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 95سراسری سال آزمون : 4ضمیمه 
  

 95سراسري سال  آزمونمجموعه سؤاالت    
 

 الف( آزمون حل مسأله: 

راهنمایی: هر سؤال این آزمون یک مسأله است. برای پاسخگویی به هر سؤال الزم است مسأله را حل 
یک پاسخ صحیح سازد، انتخاب کنید. هر سؤال فقط ای که بهترین پاسخ را مشخص میکرده و گزینه

 دارد. 

 

رو، بین عالیم و اعداد، ارتباط خاصـی در شكل روبه  ـ1
برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام عدد بایـد 

 قرار بگیرد؟ 
 1) 36 
 2) 39  
 3) 42  
 4) 60 

با حداقل چند مرتبه برداشتن مـداد از روی صـفح   ـ 2
ه توان رسم کرد بکاغذ، شكل زیر را به طور کامل می

نحوی که از هیچ مسیری روی شكل، بـی  از یـک 
  ؟ نكنیممرتبه عبور 

 صفر (1 
 2) 1 
 3) 2 
 4) 3 
بین کلمات و اعداد در شكل زیـر، ارتبـاط خـا  و  ـ 3

یكسانی برقرار است. به جای عالمت سـؤال، کـدام 
 تواند قرار بگیرد؟ کلمه می

 تكريم  (1 
 تاريخ (2 
 كارتن  (3 
 تركان  (4 
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دهد، مبلـ  عیـدی کـه تر از خودش عیدی میهزار تومان به خواهر کوچک 20که علی س از آنپ ـ4
کنـد. تغییـر می 3بـه  6به نسبت  3به  7اند، به ترتیب از نسبت ترهایشان گرفتهها از بزرگآن

  های  را از علی گرفته است؟خواهر علی تقریباً چند درصد از عیدی
 1) 10 2) 11 3) 14 4) 16 
های مساوی تقسیم به پنج مستطیل با مساحت شكل را با قیچی مطابق شكل زیر،یک مقوای مربع ـ5

توان جدا نمود، تقریباً چنـد درصـد های مقوا میای که از تكهترین دایرهکنیم. مساحت بزرگمی
 مساحت مقوای اولیه است؟ 

 

  1) 5/22  
 2) 8/18  
 3) 8/8  
 4) 5/12 

 

دهند. سـرعت حسـن در کار مشخصی را هر کدام با سرعت ثابتی انجام میندش حسن و دو فرز ـ6
انجام این کار، دو برابر یكی از فرزندان و سه برابر فرزند دیگرش است. اگر حسن و دو فرزنـدش 

کنـد، آن کـار را بـه تر کار میساعت انجام دهند، فرزندی که سریع 12این کار را با هم در مدت 
 دهد؟ عت انجام میتنهایی در چند سا

  1) 66 2) 44 3) 33 4) 22 

ها(، از خودرو پیـاده آن چهار نفر که سوار خودرویی هستند )دو نفر جلو و دو نفر دقیقاً پشت سر ـ7
توانند مجدداً سوار خودرو شوند، به طـوری کـه شوند. این چهار نفر به چند طریق مختلف میمی
 ؟ ننشیندکس جای قبلی خود هیچ

 1) 16 2) 12 3) 9 4) 8 
ستون است را در نظر بگیرید. اگـر در  8سطر و  8زیر، یک صفحه شطرنج که دارای مطابق شكل  ـ8

هر مرتبه تغییر، مجاز باشیم جای دو سطر را با هم یا جای دو ستون را با هم عوض کنیم، حداقل با 
 د؟ توان شكل صفحه شطرنج را به صورت داده شده، تبدیل کرچند تغییر می

  
        

 ؟
 

        
                
                
                
                
                
                
                

 

 1) 4 2) 8 3) 16 4) 24 
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ساخته شده توسط چوب کبریـت، در زیـر  9 پنج رابط  نادرست، با نمای  دیجیتال ارقام صفر تا ـ9
حـذ(( فقـط یـک چـوب کبریـت،  نهجایی )داده شده است. چند رابطه از پنج رابطه را با جابه

 توان به تساوی تبدیل کرد؟ می
 1) 5 
 2) 4  
 3) 3 
 4) 2  
 
 
 

 

روشن و سه ها به طور اتوماتیک سه ثانیه شوند. یكی از المپسه المپ، به طور همزمان روشن می ـ10
کند. دو المپ دیگر نیـز بـا همـین روال، امـا بـا شود و این روال ادامه پیدا میثانیه خاموش می

شوند. در چند ثانیـه از بـاز  ای به طور اتوماتیک روشن و خاموش میثانیه 8و  6های زمانی بازه
 اند؟ای، هر سه المپ، خاموش بودهزمانی یک دقیقه

 1) 24 2) 13 3) 12 4) 9 
 

 ب( آزمون استدالل منطقی: 

، الزم است موقعیتی را که در هر سؤال مطـر  شـده، 20تا  11راهنمایی: برای پاسخگویی به سؤاالت 
تری برای آن سؤال کنید پاسخ مناسبای را که فكر میمورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس گزینه

های مطر  شده در هر سـؤال و توجه به واقعیتاست، انتخاب کنید. هر سؤال را با دقت بخوانید و با 
رسـد، نظر مـیتر بهنتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است، پاسخی را که صحیح

 انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید. 

 

کنـد، اکرـر والـدین مصـمم کند و صداهای مختلفی تولید میدر این مرحله که بچه زبان باز می ـ11
کوشند کـه کودکشـان آنها مید که به کودك خود اجازه ندهند این نوع زبان را به کار برد. هستن

ای معین که این مرحله، مرحلهمعنی، غافل از اینهای بیکلمه صحیح و بامعنی را بیان کند تا واژه
طور کـه والـدین نمـیو ضروری است که طفل بایستی برای تكلم بعدی از آن عبور نماید. همان

باره توانند از کودك بخواهند بعد از مرحله نشستن بدون وساطت مراحل خزیدن و ایستادن، یک
باره راه برود، در مورد تكلم هم نباید از کودك انتظار داشت که بعد از تولید صداهای نامفهوم، یک

 ای که آمادگی پذیرش آن را ندارد، وادار شود. به تولید واژه
 مندرج در استدالل فوق است؟ کدام مورد، از فرضیات  

 فراگيري زبان اول، فرايندي قانونمند و تكاملي است كه بسياري از والدين از آن ناآگاهند.  (1 
 آورد، باال ببرند. معني كه كودكشان بر زبان ميهاي بيپذيري خود را در مقابل واژهوالدين بايد تحمل (2 
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كودك، آموزش والدين از نحوه بهه رهرد درآمهدن كهودك الز  براي كمك به تسريع در تحول زباني در  (3 
 است. 

معني است، مقصود او گويد بيگويد، رتي وقتي آنچه ميتواند از هر آنچه يك كودك مييك فرد آگاه مي (4 
 را دريابد. 

های هنری، به نحوی متوجه تغییر و بازپرداخت چیزها در راستای نیازهـای مـادی و همه فعالیت ـ12

نوی انسان هستند. آثار هنری، تنها جنبه مصرفی ندارند؛ بلكه برای شناخت جهـان هسـتی و مع

اند. انسـان همـواره بـه شناسی و در نتیجه، تمامیت بخشیدن به زندگی انسان الزمحسّ زیبایی

دنبال تحقّق عملی و هنری کردن واقعیت عینی خارج از ذهن خود بوده اسـت. تـا اواخـر قـرن 

دگی شهری، بیشتر، وابسته به طبیعت )روستا( بود. هنر، اهمیت حیاتی طبیعـت در نوزدهم که زن

که بـه  -شد. حتی در قرن بیستم و قرن حاضر حفظ و تداوم زندگی روی کره زمین را یادآور می

هـای مخرّبـی از برداریهر حال، به عصر فنّاوری مشهور هستند و به بهانه فنّاوری و توسعه، بهره

 خورد. چنین رویكردی در هنر به چشم می -گیرد میطبیعت صورت 

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

 ارزش هنري، ارزشي نسبي است كه در طي زمان، همواره در رال تغيير و تكامل است.  (1 

ر هنهري در زنهدگي انسهان ترين و اثرگذارترين آثهاهاي آن، همواره دستمايه خلق بزرگطبيعت و زيبايي (2 

 بوده است.

اثر هنري، آنگاه زيبايي هنري دارد كه انسان از آن براي خلق آنچه بايد در عالم واقعيت باشد، ولي نيست،  (3 

 استفاده كند. 

اي در جهت گوشزد كردن اهميت طبيعت و رفاظت از امروزه نيز برخي هنرمندان، از هنر به مثابه وسيله (4 

 كنند.   ريات در اين كره خاكي استفاده ميآن براي تداو

های جهانی بر ابقای استعداد و آگاهی نیروی کار تمرکز دارند. تمام شرکتدر محیط کاری فعلی،  ـ13

کوشند تا ترك خدمت کارکنان را کاه  دهند و آگاهی آنان را ارتقا بخشـند. ها میتمام شرکت

آورد، بلكه خطر آمدن افرادی را کـه ی باالیی به بار میهااستخدام نیروی کار تازه، نه تنها هزینه

بخ  مدیریت  دهد.کرد، پر کنند را افزای  مینتوانند جای فردی را که قبالً در آن منصب کار می

منابع انسانی باید تالش کند تا با پیشنهاد دادن مزایای جذاب به کارکنان، خطـر از دسـت دادن 

 آگهی را کاه  دهد. 

ای که زیر آن کشیده اسـت را در اسـتدالل فـوق نشـان ، به بهترین وجه، نق  جملهکدام مورد 

 دهد؟ می

 گيري متن، سعي در ابطال آن دارد. ادعايي است كه نتيجه (1 

 سازد. دليلي است كه عقاليي بودن توصيه مندرج در متن را آشكار مي (2 
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 منابع انساني، بر آن استوار است.  باشد كه يكي از اصول مديريتاي تحقيقي مييافته (3 
انهد، اسهترات ي گيري متن است كه با تعديل ادعاي كلي متن كه در دو جملهه نسسهت مهتن آمدهنتيجه (4 

 كند. مديريت منابع انساني كه در جمله آخر آمده است را تقويت مي

د که تقریباً نصف این شوهای زیرزمینی، صر( آبیاری ذرت و گندمی میها و سفرهبیشتر آب چاه ـ14
های کشاورزی باز شود. هنگام فروش گندم و ذرت، پای دالالن به زمینمحصوالت، خوراك دام می

شود که قصد خرید گندم و ذرت به قیمت بسیار پایین را دارند و اغلب موفـق هـم هسـتند؛ می
ای ذخیـره ایـن چون کشاورزان معموالً فقط فضایی برای تولید گندم و ذرت دارند و مكـانی بـر

هایی که به صورت مازاد خریـداری شان به وقت و قیمت مناسب ندارند. گندممحصوالت و فروش
شوند و به دلیل خارج شدن از شرایط بهداشتی، درون سیلوهای بهداشتی نگهداری نمیشوند، می

ب برای تولید گیرند. این در حالی است که یک چاه آدر اختیار دامداران برای خوراك دام قرار می
 5الـی  4ماه روشن باشد تا این محصول به ثمر بنشیند. مدار آبیاری گنـدم و ذرت،  6گندم باید 

سـاعت آبیـاری  10تا  8روز به  4کند، هر روز یک بار است و هر هكتار زمین که یونجه کشت می
ور، مـردم و کند و این کار به نفع کشـنیاز دارد، آن هم در شرایطی که خشكسالی تهدیدمان می

 طبیعت نیست. 

 دهد؟ کدام مورد، دغدغه اصلی نویسنده متن را نشان می 

 محيطي راصلههاي اجتماعي و زيستشان و آسيبناتواني كشاورزان در ذخيره محصول توليدي (1 
 مصرد فزاينده محصوالت كشاورزي براي تهيه خوراك دا   (2 
 آبي اتالد منابع آبي و بحران كم (3 
 ستثمار كشاورزان توسط دالالن ا (4 

ای است که آید. انسولین مادهدیابت به علت ناتوانی بدن در تولید یا مصر( انسولین به وجود می ـ15
ترین منبع انرژی بـدن استفاده از قند به عنوان عظیم شود و نق  آن،توسط لوزالمعده تولید می

فرد بـال ، یـک  10میالدی، از هر  2040تا سال  کند کهبینی میالمللی دیابت پی است. بنیاد بین
میلیون  642، به 2018میلیون نفر در سال  415نفر به دیابت مبتال خواهد بود و تعداد مبتالیان از 

 802بـه  2040در سـال  میلیارد دالری، 673های بهداشتی رسد؛ همچنین هزینه مراقبتنفر می
 میلیارد دالر خواهد رسید. 

به استدالل موجود در متن فوق ر صورتی که صحیح فرض شود، بیشترین خدشه را کدام مورد، د 
 سازد؟ وارد می

رو، كهاهش هاي پهيشهها در دهههوري در روزه پزشكي، هزينه درمان كليه بيماريبه دليل افزايش بهره (1 
 تصاعدي خواهد داشت. 

امل انساني سر و كار دارنهد، بيشهتر از علهو  هاي علمي، در علومي كه با رفتار و عوضريب خطا در نظريه (2 
 ديگري است كه ماده خا  تحقيقات در آنها، ماده فيزيكي و عوامل غيرانساني است. 

رو هسهتند، با افزايش سواد مرد  در كشورهاي جهان سو  كه مرد  آنها غالباً با مسأله سوءتغذيه نيز روبه (3 
 ها، توجه يكسان نشان خواهند داد. يماريتوجه به سالمت باال رفته و مرد  به همه ب

 اند. پي برده« پيشگيري بهتر از درمان است»مرد  عصر راضر، بيش از هر زمان ديگري، به اهميت شعار  (4 
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هـای ماسـت، این حكایـت عـادت کردن«. آنقدر درخت زیاد است که دیگر جنگل پیدا نیست» ـ16

اندازد بـه جـان اش، فراموشی را مین، زیادیعادت کردن، همیشه چیز خوبی نیست، عادت کرد

خیالی؛ وسط دنیایی که بایـد زور زد تـا فـرق کند وسط دنیای بیها و حواسشان را پرت میآدم

آید کـه دیگـر موقـع ها را پیدا کرد. مرض عادی شدن، وقتی سر وقتمان میدیدن و ندیدن آدم

رود نگاهشان کنـیم، چـون اما یادمان می بینیم،چشم انداختن توی دنیای اطرا(، اتفاقات را می

 آیند. اند که دیگر به چشم نمیآنقدر برایمان تكراری شده

ترین که در جمل  اول به کار رفته است، نزدیک« جنگل پیدا نیست»در متن فوق، کدام عبارت با  

 مفهوم و نق  معنایی را دارد؟ 

 جنگل را فراموش كردن  (2 به جنگل عادت كردن  (1 
 به جنگل چشم نينداختن  (4 جنگل را نگاه نكردن  (3 

دلیل بهتر بودن آب گرم در مقایسه با آب سرد برای شستن ظرو(، همان دلیلی است که باعـ   ـ17

یابـد، شـود. زمـانی کـه دمـا افـزای  میچـای دا  میتر حل شدن شكر در یک فنجان سریع

تر حرکت کرده و با سرعت بـاالتری ا سریعآورند. آنههای آب انرژی بیشتری به دست میمولكول

توانند ذرات تر میکنند، در نتیجه راحتشوند و اصطكاك بیشتری ایجاد میبه ظرو( ساییده می

 چسبیده به سطح ظرو( کریف را جدا کنند، با این وجود ........ 

 کند؟ ترین شكل، جای خالی در متن فوق را کامل میبه منطقیکدام مورد،  

 كنند. رخي بيان اين واقعيت را، تبليغي براي ناكارآمدي مواد شوينده تلقي ميب (1 
 ها، هم آب گر  موجود است و هم آب سرد پزخانهدر بسياري آش (2 
 داغي ظرود هميشه نشان پاكيزگي نيست.  (3 
 وشو مناسب نيست. هميشه آب گر  براي شست (4 

شود. با ایـن وجـود، تر میدان مغناطیسی سیاره ضعیفدر فضا هر قدر از زمین دورتر شوید، می ـ18

نما بـه جهت کند. اگر فضانورد قطبنما کماکان قادر است خودش را با میدان مغناطیسی همقطب

رسد که میدان مغناطیسـی خورشـید از ای میدست، به دور شدن  از زمین ادامه دهد، به نقطه

نما تحت تأثیر میدان مغناطیسـی در نتیجه، قطبمیدان مغناطیسی زمین قدرتمندتر خواهد بود. 

گیرد و شمال مغناطیسی خورشید را نشان خواهد داد. اگر از ایـن هـم دورتـر خورشید قرار می

 نما اصالً کار نخواهد کرد. شویم و برای مرال، به میان کهكشان سفر کنیم، به احتمال فراوان، قطب

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

نما همواره شمال مغناطيسهي لزوماً به معناي آن نيست كه قطب نما با ميدان مغناطيسي،هماهنگي قطب (1 
 دهد. را به دقت مشابه نشان مي

 جايي در كهكشان راه شيري، ميدان مغناطيسي يا نيست و يا بسيار ضعيف است.  (2 
 دهد. ا شمال مغناطيسي را نشان نمينمدر همه جاي منظومه شمسي، قطب (3 
 يكي از ابزارهاي هدايت فضاپيماها، استفاده از ميدان مغناطيسي است.  (4 
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، از این سال به عنوان سال افزای  صـادرات 2015برخی با استناد به آمار گمرك مربوط به سال  ـ19

ارت تجارت و بازرگـانی که بنابر گزارش وزکنند در حالییاد می« الف»کاش و سرامیک در کشور 

در این صنعت  2015خارجی این کشور، میزان تولید داخلی محصوالت کاشی و سرامیک در سال 

، با افت قیمت به میزان یک و نیم 2014کاه  داشته و حتی در حوزه صادرات هم نسبت به سال 

 دالر در هر مترمربع و کاه  کمّی صادرات مواجه بوده است. 

صحیح فرض شود، به بهترین وجه، تنـاق  موجـود در مـتن فـوق را رتی که کدام مورد، در صو 

 سازد؟ برطر( می

گيرد كه در آمارهاي وزارت تجارت و بازرگاني هاي ديگري انجا  ميصادرات برخي از محصوالت، از كانال (1 

 شود. ثبت نمي

كاالها، به وي ه كاالههاي لهوك  ركود موجود در بازار جهاني، موجب كاهش تقاضاي مرد  براي برخي از  (2 

 شده است. 

سازد و اين آمهار، مرجهع مهورد اداره گمرك، هر ساله آمار كاالهاي صادراتي و وارداتي را رسماً منتشر مي (3 

 باشد. استناد برخي از اقتصاددانان به نا  مي

منطقهي، كيفيهت  كننهد، بها اتسهاذ تهدابيركشورهاي ديگري كه محصوالت كاشي و سهراميك توليهد مي (4 

 اند. توليدات خود را افزايش چشمگيري داده
کند که بیشترین مدارس کپری استانی معرفی می 3را هم جزو « الف»گرچه آمار و ارقام، استان   ـ20

کنـد. وی  را دارند، اما مدیر کل آموزش و پرورش استان، این مسأله را به شكل دیگری روایت می
گیرد غرافیا و فرهنگ این منطقه، مورد استفاده بسیاری از مردم قرار میگوید کپر با توجه به جمی

های کانكسی که اکنون در دستور کار قرار دارد، جز اتال( هزینه چیزی نخواهـد و استقرار کالس
 بود. 

استدالل مدیر کل مورد اشاره در متن را بهتر از بقیه کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود،  
 کند؟ویت میموارد، تق

هها سهريعاً هاي كانكسي، ظرفيت محدودتري نسبت به مدارس كپري دارند، لذا ظرفيت اين كالسكالس (1 
 آورند. شود و مرد  به ناچار به مدارس كپري روي ميتكميل مي

هاي همياري، بهه سهوي آمهوزش دهند كه با تشكيل گروه، ترجيح مي«الف»بسياري از والدين در استان  (2 
 يررسمي فرزندان خود رركت كنند. غ

دارنهد، مهورد اسهتقبال واقهع « الهف»استان ديگري كه شرايطي مشابه اسهتان  2هاي كانكسي در كالس (3 
 اند. نشده

برپها « الهف»توان آنها را به رارتي در همه جاي اسهتان هزينه است و ضمناً ميمدارس كپري كمتأسي   (4 
 نمود. 
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 ها: دهج( آزمون کفایت دا

و  Iدر اين بسش، ده مسأله داده شده، كه هر مسأله، از يك سؤال و دو اطهال  تتحهت عنهوان اطهال  راهنمایی: 
( تشكيل شده است. مطابق دستورالعمل زير، پاسخ صهحيح را مشهسك كنيهد و در پاسهسنامه عالمهت IIاطال  
 بزنيد. 

بـه  IIشده، کافی باشـد ولـی اطـالع به تنهایی برای پاسخگویی به سؤال مطر   I( اگر اطالع 1
 را در پاسخنامه عالمت بزنید.  1تنهایی کافی نباشد )یا برعكس(، گزینه 

با هم برای پاسخگویی به سؤال کافی باشند، ولی هر کدام از این دو اطالع  IIو  I( اگر دو اطالع 2
 عالمت بزنید.  را در پاسخنامه 2به تنهایی برای پاسخگویی به سؤال کافی نباشند، گزینه 

را در  3به تنهایی برای پاسخگویی به سؤال کافی باشد، گزینه  IIو  I( اگر هر کدام از دو اطالع 3
 پاسخنامه عالمت بزنید. 

را در پاسخنامه  4با هم نیز برای پاسخگویی به سؤال کافی نباشند، گزینه  IIو  I( اگر دو اطالع 4
 عالمت بزنید.  

های یک از نسبتطبیعی هستند. کدام ، سه عددCو  A ،Bـ 21
A B

C


و  

B

A
 تر است؟ بزرگ، 

 I) A C 

 II) C B2 

 کیلـومتر 80و  64های ثابت ، در یک مسیر مستقم و در جهت مخالف، با سرعتBو  Aقطارهای  ـ22
رسند شوند. از زمانی که ابتدای دو قطار به هم میلزوماً به ترتیب(، به هم نزدیک می نهدر ساعت )

 ، چند متر است؟Bکشد. طول قطار ثانیه طول می 3رسند، تا زمانی که انتهای دو قطار به هم می

 I)  ،متر است.  40طول قطاري كه سرعتش بيشتر است  

 II) تر است. ر طول قطار سريعطول قطار كندتر دو براب  

خط وسط پاره Cرو، آیا نقطه با توجه به شكل روبهـ 23
BD  است؟ 

 I)  مسارت مثلثOAD سه برابر مسارت مثلث ،OAB  .است 

 II)  نقطهBخط ، وسط پارهAC  .است 
 

 

 رو، حجم مخروط چند درصد حجم استوانه است؟ در شكل روبهـ 24

 I) 
h

h



3

2
 

 II) 
h

h h



3

5
 

O 

A           B          C           D  

45 

h 

h 

r 
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شود. چند درصـد هایی مختلف با هم مخلوط شده و شربتی ساخته میآب، شیر و شكر با نسبتـ 25

 دهد؟ از این شربت را شكر تشكیل می

 I)  اگر به همان مقدار كه در شربت، آب موجود است به آن شير اضافه كنيم، ميزان شير موجود در محلول به

 اندازة مجمو  آب و شكر موجود در محلول خواهد رسيد. 

 II)  اگر به همان مقدار كه در شربت، شكر موجود است به آن شهكر اضهافه كنهيم، ميهزان شهكر موجهود در

 محلول به اندازة مجمو  آب و شير موجود در محلول خواهد رسيد. 

مر  ه در اختیار داریم. اگر هر چهار تخممر  کامالً مشابکاسه آبی که کامالً پر نیست و چهار تخمـ 26

 شود؟ را درون کاسه قرار دهیم، چند درصد از آب موجود در کاسه، سرریز می

 I)  شد. داديم، آب كاسه لب به لب ميمرغ را درون كاسه قرار ميتسم 3اگر 

 II) درصهد از رجهم كاسهه،  15 داشتيم،مرغ را درون كاسه قرار داديم، يكي را برميتسم 4كه اگر بعد از اين

 ماند. خالي مي

دهد که با دو خط رو، یک لوزی را نشان میشكل روبه ـ27

روی لوزی، مساحت آن را به چهار االضالع روبهموازی

ایم. مساحت ناحیـه تقسیم کرده Dو  A ،B ،Cناحیه 

D  چند درصد مساحت کل لوزی است؟ 

 I)  نواريB  وC تند. هاي يكسان هسداراي مسارت 

 II)  مسارت نواريA  وB  ،درصد مسارت كل  40روي هم

 لوزي است. 

سطح بیرونی یک کمـد دارای سـه در کشـویی بـه  ـ28

رو(. هـر است )مطابق شكل روبه 3و  2، 1های شماره

سوم مساحت سطح کدام از درها، که مساحت آن یک

بیرونی کمد است، به سمت چپ و راست تا انتها بـه 

باشد. هنگامی که سطح بل حرکت میطور کشویی قا

بیرونی کمد کامالً بسته است، هیچ همپوشـانی بـین 

درهای کشویی وجـود نـدارد. فـردی ایـن درهـا را 

کند. در این صورت، چند درصد از سـطح جا میجابه

 بیرونی کمد باز مانده است؟ 

 I) مانده است را بست.  توان نصف سطح بيروني كمد كه بازتنها با رركت دادن يكي از درها مي 

 II)  قرار گرفتهه  2درصد سطح آن، روي درِ شماره  30و  1درصد سطح آن، روي درِ شماره  20، 3درِ شماره

 است. 

A 
B 

C 

D 

3 
2 1 
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رو، یک مربع و دو دایره که بر هم و اضالع شكل روبهـ 29
اند را نشان می دهد. مساحت مربع مربع مماس شده

 چند مترمربع است؟ 

 I) ز دو دايره از هم، فاصله مراك( )2  متر است.  1
 II ) ً184مسارت نواري تيهره شهده، بها ههم برابهر و جمعها 

 متر مربع است. سانتي
ها به صورت رفت و برگشت با دو تیم دیگر هر کدام از تیمگروه هستند. سه تیم فوتبال با هم هم ـ30

ها برای هر برد سه امتیاز، هر تساوی یک امتیاز و ه، تیمدهد. در هر مسابقاین گروه، مسابقه می
بنـدی بـر حسـب امتیـاز رتبه هـا،کنند و پس از اتمام کل بازیهر باخت صفر امتیاز کسب می

 چند امتیاز است؟ شوند. اختال( دو تیم اول و سوم،می

 I ) .در كل مسابقات، فقط دو تساوي رخ داده است 

 II )اول و دو ، يك امتياز بيشتر از اختالد امتياز تيم دو  و سو  است.  اختالد امتياز تيم 
 

 د( آزمون درك مطلب: 

انتخاب کنید و  35تا  31های ترین پاسخ را برای سؤالراهنمایی: متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح
 در پاسخنامه عالمت بزنید. 

 

كننهد. وجو ميهاي مادي در كار را جستفراتر از پاداشكنند، چيزي امروزه كاركنان در هر جايي كه فعاليت مي
ها با كاركنان شان هستند. سازمانوجوي كاري بامعنا، اميدبسش و خواستار متعادل ساختن زندگيآنان در جست

هاي كاري بها چنهين رو هستند كه در پي يافتن كاري بامعنا، هدفمند و پرورش محيطاي روبهرشديافته و بالنده
كننده تجربه كاركناني است كه كارشان ارضاكننده، بامعنا و هايي هستند. در واقع معنويت در كار، توصيفوي گي

 هدفدار است. همچنين تجربه معنويت در كار، با افزايش خالقيت، صداقت، اعتماد و تعهد در كار همراه است. 
هوشي با نا  ههوش معنهوي بهه دسهت  ها و شواهد علمي فراواني مبني بر وجودهاي اخير، داده[ در سال1]

ترين هوش انسان معرفي شده و نقطه عطفي در اين زمينهه بهه هاي اخير، اين هوش نهاييآمده است. بنابر يافته
هاي معنوي هستند، آيد. امروزه يكي از موضوعات در روزه كسب و كار، موضو  اصول اخالقي و سرمايهشمار مي

كنيم، بلكه ما موجهوداتي هسهتيم كهه هايي نيستيم كه فقط به پول فكر ميانسان ما بايد بتوانيم اثبات كنيم كه
معنا و مفهو  خاصي در زندگيمان وجود دارد و به دنبال اين هستيم كه براي زندگي خود، معنها، ارزش و ههدد 

تن بهه آن قدرت ديدن رؤياها و تالش و كوشش براي دست يهافبيابيم. هوش معنوي همان توانايي است كه به ما 
دارد. اين هوش، زمينه تما  آن چيزهايي است كه ما به آنها اعتقاد داريم و نقش باورها، عقايد رؤياها را ارزاني مي

سازي در رابطه باشد. هوش كه به واسطه آن، به سؤالدارا مي گيريم،هايي كه بر عهده ميها را در فعاليتو ارزش
شويم. هوشهي كهه دازيم و با كمك آن، تحول و تغيير را در زندگي پذيرا ميپربا مسايل بنيادي در زندگيمان مي

[ 2تر، پربارتر و پرمعنهاتر ببسشهيم. ]تر، غنيها و نحوه عملكردهايمان مفهومي وسيعقادريم توسط آن به فعاليت
از ارزش بيشهتري يك از اعمال و رفتارهايمان همچنين با كمك آن، بر معناي اعمالمان آگاه شده و دريابيم كدا 

 واالتر و شايسته پيمودن است.  برخوردارند و كدا  مسير در زندگيمان،
هاي موجود در بحث معنويت و عرفان، و تشسيك راه درسهت از غلهط، و يها درست از ميان راهبراي انتسابي 

انسهان دچهار  است كه با ايهن ههوش،« هوش معنوي»ترين آن، عرفان صحيح از كاذب، ابزاري نياز است كه مهم
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تواند راه درست و پرچمدار راه درست را پيدا كرده و نور واقعي را از بهين تشويش نشده و در دوراهي معنوي، مي
[ نتهاي  ايهن 3برند، پيهدا كنهد و بهه سهرانجا  مقصهود برسهد. ]نورهاي ضعيف و قوي كه انسان را به بيراهه مي

تنها موجبات بهبود كيفيت زندگي كاري كاركنان را فهراهم هاي معنوي نه ها راكي از آن است كه ارزشپ وهش
 سازند، بلكه اين توانايي بالقوه را دارند كه كل سازمان را ارتقا ببسشند. مي

پذيري در مقابهل تغييهرات، [ از هوش معنوي تعاريف متعددي شده است، اما تما  اين تعاريف، بر انعطاد4]
كننهد. هدد در كار، خودآگاهي، خالقيت و توسهعه سهازمان تأكيهد ميها، داشتن معنا و درس گرفتن از شكست

كند كهه مها بتهوانيم معنويهت را بها كند: هوش معنوي زماني بروز ميطور تعريف ميهوش معنوي را اين« لوين»
، ظرفيتي اسهت بهراي پرسهيدن سهؤاالت غهايي در «ولمن»زندگي روزانه خود تلفيق كنيم. هوش معنوي از نظر 

اي زندگي و همزمان، ظرفيتي است براي تجربه كردن ارتباطات يكپارچه بين ما و جهاني كه در آن خصوص معن
 كنيم. البته در اين ميان، كساني هم هستند كه اصل ماجرا برايشان يك عالمت سؤال است. زندگي مي

 

 کدام مورد، به احتمال بیشتر، موضوع پاراگرا( بعد از این متن خواهد بود؟  ـ31
 . كشندهايي كه اعتبار وجود هوش معنوي را به نقد ميداليل و برهان (1 
 هاي پيشِ روي طرفداران هوش معنويهاي درست مقابله با چالشراه (2 
 تعاريف متفاوت ديگري از هوش معنوي و نحوه كاركرد آن  (3 
 اند. چرا برخي در تعريف هوش معنوي به بيراهه رفته (4 

 نده متن، کدام است؟ مقصود اصلی نویسـ 32
 توصيف عملكرد و تعريف  (2 بندي و هشدار تعريف، طبقه (1 
 برشمردن تشابهات و وجوه افتراق  (4 بندي برشمردن مزايا و طبقه (3 

 یک از موارد زیر، موافق است؟نویسنده متن با کدامـ 33
 شوند. تر ميتفاوتمادي كار، بي هايهر چه ميزان هوش معنوي باالتر رود، كاركنان نسبت به پاداش (1 
 ميزان هوش معنوي در انسان، با ميزان تغيير و تحوالت ناخواسته در زندگي، رابطه معكوس دارد.  (2 
وقفه در تحقق آنها، شرط الز  براي ظههور و رشهد معنهوي در داشتن آرمان و روياهاي بزرگ و تالش بي (3 

 انسان است. 
وجوي انسان به دنبال معني است و تمايز ميان كار به عنوان فعهاليتي مجهزا از هوش معنوي، تبلور جست (4 

 سازد. معني ميهاي ديگر زندگي را بيفعاليت
[ مشخص شده، بهترین قسمت برای قرار 4[ و ]3[، ]2[، ]1های ]کدام قسمت از متن که با عالمتـ 34

 گرفتن جمله زیر است؟ 
 «ت بین معنویت و موفقیت را تأیید نموده است.شماری، رابط  مربهای بیعهمطال» 
 1) [1] 2) [2 ] 3) [3 ] 4) [4] 

 اطالعات کافی برای پاسخ به کدام پرس  زیر، در متن موجود است؟ ـ 35
آيا شواهد علمي موجود در ارتباط با وجود هوش معنوي، شامل مطالعات ميداني در محيط واقعي كار هم  (1 

 بوده است؟ 
 شود؟ هوش معنوي باعث رشد خالقيت، صداقت، اعتماد و تعهد در كار مي شرايطي،تحت چه  (2  
 شوند؟ ها ميوري در سازمانهاي بهرههاي معنوي باعث ارتقاي كدامين مؤلفهارزش (3 
 آيا نقطه اشتراكي در تعاريف گوناگوني كه از هوش معنوي شده است، وجود دارد؟  (4 
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 هـ( آزمون تصحیح جمالت: 

راهنمایی: در این قسمت، پنج جمله داده شده است. زیر سه قسمت از هر یک از جمالت خط کشیده 
اند. هر یک از جمالت را به دقت بخوانید و مشخص مشخص شده 3و  2, 1های شده است که با شماره

صطالحات کارگیری مناسب کلمات و اها، خطایی از نظر دستور زبان، بهکنید آیا در یكی از این قسمت
و یا نگارش اصیل و فصیح وجود دارد یا خیر. در صورت وجـود خطـا، شـماره قسـمتی را کـه دارای 

)بـدون خطـا( را  4خطاست در پاسخنامه عالمت بزنید و در صورتی که خطایی وجود نـدارد، گزینـه 
 عالمت بزنید. 

 انـد. در ایـن زمینـه، کردهتاکنون به خوبی عمل  به مبارزه با قاچاق کاالتمامی نهادهای مربوط ـ 36
                          1         

  بدون خطاوارد کشور شود.  کاالیی غیرقانونیدهد اجازه نمی یک از گمرکات کشورهیچ
             2     3                  4  

 
 و پرنمـک پرچـرب اند که خوردن لبنیـات های پزشكی خوی ، تأکید کردهدر توصیه پزشكان، ـ37
                              1  

  بدون خطا .دچار کند های قلبی و عروقیبیماریممكن است افراد را به 
                  2         3             4  

 
   بخ  نیسـت،، برای جامعه زیـانبه یک درجهها، در هم  فنون و پیشه انحرا( از اصول شرافتـ 38

                       1                     2  
 بدون خطاای از اصول باید رعایت شوند. مجموعه ها و حر(شغلاگرچه در هم  

                            3       4 
 
 

  3تـا  2، الزم اسـت هـر ای بیشتر ببرنـدبهرهبتوانند از تعطیالت  برای اینكهمسافران نوروزی،  ـ39
           1                           2   

 بدون خطابه سفر خوی  ادامه بدهند.  استراحت کرده و سپسبار در محلی ساعت یک
                      3                 4  

 

  خـودرویی مظنـونهای شرقی کشور، به نیروی انتظامی، در یكی از جاده همیشه آماد مأموران  ـ40
                           1                                  2 

 آن را  خـودرو را متوقـف و سرنشـینانشدند و پس از انجام دادن عملیات تعقیب و گریز، توانستند 
                3 

  بدون خطادستگیر کنند. 
                       4 
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  1395پاسسنامه سؤاالت آزمون سراسري سال  

 

 الف( حل مسأله 
 2ـ گزینه 1

بايهد در داخهل  ،در اين شكل روند تشكيل اعداد به اين صورت است كه روي مسير مشسك شده كنار ههر عهدد

مربع رركت كرده و اولين عدد روي اين مسير را در راصل جمع بقية اعداد ضرب كرد تا عهدد كنهار مسهير بهه 

 دست آيد: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1ـ گزینه 2
كه مسير رركهت قلهم روي كاغهذ را براي كشيدن اين شكل نيازي به برداشتن قلم از روي كاغذ نيست براي اين

 ايم: هاي متوالي نشان دادههايي كه به ترتيب بايد كشيده شوند را با شمارهخطتشسيك دهيم پاره

 

 
 

 

 كل دايره است. 13توجه: 

 

 
 

 3ـ گزینه 3

اند و اعهداد روي مسهير راصهل مقايسه شده« تهران»ها با كلمه اخل مستطيلدر اين مدل كلمات نوشته شده د

مشهترك « تهران»دهندة تعداد رروفي است كه در كلمة منتهي به آن مسير و شده است. عدد سمت چپ، نشان

 2با كلمه تههران مشهتركند و اعهداد سهمت چهپ « ر»و « هه»دو ررد « بوشهر»است. به عنوان مثال در كلمه 

 شده است.  نوشته

از نظر مكهان « تهران»دهندة تعداد رروفي است كه در كلمة منتهي به آن مسير و كلمة عدد سمت راست نشان

 قرارگيري در كلمه عيناً يكسان هستند. 

3 4 

1 8 
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به همين دليل « ن»و « الف»، «ر»سه ررد مشترك با تهران دارد كه عبارتند از: « مردان»به عنوان نمونه كلمة 

هسهتند كهه از نظهر جايگهاه « ن»و « الهف»ههاي نوشته شده، اما از اين سه ررد تنهها ررد 3عدد سمت چپ 

 ررود چهار  و پنجم هستند.( « ن»و « الف»قرارگيري در كلمه كامالً مشابه تهران هستند. تدر هر دو كلمه 

ررد از شد، ثانياً دو ررد مشترك با تهران داشته با 4اي قرار گيرد كه اوالً پ  به جاي عالمت سؤال بايد كلمه

 اين چهار ررد در مكان يكسان با كلمة تهران باشند. 

 «(ن»و « ت»، «ر»، «الفت»ررد يكسان دارد.  4كلمه كارتن 

 «( ن»و « رت»دو ررد در جايگاه يكسانند 

 3ـ گزینه 4

= A مقدار عيدي كه علي از بزرگترهايش دريافت كرده 
= B ز بزرگترهايش دريافت كرده مقدار اوليه عيدي كه خواهر علي ا 

B 20  مقدار ثانويه عيدي كه خواهر علي از بزرگترهايش دريافت كرده 
 

A
A B

B
B A

A
A B

B


   

   
   
 

7
3 7

3
120 360

6
3 6 120

20 3

 

 

 خواستة مسأله
B

   


20 20 1

20 140 7
%14 

 

انهد و منظهور كرده دریافـتشان توجه داشته باشيد كه در صورت مسأله گفته شد مبلغ عيدي كه از بزرگترهاي

 كرد.  20را منهاي  Aموجودي هر كدا  نيست. لذا در رالت دو  نبايد 

 4ـ گزینه 5
هاي پن  مستطيل برابر است، دو تكه باال با هم برابر و مساوي نصف طول ضلع مربع و تكهه پهايين چون مسارت

 كنيم: فرض مي aبع را هم با هم برابر و مساوي ثلث طول ضلع مربع هستند، طول ضلع مر
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                          r ( a) a 
1 1 1

2 3 6
                                       r ( a) a 

1 2 1

2 5 5
 

 

 يابيم: پ  دايرة مستطيل سمت چپ بزرگتر است. رال خواستة مسأله را مي

 خواستة مسأله

( a)
/

a




   

2

2

1
3 145

25 25
%12/5 

 2ـ گزینه 6
 مهارت = كار                          زمان 
H مهارت رسن            

 مهارت فرزند سريعتر
H

A 
2

 

 مهارت فرزند كندتر  
H

B 
3

 

 دهند. پ  داريم: ساعت انجا  مي 12سه نفر با هم كار را در 

H H H
H H
   

         
   

11
1 12 12 22

2 3 6
 

H 
1

22
 

 خواستة مسأله زمان انجا  اين كار توسط فرزند سريعتر است. 

H
t t t      

1
1 1 44

2 44
 

 3ـ گزینه 7
پذير براي نشستن را به صورت ناميم و چهار جايگاه امكانمي Dو  Cو  Bو  Aنفرات سوار بر خودرو را به ترتيب 

 كنيم: گذاري ميزير شماره
 
 

2 1 

B A 

D C 

4 3 
 

 ك  در جايگاه قبلي خود نشيند را بيابيم: هايي كه هيچخواهيم تعداد رالترال مي

r a
3

5
 

a
1

3
 r 

a
2

5
 

a
1

2
 

 مسارت بزرگترين دايره

 مسارت مربع
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 آيد: ميرالت زير پديد  3بنشيند. براي اين رالت  2در جايگاه  Aكنيم فرض مي

B C , D

A B C , D

B C , D

   


    
    

1 4 3

2 3 4 1

4 1 3

 

 

نيهز  4و  3هاي در جايگاه Aشود. براي رالت نشان داده شده ايجاد مي 3باشد،  2در جايگاه  Aكه پ  براي اين
 رالت خواهد بود.  9شود كه در مجمو  رالت ايجاد مي 3با همين تحليل 

 1ـ گزینه 8
 كنيم. اي مشسك شده را عوض ميهها يا رديفطبق شكل در هر مررله جاي ستون
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 2ـ گزینه 9
 در چهار مورد قابل تغيير، تغييرات به صورت زير خواهند بود: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4ـ گزینه 10

 كنيم: هايي كه هر كدا  از اين سه المپ خاموش هستند را تعيين ميابتدا بازه
4هاي خاموش است. تبازه 3تايي منتهي به مضارب زوج عدد هاي سهدر بازه ايالمپ سه ثانيه 10و  6 12 

15و   و...(  18
7خهاموش اسهت. ت 6تهايي منتههي بهه مضهارب زوج عهدد  6ههاي اي در بازهثانيه 6المپ  19و  12 و  24
31  و...(  36
9خهاموش اسهت. ت 8تهايي منتههي بهه مضهارب زوج عهدد  8هاي اي در بازهثانيه 8المپ  25و  16 و  32
41 57و  48 60) 

 غيرقابل تغيير 
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اي، ثانيهه 6اي خاموش باشد و هم المهپ ثانيه 3هايي كه هم المپ است، بازه 3مضربي از  6كه عدد به علت اين
10هها عبارتنهد از: خواههد بهود. ايهن بازه 3عهدد  4تهايي منتههي بهه مضهارب  3هاي بازه 22و  12 و  24

34 46و  36 58و  48 60  
اي ثانيه 8هاي خاموش المپ با مجموعة بازههايي كه هر سه المپ خاموش باشند، اشتراك مجموعة باال رال بازه

10ها عبارتند از: است كه اين بازه 46و  12 58و  48 كه مجموعاً سه بازه كه ههر كهدا  سهه ثانيهه  60
 باشند. كشند، ميطول مي

 

 ب( استدالل منطقی 
 1ـ گزینه 11

 استدالل متن چنين است: 
 فرايند تكلم مانند فرايند راه رفتن از مرارلي تشكيل شده: 

 نشستن    خزيدن      يستادن   ا   راه رفتن    

 معني توليد صداهاي بي    ها   بيان واژه  تكلم     

كه برخهي به نتيجة نهايي برسند رال آننويسنده معتقد است اين دو فرايند بايد مررله به مررله انجا  شوند تا 
 دهند. معني به فرزندانشان نميوالدين اجازه توليد صداهاي بي

هر مررله قبل از رسيدن به مررلة بعهد در فرضي كه در اين استدالل موجود است، قانونمندي و لزو  طي شدن 
 مده است. ( آ1اي از آن ناآگاهند. اين مورد در گزينة تفرايند تكلم است كه عده

 4ـ گزینه 12
 خالصه متن به صورت زير است: 

انسان همواره به دنبال عملي كردن واقعيت عيني خارج از ذهن خود بوده است. آثار هنري تا اواخر قرن نهوزدهم 
 شود. شد، رتي در قرن بيستم هم چنين رويكردي مشاهده مياهميت طبيعت را يادآور مي

 متن را بيابيم: قصد داريم بهترين استنباط از 
 به دنبال عملي كردن واقعيت خهارج از ذههن  هموارهصحيح نيست زيرا در متن اشاره شده انسان ( 1گزينه ت

 شود. خود است و نسبي بودن در زمان با مقايسة قرن نوزده و بيست تأييد نمي
 در مهتن بيهان شهده  در رهالي كهه...« دسهتماية همـواره طبيعت »صحيح نيست، زيرا بيان شده ( 2گزينه ت

 به عنوان ركم كلي نادرست است.  هموارهطبيعت در بيشتر موارد مورد استفادة هنر بوده و استفاده از واژة 
 صحيح نيست. زيرا تعريفي بيان كرده كه در متن به آن اشاره نشده است. ( 3گزينه ت 
 د كه امروزه هنرمنداني وجود دارند كه شوصحيح است. زيرا با توجه به جملة آخر متن برداشت مي( 4گزينه ت

 كنند. به اهميت طبيعت را در آثارشان گوشزد مي

  2ـ گزینه 13
هاي جهاني براي جلوگيري از ترك خدمت كاركنهان كند و آن تالش شركتمتن يك واقعيت را در ابتدا بيان مي

بايد جلوي ترك خدمت را بگيرد در  كه بسش مديريت منابع انسانيكند اي بيان مياست. سپ  در پايان توصيه

ساز است. در واقع بسش ميهاني كهه بين اين دو بسش دليلي بيان شده كه چرا ترك خدمت براي سازمان مشكل

 آن خط كشيده شده است دليلي است براي توصية بيان شده در انتهاي متن.  زير
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 3ـ گزینه 14

و اتالد محصوالت اشاره دارد و در نهايت اين نو  مصرد در كل متن نويسنده به ميزان آب مصرفي در كشاورزي 

داند. به طور كلي از متن قابل برداشت است كه دغدغة اصهلي نويسهنده آب در شرايط خشكسالي را نامناسب مي

 اتالد منابع آب و كم آبي است. 

 1ـ گزینه 15
 بيني ارائه شده است: در متن دو پيش

 ت. افزايش تعداد مبتاليان به دياب -1

 هاي مراقبت بهداشتي. افزايش هزينه -2

 هدد زير سؤال بردن اين موارد است. 

هاي آتي كاهش تصاعدي خواهد داشهت، مهورد دو  را بهه خهوبي زيهر ها در سالكه هزينه( با بيان اين1گزينة ت

 كند. سوال برده و نتيجه را تضعيف مي

 ها تأثيري بر نتيجه استدالل ندارند. ساير گزينه

 3گزینه  ـ16
 در اواسط متن نويسنده تحليل خود را بيان كرده است: 
آيد كه ديگر موقع چشم انداختن در دنياي اطراد، اتفاقات مرض عادي شدن تعادت كردن( وقتي سر وقتمان مي

رود نگاهشان كنيم تجنگل پيدا نيست( په  بينيم تآنقدر درخت زياد است. تديدن درختان( اما يادمان ميرا مي
 با نگاه نكردن به جنگل از نظر مفهومي قرابت دارد. « جنگل پيدا نيست»در جملة ابتدايي، 

  4ـ گزینه 17
داليل بهتر بودن استفاده از آب گر  در شستشو اشاره شهده اسهت سهپ  از ساختار متن تناقضي است. ابتدا به 

ستفاده كنيم كه ناقض جمالت ماقبل باشد اي ااستفاده شده است. لذا بايد از جمله« با اين وجود»كلمه تناقضي 
 و همچنين از نظر معنايي در ادامه اين متن بگنجد. 

كنهد و هم رالت تناقضي متن را رفه  مي« با اين وجود»( با زير سؤال بردن عموميت جمالت قبل از 4گزينة ت
 هم معنايي مرتبط با متن دارد. 

 ـ گزینه 18
تري كه به خهودش نزديهك باشهد را نشهان يشه ميدان مغناطيسي قوينما همدر متن چنين بيان شده كه قطب

جايي در فضا، در صورتي كه وارد ميدان مغناطيسهي جديهدي شهود، شهمال مغناطيسهي آن را دهد و با جابهمي
 نمايش خواهد داد. 

 نما كار نسواهد كرد. كند اگر به ميان كهكشان سفر كنيم ارتماالً قطبدر ادامه متن بيان مي
 تواند بيافتد: ين اتفاق به دو دليل ميا
 نما خراب شدن قطب -1
 دهد. نما نمايش ميعد  وجود ميدان مغناطيسي كه قطب -2

( بهه آن اشهاره 2مورد اول طبق متن قابل برداشت نيست اما مورد دو  از متن قابل برداشت اسهت و در گزينهة ت
 شده است. 
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 1ـ گزینه 19
 ن در مورد صادرات يك نو  محصول اشاره كرده است: در متن به گزارش دو ارگا

 افزايش صادرات كاشي وجود داشته است. 2015كند در سال گمرك بيان مي -1
 كند توليد و صادرات كم شده است. وزارت تجارت و بازرگاني بيان مي -2

 اين هدد رفع اين تناقض بيان شده است. 
بيان شدة يكي از اين دو ارگان غلط باشد، يا مواردي در گزارش گمرك  افتد كه يا آماراين تناقض وقتي اتفاق مي

اند. مثالً توليد و صادرات غيرقانوني محصول كه گمرك بهه آمده باشند كه در گزارش وزارت بازرگاني ديده نشده
در علت مشاهدة خروج كاال، صادرات آن را ثبت كرده ولي به علت نداشهتن مهدارك قهانوني توليهد يها صهادرات 

 ديدرس وزارت بازرگاني نبوده است. 
 كند. ( به مورد دو  به درستي اشاره شده و تناقض موجود را برطرد مي1در گزينة ت

 3ـ گزینه 20
 خالصه اطالعات موجود در متن به صورت زير است: 

 استاني است كه بيشترين مدارس كپري ا دارد.  3 جزء« الف»استان  -1
كپر، با توجه به فرهنگ اين منطقه مهورد اسهتفاده بسهياري از افهراد قهرار »گويد يمدير آموزش و پرورش م -2

 «گيرد.مي
 استفاده از مدارس كانكسي اتالد هزينه است. تنتيجة متن(  -3

 قصد داريم استدالل مدير كل آموزش و پرورش را تأييد كنيم: 
 كند، امها بها توجهه بهه مدارس كپري اشاره ميصحيح نيست. اين گزينه اگرچه به ادامه استفاده از  (1گزينه ت

 كه قابل استفاده بودن مدارس كانكسي را تأييد مي كند تقويت مناسبي براي متن نيست. اين
 صحيح نيست، زيرا كامالً نامرتبط است.  (2گزينه ت 
 مهدارس دارنهد« الهف»كند در دو اسهتاني كهه شهرايط مشهابه اسهتان صحيح است، زيرا بيان مي (3گزينه ت ،

 كند. اند و به خوبي استدالل را تأييد ميكانكسي مورد استقبال قرار نگرفته
 دهد و به بالاستفاده بودن مدارس صحيح نيست، زيرا دليلي براي بهتر بودن مدارس كپري ارائه مي (4گزينه ت

 كند. اي نميكانكسي اشاره
 

 هاج( کفایت داده
  1ـ گزینه 21

 مسأله: بررسی صورت 
A,B,C  

 هدد مقايسة زير است: 
B A B

?
A C


 

 توان به صورت زير نمايش داد:تر ميكه به طور ساده
B A B

A C C
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  اطالع(I): كند كه اين اطال  بيان ميA C  .است 

B B
A C

B A BA C

A C C
A C

C


   

  
   


1

 

 كند. پ  اين اطال  به تنهايي كفايت مي

  اطالع(II): 

B A B B A
C B

A B A B


   

1
2

2 2 2
 

 كند. است و اين اطال  به تنهايي كفايت نمي Bو  Aمقايسة اين رابطه وابسته به نسبت 

 4ـ گزینه 22

تر داده شده، است و سرعت بر رسب كيلوم« متر»كه خواستة مسأله ابتدا با توجه به اين: مسألهبررسی صورت 
 كنيم: چون در مورد سرعت نسبي دو قطارها اطال  داريم مستقيماً سرعت نسبي را تبديل مي

كنند = راصل جمع سرعتهاسرعت نسبي دو متحرك كه به سمت هم رركت مي  

Vنسبي 
km

h
  64 80 144  

Vنسبي 
m

s
  

5
144 40

18
 

دهيم، يكي از دو متحرك را ثابت فرض كرده و ديگري را رركت به انجا  ميدر رالتي كه با سرعت نسبي محاس

 دهيم: مي

 

 

 

 

 

به  pكشد كه نقطة ثانيه طول مي 3برسد. در واقع  qبه نقطة  pكشد تا نقطة ثانيه طول مي 3طبق گفته مسأله، 

x)اندازة مجمو  طول دو قطار  y)  .رركت كند 

 سرعت =  مسافت  زمان  
x y   40 3 120 

 است.  Bمتر است. خواستة مسأله طول قطار  120پ  مجمو  طول دو قطار 

  اطالع(I): امها چهون  متهر( 120متر است تمجمهو   80متر و قطار كندتر  40تر طبق اين اطال  قطار سريع

 كند. ست، اين اطال  كفايت نميتر ادانيم كدا  قطار سريعنمي

  اطالع(II): تر اسهت و چهون طبق اين اطال  قطار كندتر دو برابر قطهار سهريعx y 120  اسهت، قطهار

 متر است.  40متر و قطار كندتر  80تر سريع

A 
p 

B 

q 

y 

x 
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 كند. معادل است و با همان استدالل كفايت نمي Iدر واقع اين اطال  با اطال  

 طالعا (I) و (II): كنند. چون دو اطال  يكسانند با هم نيز كفايت نمي 

 2ـ گزینه 23

 مسأله: بررسی صورت 

 

 

 

 

 

 

 خواهيم ببينيم آيا در طول نشان داده شده با هم برابرند يا خير. مي

  اطالع(I): :طبق اين اطال  داريم 

OAD OAB OBC OCD OAB
S S S S S   3 2  

را نتيجه گرفت و ايهن اطهال  بهه تنههايي  OCDو  OBCبرابر بودن مسارت دو مثلث  تواناما از اين اطال  نمي

 كند. كفايت نمي

  اطالع(II) :BC AB كند. اين اطال  به تنهايي كفايت نمي 

  اطالع(I)  و(II): 

OBC OAB

OAB OBC OCD
OBC OCD OAB

BC AB S S

S S S
S S S

   

  

  
2

 

 ث برابر است(. است تزيرا ارتفا  سه مثل BCدقيقاً وسط  Cپ  

 3ـ گزینه 24

  بررسی صورت سؤال:

r h  21

3
 Vمسروط

r (h h )  2
 Vاستوانه

 

 خواستة مسأله 

r hV h

V h hr (h h )


 

       

2

2

1
13

3
 

 

                        
h

h

 
   

1
1

3
 

O 

A           B          C           D  

h 

h 

r 

 مسروط

 استوانه
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كه  پ  هر اطالعي
h

h h
يا  

h

h
 كند. را به ما بدهد براي پاسسگويي به اين سؤال كفايت مي 

  اطالع(I):  اين اطال  مقدار
h

h
 كند. دهد پ  كفايت ميرا مي 

  اطالع(II):  اين اطال  مقدار
h

h h
 . كنددهد پ  كفايت ميرا مي 

 1ـ گزینه 25

 مسأله: بررسی صورت 

A مقدار آب  

B مقدار شير  

C مقدار شكر  

 خواستة مسأله
C

A B C
 

 
 

  اطالع(I) : 
B A A C B C      

 كند. دهد لذا كفايت نمياي به ما نميه، دادAاين اطالعت در مورد 

  اطالع(II) :  

C C A B A B C     2  

 خواستة مسأله
C C C

A B C C C C
   

  

1

2 3 3
 

 كند. پ  اين اطال  به تنهايي براي پاسسگويي كفايت مي

 2ـ گزینه 26

ازيم، آبهي كهه از ظهرد خهارج انهدمرغ را در كاسه آبي كه پر نيست ميوقتي چهار تسمصورت مسأله: بررسی 

  ها و فضاي خالي كاسه. مرغشود برابر است با اختالد رجم تسممي
x رجم آب موجود  

y رجم خالي كاسه  

z رجم هر تسممرغ  

 خواستة مسأله
z y

x




4
 

  اطالع(I) :كند كه اين اطال  بيان ميz y3  است ولي چون اطالعي در مورد نسبت
y

x
يا  

z

x
دههد نمي 

 كند. كفايت نمي

  اطالع(II) :رجم كاسه است.  %15مرغ كند كه رجم يك تسماين اطال  بيان مي 

z (x y) 
15

100
 

 مقدار شكر

 كل مسلوط
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 كند. دهد كفايت نمينمي yو  xاما چون اطالعي در مورد نسبت 

 اطالع (I) و (II) : 

z y z y  
1

3
3

 

z x y y x y    
15 15 1 15 15

100 100 3 100 100
 

y
y x y x

x
     

65 15 9
65 45

300 100 13
 

 خواستة مسأله
z y z y y y y

( )
x x x x x x


     

4 4 4 1

3 3
 

                      ( ) 
1 9 9

3 13 39
 

 كنند. پ  دو اطال  با هم كفايت مي

 ـ گزینه 27

 صورت مسأله: بررسی 
a طول ضلع لوزي  

 
 

 

 بستگي دارد.  zو  wبه مقادير  Dمسارت نارية 

 به كل لوزي است.  Dخواستة مسأله نسبت مسارت نارية 

  اطالع(I): هاي نيد كه در هر دو مسارت ناريهبه دو شكل زير توجه كB  وC  :برابر است 

 

 

 
 

 

 كند. بستگي دارد و اين اطال  كفايت نمي Aمشسك است كه به مسارت كامالً 

  اطالع(II) :كند كه اين اطال  بيان ميx / a0 wپ   4 / a0 اطالعهي  zاست امها در مهورد مقهدار  6

 كند. دهد و كفايت نمينمي

 اطالع (I)  و(II) : 

A B / S
A C / S y / a , z / a

B C

  
     

 

0 4
0 4 0 4 0 6  

xهم داشتيم  IIاز اطال   / a0 wو  4 / a0 6 

A 
B 

C 
D 

x 
w 

y 

z 

A 
B 

C 
D A 

B 

C 
D 
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به كهل لهوزي قابهل محاسهبه  Dمحاسبه شدند و نسبت مسارت  aبر رسب  zو  wرال از هر دو اطال  مقادير 

 است. 

 كنند. و اطال  با هم براي پاسسگويي به سؤال كفايت ميپ  د

 2ـ گزینه 28

 دهيم: براي سادگي رل، شكل صورت سؤال را از نماي باال به شكل زير نمايش ميبررسی صورت سؤال: 

x طول هر دو            x كل كمد                    3  

 

 

 

 

  اطالع(I):  :به دو مثال زير توجه كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كند. توان نصف سطح بازمانده كمد را بست. پ  اين اطال  كفايت نميمي 3جايي در در هر دو مثال با جابه

  اطالع(II):  :به دو مثال زير توجه كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضاي كلي كمد

3 
2 

1 

 فضاي باز

3 

2 
1 

 فضاي باز

3 
2 

1 

 فضاي باز

3 

2 

1 / x0 3 

/ x0 1 

 فضاي باز

3 
2 

1 
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از مقهادير متفهاوتي دارد لهذا ايهن اطهال  ههم كفايهت در هر دو مثال شرايط معرفي شده برقرار است و فضاي به

 كند. نمي

 اطالع (I) و (II): پذير است: از اشتراك دو اطال  تنها رالت معرفي شده زير امكان 

 

 

 

 

 

 

/مقدار فضاي باز برابر مجمو  مقادير همپوشاني يعني  x0  است.  4

 كنند. توان نيمي از اين فضا را بست. پ  دو اطال  با هم كفايت ميمي 2جايي در بديهي است كه با جابه

 3ـ گزینه 29

كه داخل يك مربع بر هم و بر اضال  مربع ممهاس باشهند، يهك شهكل تهك اي دو دايرهبررسی صورت سؤال: 

 كند. دهند و هر اطال  بديهي براي پاسسگويي كفايت ميپارامتري را تشكيل مي

  اطالع(I) : كنيم: واصل مراكز دو دايره روي قطر مربع قرار دارد. شكل را به صورت زير كامل ميخط 

 

 

                  x sin (r r ) (r r )    1 2 1 2

2
45

2
 

 

 

r طول ضلع مربع r x r r (r r ) ( )(r r )         1 2 1 2 1 2 1 2

2 2
1

2 2
 

و اين اطهال  توان ضلع مربع و مسارت آن را محاسبه كرد بينيم با داشتن مقدار خط واصل دو مركز ميپ  مي

 كند. كفايت مي

  اطالع(II) : هاي اين اطال  مسارت ناريهطبق
تيره بها ههم برابهر اسهت په  دو دايهره يكسهانند. 

 است.  92مسارت هر ناريه 
 

 
 

 مسارت ناريه هاشورخورده
r

r ( ) r ( )
 

   
2

2 2 1
4 4

 

ل به ضلع مربع رسهيد و ايهن اطهال  ههم را محاسبه كرد و مانند اطال  قب rتوان مقدار پ  از اين اطال  هم مي
 كند. كفايت مي

 فضاي باز

3 

2 

1 / x0 3 

/ x0 1 

r2 

r2 

r1 
r1 

45 x 

r 
r 

r 
r 
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 4ـ گزینه 30
بازي انجا  خواهد شهد.  6هاي ديگر انجا  خواهد داد. لذا مجموعاً هر تيم دو بازي با تيم بررسی صورت سؤال:

 خواستة مسأله، اختالد دو تيم اول و سو  است. 

  اطالع(I):  :دو رالت زير را در نظر بگيريد 

 امتياز باخت مساوي برد رتبه  امتياز باخت مساوي دبر رتبه
 7 1 1 2 اول  10 0 1 3 اول
 5 1 2 1 دو   5 1 2 1 دو 
 4 2 1 1 سو   1 3 1 0 سو 

 

 آيد. هاي متفاوتي به دست ميكند زيرا اختالدپ  اين اطال  كفايت نمي

  اطالع(II):  است.  اطال  قبل اين اطال  نيز قابل رد شدنبا دو مثال 

  اطالع(I)  و(II): هاي ارائه شده دراطال  با مثالI .هر دو اطال  با هم نيز قابل رد شدن هستند ، 
 

 د( آزمون درك مطلب 

 خالصه متن: 
كننده تجربهة كاركنهاني معنويت در كار هستند. معنويت در كار توصيفامروزه كاركنان به دنبال پاراگرا( اول: 

 ده و بامعنا است. معنويت باعث افزايش خالقيت، تعهد و صداقت در كار است. است كه كارشان ارضاكنن

در انسان كشف شده اسهت. ههوش معنهوي توانهايي ديهدن « هوش معنوي»اخيراً هوشي به نا  پاراگرا( دوم: 
 روياها و تالش و كوشش براي دستيابي به آن است. 

 است. « معنوي هوش»ابزار تشسيك راه درست از راه غلط پاراگرا( سوم: 
 هوش معنوي توانايي دارد كه هم زندگي شسصي كاركنان را ارتقاء بسشد و هم باعث رشد كل سازمان گردد. 

كند كه ما بتوانيم معنويت را با زندگي روزانهه خهود هوش معنو زماني بروز مي« لوين»از نظر پاراگرا( چهارم: 
 تلفيق كنيم. 

 راي پرسيدن سؤاالت غايي در مورد معناي زندگي. از نظر ولمن هوش معنوي ظرفيتي است ب

 

  1ـ گزینه 31
آخرين جملة متن به نوعي هدايتگر ادامه متن است. نويسنده در آخرين پاراگراد نظرياتي را در خصهوص ههوش 

برايشهان يهك  كساني هستند كه اصل مهاجرا تههوش معنهوي(»كند كه كند و در انتها اشاره ميمعنوي بيان مي
 « ؤال است.عالمت س

 پ  نويسنده به ارتمال قوي قصد دارد به اين سؤال و نظرات اين افراد اشاره كند و هوش معنوي را نقد كند. 

 2ـ گزینه 32
ها سهو  و نويسندة متن در كل متن ابدا در دو پاراگراد اول عملكرد هوش معنوي را توصيف كرده و در پاراگراد

 ت. لذا مقصود اصل توصيف عملكرد و تعريف هوش معنوي است. چهار  تعاريفي از اين هوش آورده اس
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 4ـ گزینه 33
 مسهائل مهادي بهه مسهائل عالوه بـر صحيح نيست. زيرا در پاراگراد اول اشاره شده كه كاركنهان  (1گزينه ت

 كه به جاي آن. كنند و نه اينمعنوي كار توجه مي
 ر متن نشده است. اي به آن دصحيح نيست. زيرا هيچ اشاره (2گزينه ت 

 براي  الزمشرط روياها است و نه  ابزار تحققصحيح نيست. زيرا در متن اشاره شده هوش معنوي  (3گزينه ت
 آن. 
 شود كهار ههم هاي اول و سو  متن كامالً قابل برداشت است كه باعث مي. از پاراگرادصحيح است (4گزينه ت

 نبال معنا و ارضاي روري باشد. بسشي از زندگي باشد و انسان در كار هم به د

  3ـ گزینه 34
ها نتاي  اين پ وهش»[ بيان شده 3گيرد چرا كه دقيقاً پ  از جايگاه ][ اين جمله به خوبي قرار مي3در جايگاه ]

اين در رالي است كه قبل از آن به هيچ پ وهشي اشاره نشده و نياز است جملهة مشهسك ...« راكي از آن است 
 آن اضافه شود. شده به قبل از 

  4ـ گزینه 35
 اي به مطالعات ميدان در محيط كار نشده است. صحيح نيست. زيرا در متن اشاره (1گزينه ت 
 اي به شرايط رشد خالقيت از طريق هوش معنهوي نشهده اسهت و صحيح نيست. زيرا در متن اشاره (2گزينه ت

 كرده است. صرفاً هوش معنوي را دليلي براي صداقت و خالقيت عنوان 
 وري در سازمان نشده است. هاي بهرهاي به مؤلفهصحيح نيست. زيرا در متن اشاره (3گزينه ت 
 صحيح است. زيرا در پاراگراد آخر به نقاط اشتراك بين تعاريف هوش معنوي اشاره شده است.  (4گزينه ت 

 

 هـ( تصحیح جمالت 
  2ـ گزینه 36

يهك « گمركهات»براي جمع بستن كلمات فارسي نادرسهت اسهت و تركيهب نشانة جمع عربي  «ات»استفاده از 
 تركيب جعلي است. 

 ـ گزینه ؟ 37
( آورده شده است. اين در رهالي اسهت كهه 1در كليد اعال  شده توسط سازمان سنجش پاسخ اين سؤال گزينه ت

 ست. كتاب فرهنگستان زبان فارسي كامالً صحيح ا 355طبق صفحة « پرچرب»استفاده از واژة 
براي چرب و نمك بوده باشد كه اين موضهو  ههم چنهدان « پر»ممكن است از نظر طراح نادرست بودن پيشوند 

 از نظر رسايي و شيوايي كال  دچار نقك است. « پرچرب و نمك»قابل پذيرش نيست. زيرا استفاده از تركيب 
 ( است. 4از نظر ما، پاسخ بهتر اين سؤال گزينه ت

 ـ گزینه ؟38
 ال داراي دو مورد خطا است. اين سؤ

توانهد بهه عنهوان در زبان فارسي نادرست است و اين مهورد مي« ميزان»در معناي « درجه»استفاده از واژة  -1
 خطاي سؤال انتساب شود. 

آريايي است و « ررفه»نادرست است زيرا ريشة واژة « ررفه»به عنوان جمع مكسر واژه « ررد»استفاده از  -2
 وان براي آن جمع مكسر استفاده كرد. تعربي نيست لذا نمي
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توان براي اين واژه هم خانواده آورد يا خير؟ مشسك اسهت كهه براي اثبات اين موضو  كافي است ببينيم آيا مي
 تواند پاسخ باشد. اي ندارد لذا اين گزينه هم ميررفه به معنا شغل و پيشه هيچ هم خانواده

 در نظر گرفته است!!!! « ون خطابد»جالب اينجاست كه طراح اين مورد را 
  3ـ گزینه 39

 رذد فعل و استفاده از وجه وصفي فعل در زماني كه يكسان نباشند نادرست است. 
 رالت درست: 

 «ساعت يك بار استرارت كنند و سپ  به سفر خويش ادامه بدهند. 3تا  2»
 2ـ گزینه 40

 است. « ظنين شدن»ادرست است. رالت صحيح آن ن« وجه فاعلي»فعل به جاي « وجه مفعولي»استفاده از 
 
 


