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 ردیف مواد امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره

 1 استعداد تحصیلی 30 101 130

عمومی-زبان انگلیسی 30 131 160  2 

 

 نام خانوادگی: نام:
 محل امضا:

.                                         اگر دانشگاه اصالح شود، مملکت اصالح می شود

 امام خمینی )ره(

 عصر جمعه

20/04/9139  

(2دفترچه شماره )  

 1399سال   آزمایشی دفترچه عمومی سومین مرحله آزمون

 کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی

60تعداد سوال:   دقیقه 90مدت پاسخگویی:     

 عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سواالت

 استفاده از ماشین حساب مجاز نیست این آزمون نمره منفی دارد

متخلفین برابر مقررات رفتار می شود.ین سازمان مجاز می باشد و با حق چاپ، تکثیر و انتشار سواالت به هر روش )الکترونیکی و ...( پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز ا  

 جمهوری اسالمی ایران

 گروه آموزشی استاد وکیلی

استاد مهدوی-دکتر خیرآبادی-استاد وکیلی  

1399 



 

 .داوطلب گرامی ، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل ، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است 

 ...................................... در جلسه این آزمون شرکت می نمایم.اینجانب .............................................................. با شماره داوطلبی 

 

 

 
 

 امضا :                                                                 

 

 

 

                                                  
 

 

 راهنمایی:

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

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

 بزنید.
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 عنوانها بهکارگیری مؤثر پایگاه دادهساااب ه به
 هاابزاری قدرتمند در ذخیره، بازیابی و تحلیل داده

 و معرفی 1963و در زمینه تاکسونومی، به سال 
 گردد. ایندکس جهانی گیاهی باز می

 های پراکنشدر تهیه ن شه 1950پیش از آن، در سال 

 پردازی اطالعاتهدار بریتانیا جهت دادگیاهان گل

 های پانچ شده استفاده شده بود.مربوطه، از کارت

 ها در زمینه تاکسونومی و افزایش حجم تولید داده

جه  جانوری(، تو یاهی و  یک )گ مات سااایسااات

هایی جهت مح  ان را به طراحی سااایساااتم

عات معطوف کرده  یابی مؤثر اطال باز ذخیره و 

شرفت فناوری ست. با پی ساختا  های مرتبط با 

 تر، مراکزتر و کوچااککااامویوترهااای ساااری 

 شناسی متعددی در سراسر دنیا درصدد توسعهگیاه

اند. های محلی کوچک و بزرگ برآمدهپایگاه داده

های موردِ اساااتفاده در توان پایگاه دادهامروزه می

 بندی کرد.زمینه تاکسونومی را در سه سطح طب ه

های های میان پایگاه دادهاز جمله تفاوت
 سااطح اول و دوم این اساات که یک نام علمی 

بار ثبت معتبر در پایگاه داده ساااطح اول یک
ازای شود، ولی در پایگاه داده سطح دوم بهمی

هر مطالعه فلوریسااتیک در کشااور یا منط ه 
گاه  پای موردنظر، ممکن اسااات تکرار شاااود. 

یت، بایستی فهرستی های سطح اول در نهاداده
سامی علمی معتبر کل دنیا را همراه با  از کلیه ا
لذا،  ند.  مای ئه ن نام ارا ذکر منب  پروتولوگ آن 
حد برای هانی وا گاه داده ج پای یک  هداری   نگ
ستفاده جامعه علمی دنیا، عملی منط ی خواهد  ا

های سطح بود. این در حالی است که پایگاه داده
یناادی فرآ طی  تی در  بر، زمااان دوم بااایسااا

 های فلوریسااتیک حاصاال از مطالعاتفهرساات
 

 
 

 
 

 

(35) 
 
 

 

(40) 
 

 
 

(45) 
 

 

 

(50) 

مختلف در یک کشاااور یا منط ه را ذخیره و 

ند. از تجمی  داده مای یابی ن گاه باز پای ها در 

های سااطح دوم، فهرساات گیاهان یک داده

شود. بدیهی است کشور یا منط ه حاصل می

 ساااطح ملی هااایی درچنین پااایگاااه داده

 شوند، نه در سطح جهانی. مدیریت می
هایی که سرعت ذخیره و بازیابی داده

ید آن طور مرتب در حالِ افزایش ها بهتول
اساات، از جمله اهداف اولیه توسااعه پایگاه 

ما داده تاکساااونومی بوده، ا نه  ها در زمی
 اماااااروزه باااااا حاااااجااااام

های ذخیره شاااده، امکان تبدیل باالی داده
هااا بااه اطالعااات نیز از طری  مؤثر داده

ین داده ن چ ق ،  جود دارد. در وا پردازی و
عه علمی به نظر میبه یاز جام رساااد که ن

تراز با نیاز به دساااترسااای به اطالعات، هم
 باارایهااای خااام اولاایااه اساااات. داده

سی به  ستر سطحی از د سیدن به چنین  ر
های اطالعات، یکنواخت بودن دادهها و داده

های محلی یک ثبت شاااده در پایگاه داده
های ضاارورت اساات، زیرا امکان تجم  داده

گاه داده ملی  پای یک  نده و محلی در  پراک
 سازد.بزرگ و جام  را فراهم می

 

 

  

ه بعد بروید.به صفح  



 

های داده کدام مورد در خصوووص پایگاه .101 
تاکسووونومی، در متن محرح  نه  در زمی

 شده است؟ 
 های نحوه مدیریت در سطوح ملی ( تفاوت1
 بندی مربوطه ( سطح سوم طب ه2
 ها آوری داده( نحوه جم 3
 ( تاریخچه کلی 4

 

 
 

ندکس از متن چنین برمی .102 که ای ید  آ
 جهانی گیاهی ............... . 

های ساانتی خاطر محدودیت شاایوه( به نوعی به1
 پردازی ظهور یافت. داده
یاس کوچک و براسااااس 2 یک م  تدا، در  ( در اب

 پایش پوشش گیاهی بریتانیا تهیه شد. 
های پراکنش گیاهان ( به یک دهه برتری ن شاااه3
 دار بریتانیا در زمینه تاکسونومی پایان داد. گل
( درساات در زمانی معرفی شااد که اسااتفاده از 4

 های پانچ شده، در سراسر دنیا متداول بود. کارت
 

صوص  .103   ساس متن، کدام مورد درخ برا
 های داده، صحیح است؟ سحوح پایگاه

I های یاهی یکسوووان، در کشووور . اگر گ

های مختلف شووناخته شووود، مختلف، با نام
های سووحح ها در پایگاه دادهتمامی آن نام
 شوند. اول ثبت می

IIسحح دوم، روندی . تهیه پایگاه داده های 
 تدریجی است. 

III،سامی علمی در  . تا حد امکان از تکرار ا
 شود. ها خودداری میآن
1 )I ،II  وIII 
2 )II  وIII 
 II( ف ط 3
 I( ف ط 4

 

 
ای را که زیرِ کدام مورد، نقش جمله .104

به خوبی آن در متن خط کشوویده شووده، 
 کند؟ توصیف می

های داده، تمایز ( بینِ انواع ملی و محلی پایگاه1

 کند. برقرار می

شرط حصول آن2 چه در جمله ماقبل آمده را ( 

 کند. با ذکر دلیل بیان می

چه را که ماقبل آن، در متن بحث شاااده ( آن3

 کند. تر بازگو میصورت کلیاست، به

گاه داده4 پای بال وه  های محلی در ( بر ن ش 

 کند. پردازی حجم باالی اطالعات تأکید میداده
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با حرکت خودرو روی یک جاده، ارتعاشااااتی به 
شاااود که های مختلف خودرو اعمال میقسااامت

به میزان  ته  عاشاااات، وابسااا شااادت این ارت
های سااطح جاده و مشااخصااات خودرو ناهمواری

سازه خودرو  شدید، باعث خرابی  شات  ست. ارتعا ا
شود و و آسیب جدی به تجهیزات مختلف آن می
خودرو و  راهکاااری کااه بااه منظور محااافظاات

شااود، تجهیزات آن در م ابل ارتعاشااات ارائه می
سازی یک سامانه  سازی ارتعاشات است. جدا جدا

ع کار بردن در برابر ارت به  با  کانیکی،  اشاااات م
ساز یک صاالت نرم مکانیکی به نام جدا سری ات
یک طیف بین  عا  در  نه و منب  ارت ما سااااا

پذیر اساات. فرکانساای نساابتای وساای  امکان
جداساااازهای موجود در خودرو،  ترینمعروف
تعلی  برای کاهش ارتعاشااات  ها و سااامانهچرخ

منت ل شده از جاده به بدنه و دسته موتورها برای 
کاهش ارتعاشااات منت ل شااده از موتور به سااازه 

مت ته در قسااا ند. الب های دیگر خودرو هسااات
خودرو، همانند تجهیزات حساااس الکترونیکی و 

ز ارتعا  برای ها نیز از جداسااااصاااندلی حتی
کاهش میزان ارتعاشااات منت ل شااده از سااازه 

 شود. استفاده میها آن خودرو به
توان جداساااازهای بندی کلی میدر یک دساااته

عال  عال و لیرف ته ف به دو دسااا عاشاااات را  ارت
ته به دسااا با توجه  عال،  لت ف حا ندی کرد. در  ب

مشااخصااات ارتعاشاای سااامانه و منب  ارتعا ، 
صات جداکننده طور شخ ی کنترل و تغییر داده م

سامانه منت ل می شات به  شود که کمترین ارتعا
ح ما در  به شاااود. ا جه  با تو عال،  لت لیرف ا

صات جداکننده،لیرقابل شخ  کنترل و ثابت بودن م
گیرد طراحی و انتخاب جداگننده طوری انجام می

سامانه، در کل  شده به  شات منت ل  که میزان ارتعا
  گردد.طیف فرکانسی تحریک، کمینه 
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(55) 

سامانه در حوزه  ساز بر مبنای  زمان انتخاب جدا
پذیر اسااات. با توجه به یا حوزه فرکانس امکان

اینکه انتخاب بهینه جداساااز بر مبنای بررساای 
ساااامانه در حوزه فرکانس، منجر به بروز رفتار 
شات ورودی  سبت به ارتعا سامانه ن سب  در منا

سبتای وسی  می شود، لذا به یک طیف فرکانسی ن
جداساااز لیرفعال، بهتر  منظور انتخاب بهینه یک
حوزه فرکانس صااورت اساات بررساای سااامانه در 

خاب جداسااااز، بر گیرد. سااااده ترین رو  انت
ساااازی ساااامانه به عنوان یک جرم مبنای مدل

ست که  سازها به عنوان یک فنر ا متمرکز و جدا
طبیعی جرم و فنر یک کانس ، نسااابت فردر آن

درجه آزادی به فرکانس تحریک، بسته به میزان 
تر از م دار پذیری موردنظر، بایساااتی کمانت ال

مشاااخصااای باشاااد. چنانچه از این رو  برای 
طراحی جداساااز یک محیط ارتعاشاای که طیف 

بل آن در فرکانس تحریک قا های کوچک م دار 
شود، منجر به انت ستفاده  خاب یک توجهی دارد، ا

ساز نرم و انعطاف ستفاده از پذیر میجدا شود و ا
طاف پذیر در چنین محیط جداساااااز خیلی انع

ارتعاشاای، باعث تغییر شااکل شاادید جداساااز و 
 شود. آسیب جدی به سامانه می

 

 

 

  

ه بعد بروید.به صفح  



 

 
  

توان از متن نتیجه گفت که جداسازهای می .105

 خودرو.......................

( به دو منب  عمده ارتعاشات نامطلوب، یعنی موتور و 1

 ناهمواری جاده، حساس هستند

تر از انواع به کار اند، م اوم( که در بدنه خودرو تعبیه شده2

 باشندگرفته شده در درون سازه خودرو می

( خود در مواردی، از جمله مناب  تولید نوسانات حرکتی 3

 و ارتعاشات در خودرو هستند

ایستی طوری طراحی شوند که به ارتعاشاتی که ( ب4

شوند، زودتر واکنش نشان مست یمای به بدنه خودرو وارد می

 شوندهایی که لیرمست یم وارد میدهند، تا آن

 

 

 

 

در متن، به کدام مورد، به عنوان وجه تمایز  .106

میان جداسازهای فعال و غیرفعال اشاره 

 شده است؟

های ها در سامانهآن ( شیوه طراحی و مورد استفاده1

 با مشخصات ارتعاشی متفاوت

 ها( تأثیر طیف فرکانسی تحریک بر کارکرد آن2

 ( ثابت یا متغیر بودن مشخصات جداساز3

 ها در کاهش ارتعا ( شیوه عملکرد آن4

 

  
 

جداسوواز  .107 یج  براسوواس متن، در انتخاب 

 غیرفعال، کدام مورد صحیح است؟

ستی ابتدا در حوزه فرکانس و پس 1 سامانه بای ( بررسی 

 از آن در حوزه زمان صورت گیرد. 

( انتخاب بهینه آن، رابطه مت ابلی با بررسااای ساااامانه 2

 مربوطه در حوزه فرکانس دارد. 

طاف3 جداسااااز در طیف ( کنترل میزان انع پذیری 

 هاست. فرکانسی وسی ، از اولویت

شته 4 ستی ثابت نگه دا ( فرکانس طبیعی جرم و فنر، بای

 شود. 

 

شووود در کدام جمله از متن، دالیلی ارائه می .108

جه جام که براسوواس آن، نتی گیری نیز ان

 شود؟می

چه از این رو  1 نان پاراگراف ساااوم )چ له آخر  ( جم

 شود.(به سامانه می ..............

لت لیرفعال 2 ما در حا پاراگراف دوم )ا ( جمله ساااوم 

 کمینه گردد.(  ..............

 ..............( جمله دوم پاراگراف اول )ارتعاشااات شاادید 3

 جداسازی ارتعاشات است.(

  ..............( جمله دوم پاراگراف ساااوم )با توجه به اینکه 4

 صورت گیرد.(

 

 

 

 

 پایان بخش اول

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 راهنمایی:

برای پاسخگویی به سوال های این بخش، الزم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و سوس گزینه ای 

در  را که فکر می کنید پاسخ مناسب تری برای آن سوال است ، انتخاب کنید. هر سوال را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت های مطرح شده

هر سوال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است، پاسخی را که صحیح تر به نظر می رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت 

 بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

عارف من می ةعلی: دایر .109  که الم ید  گو

در « پیرد فرمات»ریاضوویدان معروف 

که اثباتی مرد بدون این 1665سووال 

ضیه کرد، ای که ادعا میمکتوب برای ق

یه  ماالً این قضوو گذارد. احت جا ب بر

تواند اثبات شود. منتسب، در واقع نمی

گونه که این مقاله چرا؟ چون ووو همان

کند وووو هیس کس دیگری عنوان می

ند. نتوانسوو بات ک ته اسووت آن را اث

که  ید نیسووت  نابراین بع مات»ب «  فر

ست، یا  زمانی که ادعای خود را کرده ا

باه کرده  که اشووت یا این  ته  دروغ گف

 است. 

المعارف تو قدیمی است. اخیراً  ةنرگس: دایر

را اثبات کرده است  «فرمات»یج نفر قضیه 

ست، ادعای  ضیه قابل اثبات ا و چون این ق

دروغ گفته یا اشتباه کرده « اتفرم»تو و که 

 است و کامالً غلط است. 

این قضیه منتسب، در واقع »جمله علی که 

های یج از نقش، کدام«تواند اثبات شودنمی

 کند؟ زیر را در استدالل فوق بازی می
جه1  یک نتی که (  ید اساااات  گیری مؤ

 گیری استدالل فوق بر آن استوار است. نتیجه

ست که نتیجه( اطالعات زمینه2  گیری ای ا

ید می تأی نه  نه آن را اساااتدالل علی را  کند و 

 کند. تضعیف می

( یک مخالفت بال وه اساات که اسااتدالل 3 

ند و تال  میبینی میعلی آن را پیش ند ک ک

 قبل از مطرح شدن، آن را حل کند. 

( فرضی است که برای آن هیچ گونه تأیید 4 

 ندارد. و اثباتی وجود 

 

شرکتی که « تجآرام»شرکت  .110   ووو 
و قباًل کارکنان موقت جذب می کند 

به  700به ازای هر  کار  عت  سووا
نل خود،  روز مرخصووی  5/2پرسوو
ستحقاقی می ضر، ا داد. در حال حا

روز  5« تجآرام»سوویاسووت جدید 

صی به ازای  ساعت کار  1200مرخ
ست می سیا ست که  شد. بدیهی ا با

تر است؛ چرا که جدید سخاوتمندانه

به ازای سوواعات کاری به کارمندان 
صی  شتری مرخ خود، تعداد روز بی

 دهد. می
ای است که یج از موارد زیر، فرضیهکدام

 استدالل فوق، بر آن استوار است؟ 
کنااان شااارکاات 1  تعاادادی از کااار  )
بل از این«تکآرام» کارکرد آن، ق به که  ها 

سااااعت برساااد، این شااارکت را تر   700
 کنند. می
شرکت 2  ست جدید  سیا ، «آرام تک»( 

های شاااباهت بسااایار زیادی با سااایاسااات
 های رقیب دارد. شرکت
( تعااداد قاااباال توجهی از کااارکنااان 3 
ساااعت با  1200، حداقل به اندازه «تکآرام»

 کنند. مانند و کار میاین شرکت می
، از «تکآرام»( اکثر کارکنان شااارکت 4 

ستند و  ضی ه شرکت را ست جدید این  سیا
 کنند. آن را تأیید می

 

 

                                    

ه بعد بروید.به صفح  



 

در کتاب علوم ما نوشته شده است،  .111 
« ب»و مایع « الف»هنگامی که مایع 

شکل « ج»شوند، مایع ترکیب می
مایع می قدار  که م مانی  گیرد. ز
باشوود، « ب»بیشووتر از مایع « الف»

قدار « ج»مایع  نگ زرد و اگر م به ر

مایع « ب»مایع  «  الف»بیشووتر از 
مایع  نگ سووبز « ج»باشوود،  به ر

نابراین،درمی ید. ب که  آ فردا وقتی 

را با « ب»و « الف»های معلم ما مایع
ست  یکدیگر ترکیب کند، مایع به د
آمده یا به رنگ سوبز یا به رنگ زرد 

 خواهد بود. 

یج کدام به وجود  یج از موارد زیر، 
ستدالل به کار رفته در متن  شتباه در ا ا

 اشاره دارد؟ 
و « الف»های ( معلم م ادیری از مای 1 
هد کرد، یکسااااان « ب» یب خوا که ترک را 

 نخواهد بود. 
( معلم مااای  دیگری را بااه ترکیااب 2 
 اضافه خواهد کرد. « ب»و « الف»

( واکنش شاایمیایی به همان صااورتی 3 
هد بود که در گذشاااته انجام می گرفته خوا

 است. 
( معلم ترکیاب کردن را در حضاااور 4 
جام میآدانش تا آنموزان ان هد  ها تغییر د

 رنگ آن را مشاهده کنند. 

 

 انیپا امیا در کتاب فروش سوواله همه .112  
ش و ابدییم کاهش سال  هایکتابفرو
 در خود، فروش کاهش جبرانی برا

 شدنی سپر از پس و دیجد سال آغاز
 تا دادندیم کاهش را متهایق التیتعح

سال اما. ابدی شیافزا فروش شتر ام  بی
شیکتاب  را خود فروش قیمت ها،فرو
مان در فروردین ماه در  سووحح ه

شتند نگه سال دیگر ماههای  آنها. دا
ند تشووخی  نحوریا  کاهش که داد

 انیپا در محصوووالت فروش  میزان
 خرید برایمردم  هجوم خاطر به سال
 دالیل خاطر به نه و اسووت نوروز عید

 وجود عدم مشووکل جهینت در. دیگر
ضا ستی برهه نیا در تقا  حلراه با بای
مت کاهش  یج حاال. شووود حل قی
یل ما تاب بین افزایش به رو ت -ک

ش  به شهری مراکز در بزرگی هایفرو
 را هایشان حراج که است آمده وجود
. کنند شوورو  عید خرید زمان از قبل
شت در که ایایده ست جریان این پ  ا
قداری حداکثرِ فروش برای تالش  م
 اگر حتی است؛ سود از درصدی با کاال
 مواقع در کاال فروش سود از سود این

 .نباشد شتریب عادی
یج جه از کدام هاینتی  طور به زیر گیری
 آید؟نمی دست به باال متن از مستقیم

 نگهداری به منجر حراج هنگام زودی برگزار( 1
تاه ها ترکو بار در کاال جه در و ان  ترپایین نتی
 .شودمی کاال نگهداری هزینة آمدن
ضا( 2 ست؛ قیمت از تابعی ت ا  قیمت بنابراین ا

 .شود می سبب را بیشتر ت اضای ترپایین
 مورد کمتر نو سال شروع از بعد حراج شروع( 3

 .گیرد می قرار است بال
 به بزرگ هایفروشااگاه که رسااد می نظر به( 4

 فرو  میزان کردن حداکثر نگران که ایاندازه
 .نیستند خود سود کردن حداکثر نگران هستند،

 

ه بعد بروید.به صفح  



 

       

 

ناطقی  در .113  ماری  که  م یا  بی   ماالر
ست،  شایع سیاری  ا   کودکان  از  ب
   مقابل  در  بدنشووان  که آن  از  قبل

  به  بار  چندین  شود،  مصون بیماری
   آنچه  مشخصاً  .شوندمی  مبتال  آن
  سیستم  که  است   آن  دهدمی  روی
  ابتال  بار  یج  با  کودکان این  ایمنی

  مصونیت  آن  مقابل  در  بیماری،  به
جاد ندنمی  ای یت  این  و  ک   مصووون
گل  وقتی  فقط ماری  ان   چندین  بی

  ایجاد  کند،می  بیمار  را  هاآن  بار

  .شودمی
  اگر  زیر،  حاالت  از  یج کدام
  محرح  فرضیه  شوند،  فرض  صحیح

  از  بهتر  را  فوق  متن  در  شووده
 کند؟می تضعیف  بقیه،

 کادر ماالریا، به کودکان ابتالی محض به( 1
 از جلوگیری جهت بسااایاری اقدامات درمانی
 دهندمی انجام بیماری به هاآن دوباره ابتالی
 .نیستند مداوم هامراقبت این ولی
 دیگر فرد به فردی از پشه طری  از ماالریا( 2

 در تدریج به هاپشاااه این و شاااودمی منت ل
 کار به هاآن مهار برای که هاییسااام م ابل
 .اندشده مصون رودمی
صی ژن( 3  آن کودکان اگر که دارد وجود خا
لدین از یکی از را ند، ارث خود وا  ژن آن ببر
ندمی یت میزان توا بل در هاآن مصاااون  م ا

 .ببرد باال بسیار را ماالریا
 پاساااخ و دارد وجود ماالریا نوع چندین( 4

 موجب هاآن از یکی به بدن ایمنی ساایسااتم
 .شودنمی انواع ب یه م ابل در مصونیت

 

سال پیش، کمیته ترافیج  .114   سه  نیلوفر: 
ترین چهارراه شووهر در اقدامی، شوولوغ

ید  کار، د با این  شووهر را تيییر داد و 

رانندگان را به میزان قابل توجهی بهبود 
بخشید. این اقدام، تالشی قابل تحسین 
عداد  کاهش ت عك  با که  اسووت؛ چرا 

 تصادفات در آنجا شد. 

تعداد  رضا: در طول سه سال گذشته، هر هفته
تصوادفات بیشوتری در چهارراه مذکور اتفاق 

کنم که اقدام کمیته افتاده است و من فکر می

صادف را در چهارراه  ترافیج، احتمال وقو  ت

 مذکور افزایش داده است. 
سخ به کدام سؤاالت زیر، در ارزیابی پا یج از 

 استدالل رضا، مفید و کاربردی است؟ 
الذکر اجرا فوق ( زمانی که تغییر در چهارراه1 

سال  ضای کمیته ترافیک، چند  شد، هر کدام از اع
 ساب ه فعالیت در این کمیته داشتند؟ 

( در طول سه سال گذشته، حجم ترافیک و 2 
هارراه فوق ها در چ مدوشاااد خودرو چه آ لذکر،  ا

 تغییراتی کرده است؟ 
ندان، از عملکرد کلی 3  یت شاااهرو یا اکثر ( آ

 کمیته ترافیک راضی هستند؟ 
عداد از رانندگانی که قبل از اجرای 4  ( چه ت

مجروح  تغییر مذکور، دچار حادثه تصااادف شاادند،
 شدند؟ 

 

ه بعد بروید.به صفح                      



 

سیدگی دندان کاری بی .115 شج: پر کردن پو سمتمحققِ دندانپز ست: خواهی نخواهی به برخی ق سالم ضرر نی های 
ها فقط وقتی مضرند که پوسیدگی به اعصاب درون دندان برسد و بسیاری از شود. پوسیدگیدندان آسیب وارد می

سیدگی شوند، هرگز به آن مرحله نمیپو سند. بنابراها، چنانچه معالجه ن سیدگی را پر ر شکان نباید پو ین دندانپز
 کنند، مگر این که اعصاب درون دندان در معرض خحر از سوی پوسیدگی باشند. 

 باشد؟ کدام یج از اصول زیر، در صورتی که صحیح فرض شوند، به بهترین نحو، تأییدکننده استدالل محقق فوق می

 رها شود، مگر این که به طور مداوم تحت نظر و کنترل باشد.بیماری که بال وه خطرنا  است، نباید معالجه نشده ( 1

کنند، درمان هایی که ف ط مسکن هستند و آرامش موقعیت ایجاد میبیماری که در حال پیشرفت است، نباید با استفاده از رو ( 2

 شود.

 ر است، درمان شود.آوبیماری که ف ط به طور بال وه مضر است، نباید با استفاده از روشی که قطعای زیان( 3

ای که در بلندمدت مفید است را پیش بگیرند، اما ف ط به این شرط که این رویه باعث زیان دندانوزشکان بایستی هرگونه رویه( 4

 فوری نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم بخش پایان

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 راهنمایی:

 به دقت بخوانید و پاسخ صحیح را در پاسخنامه عالمت بزنید. در این بخش، توانایی تحلیلی شما مورد سنجش قرار می گیرد. سوال ها را

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 پاسخ دهید. 119تا  116راهنمایی: با توجه به اطالعات زیر، به سوال های 

 

 
 
 

  

، پنج تماس Dو  A ،B ،Cبین چهار نفر به اسووامی  

ها به این صورت شود. روال تماستلفنی برقرار می

تماس گرفته و سؤالی را از او  Bبا  Aاست که ابتدا 

سؤال را پرسد و از وی میمی خواهد که پاسخ آن 

زند، زنگ می Cبه  Bبه اطالعش برسوواند. سووپس 

سؤال را می سد و از وی میآن   Dخواهد که با پر

سیده و از  تماس گرفته، بخواهد که  Dسؤال را پر

سؤال را به اطال   برساند. در نهایت، پس  Bپاسخ 

رساند،  Bپاسخ سؤال را تلفنی به اطال   Dاز آنکه 

B  نیز پاسخ سؤال را تلفنی به اطال  نفر اول یعنی

A رسوواند. این چهار نفر، دو زوج هسووتند که می

نب  مد و زهرا و زوج دوم علی و زی زوج اول مح

ند )می یب حروف فوق(. در  نهباشوو به ترت ماً  لزو

  رابحه با این مکالمات، اطالعات زیر موجود است:

  صورت نگرفته بین دو زن، هیس تماسی 

 است. 

  ،مه تلفنی کال مه از پنج م کال یج م در 

 رسد. پاسخ سؤال به اطال  علی می

 
 

، با یکدیگر زن و شوووهر باشووند، Dو  Aاگر  .116
 زینب چه کسی است؟ 

  1 )A   

2 )B 

3 )C  

4 )D 

      
 
 

  

   

سه مکالمه از پنج مکالمه تلفنی،  ا .117   اگر در 
ند، در  باشوو ماس زن و شوووهر  طرفین ت
مرتبه اول از این سووه مرتبه، چه کسووی 

 زنگ زده است و به چه کسی؟ 
  ( زهرا به محمد2            ( زینب به علی1  
 ( محمد به زهرا 4           ( علی به زینب3  

 

سخ را به  .118 اگر در طول مکالمات، یج زن پا
شد،  سانده با سی ر سی  Cاطال  ک چه ک

 است؟ 
 ( زهرا1  

 ( زینب2  

 ( محمد3  

 ( علی4  
 

اگر در طول مکالمات، زهرا به شوووهرش  .119
زنگ زده باشوود، برای اولین بار، پاسووخ 
سووؤال را چه کسووی داده اسووت و به چه 

 کسی؟ 
 ( علی به زینب1  

 ( محمد به علی2

 ( زینب به علی3 

 ( زهرا به علی 4  

ه بعد بروید.به صفح   



 

 پاسخ دهید. 123تا  120راهنمایی: با توجه به اطالعات زیر، به سوال های 

 
شم و   شکی چ سه نفر برای انجام معاینه پز

شوند. گوش، به ترتیب وارد اتاق پزشکی می
که نتیجه را فراموش نکند پزشووج برای این

هر فرد، اگر فقط مشووکل بینایی  جلوی نام
، اگر فقط مشکل شنوایی 1داشته باشد عدد 
، اگر هم مشکل بینایی و 2داشته باشد عدد 

شد عدد  شته با شنوایی دا شکل  ، و 3هم م
را  4اگر هیس مشوکلی نداشوته باشود عدد 

نویسد. اطالعات زیر، درباره وضعیت این می
 سه نفر، در دست است:

 ر، مشووکل تنها یج نفر از سووه نف

 شنوایی دارد.

  4جلوی نام حداقل یج نفر، عدد 
 نوشته شده است.

  ،یا نفر دوم نام نفر اول  اگر جلوی 
نوشووته شووده باشوود، نفر  2عدد 

 بعدی مشکل بینایی دارد.

  کل یج مشوو اگر نفر آخر فقط 
شکل  شکل، م شد، آن م شته با دا

 بینایی است.
 

نه می .120 شووود، اگر دومین نفری که معای
شنوایی داشته باشد، کدام فقط مشکل 

 مورد صحیح است؟

 ( ف ط نفر آخر، مشکل بینایی دارد.1
 ( دو نفر از سه نفر، مشکل بینایی دارند.2
نوشاااته شاااده  2( جلوی نام آخرین نفر، عدد 3

 است.

 ( ف ط نفر اول، مشکل بینایی دارد4
 

 

کل اگر نفر اول و آخر، هیس .121   کدام مشوو

شند، وجود  شته با شکل بینایی ندا کدام م
 )مشکالت( زیر، قحعی است؟

Iشنوایی نفر دوم . 
IIبینایی نفر دوم . 

IIIشنوایی نفر اول . 
1 )III 2 )I 
3 )I  وIII 4 )II 

 

 

عدد  .122 نام دو نفر از سووه نفر،   4اگر جلوی 

شد، فرد دیگر به شده با شته  طور قع، نو
 کدام مشکل را دارد؟

 ( هیچ مشکلی ندارد.1
 ( هر دو مشکل را دارد.2
 ( ف ط بینایی3
 ( ف ط شنوایی4

 
 

نوشووته  3اگر جلوی نام آخرین نفر، عدد  .123
 شده باشد، کدام مورد قحعی است؟

 ( نفر اول و دوم، از لحاظ بینایی سالم هستند.1
 کدام از دو مشکل را ندارد.( نفر دوم، هیچ2
 کدام از دو مشکل را ندارد.( نفر اول، هیچ3
 شنوایی سالم هستند.( نفر اول و دوم، از لحاظ 4
 

 پایان بخش سوم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمایی:

 این بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سوال های کمی، شامل م ایسه های کمی، استعداد عددی و ریاضیاتی ، حل مسئله و .... ، تشکیل

 شده است.

آزمون، هر سوال را بر اساس دستورالعمل ویژه ای که در ابتدای هر دسته توجه داشته باشید به خاطر متفاوت بودن نوع سوال های این بخش از 

 سوال آمده است، پاسخ دهید.

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 را به دقت بخوانید و جواب هر سوال را در پاسخنامه عالمت بزنید. 127تا  124راهنمایی: هر کدام از سوال های 

 

سعید چهار پیراهن در چهار رنگ، چهار شلوار،  .126
ها دارد. در چهار کفش و چهار کمربند در همان رنگ

تواند طوری لباس بپوشوود چند حالت مختلف، او می
 که از چهار مورد فوق، فقط دو مورد، همرنگ باشند؟

1 )144 

2 )36 

3 )96 

4) 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

بین اعداد زیر، از چپ به راسووت، ارتباخ خاصووی  .124 

سوال، کدام عدد باید برقرار  ست. به جای عالمت  ا

 قرار گیرد؟

 2  12  60  240  720؟  

1 )960 

2 )1400 

3 )1440 

4 )1920 

 

 

مد خواهرش،  .125 به درآ مد علی  ، 3به  2نسووبت درآ

و نسبت  5به  4نسبت درآمد خواهر علی به مادرش، 
اسووت. درآمد  7به  3درآمد مادر علی به پدر علی، 

 باشد؟درآمد فرزندان میوالدین، چند برابر 
1 )25/1 
2 )5/1 
3 )25/2 
4 )5/2 

 

ه بعد بروید.به صفح  



 

اگر قیمت فروش محصولی دو برابر شود، سود حاصل از فروش محصول، سه برابر خواهد شد. درصد سود اولیه،  .127
 کدام است؟

1 )3/33 
2 )6/66 
3 )100 
4)96 

 

«. ب»در ساتون و دیگری « الف»، شاامل دو م دار یا کمیت اسات، یکی در ساتون 128ساوال راهنمایی: 
شرح زیر تعیین  صحیح را به  سخ  ستورالعمل، پا سه کنید و با توجه به د ستون را با یکدیگر م ای م ادیر دو 

 کنید:
  را عالمت بزنید.  1تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ« الف»اگر م دار ستون 

  را عالمت بزنید.  2تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ« ب»اگر م دار ستون 

 را عالمت بزنید.  3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه « ب»و « الف»ر م ادیر دو ستون اگ 

 ساس اطالعات داده شده در سوال، نتوان رابطه تعیین « ب»و « الف»ای را بین م ادیر دو ستون اگر برا
 را عالمت بزنید.  4نمود، در پاسخنامه گزینه 

 
و نسبت  3به  2کوچج، متوسط و بزرگ در اختیار داریم. نسبت قحر مربع کوچج به قحر مربع متوسط، سه مربع  .128

 است. 5به  4قحر مربع متوسط به قحر مربع بزرگ، 

 

 ب الف

 اختالل مساحت
 مربع بزرگ و
 مربع متوسط

 اختالف مساحت
 مربع متوسط و
 مربع کوچج

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ه بعد بروید.به صفح  



 

ساس  سوالراهنمایی: متن زیر را به دقت بخوانید و برا  130و  129های اطالعات موجود در نمودارهای زیر، به 

 پاسخ دهید.

 

و در نمودار  C، اطالعاتی در خصوص درصد مقاالت چاپ شده توسط اعضاء هیئت علمی دانشکده «الف»در نمودار 
ها داده شده است. ، از جهت نو  آنBو  Aدو دانشکده ، تعداد مقاالت چاپ شده توسط اعضاء هیئت علمی «ب»

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

درصد م االت چاپ شده توسط  -«الف»نمودار 
 Cاعضاء هیئت علمی دانشکده 

 

 

تعداد م االت چاپ شده توسط  -«ب»نمودار 
 Bو  Aهای اعضاء هیئت علمی دانشکده

 

 

  
 

کل مقاالت  .129  با چند درصوود از  تقری
شکده  شی  -، علمیCو  Bدان پژوه
 بوده است؟

1 )16 
2 )20 
3 )24 
4 )25 
 

تقریبا چند درصوود از مقاالت چاپ  .130  
سه  ضاء هیئت علمی  سط اع شده تو

که علمی کده  پژوهشووی  -دانشوو

 است؟ Aاند، مربوخ به دانشکده نبوده
1 )36 
2 )31 
3 )28 
4 )21 

 
 

 

 پایان بخش چهارم

 



 

 

PART A: Grammar 

Directions: Select the answer choice (1), (2), (3), or (4) that best complete the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

131. .……………………………………….., it extends 490 km from east to west and 

470 km north to south at its widest points. 

1) Locating within the tropics            2) Which Located within the tropics 

3) Located within the tropics            4) Which is Located within the tropics 

 

132. A discussion of …………………the sound barrier must begin with the 

physical description of sound as a wave with a finite propagation speed.  

1) When does an object break what happens to   

2) What happens when an object breaks  

3) When does an object happen to break    

4) What it happens to an object when it breaks 

  

133. The greenhouse effect occurs ……….. heat radiating from the Sun.  

 1) when does the Earth’s atmosphere trap  

 2) does the Earth’s atmosphere trap  

 3) when the Earth’s atmosphere traps 

 4) the Earth’s atmosphere traps  

134. .………. appears considerably larger at the horizon than it does overhead is 

merely an optical illusion.  



 

 1) The Moon                2) That the Moon  

 3) When the Moon      4) The Moon which  

 

135. Before the Statue of Liberty arrived in the United States, newspapers invited 

the public to help determine where ………. placed after its arrival.  

 1) should the statue be           2) the statue being  

 3) it should be the statue      4) the statue should be 

136. Not only ……… generate energy, but it also produces fuel for other fission 

reactors.  

 1) a nuclear breeder reactor                   2) it is a nuclear breeder reactor  

 3) does a nuclear breeder reactor        4) is a nuclear breeder reactor  

137. Mountaineers ……… climb Mount Everest must make reservations to do so, 

often up to seven years in advance.  

 1) want to                            2) they want to  

 3) who want                       4) wanting to   

138. Created by the dissolution of limestone, the underground cave system ……. 

Mammoth Cave is noted for its stalactites and stalagmites.  

 1) is known as                      2) it is known to be  

 3) known as                         4) to be known 

 

PART B: Vocabulary 

Directions: select the answer choice (1), (2), (3), or (4) that best complete the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

139. Compared to the previous manager, with his stammering and his frequently 

incomplete sentences, the new one was considered a highly……….manager. 

  1) contentious                    2) articulate   

  3)  resolute                           4) responsive  

140. A remarkable example of evolutionary……….can be seen in the shark and 

the dolphin, two sea creatures the developed from different origins to become 

very similar in form and appearance. 

  1) convergence         2) impertinence  



 

  3) acceleration              4) anomaly 

141. Public opinion is notoriously………..; a politician who is very popular one 

month may be voted out of office the next. 

  1) volatile       2) retaliatory        3) sporadic        4) effortless 

142. The conversations were designed to……….her authority so she felt that she 

could no longer work for the company. 

  1) appraise         2) hone         3) sustain         4) undermine 

143. Fierce winds and deadly waves were only one ……… many explorers like 

Christopher Columbus confronted when sailing to unknown lands.  

  1) suspension                   2) obstacle 

   3) shortage                      4) variation  

144. In urban desert areas potable water supplies are stressed by increasing 

demands that leave water managers ……. to find new supplies.  

1) discouraging                        2) refusing 

3) invading                                4) struggling  

145. The sense of smell diminishes with advancing age – much more than the 

sensitivity to taste. This ……… may result from an accumulated loss of sensory 

cells in the nose.  

1) decrease               2) merit               3) ambiguity              4) defense  

146. Certain mental functions slow down with age, but the brain ……. in ways that 

can keep seniors just as sharp as youngsters.  

1) composes                                              2) conveys 

3) compensates                                         4) corrodes 

147. It is argued by some that hypnosis is an effective intervention for …….. pain 

from cancer and other chronic conditions.  

1) displacing                                     2) alleviating  

3) exploring                                      4) hiding  

148. Children who get ………. atmosphere at home for studies perform better than 

students who are brought up under tense and indifferent family atmosphere.  

1) cordial 2)                     valid 3)             obedient               4) traditional  

149. The living conditions of the tenants were certainly…………when the landlord 

finally installed washing machines and dryers in the basement. 



 

1) displayed                                               2) distinguished  

3) illuminated                                              4) enhanced                                    

150. The first few moments after the explosion were pure…………: no one was 

sure what had happened, and the area was filled with people running and yelling. 

1) reluctance                2) chaos              3) malady                    4) prevention 

PART C: Reading Comprehension  

Directions: select the answer choice (1), (2), (3), or (4) that best complete the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

Passage 1 

Since 1920, the population of China has doubled. With over one billion people 

today, China accounts for 23 percent of the world’s population. This increase is the 

greatest problem in China’s plan to modernize itself. In order to solve this 

population problem, China has begun a “one child policy”. This means that married 

couples have to limit their families to one child even if they would like to have more 

children. This policy has been most effective in the big cities where residents live 

in crowded apartments. In the countryside, however, the farmers say they are hard 

pressed to limit their families to one child since they need more children to help 

with the farm work. Factories and farms reward “one child” families with free 

medical care, better housing, extra vacations, and cash bonuses. If couples have 

more than one child, they lose their benefits, and their salaries may be cut by 10 

percent or even more. This trend to one child families should slow down China’s 

population growth to a rate of 1.3 percent.    

151. The best title for this passage is…………………            . 

1. population growth in China                                         2. population in China              

3. China, a big city                                                            4. Chinese families             

152. “Account for” in line 2 is closest in meaning to………………… . 

1. proves                                                                          2.  be responsible for 

3. explores                                                                        4. accommodates  

153. The greatest problem in China is…………………. .  

1. a decrease in population                                             2. population mortality  

3. a decline in population                                                4. population control  

154. “One child policy” will bring loss to……………….. .  

1. city dwellers                                                                      2. city residents  



 

3. farmers                                                                                4. married couples 

155. If couples have more than one child, ………………….. . 

1. they achieve a lot of benefits including an increase in their salary.  

2. Their salaries may be cut at all  

3. they will be rewarded with cash bonuses  

4. they lose their benefits, and their salaries may be cut by 10 percent or even more   

 

Passage 2 

The oldest known person on record is a French woman, Jeanne Calment. She 

seemed to disprove the idea that healthy living was the key to her long life. Despite 

smoking for 100 years, she lived to the age of 122. She believed her long life was 

due to her diet.  

The average life expectancy for all people in the world today is 63 years. This figure 

varies widely from country to country. Japan has the world’s highest life 

expectancy; 85 for women and 78 for men. More than 20,000 of its population have 

celebrated their 100th birthday. Researchers believe part of the reason for this lies 

in the healthy Japanese diet and their good health care system.  

People who live in developed countries generally live longer than those who live in 

poorer parts of the world. Factors like war, disease, quality of diet, and access to 

health care all affect life expectancy. When a country’s health care and education 

improve, life expectancy goes up.  

Another important factor is gender. Women, on average, live longer than men. Over 

80 percent of people who live beyond the age of 100 are women. The reasons for 

this are not fully understood.  

Some scientists believe that women are born with genes that help them live longer 

than men. Others argue that men often lead more risky lifestyles that put them at 

greater chance of dying than women. They have more dangerous jobs. Also, men 

generally drive more, and also smoke more than women. Men are even killed more 

often than women.  

Another area that researchers have looked at is marital status. They have not found 

a clear difference in life expectancy between married women and single women. 

However, one British study found that married men appeared to live longer, on 

average, than single men. This may be because married men tend to have a 

healthier lifestyle than single men. They eat more healthily, and, on average, take 

fewer risks.  

 



 

156.  What is the best title for this passage?  

 1) A Healthy Lifestyle  

 2) The Secret to a Long Life 

 3) Average Expectation of Life  

 4) The Oldest Person ever lived in the World 

157. The writer’s purpose in the first paragraph is to …………… .  

 1) emphasize the importance of good living  

 2) tell people what to do to live beyond the age of 100 

 3) clear up the role of diet in living long 

 4) advise the reader to eat a lot  

158.  According to the passage, men ……….. .  

 1) take fewer risks                                      2) tend to live longer 

 3) have a less healthy lifestyle                4) are more prone to serious diseases  

159. It can be understood from the passage that ……… .   

 1) marriage makes a big difference to life expectancy for men  

 2) factors that affect life expectancy are environmental factors  

 3) researchers are certain what the reasons for Japan’s high life expectancy are  

 4) Japan’s health care system provided a model that other developed countries followed 

160.The fact that men are killed more often than women is stated to show that 

……… .  

 1) men live longer then women  

 2) women live longer than men  

 3) women are born with genes that help them live longer  

 4) men have less risky lifestyles  

 

 

 


