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 مولفمقدمه 

0 آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یکی از صورت گرفتدکتری به صورت نیمه متمرکز  پذیرش مقطعکه  0931از سال       

های هوش0 سابقه همکاری با ناشرین در خصوص کتب آزموناعالم شد. های آزمایشی موارد آزمون سراسری در تمامی گروه

GMAT 0های برگزاری دوره ها( و همچنین سالGMATسنجی0 استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت )استعداد

آزمون و تغییرات گردید. با هر بار برگزاری  کتاب استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتریلیف ساز تأالمپیادهای ریاضی0 زمینه

ها0 مطالب آن به نحوی تنظیم شد که مطالعه دانشجویان در کالس دبا توجه به بازخور همچنین. شدنیز ویرایش  مذکورآن0 کتاب 

 .شودتر برای مخاطبان ساده کتاب

 

وم رسیده است0 و به چاپ بیست و س شده اساسیویرایش به صورت کامل کتاب استعداد تحصیلی در حال حاضر  چهار بار      

متقاضیان آزمون دکتری به کیفیت مطالب ارائه شده در کتاب0 فارغ از هیاهوی تبلیغاتی و  دادن که این موضوع نشان از اهمیت

 ای موسسات بزرگ دارد.رسانه

 

در سراسر کشور  با توجه به ارتباط مستمر با متقاضیان آزمون دکتری0 در فضای مجازی0 و برای ایجاد فضای عادالنه آموزشی     

برای پاسخگویی به این شد. برای آموزش مفاهیم استعداد تحصیلی احساس می ایهمانند تهران0 نیاز به مرجعی مختصر و رسانه

 کند تهیه کنم.نیاز0 تصمیم گرفتم فیلم آموزشی حاضر که مطالب مهم آزمون را به صورت فشرده بیان می

 

0 مباحث پرتکرار آزمون مختصرسعی بر این شد تا در زمانی  .استو کلیدی هر بخش این فیلم آموزشی شامل نکات مهم      

ها انتخاب ای از مفاهیم و تکنیکاند0 با هدف آموزش دستهبررسی و آموزش داده شود. سواالتی که در این مجموعه حل شده

 شدند.

 

 عزیزان هستم.در پایان از طریق سایت شخصی پذیرای انتقادات0 پیشنهادات و نظرات شما 

 موفقیت آرزویبا 

 هادی مسیح خواه
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 جزوه استعداد تحصیلی 

 آزمون دکتری
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 فهرست مطالب
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 درک مطلببخش اول: 

تواندد بسدته بده اندد کده خالقیدت میم اجتماعی به این نکته پی بردهشناسان علودر طول چند سال گذشته، روان

که چه شرایطی ها است و اینآید در باب همین موقعیتها و فضا، در افراد تغییر کند. البته سؤالی که پیش میموقعیت

ر چیدزی کده در است. بر طبق نظریه سطح ادراکی، هد« مسافت روانی»کند؟ یک پاسخ فاصله یا تر میافراد را خالق

کنیم، در چارچوب این نظریه است. همچنین تغییر دیدمان در باب یک مشدکل خدا ، لحظه اکنون آن را تجربه نمی

نظیر تالش برای گرفتن یک زاویه دید جدید از افراد دیگر یا تفکر در مورد یک سدؤال يیرمعمدول نیدز در محددوده 

 قابل تعریف است. « فاصله روانی»

طح ادراکی، فاصله روانی تأثیر زیادی روی ذهنمان از اشیاء دارد؛ به نحوی که مثالً خبرهای دور به بر طبق نظریه س

شدوند. یدک گیداه تر و بازتر در ذهن نمایان میبندد و چیزهای نزدیک محکمنحو خالصه و چکیده در ذهن نقش می

گدردد. امدا یدک نمدایش مزه و بوی آن برمیذرت را در نظر بگیرید. یک نمایش محکم و باز، به شکل و اندازه، رنگ، 

الرشد بنگرد. این طرز نگداه چکیده و خالصه، ممکن است به ذرت صرفاً به عنوان منبعی برای انرژی یا یک گیاه سریع

ممکن است خواه ناخواه ما را به تفکر در مورد موضوعات دیگر در ذرت جلب کند؛ نظیر منبعی برای اتانول یا استفاده 

دهد، این است که چطور تفکرِ به اصدطال  ن خا  برای مصرف کودکان. بنابراین چیزی که این مثال نشان میاز گیاها

الرشد )ذرت( و سوخت خودروها کند که مفاهیم ظاهراً نامرتبط مثل گیاهان سریعچکیده و خالصه، به افراد کمک می

 )اتانول(، را به هم پیوند دهند و مفهومی نو بسازند. 

کنندگان خواسته شدد کده تر تأثیر فاصله روی خالقیت بررسی شد. در اولین بررسی، از شرکتعات دقیقدر مطال

بیندی طور کده پیشهای حمل و نقل را به عنوان یک آزمون کلی از خالقیت تهیه کنندد. همدانفهرستی از انواع راه

هدای حمدل و نقدل را نسدبت بده ری از راهکنندگانی که از راه دوری آمده بودند، تعداد بیشتر و بهتدشد، شرکتمی

کنندگان راه نزدیک ارائه کردند. در دومین بررسی نیز نتایج مشابهی حاصل شد. مثالً یک مشکل مطر  شدده شرکت

ای که در آن محبوس بود فرار کند. در اتاق خود طنابی پیدا کرد کده بدین نحو بود: یک زندانی به فکر افتاد که از قلعه

کرد. زندانی این طناب را به دو تکه تقسیم کرد و سپس دو تکه رسیدن به خارج قلعه و زمین را تأمین میتا نصف راه 

گویند. جواب این بود که زندانی « بینشی»گونه مسایل، مسایل را به هم گره زد و فرارکرد؛ حاال بگویید چگونه؟ به این

الیاف را به هم گره بزند و فدرار کندد. بدرای چندین مسدایل  طناب را نه از عرض، بلکه از درازا جدا کرده که توانسته

هدزار  1کنندگان گفته شد که سؤاالت به وسیله یدک مؤسسده در کالیفرنیدا، یعندی بینشی، به یک دسته از شرکت

کیلومتر دورتر )شرایط بددون فاصدله( طدر   1کیلومتر دورتر )شرایط فاصله( و به دسته دیگر گفته شد در ایندیانا، 

رفدت، طور کده انتظدار میاست. به سومین گروه، به عنوان شاهد، هیچ اطالعاتی از موقعیت داده نشدد. همدانشده 

مسایل بیشتری را نسبت به گروه شاهد و گروه بدون فاصله حدل کردندد. چدون « فاصله»کنندگان در شرایط شرکت

 شدند!تر حل میرسیدند، آسانمسایل دورتر به نظر می
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کندد. ترین نشانه دال بر فاصله روانی، به خالقیتِ بیشتر کمک میت، نشان دادند که حتی کوچکاین دسته مطالعا

ایدن مسدایل از جدای »های مختلف کامالً نامرتبط بود، صرفاً گفتن این موضوع که اگرچه موقعیت جغرافیایی آزمایش

تأثیر عملکدرد مسدافت مدوقتی را روی شد. در تحقیقات دیگری که تر منتهی می، به تفکر خالق«آیندخیلی دور می

شدان را تصدور کنندگان خواسته شد یک سال بعدِ زندگیداد، از شرکتخالقیت و بینش افراد مورد سنجش قرار می

کردندد، کنندگانی که یک روز را در آیندده دور تصدور میکنند )آینده دور( و یا یک روز بعد )آینده نزدیک(. شرکت

 ت به کسانی که روز بعد را تصویر کرده بودند، حل کردند. مسایل بینشی بیشتری نسب

گوید که با برداشتن چند قدم ساده نظیر سفر به یدک مکدان این تحقیقات، کاربردهای عملی مهمی دارد. به ما می

های يیرمعمدول بدرای مدوارد واقعدی، دورتر و حتی ارتباط با افرادی که برای ما آشنا نیستند و پیدا کردن جانشدین

خالقیت خود را افزایش دهیم. بهتر است اضافه شود که شاید یکی از تأثیرات محیط مدرن که دسترسی افدراد را بده 

آورد، این باشد که به افزایش خالقیت افراد کمدک های دورتری برایمان فراهم میها و يذا از مسافتموسیقی، دیدنی

و « ایتفکر چکیدده»ه فراهم شدن زمینه آنچه که از آن به عنوان ها، بلککند؛ نه به خاطر مواجه شدن با انواع ایدهمی

 یاد شد.« ایخالصه»

 دهد؟ های زیر، پاسخ مییک از پرسشمتن فوق، به کدام (7

 دهند؟ هایی از خود نشان میها و فضاهای مختلف0 چه نوع خالقیتافراد در موقعیت (0 

 دهد؟ ت را افزایش میچگونه افزایش مسافت یا فاصله روانی0 خالقی (2 

 تعریف خالقیت بر طبق نظریه سطح ادراکی چیست؟  (9 

 های موجود برای آموزش فاصله روانی کدامند؟روش (1 

 کند؟ کدام مورد، نظر نویسنده درباره مسافت روانی را به بهترین نحو بیان می( 1

 ارد. داند که با خالقیت همبستگی دای میآن را سرآغاز تفکر خالصه (0 

 شود. داند که تحت تأثیر خالقیت فرد0 کم یا زیاد میآن را یک ویژگی فردی می (2 

 کند. داند که به درک بهتر لحظة اکنون0 از طریق رشد خالقیت کمک میآن را عامل مهمی می (9 

 داند. های محیط مدرن میآن را یکی از ویژگی (1 

 دهد؟ ه بهترین شکل ممکن، نشان میکدام مورد، ساختار اطالعاتی متن را ب(  4

 دهد. هایی از آن0 ارائه میکند و مثالمفهوم فاصله روانی را تعریف و توصیف می (0 

 کند. گیری میها نتیجهشمرد و نهایتاً از آنهای گوناگون را برمینتایج پژوهش (2 

 سازد. هایی مطرح میتوصیهپرسشی را مطرح0 با ارائه دلیل و شاهد به آن پاسخ و در پایان0  (9 

 دهد. کارگیری مفهوم فاصله روانی ارائه میپیشنهادهایی برای به (1 
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 بخش دوم: منطقی

تومان، مستقیماً به مشتریان خدود  1511ها حلقه فیلم ویدیویی را به قیمت هر کدام ، میلیون«الف»شرکت سینمایی 

کده مدردم دهدد؛ چونبرد. با این وجود، ایدن شدرکت ضدرر میتومان سود می 7111فروشد و برای هر حلقه فیلم می

خرند. تا به حدال، حددود یدک تومانی را با قیمتی بسیاری کمتر می 1511های شدة يیرقانونی از فیلمهای کپینسخه

نونی تومان برای هر حلقه، فروخته شده است. بنابراین، کپی يیرقا 511میلیون حلقه فیلم با کپی يیرقانونی به قیمت 

 برای شرکت مذکور، حداقل یک میلیارد تومان هزینه از سود بالقوه این شرکت به همراه داشته است. 

 گیری فوق، قابل توجیه باشد؟ کند که نتیجهای است که در صورت درستی، کمک مییک از موارد زیر، فرضیهکدام

 حلقه نخواهد بود. تومان برای هر  911قیمت ویدیوهای غیرقانونی0 هرگز کمتر از  (0 

 فروشد. تومان نمی 2911هایی که تولیدشان قطع شده است را با قیمت زیرِ 0 هرگز فیلم«الف»شرکت  (2 

هاای اصالی0 کااری تقریبااً غیارممکن هاا از فیلمهای غیرقانونی کپی شده0 چنان کیفیت باالیی دارند که تشخیص آنفیلم (9 

 است. 

 02911 باا قیمات «الف»های شرکت رقانونی فروخته نشده بود0 حداقل یک میلیون نسخه از فیلمهای ویدیویی غیاگر فیلم (1 

 شد. تومان برای هر فیلم فروخته می
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 بخش سوم: تحلیلی

)در هر دهه یک کتداب(  41و  11، 61، 51را در چهار دهه  Dو  A ،B ،Cای چهار کتاب تألیفی خود به اسامی نویسنده

 )دو کتاب توسط یک انتشارات( به چاپ رسانده است. اطالعات زیر، موجود است:  Zو  X ،Yاراتی و توسط سه انتش

  کتابDها کتاب منتشر شده توسط انتشارات ، دقیقاً بعد از تنY .به چاپ رسیده است ، 

  به چاپ رسیده، توسط انتشارات  41کتابی که در دههZ  .نبوده است 

 ه چاپ رسیده، در دو دهه يیرمتوالی به چاپ رسیده است. دو کتابی که توسط یک انتشاراتی ب 

  کتابC زودتر از کتاب ،A  و دیرتر از کتابB   .به چاپ رسیده است 

 

  باشد؟یک از موارد زیر، صحیح میبه چاپ رسیده باشد، کدام 61، در دهه Dاگر کتاب ( 7

 به چاپ رسیده است.  01در دهه  Xتوسط انتشارات  Aکتاب  (0

 به چاپ رسیده است.  01در دهه  Zتوسط انتشارت  Cتاب ک (2

 0 دو کتاب از این نویسنده را به چاپ رسانده است. Zانتشارات  (9

 به چاپ رسیده است.  01در دهه  Xتوسط انتشارات  Cکتاب  (1

تاب، بده طدور به چاپ رسیده باشد، نام انتشاراتی کدام ک Yچاپ شده، توسط انتشارات  61اگر کتابی که در دهه ( 1

  ؟ باشدنمیقطع مشخص 

0) B   2) C 9) D 1) A 
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 بخش چهارم: کمیتی

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

 0) 0 2)3 9) 0 1) 0   

 
 

 اهمیت هر بخش در آزمون

  ماهیت سواالت اخیر دو سال

 سوال 4متن +  1
 یک متن مناسب با گروه

 چند سوال از متن
 اول: درك مطلب بخش

 بخش دوم: منطقی منطق و استدالل سوال 1

 سوال 4مدل +  1
 مدل سازی

 چند قانونی ها
 بخش سوم: تحلیلی

 سوال 1

 هوش + مباحث ریاضی

 مقدماتی

 ریاضی ماهیت

 نسبت و درصد •

 حل مسئله •

 مقایسه های کمی •

 بخش چهارم: کمیتی

 مجموع سوال 41
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 منابع پیشنهادی

 شود:برای تسلط بر مباحث استعداد تحصیلی، دو جلد کتاب برای متقاضیان آزمون دکتری توصیه می

 

 ای رنگ استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری، ویرایش جلد اول: کتاب نقره

کتابخانه فرهنگ؛ هادی مسیح خواه، محمد  چهارم، چاپ بیست و سوم؛ انتشارات

 یلیوک

 

های هوش و استعداد تالیف ها تجربه مولفین در زمینه آزموناین کتاب ماحصل سال

های آزمون دکتری ای رنگ، شر  درس بر اساس سرفصلشده است. در کتاب نقره

 ها، و روش حل و نکات تستی نوشته شده است.به منظور فراگیری تکنیک

گردد با مشاهده هر ه میجهت افزایش تسلط بر مفاهیم استعداد تحصیلی، توصی

 ای رنگ مطالعه نمایید.، سواالت مربوط به آن بخش را از کتاب نقرهDVDبخش 

 

 

 

 های طالیی رنگ استعداد تحصیلی؛ شامل جلد دوم: سری کتاب

 – 7441های سواالت آزمون دکتری )نیمه متمرکز(؛ سال دفترچه

 آخرین آزمون

 

 ده است:عنوان زیر به چاپ رسی 4این کتاب در 

 پاسخ تشریحی گروه آزمایشی علوم انسانی -7

 مهندسی -پاسخ تشریحی گروه آزمایشی فنی  -1

 پاسخ تشریحی گروه آزمایشی علوم پایه -4

 ها بر روی سایت قرار گرفته است.پاسخنامه سایر گروه
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 های مفیدفایل

www.MASIHKHAH.com 

 لود کنید:های زیر را دانفایل 0شود از روی سایتتوصیه می

 آشنایی با آزمون استعداد تحصیلی 

 های يیرفنی و مهندسی(چگونه برای آزمون استعداد تحصیلی آماده شویم؟ )ویژه دانشجویان گروه 

  های فنی و مهندسی(شویم؟ )ویژه دانشجویان گروه آمادهچگونه برای آزمون استعداد تحصیلی 

 دی دکتریتعداد تحصیلی آزمون وروگزیده مباحثی از آزمون اس 

 های اخیر ورودی دکتریمنتخب سواالت استعداد تحصیلی آزمون 

 دفترچه سواالت آزمون استعداد تحصیلی 

 پاسخ تشریحی سواالت آزمون استعداد تحصیلی 

 توانید از روی سایت دانلود کنید.را می DVDهمچنین اسالیدهای 

 DVDساختار 

 

 بخش اول: درک مطلب 

 بخش دوم: منطقی

 بخش سوم: تحلیلی

 بخش چهارم: کمیتی

 حل سواالت منتخب
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 بخش اول: درک مطلب
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 ماهیت سواالت درک مطلب

  متن چندپاراگرافی 

 (15)علوم انسانی، 

تری از جندون را کده مؤسسده حقدوقی آمریکدا های ایالتی و فدرال تعریف وسدیعبرخی دادگاه 7411در خالل دهه 

شخص به شرطی که در قبدال جدرم خدویش مسدئول شدناخته »فتند. آن تعریف چنین بود پیشنهاد کرده بود، پذیر

ای فاقدد تواندایی الزم بدرای شود که در هنگام ارتکاب آن، بر اثر بیماری یا کاستی روانی به میزان قابل مالحظدهنمی

به میزان قابدل »عبارت  «سازی آن با مقتضیات قانون مربوطه باشد.دریافت نادرستی عمل خویش و یا توان هماهنگ

ای از ناتوانی، شخص را از مسئولیت حقوقی معاف نمی کند و در عین حال فقدط گویای آن است که هر درجه« مالحظه

به کار رفته متضمن این تلویح اسدت کده « دریابد»واژه « بداند»گیرد. این که به جای ناتوانی کامل نیز مالك قرار نمی

نادرستی کافی نیست، بلکه شخص باید بتواند عواقب اخالقی یا حقوقی رفتار خدود را  صرف آگاهی عقلی از درستی و

 شود. تا حدودی درك کند و تنها در این صورت است که مسئولیت حقوقی وی محرز می

با صددور ريی برائدت ناشدی از جندون بدرای  7447مردمانِ گرفتار اختالل روانی در سال  مسأله مسئولیت قانونیِ

جمهور ریگان بحث و جدل فراوان برانگیخت. مدردم از ایدن در سوءقصد به جان رئیس« جان هینکلی»نام  شخصی به

ريی به خشم آمدند، به این علت که احساس کردند دفاع براساس جنون به صورت گریزگداهی قدانونی درآمدده کده 

گره آمریکا قانون اصالحیه دفاع از جندون را کن 7443برند. بنابراین در سال آن برای فرار از قانون بهره می مجرمین از

هایی برای دشوارتر ساختنِ تبرئه متهمان از مسدئولیت قدانونی بینیبه تصویب رساند. در این قانون تمهیدات و پیش

بهره از توانایی کلی ... برای دریافدت و بی»گنجانده شد. نمونه این که با تغییر عبارت مؤسسه حقوقی آمریکا از عنوان 

باشدد « شدید»به این نکته صراحت و قطعیت بخشید که اختالل یا نارسایی باید « ناتوان از دریافت و فهم»به « هم...ف

هدای مطروحده در گذارد. ایدن قدانون در کلیده دعویو همچنین ارائه ادله را به جای شاکی بر عهده وکیل مدافع می

 شود. مال میهای ایالتی اعهای فدرال و در نیمی از دادگاهدادگاه

شخص مجرم است اما »تالش دیگری برای صراحت بخشیدن به دفاع قانونی از جنون، ريیی است به این مفهوم که 

این ريی، نخست در ایالت میشیگان صادر شد و اینک یازده ایالت دیگر، آن را منشداء «. باشدگرفتار اختالل روانی می

در شدرایطی بداز « مقصدر امدا بیمدار»ین به طور کلی راه را بدرای ريی دهند. قوانصدور ريی درموارد مربوط قرار می

گذارد که متهم گرفتار اختالل عمده فکر یا هیجان باشد، به طوری که هنگام ارتکاب عمل دچار اخدتالل قضداوت، می

« اری رواندیبیمد»رفتار و تشخیص واقعیت یا توان کنار آمدن با مقتضیات عادی زندگی باشد. با این همه، تأثیر ایدن 

گدذارد کده وقتدی در مدتهم دست اعضای هیأت منصفه را بداز می« مقصر اما بیمار»کمتر از جنون قانونی است. ريی 

خطری را احساس کنند، ضمن محکوم ساختن او اطمینان داشته باشند که به خاطر بیماریش تحت درمان قرار خواهد 

گیرند یا تا وقتی که حالشان برای تحمل محکومیت مناسب میگرفت. این قبیل اشخا  یا درزندان تحت درمان قرار 

 مانند. شود در بیمارستان روانی می
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ای در حقوق جزا درآمده باشد، بسدیار دور از صورت گریزگاه عمدهکه دفاع براساس جنون بهنگرانی عمومی از این  

تر اسدت. خداطر جندون از آن هدم کمیداب واقعیت است. کاربرد این نوع دفاعیه بسیار کمیاب است و تبرئه شدن به

دار نباشدد و رسند که کسی مسئولیت اخالقی عمل و رفتدارش را عهددهاعضای هیأت منصفه به اکراه به این باور می

 شوند.وکالی دعاوی نیز که از احتمال رد شدن محمل جنون اطالع دارند، فقط از روی ناچاری به آن متوسل می

 

  تعدادی سوال 

 پردازد؟ راف قبل از متن فوق، به احتمال قوی به بحث درباره کدام موضوع میپاراگد 7

 های تشخیص توانایی کنترل رفتار در افراد مبتال به اختالالت روانی مالک (0 

 میالدی  0301های قبل از قوانین مربوط به جنون در سال (2 

 های روانی از دیدگاه روانشناسیتعریف اختالل (9 

 د حقوق غربی به موضوع مسئولیت حقوقی افراد در گذشته رویکر (1 

 هدف اصلی نویسنده در متن فوق، کدام است؟ د1

گیری دربااره جناون ساازی مفهاوم جناون و مباانی تصامیمهای انجام شده در جهت شفافارائه بخشی از تاریخچه تالش (0 

 حقوقی 

 ها و تعصبات اجتماعی تأکید بر لزوم تدوین مبانی حقوقی به دور از جنجال (2 

 رفع نگرانی عمومی درباره سوءاستفاده از جنون به عنوان محملی برای دفاع حقوقی  (9 

 زند0 چه باید بکند؟ ارائه پاسخ به این سؤال که قانون در برابر کسی که اختالل قوانی دارد و دست به تبهکاری می (1 

 الب آن را ............. . پاراگراف دوم در ارتباط به پاراگراف اول، مط د4

 دهد. در مقابل یک استثناء قرار می (2  کند. کامالً رد می (0 

 دهد. با مثالی توضیح می (1 کشد. با ارائه مثالی به چالش می (9 

 توان از متن نتیجه گرفت؟ یک از موارد زیر را میکدام د3

های این کشور در برداشت و تحلیل م جنون حقوقی در آمریکا0 دادگاهبا گذشت چندین دهه از اعمال تغییرات بر روی مفهو (0 

 کنند. این مفهوم کامالً متفاوت عمل می

 شود. در حال حاضر در حقوق جزای آمریکا با شخص مجرم همانند یک بیمار برخورد می (2 

ها اهمیات فاراوان ی و جرایم ناشی از آنهای روانی ا رفتارمحیطی در بروز اختاللامروزه حقوق جزا به نقش عوامل زیست (9 

 دهد. می

های روانای باه میازان زیاادی اصالحات اعمال شده بر قانون دفاع از جنون0 امید به تبرئه شدن را در متهمانِ دچار اختالل (1 

 کاهش داده است. 
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 دو استراتژی پاسخگویی به سواالت درک مطلب

 

 

 

 صورت سوال را بخوانید.  -گام اول

 متن را دقیق و تحلیلی بخوانید. –دوم  گام

 .پاسخ به سواالت – گام سوم

 

 

 .مطالعه سریع متن  -گام اول

 پاسخگویی به سواالت درباره کلیات متن. –گام دوم 

 .پاسخگویی به سواالت درباره جزئیات متن  – گام سوم

 

 

 مطالعه دقیق و تحلیلی متن –استراتژی اول 

 مطالعه سریع متن –استراتژی دوم 
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 نواع پاراگراف(امطالعه سریع متن )

 ( جمله اول 7

 دلیل آنکه؛ علت آن نیز مشخص است.حمایتی: به  کلمات

 14علوم انسانی، : 5مثال 

 ای، ویرایش چهارمكتاب نقره 62صفحه 

خبرهای دور به نحو خالصه  به نحوی که مثالً ؛ بر طبق نظریه سطح ادراکی0 فاصله روانی تأثیر زیادی روی ذهنمان از اشیاء دارد

شوند. یک گیاه ذرت را در نظر بگیرید. یک و بازتر در ذهن نمایان می تربندد و چیزهای نزدیک محکمو چکیده در ذهن نقش می

گردد. اما یک نمایش چکیده و خالصه0 ممکن است به ذرت صرفاً نمایش محکم و باز0 به شکل و اندازه0 رنگ0 مزه و بوی آن برمی

خواه ناخواه ما را به تفکر در مورد موضوعات الرشد بنگرد. این طرز نگاه ممکن است به عنوان منبعی برای انرژی یا یک گیاه سریع

دیگر در ذرت جلب کند؛ نظیر منبعی برای اتانول یا استفاده از گیاهان خاص برای مصرف کودکان. بنابراین چیزی که این مثال 

تبط مثل گیاهان کند که مفاهیم ظاهراً نامردهد0 این است که چطور تفکرِ به اصطالح چکیده و خالصه0 به افراد کمک مینشان می

 الرشد )ذرت( و سوخت خودروها )اتانول(0 را به هم پیوند دهند و مفهومی نو بسازند.سریع

 جمله آخر (1

 رسیم و ...بندی میبنابراین؛ در نتیجه، به این جمع

 19، پایهعلوم : 4مثال 

کترونیکی بسیار متداول است. مناابع الکترونیکای های الهای آموزشی0 به ویژه آموزش از راه دور0 استفاده از کتابامروزه در محیط

پا به عرصه وجود نهاده و با سرعت چشمگیری در حال رشد است. استفاده از این مناابع باه  0331به مفهوم عام و گسترده از دهه 

ایاناه0 علت سهولت در دسترسی و مقرون به صرفه بودن0 به سرعت در حال افزایش اسات. کساب اطالعاات از صافحه نمایشاگر ر

رود و بسیاری از آنان نیاز دارند که با این ابزار به طور کارآمد تعامل برقرار نمایناد. فرآیند عادی در زندگی دانشجویان به شمار می

  ای برخوردار است.طراحی مناسب رابط کاربر از اهمیت ویژه بنابراین
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 اول )تناقضی(جمله عکس  (4

 ظر فوق و ...ريم ندرحالیکه؛ با وجود این، علی

 4مثال

 ای، ویرایش چهارمكتاب نقره 512صفحه  45سوال 

اند که انسان اول بار کمتر از بیست هزار سال پیش از طریق گذر از یک پل خااکی باه امریکاای شناسان بر این عقیدهاکثر باستان

ها در امریکای جنوبی متعلق باه سای و دو اناز پناهگاه انس ولی کشفیات اخیرشمالی و از آنجا به بقیه این قاره سفر کرده است. 

هزار سال پیش0 محققین را به این فرضیه هدایت کرده است که انسان اول بار )بعد از گذر از اقیاانوس آرام( باه امریکاای جناوبی 

 رسیده و بعد به طرف شمال حرکت کرده است. 

 15علوم انسانی، : 2مثال

کنند0 کودکان اوتیستیک نبوغ دارند. کودکان مبتال به اوتیسم هرگز ی برقرار نمیکودکان مبتال به اوتیسم هرگز ارتباط چشم

کنند0 کودکان اوتیستیک قادر به نشان دادن محبت خود نیستند0 اوتیسم یک بیماری روانی است0 کودکان مبتال به صحبت نمی

کنند و... . موارد فوق بسیاری آمیز برقرار نمیتوانند به دیگران لبخند بزنند0 کودکان اوتیستیک تماس جسمی محبتاوتیسم نمی

ای متفاوت درک این کودکان تحریکات حسی را به گونه این در حالی است کهاز باورهای جامعه نسبت به این کودکان است. 

تنوع  شود. در حقیقت0 به دلیلها میکنند و همین موضوع موجب مشکل در ابراز محبت و برقراری ارتباط عاطفی در آنمی

 01تظاهرات کلینیکی طیف تشخیص بیمار اوتیستیک مشکل است. گاهی اوقات کودکان مبتال به اوتیسم باهوش هستند ولی 

دهند. در آزمایشات پاراکلینیکی کودکان مبتال به اوتیسم باید عوامل ها درجاتی از عقب ماندگی ذهنی را نشان میدرصد از آن

 .تمام کودکان مبتال به اوتیسم باید از نظر شنوایی مورد بررسی قرار گیرند قبل و بعد مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

 جمله اول 

 جمله آخر

 مهم بود

 کلمات بعدی

 حمایتی

 یتناقض

 عكس جمله اول

 جمله اول

 مهم نبود
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 14علوم انسانی، : 5تمرین

 ای، ویرایش چهارمكتاب نقره 69صفحه 

تواندد بسدته بده اندد کده خالقیدت میشناسان علوم اجتماعی به این نکته پی بردهدر طول چند سال گذشته، روان

کده چده هدا اسدت و اینآید در بداب همدین موقعیتو فضا، در افراد تغییر کند. البته سؤالی که پیش میها موقعیت

است. بر طبق نظریه سطح ادراکی، هر چیدزی « مسافت روانی»کند؟ یک پاسخ فاصله یا تر میشرایطی افراد را خالق

همچنین تغییر دیدمان در باب یدک مشدکل کنیم، در چارچوب این نظریه است. که در لحظه اکنون آن را تجربه نمی

خا ، نظیر تالش برای گرفتن یک زاویه دید جدید از افراد دیگر یا تفکر در مدورد یدک سدؤال يیرمعمدول نیدز در 

 قابل تعریف است. « فاصله روانی»محدوده 

مثالً خبرهای دور به  بر طبق نظریه سطح ادراکی، فاصله روانی تأثیر زیادی روی ذهنمان از اشیاء دارد؛ به نحوی که

شدوند. یدک گیداه تر و بازتر در ذهن نمایان میبندد و چیزهای نزدیک محکمنحو خالصه و چکیده در ذهن نقش می

گدردد. امدا یدک نمدایش ذرت را در نظر بگیرید. یک نمایش محکم و باز، به شکل و اندازه، رنگ، مزه و بوی آن برمی

الرشد بنگرد. این طرز نگداه اً به عنوان منبعی برای انرژی یا یک گیاه سریعچکیده و خالصه، ممکن است به ذرت صرف

ممکن است خواه ناخواه ما را به تفکر در مورد موضوعات دیگر در ذرت جلب کند؛ نظیر منبعی برای اتانول یا استفاده 

که چطور تفکرِ به اصدطال  دهد، این است از گیاهان خا  برای مصرف کودکان. بنابراین چیزی که این مثال نشان می

الرشد )ذرت( و سوخت خودروها کند که مفاهیم ظاهراً نامرتبط مثل گیاهان سریعچکیده و خالصه، به افراد کمک می

 )اتانول(، را به هم پیوند دهند و مفهومی نو بسازند. 

ندگان خواسته شدد کده کنتر تأثیر فاصله روی خالقیت بررسی شد. در اولین بررسی، از شرکتدر مطالعات دقیق

بیندی طور کده پیشهای حمل و نقل را به عنوان یک آزمون کلی از خالقیت تهیه کنندد. همدانفهرستی از انواع راه

هدای حمدل و نقدل را نسدبت بده کنندگانی که از راه دوری آمده بودند، تعداد بیشتر و بهتدری از راهشد، شرکتمی

در دومین بررسی نیز نتایج مشابهی حاصل شد. مثالً یک مشکل مطر  شدده کنندگان راه نزدیک ارائه کردند. شرکت

ای که در آن محبوس بود فرار کند. در اتاق خود طنابی پیدا کرد کده بدین نحو بود: یک زندانی به فکر افتاد که از قلعه

تقسیم کرد و سپس دو تکه  کرد. زندانی این طناب را به دو تکهتا نصف راه رسیدن به خارج قلعه و زمین را تأمین می

گویند. جواب این بود که زندانی « بینشی»گونه مسایل، مسایل را به هم گره زد و فرارکرد؛ حاال بگویید چگونه؟ به این

طناب را نه از عرض، بلکه از درازا جدا کرده که توانسته الیاف را به هم گره بزند و فدرار کندد. بدرای چندین مسدایل 

هدزار  1کنندگان گفته شد که سؤاالت به وسیله یدک مؤسسده در کالیفرنیدا، یعندی از شرکتبینشی، به یک دسته 

کیلومتر دورتر )شرایط بددون فاصدله( طدر   1کیلومتر دورتر )شرایط فاصله( و به دسته دیگر گفته شد در ایندیانا، 

رفدت، طور کده انتظدار مینشده است. به سومین گروه، به عنوان شاهد، هیچ اطالعاتی از موقعیت داده نشدد. همدا

مسایل بیشتری را نسبت به گروه شاهد و گروه بدون فاصله حدل کردندد. چدون « فاصله»کنندگان در شرایط شرکت

 شدند!تر حل میرسیدند، آسانمسایل دورتر به نظر می
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کندد. تر کمک میترین نشانه دال بر فاصله روانی، به خالقیتِ بیشاین دسته مطالعات، نشان دادند که حتی کوچک

ایدن مسدایل از جدای »های مختلف کامالً نامرتبط بود، صرفاً گفتن این موضوع که اگرچه موقعیت جغرافیایی آزمایش

شد. در تحقیقات دیگری که تأثیر عملکدرد مسدافت مدوقتی را روی تر منتهی می، به تفکر خالق«آیندخیلی دور می

شدان را تصدور کنندگان خواسته شد یک سال بعدِ زندگیاد، از شرکتدخالقیت و بینش افراد مورد سنجش قرار می

کردندد، کنندگانی که یک روز را در آیندده دور تصدور میکنند )آینده دور( و یا یک روز بعد )آینده نزدیک(. شرکت

 مسایل بینشی بیشتری نسبت به کسانی که روز بعد را تصویر کرده بودند، حل کردند. 

گوید که با برداشتن چند قدم ساده نظیر سفر به یدک مکدان ردهای عملی مهمی دارد. به ما میاین تحقیقات، کارب

های يیرمعمدول بدرای مدوارد واقعدی، دورتر و حتی ارتباط با افرادی که برای ما آشنا نیستند و پیدا کردن جانشدین

یط مدرن که دسترسی افدراد را بده خالقیت خود را افزایش دهیم. بهتر است اضافه شود که شاید یکی از تأثیرات مح

آورد، این باشد که به افزایش خالقیت افراد کمدک های دورتری برایمان فراهم میها و يذا از مسافتموسیقی، دیدنی

و « ایتفکر چکیدده»ها، بلکه فراهم شدن زمینه آنچه که از آن به عنوان کند؛ نه به خاطر مواجه شدن با انواع ایدهمی

 اد شد.ی« ایخالصه»

 دهد؟ های زیر، پاسخ مییک از پرسشمتن فوق، به کدام (7

 دهند؟ هایی از خود نشان میها و فضاهای مختلف0 چه نوع خالقیتافراد در موقعیت (0 

 دهد؟ چگونه افزایش مسافت یا فاصله روانی0 خالقیت را افزایش می (2 

 تعریف خالقیت بر طبق نظریه سطح ادراکی چیست؟  (9 

 های موجود برای آموزش فاصله روانی کدامند؟روش (1 

 کند؟ کدام مورد، نظر نویسنده درباره مسافت روانی را به بهترین نحو بیان می( 1

 داند که با خالقیت همبستگی دارد. ای میآن را سرآغاز تفکر خالصه (0 

 شود. اد میداند که تحت تأثیر خالقیت فرد0 کم یا زیآن را یک ویژگی فردی می (2 

 کند. داند که به درک بهتر لحظة اکنون0 از طریق رشد خالقیت کمک میآن را عامل مهمی می (9 

 داند. های محیط مدرن میآن را یکی از ویژگی (1 

 دهد؟ کدام مورد، ساختار اطالعاتی متن را به بهترین شکل ممکن، نشان می(  4

 دهد. هایی از آن0 ارائه میکند و مثالمی مفهوم فاصله روانی را تعریف و توصیف (0 

 کند. گیری میها نتیجهشمرد و نهایتاً از آنهای گوناگون را برمینتایج پژوهش (2 

 سازد. هایی مطرح میپرسشی را مطرح0 با ارائه دلیل و شاهد به آن پاسخ و در پایان0 توصیه (9 

 دهد. وانی ارائه میکارگیری مفهوم فاصله رپیشنهادهایی برای به (1 
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 15علوم انسانی، : 4تمرین 

 ای، ویرایش چهارمكتاب نقره 69صفحه 

تری از جندون را کده مؤسسده حقدوقی آمریکدا های ایالتی و فدرال تعریف وسدیعبرخی دادگاه 7411در خالل دهه 

مسدئول شدناخته شخص به شرطی که در قبدال جدرم خدویش »پیشنهاد کرده بود، پذیرفتند. آن تعریف چنین بود 

ای فاقدد تواندایی الزم بدرای شود که در هنگام ارتکاب آن، بر اثر بیماری یا کاستی روانی به میزان قابل مالحظدهنمی

به میزان قابدل »عبارت « سازی آن با مقتضیات قانون مربوطه باشد.دریافت نادرستی عمل خویش و یا توان هماهنگ

از ناتوانی، شخص را از مسئولیت حقوقی معاف نمی کند و در عین حال فقط ای گویای آن است که هر درجه« مالحظه

به کار رفته متضمن این تلویح اسدت کده « دریابد»واژه « بداند»گیرد. این که به جای ناتوانی کامل نیز مالك قرار نمی

حقوقی رفتار خود را صرف آگاهی عقلی از درستی و نادرستی کافی نیست، بلکه شخص باید بتواند عواقب اخالقی یا 

 شود. تا حدودی درك کند و تنها در این صورت است که مسئولیت حقوقی وی محرز می

با صددور ريی برائدت ناشدی از جندون بدرای  7447مردمانِ گرفتار اختالل روانی در سال  مسأله مسئولیت قانونیِ

جدل فراوان برانگیخت. مدردم از ایدن  جمهور ریگان بحث ودر سوءقصد به جان رئیس« جان هینکلی»شخصی به نام 

ريی به خشم آمدند، به این علت که احساس کردند دفاع براساس جنون به صورت گریزگداهی قدانونی درآمدده کده 

کنگره آمریکا قانون اصالحیه دفاع از جندون را  7443برند. بنابراین در سال آن برای فرار از قانون بهره می مجرمین از

هایی برای دشوارتر ساختنِ تبرئه متهمان از مسدئولیت قدانونی بینیدر این قانون تمهیدات و پیشبه تصویب رساند. 

بهره از توانایی کلی ... برای دریافدت و بی»گنجانده شد. نمونه این که با تغییر عبارت مؤسسه حقوقی آمریکا از عنوان 

باشدد « شدید»عیت بخشید که اختالل یا نارسایی باید به این نکته صراحت و قط« ناتوان از دریافت و فهم»به « فهم...

هدای مطروحده در گذارد. ایدن قدانون در کلیده دعویو همچنین ارائه ادله را به جای شاکی بر عهده وکیل مدافع می

 شود. های ایالتی اعمال میهای فدرال و در نیمی از دادگاهدادگاه

شخص مجرم است اما »از جنون، ريیی است به این مفهوم که تالش دیگری برای صراحت بخشیدن به دفاع قانونی 

این ريی، نخست در ایالت میشیگان صادر شد و اینک یازده ایالت دیگر، آن را منشداء «. باشدگرفتار اختالل روانی می

بداز در شدرایطی « مقصدر امدا بیمدار»دهند. قوانین به طور کلی راه را بدرای ريی صدور ريی درموارد مربوط قرار می

گذارد که متهم گرفتار اختالل عمده فکر یا هیجان باشد، به طوری که هنگام ارتکاب عمل دچار اخدتالل قضداوت، می

« بیمداری رواندی»رفتار و تشخیص واقعیت یا توان کنار آمدن با مقتضیات عادی زندگی باشد. با این همه، تأثیر ایدن 

گدذارد کده وقتدی در مدتهم دست اعضای هیأت منصفه را بداز می« مقصر اما بیمار»کمتر از جنون قانونی است. ريی 

خطری را احساس کنند، ضمن محکوم ساختن او اطمینان داشته باشند که به خاطر بیماریش تحت درمان قرار خواهد 

گیرند یا تا وقتی که حالشان برای تحمل محکومیت مناسب گرفت. این قبیل اشخا  یا درزندان تحت درمان قرار می

 مانند. در بیمارستان روانی می شود
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ای در حقوق جزا درآمده باشد، بسدیار دور از صورت گریزگاه عمدهکه دفاع براساس جنون بهنگرانی عمومی از این  

تر اسدت. واقعیت است. کاربرد این نوع دفاعیه بسیار کمیاب است و تبرئه شدن به خداطر جندون از آن هدم کمیداب

دار نباشدد و رسند که کسی مسئولیت اخالقی عمل و رفتدارش را عهددهاه به این باور میاعضای هیأت منصفه به اکر

 شوند.وکالی دعاوی نیز که از احتمال رد شدن محمل جنون اطالع دارند، فقط از روی ناچاری به آن متوسل می

 پردازد؟ پاراگراف قبل از متن فوق، به احتمال قوی به بحث درباره کدام موضوع مید 7

 های تشخیص توانایی کنترل رفتار در افراد مبتال به اختالالت روانی مالک (0 

 میالدی  0791های قبل از قوانین مربوط به جنون در سال (2 

 های روانی از دیدگاه روانشناسیتعریف اختالل (9 

 رویکرد حقوق غربی به موضوع مسئولیت حقوقی افراد در گذشته  (1 

 ر متن فوق، کدام است؟هدف اصلی نویسنده د د1

گیری دربااره جناون ساازی مفهاوم جناون و مباانی تصامیمهای انجام شده در جهت شفافارائه بخشی از تاریخچه تالش (0 

 حقوقی 

 ها و تعصبات اجتماعی تأکید بر لزوم تدوین مبانی حقوقی به دور از جنجال (2 

 عنوان محملی برای دفاع حقوقی رفع نگرانی عمومی درباره سوءاستفاده از جنون به  (9 

 زند0 چه باید بکند؟ ارائه پاسخ به این سؤال که قانون در برابر کسی که اختالل قوانی دارد و دست به تبهکاری می (1 

 پاراگراف دوم در ارتباط به پاراگراف اول، مطالب آن را ............. .  د4

 دهد. ء قرار میدر مقابل یک استثنا (2  کند. کامالً رد می (0 

 دهد. با مثالی توضیح می (1 کشد. با ارائه مثالی به چالش می (9 

 توان از متن نتیجه گرفت؟ یک از موارد زیر را میکدام د3

های این کشور در برداشت و تحلیل با گذشت چندین دهه از اعمال تغییرات بر روی مفهوم جنون حقوقی در آمریکا0 دادگاه (0 

 کنند. کامالً متفاوت عمل میاین مفهوم 

 شود. در حال حاضر در حقوق جزای آمریکا با شخص مجرم همانند یک بیمار برخورد می (2 

ها اهمیات فاراوان های روانی ا رفتاری و جرایم ناشی از آنمحیطی در بروز اختاللامروزه حقوق جزا به نقش عوامل زیست (9 

 دهد. می

های روانای باه میازان زیاادی انون دفاع از جنون0 امید به تبرئه شدن را در متهمانِ دچار اختاللاصالحات اعمال شده بر ق (1 

 کاهش داده است. 
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 ماهیت سواالت منطقی

  متن 

 (14علوم انسانی، ) 

ژولیوس سزار، سردار بزرگ رومی، منفور همه ساکنین روم بود. مورخان این دشمنی را به وسیله مدارك متعددی 

اند. این مدارك حاکی از آن است که در پایان، حتی بهترین دوست او، مربوط به شرایط خا  مرگ سزار نشان داده

چینی ستمداران و سناتورهای رومی نیز برای قتل او دست به توطئهبروتوس، خواهان به قتل رساندن او بود. سیا

 زدند. 

 انواع استدالل 

 اجزای استدالل 

  پرسش 

 خطای موجود در استدالل فوق، آن است که نویسنده ............. . 

 تضعیف 

 تقویت 

 گیرینتیجه 

  گزینه 

 رد گزینه 

 شود. ( به نظرِ مراجعی فاقد صالحیت متوسل می0 

 ان بر آن دارد که هر چیز که در مورد گروهی صدق کند0 درباره بخشی از آن گروه نیز صادق است. ( گم2 

 کند. ( از یک ناکامی برای اثبات یک ادعا به عنوان مدرکی جهت انکار آن ادعا استفاده می9 

 زند. گیری می( از تجزیه و تحلیل یک گروه کوچک که نمایانگر جامعه کل مورد نظر نیست0 دست به نتیجه1 
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 انواع استدالل

 قیاسی )از کل به جزء(( 7

 
 استقرایی )از جزء به کل( (1

 
 

 روابط همبستگی ر

 

 

 تعمیم به کل           نمونه آمار                       

 

 جهت علیت       روابط همبستگی                   

 

 تشبیهی )از جزء به جزء( (4
 

 مستقیم

 معکوس
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 لاجزاء استدال

 14علوم انسانی، : 5تمرین

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 424صفحه  1سوال 

تومان، مستقیماً به مشتریان خدود  1511ها حلقه فیلم ویدیویی را به قیمت هر کدام ، میلیون«الف»شرکت سینمایی 

کده مدردم ؛ چوندهددبرد. با این وجود، ایدن شدرکت ضدرر میتومان سود می 7111فروشد و برای هر حلقه فیلم می

خرند. تا به حدال، حددود یدک تومانی را با قیمتی بسیاری کمتر می 1511های شدة يیرقانونی از فیلمهای کپینسخه

تومان برای هر حلقه، فروخته شده است. بنابراین، کپی يیرقانونی  511میلیون حلقه فیلم با کپی يیرقانونی به قیمت 

 تومان هزینه از سود بالقوه این شرکت به همراه داشته است.  برای شرکت مذکور، حداقل یک میلیارد

 گیری فوق، قابل توجیه باشد؟ کند که نتیجهای است که در صورت درستی، کمک مییک از موارد زیر، فرضیهکدام  

 تومان برای هر حلقه نخواهد بود.  911قیمت ویدیوهای غیرقانونی0 هرگز کمتر از  (0 

 فروشد. تومان نمی 2911هایی که تولیدشان قطع شده است را با قیمت زیرِ 0 هرگز فیلم«الف»شرکت  (2 

هاای اصالی0 کااری تقریبااً غیارممکن هاا از فیلمهای غیرقانونی کپی شده0 چنان کیفیت باالیی دارند که تشخیص آنفیلم (9 

 است. 

 02911 باا قیمات «الف»های شرکت ود0 حداقل یک میلیون نسخه از فیلمهای ویدیویی غیرقانونی فروخته نشده باگر فیلم (1 

 شد. تومان برای هر فیلم فروخته می
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 اجزاء استدالل ]استقرایی[

 19، : دكتری4تمرین 

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 14صفحه  8سوال 

 با باالیی همبستگی بزرگسالی، در یروان سالمت که رسیدند نتیجه این به محققین ساله، 65 افراد روی بر مطالعه با

 رابطه هرگز که تحقیق هایآزمودنی از دسته آن. دارد بزرگسالی آياز در برادرها و خواهر با صمیمانه روابط

 صمیمانه رابطه خود برادرهای و خواهر با دانشجویی سن در یا نداشتند خود برادرهای و خواهر با ایصمیمانه

 کمتری روانی سالمت از داشتند، خود برادر یا خواهر یک حداقل با صمیمانه روابط که آنانی به نسبت نداشتند،

 . بودند برخوردار

 گرفت؟ نتیجه توانمی را زیر موارد از یک کدام شوند، فرض صحیح فوق محققین هاییافته اگر

 .است سالگی 09  در ایرابطه چنین داشتن از ترمهم دانشجویی0 سن در برادرها و خواهر با صمیمانه رابطه داشتن  (0

 .برد خواهند بهره خوبی روانی سالمت از سالگی 09 در احتماالً روند0می دانشگاه به جوانی در که کسانی از برخی (2

 .برادر و خواهر داشتن صِرف تا است ترمربوط سالگی 09 در روحی سالمت به برادرها و خواهر با صمیمانه روابط (9

 خاوبی روانای ساالمت از نیاز ساالگی 09 در احتمااالً برخوردارناد0 خاوبی روانای سالمت از دانشجویی سن در که افرادی (1

 .بود خواهند برخوردار
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 زیر سوال بردن نمونه آماری

 15، انسانیعلوم : 4تمرین 

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 414صفحه  41سوال 

بود. مورخان این دشمنی را به وسدیله مددارك متعدددی ژولیوس سزار، سردار بزرگ رومی، منفور همه ساکنین روم 

اند. این مدارك حاکی از آن است که در پایان، حتی بهتدرین دوسدت او، مربوط به شرایط خا  مرگ سزار نشان داده

چینی بروتوس، خواهان به قتل رساندن او بود. سیاستمداران و سناتورهای رومی نیز برای قتدل او دسدت بده توطئده

 زدند. 

 طای موجود در استدالل فوق، آن است که نویسنده ............. . خ

 شود. به نظرِ مراجعی فاقد صالحیت متوسل می (0 

 گمان بر آن دارد که هر چیز که در مورد گروهی صدق کند0 درباره بخشی از آن گروه نیز صادق است.  (2 

 کند. انکار آن ادعا استفاده میاز یک ناکامی برای اثبات یک ادعا به عنوان مدرکی جهت  (9 

 زند. گیری میت به نتیجهاز تجزیه و تحلیل یک گروه کوچک که نمایانگر جامعه کل مورد نظر نیست0 دس (1 
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 روابط علت و معلولی

 19، پایهعلوم : 2تمرین

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 414صفحه  24سوال 

 حددود سال هر جوانی طی در و بوده الير جوانی در که هستند فرادیا عموما کنندمی عمر معمول از بیش که افرادی

 عمدر طدول تواننددمی سال در کیلوگرم 1 افزایش با الير جوانان بنابراین. است شدهمی اضافه وزنشان به کیلوگرم 1

 .کنند زیاد را خود

 :که است آن دارد، وجود استدالل در که نقصی یک     

 .باشدمی گیرینتیجه آن درستی فرضش0 پیش که دهدمی ارائه خود گیریهنتیج درستی برای دالیلی (0

 کال غالاب ویژگای ضارورتا شاود0می یافت جمعیت یک از بخشی در غالبا که ویژگی یک که گیردمی نادیده را مسأله این (2

 .نیست جمعیت

 .مشترکند خود حدوث علت در دهندمی روی هم با که ایپدیده دو که داردمی مفروض مستندات ارائه بدون (9

 وجاود کاه داشات اظهاار تاوانمای حداکثر که حالی در است دیگری پدیده وقوع علت پدیده یک که کندمی گیرینتیجه (1

 .است رسیده اثبات به ایرابطه

 

 14، : كشاورزی1تمرین 

ای خطر ابدتال بده سدرطان را ای منتشر شده در یک مجله تغذیه، مصرف چغندر به مقدار قابل مالحظهبر اساس مقاله

دهد. این مقاله، اشاره به نتایج تحقیقی دارد که نشان می دهد افرادی که در طی روز، یک یا چندد چغنددر کاهش می

 کنند، در معرض خطر ابتال به سرطان هستند. هایی که چغندر مصرف نمیکنند، نصف آنمصرف می

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

کردند0 نسبت به کسانی کاه چغنادری در پژوهشی دیگر0 بیماران مبتال به سرطان که روزانه یک یا چند چغندر مصرف می (0 

 مصرف نکردند0 شانس بیشتری برای بهبود نداشتند. 

 کنند. بزی بجز چغندر مصرف نمیاند که هیچ نوع سکنندگان در تحقیق فوق0 اعالم نمودهشرکت (2 

کنند0 یاک گردان مصرف میدر پژوهشی دیگر0 دانشمندان دریافتند که افرادی که روزانه یک قاشق غذاخوری روغن آفتاب (9 

 کنند0 در معرض خطر ابتال به سرطان هستند. چهارم کسانی که از این روغن مصرف نمی

هایی که چغندر مصرف نکردناد0 احتمااالً بیشاتر نصرف کردند0 در مقایسه با آکنندگان در تحقیق فوق که چغندر مشرکت (1 

  دادند. ورزش منظم انجام می
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 هاحل از طریق زیر مجموعه

 19 ،: دكتری6تمرین

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 424صفحه  58سوال 

میلیون فرانسوی بر  15ردند و حدوداً کساعت در هفته کار می 31میلیون فرانسوی به طور میانگین  41، 1113در سال 

دهند که جمعیت نسبتاً کمدی از افدرادی کده بدا آور است. این ارقام نشان میاین باور بودند که شغلشان بسیار مالل

 دانستند. آور نمیکردند، شغلشان را ماللساعت در هفته کار می 31میانگین بیش از 

 این استدالل است؟ کدام مورد، بیانگر وجود نقصی منطقی برای 

 گیرد. ها وجود نداشته باشد0 نادیده میاین احتمال را که ممکن است تقریباً هیچ شباهتی میان گروه (0 

 دهد. هایی با عالیق دوگانه را در کنار هم قرار میگیری درباره گروهدو نتیجه (2 

 گیری دیگر نیز باشند. تیجهتوانند مبنای چندین نکند که میگیری میبراساس شواهدی نتیجه (9 

 کنند. گیری آن0 براساس فرضیاتی است که یکدیگر را نقض مینتیجه (1 
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 های منطقیگزاره

  
 15:دامپزشكی،  4تمرین

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 469صفحه  18سوال 

، پدس مدا شدام خوشدمزه خوریم. اما امروز مادر آشپزی نکردای میکند، همگی شام خوشمزهوقتی مادر آشپزی می

 خوریم. نمی

  کدام مورد، بیشترین شباهت منطقی را با گزاره فوق دارد؟ 

 خاراند. اما سگ0 شپش ندارد0 پس خود را نخواهد خاراند.  اگر سگ0 شپش داشته باشد0 همیشه خود را می (0 

آالت اساتفاده خاواهیم مهمان داریم. پس از نقره آالت استفاده شود0 اغلب مهمان داریم. امروزاگر سر میز غذاخوری از نقره (2 

 کرد. 

 سوزد. اما غذای ما سوخته نیست. پس بنابراین غذایی پخته نشده است. شود0 همیشه میوقتی غذا پخته می (9 

 شانس خواهد بود. شانسی است. پس یک فرد خوشبخت0 همیشه خوشاگر کسی خوشبخت باشد0 او آدم خوش (1 

 

 19، انسانی: علوم 8تمرین

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 694صفحه  69سوال 

 صدحیح عددد، دو آن دربداره لزومدا زیر، موارد از یک کدام. باشدمی مثبت و فرد صحیح عدد یک عدد، دو میانگین

 باشد؟می

 .هستند فرد دو هر (2  . هستند زوج دو هر (0

 است مثبت دیگری باشد0 نفیم یکی اگر (1 . است منفی دیگری باشد0 مثبت یکی اگر (2
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 حل خالقانه

 15، : علوم انسانی1تمرین

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 465صفحه  69سوال 

فقط رانندگان کامیون، رانندگان خوبی در بزرگراه هستند. برخی رانندگان، رانندگان کامیون هستند. بنابراین بعضدی 

 از رانندگان، رانندگان خوبی در بزرگراه هستند. 

 یک از موارد زیر، از نظر نحوه استدالل، شبیه استدالل فوق است؟ کدام

هاا حیواناات پارداری توانند پرواز کنند. بنابراین0 بعضای اردکتوانند پرواز کنند. بعضی حیوانات پردار نمیها میفقط اردک (0 

 هستند. 

های شوند. بنابراین بعضای از سااختمانبا آجر ساخته می های اداریاند. بعضی از ساختمانها از آجر ساخته شدهفقط خانه (2 

 اداری0 خانه هستند. 

هاای سااخته ها امن هستند. بناابراین بعضای از بزرگراهاند0 امن هستند. فقط بزرگراههایی که با بتن ساخته شدهفقط جاده (9 

 شده از بتن0 امن هستند. 

را به دنیا بیاورند. بعضی از کانگروها مادر هستند. بنابراین بعضای از کانگروهاا جمهورهای آینده توانند رئیسفقط مادرها می (1 

 جمهورهای آینده را به دنیا بیاورند. توانند رئیسمی
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 سواالت تحلیلی ماهیت

  مدلسازی 

 (14 ،)علوم انسانی

در روز جمعه پخش شود. هر شدبکه، فقدط  Yو  Xقرار است در دو شبکه تلویزیونی  Fو  A ،B ،C ،D ،Eشش برنامه 

   آن روز، برنامه دارد.  11تا  74و  74تا  76، 76تا  73در سه بازه زمانی 

 

  قیود )چندقانونیها( 

 های برنامهB  وF شوند. سط یک شبکه و به صورت يیرمتوالی پخش میتو 

  برنامهA های زودتر از برنامهB  وC شود. پخش می 

 های برنامهC  وDشوند. ، همزمان پخش نمی 

  دو برنامه از سه برنامهA ،C  وE شوند. همزمان پخش می 

  شبکهXهای ، حداقل یک برنامه از برنامهD  وF کند. را پخش می 

  سواالت 

 

پخدش  11تا  74در ساعت  Xپخش شود، کدام برنامه توسط شبکه  Dدقیقاً بعد از برنامه  E، برنامه Yاگر در شبکه  (7

 شود؟ می

 0) C 2) B 9) E  1) A   

 ، کدام است؟ Yپخش شود، آخرین برنامه پخش شده توسط شبکه  Xتوسط شبکه  Dاگر برنامه  (1

 C 9) B  1) E( 2  توان تعیین کرد.نمی (0 
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 14علوم انسانی، : 5تمرین 

 پاسخ دهید.  زیرراهنمایی: با توجه به اطالعات زیر0 به سؤاالت 

در روز جمعه پخش شود. هر شدبکه، فقدط  Yو  Xقرار است در دو شبکه تلویزیونی  Fو  A ،B ،C ،D ،Eشش برنامه 

ها و زمدان پخدش د. اطالعات زیر، در خصو  برنامهآن روز، برنامه دار 11تا  74و  74تا  76، 76تا  73در سه بازه زمانی 

 ها در دست است: ها از شبکهآن

 های برنامهB  وF شوند. توسط یک شبکه و به صورت يیرمتوالی پخش می 

  برنامهA های زودتر از برنامهB  وC شود. پخش می 

 های برنامهC  وDشوند. ، همزمان پخش نمی 

  دو برنامه از سه برنامهA ،C و E شوند. همزمان پخش می 

  شبکهXهای ، حداقل یک برنامه از برنامهD  وF کند. را پخش می 

 

پخدش  11تا  74در ساعت  Xپخش شود، کدام برنامه توسط شبکه  Dدقیقاً بعد از برنامه  E، برنامه Yاگر در شبکه ( 7

 شود؟ می

 0) C 2) B 9) E 1) A   

 ، کدام است؟ Yود، آخرین برنامه پخش شده توسط شبکه پخش ش Xتوسط شبکه  Dاگر برنامه  (1

 C 9) B 1) E (2 توان تعیین کرد. نمی (0 
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 14: هنر، 4تمرین 

 پاسخ دهید.  زیرراهنمایی: با توجه به اطالعات زیر0 به سؤاالت 

هر دهه یک کتداب( )در  41و  11، 61، 51را در چهار دهه  Dو  A ،B ،Cای چهار کتاب تألیفی خود به اسامی نویسنده

 )دو کتاب توسط یک انتشارات( به چاپ رسانده است. اطالعات زیر، موجود است:  Zو  X ،Yو توسط سه انتشاراتی 

  کتابDها کتاب منتشر شده توسط انتشارات ، دقیقاً بعد از تنY .به چاپ رسیده است ، 

  به چاپ رسیده، توسط انتشارات  41کتابی که در دههZ  .نبوده است 

 و کتابی که توسط یک انتشاراتی به چاپ رسیده، در دو دهه يیرمتوالی به چاپ رسیده است. د 

  کتابC زودتر از کتاب ،A  و دیرتر از کتابB   .به چاپ رسیده است 

 

  باشد؟یک از موارد زیر، صحیح میبه چاپ رسیده باشد، کدام 61، در دهه Dاگر کتاب ( 7

 به چاپ رسیده است.  01دهه در  Xتوسط انتشارات  Aکتاب  (0

 به چاپ رسیده است.  01در دهه  Zتوسط انتشارت  Cکتاب  (2

 0 دو کتاب از این نویسنده را به چاپ رسانده است. Zانتشارات  (9

 به چاپ رسیده است.  01در دهه  Xتوسط انتشارات  Cکتاب  (1

یده باشد، نام انتشاراتی کدام کتاب، بده طدور به چاپ رس Yچاپ شده، توسط انتشارات  61اگر کتابی که در دهه ( 1

  ؟ باشدنمیقطع مشخص 

0) B   2) C 9 )D 1) A 
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 15: علوم انسانی، 4تمرین 

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 441فحه ص

 پاسخ دهید.  زیرراهنمایی: با توجه به اطالعات زیر0 به سؤاالت 

)نه لزومداً بده ترتیدب( را  Dو  A ،B ،Cماران خود به اسامی ، هر کدام یکی از بیTو  S ،O ،Uچهار پزشک به اسامی 

 کنند. ، با رعایت قوانین زیر معرفی می3یا  4، 1، 7برای انجام آزمایش به یکی از چهار آزمایشگاه 

 B  وC  که بیمارU شوند. معرفی نمی 1و  7های نیستند، به آزمایشگاه 

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

 های فرد، پذیرای بیمار پزشک آزمایشگاهU  .نیستند 

 D بیمار پزشک ،U  .نیست 

 

بیمارش را بده کددام آزمایشدگاه  Oهای متوالی معرفی کنند، بیماران خود را به دو آزمایشگاه به شماره Sو  Tاگر  (7

 کند؟ معرفی می

 0) 9 2) 2 9) 0 1) 1 

 توان مشخص کرد؟ )نه لزوماً به ترتیب( باشند، آزمایشگاهِ چند بیمار را می Oو  Sن بیماران پزشکا Dو  Bاگر  (1
 فقط دو بیمار( 2  فقط یک بیمار ( 0 

 کدام از بیمارهاهیچ( 1  هر چهار بیمار ( 9     
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 14: هنر، 2تمرین 

 پاسخ دهید.  زیرراهنمایی: با توجه به اطالعات زیر0 به سؤاالت 

 

اده که شامل خانواده سعید، خانواده خاله سعید، خانواده عمه سعید، خانواده دایی سعید و خدانواده عمدوی پنج خانو

نیدک و پیکان )هر خانواده با یدک خدودرو( بده پیک 41سعید هستند، توسط پنج خودروی پراید، پژو، سمند، تندر 

 ند: شوهای زیر، در مقصد وارد یک ویال میروند و با رعایت محدودیتمی

 باشد، یا اولین خودرویی است که وارد ویال شده یا چهارمین خودرو. خودروی پراید که متعلق به عموی سعید نمی 

  شود. ، دقیقاً بعد از خودروی عمه سعید و دقیقاً قبل از خودروی دایی سعید، وارد ویال می41خودروی تندر 

 شوند. ی سعید، به ترتیب وارد ویال میدقیقاً قبل از خودروی پژو، خودروهای عموی سعید و دای 

 شود. خودروی خاله سعید، دقیقاً جلوی خودروی سمند وارد ویال می 

 

 

 تواند توسط خانواده سعید وارد ویال شود؟، به عنوان چندمین خودرو می41خودروی تندر  (7

 چهارمین خودرو ( 0

 داشته باشد.  31توانند تندر خانواده سعید نمی( 2 

 ومین خودرو س( 9 

 دومین خودرو ( 1 

 

 

 اگر خودروی خاله سعید، پیکان باشد، خودروی عمه سعید کدام است؟  (1

 سمند ( 1 پژو (9 31تندر ( 2 پراید ( 0
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 14دامپزشكی، : 1تمرین 

 پاسخ دهید.  زیرراهنمایی: با توجه به اطالعات زیر0 به سؤاالت 

ها حاوی یکی از مدوارد های مختلف دارد. هر کدام از پوشهبا حجم Dو  A ،B ،Cکاربری روی رایانه خود، چهار پوشه 

های به شماره DVDهای با حجم باالتر را روی دو افزار هستند. این کاربر قرار است پوشهعکس یا فیلم یا بازی یا نرم

 ، موجود است: ذخیره نماید. اطالعات زیر 1و  7های به شماره CDتر را روی دو حجمهای کمو پوشه 1و  7

  حجم پوشه حاوی فیلم، از حجم پوشهD افزار، بیشتر است. کمتر و از حجم پوشه حاوی نرم 

  پوشهA باشد، روی یک که حاوی عکس نمیDVD شود. ذخیره می 

  رویCD  پوشه  نهشود افزار ذخیره میپوشه حاوی نرم نه، 1شمارهC  . 

  پوشهDباشد. ، حاوی بازی نمی 

به طور قطع، حاوی کدام مورد است و در کجا ذخیره  Bاوی بازی، بیشترین حجم را داشته باشد، پوشه اگر پوشه ح (7

  شده است؟ 

  2شماره  DVDبازی ا  (2 0شماره  CDافزار ا نرم( 0 

  2شماره  CDفیلم ا  (1  0شماره  CDعکس ا  (9 

 ؟ باشدنمیوارد زیر، صحیح یک از مذخیره شود، کدام 7شماره  DVDاگر پوشه حاوی فیلم روی  (1

 پوشه عکس0 بیشترین حجم را دارد. ( 0 

 حاوی بازی است.  Bپوشه  (2 

 افزار0 کمترین حجم را دارد. پوشه حاوی نرم( 9 

 افزار است. حاوی نرم Cپوشه  (1 
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 14مهندسی،  -فنی: 6تمرین 

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 448صفحه 

 پاسخ دهید.  زیرت زیر0 به سؤاالت راهنمایی: با توجه به اطالعا

را مطدر   Xکده سدؤال پرسد. این معلم، پدس از آنمی Bو  Aهای آموز به نامرا از دو دانش Yو  Xمعلمی، دو سؤال 

آمدوز پرسد. هر دو سؤال این معلم، ممکن است توسط فقط یدک دانشرا می Yشنود، سؤال کند و پاسخ آن را میمی

)کده ممکدن اسدت پاسدخ « خیر»است یا « بلی»ها، یا کلمه آموزان به هر کدام از سؤالدانشپاسخ داده شود. پاسخ 

 ، در دست است: Bو  Aصحیح یا پاسخ يلط باشد(. اطالعات زیر، در خصو  نحوه پاسخ دادن 

  اگرA  باشد و )نه لزوماً صحیح(. می« بلی»به سؤالی پاسخ دهد، پاسخش 

  پاسخB  است )و نه لزوماً يلط(. « خیر»دهد، میبه اولین سؤالی که جواب 

 شود. حداقل یکی از سؤاالت، صحیح پاسخ داده می 

  ،موز آآموز، به یکی از سؤاالت پاسخ صحیح و دانشباشد، یکی از دو دانش« خیر»اگر پاسخ صحیح هر دو سؤال

 . دهدمیدیگر به سؤال دیگر، پاسخ يلط 

 

 پاسخ يلط بدهد، کدام مورد، لزوماً صحیح است؟  به تنها سؤالی که پاسخ داده، Aاگر  (7

  0 )B  به سؤالX .0 پاسخ صحیح داده است 

 بوده است. « خیر»پاسخ صحیح به هر دو سؤال0 ( 2  

 0 غلط بوده است. Xپاسخ داده شده به سؤال ( 9  

 )نه لزوماً صحیح( داده شده است. « بلی»0 پاسخ Yبه سؤال  (1  

به یک سؤال، صحیح پاسخ دهد، کدام مورد، در خصدو  پاسدخ داده  Bباشد و « بلی»، Xل اگر پاسخ صحیح سؤا (1

 ، لزوماً صحیح است؟ Xشده به سؤال 

  0) A  2 داده است. « بلی»پاسخ) B  .به این سؤال0 پاسخ داده است 

  9 )B  کدام هیچ (1 داده است. « خیر»پاسخ 
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 ماهیت سواالت کمیتی

  فصل اول: کار با دادههای آماری 

 (12، )علوم انسانی

 پاسخ دهید.  2و  0های 0 به سؤال«ب»و « الف»راهنمایی: با توجه به اطالعات نمودارهای 

و در نمدودار  Cعاتی در خصو  درصد مقاالت چاپ شده توسط اعضاء هیئت علمی دانشدکده ، اطال«الف»در نمودار 

، از جهت ندوع آنهدا داده شدده اسدت. Bو  A، تعداد مقاالت چاپ شده توسط اعضاء هیئت علمی دو دانشکده «ب»

 چاپ نموده است.  ISI، مقاله A، به اندازه کل تعداد مقاالت دانشکده Cدانشکده 

 

درصد مقاالت چاپ شده  -« لفا»نمودار 

 Cتوسط اعضاء هیئت علمی دانشکده 

تعداد مقاالت چاپ شده توسط اعضاء  -« ب»نمودار 

 Bو  Aهای هیئت علمی دانشکده

  

 ، علمی د پژوهشی بوده است؟ Cو  Bتقریباً چند درصد از کل مقاالت دانشکده  (7

 0) 00 2) 21 9) 21 1) 29 

اندد، قاالت چاپ شده توسط اعضاء هیئت علمی سه دانشکده که علمی د پژوهشدی نبودهتقریباً چند درصد از م( 1

 است؟  Aمربوط به دانشکده 

 0) 90 2) 90 9) 20 1) 20 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 آموزشی DVD؛ ویژه استعداد تحصیلی آزمون دکتری  کمیتی: چهارمبخش 

 www.masihkhah.com 33  هادی مسیح خواه

   فصل دوم: حل مسئله 

 (12)علوم انسانی، 

یه، کدام اگر قیمت فروش محصولی دو برابر شود، سود حاصل از فروش محصول، سه برابر خواهد شد. درصد سود اول

 است؟

 0) 9/99 2) 0/00 9) 011 1) 30  

 

  فصل سوم: مقایسههای کمی 

 (14)علوم انسانی، 

مقاادیر دو ساتون را باا «. ب»و دیگری در ساتون « الف»راهنمایی: سؤال زیر0 شامل دو مقدار یا کمیت است0 یکی در ستون 

 شرح زیر تعیین کنید:  یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل0 پاسخ صحیح را به

  را عالمت بزنید.  0تر است0 در پاسخنامه گزینه بزرگ« الف»اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید.  2تر است0 در پاسخنامه گزینه بزرگ« ب»اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید. 9با هم برابر هستند0 در پاسخنامه گزینه « ب»و « الف»اگر مقادیر دو ستون 

 ب»و « الاااف»ای را باااین مقاااادیر دو ساااتون اگااار بااار اسااااس اطالعاااات داده شاااده در ساااؤال0 نتاااوان رابطاااه » 

 را عالمت بزنید.  1تعیین نمود0 در پاسخنامه گزینه    

 

 دهد. کاری را علی دو روزه و همان کار را حسین سه روزه انجام می

 ب  الف

مقداری از کار را که علی و 

 حسین به همراه هم در

 دهند.نصف روز انجام می

 

 

 

مقداری از کار را که 

حسین در یک روز و نیم 

 دهد.انجام می
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 هوش )دنباله اعداد(

 14، : هنر5تمرین 

   بین اعداد زیر، از چپ به راست، ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، عدد مناسب را قرار دهید.   (7

4 77 45 711 ? 

 0) 929 2 )291 9 )003 1) 200 

 

 

 

 14، : كشاورزی4تمرین 

 بین اعداد زیر، از چپ به راست، ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟(  1

37 14 44 41 717 ? 

 0) 019 2 )019 9) 099 1) 013 
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 هوش )ارقام(

  4تمرین 

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 694صفحه  45سوال 

 تواند قرار بگیرد؟  بین اعداد زیر، از چپ به راست ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام عدد می ( 7

74 75 74 11 41 ? 

0) 99   2) 99   9) 90   1) 12   

 

 

 15، : دامپزشكی2تمرین 

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 694صفحه  44سوال 

     ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، چه عددی باید قرار گیرد؟  بین اعداد زیر، از چپ به راست (1

461473 44131 1475 ? 71 

 0) 120 2) 909 9) 200 1) 903 

 

 14، : علوم انسانی1تمرین 

 بين اعداد زير، ارتباط خاصي برقرار است. به جاي عالمت سؤال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟ ( 3

13 41 44 61 ? 

 1) 47 2)47 3) 47 7) 42  
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 15، : علوم پایه6تمرین

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 699صفحه  44سوال 

 در بین اعداد داخل هر شکل، ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام عدد باید قرار داده شود؟( 3

 0) 0 2)3 9) 0 1) 0   

 
 

 

 

 15، : زبان4تمرین

 ویرایش چهارم ،ایاب نقرهكت 699صفحه  44سوال 

 در تصویر زیر، بین اعداد هر شکل ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، چه عددی باید قرار گیرد؟( 5

 0) 02 2)22 9) 90 1) 91   
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 14، : علوم انسانی8تمرین

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 695صفحه  46سوال 

 صی برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟     خا در شکل زیر، بین اعداد ارتباط( 6

0) 09  2)20  9) 21  1) 20   

 

 

 

 12، مهندسی -: فنی 1تمرین

 بین اشکال و اعداد زیر، ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟( 1

0) 21  2)01  9) 00  1) 22   

 
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 آموزشی DVD؛ ویژه استعداد تحصیلی آزمون دکتری  کمیتی: چهارمبخش 

 www.masihkhah.com 34  هادی مسیح خواه

 

 ای کمّیهمقایسه

 14، علوم انسانی: 59تمرین

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 656صفحه  556سوال 

مقاادیر دو ساتون را باا «. ب»و دیگری در ساتون « الف»راهنمایی: سؤال زیر0 شامل دو مقدار یا کمیت است0 یکی در ستون 

 ین کنید: یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل0 پاسخ صحیح را به شرح زیر تعی

  را عالمت بزنید.  0تر است0 در پاسخنامه گزینه بزرگ« الف»اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید.  2تر است0 در پاسخنامه گزینه بزرگ« ب»اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید. 9با هم برابر هستند0 در پاسخنامه گزینه « ب»و « الف»اگر مقادیر دو ستون 

  ب»و « الاااف»ای را باااین مقاااادیر دو ساااتون اطالعاااات داده شاااده در ساااؤال0 نتاااوان رابطاااهاگااار بااار اسااااس » 

 را عالمت بزنید.  1تعیین نمود0 در پاسخنامه گزینه    

های باال دهد که همزمان برای اولین بار هر سه با هم روشن و پس از آن، چراغشکل زیر یک چراغ راهنما را نشان می

هایی که باید سه چراغ با هم روشن ثانیه یک بار روشن شده و زمان 3بار و چراغ وسط هر ثانیه یک  4و پایین هر 

 باشند، هر سه خاموش خواهند بود.

 

 بستون  الفستون 

تعداد دفعاتی که در یک 

دقیقه، فقط یدک چدراغ 

 روشن خواهد شد. 

تعداد دفعاتی کده در 

یک دقیقده، فقدط دو 

چراغ روشدن خواهدد 

 شد.
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 ای عمومی حل مسئله )حل معكوس(هتكینیك

 15، علوم انسانی: 55تمرین

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 696صفحه  14سوال 

محصول تولیدی یک کارخانه، از تعدادی کارتن استفاده شده است. اگر در هدر کدارتن، تعدداد  44457برای جابجایی 

محصوالت موجود در هر کارتن، کمتدر باشدد، تعدداد ها از تعداد یکسانی از محصول وجود داشته باشد و تعداد کارتن

 تواند باشد؟ ها کدام میکارتن

 900 (1 توان تعیین کرد. نمی (9 910 (2 239 (0 

 

 های عمومی حل مسئله )حل خالقانه(تكینیك

 14، علوم انسانی: 54تمرین

 ویرایش چهارم ،ایكتاب نقره 698صفحه  49سوال 

کنند. نفدر اول درختدان بدا اند، عبور میکاشته شده 711تا  7های درخت به شماره 711ن سه نفر از خیابانی که کنار آ

زنندد. روی چندد را عالمت می 3و نفر سوم درختان با شماره مضرب  4شماره زوج، نفر دوم درختان با شماره مضرب 

 درخت فقط دو عالمت خورده است؟ 

 0)01 2)21 9)91 1) 11 
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 های اخیرمونحل سواالت منتخب آز
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 بخش اول: درک مطلب

 راهنمایی: 

ه در این بخش0 یک متن آمده است. این متن را به دقت بخوانید و پاسخ سؤاالتی را که در زیر آن آمده است0 با توجاه باه آنچا

 توان از متن استنتاج یا استنباط کرد0 پیدا کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید. می

 (14)علوم انسانی، 

گردد. این بیماری تأثیر زیادی هم بر بیمار و هدم هاست که منجر به ناتوانی میترین بیماریسکته مغزی یکی از شایع

درصد از بیماران مبدتال بده سدکته  41گذارد. حدود ا دارند، میبر خانواده بیمار که نقش مراقبتی و حمایتی از بیمار ر

های روزمره، وابسته به اعضای گردند و در انجام فعالیتمغزی، بعد از بستری و بازتوانی اولیه از بیمارستان مرخص می

[ بسدیاری از ایدن 7گیدرد. ]شوند و عمدتاً بار سنگین مراقبت از این بیماران بر دوش خانوده قرار میخانواده خود می

های اجتمداعی، یکدی از گیرند و به خاطر ارزشبیماران، بعد از ترخیص از بیمارستان، در منازل تحت مراقبت قرار می

باشد. عملکرد اصلی خانواده، بایدد بدرآوردن نیازهدای فدردی ها میهای آنمنابع مهم مراقبتی از این افراد، خانواده

د شدن صدمه شدید به یکی از اعضای خانواده، این نیازها ممکن است به شدکل فشدار [ در هنگام وار1اعضاء باشد. ]

کننده باید خود را ای برای منابع و وقت در خانواده درآید. تغییرات پس از سکته مغزی، حاد هستند و مراقبتفزاینده

ه مراقبت تغییر دهد. از آنجدا کده با تغییرات ناشی از سکته مغزی سازگار کند و شیوه زندگی خود را نیز به سمت ارائ

سکته مغزی یک رویداد يیرمنتظره است، اعضای خانواده معموالً به طور ناگهانی و بددون آمدادگی قبلدی، در نقدش 

ای کننددهگیرند. طبیعی است وقتی یکی از اعضای خانواده به بیمداری مهلدک و ناتوانکننده از بیمار قرار میمراقبت

دهند که در هر مرحله، عالیم آن متفاوت و ايلدب شدامل آشدفتگی هایی نشان میعضاء واکنششود، سایر امبتال می

حوصلگی، گریه کردن، مشغولیت ذهندی و هیجانی و عاطفی، گیجی و بهت، عصبانیت و خشم، احساس درماندگی، کم

فشدار زیدادی را متحمدل اختالل در خواب و اشتهاست. مراقبین خانوادگی به عنوان افراد در معرض خطر و بیماری، 

کنندگان از بیماران مبتال بده سدکته شوند. مطالعات انجام شده در سایر کشورها حاکی از آن بوده که اکثر مراقبتمی

شدوند. فرسدودگی مغزی، دچار احسداس فرسدودگی، تنهدایی، افسدردگی، کداهش سدالمت جسدمی و رواندی می

شود. فرسدودگی ها میو کاهش کیفیت ارائه مراقبت توسط آن هاکنندگان، منجر به کاهش کیفیت زندگی آنمراقبت

باشدد کننده بار روحی د روانی، جسمی و مالی ناشی از مراقبدت میکننده، یک اصطال  کلی است که توصیفمراقبت

 کنندگان، اشاره به سطح باالیی از استرس دارد کهشود. در حقیقت فرسودگی مراقبتکننده تحمیل میکه بر مراقبت

 [4کنندگان تجربه شود. ]ممکن است توسط مراقبت

شود: فرسودگی ذهنی و فرسودگی عینی. فرسودگی عینی به اثرات فرسودگی در مراقبین به دو دسته تقسیم می 

شود که شامل مواردی عینی مانند اختالل در روابط خصو  مراقبین اصلی اطالق میمنفی بیماری بر مراقبین، به

های اجتماعی، کار و تفریح، مشکالت مالی و مشکالت جسمی است. فرسودگی یت در فعالیتخانوادگی، محدود
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شود که شامل مواردی مانند فشار های هیجانی مراقبین نسبت به فرد بیمار و مراقبت از وی گفته میذهنی به واکنش

سالمت جسمی و روحی اطالعات و آمار دقیقی در مورد روانی، احساس از دست دادن، فقدان و افسوس است. 

الزم به ذکر است که متأسفانه در حال حاضر  کنندگان از بیماران دچار سکته مغزی در کشور ما وجود ندارد.مراقبت

در کشور ما، بیماران مبتال به سکته مغزی، بعد از ترخیص از بیمارستان، تحت حمایت اجتماعی هیچ سازمان و یا 

حالی است که بسیاری از این بیماران، نیازمند خدمات مهمی در رابطه با تأمین  [ این در3گیرند. ]انجمنی قرار نمی

باشند و نیازهای ادراری )سونداژ و ...( و دفعی، نیازهای يذایی، تکلم، پیشگیری از زخم بستر، فیزیوتراپی و يیره می

ريم شیوع باالی سکته مغزی علید. گیرکنندگان از این بیماران قرار میها بر عهده مراقبتبار سنگین این مسئولیت

ها، تا کنون در کشور ما این موضوع مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته و احتمال بالقوه فرسودگی در مراقبان آن

 باشد.گونه آمار و ارقام مستند و رسمی در این خصو  در دست نمیاست و هیچ

  سازد؟ را مشخص مییک از موارد زیر، به بهترین وجه، ساختار متن کدام (7

 شود. های صحیح مقابله با آن به اختصار توضیح داده مییک بیماری خاص مورد اشاره قرار گرفته و راه (0 

ای نوظهور در حوزه سالمت جسمی توصیف0 ابعاد روحی و روانی آن با جزییات تبیین و درستی روش جاری مقابله با پدیده (2 

 شود. آن به چالش کشیده می

 شود. به معضلی در حوزه سالمتی اشاره و اثرات آن0 به ویژه بر افراد دیگر0 توضیح داده می (9 

 گیرد. شود و تعریف و انواع آن مورد اشاره قرار میای فردی ا اجتماعی توصیف میپدیده (1 

 اند، کدام است؟ص شده[ مشخ3[ و ]4[، ]1[، ]7های ]بهترین جا برای قرار دادن جمله زیر در متن که با شماره (1

زایی مانندد فشدار به عنوان مثال، فرد برای مراقبت از یک بیمار مبتال به بیماری مزمن ممکن است عوامل اسدترس»

هدا، از دسدت دادن دوسدتان و یدا از دسدت دادن های فردی، رویارویی با بحرانمالی، کنترل و درمان عالیم و نشانه

 « صمیمیت را تجربه کند.

 0) [1  ] 2) [0] 9 )[0] 1) [9] 

 

ها خط کشدیده شدده ای که در پاراگراف دوم، زیر آنیک از موارد زیر، بهتر از بقیه موارد، رابطه بین دوجملهکدام (4

  دهد؟ است را نشان می

 معلول ا علت  (2   مشکل ا راه حل ( 0 

 فرضیه ا تأیید ( 1  گیری اولیه ا نقض آن نتیجه (9 
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 بخش دوم: منطقی

 راهنمایی: 
برای پاسخگویی به سؤاالت این بخش0 الزم است موقعیتی را که در هر سؤال مطرح شده0 مورد تجزیه و تحلیال قارار دهیاد و 

تری برای آن سؤال است0 انتخاب کنید. هر سؤال را با دقت بخوانید و با توجاه کنید پاسخ مناسبای را که فکر میسپس گزینه
تر به ر هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است0 پاسخی را که صحیحهای مطرح شده دبه واقعیت
 رسد0 انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید. نظر می

 (12، پزشكیمدا)

ها بدا رمزهدای رمز گاوصندوق یکی از رمزهای مهمی است که همیشه باید در خاطر داشته باشید. تمام گاوصندوق (3

دهند؛ ای را تغییر نمیها این رمزهای کارخانهرسند و نکته همین جاست که خیلیرض و آزمایشی به فروش میفپیش

 کنند و این، یعنی دادن یک امتیاز ویژه به سارقان. اند، استفاده میطور که خریدهگاوصندوق را همان

    کند؟ کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، استدالل فوق را تقویت می 

شاوند آن را بارای کنناد و مجباور میبرخی افراد که حافظه ضعیفی دارند0 رمز گاوصندوق خود را به راحتای فراماوش می( 0 

 رمزگشایی به کارخانه مربوطه ببرند. 

ه او تحویل داده ها0 همراه با یک رمز اولیه که در پاکتی مهر و موم شده قرار دارد0 به خریدار یا نمایندبسیاری از گاوصندوق (2 

 شوند. می

 گذارند که بر عموم مشخص است. های ساخت گاوصندوق0 رمز ثابتی برای تولیدات خود میکارخانه (9 

 ای را بسیار آسان کرده است. امروزه به دلیل رشد فناوری0 سارقان به وسایلی دسترسی دارند که کار رمزگشایی هر وسیله (1 
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 (12)علوم انسانی، 

اند، معلدوم شدده اسدت کده هزار زن انجام داده 65سال روی  11ای که پژوهشگران آمریکایی به مدت طالعهدر م( 5

کند. در این تحقیقات، عادات يدذا خدوردن و مدوارد کداهش مصرف منظم ماهی، ناشنوایی در سنین پیری را کم می

داد افرادی که حداقل دو وعده مداهی )از  ترین نتایج نشانطبیعی شنوایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهم

کند. البته این نتیجه، نسدبت درصد کاهش پیدا می 11خورند، خطر از دست دادن شنوایی آنها، هر نوع( در هفته می

خورند. هر چند ناشنوایی، بسیار معمول و مرتبط با سدن ندرت ماهی میخورند یا بهبه زنانی است که هرگز ماهی نمی

 تواند آن را به تأخیر بیاندازد. صرف ماهی میاست، اما م

 کند؟ گیری متن را بهتر از بقیه، تضعیف میکدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، درستی نتیجه  

بسیاری از آنهایی که در پژوهش مورد اشارة متن شرکت کردند0 در اکثر اوقات0 بیش از دو وعده در هفته از مااهی مصارف ( 0 

   کردند.می

خوردند0 اختالف چشامگیری باه لحاا  کردند و آنهایی که اصالً ماهی نمیبین زنانی که در رژیم خود از ماهی استفاده می (2 

 شغل و سبک زندگی وجود نداشت. 

گنجانند0 تمایل بیشتری از دیگران به ورزش کردن دارند که این امر0 خود موجاب آنهایی که در رژیم غذایی خود ماهی می (9 

 شود. های مختلف میفظ سالمتی بدن در جنبهح

سنجی به عمل از تمام آنهایی که قرار بود در پژوهش مورد اشاره شرکت داده شوند0 قبل از شروع پژوهش0 آزمایش شنوایی (1 

 کدام از آنان0 از این لحا  وجود ندارد. آمد و مشخص شد که اختالفی میان هیچ

 (14)علوم انسانی، 

ها ورزش هایی در زمینده تجهیدزات کوهندوردی صدورت گرفتده و ایدن پیشدرفتپیشرفت گذشته، در ده سال (6

های ها، تعدداد آسدیبريم ایدن پیشدرفتتر کرده است. اما علیبخشتر و لذتکوهنوردی را برای کوهنوردان، ایمن

 گزارش شده در این ورزش، دو برابر شده است. 

یک از موارد زیر، تضداد بیدان شدده را توجیده حیح فرض شود، کدامدر صورتی که تمامی اطالعات فوق، ص  

  کند؟ می

 ها را نداشتند. دست به کارهایی زدند که مهارت الزم برای انجام آن کوهنوردان زیادی به اتکای تجهیزات جدید0 (0 

 غییری نکرده است. های کوهنوردی افزایش یافته0 ولی تعداد تلفات جانی این ورزش تاگرچه میزان جراحت (2 

 دهند. بینی رخ میهای کوهنوردی به دلیل شرایط آب و هوایی غیرقابل پیشبرخی از آسیب (9 

 . کندرغم این که ورزشی خطرناک است0 به کوهنوردان باتجربه آسیب و جراحت وارد نمیورزش کوهنوردی علی (1 
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 بخش سوم: تحلیلی

 

 راهنمایی: 
گیرد. سؤاالت را باه دقات بخوانیاد و پاساخ صاحیح را در پاساخنامه لیلی شما مورد سنجش قرار میدر این بخش0 توانایی تح

 . عالمت بزنید

 

 پاسخ دهید.  0و  0های راهنمایی: با توجه به اطالعات زیر0 به سؤال

 (14)علوم انسانی، 

ابق شدکل، دو در و دو سدالن دهد که دو سالن مطددر یک نمایشگاه را نشان می Dو  A ،B ،Cشکل زیر، چهار سالن 

 باشند. دیگر، دارای تنها یک در می

باشند. اطالعات ها، مربوط به یکی از موارد پوشاك، صنایع دستی، مواد يذایی و لوازم خانگی میهر کدام از این سالن

 های زیر، موجود است. و محدودیت

  .سالن لوازم خانگی دو در دارد 

 د یا سالن صنایع دستی یا یک در دارC  .است 

  سالنB باشد. مربوط به پوشاك نمی 

 های پوشاك و مواد يذایی، درِ روبروی یکدیگر ندارندسالن . 

 

 
 
 
 
 

 ز موارد زیر، لزوماً صحیح است؟ یک اهای لوازم خانگی و مواد يذایی درِ روبروی هم داشته باشند، کداماگر سالن (1

  حاوی مواد غذایی است. Cسالن  (0 

 الن پوشاک دو در دارد. س (2  

 سالن مواد غذایی دو در دارد. ( 9 

 سالن صنایع دستی0 درِ روبروی سالن لوازم خانگی دارد.  (1 

 مربوط به صنایع دستی باشد، کدام دو سالن، درهای روبروی یکدیگر دارند؟  Dاگر سالن  (4

 مواد غذایی و پوشاک  (A   2مواد غذایی و  (0 

 پوشاک و صنایع دستی  (1 خانگی پوشاک و لوازم  (9 

A B 

C D 
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 پاسخ دهید.  01و  3های راهنمایی: با توجه به اطالعات زیر0 به سؤال

 (12)علوم انسانی، 

باشدد، بده می 315تا  317ها از هایی که سه رقم آخر آنپدر یک خانواده، پنج فقره چک از دسته چک خود، به شماره

، «شهریه دانشگاه دختدر»، «خرید کولر»، «خرید خودرو»یکی از موارد ترتیب شماره از دسته چک جدا کرده و برای 

هدای مختلفدی وصدول هدا در زمانکند. ایدن چکصادر می« کمک به یک مؤسسه خیریه»و « شهریه مدرسه پسر»

 شوند. در خصو  این پنج فقره چک، اطالعات زیر در دست است: می

  باشد. ها نمیهریهکدام از ش، مربوط به هیچ313چک با سه رقم آخر 

 اند. های مربوط به خرید، به طور متوالی وصول شدهچک 

  و دقیقاً قبل از چک کمک به مؤسسده خیریده وصدول  314چک خرید کولر دقیقاً پس از چک با سه رقم آخر

 شده است. 

  شود. ، فقط چک شهریه مدرسه پسر خانواده وصول می311بعد از چک با سه رقم آخر 

 

 

 

لین چک صادر شده، دومین چک وصول شده باشد، سه رقم آخر شماره چک مربوط به کمک مؤسسه خیریه اگر او (4

 کدام است؟ 

 0) 112 2 )119 9) 111 1) 119 

 

 

 

 ، مربوط به کدام مورد بوده است؟ 317اگر آخرین چک صادره، اولین چک وصول شده باشد، چک با سه رقم آخر ( 71

  انشگاه دخترشهریه د (2  خرید کولر  (0 

 کمک به مؤسسه خیریه  (1  شهریه مدرسه پسر( 9 
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 پاسخ دهید.  02و  00راهنمایی: با توجه به اطالعات زیر0 به سؤاالت 

 (12)دامپزشكی، 

یک دامدار تعدادی گاو و گوسفند نر و ماده د از هر نوع و جنس د حداقل یدک ريس دارد. در خصدو  تعدداد گداو و 

 ، اطالعات زیر در دست است: گوسفندهای نر و ماده

  .تعداد گاوهای نر از تعداد گاوهای ماده، بیشتر است 

 های ماده کمتر است. ريس از تعداد دام 3های نر، تعداد دام 

  دام ماده دارد.  4دامدار حداکثر 

 

 

 

 اگر دامدار سه ريس گوسفند نر داشته باشد، چند ريس گاو نر دارد؟  (77

 مشخص نیست. ( 1 2دقیقاً  (9 0 دقیقاً (2  9حداقل   (0

 

 

 

 

 دو ريس بیشتر از گوسفندان نر باشند، دامدار چند گوسفند ماده دارد؟  اگر تعداد گاوهای ماده،( 71

0) 0 2) 9 9) 0 1) 0 
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 بخش چهارم: کمیتی

 راهنمایی: 

استعداد عددی و ریاضایاتی0 حال مساأله های کمّی0 این بخش از آزمون استعداد0 از انواع مختلف سؤاالت کمّی0 شامل مقایسه

 و...0 تشکیل شده است. 

  ای کاه در توجه داشته باشید به خاطر متفاوت بودن نوع سؤاالت این بخش از آزمون0 هر سؤال را براساس دستورالعمل ویژه

 ابتدای هر دسته سؤال آمده است0 پاسخ دهید. 

 

 

 

 

 بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید. راهنمایی: هر کدام از سؤاالت زیر را به دقت 

 (14)كشاورزی،  

   بین اعداد زیر، از چپ به راست، ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟ (74

4 3 6 4 4 71 71 76 ? 11 74 

 0) 09   2) 21   9) 00 1) 00 
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 (14، زبان)

 ر، از چپ به راست، ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، عدد مناسب را قرار دهید. بین اعداد زی( 73

?16 23 28 38 62  

 0) 19 2) 10 9 )90 1) 13 

 

 

 

 

 

 (12، علوم انسانی) 

 ار بگیرد؟  بین اعداد زیر، از چپ به راست، ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام عدد باید قر (75

1 71 61 131 111 ? 

 0) 301 2 )0111 9) 0111 1) 0321  
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 (12، زبان) 

 بین اعداد زیر، از چپ به راست، ارتباطی خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟ (76

7 4 6 4 76 74 ? 

 0) 90 2 )92 9) 21 1) 21 

 

 

 

 

 

 (14، علوم پایه) 

ر سه عدد مطابق شکل، از چپ به راست، ارتباط خاصی وجود دارد. به جای عالمت سؤال، کدام عدد بایدد بین ه  (71

 قرار بگیرد؟  

? 21 01 91 09 0 09 0 2 

 

 0) 91 2) 29 9) 19 1) 11 
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 (12، هنر)

 ار گیرد؟در شکل زیر، بین اعداد ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام عدد باید قر (74

 

 

 

 

 

 0) 00 2) 21 9) 22 1) 21   

 

 

 

 

 (12، دامپزشكی)

سدؤال، کددام عددد بایدد قدرار بین هر دسته از اعداد، در شکل زیر، ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت ( 74

 بگیرد؟

 

 0) 9 2) 9 9) 3 1) 01 
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 (12، كشاورزی)

 د قرار گیرد؟در شکل زیر، به جای عالمت سؤال، کدام عدد بای( 11

 

 0) 09 2) 99 9) 93 1) 13   

 

 

 

 

 

 (12، هنر)

کیلوگرم، از هر کدام به تعداد دلخواه در اختیدار داریدم. بده چندد  51کیلوگرم و  71کیلوگرم،  7هایی با وزن وزنه  (17

  کیلوگرم را ساخت؟   61ها، توان با این وزنهطریق می

 0) 0 2) 0 9) 0 1 )3 
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