس ، از  X از شبکه  Bو  Fبا توجه به این که امکا  پخش 

 اس . Bشبکه 

F E D C B A 

Y  X  Y  

00-00    04-01  

 

 



04 

 

 28 

 9گزینه  -999

و در ساال   Xاز شبکه  Bشوند. بنابراین در یک شبکه و به حورت غیر متوالی پخش می Fو  B، 0با توجه به شرط 

 شود.پخش می 04-01

F E D C B A 

X   Y X  

00-00   04-01 04-01  

و  Bباید قبل از برنامه  Aبرنامه  0باید همزما  پخش شوند. طبص شرط  Eو  Cو  Aدو برنامه از سه برنامه  0طبص شرط 

C  پخش شود. بنابراین یاA  باE ا  اس  یا مهمزC  باE اما طبص جدول .B  باC  همزما  شده پس  تما برنامهA  وE 

 اس . 04-00تنها زما  ممکن با توجه به جدول ساال   شوند وهمزما  پخش می

F E D C B A 

X   Y X  

00-00 00-04  04-01 04-01 00-04 

 شود.پخش می 00-00در ساال   Dبنابراین 

F E D C B A 

X   Y X  

00-00 00-04 00-00 04-01 04-01 00-04 
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قبل از  A، برنامه 0شوند و چو  طبص شرط در یک شبکه و به حورت غیر متوالی پخش می Fو  B، 0با توجه به شرط 

پخش شود. در نتیجه در هر  00-00تواند به النوا  برنامه اول در ساال  نمی Bپخش می شود، پس  Cو  Bبرنامه 

 Yزما  از شبکه با توجه به حورت سؤال چو  دو  شود.پخش می 00-00در ساال   Fو  01-04در ساال   B التی 

 شوند.پخش می Xاز شبکه  Fو  Bاشغال شده اس ، بنابراین 

F E D C B A 

X   Y X Y 

00-00    04-01  

 پخش شود.  Cو  Bباید قبل از برنامه  Aبرنامه  0طبص شرط 

 شود:پخش می 00-00در ساال   A: برنامه 0 ال  

F E D C B A 

X   Y X Y 

00-00    04-01 00-00 

و  Bباید قبل از برنامه  Aبرنامه  0باید همزما  پخش شوند. طبص شرط  Eو  Cو  Aدو برنامه از سه برنامه  0طبص شرط 

C  پخش شود. بنابراین یاA  باE  همزما  اس  یاC  باE در اینجا چو  برنامه همزما  با .A ،F   اس ، تنها ممکن اس
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C  وE دانی  که میاس . همچنین با توجه به این 04-00به جدول ساال   همزما  باشند و تنها زما  ممکن با توجهC 

 شود.پخش می Xاز شبکه  Eشود که شود، م خ  میپخش می Yاز شبکه 

F E D C B A 

X X  Y X Y 

00-00 00-04  00-04 04-01 00-00 

 شود.پخش می 01-04و در ساال   Yاز شبکه  Dدر نتیجه 

F E D C B A 

X X Y Y X Y 

00-00 00-04 04-01 00-04 04-01 00-00 

 همه شروط در جدول یوق برقرار اس .

 شود:پخش می 00-04در ساال   A: برنامه 0 ال  

F E D C B A 

X   Y X Y 

00-00    04-01 00-04 

 تمام  Cاس ، زما  پخش  A ،00-04پخش شود. چو  زما  پخش  Cو  Bباید قبل از برنامه  Aبرنامه  0طبص شرط 

 باشد. 01-04باید 

F E D C B A 

X   Y X Y 

00-00   04-01 04-01 00-04 

و  Bباید قبل از برنامه  Aبرنامه  0باید همزما  پخش شوند. طبص شرط  Eو  Cو  Aدو برنامه از سه برنامه  0طبص شرط 

C  پخش شود. بنابراین یاA  باE  همزما  اس  یاC  باE در اینجا چو  برنامه همزما  با .C ،B   اس ، تنها ممکن اس

A  وE   همزما  باشند. چوA  از شبکهY شود، پخش میE  ازX .پخش خواهد شد 

F E D C B A 

X X  Y X Y 

00-00 00-04  04-01 04-01 00-04 

 شود.پخش می 00-00و در ساال   Yاز شبکه  Dدر نتیجه 

F E D C B A 

X X Y Y X Y 

00-00 00-04 00-00 04-01 04-01 00-04 

 همه شروط در جدول یوق برقرار اس .

 بنابراین در مجموع دو  ال  داری :

F E D C B A 

X X Y Y X Y 

00-00 00-04 04-01 00-04 04-01 00-00 
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F E D C B A 

X X Y Y X Y 

00-00 00-04 00-00 04-01 04-01 00-04 

 م خ  اس  و بقیه دو  ال  دارند. Eو  Fو  Bدر نتیجه زما  و شبکه دقیص 
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 هر الدد + ضر  ارقام الدد = الدد بعدا:

000030 

303034 

343400 

000000 
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، رابطه yها را و تعداد کل میوه xهاا موجود در هر ردیف را در نظر بگیری  و تعداد میوه nها را اگر تعداد ردیف میوه

 زیر برقرار اس :

nxy 

شود. چو  تا اضایه می 4هاا موجود در هر ردیف کنی  و به تعداد میوهها ک  میطبص حورت سؤال دو ردیف از میوه

 ها ثاب  اس ، داری :تعداد کل میوه

(n0)(x4)y 

مانده )یعنی تعداد هاا باقیردیف م ابه ردیف 0ک  کنی ،  تا 0هاا موجود در هر ردیف طبص حورت سؤال تعداد میوه

 ها ثاب  اس ، داری :تا ک  شده( خواهی  داش  و باز ه  چو  تعداد کل میوه 0هایش میوه

(x0)(n0)y 

(n0)(x4)ynx         nx0xn404 nx        0xn400 

(x0)(n0)ynx         nx0xn000 nx        0xn04 

 

 9گزینه  -999

 درنظر بگیری : yو  د نصا  قبولی را  xاگر کل نمره آزمو  را 

 x=y03%01 نمره اللی:

 xy00%01نمره رضا:

 59yدهد که دو معادله یوق ن ا  می

n0 و x00        y90 



30 

 

 

 

 9گزینه  -999

شا  اس  و میانگین حفر باشند، کوچکترین الدد همه 04االداد برابر و گیری  که همه  ال  خاحی را درنظر می

اس   00که کوچکتر از آ  اس  و با حفر جایگزین شود،  04ترین الدد ححیح به شود! اگر غیر از این باشد نزدیکمی

ه  باشد که با حفر جایگزین  00هر الددا کمتر از الدد  شود.ک  می 5/0که در حورت حفر شد  میانگین کمتر از 

 شود.ک  می 5/0شود میانگین کمتر از 
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دهد. بنابراین  ج  کارا که اللی در طول یک روز انجام روزه انجام می 3دهد را  سین روزه انجام می 0کارا که اللی 

در طول روز کار انجام  x3دهد. بنابراین اگر اللی م میدهد بی تر از  ج  کارا اس  که  سین در یک روز انجامی

 دهد.انجام می x0دهد،  سین 

 دهند برابر اس  با:روز انجام می بنابراین مقدار کارا که اللی و  سین در نصف

2𝑥 

2
+

3𝑥 

2
=

5𝑥 

2
 

 دهد برابر اس  با:مقدار کارا که  سین در یک روز و نصفی انجام می

2𝑥
3 

2
=

6𝑥 

2
 

 

 دهد، بی تر اس .مقدار کارا که  سین در یک روز و نصفی انجام میدر نتیجه 
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 کل دارندگا  مدرک کارشناسی در بخش سوم هستند، بنابراین تعداد دارندگا  مدرک کارشناسی در بخش سوم: 01%
40

100
=

𝑥

x42+30
            x04 

تعداد دارندگا  مدرک باالا کارشناسی در  هستند، بنابراینکارکنا  بخش سوم داراا مدرک باالا کارشناسی  01%

 بخش سوم:
60

100
=

x

x12+48
            x91 
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کارکنا  بخش اول داراا مدرک باالا کارشناسی هستند، بنابراین تعداد دارندگا  مدرک باالا کارشناسی در  01%

 بخش اول:
60

100
=

𝑥

x30+110
          x001  
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نفر و مجموع ایرادا که  301مجموع ایرادا که در بخش اول داراا مدرک زیر کارشناسی و باالا کارشناسی هستند، 

نفر اس . بنابراین درحد ایرادا که در بخش اول داراا  001داراا مدرک زیر کارشناسی و باالا کارشناسی هستند، 

ا کارشناسی رادا که داراا مدرک زیر کارشناسی و باالمدرک زیر کارشناسی و باالا کارشناسی هستند، به مجموع ای

 اس . %05هستند برابر 



 

   

 

 

 

 

 



 

 

 بخش اول  1

 

 

 راهنمایی:

هایی را که ها را به دقت بخوانید و پاسخ سؤالدر این بخش، دو متن به طور مجزا آمده است. هر یک از متن

توان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و در پاسخخنامه، در زیر آن آمده است، با توجه به آنچه می

 عالمت بزنید.
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های زباله اله، محل نهایی جهت انبارمراکز دفن زب

خصخو  بخرای استفاده است )بهپذیر یا بیتجزیه

های جامد شهری(. تولید و مدیریت فاضالب زباله

تخرین مهخ  از مراکز دفن زباله، به عنخوان ییخی

محیطی در مراکز دفن زباله مطخر  ل زیستمسائ

شده است. ییی از انواع رایج مراکز دفخن زبالخه، 

هستند که فاضخالب تولیخدی در مراکخز  هاییآن

دفن زباله، مجدد بر روی سطح مراکز دفن زبالخه 

شود. بازچرخش فاضالب بر روی مراکز تخلیه می

تجزیه و تثبیخت  فرآیند  شودمی دفن زباله سبب

زباله جامد با سرعت بیشتری انجخا  ییخرد و در 

نتیجه، تولید بیویاز در مراکز دفن زباله افخزایش 

مچنین استفاده مجدد از فاضالب بخر روی یابد. ه

، سبب افزایش تولیخد اسخیدهای مراکز دفن زباله

 ار خواهد داشت.رّچرب ف

شیمیایی یا بیولخویییی، -های فیزیییفرآیند

جهت تصفیه فاضالب مراکز دفن زباله در دو دهه 

اخیر مورد بررسی قرار یرفته است. با توجخه بخه 

ب مشخیل و غلظت باالی مواد آلی، تصفیه فاضال

وه بخر ایخن، مشخصخا  عال پرهزینه خواهد بود.

فاضالب مراکز دفخن زبالخه بخه عوامخل مختلفخی 

وابسته است، از قبیخل  ترکیبخا  زبالخه جامخد، 

میزان بارندیی، عمخر مراکخز دفخن زبالخه و نخوع 

 پوششی که بر روی مراکز دفن زباله استفاده شده

 ،است. وضعیت اجتماعی اقتصادی محخل، فصخل

وامل دیگخر خآوری و دفع زباله و عهای جمعروش

بخخر روی ترکیبخخا  زبالخخه جامخخد مخخؤ ر هسخختند. 

الب مراکخز خهمچنین ترکیبا  موجخود در فاضخ

مخاه اول دارای غلظخت بخاالیی  21دفن زبالخه در 

 یابند.هستند و با عمر مراکز دفن زباله کاهش می

دهنخده این تغییرا  در غلظت ترکیبا  تشخییل

یردد تصفیه مشیل و نیازمند، میفاضالب، باعث 

 های یونایون باشد.فرآینداستفاده از 

های های بیولویییی در تصفیه فاضالبفرآیند

جوان، به علت غلظت باالی اسیدهای چرب فخرّار 

کننخد، در وخورتی کخه ایخن به خوبی عمل مخی

هخای قخدیمی دارای ها در تصفیه فاضالبفرآیند

طالعا  نشخان باشند. همچنین مبازده کمتری می

دهد، بازچرخش فاضالب بر روی مراکخز دفخن می

شخود مخی زباله، سبب تولید فاضالب تثبیت شده

بخا  یکین فاضالب، دارای غلظت کمخی از ترکه ا

 پذیر است.کربن تجزیه

ز خفاضخالب بخر روی مراکخمزایای بازچرخش 

دفن زباله، در تحقیقا  مختلفخی مخورد بررسخی 

مطالعخا ، مزایخای  یرفته است. در ییخی از قرار

بازچرخش فاضالب مراکخز دفخن، در پخنج مرکخز 

ت. خدر مقیاس عملیاتی بررسخی شخده اسخ دفن،

العه، خدسخت آمخده در ایخن مطخهطبق نتخایج بخ

یی فاضخالب خوامل مؤ ر در تجزیخه بیولوییخخع

، میخزان مخواد pH حخرار ،مراکز دفن، شخامل 

رطوبخخت موجخود و انخدازه مخخواد مغخذی، مقخدار 

ه زباله اسخت. از بخین ایخن عوامخل، دهندتشییل

رین تخث یر را بخر خمقدار رطوبت موجخود، بیشتخ

ت فاضخالب مراکخز دفخن دارد. در ختجزیه و تثبی

در معخر  ب متناواکثر مراکز دفن، زباله به طور 

بارندیی قرار دارد. نفوذ نزوال  جخوّی بخه محخل 

دفن زبالخه و رطوبخت موجخود در زبالخه، تولیخد 

فخن و نخرت تجزیخه زبالخه را فاضالب در مراکز د

ایخن رل خع و کنتخخدهد؛ بخا تسریخش میخافزای

به وسخیله بخازچرخش فاضخالب، سخرعت  پدیده

یابخد، بخدون آن کخه تجزیه فاضالب افزایش مخی

سلسله مراتب تجزیه )که شخامل دو فخاز اوخلی 

 تغییر پیدا کند. افزایشاسید و تولید متان است( 

ن و کخخاهش مخخد  زمخخانخخرت تجزیخخه و زبالخخه 

به علخت بخازچرخش از مراکز دفن به داری هخخنگ
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 شود.دفن میداری از مراکخز فاضالب، سبب کاهش هزینه نگخه

  

کدا  یک از موارد زیر، به نوعی مراحخل  -64

 دهد؟تجزیه فاضالب را نشان می

 رخش فاضالب بر روی زبالهزچ( ایجاد فاضالب و با0

 دهای چرب فرّاری( تولید بیوگاز و اس0

ترکیبات زباله جامد، میزان بارندگی، عمر مراکزز ( 5

 دفن زباله و پوشش موجود در روی آن

و رطوبززز  و  pH( تولیزززد رزززرارت، ت  زززی  0

 شیمیایی -های فیزیکیفرآی د

 

 

 

 

منظور نویسخنده از اشخاره بخه وضخعیت  -64

 اجتماعی اقتصادی محل، کدا  است؟

ی هزاب با فصل، با ایجاد سزوول  در رو ( مت اس0

 فرآی زدصرفه شزدن  آوری و دفع زباله باعث باعجم

 گردد.تصفیه فاضالب مراکز دفن زباله می

( از جمله عواملی اس  که با تأثیر بر روی غل ز  0

گیزری از زباله، عمل تصفیه را مشکل و نیازم د بوره

 سازد.های گوناگون میفرآی د

( از طریق اثر بر روی ترکیبات زباله جامد، بر روی 5

 گذارد.و دشواری تصفیه فاضالب اثر می هزی ه

 فرآی زد( با مساعد بزودن آن، پزذیر  اجتمزاعی 0

بزر و تصفیه فاضزالب مراکزز دفزن زبالزه کزه زمزان

 گردد.پرهزی ه اس ، آسان می
 

 

 

 

 

 
 

و  95در سطرهای « این پدیده»منظور از  -64

 ، کدا  است؟46

 ( تجزیه زباله و تولید فاضالب 0

 ( تجزیه فاضالب0

 ب( میزان نزوالت جوّی و رطوب  در تولید فاضال5

 ( نفوذ نزوالت جوّی 0

 

 

 

 

 

 

بر طبق متن، چه هنگا  تصفیه فاضخالب،  -65

های متعخدد فرآینخدقطعاً نیازمند اسختفاده از 

 است؟

 ( الزم باشد تجزیه زباله با سرع  باال انجام شود. 0

( غل زز  مززواد آلززی بززه انززدازه الزم بززرای تولیززد 0

 ی چرب نباشد.اسیدها

( فاضالب تولیدی در مراکز دفن زبالزه، دوبزاره بزر 5

 روی سطح این مراکز تخلیه شود.

 ( غل   ترکیبات موجود در فاضالب باال باشد.0
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ویژه آموزش از های آموزشی، بهمروزه در محیطا

های الیترونییی بسیار راه دور، استفاده از کتاب

مفهو  عا  و  متداول است. منابع الیترونییی به

پا به عروه وجود نهخاده و  2556یسترده از دهه 

با سخرعت چشخمگیری در حخال رشخد اسخت، 

علخخت سخخهولت در  اسخختفاده از ایخخن منخخابع بخخه

ورفه بودن، به سخرعت در دسترسی و مقرون به

ایش است. کسخب اطالعخا  از وخفحه زحال اف

عخخادی در زنخخدیی  یفرآینخخدنمایشخخگر رایانخخه، 

بسخیاری از آنخان  رود ومی دانشجویان به شمار

نیاز دارند که با این ابزار به طور کارآمخد تعامخل 

برقرار نمایند. بنابراین طراحی مناسب رابط کاربر 

 ای برخوردار است.از اهمیت ویژه

یرد پخخردازش خیخخادییری انسخخان، در رویخخ

اطالعا  )الگخوی خبرپخردازی(، یخک فعالیخت 

 هخامستمر پردازش اطالعا  اسخت کخه انسخان

توسط آن دانش را کسخب، ذخیخره و یخادآوری 

سخه  ترتیخب ازالگو، اطالعا  به نکنند. در ایمی

د  و خمخمخزن حافظه حسخی، حافظخه کوتخاه

ور  خکننخد. در وخحافظه درازمد  عبور مخی

لزو ، اطالعا  موجود در حافظه بلندمخد  بخه 

مد  بازیشت نمخوده و شخخب بخر حافظه کوتاه

یرد خن رویخخدهخخد. ایخخمخخیاسخخاس آن پاسخخخ 

اختاری حافظخخه، بخخه روییخخرد چنخخدمخزنی خسخخ

دیاه دیگری بخه خشهر  دارد. از سوی دیگر، دی

ی حافظخه خی یخا پردازشخدخفرآیندیاه خنا  دی

وجود دارد که در آن بر سطو  پخردازش تثکیخد 

شود. در این نگرش، سطو  اولیه حافظخه بخا می

 ی و فیزییخخی و بازشناسخخیخمشخصخخا  حسخخ

تر آن با معنخا و عمیق شود و سطو مشخب می

کار دارد. در ور سخرختخیافتخههای بسطپردازش

ط خدل قدیمی پخردازش اطالعخا  کخه توسخخم

رائخه شخد، ا 2541سخال  و الک هخارد در کریک

پردازش اطالعا  یک طرفه، از سخطو  ابتخدایی 

ی تر معنخایو  عمیقخشروع شده، به سط حسی

هخای یافت. در طی دهخه بعخد، یافتخهخاتمه می

تخر ییخری مخدل پیشخرفتهگری باعث شخیلدی

پردازش اطالعخا  شخد کخه درآن تعامخل بخین 

طو  عمقی و سخطحی بخه وخور  مخوازی، خس

همزمان و حتی همپوشخانی مقطعخی در نخواحی 

بینی شده اسخت. در وخورتی کخه مختلف پیش

هخای اربر با توجه به توانخاییک های رابططراحی

ادر خشناختی کاربران وور  پذیرد، کخاربران قخ

ا  خواهنخد بخود. خعختخر اطالبه پردازش سریع

وجود اشیال مختلف رسانه، مانند متن، وخو ، 

هخای یخادییری طتصویر  ابت و متحخرک، محخی

انخد، امخا طراحخی کخردهتخر الیترونیک را غنی

ی اهخها مبتنخی بخر یافتخهاز این رسانهبسیاری 

ت و پیشخرفت بنخا بخر نظخر و خاتی نیسختحقیق

دهخه  پخذیرد. درمی وور  سلیقه شخصی افراد

های مختلف بر یادییری، رسانه باره ا ریذشته در

اما پیچیدیی هخر  تحقیقاتی وور  یرفته است،

درباره  های فراوانی راها پرسشیک از این رسانه

 جا یذاشته است.طراحی هر یک به
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منظور اولی نویسخنده از نگخارش مختن  -96

 ؟فوق، کدا  است

ل فراگیززر شززدن یززادگیری دالیزز در ( ک ززدوکاو0

ای و تزأثیر آن بزر تیقیقزات در زمی زه اب زاد رسانه

 ذه ی یادگیری در انسان

( لزوم توجه به طراری م ابع الکترونیکی آموزشی 0

 هماه گ با برداشتی علمی از نیوه یادگیری

از طریززق کتززب ( همززاه  ی بیشززتر یززادگیری 5

های خاص پزرداز  اطالعزات الکترونیکی با ویژگی

 انسان در

( سیری در ن رات مختلفی که در زمی ه یادگیری 0

 از راه دور مطرح شده اند.

 

 

 

 

هخای زیخر، در ییخریکدا  یک از نتیجخه -92

هخای تباط با تعامخل دانشخجویان بخا کتخابار

الیترونییی، بهتر از بقیه موارد، توسخط مختن 

 یردد؟تثیید می

از  ایتوان زد اسزتفاده بوی زه( دانشجویانی که نمی0

 رایانه در یادگیری به عمل آورند، ک  نیست د.

ی اهزدانشزجویان بزه اسزتفاده از رسزانه ( رویکرد0

 الکترونیک، اقبالی ناگوانی و گذرا اس .

هزای آنزان جوز  طرارزی تزوان از ررفیز ( می5

 م اسب رابط کاربر استفاده کرد.

( این کاربران م ابع الکترونیکی، از توان الزم برای 0

های مختلز  راف زه های قسم از ررفی  استفاده

 اند.بورهخود جو  فراگیری الکترونیک بی

 

یسنده را کدا  یک از موارد زیر، نگرش نو -91

بخاره طراحخی اشخیال بهتر از بقیه مخوارد، در

 دهد؟مختلف رسانه نشان می

 ( تأیید مشروط0

 بینزده و بیش از رد خو ( ریرت0

 ( دودل و مردد5

 ولی بدبین زده( هیجان0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر طبق مختن، در روییخرد چنخدمخزنی   -95

 ساختار حافظه، .............

سطوح، عمیزق ولزی ( پرداز  اطالعات در تمامی 0

 طرفه اس .گرد  اطالعات، یک

( پزززرداز  عمقزززی اطالعزززات در هزززر مخزنزززی 0

 پذیر اس .امکان

ز مخزنی به مخزن دی ر، همواره ( تبادل اطالعات ا5

 فه نیس .طریک

داز  را انتخزاب و ( مخزن اول، اطالعات قابل پزر0

 ک د.ثب  می

 

 

 

 

 اولپایان بخش 
 



 

   

 

2 
 بخش دوم 

 

 

 راهنمایی:

های این بخش، الز  است موقعیتی را که در هر سؤال مطر  شده، مورد تجزیخه و برای پاسخگویی به سؤال

سؤال است، انتخاب کنید.  تری برای آنکنید پاسخ مناسبای را که فیر میتحلیل قرار دهید و سپس یزینه

های مطر  شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیخان هر سؤال را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت

 رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید.تر به نظر مینشده ولی قابل استنتاج است، پاسخی را که وحیح
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اعتقاد دارنخد نظران کشور برخی واحب -96

درودی برای خودروهخای نخو از  96که مالیا  

هخا رویه تعداد خودروها در خیابخانافزایش بی

شخود عث میجلوییری خواهد کرد و این کار با

که روند آلودیی هوای شهرها کنخدتر وخور  

چه اکثر متخصصین قبول دارند که  پذیرد. ایر

این افزایش مالیا  باعث خواهخد شخد تعخداد 

کمتری از سوی مرد  خریداری شود  خودروی

هخا رو در خیاباندتدریج تعداد کمتری خو و به

ها بر این باورنخد کخه ایخن خواهد بود، ولی آن

اقدا ، تث یری بر معضل آلودیی هخوا نخواهخد 

 داشت.

در وورتی کخه وخحیح یک از موارد زیر، کدا 

کننده استدالل متخصصخین، فر  شود، تثیید

             ش مالیا  بر آلودیی هوا در خصو  تث یر افزای

 باشد؟می

( بخشززی از عایززدات راصززل از سیسززت  مالیززاتی 0

 ه متزرو بزه ع زوان یزک شزیوه سزجدید، صرف تو

 نقل پاک خواهد شد.ولرم

( با باالرفتن عمزر خودروهزا، مصزرف سزوخ  بزه 0

و در نتیجه آلزودگی  صورت بوی ه انجام نخواهد شد

 شود.هوا بیشتر می

           رال راضر، مالیاتی که بر روی خودرو بسزته ( در 5

 درصد اس . 31شود، کمتر از می

ها توسزط خودروهزا، علز  اصزلی ( انتشار آالی ده0

 آلودگی هوا اس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            هر ساله یخک مجلخه علمخی پژوهشخی، -99

کنخد. بندی میهای معتبر دنیا را رتبهدانشگاه

دهی اس یک سیست  نمرهبندی بر اساین رتبه

شود که نمره داده شده، خود تلفیقی انجا  می

از چند معیار است. با این وجود، این نمره کخل 

شخجویان در اننباید معیخاری مناسخب بخرای د

 انتخاب دانشگاه باشد.

کدا  یک از موارد زیر، در وورتی که وخحیح 

فر  شود، تثییدکننده توویه ذکخر شخده در 

 باشد؟متن فوق می

( برخی دانشجویان کزه از دانشز اه خزود رضزای  0

ب دی مجله فوق ند، قبل از انتخاب دانش اه، رتبهدار

 را مدّن ر قرار دادند. 

ب زدی هایی کزه در سزطوح بزاالی رتبزهاه( دانش 0

دانش اهی قرار دارند، م یارهزای جزذب دانشزجو را 

 ده د. خود ت یین و سرلوره کارشان قرار می

جوی از رسزد کزه اکیریز  قابزل تزو( به ن ر مزی5

رنزد، قصزد رفزتن بزه خافرادی که مجله فوق را می

 دانش اه ندارند.

تواند برای دانشزجویان ( درجه اهمی  م یارها می0

 به دلیل نیاز متفاوت، یکسان نباشد.
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زنده پرینتخر یک شرکت سا« X»شرکت  -94

های آن است. در چنخد جوهرافشان و کارتریج

ال اخیر، فخروش پرینترهخای ایخن شخرکت س

د ماهیانخه حاوخل از مخافزایش داشته اما درآ

فروش این پرینترها افخزایش نداشخته اسخت؛ 

چون که رقابت سنگین در بازار، این شرکت را 

وادار کرده است که قیمت پرینترهای خخود را 

نتوانسخته  Xکاهش دهد. متثسخفانه شخرکت 

یین بیخاورد و است که هزینه تولید پرینتر را پا

رغ  افزایش فروش، این شرکت نسبت لذا علی

 به یذشته، درآمد بیشتری نخواهد داشت.

کدا  یک از موارد زیر، در وورتی که وخحیح 

 کند؟فر  شود، استدالل فوق را تضعیف می

سال گذشته هیچ شزرک  رقیبزی بزه انزدازه  ( در0

 ، پری تر نفروخته اس .Xشرک  

، Xای رقیزب، شزرک  هز( بر خالف برخی شرک 0

هزای تمام میصزوالت خزود را از طریزق نمای زدگی

فروشزی، فروشد و هزی ه باالتر خردهفرو  میخرده

ک  زده خود دلیل اصزلی قیمز  بزاال بزرای مصزرف

 باشد.می

که به طزور مزداوم  X( پری ترهای ساخ  شرک  5

نیزاز بزه ت زویا کزارتری   شوند، مکرراًیماستفاده 

ین پری ترها فقط با کارتری  ساخ  ک  د و اپیدا می

 ک  د.این شرک  کار می

انززد ( برخزی تولیدک  زدگان پری تززر مجبزور شزده0

هزز   xقیمزز  میصززول خززود را رتززی از شززرک  

 تر بیاورند.پایین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنان که مؤسسا  دولتخی بخه دلیخل  -94

دجه تحقیقا  علمی خود را مشیال  مالی، بو

یشختر و بیشختری دهند، تحقیقا  بکاهش می

شخود. توسط بخش خصووی، تثمین بودجه می

شود که آن دسخته این تغییر و انتقال باعث می

از تحقیقاتی کخه بخه نتخایج بحخث برانگیخزی 

 شرسند، در حاشیه قرار ییرند؛ چرا که بخمی

باشخد، خصووی که نگران وجهه و نا  خود می

برانگیخز کند از مسخایل بحخثمی معموالً سعی

 د.دوری کن

ی زیخر، اهاستدالل فوق، بر کدا  یک از فرضیه

در وورتی که وخحیح فخر  شخود، اسختوار 

 است؟

( مؤسسززات دولتززی در مقایسززه بززا مؤسسززات 0

ی در گززذارخصوصززی، تمایززل بیشززتری بززه سززرمایه

هززا ممکززن اسزز  موضززوعاتی دارنززد کززه نتززای  آن

 بران یز باشد.بیث

            ( مؤسسات خصوصی که تیقیقات را تأمین مزالی0

بران یز ک  د، م موالً بر این باورند که نتای  بیثمی

 این تیقیقات، همیشه قابل اجت اب نیس .

( دانشم دانی که در مؤسسات خصوصی تیقیقات 5

              ده ززد کززه ده ززد، م مززوالً اجززازه نمززیانجززام مززی

هزای مزالی بخزش خصوصزی، رو  تیقیزق ن رانی

 دهد. ها را تی  تأثیر قرارآن

( فقط تیقیقاتی دارای نتای  م تبر هست د که بزه 0

بران یزز بزودن نتزای  دور از هر گونه ن رانی از بیث

 مربوط انجام شوند.
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      ،«الخخخف»سخخال پخخیش در کشخخور  26 -94

هخخای قخخانونی فخخروش تجهیخخزا  محخخدودیت

از آن موقخع بخه بازکننده قفل برداشته شد و 

بعخخد، نخخرت سخخرقت در ایخخن کشخخور افخخزایش 

شته است. از ایخن رو، چخون در توجهی داقابل

ها از تجهیزا  بازکننده قفل که به طور سرقت

شود، یمانونی خریداری شده است، استفاده ق

هخای فخروش ایخن اعمال دوبخاره محخدودیت

واند به کاهش میزان سخرقت در تتجهیزا  می

 کند. کمک« الف»کشور 

کدا  یک از موارد زیر، در وورتی که وخحیح 

 کند؟فر  شود، استدالل فوق را تثیید می

مزردم موافزق اعمزال ، اکیریز  «ال »( در کشور 0

هزای فزرو  تجویززات بازک  زده دوباره میدودی 

 قفل هست د.

های شدیدتر برای سارقان در پ   ( اعمال مجازات0

« الز »ور کشزنرخ سزرق  در سال قبل، تأثیری بر 

 نداشته اس .

( بسیاری از تجویزات بازک  ده قفل که در کشزور 5

روند، ض ی  و شزک  ده هسزت د و به کار می« ال »

شزک  د و دی زر قابزل پس از چ د سال استفاده می

 ت میر نیست د.

( در طززول ده سززال گذشززته، نززرخ کلززی جززرم و 0

توجوی داشته ، افزایش قابل«ال »ج ای  در کشور 

 اس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایرچه همواره تصور غالب این بخوده کخه  -95

قدر یر  است کخه موجخودا  اعماق زمین آن

تک سلولی قادر به زندیی در آنجخا نیسختند، 

ورنخد کخه امروزه برخی دانشمندان بخر ایخن با

سلولی در اعمخاق اجتماعاتی از موجودا  تک

ها سال از حیخا  زمین وجود دارند که میلیون

ذرد. این دانشمندان استدالل خخود یها میآن

ای بنخا سلولی زنخدهتکرا بر کشف موجودا  

مایلی زمین بیخرون  46/2کنند که از اعماق می

 اند.آورده شده

اسخختدالل دانشخخمندان، بخخر کخخدا  یخخک از 

 های زیر، استوار است؟مفروضه

سزلولی بزه دسز  آمزده، راصزل ( موجودات تک0

فززاری تمززاخ خززاک سززطح زمززین بززا تجویزززات ر

 باش د.ینم

( دما در اعماق مختل  رفاری شده، تفزاوت قابزل 0

 توجوی با نقاط بسیار گرم سطح زمین ندارد.

مایل در زمزین  30/0تر از ( تاک ون گودالی عمیق5

 رفر نشده اس .

سززتخراش شززده، قرابزز  سززلولی ا( موجززودات تززک0

هایی دارند که قبالً بزرای دانشزم دان نژادی با گونه

 اند.ده بودهش اخته ش
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توانند یافت شوند. کاری بسخیار ی بسیار مضر که فقط در فاضالب میهاتشخیب وجود برخی باکتری -46

های خطرناک وجود دارنخد یخا نخه، یردشوار است. یک راه قابل اطمینان برای این که بفهمی  آیا این باکت

                 ی در اقیانوس که خطر نسبتاً کمتری دارد و به آسخانیرنوعی باکت -« ی کولیا»استفاده از تست باکتری 

زمخانی  باشد و دلیل کارآیی این تست، آن است که آب اقیخانوس فقخطمی –وان به وجود آن پی برد تمی

رنخاک هخای بسخیار خطشود که آلوده به فاضالبی باشد که حخاوی بخاکتریمی« ای کولی»حاوی باکتری 

 فاضالب است.

 نماید؟ فر  شود، استدالل فوق را تضعیف  کدا  یک از موارد زیر، در وورتی که وحیح 

 ها خطرناک هست د.تی اس  و فقط چ د تا از این سویههای متفاودارای سویه« ای کولی»( باکتری 0

رود و لذا پی بزردن بزه وجزود ن میتر از بیهای مضرتر درون فاضالب، سریعیرباکت نسب  به« ای کولی»باکتری  (0

 آن، غیرممکن اس .

برای انسان خطزری ندارنزد، « ای کولی»شوند، همان د باکتری هایی که در فاضالب یاف  می( برخی از انواع باکتری5

 این باکتری وارد بدن انسان شود. م ر این که مقادیر زیادی از

 ها دشوار اس .زا می باش د و نه تشخیص آنند، نه بیماریشومی هایی که در فاضالب یاف ( برخی از انواع باکتری0

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 دومپایان بخش 
 



 

 

 بخش سوم  3

 

 

 راهنمایی:

ها را به دقت بخوانید و پاسخ وحیح ییرد. سؤالدر این بخش، توانایی تحلیلی شما مورد سنجش قرار می

 را در پاسخنامه عالمت بزنید.
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اطالعا  مربوط به امیانا  کیسه هوا و ترمخز 

ABS  چهار خودرویC, B, A  وD تای که سه

باشد، بخه ها وانت میها سواری و ییی از آنآن

 وور  زیر است  

  سه خودرو دارای کیسه هوا و یخک خخودرو

 باشد.فاقد کیسه هوا می

 خودروی  نهB  سخواری دارای کیسخه هخوا ،

 .C خودروی  نهاست و 

  ترمز نه کیسه هوا دارد و نهخودروها ییی از 

ABS. 

  دو خخودرو دارای ترمخزABS  و دو خخخودرو

 باشد.می ABSفاقد ترمز 

 

باشخد،  ABS، وانت و فاقخد ترمخز Bایر  -42

 ؟باشدنمیکدا  یک از موارد زیر، وحیح 

، هززر دو دارای کیسززه هززوا Bو  A( خودروهززای 0

 هست د.

و هز  دارای  ABSمز ، ه  دارای ترD( خودروی 0

 کیسه هوا اس .

                 ABS، هززر دو فاقززد ترمززز Cو  B( خودروهززای 5

 می باش د.

 اس . ABS، دارای ترمز C( خودروی 0

 

 

 ABSایر دو خودرویی کخه دارای ترمخز  -41

باشخند، کخدا  خخودرو فاقخد  Cو A  هستند،

 کیسه هوا است؟

   B( وان  0

 B( سواری 0

 C( وان  5

 Cاری ( سو0

 

 

 

 ABSارای ترمخز ایر دو خودرویی کخه د -45

هستند، هر دو سواری باشند، این دو خخودرو، 

 کدا  خودروها هستند؟

0 )A  وC 

0 )A  وB 

5 )C  وD 

0 )A  وD 

 

 

 

 

 

 

 

باشد، کدا  یخک  ABSفاقد ترمز  Aایر  -46

 ؟باشدنمیاز موارد زیر، لزوماً وحیح 

ت د، هزر هسز ABS( خودروهایی که دارای ترمز 0

 دو سواری هست د.

دارد و نزه کیسزه  ABS( خودرویی که نزه ترمزز 0

 هوا، سواری اس .

 اس . ABS( خودروی وان ، دارای ترمز 5

0 )D  دارای ترمزABS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 پاسخ دهید. 46تا  42های راهنمایی   با توجه به اطالعا  زیر، به سؤال
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ای دارای چهار فرزند غیرهمسخن بخه خانواده 

              )دو دختخر و دو پسخر( Dو  C, B, Aاسخامی 

اشد. آخرین مدرک تحصیلی هر کخدا  از بمی

، « کخخاردانی»فرزنخخدان، در ییخخی از مقخخاطع 

« دکتری»و « کارشناسی ارشد»، « کارشناسی»

است. اطالعخا  زیخر، در بخاره فرزنخدان ایخن 

 خانواده، در دست است 

 Bاش از دو ی، پسر است و مخدرک تحصخیل

 باشد.خواهرش، باالتر می

 C  وDه مخدرک ، خواهر و برادری هستند ک

 ها، کارشناسی نیست.هیچ کدا  از آن

  ،نخهکسی که دارای مدرک کخاردانی اسخت 

 .C نهدختر کوچک خانواده است و 

  کسی که مدرکش دکتری است، یخک بخرادر

تر دارای مخدرک کارشناسخی ارشخد و کوچک

 تر از خود دارد.حداقل یک خواهر بزرگ

 

، فرزنخخد سخخو  خخخانواده و دارای Bایخخر  -49

ی باشد، کدا  مورد، لزوماً وخحیح مدرک دکتر

 ؟نیست

 ( پسر بزرگ خانواده، دارای مدرک دکتری اس .0

تززرین فرزنززد خززانواده، دارای مززدرک ( کوچززک0

 کارش اسی ارشد اس .

 ترین فرزند خانواده، دختر اس .( کوچک5

 ، کارش اسی ارشد اس .C( مدرک 0

 

فرزند سو  خانواده باشخد، مخدرک  Aایر -44

افراد زیر، به طور قطخع مشخخب کدا  یک از 

 ؟باشدنمی

0 )D 

 ( فرزند دوم خانواده0

5 )B 

 ( فرزند سوم خانواده0

ایر دختخران، فرزنخدان بخزرگ خخانواده  -44

باشند، مدرک چند نفر از چهخار فرزنخد ایخن 

خانواده، بخر حسخب اسخامی، بخه طخور قطخع 

 شود؟مشخب می

0 )0 

0 )0 

 ( صفر5

0 )0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د دو  خانواده، دختر باشد، کدا  ایر فرزن -44

، در خصخو  فرزنخد سخو  یک از موارد زیخر

 خانواده، وحیح است؟

 ( دختر اس .0

0 )A . اس 

 ترین پسر خانواده اس .( کوچک5

 ( دارای مدرک دکتری اس .0

 

 

 

 

 

                         

 

 

 پاسخ دهید. 44تا  49های راهنمایی   با توجه به اطالعا  زیر، به سؤال

 پایان بخش سوم

 



 

   

 

 بخش چهارم  4

 

 

 راهنمایی:

های کمّخی، اسختعداد عخددی و های کمّی، شامل مقایسهختلف سؤالاین بخش از آزمون استعداد از انواع م

 ریاضیاتی، حل مسثله و ...، تشییل شده است.

های ایخن بخخش از آزمخون، هخر سخؤال را بخر اسخاس توجه داشته باشید به خاطر متفاو  بودن نوع سؤال

 ای که در ابتدای هر دسته سؤال آمده است، پاسخ دهید.دستورالعمل ویژه
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بین هر سه عدد مطابق شیل، از چپ بخه  -45

راست، ارتباط خاوخی وجخود دارد. بخه جخای 

 ال، کدا  عدد باید قرار بگیرد؟ؤعالمت س

 1   4   29 4   29   56 26   16؟     

0) 51 

0 )03 

5 )03 

0 )01 

 

 

 

 

 

 

 

 جایی کتخاب شخصخیشخصی برای جابه -46

خواهد از تعدادی جعبه استفاده کنخد و در می

عبه تعداد ییسانی کتاب قخرار دهخد. وی هر ج

عخدد از  5شود که بندی متوجه میزمان بسته

ها قابل استفاده نیستند و برای ایخن کخه جعبه

مانخده های باقیها را در جعبهبتواند تما  کتاب

عخدد  9های هر جعبه، جا دهد، به تعداد کتاب

توانخد تعخداد مخی دکند. کخدا  عخداضافه می

 خب را نشان دهد؟های این شکتاب

0 )031  

0 )051 

5 )301 

0 )591 

 

 

 

 

 

آوری محصوال  یک باغ پرتقال، در جمع -42

شخود. اسختفاده مخی Bو  Aاز دو نوع جعبخه 

هخایی کخه در هخر کخدا  از همچنین پرتقخال

 26های ییرد، در بستهجا می Bو  Aهای جعبه

ترین تعخداد بندی هستند. ک تایی قابل بسته

توان فقخط ها میبندی آندر بسته پرتقالی که

استفاده  Bیا فقط از جعبه نوع  Aاز جعبه نوع 

رتقالی اضافه نمانخده و چ پیطوری که هکرد، به

های استفاده شده نیز به طور کامخل تما  جعبه

باشد. ایخر ررفیخت دو می 156پر شوند، برابر 

جعبه، مضربی از ییدیگر نبوده و ررفیت جعبه 

A ،54 ال باشخد، ررفیخت جعبخه عدد پرتقB 

 چند عدد پرتقال خواهد بود؟

0 )003 

0 )00 

5 )30 

0 )03 

 

 

 
کمان شیل زیر، قسخمتی از یخک دایخره  -41

است که بر اضالع یک زاویه قائمه مماس شده 

است. حداقل چه درودی از مسخاحت شخیل 

باید تقریباً به آن اضافه شود تا شیل تبدیل به 

 یک مثلث شود؟

0) 05 

0 )33 

5 )000 

0 )050 

 

 ل را در پاسخنامه عالمت بزنید.را به دقت بخوانید و جواب هر سؤا 46تا  45های هر کدا  از سؤالراهنمایی   
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               الزاویخخه، روی اضخخالع یخخک مثلخخث قخخائ  -45

االضالع برابر همان اضخالع              هایی متساویمثلث

 ای .ساخته

 

 ب                                الف         

  هایمساحت مساحت مثلث           مجموع 

 االضالعتساوی دو مثلث       الضالع امتساوی

 ترکوچک              تر         بزرگ      

             

«. ب»و دیگری در سختون « الف»، شامل دو مقدار یا کمیت است، ییی در ستون 45سؤال راهنمایی  

مقادیر دو ستون را با ییدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل، پاسخ وحیح را به شخر  زیخر 

 تعیین کنید  

  را عالمت بزنید. 2اسخنامه یزینه تر است، در پبزرگ« الف»ایر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید. 5با ه  برابر هستند، در پاسخنامه یزینه « ب»و « الف»ایر مقادیر دو ستون 

« ب»و « الخف»ای را بخین مقخادیر دو سختون ایر بر اساس اطالعا  داده شده در سوال، نتوان رابطخه

 را عالمت بزنید. 6تعیین نمود، در پاسخنامه یزینه 
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ارائه شده است. نمودار سمت راست، درود تعداد دانشجویان  6تا  2یروه  6ای، درس آمار در در دانشیده -

نفر مردود و  19س کال رتحان، از هدهد. پس از بریزاری امهر یروه به کل دانشجویان درس آمار را نشان می

شوند. نمودار سمت چپ، درود تعداد دانشجویان قبولی هر یروه به کل دانشخجویان قبخول مابقی قبول می

، بیشتر 5شدیان یروه نفر از تعداد قبول 29، 6ان یروه شدیدهد. تعداد قبولدرس را نشان می شده در این

 است.

ه کل درود تعداد دانشجویان هر یروه ب

 دانشجویان

 
 

، 5تقریباً چند درود ازدانشجویان یخروه  -46

 اند؟قبول شده
0 )33،3 

0 )00،0 

5 )55،5 

0 )00،0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

درود تعداد دانشجویان قبولی هر یروه به کل 

 دانشجویان قبول شده بعد از اعال  نتایج

           
 

 

و  2های تقریباً چند درود از دانشجویان یروه -49

 اند؟، در درس آمار مردود شده6

0 )03،3 

0 )30،0 

5 )50،0 

0 )05،3 

های متن زیر را به دقت بخوانید و بر اساس اطالعا  موجود در نمودارهای زیر، به سؤالهنمایی   را

 پاسخ دهید. 49و  46

 چهارمپایان بخش 
 



 

   

 

 

 

 

 های تشریحی پاسخ
 سؤاالت استعداد تحصیلی آزمون دکتری 

 3131متمرکز( داخل )نیمه

پایهعلوم گروه آزمایشی 
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 1یزینه  -64

شزود فرای زد بالزه سزبب مزیبازچرخش فاضالب بر روی مراکز دفزن ز»گفته شده که  9-00: در خطوط 0رد گزی ه 

توانزد همزان تجزیزه در نتیجه بازچرخش فاضزالب نمزی«. تجزیه و تیبی  زباله جامد با سرع  بیشتری انجام گیرد.

 فاضالب باشد.

عوامل ذکر شده در گزی زه عوامزل مختلفزی هسزت د کزه مشخصزات »بیان شده که  01-03: در خطوط 5رد گزی ه 

 «.وابسته اس  و ت ری  تجزیه فاضالب نیست د. فاضالب مراکز دفن زباله به آنوا

 عوامل ذکر شده، عوامل مؤثر در تجزیه بیولوژیکی هست د نه ت ری  آن. 09-30: در خطوط 0رد گزی ه 

 ، سلسله مراتب تجدید )که شامل دو فاز اصلی تولید اسید و تولید متان اس (.00: طبق خط 0گزی ه 

 

   5یزینه  -64

ک زد و ورد مشکل و پرهزی ه بودن تصفیه فاضالب در صورت غل   باالی مواد آلزی بیزث مزیدر پاراگراف دوم در م

ک د که مشخصات فاضالب به عوامل مختل  از جملزه ترکیبزات زبالزه جامزد بسزت ی دارد. در ادامزه سپس بیان می

 اند.دوض ی  اجتماعی و اقتصادی را عاملی مؤثر بر ترکیبات زباله جامد می

 

   2یزینه  -64

 «.تولید فاضالب در مراکز دفن و نرخ تجزیه زباله»در جمله قبل آمده اس  که 

 

   6یزینه  -65

باشد تا جمله درس  خوانزده « ه  ام»رسد در صورت سؤال، اشتباهی رخ داده و ویرگول دوم باید ب د از )به ن ر می

 شود(.

ب و اثر آن بر فرای د تجزیه صیب  کرده و جمله در پاراگراف دوم در مورد باال بودن غل   ترکیبات موجود در فاضال

آخر پاراگراف دوم اشاره کرده که این تغییرات باعث تصفیه مشکل شده و نیازم زد اسزتفاده از فرای زدهای گونزاگون 

 شود.می

 

  1یزینه  -96

هزای ب زدی در مزورد های الکترونیکی اشاره شده اس . در پاراگرافدر پاراگراف اول به فراگیر شدن استفاده از کتاب

ها مبت ی بر تیقیقات در زمی ه یادگیری انسان توضیح داده شده و سپس گفته شده که طراری بسیاری از این کتاب

 یادگیری نیس .

 

   2یزینه  -92

 های الکترونیک اشاره کرده اس .متن به مادی بودن استفاده از رسانه 9-01: خط 0رد گزی ه 

های تیقیقزاتی نیسزت د. شخصی بودن طراری رسانه اشاره شده و این که مبت ی بر یافته: در انتوای متن به 0گزی ه 

رغ  اسزتفاده توان نتیجه گرف  علیها توضیح داده، میبا توجه به اولِ متن که در مورد فراگیر شدن استفاده از رسانه

 گسترده، استفاده بوی ه نیس . 

 های ش اختی کاربران اس .با توجه به توانایی : طراری م اسب رابط کاربر، طراری5رد گزی ه 

 : در متن در مورد یادگیری و توانایی انسان صیب  شده و ال وهای آنوا صیب  شده اس .0رد گزی ه 
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 2یزینه  -91

به غ ی شدن مییط یادگیری توسط رسانه اشزاره شزده امزا همن زین بزه عزدم طرارزی مبت زی بزر  31تا  03خط 

 رده اس .تیقیقات آنوا اشاره ک

 

 5یزینه  -95

مزدت و راف زه اطالعات به ترتیب از سه مخزن راف ه رسی، راف ه کوتاه»گفته شده  09-05: در خطوط 5گزی ه 

مزدت بازگشز  ک د. در صزورت لززوم، اطالعزات موجزود در راف زه بل دمزدت بزه راف زه کوتزاهدرازمدت عبور می

 مخزن دی ر همواره یک طرفه نیس . ب ابراین تبادل اطالعات از مخزنی به«. نماید.می

 بیان شده که پرداز  اطالعات یک طرفه اس .  50-50: در خطوط 0رد گزی ه 

اروار شده که پرداز  اطالعزات از سزطوح ابتزدایی رسزی شزروع شزده و بزه سزطوح  50-50: در خط 0رد گزی ه 

پذیر نیسز  و در برخزی سزطوح عمقزی انیابد. ب ابراین پرداز  عمقی در هر مخزنی امکتر م  ایی خاتمه میعمیق

 اس .

 : چیزی در این باره در متن نیامده اس .0رد گزی ه 

 

  1یزینه  -96

شود. این امر توسط متخصصین پذیرفتزه از سوی مردم می افزایش مالیات برای خودروهای نو باعث کاهش خریداری

شزود، ب زابراین ضوع باعث کاهش آلودگی هوا نمزیشده اس . اما مطلبی که مورد ایراد آنواس ، این اس  که این مو

این موضوع بیان شده که افزایش عمر خودروها، باعث آلودگی هزوا             0عادت آلودگی هوا، ریشه دی ری دارد. در گزب ه 

 شود و این همان عل  اس .می

 

 6یزینه  -99

توانزد خص در مجله علمی پژوهشزی مزذکور نمزیها بر اساخ م یارهای مشب دی دانش اهدر متن گفته شده که رتبه

 ب دی دانس .م یاری برای دانشجویان در انتخاب دانش اه باشد. ب ابراین عل  را باید در م یارهای رتبه

 

 5یزینه  -94

رغ  افززایش قیم  تولید پری تر کاهش نیافته اما قیم  فرو  آن کاهش یافته اس . در متن نتیجه گرفته شده علی

رو  پری تر، چون قیم  آن کاهش یافته، درآمد ه  بیشتر نشده اس . این در رالی اس  که ب زا بزر گزی زه میزان ف

ممکن اسز ، ایزن  Xهای شرک  ، با افزایش میزان فرو  و با توجه به نیاز به ت ویا کارتری ، که ت وا با کارتری 5

ابراین درآمد بیشتری با افزایش فرو  پری تر شرک  درآمدی کسب خواهد کرد که مربوط به خودِ پری تر نیس  و ب 

 بدس  خواهد آمد.

 

 2یزینه  -94

شود که تیقیقات علمی در این بخش ک  شده و در بخش خصوص افزایش کاهش بودجه در بخش دولتی موجب می

یزن یابد. اگیری شده که تیقیقات بیث بران یز به عل  م افع شخصی بخش خصوصی کاهش مییابد. در متن نتیجه

داده، ب ابراین موضوع وقتی قابل قبول اس  که قبالً این تیقیقات زیاد بوده، و چون بخش خصوصی آنوا را انجام نمی

 شده اس .بران یز در بخش دولتی انجام میدر گذشته باید تیقیقات بیث
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   5یزینه  -94

تواند دود شدن فرو  این تجویزات نمیای وجود دارد. لذا میدر رال راضر تجویزات بازک  ده قفل به طور گسترده

 باعث کاهش سرق  شود، م ر این که تجویزات ف لی کارآمدی خود ا از دس  بده د.

 

 2یزینه  -95

و عل  را یافتن این موجزودات در عمزق  اندگردیدهدانشم دان م تقد به وجود موجودات تک سلولی در اعماق زمین 

دانشم دان ت وا وقتی قابل قبول اس  که عامل دی ری باعث به وجزود آمزدن دان د. ادعای این مایلی زمین می 30/0

 این موجودات نشده باشد.

 

 1یزینه  -46

های بسیار مضر اس . خود  ک  خطر اسز  ده ده وجود باکترینشان« ای کولی»طبق صورت سؤال وجود باکتری 

باشد، عمالً تشخیص آن و در نتیجه تشخیص وجود توان به وجود آن پی برد. اما اگر طول عمر آن ک  و به آسانی می

 های خطرناک غیرممکن اس .باکتری

 

 6یزینه  -42

 وان  اس ، پس بقیه سواری هست د. B ،یک خودرو وان  و سه خودرو سواری اس . ب ابراین. طبق صورت سؤال

D C B A  

 خودرو سواری وان  سواری سواری

  -  ABS 

 کیسه هوا    

سواری دارای کیسه هوا نیست د. با  Cو  B، 0سه خودرو دارای کیسه هوا هست د. چون طبق شرط ، 0طبق شرط 

 سواری اس  و فاقد کیسه هوا  و بقیه دارای کیسه هوا هست د. Cتوجه به فرض سؤال، 

D C B A  

 خودرو سواری وان  سواری سواری

  -  ABS 

 کیسه هوا × × - ×

اس ،  C، که چون ت وا خودروی فاقد کیسه هوا، ABSکیسه هوا دارد و نه  ، یکی از خودروها نه5طبق شرط 

 هست د. ABSدارای  Dو  A مشخص شده،  ABSه  ندارد. چون تکلی  دو خودروی فاقد  ABSب ابراین 

D C B A  

 خودرو سواری وان  سواری سواری

× - - × ABS 

 کیسه هوا × × - ×
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 1یزینه  -41

 . با توجه به صورت سؤال دو رال  داری :ABSدروها نه کیسه هوا دارد و نه یکی از خو 5طبق شرط 

دارای کیسه هوا  0. ب ابراین سه خودروی دی ر طبق شرط ABSنه کیسه هوا دارد و نه   B: خودروی0رال  

 هست د. 

D C B A  

 خودرو    

- × - × ABS 

 کیسه هوا × - × ×

وان  اس  و بقیه سواری  Cیسه هوا نیست د. ب ابراین با توجه به جدول سواری دارای ک Cو  B، 0چون طبق شرط 

 هست د.

D C B A  

 خودرو سواری سواری وان  سواری

- × - × ABS 

 کیسه هوا × - × ×

دارای کیسه هوا  0. ب ابراین سه خودروی دی ر طبق شرط ABSنه کیسه هوا دارد و نه   D: خودروی0رال  

 هست د. 

D C B A  

 خودرو    

- × - × ABS 

 کیسه هوا × × × -

نباید سواری باش د  Cو  B، سواری دارای کیسه هوا نیست د. ب ابراین با توجه به جدول، Cو  B، 0چون طبق شرط 

 پذیر نیس  و در نتیجه این رال  ممکن نیس .که این امر امکان

 

 6یزینه  -45

د. چون سه خودرو سواری داری  و سه خودرو دارای کیسه هوا، ، سواری دارای کیسه هوا نیست Cو  B، 0طبق شرط 

، یکی از خودروها نه کیسه هوا دارد و 5وان  اس  و یکی فاقد کیسه هوا. و چون طبق شرط  Cو  Bب ابراین یکی از 

و یکی وان  اس  که کیسه هوا دارد.  ABSکه سواری اس ، نه کیسه هوا دارد و نه  Cو  B، پس یکی از ABSنه 

 را ندارد. Cو  Bها، ت وا مورد چوار اس  که باش د. با توجه به گزی ه ABSتوان د سواری دارای  ابراین این دو نمیب

 

 2یزینه  -46
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و یکی وان  اسز   ABSکه سواری اس ، نه کیسه هوا دارد و نه  Cو  Bطبق آننه در سؤال قبل بیان شد، یکی از 

و طبزق  Cاسز  یزا  Bاس ، طبق جملزه فزوق یکزی  ABSدرو فاقد دو خو 0که کیسه هوا دارد. چون طبق شرط 

 اس . ABSرتماً سواری بوده و دارای  Dاس . پس  Aا  صورت سؤال یکی

و  Aاسز ، پزس  Cیا  Bسه خودرو کیسه هوا دارند که چون خودرویی که کیسه هوا ندارد،  0همن ین طبق شرط 

D  .رتماً کیسه هوا دارند 

D C B A  

 خودرو سواری وان  سواری وان  سواری سواری

× - × - × - ABS 

 کیسه هوا × × - × - ×

 

 

 45-49توضیح کلی سؤاال  

 Aرتمزاً پسزر اسز ، ب زابراین  B، 0دختر و یکی پسر اس . در رالی که طبق شرط  Dو  C، یکی از 0طبق شرط 

 دختر خواهد بود. رتماً

سی باشد، چون در آن صزورت از مزدرک دو نفزر دی زر بزاالتر تواند کاردانی و یا کارش انمی B، مدرک 0طبق شرط 

کارش اسزی نیسز ،  Cمزدرک  0که طبق شزرط یا ارشد و یا دکتری اس . ضمن این Bنخواهد بود. ب ابراین مدرک 

مدرک ارشد و دکتری مت لزق بزه پس یا ارشد و یا دکتری اس .  Cه  کاردانی نیس . ب ابراین مدرک  5طبق شرط 

B  وC نتیجه مدرک کاردانی و کارش اسی مت لق بزه  اس . درA  وD  مزدرک  0اسز . طبزق شزرطD توانزد نمی

 اس . Aو کارش اسی مت لق به  Dکارش اسی باشد، در نتیجه مدرک کاردانی مت لق به 

 طبق دو مورد مطرح شده داری :

D C B A 

 کارش اسی دکتری/ارشد دکتری/ارشد کاردانی

 دختر پسر دختر/پسر دختر/پسر

    

دکتری باشد،  Bکسی که دکتری دارد، باید یک برادر کوچکتر با مدرک ارشد داشته باشد. اگر مدرک  0طبق شرط 

 اس .  Bاس  که باید پسر باشد و کوچکتر از  Cمدرک ارشد مت لق به 

چزرا کزه  پسر خواهد بود، Cاس . در این رال  ه   Bباشد، مدرک ارشد مت لق به  Cاگر مدرک دکتری مت لق به 

 در ت اقا اس . ب ابراین: 0باالتر اس  و با شرط  Bاگر دختر باشد، مدرکش از 

D C B A 

 کارش اسی دکتری/ارشد دکتری/ارشد کاردانی

 دختر پسر پسر دختر
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 5یزینه  -49

 طبق توضییات قبلی و صورت سؤال داری :

D C B A 

 کارش اسی دکتری ارشد کاردانی

 تردخ پسر پسر دختر

  فرزند سوم  

ه  کسی که  5، برادر دارای مدرک ارشد باید کوچکتر باشد و ب ابراین فرزند چوارم اس . طبق شرط 0طبق شرط 

تواند فرزندم دوم و به عبارتی دختر دوم=دختر نمی Dمدرک کاردانی دارد، دختر کوچک خانواده نیس ، ب ابراین 

 ند دوم اس .فرز Aفرزند اول و  Dکوچک باشد. ب ابراین 

D C B A 

 کارش اسی دکتری ارشد کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند دوم فرزند سوم فرزند چوارم فرزند اول

 

 5یزینه  -44

 طبق توضییات قبلی و صورت سؤال داری :

D C B A 

 کارش اسی دکتری/ارشد دکتری/ارشد کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند سوم   

 کوچکتر باشد.  Bباید مدرک ارشد داشته باشد و از  C، 0اس . طبق شرط  Bک دکتری مت لق به : مدررال  اول

D C B A 

 کارش اسی دکتری ارشد کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند سوم   

تواند فرزند اول باشد، چون در آن صورت خزواهر بزرگتزر نخواهزد داشز . فرزنزد چوزارم هز  نمی B، 0طبق شرط 

 تواند فرزند دوم باشد.اند باشد، چون در آن صورت برادر کوچکتر نخواهد داش . طبق جدول فقط میتونمی

D C B A 

 کارش اسی دکتری ارشد کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند سوم فرزند دوم  

ندم چوزارم و تواند فرزنمی Dه  کسی که مدرک کاردانی دارد، دختر کوچک خانواده نیس ، ب ابراین  5طبق شرط 

هز  برقزرار اسز .  0فرزند چوارم اسز . شزرط  Cفرزند اول و  Dبه عبارتی دختر دوم=دختر کوچک باشد. ب ابراین 

 ب ابراین:
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D C B A 

 کارش اسی دکتری ارشد کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند سوم فرزند دوم فرزند چوارم فرزند اول

 کوچکتر باشد.  Cباید مدرک ارشد داشته باشد و از  B، 0. طبق شرط اس  C: مدرک دکتری مت لق به رال  دوم

D C B A 

 کارش اسی ارشد دکتری کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند سوم   

تواند فرزند اول باشد، چون در آن صورت خزواهر بزرگتزر نخواهزد داشز . فرزنزد چوزارم هز  نمی C، 0طبق شرط 

 تواند فرزند دوم باشد.رت برادر کوچکتر نخواهد داش . طبق جدول فقط میتواند باشد، چون در آن صونمی

تواند فرزندم چوزارم و نمی Dه  کسی که مدرک کاردانی دارد، دختر کوچک خانواده نیس ، ب ابراین  5طبق شرط 

ار اسز . هز  برقزر 0فرزند چوارم اسز . شزرط  Bفرزند اول و  Dبه عبارتی دختر دوم=دختر کوچک باشد. ب ابراین 

 ب ابراین:

D C B A 

 کارش اسی ارشد دکتری کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند سوم فرزند چوارم فرزند دوم فرزند اول

 در نتیجه دو رال  برای این سؤال وجود دارد که اشتراکاتشان مشخص شده اس :

D C B A 

 کارش اسی دکتری ارشد کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند سوم فرزند دوم رزند چوارمف فرزند اول

 و 

D C B A 

 کارش اسی ارشد دکتری کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند سوم فرزند چوارم فرزند دوم فرزند اول

 

 2یزینه  -44

 با توجه به صورت سؤال دخترها فرزندان اول و دوم و پسرها فرزندان سوم و چوارم هست د.

بایزد بزرگتزر باشزد. ب زابراین  B، 0ارشد اس . طبق شزرط  Cداشته باشد، مدرک مدرک دکتری  Bاگر  رال  اول:

 فرزند چوارم اس .  Cفرزند سوم اس . در نتیجه 
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 Aدختزر اول اسز  و  Dتواند فرزند دوم و در نتیجه دختر کوچزک باشزد. ب زابراین نمی D، 5همن ین طبق شرط 

 فرزند دوم.

D C B A 

 کارش اسی دکتری ارشد کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند دوم فرزند سوم فرزند چوارم فرزند اول

بایزد بزرگتزر باشزد. ب زابراین  C، 0ارشد اس . طبق شزرط  Bمدرک دکتری داشته باشد، مدرک  Cاگر  رال  اول:

 فرزند چوارم اس .  Bفرزند سوم اس . در نتیجه 

، 5همن ین طبق شرط   D ختر کوچک باشد. ب زابراین تواند فرزند دوم و در نتیجه دنمی  D دختزر اول اسز  و   A 

 فرزند دوم.

D C B A 

 کارش اسی ارشد دکتری کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند دوم فرزند چوارم فرزند سوم فرزند اول

 شود.با توجه به دو رال  فوق مدرک دو نفر به طور قطع مشخص می

 

 6یزینه  -44

 ه باشد:فرزند دوم خانواد A: اگر 0رال  

0-0- B  دارنده مدرک دکتری باشد. مدرکC  0ارشد اس . طبق شرط ،B  باید بزرگتر باشد. همن ین با توجزه بزه

 5فرزند سوم اس . همن ین طبق شزرط  Bتواند فرزند چوارم و اول باشد. با توجه به جدول نمی Bتوضییات قبل، 

 فرزند چوارم اس . Cفرزند اول و نوایتاً  Dبراین تواند فرزند چوارم باشد. ب انمی Dو با توجه به جدول، 

D C B A 

 کارش اسی دکتری ارشد کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند دوم فرزند سوم فرزند چوارم فرزند اول

0-0- C  دارنده مدرک دکتری باشد. مدرکB  0ارشد اس . طبق شرط ،C  باید بزرگتر باشد. همن ین با توجزه بزه

 5فرزند سوم اس . همن ین طبق شزرط  Cتواند فرزند چوارم و اول باشد. با توجه به جدول نمی C توضییات قبل،

 فرزند چوارم اس . Cفرزند اول و نوایتاً  Dتواند فرزند چوارم باشد. ب ابراین نمی Dو با توجه به جدول، 

D C B A 

 کارش اسی ارشد دکتری کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند دوم فرزند چوارم ند سومفرز فرزند اول

 فرزند دوم خانواده باشد: Dاگر  :0رال  
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0-0- B  دارنده مدرک دکتری باشد. مدرکC  ،ارشد اس . همن ین با توجه به توضییات قبلB توانزد فرزنزد نمی

فرزنزد  Cراین باشد. ب اب Cباید بزرگتر از  B، 0فرزند سوم اس . طبق شرط  Bچوارم و اول باشد. با توجه به جدول 

که مدرک کزاردانی دارد، دختزر  Dدر ت اقا اس . زیرا  5فرزند اول اس . اما این امر با شرط A چوارم اس . نوایتاً 

 پذیر نیس .شود. ب ابراین این رال  امکانکوچک خانواده می

D C B A 

 کارش اسی دکتری ارشد کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند اول ند سومفرز فرزند چوارم فرزند دوم

 0-0- C  دارنده مدرک دکتری باشد. مدرکB  ،ارشد اس . همن ین با توجه به توضییات قبلC تواند فرزنزد نمی

فرزنزد  Bباشد. ب ابراین  Bباید بزرگتر از  C، 0فرزند سوم اس . طبق شرط  Cچوارم و اول باشد. با توجه به جدول 

که مدرک کزاردانی دارد، دختزر  Dدر ت اقا اس . زیرا  5اما این امر با شرط فرزند اول اس . A چوارم اس . نوایتاً 

 پذیر نیس .شود. ب ابراین این رال  نیز امکانکوچک خانواده می

D C B A 

 کارش اسی ارشد دکتری  کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند اول فرزند چوارم فرزند سوم  فرزند دوم

 ای سؤال به شرح زیر اس :ب ابراین دو رال  ممکن بر 

D C B A 

 کارش اسی دکتری ارشد کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند دوم فرزند سوم فرزند چوارم فرزند اول

 

D C B A 

 کارش اسی ارشد دکتری کاردانی

 دختر پسر پسر دختر

 فرزند دوم فرزند چوارم فرزند سوم فرزند اول
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3=0+0         03=3+3  

05=03+3          51=3+05  

53=00+00 53+3؟=          =؟03            
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 :0رابطه 

ها ت داد کل کتاب yxn 
                                                                        

 هاهای          ت داد ج بهاد کتابت د                                            

 داخل هر ج به                

 

            :0رابطه 

                    yxnnxyxn  153553 
 

    ها ک  شده تا از ج به 5های داخل     تا به کتاب 3

هر ج به اضافه شده                                                         

 

 :0و  0مجموع رابطه 
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 از طریق رل م ادله درجه دوم به رو  مربع                                   

2

9

5

3

2

3

5

3

2

9

2

3
2









 ynyn 

 nاسز .  0راین گزی زه صزییح آید، ب ابعدد صییح درمی 630y ،nشوی  فقط با با امتیان گزی ه متوجه می

 چون ت داد اس  باید صییح باشد.

 

 1یزینه  -42

ب دی هست د، ب ابراین ت داد تایی قابل بسته00های گیرند، در بستهجای می Bهایی که در ج به ( چون پرتقال0)

 ها هست د.باشد که همه گزی ه 00ها باید مضربی از عدد پرتقال

 استفاده کرد، ب ابراین: Bتوان فقط از ج به پرتقال می 090ب دی با توجه به این که در بسته( 0)

                                                                       xB 294 
 

    Bها       ررفی  ج به ت داد ج به                                                                                 

پذیر باشد. که ایزن موضزوع بر آن بخش 090باشد، ی  ی عدد  090علیه عدد باید مقسوم Bدر نتیجه ررفی  ج به 

 ک د.صدق می 00فقط در مورد عدد 
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 r=  (0( = ضلع )0ضلع ) چون بخشی از دایر مماخ شده 
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2

4

3
c تراالضالع بزرگمسار  میلث متساوی 

 2222
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  تر                                  االضالع کوچکهای دو میلث متساویمجموع مسار 
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22222الزاویه: دانی  در میلث قائ می cbaba  
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 xت داد کل دانشجویان   3cت داد دانشجویان گروه 

 xت داد دانشجویان قبول شده  3cشدگان گروه ت داد قبول

100

15


x

c
 : نمودار سم  راس  

*
100
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 : نمودار سم  چپ 

 نفر اس .  03ها طبق صورت سؤال برابر با ت داد کل هر گروه م وای شدهت داد قبول
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25نفر رد شده  03م وای  0کل گروه  bb 

25نفر رد شده  03م وای  5کل گروه  cc 

25نفر رد شده  03م وای  0وه کل گر dd 
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 را از سؤال قبل داری . xمقدار 

 50 0و  0های گروه مجموع ردشده اند نفر از هر گروه رد شده 03

60     0کل دانشجویان گروه 
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 نمودار سم  راس   
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 بخش اول  1

 

 

 راهنمایی:

هایی را که الها را به دقت بخوانید و پاسخ سؤدر این بخش، دو متن به طور مجزا آمده است. هر یک از متن

توان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و در پاسخخنامه، در زیر آن آمده است، با توجه به آنچه می

 عالمت بزنید.
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(05)  

هخای های کابلی نسل جدیخدی از ربخاتباتر

موازی هستند کخه اییخراب بخرای اسخت اده در 

کاربردهای بزرگ، مورد توجه دانشمندان علم 

هخا از حاخا  اند. این ربخاتار گرفتهررباتیک ق

ها از کابخل ار ساده بوده و در آنیسایتاری بس

به عنوان کارانداز است اده شده و جابجخایی و 

هخا به کمخک آن جری نهاییکنترل موقعیت م

هخایی ها مجری ن گیرد. در این رباتصورت می

هخا را تنیخیم توسط موتورهایی که طول کابل

تواننخد شوند. موتورها میکنند، کنترل میمی

در یک مکخان اابخت و یا  یبر روی مجری نهای

ی نهایی، انخوا  مختلخ  رجنصب گردند. به م

 نند قالب،ابزارها متناسب با کاربرد موردنیر ما

تواند متصل شود. یکخی . میدوربین، گریپر و ..

های کخابلی، ربات ل مطرح درترین مسائاز مهم

هخا در تمخامی تات کشش قرار داشتن کابخل

هخای وارده بخر مجخری ها و بارگذاریموقعیت

 تخوانمنیور ح ظ پایداری است. مخینهایی به

پخذیری را بخرای بیخان یکخی از م هوم کشش

کخابلی کخه در آن نیخروی  هخاییواص ربخات

ها تات هرگونه بارگذاری یارجی کششی کابل

به کمک یک نیخروی تعخادحی بخزرگ همخواره 

[ نیروی تعخادحی بخه 1مثبت باشد، ارائه نمود. ]

کمک فنر، نیروی گرانشخی زمخین، نیروهخای 

مازاد قابخل تخیمین  دینامیکی و یا یک کارانداز

 زادیآ یواهد بود. یک ربات کابلی با شش درجه

حداقل به شش یا ه ت کابل فعال بخرای مهخار 

شش درجه آزادی مجری نهایی، نیخاز یواهخد 

هرحخال بخرای ییلخی از کاربردهخا، داشت. به

 درجات آزادی کمتر از شش کافی یواهد بود.

از چهخار قسخمت اصخلی  LCDRکابلی  ربات

تشکیل شده است. قسمت اول، سخازه ربخات 

الیی و شکل با است که دارای دو ص اه مثلثی

ها بخه هخم متصخل پایینی بوده که توسط پایه

اند. قسمت دوم، مجری نهایی اسخت کخه شده

 یک ص اه مثلثی شکل مشابه ص اات مثلثی

تخر ها کوچخکباالیی و پایینی بوده وحی از آن

هخای عدد کابل 6است. قسمت سوم، مجموعه 

ها دو به دو بخا هخم [ این کابل2فوقانی است. ]

هخا، یخک ده و هر یک از ج ت کابخلموازی بو

رأس مجری نهایی را به یک قرقخره کخه زیخر 

نمایند. اند، متصل میص اه فوقانی وصل شده

اه ها به همخر[ همچنین هر یک از این قرقره3]

هخا مخورد یک موتور برای کنترل طول کابخل

 گیرد.است اده قرار می

ای است که ها به گونهری قرقرهیگوضعیت قرار

هخخا و مجخخری نهخخایی، سخخه بخخا کابخخل همخخراه

دهنخد. تشخکیل مخی abcdاالضخال  متوازی

با یکدیگر مخوازی و مسخاوی  bcو  adیطوط 

نیز با یکخدیگر  cdو  abباشند، حذا یطوط می

[ قسمت چهارم 4باشند. ]می موازی و مساوی

های پایینی اسخت این مکانیزم، مجموعه کابل

ا به ر که شامل سه کابل است که مجری نهایی

  نماینخد. ایخنص اه پایینی سازه متصل مخی

ها به منیور تیمین کشخش موردنیخاز در کابل

 ت اده قخرار خخخانی مورد اسخای فوقخهلخکاب

هخای لخهای پایینی مشابه کابگیرند. کابلمی

کننخده وقانی پس از عبور از سوراخ هدایتخف

که بر روی قاب قرقخره قخرار دارنخد، بخر روی 

شوند. جهت و مقدار برآینخد میقرقره تابیده 

های پایینی مخرتبط بخا موقعیخت نیروی کابل

هخا مجری نهایی و مقدار نیروی دایلی کابخل

است. معادل مکانیزم فوق، در صورتی که بخه 

های صلب است اده شخود، ها از رابطجای کابل



66 

 

 

(65)  

 

 

 

 

 
 

(61)  

 

 

(65)  

 

 

 

 

 
 

 

 

که در آن به جای ج خت مکانیزمی یواهد بود 

شده کخه اده سیلندر است های فوقانی، از کابل

کار ای بها م اصل ساچمههدر ابتدا و انتهای آن

اند. این سیلندرها جابجایی یکسان گرفته شده

تا قیخد مسخاوی بخودن طخول  ایندنمایجاد می

ها را پاسخگو باشند. این مکانیزم معادل، کابل

 توانیخد بود و حذا مخات دحتا یواهخابه ربخمش

 

یتارهای کدام یخک از سخامتن حاضر، به  -46

 تر است؟زیر، نزدیک

 توصیف عملکرد( 0

 ( توصیف فیزیکی0

 ( توضیح مراحل موجود در یک فرآیند0

 بندی( تعریف و طبقه0

 

هخای متن حاضر، به کدام یک از پرسخش -44

 دهد؟زیر، پاسخ می

هاای کاابلید درجاه ردهای رباا ( برای کدام کارب0

 تر از شش برای مجری نهاایی مناسا آزادی پایین

 است؟

هاای کاابلید بایاد ت ات هاا در رباا ( چرا کابال0

 کشش قرار داشته باشند؟

هاای کاابلی های قسامت ساوم رباا ( چرا قرقره0

االضاع  ها و مجری نهایید سه متوازیهمراه با کابل

 دهند؟تشکیل می

هاای ( سه کابل پایینی در قسامت چهاارم رباا 0

 وری خاصی دارند؟کابلید چه بهره

 

 

 

 

 

فقط سه بخات نمود که ایخن مکانیخخزم نیخز اا

انتقاحی دارد. در نتیجه، مجموعخه درجه آزادی 

هخا تاخت کشخش فوقانی ربات زمانی که کابل

باشند، یک مکانیزم سه درجه آزادی یواهخد 

گونخه دورانخی جایی که ربات هخی بود. از آن

 ها در این مکخانیزم ات خاقندارد، بریورد کابل

 افتد.نمی

 

هخای نویسنده از اشاره بخه رابخط نیورم -44

 صلب در پاراگراف سوم، کدام است؟

باارای برتااری مکااانیزم مجموعااه  ( ارائااه دلیاال0

های کاابلی های پایینی در قسمت چهارم ربا کابل

 نسبت به مکانیزم مکانیکی

در  ( تأکیااد باار برتااری مکااانیزم مااورد اساات اده0

ه هاای مشاابهاای کاابلید در قیااا باا رباا ربا 

 پیشین 

( اثبا  این ادعا که مکانیزمی کاه در آ  از کابال 0

شود نیز مکانیزمی اسات کاه در آ د در است اده می

درجاه آزادی انتقاالید برخاورد صور  وجاود ساه 

 .ها صور  نخواهد گرفتکابل

چه ( ارائه مکانیزمی جایگزین و مشابهد به جای آ 0

 که قبعً توصیف شده است.

 

[، 1های ]متن که با شماره کدام قسمت از -44

انخخد، بهتخخرین [ مشخخخش شخخده4] [ و3[، ]2]

 قسمت برای قرار دادن جمله زیر است؟

کننده ها از یک سوراخ هدایتهر یک از کابل»

مخصوص به یود که بر روی قاب قرقخره قخرار 

 «شوند.دارند، عبور داده می

0[ )0] 

0[ )0] 

0[ )0] 

0[ )0] 
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  تخریناز اساسخییکی  امروزه طراحی صنعتی

های فرآیند طراحی و توحیخد هخر شخی  بخش

اط صنعتی است که با انسخان و کخاربران ارتبخ

احمللخی یخ  انجمخن بخینردارد. بر اسخاس تع

 صخنعتی فعخاحیتیطراحی صخنعتی، طراحخی 

برگیرنخده یصوصخیات یالقانه اسخت کخه در

ظخخاهری ماصخخوالت صخخنعتی اسخخت. ایخخن 

، یصوصیات نه تنها شامل مشخصات ظخاهری

ردی بلکه در برگیرنده روابط سایتاری و عملک

ر نیخخز هسخختند کخخه سیسخختمی را چخخه از نیخخ

ارای کننخده دهدکننده و چه از نیر است اتوحید

کننخد. در حخال حاضخر، وحدتی منسجم مخی

تکامل طراحی ماصخول از طریخت تاقیخت و 

گسترش تعاری  طراحخی و کاربردهخای آن و 

د. ذیرپهای جدید صورت میدستیابی به روش  

با دقت در تاریخ طراحی، شخاهد پیشخرفت 

نخین شناسخی و همچفنی، اقتصادی، زیبخایی

شناسخی و توسعه روانشناسی فرهنگ، بخومی

جامعه یواهیم بود. تاریخ طراحی، تنها تخواحی 

هخا نیسخت، بلکخه زمانی ظهور اشیا  و فرم آن

زنخدگی اسختز زیخرا  هایوهای از شیمجموعه

تی کخه توحیخد و الارتباط نو  بشر بخا ماصخو

یصخوص در عصخر حاضخر، است اده کرده، بخه

انعکاس بخش بزرگی از تاریخ فرهنگخی او بخه 

و توسخعه رود. به عبارت دیگر، رشد شمار می

ها در اار انسان یگبخش بزرگی از تاریخ فرهن

ارتباط نو  بشر با ماصوالتی است که توسخط 

یود او )طراحان و به ویژه طراحخان صخنعتی  

 ردازدی و نهایتاب سایته شده است.پایده

                                    پرداز معاصر طراحخی ویکتور یاپانک، نیریه

طخراح  ان هخاسنهمه ا» ند:کصنعتی اظهار می

هسخختند. در هخخر مکخخانی و هخخر زمخخانی بخخرای 

پاسخگویی به نیازهای متعارف و روزمره یخود 

طراحخی  یخنوعخایم. بههر کاری که انجام داده

اصخوال  طراحخی پایخه و به حساب آمده است. 

دهخد. یهای انسان را تشکیل ماساس فعاحیت

فخ  نیازهخا و بخه دسخت آوردن انسان برای ر

های یخود، از زمخان جوامخ  ابتخدایی یواسته

تاکنون، تعداد بیشماری از ماصوالت و وسایل 

دیخان «. را طراحی کرده و به وجود آورده است

ست که طراحی صنعتی تنهخا پیلگریم معتقد ا

پردازی، ابخزار یخا فرم چهره پردازی یک شی ،

تنها روش حخل یخک مشخکل نیسخت، بلکخه 

طراحی صنعتی فرآیند پیچیده ت کخر اسخت. 

ن فرآیندی فقخط توسخط طخراح صخورت چنی

گیرد و همواره انجام مسئوحیت آن بر دوش می

توان گ ت جهت میکند. بدینوی سنگینی می

ای برای به وجخود آوردن یخک طراحی اندیشه

ای که توان بخه وجخود دگرگونی است. اندیشه

                 آوردن دگرگخخونی را داشخخته باشخخد، بایخخد از 

های مشخش و یاصی بریوردار باشخد. ویژگی

            ای از به طور کلی، اندیشه هر فرد بخا مجموعخه

هخا و هخا، توانخاییها، اندویتهها، آمویتهدیده

های یالقانه در ارتباط است. به عبارت فیتظر

دیگر، اندیشه هر شخصخی بازتخابن نگخرش و 

تجربه او از جهان پیرامخون اوسخت. بخر ایخن 

اساس، اندیشه طراح بخا میخزان فعاحیخت او در 

عرصه طراحی، رابطخه مسختقیم و تنگاتنخگ 

 دارد.
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 منیور اصلی متن حاضر، کدام است؟ -05

 از طراحی صنعتی ( ارائه تعری ی جامع0

 ( سیری در روند ت ول تاریخی طراحی صنعتی0

( بیا  تاأثیر متقابال طراحای صانعتی و فرهنا  0

 بشری

 ( مقایسه تعاریف مت او  از طراحی صنعتی0

 

نویسنده متن، با کدام یک از عبارت زیر،  -01

 ؟باشدنمیموافت 

تاوا  ( با بررسی تولیدا  بشر و صور  آ  ها نمی0

 بی از تاریخ طراحی صنعتی ارائه داد.تصویر مناس

( طراحی صنعتی در عصر حاضرد نقش مهمای در 0

 تاریخ فرهنگی بشر دارد.

( خعقیت در طراحی صنعتی آ  قدر مها  اسات 0

 کند.که شیوه و ن وه زندگی انسا  را تعیین می

( عملکرد مورد نظر یک م صول بر تصمی  طارا  0

ولد ماثثر صنعتی در ایجاد صور  ظاهری آ  م ص

 است.

 

رابطه دیدگاه دیان پیلگریم، در ارتباط با  -02

 نقل قول متن از ویکتور پایانک، کدام است؟

            ساثال( با ذکر شرایط خاصاید ادعاای آ  را زیار  0

 برد.می

تاار ( ضاامن تأییااد ضاامنید موضااو  آ  را دقیاا 0

 دهد.توضیح می

ای دهنک که استعداد طراحی را پدی( بر خعف پاپا0

ای آ  انگااردد بار ضارور  آماوزف حرفاهذاتی می

 کند.تأکیدی خاص می

مشخص از ابعاد وجودی انسا د  های( با ذکر مثال0

ر بود  طراحی صانعتی )بخشای از موضاو  یگهمه

 کند.را تأیید می نقل قول(

 

 

 

موضو  پاراگراف بعخد از ایخن مختن، بخه  -03

 ود؟احتمال زیاد، کدام مورد زیر، یواهد ب

و  به عنوا  خاستگاه اصالی ( توصیف جها  پیرام0

 های طراحی اندیشه

 های کاری طراحا  صنعتی در عصر حاضر( زمینه0

 ( نقش خعقیت در ارتقاء اندیشه طرا 0

گیری ت کارا  ( تأثیر فعالیت عملی طرا  بر شکل0

 او در زمینه طراحی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان بخش اول
 



 

 

دوم  بخش 2  

 

 

 راهنمایی:

عخددی و های کمّی، اسختعداد آزمون استعداد، از انوا  مختل  سؤال های کمّی، شامل مقایسهاین بخش از 

 . تشکیل شده است.ریاضیاتی، حل مسیحه و ..

 های این بخش از آزمون، هخر سخؤال را بخر اسخاس توجه داشته باشید به یاطر مت اوت بودن نو  سؤال

 دهید. ابتدای هر دسته سؤال آمده است، پاسخای که در دستوراحعمل ویژه
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 2نیر بگیرید. ابتدا از آن  را در 2155عدد  -04

دست آمده از عدد بهکنیم. سپس واحد کم می

از عخدد نیم. به همین ترتیب، کواحد کم می 4

م و همخین خکنیخواحد کم می 4دست آمده به

 16دهیم. یعنی، در مرحله بعد روال را ادامه می

 دست آمده کم یواهد شد و ...از عدد به واحد

ترین عدد مثبت در این رشته عخددی، کوچک

 کدام عدد یواهد بود؟

0 )50 

0 )56 

0 )50 

0 )51 

 

 

 

 
 

 

 

یک رستوران تعداد اابتی صخندحی دارد،  -00

ن خره  4را دور میزهخای هخا اگر ایخن صخندحی

مانخد. اگخر بچینید، هی  صندحی اضخافه نمخی

 2ینیخد، ن خره بچ 4میزهخای  ها را دورصندحی

هخا را دور آید و اگر صخندحیصندحی اضافه می

ن ره بچینید، یخک صخندحی اضخافه  3میزهای 

وجود دارد  1555تر از آید. چند عدد کوچکمی

 تواند بیانگر ظرفیت رستوران باشد؟که می

0 )00 

0 )00 

0 )01   

0 )00 

تعدادی دانشجو از پنج شهر مختلخ  در  -06

انخد. از دانشجویی شخرکت کخردهیک نشست 

 150ن ر، از اص هان  42ن ر، از مشهد  41تهران 

ن خر.  44ن خر و از شخیراز  133ن ر، از تبریخز 

اسخکان ایخن حداقل چخه تعخداد اتخاق بخرای 

طوری که تعداد افراد دانشجویان الزم است به

هر اتاق با هم برابر بوده و تمام افراد هخر اتخاق 

 نیز همشهری باشند؟

0 )00 

0 )65 

0 )50 

0 )60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید. دقت بخوانید و جوابرا به 04تا  04های هرکدام از سؤالراهنمایی: 
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در شکل زیر، یک دایره بزرگ به شخعا   -04

15 cm نمایش داده شده که در آن چهار دایخره

یکسان دایل آن مماس شده و بر یکدیگر نیز 

مماس هستند. مساحت ناحیه هاشور یخورده 

در مرکز دایره بزرگ، چه کسخری از مسخاحت 

 باشد؟ دایره بزرگ می
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بنخخدی یکخخی از کاریانخخه ای در بسخخته -04

 1های نو  جعبه به شماره 15الت یود از ماصو

جعبه  6، 15کند. جعبه شماره است اده می 15تا 

دهد. جعبه یود جای میرا در  4از نو  شماره 

و به همخین  4جعبه از نو  شماره  6، 4شماره 

 هجعبه از نو  شمار 6، 2ترتیب تا جعبه شماره 

نیخز،  1دهد. جعبه شماره می را در یود جای 1

دهخد. اگخر از ماصول را در یود جخای مخی 6

ماصول را در یخود جخای  210ی که هایجعبه

جای  بندی تمام ماصوالتدهند برای بستهمی

است اده کنخیم، چخه  15گرفته در جعبه شماره 

 شد؟ نخواهندبندی تعداد ماصول بسته

0 )010  

 ( ص ر0

0 )6 

0 )60 
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8
7

درصخد وزن  45، برابخر Aوزن جسم  

 است. Bجسم 

 

 ب                                اح         

 درصد وزن 45   میانگین وزن             

 Aجسم                   Bو  Aاجسام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روی مایط مربخ   Aدر شکل زیر، دونده  -65

کوچک )که رئوس آن وسط اضال  مرب  بزرگ 

روی مایط مرب  بخزرگ بخا  Bاست ، و دونده 

های و در جهت حرکت عقربه Aبرابر  3سرعت 

کننخد. ساعت، همزمان شرو  به دویخدن مخی

رسخد، ای که زودتر به نقطه شروعش میدونده

تا رسیدن دونده دیگر به نقطه شخرو  یخود، 

 کند.استراحت می

 

 ب                                      اح             

 مدت زمان استراحت      مدت زمانی که دونده 

 ای که زودتر به کندتر، نص  مسیرش      دونده

 .رسدنقطه شروعش می     پیماید.     را می      

 

                  

و « احخ »، شامل دو مقدار یا کمیت هستند، یکی در سختون 65و  04های راهنمایی: هر کدام از سؤال

مقادیر دو ستون را با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستوراحعمل، پاسخخ «. ب»دیگری در ستون 

 کنید:صایح را به شرح زیر تعیین 

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

  را عالمت بزنید. 2ر است، در پاسخنامه گزینه تبزرگ« ب»اگر مقدار ستون 

تعیین « ب»و « اح »ای را بین مقادیر دو ستون اگر بر اساس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه

 را عالمت بزنید. 4زینه نمود، در پاسخنامه گ

 دومپایان بخش 
 



 

 

 بخش سوم  3

 

 

 راهنمایی:

ها را به دقت بخوانید و پاسخ صایح را ؤالگیرد. سر این بخش، توانایی تالیلی شما مورد سنجش قرار مید

 در پاسخنامه عالمت بزنید.
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فردی با مراجعه به یک پنچرگیری و ارائخه دو 

یواهخد کخه از وی می ،پنچرگیرالستیک نو به 

های یودرو را یارج کخرده و دو همه الستیک

تخر هسختند، الستیکی را که از بقیه فرسخوده

حذف کند. او باید مجدداب طوری چهخار حلقخه 

الستیک )دو الستیک نو و دو الستیک کهنخه 

باقیمانده  را جا بیندازد که هی  السختیکی در 

ر، بایخد اش نصب نشود. در ایخن کخاجای قبلی

 های زیر نیز رعایت شود.مادودیت

 های نو، به سمت راست فقط یکی از الستیک

 یودرو منتقل شود.

 هخای حخذف شخده، حداقل یکی از الستیک

 های سمت چپ یودرو باشد. متعلت به چرخ

  ،الستیک چرخ جلویی سمت راست یخودرو

 های عقب منتقل نشود.به چرخ

 قخب هخای عهای چرخهی  کدام از الستیک

های سمت چپ یودرو منتقخل یودرو به چرخ

 نشود.

 

اگر الستیک جلویین سمت راست، یکی از  -61

ی حخخذف شخخده باشخخد، جایگخخاه هاالسخختیک

 الستیک حذف شده دیگر، کدام بوده است؟

 عق  در سمت راست( 0

 ( عق  در سمت چپ0

تواناد حا ف ( الستیک جلویی  سمت راست نمای0

 شود.

 ( جلو در سمت چپ0

 

 

ی عقخب هخاچرخاگر هر دو السختیک، از  -62

             یودرو حخذف شخوند، ماخل نصخب یکخی از 

 ی نو، به طور قط ، کدام است؟هاالستیک

 عق  در سمت راست (0

 ( جلو در سمت راست0

 ( نمی توا  تعیین کرد0

 ( عق  در سمت چپ0

 

 

 

اگر الستیک جلویین سمت چخپ، بعخد از  -63

سمت راست نصب تعویض، در عقب یودرو در 

ی حذف شده، قبل از تعویض هاالستیکشود، 

 اند؟ها، کجا نصب بودهیکالست

 ( هر دو در عق  خودرو 0

 ( هر دو در سمت چپ خودرو0

( یکاای جلااو در ساامت چااپ و دیگااری عقاا  در 0

 سمت راست

( یکی جلو در سامت راسات و دیگاری عقا  در 0

 سمت چپ

 

 

 

 ی سمت چپ یودرو، هخرهاالستیکاگر  -64

ی سخمت هاالسختیکدو حذف شده باشخند، 

راست یخودرو پخس از تعخویض، کجخا نصخب 

 شوند؟می

 ( هر دو در سمت چپ خودرو0

 ( هر دو در سمت راست خودرو0

 ( هر دو در جلوی خودرو0

 هر دو در عق  خودرو( 0

 پاسخ دهید. 64تا  61های سؤالراهنمایی: با توجه به اطالعات زیر، به 
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آموز به  را از دو دانش Yو  Xمعلمی، دو سؤال 

آن پرسد. این معلم، پخس از می Bو  Aهای نام

کنخد و پاسخخ آن را            را مطرح مخی Xکه سؤال 

پرسد. هخر دو سخؤال را می Yشنود، سؤال می

این معلخم، ممکخن اسخت توسخط فقخط یخک 

ان آموزدانشآموز پاسخ داده شود. پاسخ دانش

است یخا « بلی»، یا کلمه هاسؤالبه هر کدام از 

که ممکن است پاسخن صایح یا پاسخخن )« ییر»

. اطالعات زیر، در یصخوص ناخوه غلط باشد 

 در دست است:   Bو  Aپاسخ دادن 

  اگرA  بلی»به سؤاحی پاسخ دهد، پاسخش  »

 می باشد )و نه حزوماب صایح .

  پاسخB دهخد، به اوحین سؤاحی که جواب می

 و نه حزوماب غلط .است )« ییر»

               حداقل یکی از سؤاالت، صایح پاسخخ داده

 شود.می

 باشد، « ییر»صایح هر دو سؤال،  اگر پاسخ

، بخه یکخی از سخؤاالت آموزدانشیکی از دو 

دیگخر بخه سخؤال  آموزدانشپاسخ صایح و 

 دهد.دیگر، پاسخ غلط می

 

، کخه پاسخخ صخایاش Yاگر به سخؤال  -60

است، غلط پاسخ داده شود، کدام مورد، « بلی»

 به طور قط ، صایح است؟

0 )A  دهدمیبه یکی از سثاال د ص یح پاسخ. 

« خیر»د دهدمیبه هر سثالی که جواب  B( پاسخ 0

 است.

0 )B  به سثالX  دهدمیپاسخ. 

0 )A  دهدمیبه یکی از سثاال د غلط پاسخ. 

 

به تنهخا سخؤاحی کخه پاسخخ داده،  Aاگر  -66

پاسخ غلط بدهد، کدام مخورد، حزومخاب صخایح 

 است؟

0 )B  به سثالX.د پاسخ ص یح داده است 

 بوده است.« خیر»به هر دو سثالد  ( پاسخ ص یح0

 د غلط بوده است.X( پاسخ داده شده به سثال 0

)نه لزوماً ص یح( داده « بلی»د پاسخ Y( به سثال 0

 شده است.

 

 

 

 

باشد و « بلی»، Xاگر پاسخ صایح سؤال  -64

B  به یک سؤال، صخایح پاسخخ دهخد، کخدام

، Xمورد، در یصوص پاسخ داده شده به سؤال 

 است؟ح حزوماب صای

0 )A  داده است.« بلی»پاسخ 

0 )B  د پاسخ داده است.سثالبه این 

0 )B  داده است.« خیر»پاسخ 

 ( هیچ کدام0

 

 

 

 

پاسخ  Yبه سؤال  Bو  Xبه سؤال  Aاگر  -64

دهد و پاسخ هر دو ن ر نیز صایح باشد، کدام 

 مورد، حزوماب صایح نیست؟

 بوده است.« خیر»د X( پاسخ ص یح سثال 0

 بوده است.« خیر»د Bداده شده توسط  ( پاسخ0

0 )A  وB.د پاسخ یکسا  نداده اند 

 است.« بلی»د X( پاسخ داده شده به سثال 0

 پاسخ دهید. 64تا  60های سؤالراهنمایی: با توجه به اطالعات زیر، به 

 پایان بخش سوم

 



    

 

 

 بخش چهارم  4

 

 

 راهنمایی:

را  40تخا  64های شود. هر یک از سؤالهایی از نو  تجسمی را شامل میاستعداد، سؤال این بخش از آزمون

 را در پاسخنامه عالمت بزنید.به دقت بررسی نموده و جواب صایح 
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64-                       

                                                                     

 

45- 

 
 

41- 

 
 

رد. بخه جخای ، ارتباط یاصی بین احگوها از چپ به راسخت وجخود دا42تا  64های سؤالدر راهنمایی: 

   باید قرار بگیرد تا این ارتباط ح ظ شود؟4تا  1عالمت سؤال، کدام احگو )موارد 
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42- 

 
 

 

43- 

 

درجخه در  45، احگویی ارائه شده است. این احگو قرار است هخر بخار 43مت چپ سؤال سدر راهنمایی: 

سخقوط  های درون احگو بر اار جاذبه زمین به پخایینجهت پادساعتگرد بچرید و بعد از چریش، مرب 

درجه بعدی انجام شود. پس از آن که احگو، سه مرتبه این چخریش  45کرده و بعد از پایداری، چریش 

 ، وضعیت نهایی را نشان یواهد داد؟4تا  1ای را انجام بدهد، کدام یک از موارد درجه 45
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 44- 

 
 

40- 

1  1 

2  2 

3  3 

4  4 

ندن ایخن مت چپ، چهار احگوی مقوایی ارائه شده است. کودکی با چریاس، در 44در سؤال راهنمایی: 

سازد. کخدام یخک از مخوارد هایی را میاحگوها )نه پشت و رو کردن  و چسباندن آنها به یکدیگر، طرح

 تواند سایته شود؟ ، نمی4تا  1زیر، )موارد 

تواند باز شخده کادر سمت راست، چند مورد می ، در چهار احگوی ارائه شده در40در سؤال راهنمایی: 

 مکعب مستطیل سمت چپ باشد؟

 پایان بخش چهارم

 



    

 

 

 

 

 

 

 های تشریحیپاسخ
 سؤاالت استعداد تحصیلی آزمون دکتری 

 3131مرکز( داخل مت)نیمه

مهندسی-گروه آزمایشی فنی
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 2گزینه  -46

دهنده رباا  کاابلی و ن اوه ارتبااه آنهاا باا یکادیگر : در متن به توصیف اجزای تشکیل0و پ یرف گزینه  0رد گزینه 

 پرداخته شده است.

 : در مورد فرآیند خاصی ص بت نشده است.0رد گزینه 

 بندی صور  نگرفته است.: طبقه0رد گزینه 

 

 . دانسته است 1که گزینه صایح را گزینه  )مغایرت با کلید سنجش 4یا  2گزینه  -44

اشاره شده که برای خیلی از کاربردهاد درجا  آزادی کمتر از شش کاافی خواهاد باودد  06-06: در خطوه 0رد گزینه 

 ولی در مورد این که کاربردها دقیقاً چه هستندد ص بتی نشده است.

 ها به منظور ح ظ پایداری است.متن اشاره شده که ت ت کشش قرار داشتن کابل 06: در خط 0گزینه 

 االضع  اشاره شده اما دلیل آ  ذکر نشده است.به تشکیل متوازی 06-06: در خطوه 0رد گزینه 

هاای فوقاانی ماورد ها به منظور تأمین کشاش ماورد نیااز در کابلاشاره شده که این کابل 56-50: در خطوه 0گزینه 

 گیرند.است اده قرار می

 

 4گزینه  -44

بنابراین برتری وجاود «. سه درجه آزادی انتقالی دارد نیزاین مکانیزم »متن گ ته شده که  60: در خط 0و  0رد گزینه 

 ندارد.

ماتن  60اما در خط «. افتدها در این مکانیزم ات اق نمیبرخورد کابل»متن اشاره شده است که  66: در خط 0ینه رد گز

و این موضو  را به صور  قطعی مطر  کرده است و بنابراین « این مکانیزم سه درجه آزادی انتقالی دارد»گ ته شده که 

 بول نیست.این گزینه قابل ق« در صورتی که»به علت وجود عبار  

 

 3گزینه  -44

هاا توضایح داده شاده ها به قرقره اشاره شده است و در جمله بعد ه  درماورد قرقرهدر جمله قبل در مورد اتصال کابل

 است.

 

 1گزینه  -05

 : در متن سیر ت ول تاریخی مطر  نشده است.0رد گزینه 

 گیرد.در برمی است را 06-00: جزئی است و بخشی از متن که شامل خطوه 0رد گزینه 

 های مت او  آورده شده است.ای صور  نگرفته است. بلکه تعاریف مت او  در راستای بیا  دیدگاه: مقایسه0رد گزینه 
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 3گزینه  -01

 «.تاریخ طراحید تنها توالی زمانی ظهور اشیاء و فرم آنها نیست»متن اشاره کرده که  01-06: خطوه 0رد گزینه 

ارتباه نو  بشر با م صوالتی که تولید و است اده کردهد به »توضیح داده است که  05-00: در خطوه 0رد گزینه 

 «رود.خصوص در عصر حاضرد انعکاا بخش بزرگی از تاریخ فرهنگی او به شمار می

 : چنین چیزی در متن مطر  نشده است.0گزینه 

 عملکردی اشاره کرده است. متن به وحد  مشخصا  ظاهری با روابط ساختاری و 00-6: خطوه 0رد گزینه 

 

 2)مغایرت با کلید سنجش کخه گزینخه صخایح را گزینخه بهترین گزینه است  1رسد گزینه به نیر می -02

 .دانسته است 

پردازی نیست و نتیجه فرآیند پیچیده ت کر استد که ایان فرآیناد پردازی و فرمطب  نظریه پیلگری د طراحی فقط چهره

هاای انساا  اسات و کند که طراحای پایاه و اسااا فعالیتپاپان  خاطر نشا  می»یرد. گفقط توسط طرا  صور  می

 «ها طرا  هستند.گیرد و همه انسا ها صور  میجهت پاسخگویی به نیازهای انسا 

 

 4گزینه  -03

ادامه به بسط  رود دردر خط آخر متن به رابطه اندیشه طرا  با میزا  فعالیت او اشاره کرده است. بنابراین انتظار می

 موضو  پرداخته شود. 

 

 3گزینه  -04

2100 – 2 – 4 – 8 – 16 - … = 2100 – (21 + 22 + 23 + 24 + …) 

ترین عدد در رابطه فوق باید مجمو  داخل پرانتز که یک دنباله هندسای اساتد بیشاترین برای به دست آورد  کوچک

 استد بشود. 0011مقدار که کمتر از 

 یادآوری: 

 ar0, ar1, ar2, ar3, … , arn :فرم کلی تصاعد هندسی

    :جمع تصاعد هندسی

 بنابراین در این سثال داری :

       2n×1 … ,23×1 ,22×1 ,21×1 ,20×1 :فرم تصاعد هندسی

  :جمع

جمله اول این دنباله اسات را  که 0باشدد اما چو  عدد  0011با توجه به توضی ا  ارائه شدهد این مجمو  باید کمتر از 

 در صور  سثال نداری  باید آ  را از این مجمو  ک  کنی : 

         -1 + 2n+1 ≤ 2101         2n ≤ 2102        211 = 2048         n = 10 
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 1گزینه  -00

x هاست باید در هر سه رابطه برقرار باشد:که تعداد صندلی 

7 × a = x       a:  ن ره 6تعداد میزهای  

(4 × b) + 2 = x       b:  ن ره 0تعداد میزهای  

(3 × c) + 1 = x       c:  ن ره 0تعداد میزهای  

 61تر از ص ر که در رواباط فاوق برقارار اساتد عادد پ یر باشد. اولین مضرب بزرگبخش 6باید بر  xطب  روابط فوقد 

 است.

7 × 10 = 70        
(4 × 17) + 2 = 70       

(3 × 23) + 1 = 70      

اسات. ایان اعاداد نسابت باه ها  اول هساتند و بناابراین  60برابر با عدد  0و  0د 6ترین مضرب مشترک اعداد کوچک

 آید. کوچکترین مضرب مشترک از ضرب آنها در یکدیگر به دست می

جمع کنی  و این کاار را تاا زماانی  60را با  61عدد  برای این که اعدادی پیدا کنی  که در روابط فوق برقرار باشندد باید

 باشد. 0111ادامه دهی  که عدد بدست آمده بیش از 

70 + 84 = 154 

154 + 84 = 238 

238 + 84 = 322 

322 + 84 = 406 

406 + 84 = 490 

490 + 84 = 574 

574 + 84 = 658 

658 + 84 = 742 

742 + 84 = 826 

826 + 84 = 910 

910 + 84 = 994 

 تا است. 00برابر با  0111زیر  xتعدادهای 

 

 2گزینه  -06

علیه مشترک آنها ترین مقسومدر هر اتاق باشد که برابر با بزرگ افرادآید که حداکثر دست میهحداقل تعداد اتاق وقتی ب

 است.  6علیه مشترک این اعداد ترین مقسوماست. بزرگ

 ها را بدست آوری .تقسی  کنی  تا تعداد اتاق 6سپس مجمو  تعداد افراد را باید بر عدد 

42 + 91 + 105 + 133 + 84 = 455 

455 ÷ 7 = 65 
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 4گزینه  -04

 2rمساحت مربع مشخص شده در سمت چپ برابر است با: 

 های داخلی برابر است با: مساحت ربع یکی از دایره

 مساحت قسمت هاشور خورده برابر است با:

4 × (r2 - ) = r2 (4 - ) :0 رابطه 

 

های کوچک به مرکاز دایاره بازرگ خطای اگر از مرکز یکی از دایره

ترساای  کناای د مطاااب  شااکل )ساامت راساات( یااک مثلااا  

درجه و یاک زاویاه  05الساقین خواهی  داشت که دو زاویه متساوی

 درجه دارند. بنابراین طب  رابطه فیثاغورث: 61

a2 = r2 + r2             a = r  

 a  :                                     R = r + aمطاب  شکل شعا  دایره بزرگ برابر است با شعا  دایره کوچک به اضافه 

) = r (1+ R = r +  

r =  :0 رابطه 

 برابر است با: مساحت قسمت هاشور خوردهاست اده کنی د  0رابطه د از rبه جای  0اگر در رابطه 

r2 (4 - ) = ( )2 × (4 - ) = (4 - )  

 

 بنابراین خواهی  داشت:

 

 

 3گزینه  -04

6جعبه شماره ×  6=  01جعبه شماره   

6جعبه شماره ×  6 = 6جعبه شماره   

6جعبه شماره ×  6=  6جعبه شماره   
. 
. 
. 

م صول×  6=  0جعبه شماره   

 بنابراین:
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 م صوال  جای گرفته در جعبه شماره 01 = 601 × م صول

عدد بسیار بزرگی است و  016م صول هستند.  005هایی است اده شود که دارای در صور  سثال گ ته شده که از جعبه

 دستی حساب کرد  میسر نیست. بنابراین باید سعی کنی  بین این دو عدد ارتباطی پیدا کنی : در زما  آزمو 

215 + 1 = 216 = 63 

610 = 6 × 63 × 63 × 63 = 6 × (215 + 1) × (215 + 1) × (215 + 1) = 6 × (215 + 1)3 = 6 × 

(2153 + 13 + 3 × 12 ×215 + 3 × 1 ×2152) 

تاایی بساته بنادی شاوندد 005های هستندد بنابراین اگر این تعداد م صول در جعبه 005رن  ضریبی از  عبارا  قرمز

 آید.م صول اضافه می 6د در مجمو  6آید و با ضرب در عدد است که اضافه می 0آید. تنها عدد م صولی اضافه نمی

 

 1گزینه  -04

 
 

 

 

 2گزینه  -65

  4×   دود = م یط مربع کوچک =می Aکه دونده مسیری 

 a × 4دود = م یط مربع بزرگ = می Bکه دونده مسیری 

 زما           زما  =  ×دانی  که: مسافت = سرعت می

 :Vبا سرعت  Aزما  دوید  دونده 

   = 2.8   

 :3Vبا سرعت  Bزما  دوید  دونده 

= 1.3    

  2.8 -  1.3 =  1.5  =مد  زما  استراحت دونده سریعتر = اختعف زما  دو دونده

پیمایدد برابر است باا نصاف ماد  زماانی کاه است( نصف مسیر را می Aمد  زمانی که دونده کندتر )که هما  دونده 

  2.8 × 0.5  1.4 =ید: پیماهمه مسیر را می

 

                            

 

1.5  1.4  

 

 مد  زمانی که دونده
رف کندتر نصف مسی

پیماید.را می  

مد  زما  استراحت 
ای که زودتر به دونده

.رسدنقطه شروعش می  
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 2گزینه  -61

های سمت چاپ اسات و چاو  طبا  صاور  ساثال های ح فید متعل  به چرخد حداقل یکی از الستیک0طب  شره 

 نابراین الستیک عق  سمت راست باقی مانده است.الستیک جلویی سمت راست ح ف شده استد ب

شوند. ضمن ایان کاه های سمت چپ خودرو منتقل نمیهای عق  به چرخهای چرخهیچ یک از الستیک 0طب  شره 

هیچ الستیکی نباید در جای قبلی خود قرار گیرد. بنابراین الستیک عق  سمت راساتد باه چارخ جلاو سامت راسات 

شود که با توجه به توضای ا  الساتیک چارخ یک الستیک نو به سمت راست منتقل می 0شود. طب  شره منتقل می

 عق  سمت راست نو خواهد بود.

 چرخ جلو سمت چپ چرخ جلو سمت راست

(الستیک عق  سمت راست )کهنه   

 چرخ عق  سمت چپ چرخ عق  سمت راست

  الستیک نو

شوند. بنابراین در تصویر فوق های سمت چپ منتقل نمیهای عق  به چرخهای چرخهیچ یک از الستیک 0طب  شره 

شود چو  تنها جای خالی برای آ  اگر ح ف نشودد چرخ جلو سامت چاپ اسات کاه میچرخ عق  سمت چپ ح ف 

شاود و الساتیک ماند که به چرخ عق  سمت چپ منتقل میقابل قبول نیست. الستیک چرخ جلو سمت چپ باقی می

 هد بود.چرخ جلو سمت چپ ه  نو خوا

 چرخ جلو سمت چپ چرخ جلو سمت راست

(الستیک عق  سمت راست )کهنه  الستیک نو 

 چرخ عق  سمت چپ چرخ عق  سمت راست

 الستیک جلو سمت چپ )کهنه( الستیک نو

 

 4گزینه  -62

 توانادنمی 0های جلو باقی مانده است. الستیک چرخ جلو سمت راست طب  شره طب  صور  سثال دو الستیک چرخ

توانند در جای قبلی خود قرار گیرندد بنابراین الستیک چارخ جلاو ها نمیهای عق  منتقل شود. ضمن الستیکبه چرخ

 شود.سمت راست به چرخ جلو سمت چپ منتقل می

 چرخ جلو سمت چپ چرخ جلو سمت راست

 الستیک جلو سمت راست )کهنه( 

 چرخ عق  سمت چپ چرخ عق  سمت راست

  الستیک نو

شود. بنابراین با توجه به جدول فوقد چارخ عقا  های نو به سمت راست منتقل مید فقط یکی از الستیک0شره طب  

 سمت چپد نو خواهد.
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 چرخ جلو سمت چپ چرخ جلو سمت راست

 الستیک جلو سمت راست )کهنه( 

 چرخ عق  سمت چپ چرخ عق  سمت راست

 الستیک نو الستیک نو

 

 1گزینه  -63

شود. با توجه به صور  سثال که الستیک چرخ جلویی های نو به سمت راست منتقل میکی از الستیکد ی0طب  شره 

سمت چپ در عق  خودرو سمت راست نص  شده استد یک الستیک نو در جلوی خودرو سمت راست نصا  خواهاد 

 شد. 

 چرخ جلو سمت چپ چرخ جلو سمت راست

  الستیک نو

 چرخ عق  سمت چپ چرخ عق  سمت راست

  الستیک جلو سمت چپ )کهنه(

شوند. بناابراین باا توجاه باه های سمت چپ منتقل نمیهای عق  به چرخهای چرخهیچ یک از الستیک 0طب  شره 

 جدول فوق الستیک چرخ عق  سمت چپ و نیز سمت راست ح ف شده است.

 

 3گزینه  -64

ها در م ل قبلی منتقل شود و چو  الستیک های عق تواند به چرخنمی 0الستیک چرخ جلو سمت راست طب  شره 

 شود. شوندد این الستیک به چرخ جلو سمت چپ منتقل میخود نص  نمی

 چرخ جلو سمت چپ چرخ جلو سمت راست

 الستیک جلو سمت راست )کهنه( 

 چرخ عق  سمت چپ چرخ عق  سمت راست

  

این یک الستیک نو ها  در سامت چاپ نصا  شودد بنابرد فقط یک الستیک نو در سمت راست نص  می0طب  شره 

 شود. با توجه به جدول فوقد الستیک نو در چرخ عق  سمت چپ نص  خواهد شد.می

 چرخ جلو سمت چپ چرخ جلو سمت راست

 الستیک جلو سمت راست )کهنه( 

 چرخ عق  سمت چپ چرخ عق  سمت راست

 الستیک نو 

اند. الستیک جلو سمت راست ه  کاه در ت چپ هر دو ح ف شدههای سمهای چرخبا توجه به صور  سثالد الستیک

تواناد در چرخ جلو سمت چپ نص  شده است. بنابراین فقط الستیک عق  سمت راست باقی مانده است که چو  نمی
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جای خود نص  شودد در چرخ جلویی سمت راست نص  خواهد شد و الستیک نو ه  در چرخ عق  سمت راست نص  

 شود.می

سمت راستچرخ جلو   چرخ جلو سمت چپ 

(الستیک عق  سمت راست )کهنه  الستیک جلو سمت راست )کهنه( 

 چرخ عق  سمت چپ چرخ عق  سمت راست

 الستیک نو الستیک نو

 

 2گزینه  -60

بلی استد اما طب   Yدهد و جواب سثال به سثال جواب بلی می Aشود. چو  جواب داده می Bحتماً توسط  Yسثال 

 به آ  جواب خیر داده شده است. صور  سثال 

B A آموزدانش  

Y  سثال 

 بلی/خیر  خیر

 ص یح/غلط  غلط

 دو حالت ممکن است رخ دهد:

حداقل به یکی از سثاال   0جوابش بلی است. طب  شره  0را داده باشدد طب  شره  Xجواب سثال  Aحالت اول: اگر 

باید ص یح باشد. ضامن ایان  Xبه سثال  Aنابراین جواب غلط است. ب Yبه سثال  Bجواب ص یح داده شده و جواب 

 ه  برآورده شده است. 0که شره 

B A آموزدانش  

Y X سثال 

 بلی/خیر بلی خیر

 ص یح/غلط ص یح غلط

حداقل به یکای از ساثاال  جاواب صا یح داده  0ه  پاسخ داده باشدد چو  طب  شره  Xبه سثال  Bحالت دوم: اگر 

باه اولاین ساثالی کاه جاواب  Bپاساخ  0ص یح است. طبا  شاره  Xط بودهد جواب سثال غل Yشده و جواب سثال 

 ه  در این سثال مصداق ندارد. 0خیر است. شره  Xدهد خیر است. بنابراین جواب سثال می

B A آموزدانش  

Y X  سثال 

 بلی/خیر  خیر خیر

 ص یح/غلط  ص یح غلط
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 2گزینه  -66

تنها به یک سثال جاواب  Aاال  جواب ص یح داده شده و چو  طب  صور  سثال حداقل به یکی از سث 0طب  شره 

 جواب داده باید ص یح باشد.  Bداده که غلط استد سثالی که 

B A آموزدانش  

 سثال  

 بلی/خیر  

 ص یح/غلط غلط ص یح

ه اولین ساثالی کاه ب Bپاسخ  0جوابش بلی است. همچنین طب  شره  0جواب سثالی را داده باشدد طب  شره  Aاگر 

 شود.ه  برآورده می 0دهد خیر است. شره جواب می

B A آموزدانش  

 سثال  

 بلی/خیر بلی خیر

 ص یح/غلط غلط ص یح

 

 4گزینه  -64

دهاد خیار به اولین سثالی کاه جاواب مای Bپاسخ  0پاسخ داده باشدد چو  طب  شره  Xبه سثال  Bحالت اول: اگر 

پاسخ داده  Yو  Xبه سثاال   Bبه تنهایی پاسخ داده باشد و چه در صورتی که   Xسثال به Bاستد چه در صورتی که 

پاسخ داده باشدد چو  طب  صور  سثال پاسخش ص یح استد باید   Xفقط به سثال Bخیر است. اگر  Xباشدد جواب 

به هر دو  Bممکن است جوابش باز ه  طب  صور  سثال بلی باشد که با توضی ا  فوق در تناقض است. بنابراین فقط 

 بلی و ص یح است. Yد خیر و غلط است و جواب Xپاسخ داده باشد که جواب  Yو  Xسثال 

B A آموزدانش  

Y X  سثال 

 بلی/خیر  خیر بلی

 ص یح/غلط  غلط ص یح

 جوابش بلی است و طب  صور  سثال پاسخ ص یح است. 0پاسخ داده باشدد طب  شره  Xبه سثال  Aحالت دوم: اگر 

B A آموزدانش  

 X سثال 

 بلی/خیر بلی 

 ص یح/غلط ص یح 
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دهاد به اولین سثالی که جواب مای Bپاسخ  0به یک سثال پاسخ ص یح داده است و طب  شره  Bطب  صور  سثال 

 ه  رعایت شده است. 0خیر است. شره 

B A آموزدانش  

Y X سثال 

 بلی/خیر بلی خیر

 ص یح/غلط ص یح ص یح

 

 1 گزینه -64

به اولین ساثالی کاه  Bپاسخ  0جوابش بلی است. همچنین طب  شره  0جواب سثالی را داده باشدد طب  شره  Aاگر 

 دهد خیر است.جواب می

B A آموزدانش  

Y X سثال 

 بلی/خیر بلی خیر

 ص یح/غلط ص یح ص یح

 

 4گزینه  -64

ست که یکی در میا  س ید و خاکستری اسات. تری قرار گرفته ااز چپ به راستد داخل هر مستطیلد مستطیل کوچک

تر استد مماا شده اسات. ایان کاه کادام دو ضالع ممااا این مستطیل از دو ضلع بر مستطیل قبلی که از آ  بزرگ

شوندد به ترتی  به صور  پادساعتگرد از گوشه باال سمت راست آغاز شده است. در حقیقت به این ترتیا : گوشاه بااال 

سمت چپد گوشه پایین سمت چپد گوشه پایین سمت راست؛ و ایان موضاو  در حاال تکارار  سمت راستد گوشه باال

 شد  است.
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 1گزینه  -45

 

 

 3گزینه  -41

 :عدد بدهی  از باال به پایین به شکل زیر یکها اگر به هر کدام از مستطیل

    0     

   0    

  0   

 0  

5 

 ا اعداد نشا  دهی :ها را به صور  زیر بتوانی  تغییر شکلمی

 مرحله چهارم

 

 مرحله دوم  مرحله سوم

 

 مرحله اول

5 0 5 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 5 0 5 
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درجه صور  گرفته است. ضمن این که بعد  061شوی  که در هر مرحله یک چرخش با توجه به اعداد فوق متوجه می

 اند. یعنی به صور  زیر:جا شدهجابه 0با  0و  0با  0د 0با  0از چرخش در هر مرحله به ترتی  

 مرحله سوم

 

 

 

 مرحله اول   مرحله دوم

جاییجابه درجه 061چرخش   جاییجابه   

 

درجه 061چرخش     

0 0 5 5 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

5 5 0 0 5 

 مرحله پنجم

 

 

 

    مرحله چهارم

جاییبهجا درجه 061چرخش   جاییجابه   

 

درجه 061چرخش     

5 0 5 5  

0 0 0 0  

0 0 0 0  

0 0 0 0  

0 5 0 0  

 

 کنی :معادل اعداد را اگر بخواهی  مستطیل ترسی  می

5 

    0     

   0    

  0   

 0  
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 4گزینه  -42

 
 

 2گزینه  -43
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 1گزینه  -44

 
 

 3گزینه  -40

 سازند.چسبند و مکع  مستطیل میاضع  به حروف ه  نام به ه  می

                

           
  

 

17 

 
 

 

می  

 



 

 

 

 

 

 



 

 بخش اول  1

 

 

 راهنمایی:

هایی را که ها را به دقت بخوانید و پاسخ سؤالدر این بخش، دو متن به طور مجزا آمده است. هر یک از متن

توان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و در پاسخخنامه، در زیر آن آمده است، با توجه به آنچه می

 عالمت بزنید.
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(55)  

ها در محصوالت زراعی ایران کشمصرف علف

رایج شد و گیاهان زراعخی  0431از اواخر دهه 

مانند گندم، برنج، چغندرقند، پنبه و نیشکر از 

حصوالتی هستند کخه سخاب ه مصخرف جمله م

 گخردد.میبر 0431ها به دهه ها در آنکشعلف

فوق، ماننخد بخرنج، در برخی از این محصوالت 

هخای ه بخا علخفقند و پنبه، برای مبارز چغندر

ها، استفاده کشفلهرز، عالوه بر استفاده از ع

هخا نیخز رایخج بخوده اسخت. در از سایر روش

که در محصوالتی مانند گندم و نیشکر صورتی

های غیرشیمیایی برای کنترل استفاده از روش

هخخای هخخرز، کخخاهش و وابسخخت ی بخخه علخخف

هخا افخزایش یافتخه اسخت. یکخی از کشعلف

هخا کخشوابست ی به علخف پیامدهای افزایش

هخای هخرز، م خاوم شخدن برای کنترل علخف

 ها است.کشهای هرز نسبت به علفعلف

            بیوتیخ   440مخیالدی،  8112تا اواخخر سخال 

              گونخه  004گونه گیخاهی   021های هرز از علف

ها کشگونه دولپه( نسبت به علف 67لپه و تک

های هخرز . وضعیت علفاندم اومت نشان داده

که ماً در پای اهی کش در دنیا دائم اوم به علف

هخای هخرز توسط گروه کاری م اومت به علف

شود، در حال پایش اسخت. عخالوه مدیریت می

کخه عمخدتاً تعخداد و پخراکنش بر این پخایش 

ها کشهای هرز به علفم اوم علفهای بیوتی 

را در ن خخاط مختلخخف جزخخان زیخخر ن خخر دارد، 

شورهای مختلف نیخز بخه من خور آگخاهی از ک

هخا کشهای هرز به علفوضعیت م اومت علف

ری از و اتخاذ تدابیر مخدیریتی بخرای جلخوگی

های هرز علفگسترش پدیده م اومت، ساالنه 

 دهند. یش قرارمیپامزارع خود را مورد 

ننخد کانخادا، به عنوان مثال، در کشخورهایی ما

هخا از سخال شکهای هرز به علفم اومت علف

             به صورت من م ساالنه مورد پایش قخرار 0117

دود خحخ 8117تخا  0117ال خگیرد. بین سخمی

ه هخای هخرز مشخکو  بخنمونه از علخف 0411

بازدارنخده   0هخای گخروه کشم اومت به علف

 8اسخختیک کخخوآنزیم آکربوکسخخیالز( و گخخروه 

هخای مختلخف  استوالکتات سینتاز( از استان

آوری، آزمخایش و مخورد پخایش و جمخ  کانادا

تجزیه و تحلیک قرار گرفت که بر اسخا  ایخن 

های کشها نسبت به علفگزارش، بیشتر نمونه

م اومخخت عرضخخی داشخختند و  8یخخا  0گخخروه 

هخای هخرز کشاورزان از درجه م اومت علخف

م اوم مزرعه خود اطالعات چندانی نداشختند، 

زرعه، های هرز م اوم مولی برای مدیریت علف

هخا را رعایخت کخشعلف تناوب در استفاده از

 کردند.می
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ن ش پاراگراف اول در رابطه با کخک مختن،  -20

 کدام است؟ 

( با بررسی  یاادیم دی ی  امیماد  یاایهارا    ر 0

بحران  کاوری خاص، زدای  برای تأکام بر دمیریت

گایر دیمن آن را ایرام  دزبور، مبل از آغیاز   مهی 

 آ ر .د 

ذکر ر یما ی  امع  زدایی  زز  بیرای دطیر  ( با 0

تن   بحی   ر بیاره آن را ایرام  دمن ایمه کل  دی

 آ ر .د 

( با ذکر دثال  داخص، ضهن طر  دوضوع اصل  5

ما   اممادات جها   دتن، زدای  برای ارزیاب   هرش

ی  یهیر امیور  با آن دوضوع را با ذکر دثیا  ر برخ

 کیم.کیم کا  د 

یی  گهیو ه  ایدیا  ییض دع یل ( با توصاف عا0

غادض  ر سطح یض کاور، زدایی  بیرای بحی   ر 

الهلل   ر حل آن دع یل دلی  را دور   اکیش بان

 آ ر .ارام  د 

 

 

هدف نویسنده از اشاره به کانادا در متن،  -28

 نشان دادن کدام مورد است؟

ا  ر توا م الهوی  برای  یهر کاورم( این کاور د 0

 مای مرز بادم. ل  با علفزدای  یایش   دقاب

( بم ن مهکاری کاورمای دختلف   تیها بیا اتکیا 0

میای میرز مابیل الهلل ، داکل علفبر  ها مای بان

 حل  است.

میای ( تدرب  کاورمای  ک   ر زدای  یایش علیف5

میای تیر از یااتی کیییم، گیاه بیاارزشمرز کیار دی 

 مای اراکاوری است.یایهاه

مای مرز، دحم   ب    با علف( دسأل  یایش   دقابل0

 یایهام  خاص  است.

 

 

 

 

 

هخخای اسخختدالل، در کخخدام یخخک از روش -24

 پاراگراف اول به کار نرفته است؟

 ( علت   دعلو  0

 ما( بررس  تاابهات   اختالف0

 ( توصاف ارآییم5

 ( آ ر ن دثا 0

 

 

 

 

 

 

 

 

در متن حاضر، اطالعات الزم برای پاسخخ  -23

 ت زیر، موجود می باشد؟السؤابه کدام یک از 

I .هخا در ایخران، کخشقبک از به کارگیری علف            

               هخا چ خدر کخارآهای م ابله با این علخفروش

 اند؟بوده

II« .چه «های هرزگروه کاری م اومت به علف ،

وقت و به چه من وری تأسیس و شروع به کخار 

 کرد؟

III های هرز به علف. در مثال کانادا آیا تمامی

 م اوم بودند؟ 8و گروه  0های گروه کشعلف

IV چرا کشاورزان کانخادایی روش تنخاوب در .

 بردند؟ها را به کار میکشاستفاده از علف

0 )III   IV   

0 )IV 

5 )II, I   III   

0 )I   IV 
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برای بسخیاری از کشخورهای در حخال توسخعه، 

یخک  نوسازی کشاورزی با م یا  کوچخک، بخه

مسأله مزم اقتصادی تبدیک شده است. یکخی از 

موانخخ  نوسخخازی و توسخخعه کشخخاورزی در ایخخن 

های جدید کشورها نبود نفوذ و گسترش فناوری

ها اسخت. فناوریو پایین بودن نرخ پذیرش این 

کمبود سرمایه و موان  دسترسی بخه بازارهخای 

پول و سرمایه، به عنوان عامک مزمی در پخایین 

یرش عنخخوان شخخده اسخخت. از رخ پخخذبخخودن نخخ

ی معمول برای برآورده کخردن نیازهخای اهروش

های جدیخد، تخأمین اعتبخار  فناوریای سرمایه

پخا اسخت. دهارزان برای کشاورزان کوچک و خر

ورزی ه گذشخته، اعتبخارات کشخا[ در سه ده0]

گذاری برای رشد یکی از ابزارهای اصلی سیاست

در توسخعه  های نوینفناوریتولید و استفاده از 

 کشاورزی بوده است.

افزون بر این، تسزیالت اعتباری یکی از لخوازم 

اصلی فرآیند تجاری شخدن اقتصخاد روسختایی 

تخأمین اعتبخار [ همچنین، 8شود. ]محسوب می

 ش جخخاریدای و گخخربخخرای نیازهخخای توسخخعه

از مطالبخات مزخم ، یکخی اورزیهای کشفعالیت

هخخا بخخوده اسخخت. بیشخختر کشخخاورزان از دولخخت

توانند نیازهای مخالی الزم بخرای کشاورزان نمی

های تولیدی خود را در فصک زراعی و به فعالیت

هخای ها در سخالموق  تأمین کنند. قیمت نزاده

[ کشخاورزان 4اخیر رو به افزایش بوده اسخت. ]

د را از نزادهخخای مخالی تسزیالت مورد نیاز خو

هخای اعتبخاری، وام هخا و مؤسسخهمانند بانخک

و پس از فروش محصول  برابر قخرارداد  تهخگرف

 [ در3کننخد. ]بسته شده( آن را بازپرداخت می

کشورهای در حخال توسخعه، اغلخ  از بسیاری 

اورزان سخخرمایه الزم بخخرای بازپرداخخخت خخخخکش

تخر واحی محرومنله در أسها را ندارند. این موام

های کمتری برای کسخ  درآمخدهای که فرصت

. بنابراین، حادتر استغیرکشاورزی وجود دارد، 

های مخالی مناسخ  در زادها و مؤسسهخوجود ن

تاها یکی از لوازم اساسی توسعه اجتماعی، سرو

آید. وجود چنخین حساب میاقتصادی و فنی به

شخرایط هخایی باعخب بزبخود نزادها و مؤسسه

شخود. مطالعخات زندگی در نواحی روستایی می

 زیادی نشان داده است که دسترسی به خدمات

مالی برای کاهش ف ر روستایی در کشورهای در 

های اساسی و مزخم حال توسعه، یکی از دغدغه

 کشاورزی است.

دهد که بخش رسخمی یم مطالعات تجربی نشان

مالی در بیشتر کشورهای در حخال توسخعه، در 

ارائه خدمات بانکی و مالی به جوامخ  روسختایی 

ناکام مانده اسخت. در ایخن کشخورها، دریافخت 

بندی اعتبارات، توجه های سن ین، سزمیه هوثی

های کالن و نیز د و دادن واممبه مشتریان پردرآ

ساالرانه بودن فرآیند دسترسی طوالنی و دیوان

ت به تسزیالت بخش رسمی همخراه بخا مخداخال

گسترده در فرآیند تصمیمات، بیشتر کشاورزان 

روستایی را از دسترسی بخه خخدمات نزادهخای 

روم ساخته است. از سوی دی ر، مالی رسمی مح

های سن ین سود در قدرت انحصار و مطالبه نرخ

تخخأمین اعتبخخار از سخخوی بخخخش غیررسخخمی، 

های جدی مالی رو بخه را با محدودیتکشاورزان 

در حالی است که بسیاری از  رو کرده است. این

های اعتباری کشورهای در حال توسعه مؤسسه

آیی پخایین متعلق به دولخت بخوده و دارای کخار

هستند. هزینخه سخن ین بخرای گخردش کخار، 

سخاالری نهای پایین سخود و دیخوادریافت نرخ

دی خموجود در این مؤسسه ها، باعخب ناکارآمخ

 آنزا شده است.
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 هدف اصلی متن، کدام مورد می باشد؟ -23

تدزییی    تحلاییل عوادییل اصییل  ایدییا      ا  ( 0

  تصا مای سیت داکالت عهمه کاا رزی  ر ام

 ( طر  داکل   ت سارمای دختلف از ابعا  آن 0

ای از دع الت  سیتااب  بی  میما  ( ارائ  خالص 5

 خاص

( تأکام بر مهسا    تایج حاصل از بررس  داما   0

  دطالعات تدرب   ر خصوص  اکارآدمی بخای  از 

 امتصا  کاا رزی 

 

 

 

 

 

 

 

              از پاراگراف دوم متن، کدام مخورد زیخر را  -27

 توان نتیجه گرفت؟می

دو م ک  ب  خیاطر  یوع ( گاه کاا رزان ددبور د 0

میای خیو  را ر ا  خو  با دؤسسات اعتبیاری،  ا مرا

ادر  یاش از ار ش دحصو  بازیر اخت کییم ک  این

 گر  .دوجب اازایش اقر ر ستای  د 

ییا  ( کاا رزان از اعتبارات با ک ، بااتر بیرای بیر0

بر م تیا مای جاری خو  بهره د  هاه  ادتن اعالات

 مای کات   کار   ر ر شایدا  توسع

ان ( علت اصیل  عیم  توا یای  کایا رزان  ر تیأد5

               ر یی     ابهیهیا اعتبارات دیال  خیو ، اایزایش بی 

 مای دور   ااز این بخش است. ها ه

ل  دیور   ایاز بیرای ( برخ  کاا رزان دییاب  دیا0

ی خییو  را از دحییل  رآدییممای مییابازیر اخییت  ا 

 کییم.ن د غارکاا رزی تأدا

 

 

 

 

 

 

هخای متن حاضر، به کدام یک از پرسخش -26

 زیر، پاسخ مشخصی داده است؟

مای ایا ری( تعریف عهلاات     ماق  رخ یذیرش 0

 کاا رزی کما  است؟

رسا   دؤسسیات بیا ک    (  زیل  اکاد  خمدات0

ری از کایورما  ر دال  ب  جواد  ر ستای   ر بسیاا

 حا  توسع  کما  است؟

 میییم کییامش اقییر ( دطالعییات  کیی   اییان دیی 5

اییورمای  ر حییا  توسییع ، یکیی  از ر سییتای   ر ک

ی است، توسی  گی   ها میا ییا ل ده  کاا رزدسائ

 مای  ب  اجرا  ر آدمه است؟سازدان

میای  یوین کایا رزی کی  اییا ری( آن  ست  از 0

سع  داهو  است،  بو دان  ر کاورمای  ر حا  تو

 کمادیم؟

 

 

هخای جمله زیر، در کدام یک از قسخمت -22

[ 3[ و ]4[، ]8[، ]0هخخای ]مختن کخه بخخا شخماره

 تواند قرار گیرد؟اند، میشده  مشخص

در نتیجه، انت ار تخأمین منخاب  مخالی بخرای »

ه از منخاب  شخصخی، عملیات زراعی با استفاد

 «رسد.مشکک به ن ر می

0[ )8] 

8[ )4] 

4[ )0] 

3[ )3] 

 

 

 پایان بخش اول
 



 

 

 بخش دوم  2

 

 

 راهنمایی:

های این بخش، الزم است موقعیتی را که در هر سؤال مطرح شده، مورد تجزیخه و برای پاسخ ویی به سؤال

تری برای آن سؤال است، انتخاب کنید. کنید پاسخ مناس ای را که فکر میتحلیک قرار دهید و سپس گزینه

های مطرح شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیخان به واقعیت هر سؤال را با دقت بخوانید و با توجه

 رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید.تر به ن ر مینشده ولی قابک استنتاج است، پاسخی را که صحیح
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ت اضای جزانی باال برای ذرت، باعب افزایش  -21

االً قیمت این محصول در بازار شده است و احتمخ

قیمت، همچنخان بخاال بمانخد. ذرت بخه طخور این 

شخود و ای در خورا  دام اسختفاده مخیگسترده

 چون کخه حاشخیه سخود در تجخارت دام پخایین

باشد، بسیاری از دامداران، احتمخاالً تجخارت می

خود را رها خواهند کخرد. بخدیزی اسخت کخه بخا 

کاهش تعداد دام، قیمت گوشت افزایش خواهخد 

وجود، کارشناسخان کخاهش کوتخاه یافت. با این 

الوقخوعی را بخرای قیمخت گوشخت قری  مدت و

 کنند.بینی میپیش

در صخورتی کخه صخحیح  کدام یک از موارد زیر،

کننده فرض شود، به بزترین شکک ممکن، توجیه

 باشد؟بینی کارشناسان میپیش

(  ادمارا   ک   ر این تدارت خوامیم دا م، باایتر از 0

را بییا دیییابع  غاییر از ذرت ت ذییی  گذدییت ،  ا  خییو  

 خوامیم کر .

 میمگان  ا  با اازایش ماهت گودت تعما  یر رش( 0

  از   باره اازایش خوامم یاات.

( ب  طور کل ،  ادمارا   ک  تصها  ب  ت ایر دی ل   5

               ان دعهیو ،زدیخر ج از تدیارت  ا   ار یم، ز  تیر از 

 م ارستا .مای خو  را ب  بازار خوامی ا 

گذدیت ، بی  طیور کییمگا   ک   ر ( برخ  از دصرف0

کر  م، بی  رییی  غیذای  ر ی دیظ  گودت دصرف د 

 ر آن ماچ یا دقمار کهی  گودیت  جیو   ا م ک آ ر ه

  ار . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجوم حشرات در برخخی منخاطق پخرورش  -11

کتانِ دنیا باعخب افخزایش ناگزخانی قیمخت ایخن 

اسخت. بخرعکس،  شخدهمحصول در بازار جزانی 

ها است که ثابت مانده است. بخا مدت قیمت سویا

رسخد، ین که گیاه کتان سری  به بلوغ میعلم به ا

تصخمیم « الخف»بسیاری از کشاورزان در کشخور 

دارند کشت سویا را متوقخف و در عخوض، کتخان 

بکارند تا در عرض حداقک چند سال آینده، سود 

و درآمد خود را  الزم را از قیمت باالی کتان ببرند

 افزایش دهند.

رد زیر، در صخورتی کخه صخحیح اکدام یک از مو

ق شدن طرحِ کشخاورزان فرض شود، احتمال موف

 نماید؟را تضعیف می

کیش مای ا دا  دمه بیر ر ی ییض حایره( آزدایش0

کیش، می  این حایره مم ک  جمیم   ارزان  اان د 

خطیر اسیت   می   ر دبیارزه بیا ست ب یزبرای دحا 

              ا یم، دیؤ ر حارات  ک  بی  دیزارع کتیان مدیو  آ ر ه

 بادم.د 

(  ر گیم سا  گذدت ، تقاضا برای کتان   دحصوزت 0

 ارع  آن، اازایش مابل توجه   ادت  است.

( مزیی  تولام سویا  ر گییم سیا  گذدیت ، اایزایش 5

 ر   ک  این اازایش ا اد  یابم.یاات  است   ا تظار د 

کییییمگان حاضییر م ا  بسییاار کهیی  از دصییرف( تعییم0

میا از ماهیت دحصوزت کتا   را بخر م کی  ماهیت آن

 ادر زی بساار بازتر است.
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اخیراً شکلی جدید و مضرتر، از قخارچی کخه  -10

زمینخی در در قرن نوزدهم باعب قحطخی سخی 

ایرلند شد، ظزور کرده است. با این وجود، چخون 

                 توان با استفاده بیشختر ازمی که این نوع قارچ را

های امروزی از بین برد، بعید اسخت کخه کشقارچ

این آفت بتواند باعب کمبخود گسخترده غخذا در 

                      هخخاکشخخورهایی شخخود کخخه غخخذای اصخخلی آن

 زمینی است.سی 

کدام یک از موارد زیر، در صخورتی کخه صخحیح 

سختدالل فخوق را زیخرِ گیخری افرض شود، نتیجه

 برد؟می سؤال

زدای  موت غالب  ر بسیااری از  قیا  ( اگرگ  ساب0

عهیمتا  بادیم، ادیا دیر   بسیااری از کایورما   اا د 

  ابست  ب  گیم    یا بر ج مستیم.

زدایی   ر بسیااری از کایورمای ( کاا رزان سیاب0

میا را کیشز ه، استطاعت خریم   دصرف این مارچآات

  مار م.

بسااری از کاورما، عال ه زدای   ر ( کاا رزان ساب5

بیر ، از کا  ک   وع جمیم مارچ را از  بان دی بر مارچ

 کییم.کش  یهر  از است ا ه د گیمین آات

ان بار زدیا   ا تایار یاایت کی  (  وع جمیم مارچ، ا ل0

سییهوا  از یییض کاییور زداییی  مییای آلییو ه سییابتخیی 

  یهر راه یاات. دای  ب   قا زکییمه سابصا ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حشخخراتی  (Stem borer)اسخختم بوررهخخا  -18

هستند که معموالً محصوالت ذرت را در کانادا به 

ی دی ر، ایخن اهکشانند. در برخی قارهنابودی می

ای از زنبخور، بخه نخام حشره را با استفاده از گونه

کنند. از آنجا کخه ایخن کنترل می« واس »زنبور 

            خخورد، نمخی« استم بخورر»یزی جز نوع زنبور، چ

ن تخری  مزارع ذرت کانخادا را بخا واردات توامی

، بخدون ایخن کخه این گونه زنبخور کنتخرل کخرد

 های دی ر حشرات در کانادا تزدید شوند.گونه

ای اسخت کخه کدام یک از مخوارد زیخر، فرضخیه

 استدالل فوق، بر آن استوار است؟

ی دییهال ، مرابییت  یی ا ی ( مییاچ  اسییر   ر آدریکییا0

 الذکر  مار .مای اوقپ ز یک  با  اس

میای ما،  اسپ ما  سبت ب   یهر داوه(  ر  یهر ماره0

 ، دؤ رتر مستیم.«است  بورر»کیتر  

  اسیت کی   ر « است  بوررمیای »( ذرت غذای اصل  5

 کییم.مای  ب  جز آدریکای دهال  ز مگ  د ماره

ممر  ر املیا  کا یا ا  م آنالذکر ما رمای اوق(  اسپ0

را « اسیت  بوررمیا»ز مه بها یم تا تعما  مابل توجه  از 

 بخور م.
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برای این که گیاهی دانه تولید کند، بایستی  -14

ابتدا گک دهد، دو نوع گیاه ترخون، یعنی ترخون 

روسی و ترخون فرانسوی بسیار شخبیه بخه هخم 

             ن روسخی گخکهستند؛ به استثنای این که ترخو

دهد ولی ترخخون فرانسخوی ایخن توانخایی را می

ون روسی فاقد های ترخندارد. با این وجود، برگ

فردی است که ترخخون بهآن عطر و طعم منحصر

 کند.وپز پرطرفدار میرا برای پختفرانسوی 

در صورتی که اطالعات فوق صحیح باشد، کخدام 

اسا  آن، نتیجخه توان بر یک از موارد زیر را می

 گرفت؟

میای  مسیتیم کی   ر ن ( گااما   ک  حاصیل  ا ی 0

دیو م، ار ختی  دی « ترخیون»مای  با برگسیب یاکت

 بادیم.ترخون ارا سوی  ه 

 مای ترخون ر س ، احتهاز  دعطر  استیم.( گل0

( ب  عیوان ییض گایاه تزئایی ، ترخیون ارا سیوی از 5

 ترخون ر س  یرطرامارتر است.

مای دعطر مسیتیم، دعهیوز     ک   ارای برگا( گاام0

 م.ی مگل  ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی از ای موسوم به آلما که در قسمتمیوه -13

 Cشود، منب  عالی برای ویتخامین آسیا یافت می

چه تکه کوچکی از این میخوه، رنخده است. چنان

شده و به ساالد اضافه شود، نیاز روزانه ویتخامین 

C  کند؛ ولی این میوه بسخیار تأمین میرا در فرد

ترش است. فرآیندی جدید بخرای از بخین بخردن 

توانخد آن را م دار زیادی از ترشی این میوه، مخی

، مناس  کند. لذا با «الف»برای ذائ ه مردم کشور 

شویم که این میخوه را توجه به این امر، آماده می

 ، تولید کنیم.«الف»در کشور  برای فروش

کنخد، ق، تمام موارد زیر را فرض مخیاستدالل فو

 بجز:

( ارآییم جمیم، بخش مابل توجه  از  یتیادان دایوه 0

 بر .آلها را از بان  ه 

( بدز ترد ، داکل  یهری برای دصیرف ایین دایوه 0

  جو   مار .

 ( داوه اوق، اق   ر ساز  مابل است ا ه است.5

   ، عهودیا  غیذامای تیرش دصیرف «الف»  کاور( در 0

 کییم. ه 

 

 



010 

 

 

 

ای خطر ابختال ای منتشر شده در یک مجله تغذیه، مصرف چغندر به م دار قابک مالح هبر اسا  م اله -13

دهد افخرادی کخه در طخی دهد. این م اله، اشاره به نتایج تح ی ی دارد که نشان میبه سرطان را کاهش می

کنند، در معرض خطر ابتال بخه رف نمیهایی که چغندر مصکنند. نصف آنروز، یک یا چند چغندر مصرف می

 سرطان هستند.

 نماید؟کدام یک از موارد زیر، در صورتی که صحیح فرض شود، استدالل نشریه فوق را تضعیف می

کر  یم،  سیبت بی  کسیا   کی  (  ر ی  ما   یهر، باهاران دبتال ب  سرطان ک  ر زا   یض یا گیم گ یمر دصرف د 0

 بااتری برای بهبو   مادتیم. گ یمری دصرف  کر  م، دا س

 کییم.ا م ک  ماچ  وع سبزی بدز گ یمر دصرف  ه کییمگان  ر تحقاق اوق، اعال   هو ه( درکت0

                 ن دصیرفاگیر زا ی  ییض مادیق غیذاخوری ر غین آاتیا (  ر ی  ما   یهر،  ا اهیمان  ریااتیم ک  اارا ی کی  ر 5

 کییم،  ر دعرض خطر ابتال ب  سرطان مستیم. هاین ر غن دصرف   ار  کسا   ک  ازکییم، یض گهد 

تهیاز  مای  ک  گ یمر دصیرف  کر  یم، احیمر دصرف کر  م،  ر دقایس  با آنکییمگان  ر تحقاق اوق ک  گ ( درکت0

  ا  م.بااتر  رزش دیظ  ا دا  د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دومپایان بخش 

 



 

 

 بخش سوم  3

 

 

 راهنمایی:

ها را به دقت بخوانید و پاسخ صحیح را گیرد. سؤالایی تحلیلی شما مورد سنجش قرار میدر این بخش، توان

 در پاسخنامه عالمت بزنید.
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کخه  Fو  A،B ،C ،D ،E با شش نفر به اسامی

دو نفرشان دختر هستند، قرار است سه گخروه 

دونفره از افراد همجنس تشخکیک شخود. هخر 

ه روز شنبه، دوشخنبه و س گروه باید در یکی از

در یک برنامه مشخاعره رادیخویی  ،چزارشنبه

اطالعات زیر، در خصوص افخراد شرکت کنند. 

های مشخاعره در دسخت کننده و برنامهشرکت

 است:

برنامه مشاعره گروه دختران، آخخرین برنامخه  

 مشاعره نیست.

 D  کخخه دختخخر اسخخت، بخخاC  در روز دوشخخنبه

 کند.یممشاعره ن

F ی غیر از شنبه، حتماً با یا در روزA  مشاعره

 .Cکند، یا در روز شنبه، با فردی غیر از می

 B  باC  وE کند.مشاعره نمی 

 

 دختر باشد، کدام یک از افراد زیر،  Fاگر   -17

 تواند در روز چزارشنبه مشاعره کند؟می
A.I             B.II           C.III   
0) I ،II   III   

0 )II   III 

5 )I   III 

0 )I   II 
 

 

  دختر باشد، کدام یک از افراد زیر، Eاگر  -16

 تواند در روز شنبه مشاعره کند؟می

0 )C 

0 )D 

5 )B 

0 )A   

 

 

کدی ر مشاعره کنند، کدام با ی Fو  Eاگر  -12

 ؟باشدنمیورد زیر، صحیح یک از م

0 )B  ز  تر ازE  کیم.دااعره د 

0 )A  م.کی ر ر ز گهاردیب  دااعره د 

5 )A   C  کییم.با یکمیهر دااعره د 

0 )B  ز  تر ازC  کیم.دااعره د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با یکدی ر مشاعره کننخد، روز  Bو  Fاگر  -11

مشاعره چند نفر از شش نفر، بخه طخور قطخ  

 شود؟مشخص می

0 )0 

0 )5 

5 )0 

0 )0 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 پاسخ دهید. 11تا  17های راهنمایی: با توجه به اطالعات زیر، به سؤال



018 

 

018 

 

، دو مرد،دو زن، دو Dو  C, B, Aر بین افراد د

دو غیرایرانی، دو جوان و دو میانسخال  ایرانی،

وجود دارند. اطالعات زیخر، در خصخوص ایخن 

 افراد در دست است:

، دو زن و دو جخوان  Cو  A، Bدر بین سه نفر  

 وجود دارد.

از افراد جخوان، یکخی ایرانخی اسخت و یکخی 

 غیرایرانی.

 B  وD هر دو ایرانخی  نههر دو مرد هستند،  نه

 هر دو جوان.  نهو 

یخک مخرد  Cجوان ایرانخی باشخد،  یک Aاگر 

 غیرایرانی است.

 
 

، هر دو ایرانی باشخند، کخدام  Dو  Aاگر  -011

 مورد، لزوماً صحیح است؟

0 )C .یض در  جوان است ، 

0 )B.یض زن جوان است ، 

5 )A.یض زن داا سا  است ، 

0 )C .یض در  غارایرا   است ، 

 

 

 نی باشد، کدام یخکا، زن جوان ایرAاگر  -010

 از افراد زیر، لزوماً غیرایرانی است؟

B.I                C.II          D.III   
0 )I   II 

 II( اق  0

 I( اق  5

 III( اق  0

 
 

    

 
 

، هخر دو غیرایرانخی باشخند،  Bو  Aاگر  -018

کدام یک از مخوارد زیخر، در خصخوص جخوان 

 ایرانی، لزوماً صحیح است؟

0 )D است 

 ( زن است0

5 ) Cاست 

 در  است. (0

 

 

 

 

 

 

 

غیرایرانخی  Dیک مرد و  Cجوان،  Bاگر  -014

باشند، زن میانسال غیرایرانی، کدام مورد زیر، 

 تواند باشد؟می

 بادم. توا م غارایرا  ،  ه زن داا سا ( 0

0 )A   D 

5 )A 

0 )D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 پاسخ دهید. 014تا  011های راهنمایی: با توجه به اطالعات زیر، به سؤال

 پایان بخش سوم

 



 

 

 

 بخش چهارم  4

 

 

 راهنمایی:

های کمّخی، اسختعداد عخددی و های کمّی، شامک م ایسهاین بخش از آزمون استعداد از انواع مختلف سؤال

 ریاضیاتی، حک مسأله و ...، تشکیک شده است.

های ایخن بخخش از آزمخون، هخر سخؤال را بخر اسخا  توجه داشته باشید به خاطر متفاوت بودن نوع سؤال

 سته سؤال آمده است، پاسخ دهید.ای که در ابتدای هر ددستورالعمک ویژه

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



000 

 

000 

 

بین اعداد زیر، از چ  بخه راسخت، ارتبخاط  -013

، کخدام سؤالخاصی برقرار است. به جای عالمت 

 عدد باید قرار ب یرد؟

   30       64       21         16       010؟             

0 )015 

0 )015 

5) 055 

0 )018 

 

  

 

 

 

 

 

هخا زی تعدادی نزال دارد. وی اگر آنکشاور -013

نزال اضافه  4تایی ت سیم کند، 3های را به دسته

تایی ت سیم کند، برای 3های ر به دستهآید. اگمی

نزال کم خواهد آمخد. اگخر  8تکمیک دسته آخر، 

تایی ت سخیم کنخد، 7های ها را به دستهاین نزال

 چه تعداد نزال ممکن است اضافه بیاید؟

0 )0 

0 )0 

 ( ص ر5

0 )5 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک کشاورز تعدادی دانخه لوبیخا، عخد  و  -017

نسخبت نخود داخک یخک کیسخه ریختخه اسخت. 

هخای و نسبت دانه 3به  4وبیا به عد ، های لدانه

است. حداقک چه تعداد دانه  3به  4نخود به لوبیا 

 در داخک کیسه ریخته شده است؟

0 )01   

0 )00 

5 )08 

0 )50 

 

 

 

 

 

 

را در  311تخا  411بخین  6ای عدد همضرب -016

ن ر ب یرید. کدام عدد را حذف کنیم تا میخان ین 

اعداد، قبک از حذف آن عدد و پخس از حخذف آن 

 عدد، برابر باشند؟

0 )505 

 ( گیان عم ی بان اعما  ذکر دمه،  جو   مار .0

5 )551  

0 )553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید. را 016تا  013های هر کدام از سؤالراهنمایی: 



000 

 

 

 

مستطیلخی شکک زیر، یک زمین کشاورزی  -012

دهد. این زمین طوری به چزار را نشان میشکک 

نصف  Dقسمت ت سیم شده است که مساحت 

و  Cنصف مساحت  Bمساحت کک، مساحت 

 است. Dنصف مساحت  Aمساحت 

 

 

 

 

 

 ب                             الف          

 مجموع مساحت    درصد            71     

 Dو  B         مساحت کک زمین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A 

B 

 

C 

 

D 

، «ب»و دی ری در ستون « الف»، شامک دو م دار یا کمیت است، یکی در ستون 012سؤال راهنمایی: 

م ادیر دو ستون را با یکدی ر م ایسه کنید و با توجه به دستورالعمک، پاسخ صحیح را به شرح زیر 

 تعیین کنید:

 را عالمت بزنید. 0تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ« الف»ستون  اگر م دار 

  را عالمت بزنید. 8تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ« ب»اگر م دار ستون 

  را عالمت بزنید. 4با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه « ب»و « الف»اگر م ادیر دو ستون 

تعیخین « ب»و « الخف»ای را بین م ادیر دو ستون ان رابطهاگر بر اسا  اطالعات داده شده در سوال، نتو

 را عالمت بزنید. 3نمود، در پاسخنامه گزینه 



005 

 

005 

 

در سخه فصخک  Cو  A ،Bجدول سمت راست، درصد رشد درآمد یا  کاهش درآمد( سه مزند  به اسخامی 

د این افراد  برحس  مهای قبک آن و جدول سمت چ ، اطالعاتی در خصوص درآپایانی سال نسبت به فصک

 دهد.میلیون تومان( را در بعضی از فصول سال نشان می

 

 در فصک تابستان، چنخد میلیخون Bدرآمد  -011

             ه است؟بود تومان

0 )5/0 

0 )9 

5 )5/0 

0 )5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در فصک زمسختان، چخه تغییخری  Cدرآمد  -001

 نسبت به فصک بزار داشته است؟

  رصم اازایش 00( 0

  رصم اازایش 09( 0

  رصم اازایش 51( 5

  رصم اازایش 01( 0

 A B C 

 +71 -81 +83 ابستان نسبت به بزارت

 -41 +83 -81 پاییز نسبت به تابستان

 +31 +71 1 زمستان نسبت به پاییز

 بر حس  میلیون تومان درآمد

 08 در فصک بزار Aدرآمد 

 01 در فصک زمستان Bدرآمد 

 2 در فصک تابستان Cدرآمد 

متن زیر را به دقت بخوانید و بر اسخا  اطالعخات موجخود در جخدول و نمخودار زیخر، بخه  راهنمایی:

 پاسخ دهید. 000181و  011های سؤال

 چهارمپایان بخش 
 



 

 

 

 

 

 

 

 های تشریحی پاسخ
 سؤاالت استعداد تحصیلی آزمون دکتری 

 3131متمرکز( داخل )نیمه

کشاورزی و منابع طبیعیگروه آزمایشی   



005 

 

005 

 

  8گزینه  - 20

 :  ر دور  بحرا   بو ن دوضوع صحبت  امه است. 0ر  گزیی  

 توضاح  ا ه دمه است. : ارزیاب  صورت  هرات  است، بلک  گهو ه  برخور  با دسئل   ر جهان5ر  گزیی  

ای با ارائ  دثال  از یض کاور خاص ارام  دمه   :  ر دور  دع ل بو ن   غادض بو ن صحبت   امه، زدای 0ر  گزیی  

سرس ب  توضاح گهو ه  برخور  با این داکل   جلوگاری از گسترش آن  ر سطح جهیان    ی   ر آن کایور خیاص 

 یر اخت  دمه است.

 

 3گزینه  -28

میای میرز بی  کاورمای دختلیف  ایز بی  دیظیور آگیام  از  ضیعات دقا دیت علف»آخر یاراگراف     آدمه   ر جهل 

مای مرز دزارع خو  را دیور  ما   اتخاذ تمابار دمیریت  برای جلوگاری از گسترش یمیمه دقا دت، ساز   علفکشعلف

....« ب  عییوان دثیا ،  ر کایورمای  دا ییم کا یا ا، » ر ا اد   ر یاراگراف بعم باان دمه است ک  «.  میمیایش مرار د 

بیابراین  ر یاراگراف     باان دمه ک  این ادر دختص یایهاه خاص   است   دثا  کاور کا ا ا م  بی  عییوان دصیمام  

 برای آن آدمه است.

 

 4گزینه  -24

میای میرز  سیبت بی  دیمن علف ما، دقیا  کشدتن، از یاادممای اازایش  ابسته  ب  علف 05-05: خ   0ر  گزیی  

 ما است.کشعلف

 ای بان ر ش دبارزه با علف مرز برای گیم     ااکر با بر ج، گ یم میم   ییب  صورت گرات  است.: دقایس 0ر  گزیی  

 دصماق این گزیی  است. 0: خ   0ر  گزیی  

 

 0گزینه  -23

 ایران، حرا   امه است.ما  ر کش:  ر دور  ر ش دقابل  با علف مرز مبل از علف Iر  

 ما  ر ایران اداره دمه است.کشب  سابق  دصرف علف 5   0: تیها  ر خ  IIر  

 «.دقا دت عرض   ادتیم 0یا  0مای گر ه کشما  سبت ب  علفبااتر  هو  »  05تا  00: خطو  IIIر  

 «مای مرز دقا   دزرع برای دمیریت علف» 00: خ   IVر  

 

   4گزینه  -23

 : دوضوع  ر دور  کاورمای  ر حا  توسع    کاا رزی  ر دقااس کوگض است.0زیی  ر   گ

 : طر  داکل صورت گرات  ادا آ چ  باان دمه، عوادل دختلف ایدا کییمه داکل است.0ر  گزیی  

: ممف اصل  دتن این دوضوع  است. بلک  طر  داکل  ر راستای یض میمف خیاص ) وسیازی کایا رزی( 0ر  گزیی  

 ات    عوادل آن دطر  دمه است.صورت گر

 

 3گزینه  -27

، کاا رزان تسهاالت دور   ایاز خیو  را از  ها میای دیال ،  ا  گراتی    ییس از ایر ش 03 – 51: خطو  0ر  گزیی  

 کییم.دحصو ، آن را بازیر اخت د 

کایا رزی، یکی  از میای ای   گیر ش جیاری اعالات: تأدان اعتبار برای  اازمیای توسیع 08-00: خطو  0ر  گزیی  

 ما بو ه است.دطالبات ده  کاا رزان از   لت



000 

 

 

 

 : این دور  ب  عیوان عادل اصل   ر دتن دعرا   امه است.5ر  گزیی  

مای کهتیری بیرای تیر کی  ارصیتما  ر  یواح  دحر  ب  حا تر بو ن داکل بازیر اخت  ا  50-90: خطو   0گزیی  

توان  تاد  گرات ک  برخ  کاا رزان دییاب  دیال  کر ه است. بیابراین د  کسب  رآدم غارکاا رزی  جو   ار ، اداره

 کییم.بازیر اخت  ا  را از دحل  رآدممای غارکاا رزی تأدان د 

 

  8گزینه  -26

رسا   دؤسسات با ک    دیال  بی  جوادی  ر سیتای   ر کایورمای  ر حیا  ب   زیل  اکاد  خمدات 55تا  09خطو  

 ت.توسع  اداره کر ه اس

 

 4: مورد 8گزینه  -22

میای تولایمی ادیاره دور  عم  توا ای  کاا رزان برای تأدان  اازمای دال  زز  بیرای اعالات 5 ر جهل  مبل از دهاره 

داکل بو ن ا تظار تأدان دیاب  دال  بیرای عهلایات زراعی  بیا »گاری توا م با  تاد دمه است. بیابراین این دوضوع د 

 ا اد  یاما کیم.« خص است ا ه از دیاب  د

 

 4گزینه  -21

ماهت ذرت ک  خوراک  ا  )دیب  تأدان گودت( بو ه،؛ اازایش یاات  است. بیابراین  ادماران تصها   ار م کیار خیو  را 

 یابم.رما کییم    ر  تاد ، کامش  ادماران تعما   ا  کامش یاات    ماهت گودت اازایش د 

الوموع ماهیت گودیت، صیحبت دیمه اسیت. اگیر  ر دیور  کیامش دمت   مریب ر صورت سؤا   ر دور  کامش کوتاه

توا سیت صیحاح بادیم. ادیا علیت کیامش د  0بلیمدمت گودت یس از گذدت زدا   طوز   صحبت دمه بو ، گزیی  

خو   توان  ر ار ش  اگها   تعما  زیا ی  ا  توس   ادمارا   ک  تصها  ب  ترک تدارتالوموع را د دمت   مریبکوتاه

 یاات. ، ار م    ر  تاد  کامش ماهت گودت
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کاا رزان ب  ادام ماهت بازی کتان   با توج  ب  بلوغ سری  این گااه    ر  تاد  سو  باز، تصها  ب  کات کتان  ار م. 

اهت کتیان، مدیو  دو . طبق صورت سؤا  علت اازایش من، باز  ها م، این ادر دحقق  ه ادا  ر صورت  ک   ماهت کتا

 کش دهار دو ،  یهر ماهت کتان باز  خوامم بو . ضهن این ک حارات است. اگر این عادل با مر ر د  از جهل  حاره

   ر ، گران  است   بیابراین تعما  زیا ی از کاا رزان ما ر ب  خریماری آن مستیم باان دمه ک  ماهت س  0 ر گزیی  

 م.یاب تاد  تولام کتان اازایش د 
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زدای  بر ز  وع  مارچ بو ه است. ادا  ر حا  حاضر عادل  بیرای از بیان بیر ن میارچ  جیو   ار .  ر علت محط  ساب

زدای  ک  باز راتن ماهیت ساب صورت  ک  این عادل، مابل است ا ه بادم، مارچ دهار دمه    ر  تاد  داکل   ر کات

 ر اسیت، ماهیت آن اسیت کی  باعی  ؤکیش دیک  از عوادل  کی   ر دصیرف میارچی .آن را  ر ی   ار ،  خواما   ادت

 دو .آن د  گستر گ    یا عم  گستر گ  است ا ه از



003 

 

003 

 

   3گزینه  -18

ما، علت  ابو ی دحصو   ر کا ا ا مستیم. بیابراین بایم رام  برای  ا  آ ها یاما کر . این راه حل ک   ر سیایر است  بورر

خوامم بو  ک  کارای  زز  را  ر کا ا ا م   ادیت  بادیم.  دؤ ردو ،  اسپ است. ادا ب  درط    د  قا    اا ب  کار گرات

  ام  دمن آن  ر این  قط  از   اا دا یم سایر  قا  است.  دؤ ریض عادل ده  ز مه دا من  اسپ    ر  تاد  

 

   0گزینه  -14

 0ر  گزیی   ا دعطر است کیم. اد مم،  ر  تاد   ا   تولام  ه ترخون ر س  گل  ه 

 5ر  گزیی   کیم ادا دعطر  است  مم    ا   تولام د ترخون ارا سوی گل د 

 گاری از دتن  است.خال  کل  است   مابل  تاد  :0گزیی   ر 

 

 4گزینه   -13

ر دی  تردی  دایوه را از بیا ترش است. اگر گون  ،دو زیا ی  ار . ادا  ر کاور الف دصرف  ه  Cداوه آلها،  یتادان 

 دو .بم اان تأدان د  Cکییم    یتادان بان ببر ، در   کاور الف آن را است ا ه د 

اایمه است. بیابراین این ادر بایم دصماق  ادت   ر ر  م گراتن ترد  از بان بر  ، اراییم ب  C: اگر  یتادان 0ر  گزیی  

 بادم.

بایم داوه را دصرف کییم. بیابراین  بایم داکل  بدز ترد  ک  راه حیل آن یایما دیمه، بیا ایین  : در   حتها 0ر  گزیی  

 داوه  ادت  بادیم.

 :  ر صورت سؤا  دطر  دمه است.0ر  گزیی  
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  : استمز  صورت سؤا  دربو  ب  ابتالء ب  سرطان است    ی  بهبیو  آن. بییابراین، ایین دوضیوع ربطی  بی0ر  گزیی  

 استمز  سؤا   ار . 

 میمه صحت احتها  تأ ار گ یمر است   استمز  صورت سؤا  را م  دصرف ماچ  وع سبزی  یهر،  اان: ع0ر  گزیی  

 کیم.تقویت د 

: دبح  صورت دسئل  بر سر گ یمر است   دصرف ر غن آاتابهر ان ربطی  بی  صیورت دسیئل   یمار  کی  5ر  گزیی  

 یا تقویت کیم.بخوامم استمز  را ت عاف 

 

 0گزینه  -17

 A ر ر زی غار از دیب ، حتها  با  F، 5کییم. طبق در  با م  رمابت د  F   D ختر است، بیابراین  D، 0طبق در  

 م  رعایت دمه است. 0کیم، یس حتها   ر ر ز دیب  است. بیابراین در  دااعره د  Dبا  Fکیم   گون دااعره د 

 

F E D C B A  

 جیسات یسر یسر یسر  ختر یسر  ختر

 ر ز    دیب   دیب 

D  F    رماب 
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ادا  ر دور  این ک   .Cبا Eدااعره خوامم کر     Aبا  Bطبق جم  ،  .کیمدااعره  ه  C   Eبا  B، 0طبق در  

 .کییم، اطالع  ماری زی دااعره د کما  گر ه،  ر گ  ر 

 

F E D C B A  

 جیسات یسر یسر یسر  ختر یسر  ختر

 ر ز    دیب   دیب 

D C F E A B رماب 
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 کیم.دااعره د  Dبا  Eما مهدیس مستیم،  ختر است   گون گر ه D، 0طبق در  

 

F E D C B A  

 جیسات یسر یسر یسر  ختر  ختر یسر

 ر ز    دیب   دیب 

 D E    رماب 

 

 F  : اگر دااعره  ختران ر ز دیب  بادم، گون دااعره دااعره  ختران، آخرین دااعره  است: حالت ا 0طبق در  

 ر  0با م  بایم دااعره کییم ک  این ادر با در   B   Cاست. بیابراین  A مم، حتها  با  ر ر زی غار از دیب  رخ د 

  ایذیر است.تیامض است   این حالت ادکان

 

F E D C B A  

 جیسات یسر یسر یسر  ختر  ختر یسر

 ر ز    دیب  دیب  

A D E B C F رماب 

 

را  ر ر زی غار از دیب  مرار  ما  مهان داکل  Fحالت    : اگر دااعره  ختران  ر ر ز   دیب  بادم، اگر دااعره 

 یذیر  است. دو    ادکانحالت ا   ایدا  د 

 ر ر ز  Cبیابراین کیم. دااعره  ه  C ر ر ز دیب  با  F، 5 ر ر ز دیب  خوامم. طبق در   Fبیابراین دااعره 

کیم.  ر  تاد  با توج  ب  جم  ، دااعره  ه  C    Eبا  B، 0گهاردیب  دااعره خوامم کر ، از طرا  طبق در  

 خوامم بو . A ر ر ز گهاردیب    C  رماب  B ر ر ز دیب    Fرماب 
 

F E D C B A  

 جیسات یسر یسر یسر  ختر  ختر یسر

 ر ز گهاردیب  یب د گهاردیب    دیب    دیب  دیب 

B D E A F C رماب 
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008 
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داا ره کر ه، بیابراین  Eکر . گون با دااعره د  A ا  باکر . حتهر زی غار از دیب  دااعره د  F، اگر 5طبق در  

طبق  Dما طبق صورت سؤا ، م   ر یض گر ه مستیم   اق      ختر مست   جیس ر ر ز دیب  بو ه است. گون م 

 یسر مستیم. E   F ختر است، بیابراین  0 در 

 

F E D C B A  

 جیسات     ختر یسر یسر

 ر ز     دیب  دیب 

 رماب     Fیا  Eیا 

 

 ر ر ز  D(   دیب  م  یر دمه، بیابراین دااعره 0گون بر اد  دااعره گر ه  ختران، آخرین بر اد   است )طبق در  

 C، رمابش 0 ر ر ز   دیب  است، طبق در   Dیب  است. گون دااعره  ر ر ز   د  D  دیب  است. گون دااعره

است   بیابراین  C ،Aدا مه برای بیابراین تیها رماب بام  .کیمدااعره  ه  C   Eبا  B، م  0 خوامم بو . طبق در  

 خوامم بو  ک   ختر است. D ،Bرماب 

 

F E D C B A  

 جیسات یسر  ختر یسر  ختر یسر یسر

 ر ز گهاردیب    دیب  گهاردیب    دیب  ب دی دیب 

E F B A D C رماب 

 

 

 0گزینه  -11

دااعره کر ه حتها   ر  Bبا  Fکیم. گون دااعره د  Aحتها  با  ر زی غار از دیب  دااعره کیم، F، اگر 5طبق در  

یسر  B   Fتر  اری ،  خ 0جیس مستیم   تیها  ما م  ختر است   گر ه D، 0گون طبق در   .ر ز دیب  بو ه است

 مستیم.

F E D C B A  

 جیسات  یسر   ختر  یسر

 ر ز  دیب     دیب 

B    F  رماب 

 

، گهاردیب  خوامم Dکییم، بیابراین دااعره دااعره د  B   Fبر اد  دااعره  ختران آخرین  است. گون ر ز دیب  

کیم   یسر است.  ر ر ز گهاردیب  دااعره د   Cبراینکیم. بیادااعره  ه  C ر ر ز   دیب  با  D، 0بو . طبق در  

A   E   ب  در  ، دهکن است  ختر یا یسر بو ه    ر ر ز   دیب  یا گهاردیب  دااعره  ادت  بادیم.با توج 
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 حالت ا  :

 جوان است. Aگاری  در  غارایرا   است. ارض د  C، بادم جوان ایرا   Aاگر  0طبق در  

 
D C B A 
   در  

 ایرا   غارایرا   غارایرا   ایرا  

 جوان   

 

م   Dزن مستیم.  ر  تاد   A   Bدر  است، بیابراین  Cبایم    زن بادم   گون  A    B   C، بان 0طبق در  

 در  است.
D C B A 
 زن زن در  در 

 ایرا   غارایرا   غارایرا   ایرا  

 جوان   

 

، جوان  یهر بایم (Aما ایرا   است   یک  غارایرا  . بیابراین گون یض جوان، ایرا   است )انیک  از جو 0طبق در  

 داا سا  است. حتها  Dبیابراین  .Cاست یا  Bغارایرا   بادم. یس جوان یا 

 
D C B A 
 زن زن در  در 

 ایرا   غارایرا   غارایرا   ایرا  

 انجو جوان / داا سا  جوان / داا سا  داا سا 

 

 حالت    : 

   Bداا سا  است، یس  Aم   گون یبایم جوان باد A ،B   C،    تا از 0جوان  است. طبق در   Aگاری  ارض د 

C   جوان مستیم.  ر  تادD  .م  داا سا  است 

 . ر تیامض است ،ایرا  ن بایم ایرا   بادم   یک  غارک  یک  از جوا ا 0ادا این ادر، با در  

 یذیر  است.حالت ادکان این بیابراین

 

 8گزینه  -010

 در  غارایرا   است. Cجوان ایرا   بادم،  A، اگر 0طبق در  

، حتها  Cتطابق  ار . بیابراین اق   5، ک  این ادر با در  دهکن است ایرا   یا غارایرا   بادمB    D بیابراین

  غارایرا   است.
D C B A 
 زن  در  

 ایرا    غارایرا   

 وانج   
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000 

 

 4گزینه  -018

 حتها  در    حتها  داا سا  است. Dجوان      تا زن مست. بیابراین  A,B,C،    تا از 0زن بادم، طبق در  Aاگر 

 
D C B A 
    در 

 غارایرا   غارایرا   ایرا   ایرا  

    داا سا 

 

 زن است. Bمر    در   استیم، بیابراین  D   B، 5طبق در  

 

 0گزینه  -014

در    D، زن مستیم بیابراین  A,Bدر  است،  ر  تاد   Cزن مستیم   گون  A,B,C،    تا از 0با توج  ب  در  

 است.

D C B A 
 زن زن در  در 

 ایرا     غارایرا  

  جوان  

 

 .حتها  داا سا  است Dجوان مستیم، یس   A ،B   C،    تا از 0طبق در  

 
D C B A 
 زن زن در  در 

 ایرا       غارایرا

  جوان  داا سا 

 

جم   ب  صورت دقابل یر خوامم  خوامم بو .  ر  تاد  A ادت  بادا ، با توج  ب  جم  ،  اگر زن داا سا  غارایرا  

 دم:
D C B A 
 زن زن در   در 

 غارایرا   ایرا   ایرا   غارایرا  

 داا سا  جوان جوان داا سا 

 

 ر تیامض است، بیابراین این حالت ادکان  ،یک  غارایرا     ما بایم ایرا   بادماز جوان، ک  یک  0ادا با توج  ب  در  

 یذیر  است.

 

 

 

 

 



000 
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مای مر  ست آیم      تعما   ها تا اضاا  د  5                                       

                    
                                                                        
 

                                                    

مای مر  ست آیم      تعما   ها تا ک  د   0                    

 یم.مر    عم  صحاح مستیم، گون تعما  مست x   yبا توج  ب  این رابط  اوق 

    .صحاح بادم از عم  بادم تا  5بایم د ر   xبایم عم  صحاح بادم. بیابراین  مهچیان

 ر ش است: ترینسا هادتحان عم  
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005 

 

 
 

  

 

 
 .بادم تا عم  صحاح بادم )گون تعما ، حتها  عم  صحاح است( 01بایم  Aحمامل 

 
 

 

 4گزینه  -016

 .کیممای داا هان یض سری عم  این است ک  با حذف آن داا هان کل ت اار  ه یک  از  ی گ 

 :011تا  511بان  3د ار  عم  اگر 

510   519    ...  580   588 

دو م کیاا  اسیت جهلی  بزرگ د + 3مست آ ر ن داا هان این سری اعما  ک  با  سبت  ابت برای ب ، ر  ظر بهاری را 

اسیت    ر بیان اعیما   3دو  ک  خو  د رب  از عم  د  551بر    تقسا  کیا  ک  حاصل ا     آخر را جه  کیا    

  ه است.آدم 5است ک   ر گزیی   551 جو   ار . یس داا هان این اعما    دقمار دور   ظر دا 

 

  0گزینه  -012

 دساحت کل بادم: xاگر 
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 3گزینه  -011

 دالاون تودان 01 ← ر اصل زدستان  B رآدم 

 %20-  تابستان ب  بهار                                       

    %25+یایاز ب  تابستان     B رصم ردم/کامش  رآدم 

     %60+  زدستان ب  یایاز                                      
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 بخش اول  1

 

 

 راهنمایی:

هایی را که ها را به دقت بخوانید و پاسخ سؤالدر این بخش، دو متن به طور مجزا آمده است. هر یک از متن

توان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و در پاسخخنامه، در زیر آن آمده است، با توجه به آنچه می

 عالمت بزنید.
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های با افزایش تولید شیر و جمعیت گلهم همگا

هخای گاوهای شیری، میزان ابختال بخه بیمخاری

هخخای یابخخد. بیمخخاریمتابولیخخک افخخزایش مخخی

متابولیک عمدتاً در فاصله زمانی پس از زایش 

 دهنخد.تا به اوج رسیدن تولید شخیر ر  مخی

رسد این افزایش استعداد ابتال ناشی نظر میبه

ده زیخاد مایعخا ، نمخک و العااز جابجایی فوق

مواد معدنی محلول در این دوره زمانی باشخد. 

هفتخه  3هفته پیش از زایمخان تخا  3به دوران 

گویند. احاً دوران انتاال میپس از زایمان اصطال

ترین ترین و بحرانیعنوان احیاتیبهاین مراحله 

رود. در شیری به شمار مخی مرااحل زندگی گاو

ای بسخیار تغذیخه رغم نیازهخایاین زمان علی

شدید، میزان دریافت ماده خشخک جیخره در 

جریان هفته آخر آبسختنی و پخیش از زایخش 

یابد. در بین عناصر معدنی مورد نیاز کاهش می

بدن، کلسیم و فسفر در درجه اول اهمیت قرار 

بنخدی کمیخی عناصخر دارند و منیزیم در طباه

معدنی در بدن، چهارمین کاتیون مهخم اسخت. 

فسفر سخه انخدام و هوموستاز کلسیم در احفظ 

هخا و : روده کوچک، کلیخهاصلی دخالت دارند

استخوان. غذه پستان نیز در دوران شخیردهی 

و جفت و جنین نیز در دوران آبستنی اهمیخت 

یابند. در بالغین، در احالت  سالمت، دریافت می

م بخر ئخطخور داکدام بهو یا اتالف کلسیم هیچ

ل رشخد و دوران دیگری غلبه نخدارد. در طخو

بارداری بایستی تعادل مثبخت کلسخیم احفخظ 

ریخزی شود. بر خالف کلسیم، هیچ غخده درون

کننده اولیه بر روی غلظت به تنهایی اثر تنظیم

نظخر کنخد ولخی بخهمنیزیم پالسما اعمال نمی

ریخخز تیروئیخخد، رسخخد سخخه غخخده درونمخخی

پاراتیروئید و فوق کلیخوی در امخر هوموسختاز 

وجود ناش داشته باشند، با این منیزیم در بدن

هورمونی آنچنان کنترل منیزیم تحتهوموستاز

 باشد.آنچه در کلسیم است، نمی شدید مانند

چالش اصلی گاوهای شخیری در دوران       

انتاال، افزایش ناگهانی و قابل مالاحظه نیازهای 

ای جهت تولید شیر است. در دوره پخس تغذیه

ای بسخیار ی تغذیخهرغم نیازهاعلی از زایمان،

شدید، میزان دریافت ماده خشک توسخ  دام 

ماند. ایخن در احد دوران قبل از زایش باقی می

کاهش و تغییرا  ایجاد شخده در فرآینخدهای 

هورمونی منجر به افزایش ماخادیر اسخیدهای 

و در نتیجه بخه   (NEFA)چرب غیر استریفیه 

گخردد. وقوع کتوز و کبد چخرب منتهخی مخی

ی در مرااحخل ابتخدایی پخس از گاوهخای شخیر

زایمان، نیازمند انرژی بیشتری هستند که این 

نیاز بایستی توس  جیره دریافتی تأمین گردد. 

با توجه به کاهش دریافت ماده خشک توسخ  

عنخوان های بدن بخهدام در این دوران از چربی

گردد. در صخورتی کخه منبع انرژی استفاده می

ز بافخخت میخزان فراخخوانی اسخخیدهای چخرب ا

اکسیداسیون و میزان خروج آنهخا از چربی، از 

گلیسرید تری کبد تجاوز نماید، منجر به تجمع

هخای کبخدی شخده و در نتیجخه درون سخلول

وارد سیکل کربس نشخده و  Aاستیل کوآنزیم 

 شود.به اجسام کتونی تبدیل می

پخخروپیلن گلیکخخول یکخخی از ترکیبخخا  

س از گلوکونئوژنیک است که در درمان کتوز پ

گیخرد. اکثریخت زایمان مورد استفاده قرار می

پروپیلن گلیکول بدون تغییر از شکمبه خخارج 

گردیده و تنهخا بخشخی از آن در شخکمبه بخه 

شود. پروپیلن گلیکول پروپیونا  متابولیزه می

وده توس  کبد به گلوکز تبدیل جذب شده از ر

گلیکخول  لیتر پروپیلن 1 روزانهشود.تجویز می

روز قبل از زایمان تا زمان  11خوراکی، صور به
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دار عیار سخرمی زایمان، منجر به افزایش معنی

قبل  NEFAگلوکز و انسولین و کاهش سرمی 

از زایمان و کاهش عیار بتاهیدروکسی بوتیرا  

(BHBA) در گاوهخای  قبل و پخس از زایمخان

ردد. نیاسخین یخک ممانعخت گتحت درمان می

عنوان یک مخاده کنده تجزیه چربی است و به 

افزودنی جهت پیشگیری و یا درمان کبد چرب 

گیرد. تجویز این و کتوز مورد استفاده قرار می

ترکیب منجر به افزایش گلوکز خون و انسولین 

هخخای پالسخخمایی ردیخخده و غلظخختسخخرمی گ

NEFA  و اجسام کتونی پالسما را به سخرعت

 دهد.کاهش می

 رسد کخه تجخویز خخوراکی محلخولبه نظر می

ترکیبخخا  معخخدنی یکلسخخیم، فسخخفر و  احخخاوی

منیزیم( و آلی یپروپیلن گلیکول و نیاسین( در 

ساعت پس از زایمخان،  42گاوهای شیری طی 

بخا  یخاد روی غلظت سرمی عناصر و ترکیبر 

روزهای پس از زایمان و پیشخگیری از  شده در

ها در دوره انتاخال پخس از کمبود ااحتمالی آن

 باشد. بخشتواند، اثرزایمان می

 

ای از مرااحخل بر طبخ  مختن، در مراحلخه -11

زندگی گخاو شخیری کخه بسخیار مهخم اسخت، 

. ..................... 

( دریافت و یا اتالف امالح معدنی از جمله کلسیم  7

 بر یکدیگر اثری ندارند.

( ممزان امیالح معیدنی و ترکمتیال  دیی در بیدن 2

حموان همزمیان بیا نوسیان در میادک جییه جمیرک 

 یابد.ایی کاهش میغذ

( نماز گاو به تغذیه برای تودمد شمر بسمار افیزایش          0

 یابد.می

( ممزان دریافت مادک جیه توسی  دا  از ممیزان 0

 شود. ن در دوران بارداری قتل از زایش کمتر می

عنخوان متن به کدام یک از موارد زیر، بخه -14

عاملی بازدارنده در درمان کبد چخرب و کتخوز 

 کند؟شاره میا

ربی بیمش از ( فراجوانی اسمدهای چرب از بافت چ7

هیا را اکسمداسیمون کامیل حدی که کتد بتوانید  ن

 نماید.

 .شوند( اسمدهای چربی که استریفمه ناممدک می2

ای افزودنی به جمیرک غیذایی دا  کیه با ی  ( مادک0

 شود.تسریع تجزیه چربی می

عیروف بیه ( یکی از ترکمتال کلوکونئوژنمه کیه م0

 پروپملن گلمکول است.

نویسنده متن، با کدام یک از موارد زیخر،  -13

 ؟ نداردموافات قطعی 

( همتسییتگی ممییان احتمییال ابییتال بییه بممییاری 7

متابودمه با افیزایش تودمید شیمر و تعیداد گاوهیای 

 شمری، همتستگی مثتت دارد.

( تعممن نقیش غیدد تمرودمید، پاراتمرودمید و فیو  2

نمییاز از مطادعییه ، بیییتاز منمییزی کلمییوی در هوموسیی

 نمست.

تواند حاصل کاهش ( ابتال به کتوز و کتد چرب می0

ممیزان دریافیت میادک جییه توسی  دا  در دوران 

انتقییال و تغممییرال هورمییونی در دا  در اییین دوران 

 باشد.

( تجییویز جییوراکی میلییودی کییه دارای ترکمتییال 0

سا ت پی   20معدنی و  دی باشد، چنانچه در طی 

ز زایمان صورل گمرد، اثری مثتت بیر کمتیود ایین ا

 ترکمتال دارد.

 

متن احاضر به ااحتمال زیخاد، متعلخ  بخه  -12

 باشد؟کدام بخش از یک مااله تحایای می

 ( مقدمه7

 ( چکمدک2

 ( روش کار0

 ( نتایج و پمینهادها0
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بیماری بخش فوقانی دستگاه تنفس، یک مشخکل 

ر جهان اسخت. ها در سراسشایع کلینیکی در گربه

زای اولیه اصلی را هخرپس ویخرو  عوامل بیماری

تشخکیل  گربخه و کلیسخی ویخرو  گربخه 1تیپ 

دهنخخد. بردتالبرونکخخی سخخاتیکا از عوامخخل مخخی

ویخخخه بخخخه همخخخراه دیگخخخر زای ثانبیمخخخاری

، شهخا از جملخه کالمیخدوفیالفلیمیکروارگانیسم

های هخوازی موجخود بخر مایکوپالسماها و باکتری

چشمی های عفونتیشتر در ایجاد سطح ملتحمه ب

مؤثرند. بنابراین مطالعه میزان آلودگی به هرپس و 

تخر کلیسی ویرو  به عنوان عوامل اولیه و شخایع

 ز اهمیت است. سندرم تنفسی فوقانی احائ بیماری

با این که واکسن علیه دو پخاتوژن اصخلی، یعنخی  

کلیسی ویرو  و هرپس ویرو  گربه در سراسخر 

شخود، امخا گسخترده اسختفاده مخی جهان به طور

شمی به خصخو  در چبیماری تنفسی و ضایعا  

هایی که به صور  دسته جمعی ها و گربهبچه گربه

شوند. همچنخان یکخی از مشخکال  نگهداری می

بالینی اصلی در این احیوانا  است. یکی از دالیخل 

شی از ایجاد ناقلین سالم در این امر ممکن است نا

هایی شده باشد. همچنین گربه های واکسینهگربه

که از مخادران مبختال بخه عفونخت پایخدار متولخد 

توانند در صور  کاهش ایمنی مخادر شوند، میمی

 م بالینی شوند.ئبه بیماری، مجدداً دچار عال

 DNAیخک  (FHV)هخا هرپس ویرو  گربه

ای، غشخادار، متعلخ  بخه جخنس ویرو  دورشته

رینه هرپس وی یرو  از تحت خانواده آلفاواریسالو

زوم و ویرو  غالباً به صور  اپخی DNAباشد. می

 DNAبخخه نخخدر  بخخه شخخکل ادغخخام شخخده در 

اند، وجود دارد و هایی که دچار عفونت شدهسلول

فعخال شخده و  به واسطه استر ، ویرو  مجخدداً

 ردد. خگمی عهخخهای راجایخجاد عفونختمنخجر به

وی محل اختفای ویرو  معموالً اعصخاب سخه قلخ

پخس از   هخای بیمخارگربخه %01باشد و صور  می

متناوبخاً  %41هخا گردند که از اینبیماری احامل می

 نمایند.ویرو  را دفع می

 RNAیخک  (FCV)هخا کلیسی ویرو  گربه

ای سخنس مثبخت متعلخ  بخه رشختهویرو  تک

خانواده کلیسخی ویریخده و جخنس وزی ویخرو   

وتیپ باشد. ویرو  با آن کخه دارای یخک سخرمی

ژنخی میخان های ژنتیکخی و آنتخیاست اما تفاو 

های مختلف منجر بخه تظخاهرا  فنخوتیای سویه

شخود. ها میهای متفاو  سویهمختلف مثل احد 

اساسخخی را در  کاسخخید کلیسخخی ویخخرو  ناخخش

هخای مختلخف ژنیکی بین ایزولخههای آنتیتفاو 

ترین فرضیه این [ محتمل1کلیسی ویرو  دارد. ]

هخای ویرو  در میخان میزبخان است که چرخش

متفاو  و به علت پاسخ ایمنی میزبخان منجخر بخه 

فراری و یک انتخاب مثبخت کخه  هایایجاد موتان

های مبتال به عفونت الاخا نی گربهیمتوس  پاسخ ا

شود، گردیخده و در نتیجخه منجخر بخه ایجخاد می

های جدید شده که این پدیده تکخاملی هخر سویه

توانخد گردد ولخی مخییچند سبب باای ویرو  م

کننده شکسخت تولیخدا  واکسخنی علیخه توجیه

کلیسی ویرو  باشد. مبتالیخان بخه  سویه واحشی

کلیسی ویرو  پس از بهبخودی، احامخل ویخرو  

کننخده سخال دفخع 4توانند احتی تا گردیده و می

 [4مستمر ویرو  باشند.]

هرپس ویرو  عامل اصلی التهاب بینی و نخای 

 Feline Viral Rhinotracheitisهخادر گربخه

(FVR)  است. ویخرو  دارای تمایخل بخافتی بخه

هخای فوقخانی بخخش اپیتلیوم ملتحمخه، قرنیخه و

[ 3ها اسخت. ]دستگاه تنفس و همچنین نوروسیت

دهخد و ها ر  میعفونت اولیه معموالً در بچه گربه
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ها پس از بهبودی، دچار عفونت پنهخان گربه 01%

 شوند.می

ویروسخخی، بعخخد از دوره  هخخای هخخریسدر عفونخخت

ساعتی، بیماری احخاد همخراه بخا  20تا  42مون خک

کنژیکتیویت دوطرفخی، ترشخحا  موکوسخی یخا 

شود. چرکی چشم، بینی، عطسه و سرفه ایجاد می

وم ملتحمه نکخروز شخده و خدر موارد شدید اپیتلی

م خآسیب به اپیتلیخوم قرنیخه باعخی ایجخاد زخخ

ای مخزمن هخر عفونتچشمی د [ عالئم2شود. ]می

 تا مه خروسی شامل التهاب خفیف ملتحخهریس وی

 

هخای قرنیخه، کراتیخت، کراتوکنژیکتیویخت زخخم

یم است. راه اصلی انتاال ویخرو ، تمخا  مسختا

حا  خادر بخه فرزنخد، توسخ  ترشخخویژه از مخبه

هخای ونتخنین ایجخاد عفخخی است. همچخمخاط

ای ویخرو  ی به همراه دفخع مخداوم یخا دورهدائم

 های جوان به علت وجخودشده است. گربه گزارش

احفاظخت بخا واسخطه  ای که بخیناحاملین و فاصله

بخه  ی مخادری و پاسخخیمنخبادی و کمبخود اآنتی

 بیمخارینسخبت بخه  ،واکسیناسخیون وجخود دارد

 مستعدترند.

 

بررسی کدام یک از مخوارد  هدف اصلی متن، -19

 باشد؟زیر، می

وییرو  بیه ( بررسی و توصمف اثر هیرپ  و کلمسیی 7

 هاوقوع معضلی کلمنمکی نزد گربه

هیا را هایی که دستگاک تنفسیی گربیه( توصمف ویرو 2

 هاکنند و چگونگی مقابله با  ن دودک می

هیا ین پرسش که چرا واکسمناسیمون گربیه( پاسخ به ا0

 ها کار مد نمست.های شایع ممان  ن لمه برجی بمماری

رپ  و وییرو  زاییی وییرو  هی( مقایسه اثر  دودگی0

های بخش فوقیانی دسیتگاک تنفسیی کلمسی در بمماری

 هاگربه

 

 

 

 

 

بر طب  متن، ااحتمال ابتالی کخدام دسخته از  -19

ها نسبت به بیمخاری احخاد هخرپس ویخرو ، گربه

 بیشتر است؟

 هایی که در جوار ناقلمن ساد  قرار دارند.( گربه7

در  هیاها، بیدون ارتتیاب بیا زیسیتگاک  ن( تمامی گربه2

 جهان

 های جوان( گربه0

 های مادر و در معرض استر ( گربه0

اطالعا  کافی برای پاسخ به کخدام پرسخش  -19

 ؟نداردزیر، در متن وجود 

I چرا واکسن علیه دو پاتوژن یکلیسی و هخرپس .

تنفسی و چشمی کارآیی  بیماریویرو ( در مهار 

 الزم را نداشته است؟

II کدام قسخمت . محل اختفای هرپس ویرو  در

 باشد؟از بدن گربه می

IIIهای هخرپس ویروسخی . عالمی بالینی عفونت

 کدامند؟

IV های ژنی میان سویههای ژنتیکی و آنتی. تفاو

 مختلف ویرو  کلیسی کدامند؟ 
7 )III, II  وIV 

2 )III  وIV  

0 )I  وII  

0 )IV  

 

بهترین جایگاه برای قرارگرفتن جمله زیر در  -10

[ مشخخ  2] [ و3[،]4[،]1هخای ]مارهمتن که با ش

 اند، کدام است؟شده

 «باشداعصاب سه قلو محل اختفای ویرو  می»

7[ )7] 

2[ )0] 

0) [0] 

0[ )2]

 پایان بخش اول
 



 

 

2 
بخش دوم                                                       

 

 

 راهنمایی:

ر سؤال مطرح شده، مورد تجزیخه و های این بخش، الزم است موقعیتی را که در هبرای پاسخگویی به سؤال

تری برای آن سؤال است، انتخاب کنید. کنید پاسخ مناسبای را که فکر میتحلیل قرار دهید و ساس گزینه

های مطرح شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیخان هر سؤال را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت

 رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید.تر به نظر میرا که صحیحنشده ولی قابل استنتاج است، پاسخی 
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عامل بیماری ماالریا از طری  نیش پشخه  -11

یابد و اسختفاده از ناقل آن به انسان انتاال می

بند در مناطای که ایخن بیمخاری متخداول پشه

تواند ابتالی کودکان به آن را کخاهش است، می

وجخود، کارشناسخان بهداشخت  دهد. بخا ایخن

بند بخرای کودکخان را در ایخن استفاده از پشه

 کنند.نمی مناط  توصیه

کدام یک از موارد زیر، در صورتی که صخحیح 

فرض شود، دلیلی محکم بخرای عخدم تمایخل 

کارشناسان بهداشت نسخبت بخه اسختفاده از 

 باشد؟بند میپشه

ا مؤثر هایی که در متارزک با پیه ماالریکش( حیرک7

 هستند، تأثمرال منفی بر سالمتی انسان دارند.

های دیگیر را نمیز ( نمش پیه ناقل ماالریا، بمماری2

 کند.به فرد منتقل می

( قرار گرفتن در معرض ماالرییا در سینمن پیایمن 0

شود که مقاومت بدن در برابیر  ن افیزایش با   می

ای از یابد و در نتمجه بعدها فرد دچار شکلِ کییندک

 شود.این بمماری نمی

هیای کودکیان ( اگرچه بیرای بسیماری از بممیاری0

واکسن وجود دارد، بیرای بممیاری ماالرییا واکسینی 

 مؤثر و کار مد وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه، پژوهشخخگران بخخرای مخخد  چنخخد مخخا -111

«  وتخا»کوچکی را به پشت احشخرا   هایالمپ

 که قادر بخه پخرواز نوعی احشره بومی زالندنو-

وصل کردنخد تخا بخرای اولخین بخار  -باشدنمی

های شبانه این احشخرا  را بخه بتوانند فعالیت

ین احشرا ، تفصیل مشاهده کنند. از آنجا که ا

گردنخد، مشخاهدا  شبانه به دنبال غخذا مخی

دانشمندان به مادار قابل توجهی، دانش مخا را 

درباره عخادا  غخذایی ایخن احشخره در شخب 

 افزایش خواهد داد.

های زیخر، الل فوق، بر کدام یک از فرضیهاستد

 استوار است؟

در « وتیا»( هیم  کیدا  از رفتارهیایی کیه حییرک 7

دهید، در طیول روز از هنگا  شب از جود نیان میی

 کند.این حیرک بروز نمی

( میققمن فق   القمند به میاهدک رفتیار غیذایی 2

این حیرک بودند و دذا توجهی به دیگر رفتارهای  ن 

 نکردند.

( در میییاهدک رفتارهییای غییذایی و شییتانه حیییرک 0

هیا و ابیزار بییری دیگیر، ، میققمن از تکنمه«وتا»

 های کوچه استفادک نکردند.جهت تقویت المپ

های کوچه به پییت ایین حییرک، ( اتیال المپ0

با   تغممر قابل توجهی در رفتار غذایی این حییرک 

 شود.در هنگا  شب، نمی
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رود که دم بسیار زیبخای میاگرچه گمان  -111

طاوو  نر، اساساً کار جذب طاوو  ماده را بر 

داند که چرا ایخن دم عهده دارد، اما کسی نمی

بسیار زیبای طاوو  نر چنین مزیت رقابتی را 

نمایخد. یخک در جذب طاوو  ماده ایفخا مخی

گیخری توضیح این اسخت کخه ااحتمخال جفخت

رد، طاوو  ماده با طاوو  نری که دم زیبخا دا

 بیشتر است.

کدام یک از موارد زیخر، خطخای اسختدالل در 

 کند؟توضیح فوق را بیان می

ای که باید توضمح دادک شود را بیه  نیوان ( پدیدک7

 کند. توضمح همان پدیدک اراده می

برای ییه گونیه از ییه  گمری را که فق ( نتمجه2

هیای دیگیر  ن باشد، به همه گونهجن  درست می

 دهد.جن  تعمم  می

دهید کیه هایی را به حموانال نسیتت میی( ویژگی0

 میخیاً انسانی هستند.

دهید ای را اراده می( به  نوان یه توضمح، فرضمه0

که در اصیل و اسیا ، قابیل تأیمید و ییا رد کیردن 

 باشد.نمی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها چشمهای اخیر جمعیت سنگدر سال -114

ی پست مانند هاای واحشی که در زمینپرنده–

کاهش قابل  –کندها زندگی میمزارع و چراگاه

شناسخان توجهی داشته است. برخخی پرنخده

این کاهش، به دلیخل معرفخی اعتااد دارند که 

کش جدید و نسبتاً مؤثرتری اسخت کخه احشره

رود کخه ایخن برای کنترل احشراتی به کار مخی

 کند. پرنده شکار می

کمکخی بخه اال  زیر، پاسخ به کدام یک از سؤ

 ؟کندنمیشناسان ارزیابی نظریه پرنده

هایی کیه از (  یا جمعمت این پرندگان در زیستگاک7

کش جدید استفادک نیدک است، کیاهش قابیل حیرک

 ای داشته است؟مالحظه

کیییش جدیییید در مقایسیییه بیییا (  ییییا حییییرک2

ز جود، جمعمت حیراتی را که های قتل اکشحیرک

مقیدار قابیل تیوجهی کننید، بیه ها تغذیه مییاز  ن

 کاهش دادک است؟

کش جدید را نستت بیه (  یا اکثریت مرد ، حیرک0

 دانند؟ضررتر میکش قتلی، ک حیرک

ی کیش جدیید بیرا(  یا قتل از اسیتفادک از حییرک0

هیا اتفیا  چی اودمن بار، کاهیی در جمعمت سنگ

 افتاد؟
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بنفش که به با افزایش مادار اشعه ماوراء -113

های ها در سالرسد، جمعیت قورباغهمی زمین

جخا کخه مخاده اخیر کاهش یافته اسخت. از آن

هخا در اثخر اشخعه وراثتی درون تخم قورباغخه

بیند و چخون کخه تخخم ماوراءبنفش آسیب می

ها ژالتینخی بخوده و بخا پوسخته و یخا قورباغه

توان شوند، میپوششی بازدارنده محافظت نمی

هخا، قورباغخه نتیجه گرفت که کاهش جمعیت

ااحتماالً به دلیخل افخزایش تشعشخعا  مخاوراء 

 باشد.بنفش می

که صخحیح  کدام یک از موارد زیر، در صورتی

 کند؟فرض شود، استدالل فوق را تأیید می

( در مناطقی که کمترین کاهش جمعمت قورباغیه 7

غذای های حیراتی که ک است، جمعمت گونهرخ داد

 کاهش یافته است. کنند،ها را تأممن میقورباغه

یعنیی -ها پییتالک( در بسماری از مناطقی کیه 2

 -گذارنییدحموانییاتی کییه تخیی  دارای پوشییش مییی

ها دارنید، جمعمیت قورباغیهزیستگاهی مییترک بیا 

 ها در حال کاهش است.پیتالک

یی که تخ  جود را زیرِ هاقورباغه( کاهش جمعمت 0

از  کننید، بسیمار کمتیرها و یا ماسه پنهان میسنگ

 کنند.هایی است که تخ  جود را پنهان نمیقورباغه

( حتی در مناطقی کیه افیزایش قابیل تیوجهی در 0

تیعیعال ماوراءبنفش وجود نداشیته اسیت، تعیداد 

تتیدیل بیه قورباغیه  هاقورباغیهبسمار کمی از تخی  

 شوند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواننخد های موجود در هخوا مخیآالینده -112

یدی یبارانی بخا اسخیدیته باعی ایجاد باران اس

که باران اسیدی به خودی  باال( شوند. در احالی

یر بخه سخزایی در اسخیدیته تواند تأثخود نمی

بخارد، ها میهایی که این باران بر آنپیکره آب

های تواند اسیدیته دریاچهداشته باشد ولی می

مجاور را با افزایش مواد پوسیده و فاسد کخف 

توجهی افزایش دهخد.  ها، به میزان قابلجنگ

توان گفخت کخه افزایشخی کخه در بنابراین می

اتفخاق افتخاده اسخت، « الف» اسیدیته دریاچه

هایی که در نزدیکی این دهد که باراننشان می

 اند. تر شدهاند، اسیدیدریاچه باریده

کدام یک از موارد زیر، در صورتی که صخحیح 

 کند؟فرض شود، استدالل فوق را تضعیف می

 زماییال کمفمت هوا که بیه تیازگی در منیاط   (7

دهنیدک انید، نییانانجا  شیدک« ادف»اطراف دریاچه 

 افزاییی جزیی در مقدار  دودگی هوا است.

ان در جییییوی ایییین کیییه چگونیییه ( دانییییمند2

هیای موجیود در هیوا با ی  بیاران اسیمدی  الیندک

 شوند، تواف ِ نظر ندارند.می

اند هایی واقع شدکهایی که در میل( حتی دریاچه0

بیارد، ممیزان که باران اسمدی زیادی در  نجیا نمیی

هییییا از ممییییزان اسییییمدیته  ب اسییییمدیته  ب  ن

و برشان از دیاظ حمال  هایی که منطقه دوردریاچه

است، بمییتر « ادف»گماهی شتمه به منطقه دریاچه 

 باشد.می

سییتردک درجتییان کییه بییه تییازگی در ( قطییع گ0

شروع شدک اسیت، « ادف»ه های اطراف دریاچجنگل

با   افزایش مقدار مواد پوسمدک و فاسد کفِ جنگل 

 شدک است. 
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از نظر اندازه از همنخوع خخود در –نوعی مارمولک درختی « الف»چون که ایگوانای بالغ ساکن جزیره  -119

محیطخی سختتر است، محااین بر این باورند که در هر دوره زادوولد، شرای  زیجزایر مجاور، بسیار کوچک

کند. محااین اند، احمایت میهای نسبتاً کوچکتر ایگوانا که تازه از تخم بیرون آمده، از باای بچه«الف»جیره 

درصد از  21درصد نوزادان دارای جثه کوچک و  11اند که در سه سال گذشته، هر سال همچنین کشف کرده

تر از تر، رااحتاین دلیل است که نوزادان با جثه بزرگاند و این اختالف، به نوزادان با جثه بزرگتر زنده مانده

 کنند.دست شکارچیان خود فرار می

درست و برای دیگخر جزایخر مجخاور، نادرسخت باشخد، « الف»کدام مورد، در صورتی که در خصو  جزیره 

 و دیگر جزایر است؟« الف»توضیح مناسبی برای تفاو  در اندازه جثه ایگوانا در جزیره 

کننید و در های دریایی از  ن ها تغذییه مییوجود دارد و فق  دو گونه از مرغ «ادف»سه گونه ایگوانا در جزیرک  ( دقمقا7ً

 شود.می جواراهای این جزیرک، طعمه مرغان ماهینتمجه درصد کوچکی از ایگوان

وممر ین امر، با   مرگشود و امی« ادف»( تغممرال متناوب جهتِ باد، هر ساده با   جیکی ممتد  ب و هوای جزیرک 2

 گردد.تر که سطح بدنیان، بمیتر است و به رطوبت بمیتری نماز دارند، میفراوان ایگواناهای بزرگ

 روند.های جانوری این جزیرک به شمار میترین گونهکنند، جزو قدیمیزندگی می« ادف»( ایگواناهایی که در جزیرک 0

به این جزیرک  وردک شیدند و در گذشیته شیکارچی « ادف»نمن اودمه جزیرک های وحیی که اودمن بار توس  ساک( گربه0

 باشد، از بمن رفتند.اصلی ایگوانا بودند، به ددمل نو ی بمماری که جای گربه ها می

                                          

 دومپایان بخش 
 



    

 

 

3 
 بخش سوم 

 

 

 راهنمایی:

ها را به دقت بخوانید و پاسخ صحیح را گیرد. سؤالیدر این بخش، توانایی تحلیلی شما مورد سنجش قرار م

 در پاسخنامه عالمت بزنید.
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تشخکیل  Dو  A ،B ،Cهخای دو نفر از بازیکن

را         « ب»و دو نفر دیگر، تشکیل تیم « الف»تیم 

پنخگ مساباه پینخگ 9دهند. این دو تیم، می

دهند که چهار مسخاباه بخه صخور  انجام می

انفرادی یهر بازیکن، دو بخازی انفخرادی بخا دو 

بازیکن تیم احریف( و یک مساباه، به صخور  

باشد. هر مسخاباه یخک برنخده دارد. تیمی می

 ها موجود است:اطالعا  زیر، در خصو  بازی

  ،در یکی از مساباا  انفرادیD  بهC  باخته

 است.

  در نتیجه مساباا  انفرادی، بخردC  بخرA 

 شود.دیده نمی

 B اش بخرده و در یکی از مساباا  انفخرادی

 در دیگری باخته است.

  اگرAاش را بخرده ، هر دو مساباه انفخرادی

 باشد، در مساباه تیمی باخته است.

 

 Cبه  Bهای انفرادی، اگر در یکی از بازی -119

باخته باشد، کدام یخک از مخوارد زیخر، لزومخاً 

 صحیح است؟

7 )Bاش با ، بازی انفرادیA دک است.را بر 

2 )Dاش را باجته است.، هر دو بازی انفرادی 

0 )D  وA تممی هستند.، ه 

0 )Bاش را بردک است.، بازی تممی 

 Bبه  Dهای انفرادی، اگر در یکی از بازی -119

باخته باشد، کدام تیم، برنده بازی تیمی شخده 

 است؟

7 )A  وD 

2 )A  وB 

0 )B  وC  

0 )A  وC  

 

مسابااتش ببخازد، کخدام  در تمام Dاگر  -110

اش یک از بازیکنخان زیخر، در بخازی انفخرادی

 را ببرد؟  Aتواند می

7 )D 

2 )B  وC  

0 )C 

0 )B 

 

، برنخده Cاش بخا در بازی انفرادی Bاگر  -111

های زیر، به طخور شده باشد، نتیجه کدام بازی

 قطع، مشخ  است؟

  Dو  A( بازی انفرادی بمن 7

 Bو  A( بازی انفرادی بمن 2

 ( بازی تممی0

  2و  7( موارد 0

 

 

 

 

 
 
 

 

 پاسخ دهید. 111تا  119های با توجه به اطالعا  زیر، به سؤالراهنمایی: 
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و  A ،B ،Cکاربری روی رایانه خود، چهار پوشخه 

D هخا های مختلف دارد. هر کدام از پوشهبا احجم

احاوی یکی از مواردِ عکس یا فیلم یا بازی یا نخرم

هخای بخا افزار هستند. این کاربر قرار است پوشه

 4و  1های به شماره DVDاحجم باالتر را روی دو 

بخخه  CDتخخر را روی دو احجخخمهخخای کخخمو پوشخخه

ذخیخره نمایخد. اطالعخا  زیخر،  4و  1های شماره

 موجود است:

  احجم پوشه احاوی فیلم، از احجم پوشهD  کمتر

 افزار، بیشتر است.و از احجم پوشه احاوی نرم

  پوشهA باشد، روی یخک که احاوی عکس نمی

 شود.ذخیره می DVDروی یک 

   رویCD  پوشه احاوی نخرم افخزار  نه، 4شماره

 .Cپوشه  نهشود، ذخیره می

  پوشهDباشد.، احاوی بازی نمی 

 

 

اگر پوشه احاوی بخازی، بیشخترین احجخم را  -111

، به طور قطع، احاوی کخدام Bداشته باشد، پوشه 

 مورد است و در کجا ذخیره شده است؟

 7شمارک  CD –افزار ( نر 7

 2شمارک  DVD –( بازی 2

 7مارک ش CD –(  ک  0

 2شمارک  CD -( فمل 0

 

 1شخماره  DVDاگر پوشه احاوی فیلم روی  -111

ذخیره شود، کدام یخک از مخوارد زیخر، صخحیح 

 ؟باشدنمی

 ( پوشه  ک ، بمیترین حج  را دارد.7

 حاوی بازی است. B( پوشه 2

 افزار، کمترین حج  را دارد.( پوشه حاوی نر 0

 حاوی نر  افزار است. C( پوشه 0

 

و  4شخماره  DVDاگر پوشه احاوی فیلم در  -114

پوشه احاوی بازی، کمترین احجم را داشته باشخد، 

ها را کدام یک از موارد زیر، به ترتیب احجم پوشه

از راست به چپ و از بیشترین احجم به کمتخرین 

 دهد؟احجم، نشان می

7 )C,A,D  وB 

2 )B, D, A  وC  

0 )C, D, A  وB   

0 )B, A,D  وC  

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر پوشه احاوی بازی که بیشترین احجخم را  -113

ذخیره شود،محتویا  پوشخه  DVDروی  ندارد،

های ذخیره شده روی کدام یک از موارد زیر، بخه 

 طور قطع مشخ  می شود؟

I .CD  1شماره 

II .CD  4شماره 

III .DVD  1شماره 

IV .DVD  4شماره 

7)III  وIV 

2 )I  وII 

0 )III,II,I  وIV 

0 )I  وIII 

                                                                                   

 

 پاسخ دهید. 111تا  119های با توجه به اطالعا  زیر، به سؤالراهنمایی: 

 پایان بخش سوم

 



     

 

 

4 

 

 بخش چهارم  
 

 

 راهنمایی:

های کمیخی، اسختعداد عخددی و های کمیی، شامل ماایسهاین بخش از آزمون استعداد از انواع مختلف سؤال

 ریاضیاتی، احل مسأله و ...، تشکیل شده است.

  های این بخش از آزمون، هر سؤال را بر اسا  به خاطر متفاو  بودن نوع سؤالتوجه داشته باشید

 ای که در ابتدای هر دسته سؤال آمده است، پاسخ دهید.دستورالعمل ویژه
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بین اعداد زیر، از چپ به راست، ارتبخاط  -112

خاصی برقرار است. به جخای عالمخت سخوال، 

 کدام عدد باید قرار بگیرد؟

  3   4   1    1   9   12  12   11؟      22  11
7 )75 

2 )21 

0 )71 

0) 70    

 
 

 

 

 

 

 

 221هخای برای احمل سه درخت بخه وزن -119

هخا کیلوگرم، آن 991کیلوگرم و  941کیلوگرم، 

ا  مسخاوی بخه لحخاز وزن تاسخیم را به قطع

ایم. اگر هر قطعخه توسخ  دو نفخر احمخل کرده

احداقل چند نفخر  شود، برای احمل کل قطعا ،

 الزم است؟

7 )02 

2 )11 

0 )00 

0 )10   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجخه  42زاویه از یک مثلخی  4تفاضل  -119

زاویه از همخان مثلخی  4باشد، اگر میانگین می

ای که در ایخن درجه باشد، بزرگترین زاویه 92

 تواند ایجاد شود، چند درجه است؟مثلی می

7 )10 

2 )711 

0)12 

0 )10 
 

 

 

 

 

 
 

خواهد از خانه تا محل قخرار شخصی می -119

با دوستانش را در یک مخد  زمخان مشخخ  

کیلخومتر  41وی اگر با سرعت متوس   .بایماید

دقیاه دیرتر بخه  1بر ساعت مسیر را بایماید، 

رسد. اگخر مسخیر را بخا سخرعت محل قرار می

 10کیلومتر بر سخاعت طخی کنخد،  31متوس  

د رسخید. وی دقیاه زودتر به محل قرار خواهخ

مسیر را با چه سخرعت متوسخطی بخر احسخب 

کیلومتر بر ساعت بایماید تا به موقع به محخل 

 قرار برسد؟

7 )5/21 

2 )5/22 

 توان تعممن کرد( نمی0

0 )1/25 

 

 

 

 

 

 را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید. 119تا  112های سؤال هر کدام ازراهنمایی: 
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شکل زیر، یک دایره و دو مربع یکسخان  -110

هخا دهد. یک رأ  هر کدام از مربعرا نشان می

هخا روی یگخر آنروی مرکز دایخره و دو رأ  د

 اند.محی  دایره واقع شده

 
 ادف                     ب             

 مساحت یکی از   مساحت ناحمه          

هاهاشور جوردک           مربع      

، «ب»و دیگری در ستون « الف»، شامل دو مادار یا کمیت است، یکی در ستون 110سؤال راهنمایی: 

ر ماادیر دو ستون را با یکدیگر ماایسه کنید و با توجه به دستورالعمل، پاسخ صحیح را به شرح زی

 تعیین کنید:

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

  را عالمت بزنید. 4تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ« ب»اگر مادار ستون 

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

تعیخین « ب»و « الخف»ای را بین ماادیر دو ستون   داده شده در سوال، نتوان رابطهاگر بر اسا  اطالعا

 را عالمت بزنید. 2نمود، در پاسخنامه گزینه 
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متری و همچنین اجاره بهخای ماهیانخه کخل ایخن  91جدول زیر، متوس  قیمت هر مترمربع از یک آپارتمان 

 پنج سال متوالی در یک شهر را نشان می دهد.آپارتمان در 

 
 

 

 

 

 
 

 
رمربخع ایخن رشد متوس ِ قیمت هخر مت -111

، 1309نسبت به سخال  1311آپارتمان در سال 

 تاریباً چند درصد بوده است؟

7 )21% 

2 )01% 

0 )20% 

0 )20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

ای که مستأجر ، کل اجاره1309در سال  -141

در طول سال به مالک آپارتمان پرداخت کرده 

است. تاریباً چند درصد از قیمت یک دانگ از 

 در آن سال بوده است؟ این آپارتمان

7 )02% 

2 )07% 

0 )01% 

0 )25% 
 

 سال
 متوس  قیمت هر مترمربع

 آپارتمان یبر احسب هزار تومان(
 قیمت اجاره بهای ماهیانه

 آپارتمان یبراحسب هزار تومان(
1309 999 491 
1309 099 391 
1300 1111 391 
1301 1111 211 
1311 099 391 

متن زیر را به دقت بخوانید و بر اسخا  اطالعخا  موجخود در جخدول و نمخودار زیخر، بخه  راهنمایی:

 پاسخ دهید. 141و  111های سؤال

 چهارمپایان بخش 
 



     

 

 

 

 

 

 
 

 

 های تشریحی پاسخ
 سؤاالت استعداد تحصیلی آزمون دکتری 

 3131متمرکز( داخل )نیمه

دامپزشکیگروه آزمایشی 
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 3گزینه  -11

زو  حفی  تعیادل به  د  تأثمر امالح معدنی بر یکدیگر در دوران سالمت دا  بادغ و نمیز دی 20-05: جطوب 7رد گزینه 

 امالحی مثل کلسم  و فسفر و نمز منمزی  در دوران رشد و بارداری اشارک کردک است. 

به کاهش ممزان دریافت مادک جیه جمرک اشارک کردک است. همچنمن بیه دیزو  تعیادل مثتیت  70: در ج  2رد گزینه 

 ت.کلسم  و منمزی  پالسما اشارک شدک است اما حرفی از ترکمتال  دی نیدک اس

 کند. ای جهت تودمد شمر اشارک میمتن به افزایش ناگهانی و قابل مالحظه نمازهای تغذیه 01تا  00: جطوب 0گزینه 

متن اشارک کردک است که ممزان دریافت مادک جییه در حیدِ دوران قتیل از زاییش بیاقی  07و  01: جطوب 0رد گزینه 

 یابد.ماند و کاهش نمیمی

 

   3گزینه  -14

 گمرد. این امر برای تأممن انرژی صورل می 55تا  01: طت  جطوب 7رد گزینه 

 : چنمن چمزی در متن مطرح نیدک است.2رد گزینه 

کنندک تجزیه چربی کنندک تجزیه چربی در درمان مؤثر است، بنابراین تسریعیه ممانعت 17-10: طت  جطوب 0گزینه 

  املی بازدارندک جواهد بود.

 متن اشارک کردک که این ترکمب در درمان مؤثر است، بنابراین بازدارندک نمست. 01تا  51: جطوب 0رد گزینه 

 

 2گزینه  -13

های متابودمه همگا  بیا افیزایش تودمید شیمر و جمعمیت گلیه متن بر افزایش ابتال به بمماری 7-0: جطوب 7رد گزینه 

 گاوهای شمری اشارک دارد.

رسد این سه غدک در امر هوموستاز منمزی  در بدن نقیش به نظر می متن اشارک شدک که 01-05: در جطوب 2رد گزینه 

داشته باشند. اگرچه نویسندک با قطعمت این موضوع را بمان نکردک اما جمله مطرح شدک در این گزینه نمز به قطعی بودن 

 نظر نویسندک اشارک نکردک است.

یافیت میادک جییه و تغممیرال فراینیدهای متن به صراحت بمیان کیردک کیه کیاهش در 05تا  01: جطوب 0رد گزینه 

 هورمونی با   وقوع کتوز و کتد چرب می شود.

: پاراگراف  جر متن این موضوع را در حد یه پمینهاد مطرح کردک و با  ن کامالً و بیه صیورل قطعیی موافقیت 0گزینه 

 نیدک است.

 

   1گزینه  -12

 های  نها و اراده راهکارهای پمینهادی است.و چادش جالصه شامل تعریف دورک انتقال، میکاللطور ساجتار متن به

 : متن طوالنی تر از  ن است که متعل  به چکمدک باشد.2رد گزینه 

 : روش کار اراده نیدک است.0رد گزینه 

 : جزدی است و فق  بخیی از متن را شامل می شود. 0رد گزینه 

 

 1گزینه  -19

 ن مطرح نیدک است.: در مورد روش مقابله، چمزی در مت2رد گزینه 

 : در متن به این موضوع ه  اشارک شدک است اما تنها بخیی از متن است و جزدی است.0رد گزینه 

 ای صورل نگرفته است.: مقایسه0رد گزینه 
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   3گزینه  -19

 های جوان نستت به این بمماری اشارک کردک است.به مستعدتر بودن گربه 11-15جطوب 

 

 2گزینه  -19

Iهیایی کیه از های واکسمنه یا گربهاف دو  متن به این سؤال پاسخ دادک شدک است: ایجاد ناقلمن ساد  در گربه. در پاراگر

 شوند. مادران متتال به  فونت پایدار متودد می

II  باشد.متن اشارک شدک که میل اجتفای ویرو  معموالً ا یاب سه قلوی صورل می 00. در ج 

III بادمنی این  فونت اشارک کردک است.متن به  الد   01-11. جطوب 

IV  ها چه هسیتند پاسیخی دادک نییدک به وجود اجتالف اشارک شدک اما با این که این اجتالف 07. با وجودی که در ج

 است.

 

 4گزینه  -10

 ها است.در جمله قتل اشارک شدک که ویرو  دارای تمایل بافتی به نوروسمت

 

   3گزینه  -11

تواند ابتال به ماالریا را کاهش دهد، کارشناسان بهداشت استفادک از  ن را برای کودکان مناسب میبند با وجودی که پیه

 0بند باید وجود داشته باشد یا میکلی در  د  ابتال بیه ماالرییا. گزینیه دانند. بنابراین یا میکلی در استفادک از پیهنمی

 بمان میکل در مورد  د  ابتال به این بمماری است.

 گمری صورل سؤال ندارد.: ربطی به فرضمال و نتمجه0و  7زینه رد گ

 کند.: نظر کارشناسان را تضعمف می2رد گزینه 

 

 2گزینه  -111

های کوچکی به  نها وصل کردند. این امر زمانی موف  جواهید پژوهیگران جهت میاهدک رفتار غذایی حیرال وتا، المپ

 ای صورل گرفته است.ایی این حیرک نداشته باشد وگرنه کار بمهودکبود که وصل کردن المپ تأثمری در رفتار غذ

 

 1گزینه  -111

 

 3گزینه  -114

 ها اشارک دارد.کش در کاهش جمعمت پرندک: پاسخ به این سؤال به تأثمر میرف حیرک7رد گزینه 

 کند.ان است کمه میها که غذای پرندگکش بر جمعمت حیرک: پاسخ به این سؤال به تأثمر میرف حیرک2رد گزینه 

انید با ی  کیاهش کند که  وامل دیگری که در گذشیته وجیود داشیته: پاسخ به این سؤال ما را مطمئن می0رد گزینه 

 کش است.ها ناشی از میرف حیرکها نیدک و کاهش جمعمت پرندکپرندک

 

 3گزینه  -113

 کند. الل صورل سؤال را تضعمف میداند و استدها می:  امل کاهش جمعمت را غذای قورباغه7رد گزینه 

های  نها دارای پوشیش اسیت کند زیرا که جممعت حمواناتی که تخ : به  د  تأثمر اشعه فرابنفش اشارک می2رد گزینه 

 کند. نمز کاهش یافته است. بنابراین استدالل را تضعمف می
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هیا کیاهش شعه ماوراءبنفش جممعت قورباغهکند که در صورل وجود پوشش و در نتمجه کاهش اثر ا: تأیمد می0گزینه 

 یابد.نمی

 کند.: به  د  تأثمر اشعه مارواءبنفش اشارک کردک و در نتمجه استدالل صورل سؤال را تضعمف می0رد گزینه 

 

 2گزینه  -112

ال  مدک داند. در حادی که در توضمیال صورل سؤتر شدن باران میتر شدک دریاچه ادف را اسمدیاستدالل  امل اسمدی

تواند اسیمدیته بارد، ندارد ودی میهایی که بر  نها میکه باران اسمدی به جودی جود تأثمر بسزایی در اسمدیته پمکرک  ب

ها به ممزان قابل توجهی افزایش دهد. این موضوع همان های مجاور را با افزایش مواد پوسمدک و فاسد کف جنگلدریاچه

 کند.دک و بنابراین استدالل صورل سؤال و  امل باران اسمدی را تضعمف میمطرح ش 0چمزی است که در گزینه 

 

 4گزینه  -119

ماننید، ایگوانیای درصد نوزادان دارای جثه بزرگتر زندک میی 01درصد نوزادان دارای جثه کوچه و  71رغ  این که  لی

ست. بنابراین ایگوانای دارای جثه بزرگتیر ر اتبادغ ساکن جزیرک ادف نستت به همنوع جود در جزایر مجاور، بسمار کوچه

 روند. روند و در جزایر مجاور ایگوانای دارای جثه کوچه بمیتر از بمن میدر جزیرک ادف بمیتر از بمن می

شیود و اگیر در جزاییر اطیراف تیر مییاگر در جزیرک ادف درست باشد با   مرگ بمیتر ایگوانای با جثه بیزرگ 2گزینه 

مانند، بادغ شوند و در نتمجه ایگوانای بادغ دارای جثیه شود همان درصدی که از نوزادان باقی میمی نادرست باشد، با  

 ها بمیتر باشد.بزرگ در سایر جزیرک

 

 1گزینه  -119

باجتیه اسیت و  Cبیه  Dهر بازیکن دو بازی انفرادی با دو بازیکن تم  حریف دارد. طت  شرب، در یه مسابقه انفیرادی 

تممیی که باید ه  Dو  Bبا  Cهای انفرادی باجته است. بنابراین بازی Cبه  Bله در یه بازی انفرادی طت  صورل مسئ

 است. Cتممی ه  Aباشند بودک که هر دو را بردک است. در نتمجه 

 
 مسابقه انفرادی Dو  Bبا  Aمیخص شدک دیگر بازی انفرادی ندارد، در نتمجه بر طت  جدول  Cچون دو بازی انفرادی 

باجته، باید در مقابل  Cیکی از مسابقال انفرادی را بردک و یکی را باجته است که چون در مقابل  B، 0دارد. طت  شرب 

A  بردک باشد. اما میخص نمست در بازیA  وD .چه کسی بردک است 
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 3گزینه  -119

باجتیه  Bبیه  Dزی انفیرادی باجته است و طت  صورل سؤال در یکی با Cبه  Dدر یه مسابقه انفرادی  7طت  شرب 

تممی بیودک ه  Dو  Aکه تم  حریف هستند، مسابقه دادک و هر دو را باجته است. همچنمن  Cو  Bبا  Dاست. بنابراین 

 مسابقه انفرادی داشته است. Cو  Bکه با 

 
 Aایید در مقابیل بیردک، ب Dیکی از مسابقال انفرادی را بردک و یکی را باجته است که چون در مقابیل   B،0طت  شرب 

بردک است. طت  شیرب  A ،Aبا  Cشود، در نتمجه در مسابقه انفرادی دیدک نمی Aبر  C، برد 2باجته باشد. طت  شرب 

 Cو  Bباجتیه و تیم   Dو  Aهر دو بازی انفرادی را بردک است، مسابقه تممی را باجته است. بنیابراین تیم   A، چون 0

 برندک شدک است.

 
 

 2گزینه  -110

 میخص است.  Dباجته است. بنابراین یه رقمب  Cبه  D، دریه مسابقه انفرادی 7شرب  طت 

و  Bتممیی هسیتند و ه  Cو  Aبردک باشد. بنیابراین  Aاست که طت  صورل سؤال باید  D ،Aحادت اول: رقمب دیگر 

D  تممی.ه 
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 میخص نمست. Bزی با را بردک ودی در مورد باDبازی جواهد داشت که بازی با  Dو  Bبا  Aدر نتمجه 

و  Aتممی است نمز باجته و ه  Bهمه مسابقاتش را باجته است، بنابراین در مسابقه تممی که با  Dطت  صورل سؤال، 

C .بردک اند 

 
 

های انفرادی تممی هستند. پ  بازیه  Cبا   Bتممی است و ه  Aبا  Dاست. بنابراین  D  ،Bحادت دو : رقمب دیگر 

A  باB  وC برد 2. طت  شرب است ،C  برA شود پ  دیدک نمیA  در مسابقه انفرادی باC .برندک شدک است 

 Bو  Cتممی است باجتیه و ه  Aهمه مسابقاتش را باجته است، بنابراین در مسابقه تممی که با  Dطت  صورل سؤال، 

 اند.برندک شدک

در بیازی  Bبازنیدک باشید. در نتمجیه  Aاست میخص نمست و ممکن  Bو  Aدر هر دو حادت اول و دو ، تکلمف بازی 

 ، ممکن است  ن را بترد.Aانفرادی با 
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و  Dبردک است. بنیابراین  Dدر بازی انفرادی با  7باجته است و طت  شرب  Bدر بازی انفرادی با  Cطت  صورل سؤال 

B  تممی و هA  وC  تممی هستند.ه 

 



     701 

 

 

 

 

 
را  Aباید بازی با  0را بردک، طت  شرب  Cبازی با  Bابقه انفرادی داشته باشد و چون مس Dو  Bباید با  Aطت  جدول 

 میخص نمست. Dو  Aبازندک شود. تکلمف بازی 

 
 

 :111-113توضیح کلی برای سؤاال  

 افزار       حج  پوشه نر  <حج  پوشه فمل  < Dداری : حج  پوشه  7طت  شرب 

 افزار نمست.حاوی فمل  و نر  Dبنابراین پوشه 

 حاوی بازی نمست. D، پوشه 0همچنمن طت  شرب 

 CDتا  2افزار بمیتر است و حاوی  ک  است. همچنمن چون حج   ن از دو پوشه حاوی فمل  و نر  Dبنابراین پوشه 

 ذجمرک جواهد شد. DVDحتماً روی  Dداری ،  DVDتا  2و 

 شود.ذجمرک می DVDروی  Aه ،  2طت  شرب شمارک 

 CDروی  Cو  Bشیود و ذجمرک میی DVDنمز روی  Aشود، ذجمرک می DVDحاوی  ک  است و روی  D بنابراین

 CDو  Bحیاوی  2شیمارک  CDنتیودک و بنیابراین  Cحیاوی  2شیمارک  CD، 0شوند. همچنمن طت  شرب ذجمرک می

 است. Cحاوی  7شمارک 
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ذجمرک می شود و مطاب  با جدودی که اراده شدک،  DVDی بازی، بمیترین حج  را داشته باشد، روی اگر پوشه حاو

 حاوی بازی جواهد بود. Aپوشه 

 

D C B A 

     ک 

DVD 1CD 2CD DVD 
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  جواهد بود که طت B. بنابراین حاوی پوشه Cافزار است و نه پوشه ، نه حاوی پوشه نر 2شمارک  CD، 0طت  شرب 

 افزار است.ذجمرک جواهد شد که نر  7شمارک  CD، روی  Cجدول فمل  است و 
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 7شیمارک  DVDحاوی فمل  جواهید بیود کیه روی  Aهای صورل سؤال، پوشه با توجه به توضمیال قتلی و طت  دادک

 ذجمرک شدک است.  2شمارک   DVDی رو Dذجمرک شدک و پوشه 

 

 

 

 CDمانیدک اسیت، بنیابراین افزار و بازی باقیافزار نمست و طت  جدول فق  نر ، حاوی نر 2شمارک  CD، 0طت  شرب 

 افزار است. حاوی نر  7شمارک  CDحاوی بازی و  2شمارک 

 

 

 
 

باشد. همچنیمن دو است، می Aبمیتر از حج  پوشه حاوی فمل  که در اینجا  D، حج  پوشه 7: طت  شرب 7رد گزینه 

 بمیترین حج  را دارد.  که حاوی  ک  است، Dاند. بنابراین پوشه ذجمرک شدک CDپوشه دیگر روی 
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 افزارحج  پوشه نر  >حج  پوشه فمل   > D: حج  پوشه 7طت  شرب 

 و چون طت  صورل سؤال پوشه بازی کمترین حج  را دارد:

 حج  پوشه بازی >افزار حج  پوشه نر  >حج  پوشه فمل   > D* حج  پوشه 

 2شمارک  CD، 0ذجمرک شدک است. طت  شرب  2شمارک  DVDحاوی فمل  است و روی  A مطاب  با توضمیال قتلی،

 حاوی بازی است. 2شمارک  CDافزار و حاوی نر  7شمارک  CDافزار نمست، بنابراین حاوی نر 

 

 

 

 حج  پوشه <حج  پوشه  <حج  پوشه   <حج  پوشه 

B              C               A               D 

D C B A 

 بازی    ک 

DVD 1CD 2CD DVD 

D C B A 

 بازی فمل  افزارنر   ک 

DVD 1CD 2CD DVD 

D C B A 

 فمل     ک 

2DVD 1CD 2CD 1DVD 

D C B A 

 فمل   بازی افزارنر   ک 

2DVD 1CD 2CD 1DVD 

D C B A 

 فمل  بازی  افزارنر   ک 

2DVD 1CD 2CD 1DVD 
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افیزار نمسیت، بنیابراین حاوی نر  2شمارک  CD، 0است. طت  شرب  Aپوشه حاوی بازی، پوشه مطاب  توضمیال قتل، 

CD  حاوی فمل  بودک و  2شمارکCD  افزار است.نر  حاوی 7شمارک 
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  لمه میترک بزرگترین مقسو  حداقل تعداد قطعال با ابعاد مساوی  حداقل نمروی کار 

                                                   
zyx

560520440
 

                                                       

 تعداد قطعال    تعداد قطعال     تعداد قطعال                                                

40560,520,440   . .ب 

38141311  تعداد قطعال














14

13

11

z

y

x

 

 برای حمل هر قطعه دو کارگر الز  است: 
76238   
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24ba 

180زوایای داجلی مثل   مجموع cba 

 

 

D C B A 

افزارنر   ک   بازی  فمل   

DVD CD1 CD2 DVD 
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54
2


ba

 

 یا 

54
2


 ca

 

 یا 

54
2


 cb

 

54اگر 
2





ba

  

108ba 

24ba 

724266  cba 

54اگر 
2





ca

 

180,108  cbaca 

129672  cab 

24ba 

54اگر 
2





cb

 

180,108  cbacb 

604872  cba 

24ba 
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t

x
V   و

V

x
t  زمان t  ×سر ت V  =افتمس x 

زمان مناسب بر حسب سا ت  t

h

km

x

60

9

20

 

 رسمدک.قدر سا ت باید زودتر میاین

زمان مناسب بر حسب سا ت  t

h

km

x

60

18

30

 

 رسمدک.قدر سا ت باید دیرتر میاین

       ht
60

72

60

981

60

9

20

27



 

h

km

t

x
V 5.22

60

72

27
     

kmx

xx

xx

27

60

27

60

23

60

18

3060

9

20
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2r مساحت دایرک 

2r ها مساحت هر کدا  از مربع 

 

4

2r
  مساحت ربع دایرک به  لت زاویه90 مساحت این بخش = 

2

2r











4
2

2
2 r

r


  مساحت بخش هاشور جوردک 

 مساحت دایرک      90دو قطاع                       

 

 مساحت ناحمه هاشور جوردک           مساحت یکی از مربع

                                                 
2

2r
                              2r 

                                                

                                                   1                                 
2
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 10متوس  قممت هر متر مربع  پارتمان در سال :تومان  015111

 11متوس  قممت هر متر مربع  پارتمان در سال :تومان  115111

 10نستت به سال  11رشد متوس  قممت در سال : 115111-015111=211111تومان 

%6.29
000.675

000.200
 درصد رشد متوس 
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 7011تومان :قممت اجارک بهای ماهمانه  پارتمان در سال  051111

000.200.412000.350اجارک بهای سادمانه  پارتمان  

 

 

 

< 

 

 ماک 72هر سال = 
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                  115111 تومان :متوس  قممت هر متر مربع  پارتمان در سال 7011
6

70
000.875   

 متری 11 پارتمان 

 دانگ 0هر  پارتمان = 

 

%41

6

70
000.875

000.200.4




 

 

 

 

  

 

متر مربع
6

70
 متری  11یه دانگ از  پارتمان 

متوس  قممت یه دانگ 

 متری 11از  پارتمان 

 اجارک بهای سادمانه  پارتمان

 قممت یه دانگ از  پارتمان 


