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صيه مي سؤاالت هر بخش، مباحث مربوط به آن را از كتاب تو سخگويي به  ستعدا سفيدشود پيش از پا صيلي ويرنگ ا ه ژد تح

 پاسخ دهيد.  97توانيد به سؤاالت منتخب آزمون سال ، مطالعه كنيد.  پس از تسلط بر مباحث هر بخش، ميوزارت بهداشت

سواالت مي تواند  شت اين  شيد با توجه به نزديکي آزمون وزارت بهدا شته با سال توجه دا سيار خوبي برای آزمون ام راهنمای ب

 باشد.

 

 

 

 راهنمايي: 

ان تورا به دقت بخوانيد و پاسخ سؤاالتي را كه در زير آن آمده است، با توجه به آنچه مي آنهامتن آمده است.  دودر اين بخش، 
 از متن استنتاج يا استنباط كرد، پيدا كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد. 

 97متن اول: علوم پايه 

ستان سنبنابر نیاز با سان به  شد تا با  دانیابی مواد حرارت دیده، فیزیکشنا سور آیتکن در دهه هفتاد میالدی موفق  انگلیسی، پروف

یابی مواد آتشفشانی و آجر نیز مورد ها عرضه کند. این روش، بعدها برای سنیابی سرامیکاستفاده از گرمارخشایی، روشی برای سن

یابی آجر و خاک هتواره برای ها، ستتنناستتتفاده ارار گرف . با توجه به اهتی  تعیین زمان ستتاخ  بناها و دیوارها در تعیین تتد

یابی آنها استفاده شده اس . از جتله برای دیوارهای شناسی اهتی  زیادی داشته اس . لذا، از روش گرمادرخشایی برای سنباستان

سال به  3800 تا 3300ها، سن حدود کوره آجرپزی اصرهای مینوان در ابرس، که با استفاده از کوارتزهای جداشده از دیواره کوره

شایی )روش دانه س  آمد. برای آثار ارتش تراکوتا مربوط به دوران اولین امپراتوری چین، به روش گرمادرخ میکرونی  11تا  4های د

سال محاسبه شد. با استفاده از روش پرِدُز، سن ظروف سفالین  2200های حرارت دیده( سن حدود ها و خاکجدا شده از سرامیک

س  و هتچنین با  800تا  600به دوران آغاز پادشاهی سوخوتای در شتال مرکزی تایلند  سنگ نتای مربوط سال به دس  آمده ا

 سال برآورد شد. 2500های سریالنکا، ها و آجرهای حرارت دیده، سن معابد و ارگگیری کوارتز در سرامیکروش اندرون

های آهکی حرارت ندیده آن دیوار، به روش گرمادرخشتتایی مورد لوکآن در یونان، بنهیابی زمان ستتاخ  دیوار میستتهبه منظور ستتن

سن سن شده برای این جایگاه، با انتظار 3700 ± 450یابی ارار گرف .  ستان سال تعیین  ش . پس از این با سان تطبیق دا شنا

های پیش گفته در غم موفقی رهای آهکی و هتین طور معبد آپولو در دلفی به کار رف . علییابی هرمموفقی ، این روش در ستتتن

س ؛ زیرا گرمادرخشایی سن شکل مواجه ا ساخ  بناهای خاکی با م ستفاده از گرمادرخشایی برای آخرین زمان  یابی آجر و دیوار، ا

یابی زمان ستتاخ  بناها و دیوارهای خاکی و کند. در حالی که برای ستتنیابی میآخرین زمانی را که نتونه حرارت دیده استت ، ستتن

شت سنخ شایی نوری برای  س . از این رو، درخ ساخ  بنا ا ش ، مبین زمان  سوبات ی، زمان آخرین نورخوردگی خاک یا خ یابی ر

سیعی در دیرین االیم شد که کاربردهای و سی و دیرین زلزله)حرارت ندیده( ابداع  س  که این روش در شنا سی دارد. بدیهی ا شنا

ایی اس  تر از درخشایی گرمسوب نیز کاربرد فراوان دارد. از سویی کار با آن بسیار راح شناسی یا باستان ریابی رسوبات باستانسن

ابی یتوان از روش ستتنیابی دیوارهای باستتتانی نیز هستت . لذا میو دا  آن نیز بیشتتتر استت ، و در نتیگه، گزینه خوبی برای ستتن

 تاریخی استفاده کرد. یابی دیوارهای باستانی و بناهایدرخشایی نوری، در ایران برای سن

 بخش اول: درك مطلب
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 .. . . . . . . . . . . . . .  دهد مبني بر اينکه در پاراگراف دوم متن، نويسنده داليلي ارائه مي -1

 تواند به بناهای تاریخی، آسیب جدی وارد نتاید.روش گرمادرخشایی می (1

 گرمادرخشایی، روش مناسبی برای تعیین سن بناهای خاکی نیس . (2

 سن آثار باستانی یونان و ایران، چندان مؤثر نبوده اس .گرمادرخشایی در تعیین  (3

 تری اس .تر و محبوبیابی سریعامروزه درخشایی نوری، در مقایسه با گرمادرخشایی، روش سن (4

ان توهای ارائه شده در پاراگراف اول، كدام مورد زير را در خصوص تعيين سن آثار باستاني ميبا توجه به مثال -2

 گفت؟

 وش گرمادرخشایی مناسب، ولی با اطعی  کامل هتراه نیس .استفاده از ر (1

 شناسان در برخی نقاط دنیا متداول اس .های پیشین خود باستانبر پایه دانسته (2

 شناسان نیس .با استفاده از اطالعات و ابزار علوم دیگر، از نظر دا  و صح ، مطلوب نظر باستان (3

 گرف .دریاف  شده مصالح ساختتانی موجود در آنها صورت می تا پیش از دهه هفتاد میالدی، با بررسی حرارت (4

 های گرمادرخشايي و درخشايي نوری، صحيح است؟بر اساس متن، كدام مورد در خصوص روش -3

 مصالح ساختتانی موجود در بناهای تاریخی، مالک اصلی برتری گرمادرخشایی بر درخشایی نوری اس  و یا بالعکس. (1

 رسد.میان آنها، مقایسه دا  و سهول  انگامشان چندان منطقی به نظر نتی با توجه به تفاوت کارکردی (2

 مکتل یکدیگرند و بهتر اس  حداال، جه  تعیین زمان ساخ  بنا، از هر دو روش استفاده کرد. (3

 کنند، اما ابزار رسیدن به هدفشان متفاوت اس .هدف مشترکی را دنبال می (4

 توان نتيجه گرفت؟بي ابنيه تاريخي در ايران، مييااز متن، كدام مورد زير را در خصوص سن -4

 گیرد.با روش گرمادرخشایی انگام نتی (1

 گیرد.های به کار گرفته شده در یونان و دلفی انگام میبا الهام از روش (2

 کند.یابی از طریق گرمادرخشایی نتیفقدان یک ویژگی خاص در این بناها، آنها را مناسب برای سن (3

 گیرد.عات موجود درباره زمان ساخ  بنا صورت میمعتوال بر اساس اطال (4

 97 انساني: علوم دوممتن 

شکل سیر  ساز جوامع در یکنگاهی به  شان میگیری عوامل مزی   شته ن سال گذ سال صد  میالدی، نیروی کار  1900دهد که تا 

ر صنع ، از ارزش نیروی کار ساده کاسته آالت دازآن، با ظهور و کاربرد گسترده ماشینارزان مزی  اصلی ااتصادی بوده اس . پس

ونقل و اابلی  شتتد و نیاز به مواد اولیه افزایش یاف  و به مزی  عتده ااتصتتادی بدل شتتد. بعدازآن با رشتتد و توستتعه شتتبکه حتل

 عامل جتعی جایی مواد موردنیاز صنع ، از اهتی  مواد اولیه کاسته شد و عامل سرمایه اهتی  بیشتری پیدا کرد. برخالف دو جابه

سال سرمایه ااتدار خود را تا حدود  سرمایه و کاهش نرخ، به 1985های و منابع اولیه،  ش   صورت حفظ کرد تا اینکه به عل  انبا

 عامل مزی  ساز درآمد. 

ل ممفهوم مزی  نسبی که در تئوری ااتصادی ارون گذشته مطرح بود، کترنگ شد و مفهوم مزی  راابتی که اغلب برخاسته از عوا

 کرد که رابا نسب  به یکدیگر، مزی  راابتی بیشتری داشته باشند. انسانی بود، جایگزین آن گردید و فناوری به صنایع کتک می

توجهی در مواعی  ااتصتتادی کشتتورها هستتتیم. دلیل عتده این وضتتعی ، تاییرات ستتریع در عصتتر جدید، شتتاهد تاییرات اابل

صادفناوری ضعی  اات س  که و سازماناند. دول سنتی را عوض کرده های نوین ا سی ایفا ها و  سا شرو، در این زمینه، نقش ا های پی

ها مستتئول افزایش کیفی  زندگی افراد جامعه از طر  بنیان هستتتند. دول دهی ااتصتتاد دانشکنند و عامل مهتی در شتتکلمی

ی فناوری و تولید، مشتتارک  بازار و دول ، توستتعه هاها از طریق رشتتد ااتصتتادی، ارتقای ظرفی مختلف، ازجتله افزایش ثروت آن
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التللی و از هته های اطالعاتی، دانایی، تولید و تگارت بینها، استتتفاده از شتتبکههای انستتانی و افزایش دایتی ستتطح مهارتستترمایه

صلی، بلکه بهتر، ایفای نقش دول ، نه بهمهم صی داخلعنوان پیونددهنده بخشعنوان بازیگر ا صو کننده ی و خارجی و تنظیمهای خ

 شده اس . پذیری ملی با نگاه به بازارهای جهانی در نظر گرفتهروابط آنان و تالش در ارتقای رااب 

بنیان، شرک  یا موسسه خصوصی یا تعاونی ها و مؤسسات دانشبنیان، شرک های دانشبر اساس ماده یک اانون حتای  از شرک 

محور، تحقق اهداف علتی و ااتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع م و ثروت، توسعه ااتصاد دانشافزایی علمنظور هماس  که به

شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوریو نوآوری( و تگاری سعه ) های برتر و باارزش افزوده سازی نتایج تحقیق و تو

 شود. یافزارهای مربوط تشکیل مویژه در تولید نرمفراوان، به

شده اس . برخی آن را صرفاً استانداردسازی عتلیات تولید برای ارایه و سازی اصطالحی اس  که تعاریف مختلفی از آن ارایهتگاری

ستتتازی را انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروه دیگری اند. برخی تگاریانتقال دانش فنی به ستتتایرین دانستتتته

به  ستتازیترین تعریف، تگاریاند. در ستتادهارگیری آن در فرایند تولید محصتتول و یا یک روش انگام کار تعریف کردهکمنظور بهبه

ستتازی هتان فرایند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقانی به دیگر فرایند تگاریعبارتانتقال فناوری، بستتیار نزدیک استت ، به

  . وکارهای جدید اسصنایع موجود یا کسب

 آيد كه مفهوم مزيت اقتصادی، ..................از متن چنين برمي -5

 ( زمانی نزد ااتصاددانان اهتی  ویژه یاف  که ماشین جایگزین نیروی کار انسانی شد.1

 شد.ای مربوط به نیروی کار تعریف می( پیش از آغاز ارن بیستم میالدی، بیشتر بر مبنای مؤلفه2

 شته، تح  تأثیر جریان سرمایه و نیروی کار بارها بازتعریف شده اس . صد سال گذ( در یک3

 به بعد، کارکرد سنتی خود را از دس  داد و مفاهیم مزی  نسبی و مزی  راابتی، جایگزین آن شدند.  1985( از سال 4

 های پيشرو، در كدام زمينه، در متن موردبحث قرارگرفته است؟ ها و سازماننقش دولت -6

 اراری توازن بین مفاهیم مزی  نسبی و مزی  راابتی ( بر1

 بنیان های دانشها از شرک های حتایتی آن( کیفی  بسته2

 ( مدیری  صحیح تاییر و تحوالت ااتصادی 3

 ( مبارزه با ااتصاد سنتی در مقیاس خرد و کالن 4

 كند؟ يف ميخوبي توصهای سوم و چهارم متن را بهكدام مورد، رابطه بينِ پاراگراف -7

 کند. های دستیابی به آن اهداف را معرفی میشترد و پاراگراف چهارم، یکی از راهای خاص را برمی( پاراگراف سوم، اهداف پدیده1

 دهید؟کند و پاراگراف چهارم، درباره یکی از اجزای آن بیشتر توضیح می( پاراگراف سوم، تعریفی را مطرح می2

 دهد مبنی بر مرتبط بودن این تعریف با مفهومی خاص.بنیان ارایه میاز واحدهای دانش ( پاراگراف سوم، تعریفی3

دهد و پاراگراف چهارم، آن را از بنیان را از منظر حقوای موردبررستتی ارار می. پاراگراف ستتوم، موضتتوع تشتتکیل مؤستتستتات دانش4

 کند.دیدگاه تگاری بررسی می

 گيرد؟ اند قرار ميشده[ مشخص4[ و ]3[، ]2[، ]1های ]تن كه با شمارههای ميک از بخشجمله زير، در كدام -8

در این دوره، ااتصتتادهایی که بتوانند با علم و دانش، فیتتای خالاانه و نوآورانه را در جامعه خود گستتترش دهند، توفیق بیشتتتری »

 « خواهند داش .

1) [4]    2 )[3]   3 )[2]   4 )[1] 
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 راهنمايي: 

شده، مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد و برای  سؤال مطرح  ست موقعيتي را كه در هر  سؤاالت اين بخش، الزم ا سخگويي به  پا
تری برای آن سؤال است، انتخاب كنيد. هر سؤال را با دقت بخوانيد و با توجه كنيد پاسخ مناسبای را كه فکر ميسپس گزينه

تر جي كه بيان شده و بيان نشده ولي قابل استنتاج است، پاسخي را كه صحيحهای مطرح شده در هر سؤال و نتايبه واقعيت
 رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنيد. به نظر مي

 

شور يکي از ويژگي -9 شي در ك ستم آموز سي ستم « الف»های  سي ست كه برعکس  ست، اين ا كه برای من جالب ا

شور  شي ك س« ب»آموز سش از همان كالس اول دب سا ست، در كه ا شاگردان كالس ا شتن بين  سه و فرق گذا تان، مقاي

شود در گفتار و رفتار معلم و استاد نشانه ای از مقايسه، از هر نوعي، بينِ شاگردانش پيدا كرد. اينجا به هيچ عنوان نمي

 وقت آن است كه ما نيز به معلمين خود آموزش دهيم كه دست از مقايسه كردن در كالس بردارند. 

 گيری متن فوق، بر كدام فرض زير، استوار است؟ تيجهدرستي ن

 تواند به ارتقای رابطه معلم و شاگرد، کتک زیادی کند. ( آموزش ضتن خدم  می1

 رایج بود. « الف»( اگر مقایسه خوب بود، این کار در سیستم آموزشی کشور 2

 بخشند. هوم میهای اجتتاعی دارد که به آن رفتارها مف( هریک از رفتارهای ما، ریشه3

 بر هتکاری اس  و نه رااب .  ( در جوامعی که از نظر فرهنگی پیشرفته هستند، بنا4

شدهها رونمايي كرده، برخالف نمونهاز آن« تويوتا»تايرهای بدون هوا كه  -10 اند. به همين دليل، های قديمي از هوا پر ن

ستيکوزن ست. اين ال شده ا سوخت، در نهايت هشان به طور قابل توجهي كمتر  صرف  سبک، به جز كم كردن م ای 

گيرند. اين تايرهای شااوند كه آلودگي كمتری داشااته و جای كمي ميتر ميباعث ساااخت خودروهايي با اندازه كوچک

سل جديد، هرچند هنوز با چالش ساخت روبهن سال ديگر، روی جديدترين هايي در  ست تا چند  ستند، اما قرار ا رو ه

سازان ژاپني مي خودروهای ژاپني شوند و مصرف انرژی را در اين خودروهای آينده، پايين بياورند. خودرو صب  گويند ن

صاص خواهند  شتريان را به خود اخت سهم از م شترين  سازان خواهند ربود و بي سبقت را از همه خودرو به زودی گوی 

 داد.

 گيری فوق است؟كدام مورد، يک فرض مستتر در نتيجه

 که هر تالشی در حفاظ  از محیط زیس  و منابع این کره خاکی، باید مورد توجه و احترام ارار گیرد. ( مردم معتقدند1

 ( برای تحقق و عتلیاتی شدن هر فکر جدیدی، هتیشه موانعی وجود دارد، ولی این موانع الینحل نیستند.2

  خواهد رف .( با کم شدن منابع سوخ  فیلی، اابال عتومی از منابع تگدیدپذیر انرژی باال3

 های خریداران خودرو در انتخاب و خریدشان، میزان مصرف خودرو اس .ترین مالک( یکی از مهم4

رای ای بتوسعه معموالً بخش كشاورزی و منابع طبيعي است و اگر برنامهپايه اقتصاد روستايي در كشورهای درحال -11

شتغال آفريني روستايي تعريف نقش نشود، روند مهاجرت روستا به شهر تشديد خواهد شد. در آفريني بهينه آن در ا

 منطقی  بخش دوم :
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شتغال سرمايه موردنياز برای ا صورت، دولت مجبور خواهد بود چندين برابر  ستايي، بودجه عمومي برای اين  زايي رو

 نشيني و جرايم مربوطه در شهرها صرف كند. های اجتماعي ناشي از حاشيهمقابله با هزينه

 ر متن فوق است؟كدام مورد، فرض مستتر د

شیه (1 یالت حا ستاییان از مع س  از فکر مهاجرت به اگر رو شوند، متکن ا شکالت آن آگاه  سایل و م شهر و م شینی در  ن

 شهرهای بزرگ دس  بکشند.

 توسعه باید با ایگاد شال در روستاها، جلوی مهاجرت روستاییان به شهرها را بگیرند.ها در کشورهای درحالدول  (2

سانی (3 شهرها مهاجرت می چنانچه به ک شود، میکه به  سب داده  سکن منا شال و م یالت اجتتاعی در کنند،  توان از مع

 شهرها پیشگیری کرد.

 وپا کنند.وکار مناسبی در شهر برای خود دس توانند کسبکنند، نتیکسانی که از روستا به شهر مهاجرت می (4

شته ام. آنمکرراً با دانش آموزان كمال -12 شان ميگرا برخورد دا صورت ن دهند: ها معموالً كمال گرايي خود را به اين 

سخ ست اعتماد به نفس پايين در پا صد در صددر ستند كه كارها را  سواالت دارند. به جز زماني كه مطمئن ه دادن به 

 ودی ازدهند، تمايلي به شروع تکاليف ندارند. معموالً در شروع كارها مردد هستند. اكثر اوقات احساس خشنانجام مي

شتباه مي ستند، وقتي ا ضي ه يرند گكنند و نمره پايين مينتايج زحمات خود ندارند، حتي هنگامي كه ديگران كامالً را

شان مي سي نمره بهتری از اي شديداً ناراحت مييا ك شتباه كردن گيرد،  شديد از ا شوند. به علت دقت زياد و نگراني 

روند. زودتر از نند تا خيالشااان راحت شااود كه به بهترين روش جلو ميكبساايار كند هسااتند. دائما دوباره كاری مي

ضعيف صيلي ميديگران )حتي زودتر از دانش آموزان  ستگي تح شوند. افت اعتماد به نفس، هدر تر از خود( دچار خ

ست دا سردگي، كاهش انعطاف پذيری و از د ضطراب و اف صيلي، افزايش احتمال ايجاد ا شخص، افت تح دن رفتن زمان 

 های مناسب در زندگي، ازجمله عوارض كمال گرايي است. موقعيت

 كدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود، با توصيف متن از يک كمال گرا، بيشتر مطابقت دارد؟ 

ه بار بداند نتیگه بهتری ( به دلیل تشویش و نگرانی حاصل از روحیه راابتی خود، تتایلی به هتکاری و کار گروهی حتی واتی می1

 دهد. آورد، از خود نشان نتیمی

کند ولی وا  کافی برای انگام آن نیافته و لذا اعتتاد به نفس خود را از دستتت  شتتتود، ابول می( هر کاری را که به او محول می2

 دهد. می

 کند. دهد، احساس رضای  نتی( به دلیل نگرانی ذاتی، هیچ گاه حتی واتی از دیگران کاری را بهتر انگام می3

 زند. ( مواعی  مناسبی برای پیشرف  را به دلیل ترس از آنکه نتواند در آن موفق باشد، کنار می4

شته، مي -13 واند تتوسعه صنعت دامپروری و كشاورزی، با توجه به بافت كشور و جايگاهي كه بين صنعت از ديرباز دا

شتغال شسبب ا سيل زايي و همچنين درآمدزايي و افزايش درآمد ملي  شور را خودكفا نمايد. پتان ود و در نهايت، ك

گذاری و تداوم تضمين برای صنعت دامپروری، توان با سرمايهخودكفايي همواره در كشور وجود داشته و اكنون نيز مي

صنعت  ايم در ايناند و توانستههای مختلف به خودكفايي رسيد. در بخش شير، صنايع جانبي توسعه پيدا كردهدر بخش

سرانه ما در اين زمينه افزايش پيدا ميب صرف  سيم و هر روز، م شت نيز، حتي اگر در ه خودكفايي بر صنعت گو كند. در 

صاارفه نيساات، بنابراين بايد علم روز را در اختيار دامدارن و  به ، با اين همه تعداد دام، مقرون باشاايم  مرز خودكفايي

سوم اين سيم، چرا كه تعداد زياد دام بايد كاهش يابد و يا به  گاوداران قرار دهيم تا بتوانيم با دو  تعداد به خودكفايي بر
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ر محوری، نقش اساسي دصورت اصولي پرورش پيدا كنند تا بتوان باب صادرات را بيش از وضعيت كنوني باز كرد. دانش

 بهبود رابطه ميان توسعه دامپروری و كشاورز و توليد داخلي دارد.

 به درستي، از متن فوق استنباط كرد؟توان كدام مورد را مي

محوری این ( تعداد افرادی که در صتنع  دامپروری و کشتاورزی کشتور به کار مشتاول هستتند، در مقایسته، به دلیل عدم دانش1

 صنع ، بسیار بیشتر از افراد مشابه در کشورهای پیشرفته اس .

نکه نخس  با استفاده از دانش به روز در صنع  غذایی و دامی، به تواند به خودکفایی صنعتی دس  یابد، مگر آ( هیچ کشوری نتی2

 خودکفایی و مرز صادرات برسد.

 گذرد.( در حال حاضر، روش درس  برای دستیابی به خودکفایی در صنع  دامپروری، از مسیر افزایش دام نتی3

 عدم استفاده از دانش روز اس .اند در عرصه رااب  بتانند و دلیل آن، ( دامداران امروزی به سختی توانسته4

 2در حال حاضر، يک مطالعه جديد منتشر شده كه شواهد بيشتری را برای پشتيباني از اين نظريه كه ديابت نوع  -14

و مديريت وزن درمان شود، ارائه كرده است. آخرين تحقيقات  طور مؤثر از طريق رژيم غذايي سفت و سختتواند بهمي

سط تيمي انجام ست كه ديابت نوع شده تو شده ا سگو، موفق به اثبات اين نکته  شگاه گال ، در 2به رهبری محققان دان

يت وزن مي مدير مه  نا يک بر با  ها  مه واقع تن باً نيمي از ه كه تقري عه نشااان داد  طال ند معکوس شااود. اين م توا

ضدشركت ستفاده از داروهای  سال پس از رعايت اين برنامه غذايي، بدون ا تي دياب ديابت، به حالت غير كنندگان، يک 

شتند. يافته شما بازگ ست كه حتي اگر  سوق دادن بيماری رو به  2سال ديابت نوع  6ها حاكي از آن ا شيد،  شته با دا

مدت از دست دادن وزن از طريق رژيم پذير است. برخالف رويکردهای ديگر، ما بر نياز به كنترل طوالنيبهبودی امکان

 كنيم. سازی نتايج فردی تشويق ميپذيری را برای بهينهو انعطافكنيم و ورزش تمركز مي

 درستي، از متن فوق استنباط كرد؟توان بهكدام مورد را مي

 این بیتاری را ندارد. در مهار ، کارایی الزم2داروهای دیاب  نوع  (1

 تواند کار غلبه بر آن را دشوارتر سازد.، می2طول مدت ابتال به دیاب  نوع  (2

 شوند.مبتال نتی 2افراد ورزش و رژیم غذایی مناسب را در برنامه روزانه خود ارار دهند، به دیاب  نوع چنانچه  (3

به (4 عه،  طال هایی نتییک م تایگی بیتن به ن ند  ب  نوع چونتوا یا به د عه مربوط  طال لذا در مورد م مد و  گا یان نیز،  2وچرا ب

 که انگام پذیرد.گیری مطلق، الزم اس  مطالعات تکتیلی ابل از هر نتیگه

شناس هنری و مدرس«الف»خانم  -15 صيكار شخ شگاه، درباره تجربيات  شهری مياش از تخريب مؤلفهدان گويد: های 

در سطح شهر نصب شد. دوتا از  96های شهری بوده كه نوروز تجربه ای كه شخصا با آن درگير شدم، مربوط به مؤلفه»

های اتوبان و خيابان شهری پيچيده و عروسک بزرگي بود كه در دور ستون های دوخته شده ساخته شدهآثار، با كيسه

 ساختند. يک عروسک چهارده متری و چهار عروسک چهار متری... . را مي

ب ها با تعجبود، ولي آنشد. با اينکه اين حجم بايد برای كودكان جذاب ميكار در مناطق پرتردد و شلوغ شهر نصب مي

چرخيدند و عکسااي به يادگار مي گرفتند، اما اين افرادِ بزرت تر بودند كه از ساار ها ميعروسااکكردند، دور نگاه مي

 ها ضربه زده ................ . كنجکاوی يا شوخي، به كيسه
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 كند؟ ترين وجه جای خالي در متن فوق را كامل ميكدام مورد، به منطقي

 دادند.شان را نشان می( و تعگب1

 دنشان را به کودکان نشان دهند.( تا مصنوعی بو2

 کردند. ( و یا سعی در کندنشان می3

 ها را عیار بزنند. ( تا ارزش وااعی آن4

سال پيش، توسط ارسطو  2000بندد. اين پديده، اولين بار تر از آب سرد يخ ميدر موقعيت يکسان، آب داغ سريع -16

ميالدی، اين  60س بيکن به آن اشاره كردند. سرانجام در دهه مطرح شد و پس از آن، افرادی چون رنه دكارت و فرانسي

، يک 1960بندد، مورد پذيرش عموم قرار گرفت. در حقيقت، سااال تر از آب ساارد يخ ميمساائله كه آب داغ سااريع

ير شهايش، در مدرسه بستني درست كردند. دوستان امپبنا به و همکالسي« اراستو امپبنا»آموز تانزانيايي به نام دانش

در حال جوشيدن، شکر اضافه كردند و قبل از اينکه مخلوط را در فريزر بگذارند، آن را خنک كردند. اما او همانطور كه 

 شير هنوز بسيار داغ بود، آن را درون فريزر گذاشت. در كمال تعجب همگان، .................... .

 كند؟كامل ميترين وجه، جای خالي در متن فوق را كدام مورد، به منطقي

 هایش آماده شد.تر از بقیه هتکالسی( بستنی او، سریع1

 ( او از پذیرش اینکه بستنی آماده شده، مال خود اوس ، سرباز زد.2

 ها در مدت زمانی بیشتر از آنچه انتظار داشتند، آماده شدند.( بستنی3

 اشتند.هایی که آماده شدند، از نظر طعم با یکدیگر، فر  محسوس ند( بستنی4

ساس نتايج يک پژوهش كه به -17 ضعيفي دارند، ميتازگي انجامبر ا ست، كودكاني كه مهارت خواندن  با  توانندشده ا

شااود، مهارت ها يافت ميكه در غذاهای دريايي و برخي جلبک 3-های اساايدهای چرب امگامصاارف روزانه مکمل

سفورد شگاه آك شمندان دان  16ساله به مدت  9تا  7كودک  362، در اين پژوهش به خواندن خود را تقويت كنند. دان

ها از دادند. دانشمندان متوجه شدند كودكاني كه مهارت خواندن آن 3گرم قرص اسيد چرب امگاميلي 600هفته، روزی 

، مهارت خواندنشان نسبت به كودكاني كه دارونما مصرف 3-تر بود، سه هفته پس از مصرف مکمل امگاحد عادی پايين

 كردند، تقويت شد. يم

 كند؟ كه صحيح فرض شود، به بهترين وجه، يافته حاصل از مطالعه فوق را تضعيف ميكدام مورد، درصورتي

تواند ضتتتعف مهارت خواندن را در دانش آموزان بهبود بخشتتتد و آنچه این ( بستتتیاری از معلتان بر این باورند که دارودرمانی نتی1

 شتر و بیشتر در این زمینه اس .کودکان الزم دارند، آموزش بی

شان، روزانه با آن 3-کنندگان امگا ( والدین کودکانی که در گروه دریاف 2 شرف  کودکان شتند، برای دنبال کردن روند پی ها ارار دا

 کردند. خوانی میمتن

 کردند، آگاه نبودند.ف میکردند، از دلیل اینکه چرا باید آن ارص را روزانه مصردریاف  می 3-( کودکانی که ارص امگا3

 ازحد تصور ما اس . ها به خاطر ضعف در مهارت خواندن اس ، بیش( تعداد کودکانی که اف  تحصیلی آن4

تواند مکانيزمي كه مغز را از مساير عادی خارج ترين ابزارها در مطالعه مغز اسات. زيرا ميهذيان يکي از كاربردی -18

با اين همه، استفاده از داروهای روانگردان به نام علم، در زمينه اين تحقيقات كارآمد  كند، به دانشمندان نشان دهد.مي

توانند تركيبات شاايميايي مغز داوطلبان را تغيير داده و جداسااازی تاثيرات بصااری اين نخواهد بود. زيرا اين مواد مي
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سازند. از اين رو برای ايجاد حاالت توهم در مغز، دان شوار  ستم خواب عميق گوگل كه در حالت مغز را د سي شمندان از 

شود، بهره بردند. اين سيستم، های تصويری استفاده ميآن از شبکه عصبي برای بررسي و شناسايي الگوها و ويژگي

سير مي شده تف شکل اغراق  ست، به بياني ديگر مغز، جهان را به  شناخت مغزی ا ضاعف بر الگوی  ا كند، تتاكيدی م

 كند كه در جهان واقعي وجود ندارند.به ديدن موضوعاتي مي حدی كه سيستم، آغاز

كدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود، به بهترين شکل، كارآمدی سيستم خواب عميق گوگل برای مطالعه مغز را 

 كند؟تضعيف مي

 ز دستتخوش تاییراتیدر بخشتی از فرایند ایگاد صتور اغرا  آمیز در ماز از طریق شتبکه عصتبی، ترکیبات شتیتیایی ماز نی (1

 شود.می

 برخی دانشتندان بر این باورند که ماز بسان جعبه سیاهی اس  که تشخیص نحوه کارکرد آن، هتیشه یک معتا خواهد ماند. (2

گیرند، بستتتته به میزان عتق خواب، توهتات متفاوتی را تگربه افرادی که تح  تأثیر ستتتیستتتتم خواب عتیق گوگل ارار می (3

 کنند.می

صاویر توهمشبرخی عصب (4 سان بر این باورند که نوع الگوها و ت  بینند، تا حد زیادی متأثرآمیزی که افراد در حال  هذیان مینا

 از تگربیات زندگی روزمره آنهاس .

ستفاده از فراورده -19 شتباه های دامي عاری از آنتيتمايل روزافزون مردم به ا  «ارگانيک»بيوتيک، كه در مواردی به ا

شود، تاييد كننده اين مهم است كه طرفداران شير و گوشت ارگانيک، بر اين باورند كه اين محصوالت ته ميدر نظر گرف

سالمت، مطلوب شيوه معمول توليد ميبه لحاظ كيفي و  ستند كه به  صوالتي ه شاورزی تر از مح شوند. هدف از ك

ستم»ارگانيک،  سي ستانه و پايجاد  سان دو سته، ان صادیهای توليدی به هم پيو ست محيطي و اقت  «ايدار به لحاظ زي

صوالت ارگانيک بالغ بر  ضر، فروش جهاني مح ست. در حال حا شور ميليارد دالر مي 62ا سهم ك شد كه  از اين « الف»با

دی مربوطه های توليرسد كه بنگاهبازار رو به گسترش، بسيار ناچيز است. با توجه به اين امر، بايد بگوييم كه به نظر مي

 توجه هستند.، به اين منبع عظيم درآمد دامپروری ارگانيک بي«الف»ر در كشو

 كند؟گيری متن را تضعيف ميكدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود، به بهترين شکل، نتيجه

دامی های ها از فراوردهشتتان و استتتفاده آندهند که رابطه مستتتقیتی میان میزان اهتی  مردم به ستتالمتی( تحقیقات نشتتان می1

 ارگانیک وجود دارد.

 های ارگانیک، رااب  میان تولید کنندگان این محصوالت در بازار جهانی،بیشتر خواهد بود.( با توجه به اابال جهانی به فرآورده2

 ماند.، چنان باالس  که چیزی برای دامپروران جه  صادرات نتی«الف»( تقاضای محصوالت دامی ارگانیک در کشور 3

 ( رغب  مردم کشورهای مختلف دنیا به مصرف محصوالت ارگانیک، به یک اندازه نیس .4

سخن از آلودگي هوا ميآلودگي هوا مي -20 شود، منظور از آن، تواند اثرات منفي روی فيزيولوژی بدن بگذارد. وقتي 

سولفور و هيدروكربن سيد  سيد نيتروژن، اك سيد كربن، اك سوختن ناقص مواد  هایوجود ذرات معلق و مونوك شي از  نا

شد، مقاومت خود را در برابر هوای آلوده افزايش  شته با سيم دا ست. زماني كه بدن به ميزان كافي آهن و كل سوختي ا

سير كممي صوص  صرف لبنيات به خ ست را فراموش نکنيد و آندهد. م ها را در برنامه غذايي خود قرار چرب، دوغ و ما

تا يد. همچنين بعضااي از وي تامين ها ميمينده ند. وي ند مضاارات آلودگي هوا را كم كن تامين Eتوان له Dو وي ، از جم
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ستند كه ميويتامين سب ويتامين هايي ه ضرات آلودگي هوا را كاهس دهند. منابع منا شامل كره، زرده Dتوانند م  ،

ست. ويتامين تخم سبزيجات دارای زميني، زيتون، های گياهي، گردو، بادامهم در روغن Eمرغ و ماهي ا جوانه گندم و 

هايي مانند ساالنيوم و اكساايدانكنم غذاهايي را كه حاوی آنتيبرت ساابز، به وفور وجود دارد. همچنين توصاايه مي

 بتاكاروتن هستند، بيشتر مصرف كنيد. فلفل، كدو تنبل، كلم و اسفناج، بتاكاروتن زيادی دارند.

 كند؟ترين وجه، استدالل فوق را تقويت ميكدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود، به به

های مقابله با آلودگی هوا، در مردم ایگاد های جتعی، آکاهی الزم را با آموزش درباره برخی راه( در موااع آلودگی شدید هوا، رسانه1

 کنند.می

 رند.بکه از رژیم غذایی مناسب بهره نتیکنند، کسانی هستند شوند و یا حتی فوت می( اکثر افرادی که بر اثر آلودگی هوا بیتار می2

 د.یابگیرد، محبوبی  متخصصان تاذیه نزد افکار عتومی افزایش میگویند در زمانی که آلودگی هوا در اوج ارار می( برخی می3

 خوار هستند، نسب  به دیگر افراد جامعه، به طور متوسط باالتر اس .( طول عتر افرادی که گیاه4

ای زنبور درشاات در ترين فاكتوری اساات كه با كاهش ناگهاني و شااديد گونههای رايج، مهمكشقارچ اسااتفاده از -21

ست. يافته ستهای بهآمريکا مرتبط ا ست، زيرا قارچد سان بوده ا شنا ها را ها، كپکكشآمده، زنگ خطری برای زنبور

ست كه اين تركيباتهدف قرار مي شواهد حاكي از آن ا سيبمي دهند. اما اكنون،  شرات توانند علت مهم آ زننده به ح

هند دها در از بين بردن زنبورها هستند و احتمال ميكشباشند. كارشناسان در حال بررسي چگونگي تاثيرگذاری قارچ

 سازد.پذير ميها آسيبها، زنبورها را در برابر آفتكشمواد موجود در قارچ

 سازد؟درستي ادعای مطرح شده، وارد ميرين ضربه را بهكه صحيح فرض شود، بيشتكدام مورد، درصورتي

 دهند.ها نشان میهای دیگر زنبور، در مقابل آف های زنبورها، مقاوم  بیشتری نسب  به گونهبرخی گونه (1

ستفاده از اارچ (2 شتندان در زمینه رابطه میان ا سط دان شده کشتحقیقات دیگری که تو ها و کاهش جتیع  زنبورها آغاز 

 اند.هنوز به نتیگه مشخصی نرسیدهاس ، 

سته از ترکیبات موجود در اارچ (3 سیبکشآن د  طور دایقشوند، هنوز بهها میپذیری زنبورها در برابر آف ها که منگر به آ

 اند.شناسایی نشده

تند را نیز از بین ها که بالی جان زنبورها هسها، آن دسته از آف ها عالوه بر کپککشدهند که اارچشواهد تازه نشان می (4

 برند.می

دار، تخته خرده چوب و تخته فيبر يا چوب از قبيل تخته اليه، تخته تراشااه جهت  كامپوزيت  توليد  تقاضااا برای -22

درصد كل مصرف  57های اخير، در سرتاسر جهان افزايش يافته است. تخته خرده چوب، دانسيته متوسط، در طي سال

ساليانه ای آن بهشود و تقاضچوب را شامل مي درصد در حال رشد است. تقاضا برای تخته خرده  5تا  2طور پيوسته، 

سيون داخلي، بهچوب در بخش ساخت خانه، توليد مبلمان و دكورا ضا برای های  ست. تقا سته افزايش يافته ا طور پيو

 طور پيوسته كم شده است.های طبيعي بهچوب در صنعت توليد، افزايش يافته است، اما توليد چوب صنعتي از جنگل

عنوان ماده خام اوليه در صنعت تخته خرده چوب مورد استفاده قرار گيرد. زيرا تواند جايگزين خوبي بهكارتن كهنه مي
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سه با كاغذ باطله  ست. ثانياً، در مقاي شور ا سترس، تقريباً در هر جای ك اوالً، اين ماده، يک منبع الياف بازيافتي قابل د

 .های پالستيکي استتر است. ثالثاً، يک منبع الياف نسبتاً تميز بدون ماده پركننده يا ناخالصيقيمت اداری، ارزان

 كند؟حل پيشنهادی متن را به بهترين وجه، تقويت ميكه صحيح فرض شود، راهكدام مورد، درصورتي

ستفاده از کارتن کهنه برای تولید تخته خرده چوب، می (1 اندرکار ث رااب  بین تولیدکنندگان دس تواند باعروی آوردن به ا

 نوبه خود، کیفی  و ایت  محصول نهایی را تح  تأثیر ارار خواهد داد.بشود و این امر به

کاررفته در ستتاخ  استت  که گیرند، جنس ماده بهگویند که اولین معیاری که در انتخاب مبل در نظر میبرخی مردم می (2

 احی، برایشان مالک دوم انتخاب اس .باید بادوام باشد و مسئله مدل و طر

ستفاده از کارتن کهنه برای تولید تخته خرده چوب، می (3 ستحکام و تنوع مدل، اابل ا صولی بیافریند که از لحاظ ا تواند مح

 های تولیدی از چوب درختان اس .رااب  با نتونه

هم استفاده شود، باز هم درنهای ، منبع اصلی کهنه  های کار، حتی اگر از کارتندر ساخ  لوازم چوبی برای منازل و محل (4

 گردد.تأمین ماده خام، به چوب درختان برمی

سياری از مردم فکر مي -23 سايش مورد ب شود، همين برای تامين آ كنند اگر دمای داخل اتاق در حدود معيني حفظ 

ساكنان سايش گرمايي كامل  ست و تامين آ صال اين ني شان كافي خواهد بود. اما ا ساختمان، به چيزی فراتر از  نظر يک 

حفظ دمای هوای اتاق در يک محدوده مشااخص نياز دارد. آسااايش گرمايي فقط تا زماني حفظ خواهد شااد كه بدن ما 

ساز داخلي بدن( را با همان نرخي كه توليد مي سوخت و  سم )فرايند  شده در اثر متابولي ضای حرارت توليد  شود، به ف

توان گفت آسايش گرمايي مورد نظر ما حاصل شده است كه بدن ما هيچ احساسي از مي اطراف منتشر كند. فقط وقتي

شي نقش عمدهنحوه شد. بنابراين، انتقال حرارت تاب شته با ای در تامين يا عدم ی هدررفت گرما يا محل تبادل آن ندا

 كند.تامين آسايش گرمايي ايفا مي

 وق ضروری است؟پاسخ به كدام پرسش زير برای ارزيابي استدالل ف

 چرا برخی مردم، برداش  درستی از آسایش گرمایی خود ندارند؟ (1

 آیا تعریفی از آسایش گرمایی شده اس ، اابل راستی آزمایی اس ؟ (2

 توان با پوشیدن لباس بیشتر یا برعکس، به آسایش گرمایی الزم رسید؟آیا نتی (3

 به تعادل گرمایی با محیط بیرونی رسید؟ توان از طریق تنظیم فرایند سوخ  و ساز داخلی بدن،چگونه می (4

خوابند، بهتر است برد و نهايتاً چهار پنج ساعت ميها به زور خوابشان مياگر از آن دسته افرادی هستيد كه شب -24

سبک زندگي شگران ميدر  شتر ميگويند افرادی كه كمتر ميتان تجديدنظر كنيد. پژوه ين خورند! عکس اخوابند، بي

فاده ها استخوابند، اشتهای كمتری دارند، كمتر از كربوهيدراتابت شده است. افرادی كه به مقدار كافي ميمسئله هم ث

شوند! طبق تحقيقات انجام شده، چهار ساعت و نيم خواب به جای هشت ساعت و كنند و در نتيجه، الغرتر هم ميمي

ات اوليه ظهر! پس تعجب نکنيد اگر وعده ناهارتان، كند. به خصوص در ساعنيم، اشتها و احساس گرسنگي را بيشتر مي

 تر از هميشه است!حجيم

 ای كه در متن صورت پذيرفته، كمتر ضروری است؟پاسخ به كدام پرسش، برای ارزيابي درستي توصيه

 ( آیا موضوع پژوهش، برای افرادی که در تحقیق شرک  داشتند، به یک اندازه مهم بود؟1
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 ای عل  و معلولی اس ؟زمان خواب و اشتها، رابطه ( آیا رابطه میان مدت2

 ( آیا تعداد افرادی که مورد مطالعه ارار گرفتند، از نظر تعداد کافی بودند؟3

خوابیدند، از لحاظ های انگام شتتده، جزو گروه کم خواب بودند، با افراد گروه دیگر که به اندازه کافی می( آیا افرادی که در پژوهش4

 ، هتسانی الزم را داشتند؟متایرهای دیگر

های ميکروبي در انسان است كه به زخم معده و دوازدهه، التهاب و ترين عفونتهليکوباكتر پيلوری، يکي از شايع -25

سگ و گربه، در انتقال بيماری به سرطان معده ارتباط دارد. گفته مي سان با حيوانات خانگي، از جمله  شود كه تماس ان

های انتقال طرفي، مسلماً تحصيل، از طريق تاثير روی وضعيت اقتصادی و اجتماعي و آگاهي از راه انسان نقش دارد. از

عوامل عفوني تاثيرگذار است، ولي در پژوهش انجام شده بر روی دو گروه متفاوت از نظر سطح تحصيالت، كه در منزل 

شيوع گربه نگه مي ست آمد كه  شتند، برخالف انتظار، اين نتيجه به د عفونت هليکوباكتر پيلوری نزد گروهي كه از دا

 تحصيالت عالي برخوردار بودند، در مقايسه با افرادی كه ديپلم يا زير ديپلم بودند، بسيار بيشتر بوده است.

 كند؟كدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود، به بهترين وجه، تناقض موجود در متن را توجيه مي

کند و این امر به طور غیر مستتتقیم روی نگه داشتتتن حیوانات خانگی به ستتالم  روان کتک میدهند که ها نشتتان می( پژوهش1

 گذارند.سالم  جسم نیز تأثیر می

شال2 صیل کرده معتوالً  سترس( افراد تح سئولی  و ا ها وا  کتتری را با حیوانات شود که آنزا هم دارند که باعث میهای پرم

 خانگی بپردازند.

سیار مبالاه شده اس  و وااعی  با باور رایج، دو چیز ( برخی دامپزش3 سان، ب کان معتقدند که در مورد انتقال بیتاری از حیوان به ان

 متفاوت هستند.

 هاس .راه های ابتال به هلیکوباکتر پیلوری متعدد اس  که تتاس با حیوانات، فقط یکی از آن( راه4

كننده منابع آب تجديدپذير كشااور بوده و ترين مصاارفزی بزرتبرای تامين امنيت مواد غذايي، بخش كشاااور -26

ای نزديک و با افزايش جميعت و همچنين شااتاب گرفتن شااد كه در آيندهبيني ميهساات. بيساات سااال قبل، پيش

زيست و كشاورزی كننده آب، شامل شرب، صنعت، محيطهای مصرفهای صنعت كشور، رقابت سختي بين بخشچرخ

های موجود كه چنين رقابتي به وجود نيامده و همه بخش  ما امروز بعد از گذشاات دو دهه، شاااهد آنيموجود آيد. ا  به

 اندازه كافي، آب الزم را در اختيار دارند.اقتصاد، به

 سازد؟ترين شکل، برطرف ميكه صحيح فرض شود، تناقض موجود در متن را به منطقيكدام مورد، درصورتي

 رف ، مهار شود.مدیری  منابع آبی کشور باعث شد که حگم زیادی از منابعی که هرز میها پیش، برنامه از مدت (1

بی آگاه در روند توسعه صنعتی خود، با مسئله کمبسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که کشاورزی مدرنیزه نیز دارند، هیچ (2

 اند.مواجه نشده

 بخش صنع  واگذار کرد.مرورزمان، بخش کشاورزی، مقام اول در مصرف آب را به به (3

سته (4 ر تها نیروی کار ارزانهای خود را به کشورها دیگر در آناند که انگام برخی فعالی برخی واحدهای صنعتی بزرگ توان

 اس ، منتقل کنند.
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 راهنمايي: 

سنجش قرار مي شما مورد  صحيدر اين بخش، توانايي تحليلي  سخ  سؤاالت را به دقت بخوانيد و پا سخنامه گيرد.  ح را در پا
 عالمت بزنيد. 

 

 مدل اول

ها شده است. هر كدام از آنصورت زير انجامبين چهار خواهر و برادر به اسامي احسان، بهروز، سارا و دريا يک بازی به

مارش با شای، نام دو نفر از سه نفر ديگر )دو نام متفاوت( را نوشته است و برگه خود را تحويل داده است. نهايتاً روی برگه

ها، كسي كه نامش كمتر نوشته شده بود، برنده بازی شد. از اسامي نوشته شده روی كل اسامي نوشته شده روی برگه

 ها، اطالعات زير، در دست است: برگه

  .سارا يا نام دريا را ننوشته است يا اگر نوشته، نام احسان را هم نوشته است 

 ه باشد، بهروز نيز نام آن فرد را در برگه خود نوشته است و برعکس، اگر كسي نام بهروز را در برگه خود نوشت

 هركس كه بهروز نام او را در برگه خود نوشته است او نيز نام بهروز را در برگه خود نوشته است. 

  .فقط بر روی دو برگه از چهار برگه، اسامي كاماًل مشابهي نوشته شده است 

 اند؟ وشته نشده باشد، كدام افراد، نام احسان را روی برگه خود نوشتهای ناگر نام دريا روی هيچ برگه -27

 ( فقط سارا و دریا 1

 ( فقط بهروز و سارا 2

 ( فقط دریا و بهروز 3

 ( هته افراد به جز خود احسان 4

 اگر احسان برنده بازی شده باشد، كدام مورد در خصوص سارا، صحيح است؟  -28

 ود نوشته اس .( او نام دریا را روی برگه خ1

 اند.های خود نوشته( سه نفر، نام او را روی برگه2

 ( فقط احسان نام او را روی برگه خود نوشته اس . 3

 بخش سوم : تحلیلی 
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 ( نام وی به هتراه نام احسان، روی یک برگه نوشته شده اس . 4

های چند نفر از سه گههای برادرهايش را روی برگه خود نوشته باشد، هر دو نام نوشته شده، روی براگر دريا، نام -29

 شود؟ طور قطع مشخص مينفر ديگر، به

 ( صفر 1

2 )1  

3 )2  

4 )3 

 برگه نوشته شده باشد، كدام مورد زير، لزومًا صحيح است؟  3اگر نام دريا روی  -30

 ( سارا برنده بازی شده اس 1

 ( احسان برنده بازی شده اس .2

 ( نام احسان روی سه برگه نوشته شده اس . 3

 ( نام سارا فقط روی یک برگه نوشته شده اس . 4

 مدل دوم:

روز اول هفته )شنبه تا پنجشنبه(،  6دارد. هر روز از  Cو  A،  Bها تعطيل است، سه نگهبان به اسامي شركتي كه جمعه

رخصي دو نفر از اين سه نفر كشيک بوده و نفر سوم در مرخصي )استراحت( است. هر نگهبان، دو روز غيرمتوالي در م

 )استراحت( است. اطالعات زير، موجود است:

  اولين روزی كهC  ،كشيک استA .مرخصي است 

 B.نه شنبه مرخصي است و نه سه شنبه ، 

  حداقل يکي از روزهايي كهC .در مرخصي است، فرد است 

 كدام دو روز در مرخصي است؟ A، روزهای شنبه و پنجشنبه در مرخصي باشد، Cاگر  -31

 هارشنبه( دوشنبه و چ1

 ( یکشنبه و سشنبه2

 ( یکشنبه و چهارشنبه3

 پذیر نیس .( چنین حالتی امکان4
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روز هفته، نام نگهباني كه در آن روز كشيک  6كشيک باشد، در چند روز از  Aاگر هر سه روز آخر هفته را  -32

 شود؟هستند، به طور قطع مشخص مي

 ( فقط چهار روز آخر هفته 1

 ( فقط روزهای زوج هفته2

 ( فقط شنبه و دوشنبه3

 روز 6( هر 4

 تواند در روز دوشنبه، در مرخصي باشد؟مي Cدر چند حالت ممکن،  -33

1 )1 

2 )2 

3 )3 

4 )4 

اگر شنبه و چهارشنبه، افراد يکساني كشيک بدهند، كدام مورد در خصوص نام فرد و روزهايي كه در مرخصي  -34

 است، لزوماً صحيح است؟

1 )Aشنبه و دوشنبه : 

2 )Cشنبه و سشنبه : 

3 )Bدوشنبه و پنگشنبه : 

4 )Cیکشنبه و پنگشنبه : 

 مدل سوم:

كه دوتای آنها عمودی، دوتای آنها مورب هستند با چيده شدن كنار هم، شکل زير  Fو  E, D, C, B, Aشش پاره خط 

 سازند. اطالعات زير در خصوص آنها موجود است:را مي

 های پاره خطA  وCركي با هم ندارند.، هيچ نقطه مشت 

  پاره خطF .فقط با سه پاره خط، نقطه مشترک دارد 

  پاره خطB .با دو پاره خط عمودی، نقطه مشترک دارد 
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 های پاره خطD, A  وE .هيچ كدام مورب نيستند 

 

 باشد، پاره خط عمودی رو به روی آن كدام پاره خط است؟ Cاگر پاره خط عمودی سمت چپ،  -35 

1 )A   2 )D   3 )E   4 )F 

 شود؟باشد، از پنج پاره خط ديگر، نام چندتايشان به طور قطع مشخص مي Fاگر پاره خط افقي باال  -36

1 )1   2 )2   3 )3    4 )5 

 به ترتيب با چند پاره خط، نقطه مشترک دارند؟ Eو  Cهای دو پاره خط افقي باشند، پاره خط Dو  Aاگر  -37

 4و  3( 4   3و  4( 3  4و  4( 2  5و  3( 1

شتراک پاره -38 شد، Dو  Cهای خطاگر نقطه ا سمت چپ با ، به طور قطع در تماس خطبا چند پاره E، در نقطه پايين 

 است؟

 4( 4   3( 3  توان تعیین کرد. ( نتی2  پذیر نیس .( چنین حالتی، امکان1

 مدل چهارم:

سي دارای  ستاد كالس، اين  6كال ست كه ا شجو ا شجو  6دان سامي دان را پس از امتحان  Fو  E, D, C, B, Aرا به ا

شدن نتايج، به گونهميان شخص  سيم مي Zو  Y, Xگروه دو نفری  3ای به ترم و م شجوی نمره اول با تق كند كه دان

شجوی نمره  سوم با دان شجوی نمره  شجوی نمره پنجم و نهايتاً دان شجوی نمره دوم با دان شم، دان ش شجوی نمره  دان

 ترم با يکديگر همکاری كنند. اطالعات زير موجود است:گروه شده و برای امتحان پايانم همچهارم با ه

 F اش از نمرهD, A  وE شود.گروه نميباالتر بوده و با هيچ كدام از اين سه نفر، هم 

 D اش از دو نفرِ گروه با فردی كه نمرهZ  باالتر بوده، در گروهY گيرد.قرار مي 
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 جوی نمره دوم كالس در آن قرار دارد، در گروهي كه دانشA  وC گيرند.قرار نمي 

 نمره سوم كالی را كسب كرده باشد، نمره ششم كالس را چه كسي كسب كرده است؟ Bاگر  -39

      1 )A   2 )E   3 )C   4 )D 

 شود؟قطع مشخص مينفر، به طور  6، نمره پنجم را كسب كرده باشد، رتبه چند نفر از Zاگر يکي از افراد گروه  -40

1 )2    2 )3     3 )4    4 )6 

 نمره چندم كالس بوده است؟ Eدر يک گروه قرار بگيرند، نمره  Bو  Aاگر  -41

 ( پنگم4  ( چهارم 3   ( سوم 2  دوم  (1

 كسب كرده باشند، كدام مورد زير به طور قطع صحيح است؟ Eو  F, Cاگر نمره اول تا سوم كالس را به ترتيب  -42

 باالتر شده اس . Aاز نتره  Bه نتر (1

2) B  در گروهX . ارار گرفته اس 

3) B  در گروهZ . ارار گرفته اس 

4) A  وE اند.گروه بودههم 
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 راهنمايي: هر كدام از سؤاالت زير را به دقت بخوانيد و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنيد. 

 اط خاصي برقرار است. به جای عالمت سؤال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟در شکل زير بينِ اعداد ارتب -43

1 )12  

2 )10 

3 )4 

4 )3 

 در شکل زير، بينِ اعداد ارتباط خاصي برقرار است، به جای عالمت سؤال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟  -44

1 )2  

2 )6 

3 )7 

4 )10 

 ، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟های زير، به جای عالمت سؤالبا توجه به تساوی -45

1) 1 

2) 6 

3) 12 

4) 14 

 با توجه به روابط زير به جای عالمت سؤال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟ -46

15  =3  *6 

17  =5  *2 

17  =4  *5 

 3= ؟ *  21

 بخش چهارم : کمیتی 
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1 )9    2 )8    3 )7    4 )6 

ست. به -47 شتركي برقرار ا شکل، ارتباط خاص و م شکال زير، بين اعداد هر  سؤال، كدام عدد بايد جادر ا ی عالمت 

 قرار بگيرد؟

1) 7 

2) 4 

3) 3 

4) 2 

 در شکل زير، بين اعداد ارتباط خاصي است. به جای عالمت سؤال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟ -48

 

1) 2 

2) 4 

3) 6 

4) 8 

 

در شکل زير، سه مربع كامالً يکسان قرار دارد. مربع بااليي به سمت چپ شروع به حركت كرده تا اولين جايي كه  -49

 است؟ BC، چند برابر طول پاره خط ADپاره خط  طول

 

 

1 )√2   2 )√3    3 )√4    4 )√5 

صورت زير، آن -50 سان در اختيار داريم. به دو  شابه و يک ستطيلي كامالً م شي م چينيم. در يمها را كنار هم سه كا

، نسبت طول به عرض مستطيل «ب»ت شود. در حالحاصل مي 7به  18، مستطيلي با نسبت طول به عرض «الف»حالت 

 ساخته شده، كدام است؟ 

 2به  7( 1

  5به  7( 2

 3به  8( 3

  5به  8( 4
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است. چند درصد  5به  3ترين مستطيل و هم در مستطيل هاشور خورده، در شکل زير، نسبت اضالع، هم در بزرت -51

 ترين مستطيل، هاشورخورده است؟از مساحت بزرت

 

 

1 )12    2 )25    3 )32    4 )36 

، از دو رأس ضاالعي كه روی آن قرار دارند، به يک فاصااله Cو  Bروی رأس مربع اساات و نقاط  Aدر مربع زير،  -52

ترين رأس مربع، چه نسبتي از نزديک Bدرصد مساحت مربع باشد، فاصله نقطه  ABC ،12هستند. اگر مساحت مثلث 

 از ضلع مربع است؟

 

 

1 )38/0   2 )28/0   3) 24/0   4 )18/0 

ستطيلي در اختيار داريم. اگر طول آن  -53 صد كاهش و عرض آن  20م ستطيل به مربع  40در صد افزايش يابد، م در

صد بايد كاهش يابد تا دوباره، به تبديل مي ستطيل اوليه، با ثابت ماندن عرض آن، طول آن تقريباً چند در شود. در م

 يک مربع تبديل شود؟

1 )57    2 )49    3 )43    4 )40 

 از يکديگر، چند برابر قطر مستطيل است؟ Bو A در شکل زير، دو مستطيل كامالً مشابه هستند. فاصله دو نقطه  -54

 

1) 5/1 

2) √2 

3) √3 

 به نسب  طول به عرض مستطیل بستگی دارد. (4

55- Xشااود. درصااد افزايش يابد، مربع كامل مي 70ترين عدد طبيعي اساات كه اگر ، كوچکX اً به كدام يک از لزوم

 پذير است؟اعداد زير، بخش

1 )5    2 )6    3 )7    4 )8 

ست. نمره وی در هر آزمون، از دو برابر نمره آزمون قبلي -56 شركت كرده ا نمره  2اش، هما چند مرتبه در آزمون زبان 

شد و در آزمون دوم، نمره سه بار آزمون داده با ست. اگر وی  صد افزايش 60اش كمتر ا شد، در آزمون  در پيدا كرده با

 اش چند درصد افزايش يافته است؟ سوم نسبت به آزمون دوم، نمره
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1 )57  

2 )60  

3 )66 

4 )75 

سکه -57 شابه در اختيار داريم. ابتدا  سکه م سبت تعدادی  سيم كرده و طرف 7به  3ها را به ن سته تق «  خط»، به دو د

، 5به  4ها را مجدداً با هم مخلوط و اين بار آنها را به نسبت سکه كنيم. سپسگذاری ميها را عالمتيکي از دسته

سيم كرده و طرف  سته تق سته« شير»به دو د سکهگذاری ميها را عالمتيکي از د هايي كه فقط يک كنيم. تعداد 

 تواند باشد؟ها ميگذاری شده، حداكثر چه نسبتي از تعداد كل سکهطرف آنها عالمت

 9به  5 (1

 9به  7 (2

 90ه ب 77 (3

 90به  67 (4

 يابد. كدام مورد زير، صحيح است؟درصد افزايش مي B ،20و  A، مجموع وزن Aدرصدی وزن  80با افزايش  -58

 توان چیزی گف .به طور اطع نتی (1

 اس . A، سه برابر وزن Bوزن  (2

 اس . Bبرابر وزن  A ،5/1وزن  (3

 اس . Aبرابر وزن  B ،5/4و  Aهای مگتوع وزن (4

شوم ظرفي حاوی تعداد -59 سته، در مرحله  سته، در مرحله دوم دو پ سته در اختيار داريم. در مرحله اول يک پ ی پ

سته سته و همينطور الي آخر ....، پ شته و ميسه پ شانزدهم، تعداد ها را از ظرف بردا خوريم. اگر دقيقاً پس از مرحله 

 ماند؟پسته در ظرف باقي مي های ظرف نصف شود و اين روند را همچنان ادامه دهيم، در نهايت، چندپسته

1 )23    2 )19    3 )13    4 )4 

دهيم. اگر درصااد كاهش مي 25كنيم و سااپس، آب موجود در اين ظرف را برابر مي 8آب درون يک ظرف را ابتدا  -60

ست بريزيم،  صد ظرف دوم خالي مي 20آب موجود در اين ظرف را درون ظرف ديگری كه خالي ا  ماند. ظرفيت ظرفدر

 دوم، چند برابر حجم آب اوليه بوده است؟

1 )4    2 )5/5    3 )6   4 )5/7 



 آرش قوی پنجه، محمد وکیلی و هادی مسیح خواه  97تست منتخب دکتری  70

22 

 

ضور دارند. مي -61 شن تعدادی مهمان ح صد از مهمان n دانيم كه اگردر يک ج شن  5ها، هركدام در نفر با خود به ج

 كدام است؟ nشد. برابر مي 5/2آوردند، تعداد افراد در جشن مي

1) 25 

2) 30 

3) 40 

4) 50 

صد پولش را به خواهرش سعيد برا -62 شند، ابتدا ده در شته با ی آنکه خواهر و برادرش و خودش به يک اندازه پول دا

دهد. نسبت پول خواهر سعيد به برادر سعيد در ابتدا كدام بوده باقيمانده پولش را به برادرش مي %20دهد و سپس مي

 است؟

 9به  10 (1

 31به  40 (2

 27به  40 (3

 27به  31 (4

امتياز و هر باخت صاافر امتياز  1امتياز، هر تساااوی  3برای هر برد   ها كه تيم  ليگ فوتبال  يک  در بازی   پس از -63

 باشد؟ تواندنميهای اين تيم، كدام مورد زير امتياز كسب كرده است. تعداد تساوی 58گيرند، تيمي مي

1) 16 

2) 12 

3) 10 

4) 4 

 مقایسه کمی:

طه روی آن، مشخص شده است. اگر از نقطه اولي نخ را برش دهيم، نخي با طول نامعلوم در اختيار داريم كه دو نق -64

شود و اگر از هر دو نقطه برش تقسيم مي 11به  3و اگر از نقطه دومي برش دهيم، نخ به نسبت  4به  3نخ به نسبت 

 شود.های مختلف تقسيم ميدهيم، نخ به سه تکه با طول

 ب                                                          الف

 ترینترین                                        اندازه کوچکنصفِ اندازه بزرگ

 ی نخ، پس از برشی نخ، پس از برش                                       تکهتکه

 از هر دو نقطه                                                    از هر دو نقطه



 آرش قوی پنجه، محمد وکیلی و هادی مسیح خواه  97تست منتخب دکتری  70

23 

 

 

نفر و باقي افراد، هر  5ها، هر كدام به همراه خود، درصااد آن nدر يک مهماني، تعدادی افراد حضااور دارند. اگر  -65

 شد.برابر مي 5/4آوردند، تعداد كل افراد حاضر در مهماني، نفر به مهماني مي 3كدام به همراه خود، 

 ب الف

تعداد افرادی که توسط 

ها به درصد مهتان nهتان 

 شدند.آورده میهتراه 

نصف تعداد افرادی که توسط 

ها به هتراه آورده باای مهتان

 شدند.می

66- x عددی مثبت و ،y ست.  2، مربع آن عدد )توان شدن،  xآن( ا شدن )ب ه توان  60با مربع  صد و با مکعب   3در

 يابد.درصد افزايش مي nنيز با مربع شدن،  yيابد. درصد افزايش مي mرسيدن(، 

 ب     الف 

n   m 

 

 کار  با داده های آماری:

دهد. هديه مي Bو  Aحوزه اقتصاد، فلسفه، منطق و حسابداری را به كتابخانه دو دانشگاه  4يک ناشر تعدادی كتاب در 

صد تعداد مجموع تعداد كتاب ست، در سمت را ست. نمودار  شگاه، برابر ا شر به هر دو دان سط اين نا های اهدايي تو

شان مييي در هر حوزه به كل كتابهای اهداكتاب سبت كتابهای اهدايي را ن سمت چپ، ن های دهد و جدول ناقص 

 دهد. های اهدايي توسط اين ناشر در همان حوزه را نشان ميدر هر حوزه به كل كتاب Bاهدايي به دانشگاه 

 

، مجموعاً چند كتاب از اين ناشر Bاه كتاب در حوزه اقتصاد از ناشر هديه گرفته باشد، دانشگ A ،14اگر دانشگاه  -67

 هديه گرفته است؟ 
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1 )10  

2 )24  

3 )40  

4 )56  

در  Aهای اهدايي به دانشگاه ، تقريباً چند درصد از مجموع كتابAهای اهدايي در حوزه فلسفه به دانشگاه كتاب -68

 های فلسفه و حسابداری است؟ حوزه

1 )43  

2 )33 

3 )25 

4 )17 

 

های اين از سه نوع باغ، تاكستان و كشتکار است. نسبت كل مساحت زمين« ج»، و «ب»، «الف»شاورز های سه كزمين

سب هکتار، به ترتيب،  شاورز برح شاورز از كل  5: 2: 3سه ك ستان هر ك ساحت باغ و تاك صد م ست. نمودار زير، در ا

 دهد.های آن كشاورز نشان ميمساحت زمين

 

، معادل چند درصد از مساحت زمين «الف»و نصف مساحت باغ كشاورز « ج»ز مجموع مساحت تاكستان كشاور -69

 است؟« ب»است كه در مالکيت كشاورز 
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1) 75 

2) 65 

3) 36 

4) 25 

شتکار كشاورز  -70 شد، مجموع مساحت زمين 8/6برابر « ج»اگر مساحت زمين ك سه كشاورز چند هکتار با های اين 

 هکتار است؟

1) 100 

2) 95 

3) 85 

4) 80 
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 لیدی:پاسخنامه ک

 

 كليد شماره كليد شماره كليد شماره كليد شماره كليد شماره

1 2 15 3 29 3 43 2 57 3 

2 1 16 1 30 1 44 3 58 2 

3 4 17 2 31 2 45 1 59 2 

4 3 18 1 32 4 46 4 60 4 

5 2 19 3 33 1 47 2 61 2 

6 3 20 2 34 3 48 3 62 4 

7 2 21 4 35 1 49 4 63 2 

8 4 22 3 36 3 50 1 64 3 

9 2 23 2 37 4 51 4 65 1 

10 4 24 1 38 2 52 1 66 3 

11 4 25 4 39 3 53 3 67 3 

12 4 26 1 40 3 54 2 68 4 

13 3 27 4 41 1 55 1 69 1 

14 2 28 2 42 4 56 4 70 3 

 

 


