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  : راهنمايي
هـا را بـه دقـت بخوانيـد و پاسـخ              هر يك از مـتن    .  متن به طور مجزا آمده است      دودر اين بخش،    

توان از متن استنتاج يا استنباط كرد، پيـدا           سؤاالتي را كه در زير آن آمده است، با توجه به آنچه مي            
  . كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد

  

  
  
  
  
)5(  

 اجتمـاعي  يـادگيري  تئوري دارد، تناسب »خود كنترل« فرآيند با ويژه و خاص طور به كه چارچوبي
(SLT) سـاختار  افـراد،  بر مشتمل( محيط و رفتار فرد، بين تعامل بر اجتماعي يادگيري تئوري .است 
 بيرونـي  عوامـل  بـا  فـرد  تعامـل  از متـأثر  كنترل ،SLT نظريه اساس بر .دارد تأكيد )غيره و سازمان

 .شود مي كنترل ها آن طريق از و هبود محدود بيروني و دروني تعامالت به عمل در فرد عنيي باشد، مي
 بـه  نـه  و گيرد مي صورت سازماني كنترل رسمي هاي سيستم بر مبتني صرفا نه كنترل ديگر، عبارت به

  .باشد خود رفتار كننده تعيين كامل طور به فرد يك كه است اي گونه
  
  
  

 اصـلي  اجـزاي  همـان  دربردارنـده  كه گردد توصيف نحوي به تواند مي ،»ودخ كنترل «فرآيند محور
 اداره و ارزيـابي  فرآيندهاي استانداردها، همانند (دارند وجود بيروني كنترل هاي سيستم در كه باشد
  .گيرد مي نشأت فرد خود از خارجي، منابع از قبل اجزاء اين از يك هر). ها ارزيابي در اقتضايي آثار

)10(  
  
  
  
  

 بـراي  (خـارجي  نيروهـاي  به نسبت اصالحي نقش يا ساده فيلتر يك نقش خود، كنترل مواردي در
 كنتـرل  تحـت  كـه  حـال  همان در حتي است ممكن افراد. كند مي ايفا) خارجي هايداستاندار مثال،
 تـا  ارندد سروكار فعال هاي كنترل با بيشتر معموالً ها سازمان. بنمايند خود كنترل به اقدام اند، بيروني

 توجـه  بايـد  دو هـر  بـه » خود كنترل «از منسجم ديدگاه يك در. العملي عكس كنترل نفوذ الگوهاي
  .شود

)15(  
  
  
  

 خاصـي  اهميـت  از دهـد،  مـي  رخ هـا  آن در »كنترلـي  خود« كه سازمان مختلف سطوح مفهومي درك

 ديگر از كه است سازمان در كنترل سطوح از يكي تنها »كنترلي خود« ديگر، عبارت به .است برخوردار

 تبيـين  قابـل  )خـود  يعنـي ( رفتـار  منـشأ  كـانون  به نزديكي اساس بر سطوح اين .پذيرد مي اثر سطوح

 باشـد  مي ها سازمان در رفتاري كنترل بر مؤثر و مختلف سطوح از مدلي گوياي بعدي، مطالب .باشند مي

  ـ گروه علوم انساني1390سال 

  درك مطلب: بخش اول
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)20(  

 در خـود  كنتـرل  مدت، كوتاه در دخو كنترل سطح :است گرديده مشخص آن در فرآيند از سطح سه كه
  .شود مي اشاره موارد اين به ادامه، در خارجي، كنترل سطح و بلندمدت

  
  
  
  
)25(  
  
  

 گويـاي  واقـع  در مـدت،  كوتاه رفتارهاي گونه اين .دارند قرار مدل كانون در روزمره خاص هايرفتار

 محيطي هاي محدوديت نيز و سازماني هاي محدوديت دل در كه هستند فرد عادي و اختياري رفتارهاي

 كه رسد مي نظر به چنين ابتدا شود، مي انجام سطح اين در فرد از كه رفتار و فعل هر .پذيرند مي صورت
 اسـت  انواعي جمله از كنترلي خود خصوص به و نظارت و كنترل .باشد مي او خود كنترل تحت كامالً

 و تفكـر  هـاي  شـيوه  و استنباط و درك ورها،با ها، ارزش .دارد اساسي نقش آن در فرهنگي تأثيرات كه
 كـه  هـستند  فرهنگـي  مهـم  عوامل ديگران، و خود به نسبت افراد هاي نگرش و مفروضات انديشيدن،

  .باشند مي خود كنترل در فرد تصميم ساز زمينه
  
  
)30(  

 و كارآمـدي  مـستلزم  اثربخش و كارآمد كنترل به رسيدن و دروني كنترل بر تمركز ديگر، عبارت به
 بـه  بايـد  نظـارت  كـه  ايـن  يعنـي  نظارت، كارآمد فرهنگ. است نظارت بر حاكم فرهنگ اثربخشي

 فرهنـگ  و باشـد  جامعـه  عمـومي  فرهنـگ  باورهـاي  و ها ارزش بر مبتني كه گيرد صورت اي گونه
 و اهـداف  بـا  كـه  باشـند  شـده  انتخـاب  اي گونـه  به نظارت اهداف كه اين يعني نظارت، اثربخش
  .باشند همسو سازمان و فرد اهداف با نهايت در و متناسب اجتماعي هاي ارزش

  
  
)35(  

 سـاختن  خودبـازرس  و خـودكنترلي  براي رشد بهترين كه است اي گونه به اعتقادي هاي زمينه اسالم در

 بر مبتني خودكنترلي .آيد مي شمار به او بازرس و كنترل بهترين مسلمان فرد اعتقادات و است فراهم افراد
 .نمـود  تعبير »كاري وجدان« به را آن توان مي اسالمي، ـ ايراني فرهنگ در كه است اختيار و خودآگاهي

  .است مرحله چهار شامل مدت كوتاه در خودكنترلي فرآيند حال هر در
  

 فرآيندهاي يا استانداردها چون مواردي خصوص در زير، موارد از يك كدام نويسنده، نظر اساس بر ـ1
  است؟ صحيح ارزيابي،

  .هستند بيروني عوامل با فرد تعامل از متأثر اساساً )1
  .است فرد سازماني رفتار در نمودشان و خارجي منابع شان خاستگاه )2
  .ندارند خود كنترل فرآيند با تناقضي كه هستند بيروني كنترل عوامل از )3
  .كند يداپ را خارجي نيروهاي به نسبت ساده فيلتر يك نقش خود كنترل كه شوند مي باعث )4

  گرفت؟ نتيجه متن از توان مي را زير موارد از يك كدام ـ2
  .ندارد وجود خود كنترل فرآيند از واحدي تعبير )1
  .است اجتماعي يادگيري تئوري از برخاسته خود كنترل به نياز )2
  .است يكسان العملي عكس و فعال كنترل به ها سازمان توجه ميزان )3
  .باشد مستقل سازماني كنترل ديگر سطوح از دتوان مي كنترلي خود سطح )4
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   .......... .كه است كارآمد زماني خود، كنترل كه آيد برمي گونه اين متن از ـ3
  سازماني برون فرهنگي تأثيرات حاصل تا باشد سازماني همسويي به نياز از برگرفته )1
  .كنند ترلكن نيز را خود روزانه مدت كوتاه رفتارهاي دروني نظر از افراد )2
  .باشد شده بنا مستحكم تئوريك هاي پايه بر و آموزش اساس بر )3
  .باشد هماهنگ سازماني نيز و اجتماعي هاي زشرا و اهداف با )4

   .............. .را آن مطالب چهارم، پاراگراف با ارتباط در پنجم پاراگراف ـ4
  .كند مي تري روشن تبيين )2  . دهد مي توضيح مثالي با )1
  .دهد مي قرار استثناء يك مقابل در )4  . كند مي اصالح بيشتر توضيح با )3

  است؟ بقيه از كمتر متن، ادامه در زير مطالب از يك كدام توضيح احتمال ـ5
  خودكنترلي امر در اسالمي فرهنگ و ايراني فرهنگ مشترك نقاط )1
  مدت كوتاه خودكنترلي از مراحلي )2
  بلندمدت در خود كنترل )3
  خارجي كنترل سطح )4
  

  
  
  
  
)5(  

 نخستين مصريان، و كند مي جلوه تدريج به ادبي نهضت هاي نشانه نوزدهم، قرن دوم نيمه شروع با
 نهـضت  عوامل سايه در. بودند ادبيات حوزه در حركت و جنبش اين گر نظاره كه هستند مردماني

ـ  را ها آن و گرفت شكل مصر مردم ميان در نيرومندي بيداري كه بود  ايـن  بـه  كـه  داشـت  آن رب
 زنـدگي  و كننـد  زنـدگي  آزادانه خود سرزمين در دارند حق هم ايشان كه كنند پيدا علم حقيقت
 از ايـشان . شـد  مـنعكس  نيـز  ادبيات حوزه در آرمان و آرزو اين. باشند داشته اي كريمانه و آزاد

 در تعبيـر  شـيوه  و غـرب  در تعبيـر  شيوه ميان موجود فاصله به و يافتند آگاهي غربي هاي ادبيات
 زبـان  بـا  را خود معاني غربي، اديب. بردند پي بود، عثماني روزگار زاييده كه عربي هاي سرزمين
 بـديعي  هاي آرايه به مقيد زباني قالب در را خود ينمعا عربي اديب كه آن حال دارد، مي بيان ساده
  .دارد مي عرضه

)10(  
  
  
  
  
)15(  

 گـردان  روي شـعر  بيمـار  صـورت  از ايشان كه شد باعث يمقد شعر هاي نمونه از مصريان آگاهي
 در بـديعي  صـنايع  از شـعر  بـودن  خالي از اطالع و غربي ادبيات از ايشان آگاهي همچنين. شوند
 ايـن  از. كرد مي تقويت را فترت و انحطاط دوره شعر هاي نمونه از گريز احساس اين ،آنان اشعار
 و شـود  متحـول  جديد هاي نمونه اين با برخورد ررهگذ از مصري ادبي ذوق كه است طبيعي رو،

 پيـدا  تجدد و نوگرايي به گرايش و عثماني روزگار ادبي هاي نمونه از رويگرداني به شروع جوانان
  .كنند

 و ابونصر علي و ساعاتي صفوت محمود همچون شاعراني آثار در مصر در نوگرايي اين هاي نشانه  
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)20(  

 و بـديعي  صـنايع  دام از كلـي  به نتوانستند ايشان اما گشت پديدار موريهتي عايشه و فكري  عبداللّه
 را خـود  زيادي اندازه تا توانست كه بود بارودي سامي محمود اين و شوند خارج لفظي هاي آرايه
 و شـوقي  .گـذارد  نمـايش  به مصر در را شعر مراحل از جديدي مرحله و رهانيده بند و قيد اين از

 سـه  ايـن  .كردنـد  همراهي مهم اين در را بارودي كه هستند ديگري بزرگ شاعر دو ابراهيم حافظ
 هـاي  سـرزمين  و مصر در را بزرگ شاعر سه اين به شبيه آراي و عقايد كه ديگري شاعران و شاعر
  .شدند عربي شعر نئوكالسيسم گذاران پايه واقع، در داشتند عربي ديگر

  
  
)25(  

 گرفتـار  نهضت، عصر تا عباسي دوره واخرا از كه انيپريش وضعيت از را عربي شعر شاعران، اين
 آن حيات هاي دوره شكوفاترين در عربي شعر به بازگشت با بيشتر كار، اين و دادند نجات بود آن
  .پذيرفت صورت شود، غالب آن بر لفظي هاي آرايه كه آن از پيش و

 دارنـد  نظـر  اتفاق هم با گذشته ميراث احياي در مصر نئوكالسيك مكتب شاعران كه اين وجود با  
 فراتـر  را پـا  تقليـد  دايـره  از خـود  فرهنگ هاي ويژگي و سرشت به توجه با ايشان از اي دسته اما

  .كردند حركت تجدد و نوگرايي سوي به و گذاشته
  
)30(  
  
  
  
  
)35(  

 از گروهـي . دارنـد  نظـر  اخـتالف  هم با مكتب اين نوگراي شاعران يا شاعر انتخاب سر بر ناقدان
 باورند اين بر ديگر گروهي و است بارودي ترديدي هيچ بدون نوگرا، شاعر اين كه معتقدند نايشا
 كـه  معتقدنـد  نخـست  گـروه  ناقدان. يافت نوين و متفاوت وضعيتي شوقي، آثار در فقط شعر كه

 مقـدار  بـي  و مهجور آن در شعر كه روزگاري در و كرده استفاده عباسي و جاهلي شعر از بارودي
 بـارودي  اين نداشتند، آن زيباي و عالي هاي نمونه از شدن مند بهره به توجهي شاعران و بود گشته
 آن بـه  را عربـي  شـعر  ديرينـه  عظمـت  و آورد بيـرون  ركـود  و جمـود  حالت از را شعر كه بود

 و شـعري  اغـراض  بيـان  در توانمنـدي  خاطر به بارودي كه دارند اين بر اعتقاد ايشان. برگردانيد
  .نهاد بيرون گام صرف، تقليد جرگه از زندگي هاي واقعيت با اغراض آن دادن مطابقت

  
  
)40(  

 قـديمي  تقاليد و جاهلي شعر قيود از را خود توانست كه بود اين داده، انجام شوقي كه كاري اما
 چنـين  گذشـتگان  و بـارودي  كـه  آنچنـان  كنـد  نمـي  آغاز غزل با را قصيده او. بخشد رهايي آن
  .كردند مي

 از آگـاهي  بـا  نيـز  و خـود  مبتكر ذوق رهگذر از را منظوم نمايشنامه توانست بار نخستين براي او  
  .كند عربي ادبيات وارد غربي ادبيات

  است؟ صحيح مصر، نئوكالسيك شاعران درباره زير، موارد از يك كدام متن، طبق بر ـ6
  .دندبو فترت دچار مدتي تا غرب مدرن ادبيات و خود سنتي ادبيات از گذر در )1
  .دانستند نمي زدني مثال بديعي صنايع از بودن تهي خاطر به را غرب ادبيات )2
  .داشتند عثماني و غرب سلطه از فرار براي مردم تالش انعكاس در سعي )3
  .نكردند عرب گذشته اديبان بديعي هاي آرايه به مقيد را خود )4
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  است؟ كدام ،پاراگراف دوم در» آنان «از منظور ـ7
  مصر قديم شعراي )2     غربي ناديبا )1
  شعر بيمار صورت شعراي )4   مصري معاصر اديبان )3

  باورند؟ كدام بر نئوكالسيك، مكتب شاعران متن، طبق بر ـ8
  .شود احيا بايد گذشته ادبي ميراث )1
  .كرد خارج ركود و جمود حالت از را شعر بارودي )2
  .رفتند بيراهه به تجدد از كوركورانه تقليد با افراد از برخي )3
  .گيرد قرار توجه مورد بايد نيز لفظي هاي آرايه به ابتال دوران در حتي عرب شعر )4

   ؟نيست صحيح عربي، شعر نئوكالسيسم خصوص در مورد، كدام ـ9

.I بودند رهانيده لفظي هاي آرايه دام از را خود اندازه يك به و مصري آن گذاران پايه.    
.II نيستند القول متفق مكتب، اين شعراي تعيين در ناقدان.    

.III برنگرداندند روي آن شكوفايي دوره در عربي شعر از مكتب اين شاعران.  
    III      وI    2(  II      فقط )1
3(  Iو      II    4( I، II و III  

  ؟داد نمي قرار غزل را قصيده سرآغاز زير، شاعران از يك كدام ـ10
  شوقي )2     بارودي )1
  بارودي از قبل شعراي برخي )4     هيمابرا حافظ )3

 
 
 

  : راهنمايي

براي پاسخگويي به سؤاالت اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شـده، مـورد                   
تـري بـراي آن سـؤال         كنيد پاسخ مناسب    اي را كه فكر مي      تجزيه و تحليل قرار دهيد و سپس گزينه       

هاي مطرح شده در هر سؤال        انيد و با توجه به واقعيت     هر سؤال را با دقت بخو     . است، انتخاب كنيد  
رسد،   تر به نظر مي     و نتايجي كه بيان شده و بيان نشده ولي قابل استنتاج است، پاسخي را كه صحيح               

  . انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنيد

 وختـه فر صـوت  ضبط ميليون سه حدود ژوئن، تا ژانويه از يعني جاري، ميالدي سال اول نيمه در ـ11
 بنابراين،. رفت فروش به گذشته سال كه است هايي صوت ضبط كل درصد 35 تنها تعداد اين. شد

 گذشـته  سال از كمتر يقين به قريب شود مي فروخته جاري سال در كه هايي صوت ضبط كل تعداد
    .بود خواهد

   منطقي  :دوم بخش 
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 عيفتـض  بهتـر  را فـوق  گيـري  نتيجـه  شوند، فرض صحيح كه صورتي در زير، موارد از يك كدام
  كند؟ مي
  .اند خريده يكي قبالً هستند، صوت ضبط داشتن به عالقمند كه افرادي بيشتر )1
  .بود آن از پيش سال از كمتر قبل سال در فروخته هاي صوت ضبط كل تعداد )2
 دسـامبر  و نـوامبر  ماه در شود مي فروخته سال هر در كه هايي صوت ضبط درصد 70 از بيش معموالً )3

  .درسن مي فروش به
  .رفتند فروش به ژانويه ماه در شدند، فروخته گذشته سال در كه هايي صوت ضبط از درصد 60 تقريبا )4

 بزرگـسالي،  در روانـي  سـالمت  كه رسيدند نتيجه اين به محققين ساله، 65 افراد روي بر مطالعه با ـ12
 از دسـته  آن. رددا بزرگـسالي  آغـاز  در برادرهـا  و خـواهر  بـا  صميمانه روابط با بااليي همبستگي
 سـن  در يـا  نداشـتند  خـود  برادرهاي و خواهر با اي صميمانه رابطه هرگز كه تحقيق هاي آزمودني

 با صميمانه روابط كه آناني به نسبت نداشتند، صميمانه رابطه خود برادرهاي و خواهر با دانشجويي
 هـاي  يافتـه  اگر. ودندب برخوردار كمتري رواني سالمت از داشتند، خود برادر يا خواهر يك حداقل
  گرفت؟ نتيجه توان مي را زير موارد از يك كدام شوند، فرض صحيح فوق محققين

  در اي رابطـه  چنـين  داشـتن  از تـر  مهم دانشجويي، سن در برادرها و خواهر با صميمانه رابطه داشتن  )1
  .است سالگي 65

 خـوبي  روانـي  سـالمت  از سالگي 65 رد احتماالً روند، مي دانشگاه به جواني در كه كساني از برخي )2
  .برد خواهند بهره

 داشـتن  صِرف تا است تر مربوط سالگي 65 در روحي سالمت به برادرها و خواهر با صميمانه روابط )3
  .برادر و خواهر

 از نيـز  سـالگي  65 در احتمـاالً  برخوردارنـد،  خـوبي  رواني سالمت از دانشجويي سن در كه افرادي )4
  .بود خواهند برخوردار خوبي رواني سالمت

 دز كـه  اي گربـه  520 از يكـي  تنهـا  كه آنجايي از است، مدعي شيميايي مواد توليدكننده شركت يك ـ13
 ايـن  اسـت،  گرديـده  سـرطان  بـه  مبتال بودند، كرده دريافت مصنوعي كننده شيرين ماده يك از بااليي

  .داد قرار تأييد مورد انسان، مصرف رايب را آن توان مي و شود نمي انسان در سرطان باعث كننده شيرين
  كند؟ مي تأييد را مذكور شركت ادعاي بقيه از بهتر شود، فرض صحيح اگر مورد، كدام

  .نيستند زا سرطان ها گربه در شوند، مي سرطان باعث انسان در كه شيميايي مواد برخي )1
  .است گربه 540 هر از گربه كي حدودا معمول شرايط در سرطان به گربه گونه اين ابتالي احتمال )2
 اين در كه نيز ديگري حيوانات براي هستند زا سرطان آزمايش، مورد هاي گربه براي كه شيميايي مواد )3

  .باشند مي زا سرطان رفتند، كار به آزمايش
 در اسـت،  سـال  10 گرفتنـد  اسـتفاده  مورد آزمايش اين در كه ها گربه از گونه اين متوسط عمر طول )4

  .دادند خاتمه بودند، ساله 8 ها گربه اين كه زماني را آزمايش محققين هك حالي
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 مقابـل  در بدنـشان  كـه  آن از قبـل  كودكـان  از بسياري است، شايع ماالريا بيماري كه مناطقي رد  ـ 14
 كـه  اسـت  آن دهـد  مـي  روي آنچـه  مشخصا. شوند مي مبتال آن به بار چندين شود، مصون بيماري
 ايـن  و كنـد  نمـي  ايجاد مصونيت آن مقابل در بيماري، به ابتال بار يك با كانكود اين ايمني سيستم

    .شود مي ايجاد كند، مي بيمار را ها آن بار چندين بيماري انگل وقتي فقط مصونيت
 بقيـه،  از بهتـر  را فوق متن در شده مطرح فرضيه شوند، فرض صحيح اگر زير، حاالت از يك كدام

  كند؟ مي تضعيف
 دوبـاره  ابـتالي  از جلوگيري جهت بسياري اقدامات درماني كادر ماالريا، به كودكان تالياب محض به )1

  .نيستند مداوم ها مراقبت اين ولي دهند مي انجام بيماري به ها آن
 هـايي  سـم  مقابل در تدريج به ها پشه اين و شود مي منتقل ديگر فرد به فردي از پشه طريق از ماالريا )2

  .اند شده مصون رود مي كار به ها آن مهار براي كه
 ميزان تواند مي ژن آن ببرند، ارث خود والدين از يكي از را آن كودكان اگر كه دارد وجود خاصي ژن )3

  .ببرد باال بسيار را ماالريا مقابل در ها آن مصونيت
 مقابل در مصونيت موجب ها آن از يكي به بدن ايمني سيستم پاسخ و دارد وجود ماالريا نوع چندين )4

  .شود نمي انواع بقيه

 بـراي  خـوبي  زمـان  اكنـون  هم كه معتقدند ها آمريكايي درصد 88 نظرسنجي، يك نتايج اساس بر ـ15
 تنـاقض  ملي مركز اقتصادي تحقيقات گزارش با نظرسنجي اين هاي يافته. نيست مناسب شغل يافتن
 پايان به 2009 ژوئن در يكاآمر اقتصادي بحران كه است شده مدعي اقتصادي تحقيقات مركز. دارد

 بازتـاب  آمريكـا  سـنتي  اقتـصادي  اقـدامات  كـه  معتقدند ها آمريكايي از بسياري اما. است رسيده
 هـم  نـرخ  ايـن  و است افزايش حال در همچنان آمريكا در بيكاري نرخ. نيست جامعه هاي واقعيت
 در و درصد 4/9 نرخ اين گذشته هفته در كه است حالي در اين. است رسيده درصد 7/9 به اكنون

 نـشان  نظرسـنجي  نتـايج  همچنـين . اسـت  بوده درصد 9/8 جوالي پايان در و درصد 3/9 آگوست
 20 در آمـار  اين و است افزايش حال در هستند وقت نيمه شغل داراي كه افرادي تعداد كه دهد مي

 پايـان  در و درصد 6/18 آگوست در و گذشته هفته در آنكه حال بوده، درصد 8/18 حدود سپتامبر
    .است بوده درصد 4/18 جوالي

    كند؟ مي كامل وجه بهترين به را زير عبارت مورد، كدام فوق، متن مطالب به توجه با
 اسـت،  كـدام  بيكاري مشكل ادامه دليل كه شود مي پرسيده ها آمريكايي از كه هنگامي مجموع در«

  ».برند مي نام را....... 
  دولت اقتصادي اقدامات )1
  اقتصادي بحران از بعد هاي رزهل پس )2
  دولت ناكارآمدي بر گذاشتن سرپوش براي حقيقت كتمان )3
  آمريكا جامعه اقتصادي وضعيت به مربوط هاي گزارش در موجود تناقضات )4
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 بـا  نـدرت  به نيستند پرخوري يا و سيگار ترك به قادر كه افرادي درمان معتقدند، درمانگران روان ـ16

 چنـين  تـرك  كـه  انـد  رسـيده  نتيجـه  ايـن  بـه  تجربياتشان اساس بر آنان. دگير مي صورت موفقيت
 كـشيدن  نفـر  هـا  ميليـون  دهد، مي نشان تحقيقات ديگر طرف از. است غيرممكن تقريبا هايي عادت
    .اند نموده عمل موفق وزن، كاهش در مردم از بسياري و اند نموده ترك را سيگار
 به را ها آن بين موجود تناقض تواند مي زير فرضيه امكد شوند، فرض صحيح فوق، عبارات همه اگر

  دهد؟ توضيح ممكن وجهِ بهترين
  .است شده اشاره ها آن به تحقيقات در كه است داشته وجود ها عادت اين درمان در معدودي هاي موفقيت )1
  .است پذير امكان اراده پرورش و تمرين با پرخوري و كشيدن سيگار نظير هايي عادت ترك )2
  .است نبوده كامل و مناسب اي جامعه درمانگران، روان آماري جامعه )3
  .اند نگرفته قرار استفاده مورد تحقيقات در دارند، باور روانشناسي به كه افرادي )4

 بـه  نـسبت  هـا  آن پرند؛ مي خوب خيلي و گيرند مي گاز ها آن هستند؛ جالبي كوچك حيوانات ها كَك ـ17
 از پـس  .پـرد  مي بيرون آن از دهيم، قرار ظرفي در را كَك يك اگر .هستند ارتفاع پرش قهرمان قدشان
 در بـه  سـرش  و پرد مي كَك .دهد مي رخ اتفاقي چه ببينيم تا گذاريم، مي سرپوش را ظرف روي مدتي
 .كنـد  مي تكرار مدتي را كار اين .افتد مي اتفاق همان و پرد مي دوباره .افتد مي پايين و خورد مي ظرف

 شـده  برداشته سرپوش .ارتفاع همان تا فقط ولي پرد مي دوباره كَك و داريم برمي را ظرف در سرانجام
  .دارد ادامـه  همچنـان  محـدوديت  ايـن  كنـد  مـي  فكر كَك ولي است شده رفع فيزيكي محدوديت و

 از يـك  كـدام  فـوق،  مـتن  كند، صدق نيز انسان مورد در كَك، روي بر شده انجام آزمايش نتيجه اگر
  كند؟ مي تأييد بهتر را، انسان مورد در زير هاي استنتاج

  .نيست محيطي هاي محدوديت بر غلبه در او به كمك براي مناسب مكانيزمي انسان كردن شرطي )1
  .است ها واقعيت پذيرش بلكه نيست حقيقت پنداريم، مي حقيقت ها انسان ما آنچه گاهي )2
  .است او زندگي در واقعي هاي يتمحدود وجود دهنده نشان انسان ذهني هاي محدوديت )3
  .شويم مي خودمان براي ها موقعيت آن وقوع باعث است، نداده روي كه هايي موقعيت ذهني تصور با )4

 و توجـه  جلـب  در نحـوي  بـه  كنند احساس كه افرادي در كودكي، دوران از پس قدرت، انگيزه ـ18
 تـالش  معمـول  حـد  از بـيش  افـراد  اين. گردد مي نيرومند بسيار ديگر بار عاجزند، ديگران احترام
   .نمايند غلبه ضعف اين بر ديگران توجه جلب با تا كنند مي
  كند؟ مي پشتيباني وجه بهترين به را فوق ادعاهاي شود، فرض صحيح كه صورتي در مورد، كدام

  .دهد مي دست از را قدرت انگيزه نشود، روبرو زيادي بسياري تنش با بلوغ و رشد طي انسان اگر )1
 ديگـران  توجـه  جلـب  در اسـت  ممكن كنند مي استفاده دروغ از قدرت به رسيدن در كه افراد برخي )2

  .باشند داشته مشكل
  .دارد وجود مثبت خطي همبستگي او سن و قدرت به انسان نياز ميان )3
  .شود مي نيز تر قوي بلكه ماند مي پايدار فقط نه انسان در قدرت انگيزه )4
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 زن انـد،  گرفتـه  مجوز خاص حرفه يك در اشتغال براي كه افرادي از درصد 11 ر،اخي سال 20 در ـ19
 به مشغول وقت تمام طور به كردند، دريافت مجوز ها سال اين طي در كه افرادي آن تمام و بودند،
 بـه  مربـوط  وقت تمام هاي شغل از درصد 5 در تنها زنان حاضر، حال در وجود، اين با. شدند كار
    .هستند كار به ولمشغ حرفه، اين
 توضـيح  را فـوق  مـتن  در شده اشاره درصدهاي در موجود تفاوت صحت، صورت در مورد كدام
  دهد؟ مي
 زمـاني  قبل سال 20 از تر پيش هستند، كار به مشغول حرفه اين در حاضر حال در كه افرادي اكثريت )1

  .شدند استخدام بودند، مرد حرفه اين در شاغل افراد همه تقريبا كه
 دريافـت  حقـوق  برابر، حقوقي نظام اساس بر حرفه اين در زن و مرد شاغلين سال، 20 اين تمام در )2

  .كردند مي
 انتخـاب  بـه  بيـشتري  تمايـل  مـردان  بـه  نـسبت  اند، كرده دريافت مجوز اخير، ساله 20 در كه زناني )3

  .اند داشته حرفه اين درون متفاوت هاي تخصص
  .است شده دشوارتر بسيار گذشته، سال 20 به بتنس حاضر حال در مجوز دريافت )4

 به تدريجا ها آن در قدرت به نياز نشوند، روبرو زيادي بسيار تنش با بلوغ و رشد طي كودكان اگر ـ20
    .دهد مي شكل تغيير اجتماعي روابط كردن بهتر براي تمايلي
  كند؟ مي تضعيف بيشتر را باال گيري نتيجه صحت، صورت در مورد، كدام

  .ماند مي پايدار كودكان در قدرت انگيزه )1
  .آموزند نمي را ديگران و خود به كردن اعتماد كودكان تنش، از مملو كودكي دوران در )2
  .افتد مي تأخير به اند داشته تنش از مملو كودكي دوران كه افرادي مورد در غالبا رفتار تغيير )3
 خـود  نفـع  بـه  را اجتمـاعي  روابط ديگران بر سلطه با كنند مي سعي كودكان تنش از فارغ محيطي در )4

  .دهند تغيير
 
 
 

  

  : راهنمايي
سؤاالت را به دقت بخوانيد و پاسخ       . گيرد  در اين بخش، توانايي تحليلي شما مورد سنجش قرار مي         

  . صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيد
  

  . د پاسخ دهي25 تا 21با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

 سوار براي نفر پنج اين .بروند مسافرت به سواري خودروي يك با است قرار E و A،B ،C ، D اسامي به نفر پنج

  :هستند روبرو زير هاي محدوديت با ،)عقب در نفر سه و است راننده ها آن از يكي كه جلو در نفر دو( شدن
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• B وE  نيستند بلد رانندگي.  
  .نشيند نمي نفر دو بين وي بنشيند، عقب  Cباشد قرار اگر •
  .نشيند نمي جلو اوD  رانندگي موقع ندارد، اعتماد  Dرانندگي به  Bكه جايي آن از •
    شود؟ تعيين فوق، اطالعات اساس بر تواند مي زير، موارد از يك كدام ـ21

B .I جلوي دقيقاً تواند نمي A بنشيند.    
E .II و B بنشينند جلو يكديگر با توانند نمي.    

 .III گرا  Aو  Cبنشينند، عقب D بنشيند عقب تواند نمي.  
  III  و II  وIII  4( I      وII  3(  II      وII  2(  I      فقط )1

  باشد؟ صحيح تواند نمي افراد نشستن محل خصوص در زير، موارد از يك كدام ـ22
1( A ِ2   راننده كنار( E ِبين C و A  3( A ِوسط E و     D  4( B ِوسط C و A  

  بنشينند؟ عقب هم با توانند مي C و A مختلف، حالت چند در ـ23
1( 4   2( 3   3( 2   4( 1  

  بنشيند؟ راننده كنار تواند مي زير، افراد از يك كدام باشد، نشسته E كنارِ و A سر پشتِ دقيقاً C اگر ـ24
1(  Aيا      B  2( B يا      D  3( A يا      D  4( A يا B يا D  

  باشد؟ صحيح تواند نمي زير، موارد از يك كدام باشد، نشسته D ويجل دقيقاً B اگر ـ25
1( A كنار E 2  . است نشسته( A كنار C است نشسته.  
3( B كنار C 4  . است نشسته( E كنار D است نشسته.  

  

  .دهيد پاسخ 30 تا 26 سواالت به زير، اطالعات به توجه با: راهنمايي
  

 صـفحه  در زيـر،  شـكل  بـه  سـتوني  كادرهـاي  در G و ، A،B ،C ،D ،E ،F آگهـي  هفـت  اسـت  قرار
. بپوشـانند  كـامالً  را يافته اختصاص فضاي تمام كه طوري به برسند چاپ به روزنامه يك هاي نيازمندي

 خـود  بـه  سـتوني  صـورت  بـه  را زير كادرهاي از كادر 3 يا و 2 ،1 توانند مي ها آگهي اين از كدام هر
 در. شـوند  مي چاپ ستوني صورت به 3 و 2 ،1 سايز سه در اه آگهي ديگر، عبارتي به. دهند اختصاص

  :هستيم مواجه زير، هاي محدوديت و شرايط با ها آگهي چاپ
  .است  Bآگهي به مربوط تنها سايز، بزرگترين •
  .برسند چاپ به 2 سايز در بايد  FوC ،  Dهاي آگهي فقط •
• C باD  شوند چاپ ستون يك در بايد.  
• G  از تر نپايي و اول ستون در بايدE  شود چاپ. 
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  سوم ستون  دوم ستون  اول ستون

      
      
      
      

  گرفت؟ خواهند قرار ستون يك در F آگهي با ،)ها(آگهي كدام ـ26
1(      B  2(      C  3(  Gو      A  4(  Gو E  
  باشد؟ داشته مجاورت تواند مي آگهي چند حداكثر با كنار از F آگهي ـ27

1( 1   2( 2   3( 3   4( 4  
  نيست؟ صحيح زير، موارد از يك كدام شوند، چاپ هم كنار دقيقاً C و F هاي آگهي اگر ـ28

1( D كنار بايد A شود چاپ .  
2( E بين تواند مي F و G شود چاپ.  
3( G بين تواند مي F و E شود چاپ .  
  .نشود چاپ آگهي هيچ است ممكن F زيرِ )4
 هـا  سـتون  كـدام  در ترتيب به ،B و D هاي آگهي ند،شو چاپ هم كنار دقيقاً A و E هاي آگهي اگر ـ29

  گرفت؟ خواهند قرار
  سوم ـ سوم )4   دوم ـ سوم )3   سوم ـ دوم )2   دوم ـ دوم )1
  باشد؟ مي صحيح زير موارد از يك كدام باشد، A آگهي چاپ محل از آگهي دورترين G اگر ـ30

1( F ًزير دقيقا E 2  . است شده چاپ( A و C اند شده چاپ هم كنار.  
3( F از باالتر G 4  . است شده چاپ( C زير D است شده چاپ.  
  

 
 

  :راهنمايي
 اسـتعداد  كمـي،  هـاي  مقايـسه  شامل كمي، سواالت مختلف انواع از استعداد، آزمون از بخش اين

  .است شده تشكيل ... و مسأله حل رياضياتي، و عددي
 بـر  را سـوال  هـر  آزمـون،  از بخش اين تسواال نوع بودن متفاوت خاطر به باشيد داشته توجه  �

  .دهيد پاسخ است، آمده سوال دسته هر ابتداي در كه اي ويژه دستورالعمل اساس
 

 پاسـخنامه  در را سـوال  هـر  جواب و بخوانيد دقت به را 34 تا 31 سواالت از كدام هر: راهنمايي
  . بنويسيد خود

 
 دانشكده اين اساتيد استخدامي وضعيت. باشد يم نفر 41 دانشگاه يك در هنر دانشكده اساتيد كل تعداد
 بـر  و اي دايره نمودار صورت به قطعي ـ رسمي و آزمايشي ـ رسمي پيماني، قراردادي، گروه چهار در

�نگ  كميتي : بخش چهارم  �
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 ايـن  زن اساتيد استخدامي وضعيت و راست سمت در) اند شده گِرد اعشار رقم دو تا كه (درصد اساس
  .است شده ارائه چپ سمت جدول در دانشكده

  دانشكده در استخدام انواع درصد       

  

  

  

  

  

  است؟ كدام كنند، مي فعاليت قراردادي صورت به كه مرد اساتيد تعداد ـ31
1( 4   2( 7   3( 8   4( 13  
  اند؟ شده استخدام مردها از بيشتر ها زن استخدامي، حالت كدام در ـ32

   قراردادي )2   آزمايشي ـ رسمي )1
  كدام هيچ )4     پيماني )3
  است؟ بوده حالت كدام به مربوط مردها، استخدام بيشترين ـ33

   قطعي ـ رسمي )2   آزمايشي ـ رسمي )1
  پيماني )4     قراردادي )3
  دهند؟ مي تشكيل را دانشكده اين علمي هيئت اعضاي درصد چند تقريبا ها زن ـ34

1( 17 %  2( 6/26 %  3( 7/31 %  4( 39%  

و » الـف «، شامل دو مقدار يا كميت هستند، يكي در سـتون            36 و 35هر كدام از سؤاالت     : راهنمايي
مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با توجه به دستورالعمل، پاسخ              . »ب«ديگري در ستون    

  : صحيح را به شرح زير تعيين كنيد
  .  را عالمت بزنيد1بزرگتر است، در پاسخنامه گزينه » الف«  اگر مقدار ستون ••••   
  .  را عالمت بزنيد2بزرگتر است، در پاسخنامه گزينه » ب«ر مقدار ستون   اگ••••   
  .  را عالمت بزنيد3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزينه » ب«و » الف«   اگر مقادير دو ستون ••••   
  و » الـف «اي را بين مقـادير دو سـتون             اگر براساس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه          ••••   

  .  را عالمت بزنيد4تعيين نمود، در پاسخنامه گزينه » ب«       

  قراردادي
71/31 

  پيماني 
  آزمايشي  رسمي 07/17

        63/14 

  رسمي قطعي
59/36 

  زن اساتيد استخدامي وضعيت جدول
  تعداد  نوع  استخدام

  5  ديقراردا
  3  پيماني

  رسمي  4  آزمايشي
  4  قطعي
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 فردي به خريد قيمت از كمتر درصد  xرا بساطش از مانده باقي عروسك آخرين فروش، دست يك ـ35
 پرداخت عروسك براي كه را قيمتي درصدِ y خريدار، فرد اما. برود اش خانه به زودتر تا فروشد مي

  .فايده نه و كند مي ضرر نه فروش، اين از فروشنده. دده مي انعام فروشنده به كرده،
  »ب «ستون               »الف «ستون          

               y                                   x  
  .باشد ميدرجه  10 از بيشتر  tزاويه زير، شكل در ـ36

  »ب «ستون               »الف «ستون          
                 °80                         >ECF    

    
  

 پاسـخنامه  در را سـوال  هـر  جواب و بخوانيد دقت به را 40 تا 37 سواالت از كدام هر: راهنمايي
  . بنويسيد خود

 

 تمـام  نـه  البته (گيرد مي را آب ناخالصي از زيادي مقدار تصفيه بار هر در آب تصفيه دستگاه يك ـ37
 بـا  آب ليتـر  چنـد  درصد، 15 ناخالصي با البته شده تصفيه آب ليتر 5 خروج براي). را ها ناخالصي
  شود؟ وارد دستگاه به بايد درصد 50 ناخالصي

1( 66/16   2( 5/10   3( 5/8   4( 5/7  
 وارد بـرنج  خريد براي ترتيب به شود، مي باز فروشي برنج مغازه يك آنكه از بعد بالفاصله نفر سه ـ38

 موجـودي  خمـس  سوم نفر و انبار موجودي ربع دوم نفر انبار، موجودي ثلث اول نفر و شده غازهم
 خـود  شـده  خريداري برنج خريد، از پس بالفاصله افراد از كدام هر اگر. كنند مي خريداري را انبار
 فروختـه  خريـدار  سـه  ايـن  به را انبارش موجودي از درصد چند فروشنده. كنند خارج انبار از را

  است؟
1( 57   2( 60   3( 75   4( 77  

 را فوتبـال  زمين يك ثلث خود، مخزن سوخت از درصد 65 مصرف از پس زني چمن دستگاه يك ـ39
 را زمـين  مـابقي  از درصـد  چند تقريبا خود، مخزن سوخت مابقي با دستگاه اين. كند مي زني چمن
  كند؟ مي زني چمن

1( 16   2( 18   3( 27   4( 30  

 آن دربـاره  لزومـا  زير، موارد از يك كدام. باشد مي مثبت و فرد صحيح عدد يك عدد، دو ميانگين ـ40
  باشد؟ مي صحيح عدد، دو
  .هستند فرد دو هر )2  . هستند زوج دو هر )1
  .است بتمث ديگري باشد، منفي يكي اگر )4  . است منفي ديگري باشد، مثبت يكي اگر )3

A 

B 

E 

C 
D 

F 

x x 
t 
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  متن اول 

 

  : خالصه متن
  .  بر تعامل بين فرد، رفتار و محيط، تأكيد دارد(SLT)تئوري يادگيري اجتماعي  :پاراگراف اول
و كنتـرل   ) فعـال (بايد به هر دو جنبه كنترل درونـي         » كنترل خود «در يك ديدگاه منسجم از       :پاراگراف دوم 

  . توجه شود) العملي عكس(بيروني 
  . پذيرد تنها يكي از سطوح كنترل در سازمان است كه از ديگر سطوح اثر مي» خودكنترلي«: اگراف سومپار

كنترل خـود در    ،  سطح كنترل خود در كوتاه مدت     : ها عبارتند از    سه سطح از فرايند كنترل رفتاري در سازمان       
  سطح كنترل خارجي ، بلندمدت
 واقـع  در مـدت،  كوتـاه  رفتارهـاي  گونـه  اين .دارند قرار دلم كانون در روزمره خاص رفتار :چهارم پاراگراف

 محيطـي  هاي محدوديت نيز و سازماني هاي محدوديت دل در كه هستند فرد عادي و اختياري رفتارهاي گوياي

  .پذيرند مي صورت
 اثربخـشي  و كارآمدي مستلزم اثربخش و كارآمد كنترل به رسيدن و دروني كنترل بر تمركز :پاراگراف پنجم 

  .است نظارت بر حاكم رهنگف
 خودبـازرس  و خـودكنترلي  براي رشد بهترين كه است اي گونه به اعتقادي هاي زمينه اسالم در :پاراگراف ششم 

  .آيد مي شمار به او بازرس و كنترل بهترين مسلمان فرد اعتقادات و است فراهم افراد ساختن
 

  1 گزينه ـ1
به جمالت ابتـدايي مـتن،      . صحيح است  ؛هستند بيروني عوامل اب فرد تعامل از متأثر اساساً ):1( گزينه   ����

 در فـرد  يعني باشد، مي بيروني عوامل با فرد تعامل از متأثر كنترل ،SLT نظريه اساس بر«: توجه كنيد 
  » .شود مي كنترل ها آن طريق از و بود محدود بيروني و دروني تعامالت به عمل

از متن  . صحيح نيست ؛  است فرد سازماني رفتار در نمودشان و خارجي منابع شان خاستگاه ):2( گزينه   ����
  . شود اي استنباط نمي چنين گزاره

بـر  . صحيح نيست ؛  ندارند خود كنترل فرآيند با تناقضي كه هستند بيروني كنترل عوامل از ):3( گزينه   ����
يابي، اجـزاء اصـلي     استانداردها يا فرآيندهاي ارز   «توان فهميد كه       مي ،اساس متن، خصوصاً پاراگراف دوم    

هـاي كنتـرل      اين اجزاء در فرآيند كنترل خـود يـا سيـستم          . هستند) دروني و بيروني  (هاي كنترلي     سيستم

  درك مطلبپاسخ سؤاالت 

   ـ گروه علوم انساني1390پاسخ سال 
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  » .دروني هم وجود دارد

 پيـدا  را خـارجي  نيروهـاي  به نسبت ساده فيلتر يك نقش خود كنترل كه شوند مي باعث ):4( گزينه   ����
 فيلتر يك نقش خود، كنترلدر مواردي   «: دوم توجه كنيد  به اين جمله از پاراگراف      . صحيح نيست ؛  كند
» .كنـد  مي ايفا) خارجي هايداستاندار مثال، براي (خارجي نيروهاي به نسبت اصالحي نقش يا ساده

  . توان نتيجه گرفت كه اين گزاره همواره صادق است ، لزوماً نمي»در مواردي«كه از اين جمله و عبارت 
   2ـ گزينه 2
اي بـه     در متن هـيچ اشـاره     . صحيح نيست ؛  ندارد وجود خود كنترل فرآيند از واحدي تعبير ):1( گزينه   ����

  . نشده است» كنترل خود«اختالف نظر در خصوص تعبيرهاي مختلف از فرآيند 
جمـالت  . صـحيح اسـت   ؛  اسـت  اجتماعي يادگيري تئوري از برخاسته خود كنترل به نياز ):2( گزينه   ����

  . ه استابتدايي متن، مؤيد اين گزار
به جمله  . صحيح نيست ؛  است يكسان العملي عكس و فعال كنترل به ها سازمان توجه ميزان ):3( گزينه   ����

 الگوهـاي  تا دارند سروكار فعال هاي كنترل با بيشتر معموالً ها سازمان«: آخر پاراگراف دوم توجه كنيد    
  ».شود توجه بايد دو هر به» خود كنترل «از منسجم ديدگاه يك در. العملي عكس كنترل نفوذ

به . صحيح نيست ؛  باشد مستقل سازماني كنترل ديگر سطوح از تواند مي كنترلي خود سطح ):4( گزينه   ����
 در كنتـرل  سطوح از يكي تنها »كنترلي خود« ديگر، عبارت به«: جمله دوم از پاراگراف سوم، توجه كنيد      

  ».پذيرد مي اثر سطوح ديگر از كه است سازمان
   4 گزينه ـ3

 و درك باورهـا،  هـا،  ارزش«: است استنباط قابل راحتيبه   چهارم پاراگرافجمله آخر    از )4( گزينه درستي
 مهـم  عوامل ديگران، و خود به نسبت افراد هاي نگرش و مفروضات انديشيدن، و تفكر هاي شيوه و استنباط

  ».باشند مي خود كنترل در فرد تصميم ساز زمينه كه هستند فرهنگي
  2 گزينه ـ4
 اول سـطح  بـه  پـنجم  پاراگراف در و دهد مي شرح را سازمان در كنترل مختلف سطوح چهارم، پاراگراف در

 تـري  روشن تبيين پنجم پاراگراف بنابراين. است پرداخته تفصيل به» مدت كوتاه در خود كنترل «يعني كنترل
  .باشد مي چهارم پاراگراف از

  1 گزينه ـ5
 يعنـي  سـطح  اولين از ناقص توضيحي نيز و چهارم پاراگراف در كنترل طوحس بندي تقسيم به توجه با طبيعتا

 مـدت  كوتـاه  كنترلـي  خود از مراحلي به راجع ترتيب به ادامه در رود مي انتظار» مدت كوتاه در خود كنترل«
  . شود داده توضيح )4 گزينه( خارجي كنترل سطح و )3 گزينه( بلندمدت در خود كنترل ،)2 گزينه(
 مـستقيم  طـور  بـه  كنترلـي  خود امر در اسالمي فرهنگ و ايراني فرهنگ اختالف يا مشترك نقاط بررسي اما

  .ندارد بحث مورد موضوع با ارتباطي
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تواند در خصوص هر يـك از         يعني ادامه بحث مي   . تقريباً معادل هم هستند   ) 4(و  ) 3(،  )2(هاي    گزينه :تذكر
تـوان فهميـد مـتن در ادامـه يـا بـه        يعني مـي . گزينه ديگر نداردارتباطي به سه    ) 1(گزينه  . ها باشد   اين گزينه 

) 1(تواند صحيح باشد، پاسخ گزينـه         كه چون يك گزينه مي    . پردازد، يا سه گزينه ديگر      مي) 1(موضوع گزينه   
  . است

  متن دوم
 
 

  : خالصه متن
 مـصريان،  و كنـد  مـي  جلوه تدريج به ادبي نهضت هاي نشانه نوزدهم، قرن دوم نيمه شروع با :پاراگراف اول 

  .بودند ادبيات حوزه در حركت و جنبش اين گر نظاره كه هستند مردماني نخستين
 شـعر  بيمـار  صـورت  از ايـشان  كـه  شـد  باعـث  قـديم  شـعر  هـاي  نمونه از مصريان آگاهي :پاراگراف دوم 

  . هاي اوجي نوگرايي و تجدد گرايش پيدا كنند  و به نمونهشوند گردان روي
 علـي  و سـاعاتي  صـفوت  محمـود  همچون شاعراني آثار در مصر در نوگرايي اين هاي شانهن :سوم پاراگراف
 و شـوقي . ها در ايـن امـر موفـق نبودنـد           اما همه آن  . گشت پديدار تيموريه عايشه و فكري  عبداللّه و ابونصر
  .كردند همراهي مهم اين در را بارودي كه هستند ديگري بزرگ شاعر دو ابراهيم حافظ

 نهضت، عصر تا عباسي دوره واخرا از كه پريشاني وضعيت از را عربي شعر شاعران، اين :چهارمپاراگراف  
  . دادند نجات بود آن گرفتار

 نظـر  اتفاق هم با گذشته ميراث احياي در مصر نئوكالسيك مكتب شاعران كه اين وجود با :پاراگراف پنجم 
 و گذاشته فراتر را پا تقليد دايره از خود فرهنگ ايه ويژگي و سرشت به توجه با ايشان از اي دسته اما دارند

  .كردند حركت تجدد و نوگرايي سوي به
 .دارنـد  نظـر  اخـتالف  هـم  بـا  مكتـب  ايـن  نـوگراي  شاعران يا شاعر انتخاب سر بر ناقدان :پاراگراف ششم 

  ) شوقي: بارودي؛ گروه ديگر: گروهي(
 تقاليـد  و جـاهلي  شـعر  قيـود  از را خـود  توانـست  كه بود اين داده، انجام شوقي كه كاري: پاراگراف هفتم 

  .بخشد رهايي آن قديمي
 

  4 گزينه ـ6
صـحيح   ؛بودنـد  فترت دچار مدتي تا غرب مدرن ادبيات و خود سنتي ادبيات از گذر در ):1( گزينه   ����

 سـنتي  ادبيات از گذر از يشپ دوره به مربوط شعر در انحطاط و فترتمطابق پاراگراف دوم متن،     . نيست
  . گيرند مي فاصله انحطاط و فترت از هستند، غرب شعر از الهام و الگوبرداري حال در كه اكنون و است

صـحيح  ؛  دانـستند  نمـي  زدنـي  مثـال  بديعي صنايع از بودن تهي خاطر به را غرب ادبيات ):2( گزينه   ����
ـ  صـنايع  از غـرب  ادبيات بودن تهي مصر، نئوكالسيك شاعران دوم پاراگراف متن طبق. نيست  را ديعيب
  . منفي نه دانند مي مثبت ويژگي
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 .صـحيح نيـست    ؛داشتند عثماني و غرب سلطه از فرار براي مردم تالش انعكاس در سعي ):3( گزينه   ����
 آوردن روي و عثماني سلطه از فرار براي تالش در مردم عرب، مردم ادبي نهضت در اول پاراگراف طبق
  . هستند ادبيات در غربي الگوي به

 مطـابق . صـحيح اسـت   ؛  نكردنـد  عـرب  گذشـته  اديبـان  بديعي هاي آرايه به مقيد را خود ):4( گزينه   ����
   . نكردند عرب گذشته اديبان بديعي هاي آرايه به مقيد را خود مصر نئوكالسيك شاعران ،پاراگراف دوم

  1 گزينه ـ7
  .دارد اشاره غربي اديبان به نظر مورد جمله در آنان كه است روشن

  1 گزينه ـ8
ايـن   تـوان  مـي  مـتن  سـوم  پـاراگراف طبق  . صحيح است ؛  شود احيا بايد گذشته ادبي ميراث ):1(ينه   گز ����

 اواخـر  بـه  مربـوط  پريـشان  وضعيت از عربي شعر نجات براي متن بخش اين اساس بر. گرفتگزاره را   
  .بازگشت عرب شعر حيات دوره شكوفاترين به بايد نهضت، عصر تا عباسي دوره

كـه چـه      در مـورد ايـن    . صحيح نيست ؛  كرد خارج ركود و جمود حالت از را شعر بارودي ):2( گزينه   ����
كسي واقعاً شعر را از حالت جمود و ركود خارج كرد، طبق پاراگراف ششم مـتن اخـتالف نظـر وجـود                      

 بدون نوگرا، شاعر اين كه معتقدند ايشان از گروهي«: به اين جمله از پاراگراف ششم توجه كنيـد       . دارد
 وضـعيتي  شـوقي،  آثـار  در فقـط  شعر كه باورند اين بر ديگر گروهي و است بارودي ترديدي هيچ

  » .يافت نوين و متفاوت
اي   در متن قرينـه   . صحيح نيست ؛  رفتند بيراهه به تجدد از كوركورانه تقليد با افراد از برخي ):3( گزينه   ����

  . براي آن وجود ندارد
صـحيح  ؛  گيرد قرار توجه مورد بايد نيز لفظي هاي ايهآر به ابتال دوران در حتي عرب شعر ):4( گزينه   ����

  . در متن به اين موضوع اشاره نشده است. نيست

  1 گزينه ـ9
بـر  ؛  بودنـد  رهانيده لفظي هاي آرايه دام از را خود اندازه يك به و مصري آن گذاران پايه :(I) عبارت   ����

  . اساس پاراگراف دوم متن نادرست است
مطـابق پـاراگراف چهـارم مـتن        ؛  نيـستند  القـول  متفق مكتب، اين شعراي تعيين در ناقدان :(II) عبارت   ����

  . صحيح است
مطـابق   .برنگرداندنـد  روي آن شـكوفايي  دوره در عربـي  شـعر  از مكتب اين شاعران :(III) عبارت   ����

  . پاراگراف سوم متن صحيح است
  .  درست است(I)بنابراين تنها عبارت 

  2 گزينه ـ10
  .داد نمي قرار غزل را قصيده سرآغاز كه بود شوقي اين ،)هفتم( آخر پاراگراف مطابق
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  3 گزينه ـ11
% 35 (صـوت  ضـبط  ميليون سه امسال اول ماه 5 طي در چون «كه است آمده چنين نويسنده استدالل در
  ».است كمتر پارسال كل فروش از امسال، كل فروش است، شده فروخته) قبل سال فروش كل
  :از عبارتست امسال كل فروش كه است كرده بيني پيش نويسنده يعني

      ميزان فروش               ماه

 5                 3000000 

                     12 x                   x ( , , ) , ,= =
12

3 000 000 72 000 000
5

 

  :با است برابر متن، طبق قبل سال فروش كه آن حال

% y y
, ,

= , , ⇒ = ≈ , ,
3 000000

35 3 000000 8 570 000
35

  

 توزيـع  و بـوده  خطي سال طي در صوت ضبط فروش ميزان كه است درست صورتي در استدالل اين
  .باشد داشته يكنواخت

 بـيش  دارد امكان امسال فروش كه كند بيان و كند تضعيف را فوق استدالل كه هستيم اي گزينه دنبال به حال
  .باشد قبل سال فروش از

 يكـي  قـبالً  هـستند،  صـوت  ضـبط  خريد به عالقمند كه اديافر بيشتر كه بپذيريم اگر. است غلط) 1 (گزينه
  .داشت خواهد اُفت قبل سال به نسبت امسال صوت ضبط فروش بنابراين اند، خريده
  .دهد نشان قبل هاي سال طي را صوت ضبط فروش نزولي سير دارد سعي گزينه اين. است غلط) 2 (گزينه
 صـوت  ضبط فروش عمده بخش كه بينيم مي نيم،ك فرض صحيح را عبارت اين اگر. است صحيح) 3 (گزينه

 فـروش  باشد، سال آخر هاي ماه در فروش عمده بخش اگر نيز امسال لذا. افتد مي اتفاق سال آخر هاي ماه در
  .بود خواهد قبل سال از بيشتر امسال
 اقطعـ  امـسال  فـروش  لـذا  است، سال اول هاي ماه در فروش عمده بخش بپذيريم اگر. است غلط) 4 (گزينه
  .بود خواهد قبل سال از كمتر

  3 گزينه ـ12
  :است شده بيان زير شكل به) استقرايي استدالل (تحقيق يك نتايج متن در

  بزرگسالي در رواني سالمت      بزرگسالي آغاز در برادرها و خواهر با صميمانه روابط
  )سالگي 65 حدود                             ()      دانشجويي سنين                    (

  :باشد متن منطقي نتيجه كه هستيم اي گزينه دنبال به
 چـه  در برادرها و خواهر با صميمانه رابطه داشتن كه است نشده بيان متن در زيرا. نيست صحيح) 1 (گزينه

  منطقي: پاسخ سؤاالت بخش دوم

%  
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  .دارد بيشتري اهميت سني
 در روانـي  سـالمت  و جـواني  سـنين  در دانـشگاه  بـه  رفـتن  «بـين  رابطـه  بـه  متن. نيست صحيح) 2 (گزينه

  .است نكرده اشاره» بزرگسالي
 و خـواهر  بـا  صـميمانه  روابـط  و بزرگسالي در رواني سالمت «بين رابطه متن زيرا. است صحيح) 3 (گزينه

  .است داده قرار بررسي مورد را» برادرها
 عـواملي  چـه  بـا  دانـشجويي  سـن  در روانـي  سالمت كه است نشده اشاره متن در. نيست صحيح) 4 (گزينه

  .ندارد وجود متن در گزينه اين صحت براي اي قرينه. دارد همبستگي

  2 گزينه ـ13
  :كرد خالصه زير شكل به توان مي را شيميايي مواد كننده توليد شركت استدالل

1 فقط«

520
 مبـتال  سـرطان  بـه  انـد،  كـرده  فـت دريا مصنوعي كننده شيرين ماده باالي دز كه هايي گربه 

  ».شود نمي سرطان باعث كننده شيرين اين.  اند شده
 اظهـارنظر  تـوان  مي ادعا اين مورد در زماني. است ارزش فاقد حاضر حال در فوق ادعاي كه شود توجه بايد
 هـا  گربـه  رد سـرطان  بـه  ابـتال  احتمـال ) كننده شيرين ماده از استفاده بدون (طبيعي شرايط در بدانيم كه كرد

  .داد انجام نمونه حجم دو بين را زير مقايسه بتوان يعني. است چقدر
  مصنوعي كننده شيرين ماده باالي دز از استفاده  معمول شرايط در  

x  1  سرطان به ابتال احتمال

520
  

  :كند تقويت را فوق ادعاي كه هستيم اي گزينه دنبال به حال
  .است نويسنده بحث از خارج و ندارد متن موضوع به ارتباطي گزينه اين. نيست حصحي) 1 (گزينه

1 معمـول  شـرايط  در سـرطان  بـه  گربه نوع اين ابتالي احتمال كه بپذيريم اگر. است صحيح) 2 (گزينه

540
 

1 كـه  (كننـده  شـيرين  از هاسـتفاد  شرايط در گربه نوع اين ابتالي احتمال با احتمال اين مقايسه و است؛

520
 

  .ندارد سرطان به ابتال در تأثيري كننده، شيرين ماده اين كه داد تشخيص توان مي ،)باشد مي
 جملـه  يـك  عبارت اين واقع در. ندارد نويسنده استدالل روي بر تأثيري گزاره اين. نيست صحيح) 3 (گزينه
  .باشد داشته متن روي بر چنداني تأثير كه آن بدون شود اضافه متن به تواند مي كه است خبري
 زيـرا . كنـد  تـضعيف  را فوق استدالل تواند مي كه است شده بيان اي گونه به گزينه اين. است غلط) 4 (گزينه
  .است شده بررسي ها گربه عمر آخر سنين در سرطان به ابتال احتمال كه شود مي استنباط چنين
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  4 گزينه ـ14
  :كرد خالصه زير صورت به توان مي را نويسنده استدالل

 مـصونيت  اين و كند نمي ايجاد مصونيت آن مقابل در ماالريا، به ابتال بار يك با كودكان ايمني سيستم«
  ».شود مي حاصل ماالريا بيماري به ابتال بار چندين از بعد
 ابـتال  بـار  چندين از پس كودكان مصونيت علت و كند تضعيف را فوق استدالل كه هستيم اي گزينه دنبال به
  :كند بيان را ماالريا به

 ضـروري  بيماري به ابتال از جلوگيري براي درماني كادر اقدامات كند مي بيان زيرا. نيست صحيح) 1 (گزينه
 را بيمـاري  به كودكان ابتالي جلوي خواهيم مي اگر لذا. كند نمي پيدا مصونيت بيماري مقابل در بدن و است

 داد توضـيح  توان نمي زيرا. است ضعيفي استدالل گزاره، اين. باشد مداوم درماني كادر اقدامات ايدب بگيريم،
  .كنند مي پيدا مصونيت بيماري به نسبت كودكان ابتال، بار چندين از بعد چرا كه

 دربـاره  و اسـت  كـرده  صـحبت  ماالريـا  ناقل پشه كردن كن ريشه درباره گزاره اين. نيست صحيح) 2 (گزينه
  .است نكرده صحبت ماالريا بيماري به نسبت كودكان صونيتم

 ايـن  بـه  نبايـد  كـودك  يـك  ديگـر  باشد، موروثي ماالريا به مصونيت ژن اگر زيرا. نيست صحيح) 3 (گزينه
  .كند پيدا مصونيت ابتال، بار چندين از پس كه آن نه شود، مبتال بيماري
 مـصونيت  باعـث  يكـي  بـه  ابتال ماالريا، نوع چندين ودوج دليل به كند مي بيان زيرا. است صحيح) 4 (گزينه
. كننـد  مـي  پيدا مصونيت نوع همان به نسبت فقط كدام هر به ابتال از پس كودكان. شود نمي ديگري به نسبت

  .كنند مي پيدا مصونيت ها آن همه به نسبت ماالريا، انواع تمامي به ابتال از پس لذا

  2 گزينه ـ15
 مـردم  كـه  آن حـال  اسـت،  رسـيده  پايـان  بـه  اقتصادي بحران كه است شده عيمد اقتصادي تحقيقات مركز

  .دارد وجود هنوز بحران اين اثرات معتقدند

  3 گزينه ـ16
  :كرد تقسيم گروه دو ديدگاه نتايج به توان مي را متن

  .افتد مي اتفاق ندرت به پرخوري يا و سيگار ترك): تجربه اساس بر (گران درمان روان  •
  .اند بوده موفق پرخوري يا و سيگار ترك در بسياري افراد): آماري هاي دهدا (تحقيقات  •

  .كند توجيه را تناقض اين كه هستيم اي گزينه دنبال به
 است كرده بيان گزينه اين در ولي است، كرده اشاره» نفر ها ميليون «به متن در زيرا. نيست صحيح) 1 (گزينه

  .است افتاده فاقات زمينه اين در» معدودي هاي موفقيت «كه
 توجيـه  را مـتن  در موجـود  تنـاقض  ولـي  رسـد  مـي  نظر به درستي جمله چند هر. نيست صحيح) 2 (گزينه
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  .كند نمي
 ضعيفي افراد كنند، مي مراجعه گران درمان روان به كه افرادي كه گفت توان مي زيرا. است صحيح) 3 (گزينه
  .نيستند سيگار ترك به قادر و بوده
  .است نشده اي اشاره دارند باور روانشناسي به كه افرادي به متندر  زيرا. يستن صحيح) 4 (گزينه

  2 گزينه ـ17
 خـارج  محيط از هايي محدوديت انسان اوقات گاهي« دهد نشان تا است كرده استفاده مثال يك از متن در
  ».هستند آدمي ذهن زاده و ندارند وجود ها محدوديت اين الزاما كه پروراند مي خود ذهن در
  .كند بيان را موضوع اين كه هستيم اي گزينه دنبال به

 كـردن  شـرطي «: اسـت  صـحيح  گـزاره  اين عكس گاه آن بپذيريم، را متن استدالل اگر. است غلط) 1 (گزينه
  ».است محيطي هاي محدوديت بر غلبه در او به كمك براي مناسب مكانيزمي انسان
 غلـط  ، بيـشتر  گزاره اين بودن صحيح علتروشن نيست و    مفهوم اين عبارت دقيقاً      است، صحيح) 2 (گزينه
  .است ديگر گزاره سه بودن
 بيـان  گونـه  ايـن  اگـر  بـود،  صـحيح ) 3 (گزينه. است متن بيان عكس دقيقاً گزاره اين. است غلط) 3 (گزينه
  ».نيست او زندگي در واقعي هاي محدوديت وجود دهنده نشان الزاما انسان ذهني هاي محدوديت«: شد مي
 لـذا  دارد، درپوش ظرف كنند مي تصور چون ها كك «كه است نكرده بيان متن در زيرا. است غلط) 4 (ينهگز

  ».شود مي بسته ظرف درپوش

  1 گزينه ـ18
 بـار  عاجزنـد،  ديگـران  توجـه  جلب در كه افرادي در قدرت انگيزه «كه كرد استنباط اينگونه توان مي متن از

 جلـب  در كـه  افـرادي  در قـدرت  انگيزه «كه فهميد توان مي» ديگر ربا «كلمه از ».گردد مي نيرومند ديگر
  ».يابد نمي افزايش تدريج به ندارد، مشكلي ديگران توجه

  .كند تائيد را ادعا اين كه هستيم اي گزينه دنبال به
 سـن  كـه  است شده عنوان و كند مي بيان را متن پنهان مفروض واقع در عبارت اين. است صحيح) 1 (گزينه
  .دارند منفي همبستگي هم با قدرت انگيزه و انسان
 شـود،  گرفتـه  نظـر  در مثـال  يك عنوان به اگر چند هر. ندارد متن به ارتباطي زيرا. نيست صحيح) 2 (گزينه
  .كند تقويت را متن تواند مي

 ديگـران  توجـه  جلب در كه دارد وجود هايي انسان خصوص در فقط مثبت همبستگي. است غلط) 3 (گزينه
  .عاجزند
 ديگـران  توجـه  جلب در كه است صادق هايي انسان فقط خصوص در گزاره اين زيرا. است غلط) 4 (گزينه
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  .نيست درست ها انسان بقيه خصوص در و عاجزند
  .شوند مي رد استدالل يك با دو هر لذا. يكديگرند معادل) 4 (و) 3 (گزينه :توجه

  1 گزينه ـ19
 نمـايش  y به را حرفه اين در شاغلين كل تعداد و x با را پيش الس 20 در حرفه اين در فعال زنان تعداد اگر

  :كرد خالصه زير صورت به توان مي را متن دهيم،

   
x

yx x x

y y y

∆
=

∆ + ∆
→ =

+ ∆

11

100 5

100
        

  سال قبل20                                              اكنون    هم     

x نسبت كه داد تشخيص توان مي
y

 ديگـر  عبارت به. است بوده% 5 از كمتر خيلي قبل، سال 20 در ) (

  .است بوده% 95 از بيشتر  نسبت
  .كند مي بيان را موضوع اين عينا): 1 (گزينه
  .ندارند استدالل روي بر تأثيري) 4 (و) 3 (،)2 (هاي گزينه

  4 گزينه ـ20
 بيـان  نويـسنده . اند يافته رشد تنش كم و آرام يها محيط در كه است كرده صحبت كودكاني خصوص در متن
  ».يابد مي تغيير اجتماعي روابط بهبود براي تمايل به كودكان اين در قدرت انگيزه كه «كند مي
  .كند تضعيف را فوق گيري نتيجه كه هستيم اي گزينه دنبال به

 در قـدرت  انگيزه اين كه دكن مي بيان و كند مي تضعيف حدودي تا را متن چند هر. نيست صحيح) 1 (گزينه
  .يابد نمي كاهش و است ثابت كودكان
 تجربـه  را تنـشي  كـم  شـرايط  كـه  اسـت  كرده صحبت كودكاني مورد در متن زيرا. نيست صحيح) 2 (گزينه
  .دارند پرتنشي شرايط كه كند مي صحبت كودكاني مورد در گزينه اين كه آن حال اند؛ كرده
 صـحبت  انـد  داشـته  پـرتنش  شـرايط  كـه  كودكاني خصوص در هم ينهگز اين زيرا. نيست صحيح) 3 (گزينه
  .كند مي

 مـتن  كه است كرده صحبت كودكان از گروه همان خصوص در گزينه اين اوالً. اسـت  صحيح) 4 (گزينه
 دهنـد،  نمي دست از را قدرت انگيزه كودكان اين كند مي بيان ديگر طرف از .داده انجام ادعايي ها آن درباره
  .كند مي پيدا نمود اجتماعي روابط طريق از ديگران بر سلطه صورت به قدرت گيزهان اين بلكه
 صـحيح  پاسـخ  گـاه  آن كننـد،  مي تضعيف را استدالل همزمان) 4 (و) 1 (گزينه دو هر كه بپذيريم اگر :توجه
ـ  بيـشتر  را متن كه كنيم پيدا را اي گزينه كه است خواسته ما از سوال چند هر. بود خواهد E گزينه  ضعيفت
  .دارد اولويت) 1 (گزينه به نسبت) 4 (گزينه لذا. كند مي
  

 سال 20 طي مجوز اخذ
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   25 تا 21تحليل سؤاالت 
 

  :داريم مسئله كردن مدل براي
   رديف جلو→  راننده  

   رديف عقب→      

  
  .نيستند بلد رانندگي B و E ـ1
  .نشيند نمي وسط باشد، عقب C اگر ـ2

  . باشد مي» )با احتماالت گسترده(احتمالي «و » بعدي هاي تك چينش«از نوع مسئله اين : توضيح ����

  .نشيند نمي جلو B كند، رانندگي D اگر ـ3
 

  3 گزينه ـ21
���� I زيرا .است غلط ـ B جلوي دقيقاً تواند مي A ،مقابل حالت مانند بنشيند:  

B C 

A E D 

���� - II 2 (قاعده طبق .است صحيح(B  و E بنشينند جلو هم با توانند نمي.  
���� - III اگر .است صحيح A و C و D بنشينند، عقب E و B گـزاره،  ايـن  واقـع  در. بنشينند جلو هم با بايد 

  .است) 2 (قاعده مخالف و باشد مي (II) گزاره از ديگري بيان

  2 گزينه ـ22
  .يندبنش راننده كنار تواند مي A :1 گزينه  ����

A D 

E B C 

  :داريم زيرا بنشيند،  Cو A بين تواند نمي E :2 گزينه  ����

B D 

A E C 

  .باشد مي) 3 (قاعده مخالف كه

  تحليلي: پاسخ سؤاالت بخش سوم
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  .بنشيند D و E بين تواند مي A :3 گزينه  ����

B C 

E A D 

  .بنشيند C و A بين تواند مي B :4 گزينه  ����

E  D 

C B A 

  1 گزينه ـ23
  :داريم را زير حاالت كه نشست خواهد عقب نيز B ،)3 (اعدهق طبق باشند، عقب C و A اگر
  

E D 1 حالت: 
A B C 

  
E D 2 حالت: 

B A C 
  

E D 3 حالت: 
C B A 

  
E D 4 حالت:  

C A B 
  
  4 گزينه ـ24
  :زير حاالت مانند باشد، راننده دارد امكان A باشد، نشسته A سر پشت دقيقاً C اگر

D A   B A 

B E C   D E C 

  .باشد نشسته راننده كنار تواند مي A زير، حالت مانند يا و

A  D 

C E B 

  2 گزينه ـ25
  :داريم باشد، نشسته D جلوي دقيقاً B اگر

�نگ �
� �خا�  �تا ت 

ا�را



  استعداد تحصيلي )متمركز نيمه(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره     26

 

B    

D    
  

  .پردازيم مي ها گزينه بررسي به شده، ذكر موقعيت به توجه با
  :داريم باشد، E كنار A اگر :1 گزينه ����

B  C 

D A E 
  

  :داريم بنشيند، C ركنا A اگر :2 گزينه ����

B E  است) 1(كه مخالف قانون. 
D A C 

 

  :داريم مثال عنوان به باشد، C كنار B اگر :3 گزينه ����

B  C 

D A E 
 

  :داريم را زير حالت مثال، عنوان به باشد، D كنار E اگر :4 گزينه ����

B  A 

D E C 
  

 

  30 تا 26تحليل سواالت 
 

  :كنيم مي صهخال زير صورت به را شده داده قواعد

  ستون سوم  ستون دوم  ستون اول
      
      
      
      

  3 سايز B ⇐ سايز بزرگترين B ـ1
  

B  
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  2 سايز: F, D, C ـ2
  
  
    : در يك ستون    D و  C   ـ3
  
  
  :اول ستون ـ4

E 
  
G 

 

  :گرفت نتيجه توان مي فوق قواعد به توجه با
  .بود خواهند ونست يك در A و B :(I)نتيجه  •
  .بود خواهند اول ستون در G و E و F :(II)نتيجه  •
  :از عبارتند آگهي سايزهاي

  A و G و E: 1 سايز •
  F و D و C: 2 سايز •
  B: 3 سايز •

» )بـا احتمـاالت گـسترده     (احتمـالي   «و  » بعـدي   بندي، چينش تك    گروه«اين مسئله از نوع     : توضيح ����
  .باشد مي

  4 گزينه ـ26
E و G با همراه F آيند مي اول ستون در.  

  2 گزينه ـ27
  :كنيم رسم توانيم مي را زير حاالت

 ستون دوم اولستون 

E  
C  

F  

G  
D  

 

C 

D 

 

 و

 و

 :1 حالت
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  ستون دوم  ستون اول   : 2حالت 

E 

G B  

F 
A 

 

  .دارد قرار آگهي دو كنار در حداكثر F حالت دو هر در كه

  1 گزينه ـ28
  :داريم را زير حالت دو

F  C 

E 

  
  
  

  G   :1حالت 
D  

 

  .شود چاپ A كنار است ممكن يا و شود چاپ B كنار دارد امكان D. نيست صحيح الزاما :1 گزينه ����
  )1 (حالت مانند. است درست :2 گزينه ����
  )2 (حالت مانند. است درست :3 گزينه ����
  )2 (حالت مانند. است درست :4 گزينه ����

  3 گزينه ـ29
  :داريم مثال عنوان به

  ستون سوم  ومستون د  ستون اول
E A  
G 

D 

F  
B  

C  
 

  .شوند مي چاپ دوم ستون در B آگهي و سوم ستون در D آگهي كه

  3 گزينه ـ30
  :داريم) شوند رسم مستطيل قطر روي بر يعني (باشند داشته را فاصله دورترين G و A اگر
  

 

E  
G 

D  
  
  
  

 F  C   :2حالت 
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E A 
C 

F 

G 
D 

B 

 

   .نيست درست ماًالزا ،است شده چاپ E زير دقيقاً F :)1( گزينه ����
  . الزاماً درست نيست، اند شده چاپ هم كنار C و A :)2( گزينه ����
  . قطعاٌ صحيح است و در هر حالتي اين گزاره صادق است، است شده چاپ G از باالتر F :)3( گزينه ����
  . الزاماً صحيح نيست، است شده چاپ D زير C :)4( گزينه ����

 

  
 

  نسبت و درصد
 

استخدامي اساتيد مرد و همچنين كل افراد در هر نوع اسـتخدام، جـدول زيـر را رسـم                   براي تعيين وضعيت    
  : كنيم مي

        ←جنسيت 
  درصد  جمع  مرد  زن  
دام  %71/31      5  قراردادي

تخ
 اس

وع
ن

  

↓

  

  %07/17      3  پيماني

  %63/14      4  رسمي آزمايشي  

  %59/36      4  عيرسمي قط  

    41    16  جمع  

   :فاده از درصدهاي داده شده، داريمبراي محاسبه مقادير ستون آخر جدول، با است
% / ( ) =31 71 41 13  % / ( ) =14 63 41 6  

% / ( ) =17 07 41 7  % / ( ) =36 59 41 15  

  . وان تعداد مردان در هر رديف را محاسبه كردت با قرار دادن اين مقادير در جدول، مي
      ←جنسيت 
  جمع  مرد  زن  
دام  13  8  5  قراردادي

تخ
 اس

وع
ن

  

↓

  

  7  4  3  پيماني
  6  2  4  رسمي آزمايشي  
  15  11  4  رسمي قطعي  
  41  25  16  جمع  

  كميتي: پاسخ سواالت بخش چهارم

 و
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  : پردازيم ل ميبا توجه به جدول فوق به بررسي مسائ

 

  3 گزينه ـ31
  . باشد  نفر مي8اند،  طبق جدول تعداد اساتيد مرد كه به صورت قراردادي استخدام شده

  1 گزينه ـ32
توان تشخيص داد كه تعداد اسـتخدامي رسـمي آزمايـشي زنـان،        مي» مردها«و  » ها  زن«با مقايسه اعداد ستون     

  . است بيشتر از مردان

  2 گزينه ـ33
 نفـر   11بـا   » رسـمي قطعـي   «شود كه بيشترين استخدامي مردان مربوط به اسـتخدام            شاهده مي طبق جدول م  

  . باشد مي

  4 گزينه ـ34
  تعداد زنان

39%=100%= ×
16

100
41

  تعداد كل اساتيد  ×%
  درصد زنان= 

 

  هاي كمي مقايسه
 

  2 گزينه ـ35
 تومـان تخفيـف داده اسـت و پـس از            kفرض كنيم فروشنده    . دهيم   تومان نمايش مي   Aقيمت خريد كاال را     

  : زير مدل كنيمشكل توانيم به صورت  مسئله را مي.  تومان رسيده استBتخفيف قيمت كاال به 

k = % x(A) → % k
x

A
=  

k = % y(B) → % k
y

B
=  

  
  : كنيم حال مقادير دو ستون را مقايسه مي

  »ب«ستون     »الف«ستون   
  x%  �  y%  

  k

A
  �  

k

B
  

  : از طرفين رابطه داريمk كردن با ساده
A

1  �  
B

1  

< B �  A  :با يك طرفين وسطين داريم
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  . باشد  مي)%(x» الف«بزرگتر از ستون   )%(y» ب«لذا ستون .  استB بيشتر از Aكه مقدار 
براي . هستند) نسبت( از جنس درصد     y و   x. ستنده) مثالً تومان ( از جنس عدد مطلق      A  ،K  ،B مقادير   :نكته

  :  به مثال زير توجه كنيد درك مفهوم فوق،

  
  : در مثال فوق داريم

   تومان200
20%=  

x   تومان1000 =  

   تومان200
25%=  

   تومان800
y =  

  1 گزينه ـ36
  : داريم  بناميم، Mمتداد دهيم، و محل تالقي دو خط راه  را اBF و CEخط  اگر پاره

  
 خط موربي است كـه ايـن دو خـط مـوازي را قطـع كـرده       BM موازي هستند و خط AB و   CMچون خط   

�.  با هم برابرند�M و �Bاست؛ طبق قضيه خطوط موازي، زواياي حاده  �(M B t)= =  
  .  نيز قائمه استCFM در مثلث �Fاز طرف ديگر زاويه 

  :  اظهار نظر كرد�CFMتوان در خصوص زاويه   ميCFMحال در مثلث 
     

  

  
 

tكه اگر    >  كـوچكتر  �C، زاويه CFM در مثلث   است،180° باشد، چون مجموع زواياي داخلي مثلث  °10
  . ستبيشتر ا» ستون ب«همواره از مقدار » الف«لذا مقدار ستون .  خواهد شد80°از 

  »ب«ستون     »الف«ستون 

°80  �  �ECF  
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  3 گزينه ـ37
  : توان به شكل زير خالصه كرد صورت مسئله را مي

  
  :  درصد آن آب است؛ لذا داريم%50باشد،  Aاگر حجم كل مخلوط ورودي 

  A50%∴حجم آب ورودي  
  : شود ستگاه خارج مي ليتر از مخلوط از د5ميزاني از ناخالصي در فيلتر جذب شده و 

  ( Lit)85   حجم آب خروجي∴5%
  : كه چون حجم آب خالص ورودي و خروجي در دستگاه ثابت است، داريم

% (A) =50 % ( Lit) A ( Lit) A / Lit→ = → =85 5 10 85 1 8 5  

  2 گزينه ـ38
 شـده  خريـداري  برنج خريد، از پس بالفاصله افراد از كدام هر« شده عنوان مساله صورت در :مهم تذكر
 وارد همزمان نه و ترتيب به نفر سه اين چون گيريم مي نتيجه عبارت اين از ».كند مي خارج انبار از را خود
 را قبلـي  نفـر  خريـد  كـسر  از پـس  خالص موجودي يعني نهايي موجودي از نسبتي يك هر شوند، مي مغازه

  .دهد مي سفارش
   = A اوليه موجودي كل حجم  

    A
2

3
A  → مانده باقي موجودي = 

1

3
  اول نفر خريد  = 

    A A× =
1 2 1

4 3 6
1  ×مانده باقي موجودي  = 

4
  دوم نفر خريد  =  

  → دوم نفر خريد از بعد مانده باقي موجودي-A = ] اول نفر خريد + دوم نفر خريد[   

   A [ A A] A A A= − + = − =
1 1 3 1

3 6 6 2
  

   A A= × =
1 1 1

5 2 10
1 ×دوم نفر خريد از بعد مانده باقي موجودي 

5
  سوم نفر خريد  =

  ناخالص جذب
 شده در فيلتر
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   A A A A+ + =
1 1 1 54

3 6 10 90
  فروش كل  =

   60% = 100 %×
54

90
 =  

  3 گزينه ـ39
خـواهيم ايـن      حـال مـي   . آن بـاقي مانـده اسـت      % 35زن، مصرف شده باشد،       سوخت دستگاه چمن  % 65اگر  

  : كند با استفاده از تناسب زير داريم زني مي سوخت، چه مساحتي از زمين را چمن% 35دستگاه را با 
  شده زني چمن مساحت نسبت    مصرفي سوخت درصد

65%    1

3
  

35%   x 

   x
×

⇒ = =
1
3

35 7

65 39
  

7 توان مي مانده، باقي سوخت% 35 با

39
 مابقي از درصدي چه كسر اين بدانيم بايد اما. زد چمن را زمين كل 

) زمين )
2

3
  .باشد مي 

  27%≅100%×
= ×

×

3 7
100

2 39
%×

7
39
2
3

  

  4 گزينه ـ40
  : طبق صورت سوال داريم بناميم، a و bاگر دو عدد را 

a)فرد(   b→ + = aفرد و مثبت2 b+
=

2
  

توان نتيجه گرفت كه يـا هـر دو عـدد             اگر مجموع دو عدد زوج باشد، مي      . يعني مجموع دو عدد زوج است     
  . زوج هستند، يا هر دو عدد فرد هستند

  : پردازيم ها مي حال به بررسي صحت گزينه
يـك  ) 3  و 7(مـثالً   .  گفت كه هر دو عدد زوج هـستند        توان  با قطعيت نمي  زيرا  . صحيح نيست ) 1(گزينه   ����

+  .  است ) 1(مثال نقض براي گزينه   
=

3 7
5

2
  

يـك  ) 8 و   6(مـثالً   .  هر دو عدد فرد هـستند      گيري كه قطعاً    توان نتيجه   نميزيرا  . صحيح نيست ) 2(گزينه   ����

+  :  مثال نقض براي اين ادعا است    
=

8 6
7

2
  

  

%  

%  
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 گرفـت كـه ديگـري حتمـاً           نتيجـه  توان  نمي  اعداد مثبت باشد،    زيرا اگر يكي از    .صحيح نيست ) 3(گزينه   ����
 منفـي   تواند  هم مي و  ) 13مثالً  ( مثبت باشد    تواند  هم مي  ،، ديگري )9مثالً  (اگر يكي مثبت باشد     . منفي است 

  ) -3مثالً (باشد 
ال براي آن كه ميانگين دو عدد طبق صـورت سـو          ( زيرا اگر يكي منفي باشد،       .صحيح است ) 4(ي    گزينه ����

) 9مـثالً   ( باشد، ديگري حتماً بايد يك عـدد مثبـت           -3مثالً اگر يكي    . است مثبت حتماًديگري  ) مثبت شود 
  . باشد
را نتيجـه  ) 3(تـوان صـحت گـزاره     ، نمـي )4(از صـحت گـزاره   . با هم تفاوت دارند  ) 4(و  ) 3(گزاره  : تذكر
  تـوان نتيجـه گرفـت كـه          نمـي » .اگر يكي منفي باشد، ديگري حتماً مثبـت اسـت         «يعني از صحت    . گرفت

p«زيرا از صحت گذاره     » اگر يكي مثبت باشد، ديگري حتماً منفي است       « q→ «تـوان در خـصوص       نمي
q«صحت گذاره  p→ «با قطعيت اظهار نظر كرد .  

  

اي رنگ استعداد  ز كتاب نقرها» هاي شرطي ارهگز«سر فصل » بخش منطقي«ن بحث، به براي روشن شد

  .مراجعه كنيدخواه، محمد وكيلي؛ انتشارات كتابخانه فرهنگ؛  تحصيلي دكتري؛ تأليف هادي مسيح
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        زنگ تفريحزنگ تفريحزنگ تفريحزنگ تفريح
        

  .رسد مردي با دوچرخه به خط مرزي مي

  . خود دارداو دو كيسه بزرگ همراه 

  » ها چه داري؟ در كيسه«: پرسد مأمور مرزي مي

   »شِن«: گويد او مي

روز او را  كند و چون به او مشكوك بود، يك شبانه          او را از دوچرخه پياده مي      ،مأمور

كنـد، ولـي پـس از بازرسـي فـراوان، واقعـاً جـز شـن چيـز ديگـري            بازداشت مي 

  . دهد بنابراين به او اجازه عبور مي. يابد نمي

شـود و مـشكوك بـودن و بقيـه            هفته بعد دوباره سر و كله همان شخص پيدا مـي          

  ... اجرا م

شـود و پـس از آن مـرد           اين موضوع به مدت سه سال هر هفته يك بار تكرار مي           

  . شود ديگر در مرز ديده نمي

 . . .  

پرسـي، بـه او    بينـد و پـس از سـالم و احـوال     يك روز آن مأمور در شـهر او را مـي          

دانـم كـه در كـار قاچـاق بـودي،             من هنوز هـم بـه تـو مـشكوكم و مـي            «: گويد  مي

  » كردي؟ بگو چه چيزي را از مرز رد ميراستش را 

  ! »دوچرخه«: گويد قاچاقچي مي

 . . .  

 . كند ها موضوعات فرعي ما را به كلي از موضوعات اصلي غافل مي بعضي وقت
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 ب

  : راهنمايي
هـا را بـه دقـت بخوانيـد و پاسـخ              هر يك از متن   . ت متن به طور مجزا آمده اس      سهدر اين بخش،    

توان از متن استنتاج يا استنباط كرد، پيـدا           سؤاالتي را كه در زير آن آمده است، با توجه به آنچه مي            
  . كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد

)5( 

)10( 

)15( 

تري از جنون را كه مؤسسه حقـوقي          هاي ايالتي و فدرال تعريف وسيع        برخي دادگاه  1970در خالل دهه    
شخص به شرطي در قبال جرم خويش مسئول        «آن تعريف چنين بود     . آمريكا پيشنهاد كرده بود، پذيرفتند    

اي فاقـد     ر بيماري يا كاستي رواني به ميزان قابل مالحظه        شود كه در هنگام ارتكاب آن، بر اث         شناخته نمي 
سازي آن با مقتضيات قانون مربوطـه   توانايي الزم براي دريافت نادرستي عمل خويش و يا توان هماهنگ 

اي از نـاتواني، شـخص را از         گويـاي آن اسـت كـه هـر درجـه          » به ميزان قابل مالحظه   « عبارت   ».باشد
اين كـه بـه   . گيرد و در عين حال فقط ناتواني كامل نيز مالك قرار نمي مسئوليت حقوقي معاف نمي كند      

به كار رفته متضمن اين تلويح است كه صرف آگـاهي عقلـي از درسـتي و                 » دريابد«واژه  » بداند«جاي  
نادرستي كافي نيست، بلكه شخص بايد بتواند عواقب اخالقي يا حقوقي رفتار خود را تا حـدودي درك        

  . شود  صورت است كه مسئوليت حقوقي وي محرز ميكند و تنها در اين
 با صـدور رأي برائـت ناشـي از          1981 گرفتار اختالل رواني در سال        مردمانِ  وليت قانونيِ ئمسأله مس 

جمهور ريگان بحث و جدل فراوان        در سوءقصد به جان رئيس    » جان هينكلي «جنون براي شخصي به نام      
د، به اين علت كه احساس كردند دفـاع براسـاس جنـون بـه               مردم از اين رأي به خشم آمدن      . برانگيخت

بنـابراين در سـال     . برند   آن براي فرار از قانون بهره مي        صورت گريزگاهي قانوني درآمده كه مجرمين از      
در ايـن قـانون تمهيـدات و        .  كنگره آمريكا قانون اصالحيه دفاع از جنون را به تـصويب رسـاند             1984
نمونه اين كه با تغيير     .  تبرئه متهمان از مسئوليت قانوني گنجانده شد        ساختنِ هايي براي دشوارتر    بيني  پيش

نـاتوان از   «به  » ...براي دريافت و فهم   ... بهره از توانايي كلي       بي«عبارت مؤسسه حقوقي آمريكا از عنوان       
 باشـد و  » شـديد «به اين نكته صراحت و قطعيت بخشيد كه اختالل يـا نارسـايي بايـد                » دريافت و فهم  

 ـ گروه علوم انساني1391سال 
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)20( 

)25( 

)30( 

هـاي    ايـن قـانون در كليـه دعـوي        . گذارد  همچنين ارائه ادله را به جاي شاكي بر عهده وكيل مدافع مي           
  . شود هاي ايالتي اعمال مي هاي فدرال و در نيمي از دادگاه مطروحه در دادگاه

شخص «به اين مفهوم كه     تالش ديگري براي صراحت بخشيدن به دفاع قانوني از جنون، رأيي است             
اين رأي، نخست در ايالت ميشيگان صادر شـد و اينـك            . »باشد  ما گرفتار اختالل رواني مي    مجرم است ا  

قـوانين بـه طـور كلـي راه را          . دهند  يازده ايالت ديگر، آن را منشاء صدور رأي درموارد مربوط قرار مي           
جان باشـد،   گذارد كه متهم گرفتار اختالل عمده فكر يا هي          در شرايطي باز مي   » مقصر اما بيمار  «براي رأي   

به طوري كه هنگام ارتكاب عمل دچار اختالل قضاوت، رفتار و تشخيص واقعيت يا توان كنار آمدن بـا                   
رأي . كمتر از جنـون قـانوني اسـت   » بيماري رواني«با اين همه، تأثير اين   . مقتضيات عادي زندگي باشد   

تهم خطري را احساس كنند،     گذارد كه وقتي در م      دست اعضاي هيأت منصفه را باز مي      » مقصر اما بيمار  «
اين . ضمن محكوم ساختن او اطمينان داشته باشند كه به خاطر بيماريش تحت درمان قرار خواهد گرفت               

گيرند يا تا وقتي كـه حالـشان بـراي تحمـل محكوميـت                قبيل اشخاص يا درزندان تحت درمان قرار مي       
  . مانند مناسب شود در بيمارستان رواني مي

اي در حقـوق جـزا درآمـده          صورت گريزگاه عمـده     كه دفاع براساس جنون به      ننگراني عمومي از اي   
كاربرد اين نوع دفاعيه بسيار كمياب است و تبرئـه شـدن بـه خـاطر                . باشد، بسيار دور از واقعيت است     

رسند كه كـسي مـسئوليت        اعضاي هيأت منصفه به اكراه به اين باور مي        . تر است   جنون از آن هم كمياب    
دار نباشد و وكالي دعاوي نيز كه از احتمـال رد شـدن محمـل جنـون          رفتارش را عهده  اخالقي عمل و    

. شوند اطالع دارند، فقط از روي ناچاري به آن متوسل مي

پردازد؟  پاراگراف قبل از متن فوق، به احتمال قوي به بحث درباره كدام موضوع مي ـ1
بتال به اختالالت رواني هاي تشخيص توانايي كنترل رفتار در افراد م  مالك)1 
   ميالدي 1970هاي قبل از   قوانين مربوط به جنون در سال)2 
  هاي رواني از ديدگاه روانشناسي  تعريف اختالل)3 
   رويكرد حقوق غربي به موضوع مسئوليت حقوقي افراد در گذشته )4 
    هدف اصلي نويسنده در متن فوق، كدام است؟ـ2

سـازي مفهـوم جنـون و مبـاني      هـاي انجـام شـده در جهـت شـفاف         تـالش  ارائه بخشي از تاريخچه      )1  
گيري درباره جنون حقوقي  تصميم

ها و تعصبات اجتماعي   تأكيد بر لزوم تدوين مباني حقوقي به دور از جنجال)2 
   رفع نگراني عمومي درباره سوءاستفاده از جنون به عنوان محملي براي دفاع حقوقي )3 
زنـد،   واني دارد و دست به تبهكاري مـي رين سؤال كه قانون در برابر كسي كه اختالل        ارائه پاسخ به ا    )4 

چه بايد بكند؟ 
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............. .  پاراگراف دوم در ارتباط به پاراگراف اول، مطالب آن را ـ3
. دهد  در مقابل يك استثناء قرار مي)2    . كند كامالً رد مي )1 
. دهد  با مثالي توضيح مي)4  . دكش با ارائه مثالي به چالش مي )3 
  توان از متن نتيجه گرفت؟  يك از موارد زير را مي كدام ـ4

هـاي ايـن       با گذشت چندين دهه از اعمال تغييرات بر روي مفهوم جنون حقوقي در آمريكـا، دادگـاه                 )1  
. كنند كشور در برداشت و تحليل اين مفهوم كامالً متفاوت عمل مي

  . شود قوق جزاي آمريكا با شخص مجرم همانند يك بيمار برخورد مي در حال حاضر در ح)2 
هاي رواني ـ رفتاري و جرايم ناشي   محيطي در بروز اختالل امروزه حقوق جزا به نقش عوامل زيست )3 

  . دهد ها اهميت فراوان مي از آن
هـاي     دچـار اخـتالل    نِ اصالحات اعمال شده بر قانون دفاع از جنون، اميد به تبرئه شدن را در متهمـا                )4 

. رواني به ميزان زيادي كاهش داده است
هاي زير، بيشتر است؟  گيري يك از نتيجه موافقت نويسنده با كدامبا توجه به متن، احتمال  ـ5

  .  در تعريف مسئوليت حقوقي، شرايط رواني افراد از اهميت چنداني برخوردار نيست)1 
توسل به دفاع براساس جنون از مجازات بگريزد آنقدر پـايين اسـت              احتمال اينكه تبهكاري بتواند با       )2 

  . آميز است كه نگراني عمومي در اين مورد اغراق
 در احراز مسئوليت حقوقي، توانايي تشخيص درست از نادرسـت بـر درك مجـرم از عواقـب رفتـار        )3 

  . خود ارجحيت دارد
.  و اختياري بر كردار خود ندارد، تنبيه كند جامعه متمدن نبايد كسي را كه از لحاظ رواني كنترل)4 

)5( 

)10( 

كودكـان  . كنند، كودكان اوتيستيك نبوغ دارنـد       كودكان مبتال به اوتيسم هرگز ارتباط چشمي برقرار نمي        
يك قادر بـه نـشان دادن محبـت خـود نيـستند،             كنند، كودكان اوتيست    مبتال به اوتيسم هرگز صحبت نمي     

توانند به ديگـران لبخنـد بزننـد، كودكـان           اوتيسم يك بيماري رواني است، كودكان مبتال به اوتيسم نمي         
موارد فوق بسياري از باورهاي جامعـه نـسبت   ... . كنند و   آميز برقرار نمي    اوتيستيك تماس جسمي محبت   

اي متفـاوت درك      كه اين كودكان تحريكات حسي را به گونـه        اين در حالي است     . به اين كودكان است   
. شـود  هـا مـي   رتبـاط عـاطفي در آن  كنند و همين موضوع موجب مشكل در ابراز محبت و برقراري ا  مي
گـاهي اوقـات   . حقيقت، به دليل تنوع تظاهرات كلينيكي طيف تشخيص بيمار اوتيستيك مشكل است      در  

ها درجاتي از عقب ماندگي ذهني را نـشان            درصد از آن   80 ولي   كودكان مبتال به اوتيسم باهوش هستند     
در آزمايشات پاراكلينيكي كودكان مبتال به اوتيسم بايد عوامل قبل و بعد مـورد بررسـي قـرار                  . دهند  مي
  . تمام كودكان مبتال به اوتيسم بايد از نظر شنوايي مورد بررسي قرار گيرند. گيرد

هاي مختلفي وجود دارد و فاكتورهـاي متعـددي را در             سم، تئوري در مورد علل پيدايش بيماري اوتي     
زا و    دانند، از جمله عوامل ژنتيكـي، تغييـرات سـاختمان مغـز، مـواد حـساسيت                 بروز اوتيسم دخيل مي   
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)15( 

)20( 

)25( 

)30( 

)35( 

)40( 

شـد فاكتورهـايي مثـل وضـعيت          حتي قبالً تـصور مـي     . موارد ديگر  گي هوا و بسياري از    دها، آلو   آلرژن
اين اختالل ندارد، اما اينـك  ي و سطح تحصيالت والدين نقشي در بروز اقتصادي، اجتماعي، سبك زندگ  

كاني كه در   دنتايج تحقيقات در دانشگاه علوم پزشكي آمريكا نشان داد كه احتمال ابتال به اوتيسم در كو               
همچنين تحقيقـات نـشان داده      . شوند، به دليل آلودگي بيشتر، دو برابر است         ها متولد مي    نزديكي بزرگراه 

هاي اول پـس از       در سال هوا در دوران بارداري و تماس كودك با آلودگي          تماس مادر با آلودگي     است  
در نقطه مقابل در بـسياري      . شود  تولد، باعث تأخير رشد ذهني كودك و افزايش احتمال بروز اوتيسم مي           

ـ              زاز متون علمي پرهيز ا     وان شـده    برخي غذاها و مايعات، عاملي براي بهبود شرايط كودكـان بيمـار عن
ها، الك ناخن، اسپري مو و پودر رختشويي هم           ها، چسب   دوري از موادي مثل انواع مختلف رنگ      . است

 و روغـن جگـر      6ها مثـل ويتـامين ب       همچنين استفاده از برخي مواد غذايي و مكمل       . توصيه شده است  
 ژنتيكي، عوامل   توان گفت عالوه بر فاكتورهاي      پس مي . ماهي، سبب بهبود عاليم اين كودكان شده است       

  . كنند اي نيز در بروز و بهبود اين اختالل ايفاي نقش مي محيطي و تغذيه
در صورت مشاهده هرگونه رفتار غيرطبيعي كودك در هر سني، مراجعه به متخـصص اولـين قـدمي         

پزشـكان،    شناسـان و روان     پزشكان كودك و نوجـوان و سـپس روان          روان. است كه والدين بايد بردارند    
بسياري از والدين، زماني كه تشخيص اوتيسم براي كودكشان مطرح          . يان بسيار خوبي خواهند بود    راهنما
شـوند و بـا مراجعـه بـا           كنند و در واقع دچار نـوعي انكـار مـي            شود، برخورد مناسب با مسأله نمي       مي

وهـايي  گروهي ديگر تمام آرز. ها پيدا كنند متخصصان مختلف اميدوارند كه تشخيص ديگري را براي آن      
شوند، اما خوشبختانه     بينند و از هر گونه اقدامي نااميد مي         كه براي كودك خود داشتند را نقش بر آب مي         

هر چه اقدامات زودتـر انجـام       . توان به كودكان اوتيستيك كمك كرد       امروزه بيش از هر زمان ديگري مي      
  . شوند، نتايج بهتر خواهند بود

كودكـان   ده و در بعضي موارد درمان دارويي به بسياري از         هاي ويژه، حمايت خانوا     همچنين آموزش 
در حـال حاضـر، اميـد       . تر كمك خواهند كرد     مبتال به اوتيسم در رسيدن به تجربه زندگي هر چه طبيعي          

حتي بسياري از كودكاني كـه از       . اند  زيادي به پيشرفت كودكاني است كه درمان مناسب و مؤثري گرفته          
...  و هايي نظير آشـپزي،  در انجام كارهاي مشخص مثل پوشيدن لباس و مهارتاند،  نظر ذهني عقب افتاده   

هـاي تحـصيلي ماننـد خوانـدن، نوشـتن و             گروهي ديگر، مهـارت   . اند  هايي را از خود نشان داده       قابليت
اي حتـي بـه دانـشگاه         كنند و عده    بعضي دبيرستان را تمام مي    . محاسبات ساده را به دست خواهند آورد      

گـاه بـراي      تر اينكه هيچ    تر مداخالت درماني است و اما نكته مهم         كته مهم، شروع هر چه سريع     ن. روند  مي
امروزه تحقيقات علمي زيادي در مورد اين اختالل انجام شده است كه به نتايج              . شروع درمان دير نيست   
. اند بسيار عالي دست يافته
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  باشد؟   مييك از موارد زير، بهترين عنوان براي متن فوق كدامـ 6
گيـري آن بـراي        اوتيسم، اختاللي كه به درستي شناخته نـشده و هنـوز هـم علـل پيـدايش و شـكل                    )1  

. شناسان كامالً مشخص نيست روان
  از ژنتيك تا تربيت :  عوامل موثر در بروز و تشديد اوتيسم)2 
  علل پيدايش، اقدامات درماني، پيشگيرانه و آموزشي :  اوتيسم)3 
شناسـي اوتيـسم      هاي روان   جمعي نسبت به اوتيسم، باورهايي كه مبناي علمي برخي تئوري          باورهاي   )4 

. شد
  يك از موارد زير، توافق بيشتري دارد؟  برمبناي اطالعات درون متن، نويسنده با كدامـ 7

I.                        در معاينات كودكان مبتال به اوتيسم، بايستي تاريخچه فرد مبـتال از زمـان قبـل از ابـتال مـورد   
  . ررسي قرار گيردب

II.                      واكنش برخي والدين به ابتالي فرزندانشان به اوتيسم چنـان اسـت كـه ممكـن اسـت امكـان  
  . يابي به معالجه بهتر را سخت كند دست

III.          باشند امـا برخـي از ايـن عوامـل             عوامل متعدد و متنوعي در پيدايش بيماري اوتيسم دخيل مي
.  تأثيرگذارترندمانند شغل والدين نسبت به ديگر عوامل

 1( I و II  2( فقط I   3( II و III  4( I و III 
توان از متن فوق استنباط كرد؟  يك از موارد زير را مي كدام ـ8

  . باشد  تشخيص عارضه اوتيسم به دليل پيچيدگي افراد اوتيستيك، كاري بس دشوار مي)1 
ها توانايي داد و ستد عاطفي را خواهنـد      آن كان اوتيستيك درست و منطقي رفتار شود،      د چنانچه با كو   )2 

  . داشت
ها تحريكات حسي را       ارتباط عاطفي با كوكان مبتال به اوتيسم امري تقريباً غيرممكن است چرا كه آن              )3 

  . كنند اي ديگر درك مي به گونه
. جود داردها و رابطه مستقيمي بين توانايي كودكان اوتيستيك در برقراري ارتباط چشمي و نبوغ آن )4 
   اولويت بيشتري دارد؟   كدام مورد، در مواجهه با مشكل اوتيسم،ـ9

هاي تحصيلي به كودك مبتال به اوتيسم   حمايت خانواده با دادن تجربه زندگي روزمره و مهارت)1  
   حفظ ايجاد اميد بهبود در كودك با برقراري روابط عاطفي با او  )2 
   روابط اجتماعي و عاطفي خانواده  ايجاد تغيير در سبك زندگي و)3 
�نگتر مداخالت درماني   برخورد مناسب والدين هنگام تشخيص اوتيسم و شروع هر چه سريع)4  �
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  باشد؟   كدام مورد، توصيف مناسبي در خصوص نگرش نويسنده نسبت به اوتيسم ميـ10
ي والدين در مقابل اين بيمـاري       داند و واكنش منف      عاليم آن را با توجه به علل اين بيماري طبيعي مي           )1  

. خشمگين است
  . شود تر مي  در ابتدا انتقادي و كمي عاميانه و غيرعلمي است اما رفته رفته منطقي)2 
  . داند داند و درمان كامل آن را اگرچه سخت ولي ممكن مي  را مشكل جدي نميم اوتيس)3 
. بيان شده و با آن غيرمنطقي برخورد شده استآميز  ها معموالً اغراق رغم واقعيت  مشكل اوتيسم علي)4 

)5( 

)10( 

)15( 

)20( 

سـطوح و   «اصـل   » شناسـي   شناسي طبقاتي يا چينـه      زمين«شناسي بر پايه اصول اساسي        عد زماني باستان  ب
  .  اوايل قرن نوزدهم عنوان گرديد، استوار استدر» گرايان همگونه«كه توسط » طبقات
انـد و بـه       شناسي بر روي هـم قـرار گرفتـه          هاي زمين   كند كه اليه    تأكيد مي » سطوح و طبقات  «اصل  

هـاي قابـل    ها در مناطق ساحلي نيز از نمونه        ها و صخره    وجود سنگ . شود  مجسم مي » كيك«صورت يك   
يـك نمونـه سـنگ      (ترين اليه و طبقه پيدا شود         ه در پايين  بديهي است هر اثري ك    . آيند  شمار مي   توجه به 

، قبل از اينكه سطوح و طبقات فوقاني بر روي يكديگر قرار گرفته             )باشد يا اثري ساخته و پرداخته انسان      
تر از    تر، قديمي   به بياني ديگر، طبقات تحتاني    . باشند، چنين اثري در عمق و اليه تحتاني قرار گرفته است          

هـاي    اصل مشابهي نيز در مـورد محـل       . اند  تر قرار گرفته    هاي فوقاني   ي هستند كه در اليه    سطوح و طبقات  
هـا و آثـار ديگـر موجـود در سـطوح و               شناسي وجود دارد؛ بدين صورت كه ابزار و آثار خانـه            باستان
هـا    شان با طبقـاتي كـه در آن         هاي يك محل باستاني، در مورد طبقات سطوح و وضعيت همجواري            اليه

  . باشند گذاري مي اند، قابل تاريخ شدهكشف 
، بعـد زمـاني و مكـاني و ارتبـاط و            »مـاتريس «در نتيجه ثبت و ضـبط دقيـق         » شناسي   باستان  بافت«

شناسي، موضوعي بسيار فراگيرتر از صرف پيـدا          ساختار باستان . گردد  همجواري آثار و اشياء حاصل مي     
ختار، مربوط به اين است كه يـك اثـر چطـور و             سا: كردن يك محل، و وضعيتي در زمان و مكان است         

 كشف قرار گرفته  از زماني كه صاحب يا صـاحبان اثـر، آن را رهـا كـرده و برجـاي                       چگونه در محلِ  
هر كسي كه درصدد بررسي و بازسـازي        . اند تا زمان كشف مجدد، چه چيزهايي اتفاق افتاده است           نهاده

، لزوماً بايد به زمينه و بافت هر اثر توجـه و دقـت كامـل                هاي فرهنگي باستاني است     رفتار انسان يا نظام   
: گيرد اي به شرح زير قرار مي گانه بافت و ساختار تحت تأثير عوامل سه. داشته باشد

ـ نوع ساخت و شكل استفاده از يك شيء مصنوع يا خانه يا هر چيز ديگري توسط مالكان اصـلي                    1
 توجه به موقعيت خورشـيد در بعـدازظهرهاي         جهت واقع شدن يك محل زندگي ممكن است با        . آن

شناسي، بازسـازي و بررسـي گذشـته          فصل تابستان تعيين شود و به اين دليل كه هدف توجه باستان           
  . است، اين جنبة بافت و ساختار داراي اهميت بسياري است

ـ    برخي از موارد اكتشافي، مانند قبور و آرامگاه       . ـ نحوه قرار گرفتن شيء در زمين      2 لطنتي يـا   هاي س
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)25( 

)30( 

)35( 

)40( 

)45( 

)50( 

آثـار و   . انـد   آثار و بقايا، عمداً توسط اقوام و مردمان دوران گذشته در زير زمين دفن يا پنهان شـده                 
مخروبـه كـه متـروك       هـاي   و زيستگاه ها    خانه. اند  هاي طبيعي نابود شده     بقاياي ديگر به واسطه پديده    

لـيكن، يكـي از     . انـد    گرديـده  اند، در اثر جريان شن يا پوشش گياهي تدريجاً از نظرها ناپديـد              مانده
آميز كوه آتشفـشان      در ايتاليا، در اثر انفجار فاجعه     » هركوالنوم«شهرهاي دوران روم باستان موسوم به       

  . ، به سرعت زير خاكستر مدفون گرديد1979در اوت » وزوويوس«
هـا    درون آن آيا محل تدفين يا گور و بقايـاي         . ـ تاريخ و پيشينه بعدي اثر مدفون شده در زير زمين          3

كه آيـا محـل باسـتاني در اثـر      اند، يا اين هاي بعدي خراب شده يا به هم خورده     در اثر گورها و دفن    
   است؟  جريان آب از بين رفته

اول، شـناخت   : گيـرد   شناسي تحت تأثير دو جريان قرار مـي         بافت و محتواي هر اثر و مدرك باستان       
اند و دوم، وقـايع و رويـدادهايي    ته و مورد استفاده قرار دادهرفتار اوليه اقوام و مردماني كه آثار را ساخ        

  : هاي بعدي اتفاق افتاده است ها و زمان كه در دوره
شناسي است كه پس از عدم استفاده از سـوي            بافت و محتواي اوليه، در واقع بافت اصلي اثر باستان         

ـ       يكـي از پيكـارگران دوران   . دصاحبانش، از سوي انسان يا طبيعت مورد صدمه و آسيب واقع نشده باش
دهد و در سال      ها جان مي    ، در اثر زخمي شدن در جريان نبردي عليه ارتش رومي          »عصر آهن «موسوم به   

بازماندگان سريعاً جسد متـوفي را در  . شود به خاك سپرده مي» مايدن كاسل« ميالدي در محلي به نام    43
در اوخر دهه   » سِر مورتيمر ويلر  « شناس انگليسي   اند و تا زمان كشف آن توسط باستان         گودالي دفن كرده  

  . ها كامالً دست نخورده و عاري از هرگونه صدمه باقي مانده بود ، اسكلت1930
هاي بعدي مورد صدمه و آسيب قـرار گيـرد، بافـت     هرگاه بافت و محتواي اوليه اثري توسط فعاليت   

هايي صـدمه    در محدوده يك گورستان، اسكلتافتد كه كاوشگران  غالباً اتفاق مي  . آيد  ثانويه به دست مي   
 رهاي بعدي نيـز، قبـو      شوند كه در اثر دفن مردگان در دوره         كنند و متوجه مي     ديده و غيركامل كشف مي    

ديده » توتانخامون«نمونه چنين موردي در مقبره فرعون مصر به نام          . اند  مورد آسيب و تخريب قرار گرفته     
درون آرامگـاه را، در جـستجوي طـال و          االً لوازم و اشـياي اصـلي        شود كه دزدان و غارتگران احتم       مي
شود كه آثار و اشيا در اثـر          هاي ديگري نيز مشاهده مي      در موارد و نمونه   . اند  هاي قيمتي بر هم زده      روغن

. ريزنـد   شان خارج شـده و در هـم مـي           برخي عوامل طبيعي مانند باد و اوضاع اقليمي، از وضعيت اوليه          
هـاي منطقـه      مكشوف در طبقات شني رودخانـه     » عصر سنگ «ار و آالت دوران موسوم به       بسياري از ابز  

. انـد   شان حمل شـده     هاي دورتري از محل اصلي رسوبي       ها و محل     به بخش   ها،  اروپا در اثر بروز سيالب    
 »بافت و محتـواي ثانويـه     «بندي    اند، در طبقه    تمام اين آثار به هم ريخته كه از وضعيت اوليه خارج شده           

. گيرند قرار مي
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............ . شناسان براي تعيين تقدم و تأخر آثار مكشوفه خود، از   بر طبق متن، باستانـ11
  . جويند دهند، سود مي شناسي را تحت تأثير قرار مي  عواملي كه بافت و ساختار باستان)1 
  . كنند استفاده ميگردند،  اي كه در آن آثار باستاني مدفون مي  بافت و ساختار اليه)2 
  . كنند ريشه دارد، استفاده مي» شناسي شناسي چينه زمين« اصلي منطقي كه در )3 
. برند شناسي بهره مي هاي زمين شناسان درباره چگونگي تشكيل اليه  دانش تخصصي زمين)4 
............... .  اثري باستاني كه در اثر عوامل طبيعي تغيير وضعيت داده است، ـ12

. گيرد شناسان قرار مي  به لحاظ بازسازي و بررسي گذشته، بيشتر از آثار ديگر، مورد توجه باستان)1 
  . تواند متعلق به عصر سنگ باشد  مي)2 
  . شود  از نحوه قرار گرفتن آن در زمين تشخيص داده مي)3 
  . شناسي قابل بازيافت است شناسي طبقاتي يا چينه  از طريق اصول زمين)4 
  يك از موارد زير، با توجه به اطالعات مندرج در متن، صحيح است؟  دامك ـ13

I.                       تمام آثار باستاني كه به هر دليلي آسيب ديده و ديگر موجود نيستند، بافـت و محتـواي ثانويـه   
. شوند ناميده مي

II.گردند   اجساد دفن شده، بهترين نمونه از بافت و محتواي اوليه محسوب مي .  
III.  اي را از محل اصلي خود به محلي ديگر برده و مدفون كند، آن وسيله نه بافـت                    ل وسيله  اگر سي

  . و محتواي اوليه و نه بافت و محتواي ثانويه دارد
IV.كند هاي اوليه را به بافت ثانويه تبديل مي  جنگ يكي از عواملي است كه برخي بافت .

 1( I و IV  2( فقط I  3( فقط III  4(كدام   هيچ
  در كدام قسمت از متن، از قياس استفاده شده است؟ ـ14

   3 پاراگراف )4  7 پاراگراف )3   آخرين پاراگراف )2  2 پاراگراف )1  
يك از موارد زيـر،       هاي فرهنگي باستاني، به كدام       بر طبق متن، جهت دريافتن اطالعات در مجموعه        ـ15

بايد توجه خاص داشت؟ 
  شناسي  محتواي هر اثر و مدرك باستان اوليه يا ثانويه بودن بافت و )1 
 شناسي  شناسي طبقاتي يا چينه از اصول زمين» سطوح و طبقات« اصل )2 
. اند  تعيين دقيق محلي كه آثار باستاني، نخستين بار در آنجا قرار گرفته)3 
�نگ . دهند شناسي را تحت تأثير قرار مي  عواملي كه بافت و ساختار باستان)4  �
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  : ييراهنما
براي پاسخگويي به سؤاالت اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شـده، مـورد                   

تـري بـراي آن سـؤال         كنيد پاسخ مناسب    اي را كه فكر مي      تجزيه و تحليل قرار دهيد و سپس گزينه       
ال ؤهاي مطرح شده در هر س       هر سؤال را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت          . است، انتخاب كنيد  

رسد،   تر به نظر مي     و نتايجي كه بيان شده و بيان نشده ولي قابل استنتاج است، پاسخي را كه صحيح               
  . انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنيد

راين بـراي عـضو شـدن در تـيم          ببنـا . پوشند  مي» الف«همه اعضاي تيم تنيس، كفش تنيس مارك         ـ16
. بپوشيد» الف«تنيس، بايد كفش مارك 

  مورد، نوع منطق به كار رفته، مشابه منطق موجود در متن فوق است؟ در كدام 
تـان صـبح بـه        خواهيد نامـه    بنابراين اگر مي  . شوند   تمام مرسوالت پستي، قبل از ظهر تحويل داده مي         )1  

  . مقصد برسد، بايد آن را روز قبل پست كنيد
بنـابراين بـراي    . شت سر خواهند گذاشت    تمام افرادي كه سه مقاله بنويسند، اين دوره را با موفقيت پ            )2 

  .  در اين دوره، بايد سه مقاله بنويسيد موفقيت
بنابراين براي پولدار شـدن، بايـد در ايـن محلـه            . هاي اين محله به افراد پولدار تعلق دارند          تمام خانه  )3 

. اي بخريد خانه
  . اعت بايد سه باشدبنابراين س. دهند فروشي ساعت سه را نشان مي هاي ساعت  همه ساعت)4  
ـ  استانداردهاي سختگيرانه در استخدام، دليل اصلي كمبود نيروي كـار در مـدارس دولتـي ن            ـ17 . ستي

گونه بهبودي در شرايط كـاري و         هاي اخير معلمين هيچ     كمبود معلم اساساً به اين دليل است كه در سال         
  . زايش نيافته استاند و حقوقشان متناسب با حقوق مشاغل ديگر، اف شان نديده حقوقي
يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شوند، به بهترين وجـه، ادعاهـاي فـوق را تأييـد                       كدام
  كند؟  مي
اي، از عوامـل رهـا كـردن شغلـشان             خيلي از معلمين معتقدند كه حقوق پايين و فقدان آزادي حرفـه            )1  

. باشد مي
. شوند بت به معلمين پيشين، وارد اين شغل مي امروزه معلمين بيشتري با تحصيالت باالتر نس)2 
  . باشد  بعضي از معلمين معتقدند كه استانداردهاي باال براي استخدام، عوامل كمبود نيرو مي)3 
  .  در صورت وجود استانداردهاي سخت، بيشتر معلمين شاغل اكنون مشغول به كار نبودند)4 

 منطقي  :دوم بخش 
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بـه جـاي    .  انتخاب تشك تختخـواب خـود كنـد        بايست زمان قابل توجهي را صرف        هر فردي مي   ـ18
بايـست    سفارش دادن يك تشك از روي كاتالوگ و يا صرفاً رفتن به مغازه و نگاه كردن، هر كس مـي                   

ايـن كـار ايـن      . تشك جديد را براي مدتي به خانه بياورد و روي آن بخوابد و بعد اقدام به خريد كند                 
دانند كه    بسياري از مردم نمي   .  خريد خود را انجام دهد     آورد كه خريدار با چشم باز،       امكان را فراهم مي   

تواند خود باعـث مـشكالت        شود و اين مي     ها مي   انتخاب غلط تشك، موجب ناراحتي ناخودآگاه در آن       
مردم بايد به اين امر توجه كنند كه ما نصف عمـر خـود را               . دايم در بخش زندگي ناخودآگاه آنان شود      

  . بريم در خواب به سر مي
كدام است؟  رد جمله آخر، وقتي كل متن در نظر گرفته شود، عملك
  . سازد اي مبهم در متن را روشن مي  معني جمله)1 
  .  نكته اصلي متن است كه كل متن جهت اثبات آن نگاشته شده است)2 
  . گيري متن آورده شده است  عبارتي است كه در تأييد نتيجه)3 
. اي از متن آورده شده است هت بيان خالصهاي نامرتبط است كه صرفاً ج  نكته)4 
مورخان اين دشمني را به وسـيله       .  ژوليوس سزار، سردار بزرگ رومي، منفور همه ساكنين روم بود          ـ19

اين مدارك حاكي از آن است كه در        . اند  مدارك متعددي مربوط به شرايط خاص مرگ سزار نشان داده         
سياسـتمداران و سـناتورهاي     . ن به قتل رساندن او بـود      پايان، حتي بهترين دوست او، بروتوس، خواها      

  . چيني زدند رومي نيز براي قتل او دست به توطئه
............. . خطاي موجود در استدالل فوق، آن است كه نويسنده 

  . شود  به نظرِ مراجعي فاقد صالحيت متوسل مي)1 
، درباره بخـشي از آن گـروه نيـز صـادق          گمان بر آن دارد كه هر چيز كه در مورد گروهي صدق كند             )2 

. است
  . كند  از يك ناكامي براي اثبات يك ادعا به عنوان مدركي جهت انكار آن ادعا استفاده مي)3 
گيـري     از تجزيه و تحليل يك گروه كوچك كه نمايانگر جامعه كل مورد نظر نيست، دست به نتيجـه                  )4 

  . زند مي
واقعيت اين است كه در سـه سـال   .  فوران كند تقريباً قطعي استامسال» الف«كه كوه   احتمال اين  ـ20

ايـن افـزايش در     . گذشته هر سال و در هشت دهه گذشته تا به حال، هر دهه يك بار فوران كرده است                 
هاي آتشفشاني به اين معنا است كه فشار داخل كوه در حال زياد شدن است و به زودي منجـر                      فعاليت

اگر اين اتفـاق  . نظير آن را قبالً هرگز به خود نديده است        » الف«د كه كوه    به يك فوران عظيم خواهد ش     
 متري محلي قرار دارند كه جريان مواد مذاب سال گذشته به آنجا رسـيد،               100بيفتد، روستاهايي كه در     

. ها را فرابگيرد، بايد از سكنه خالي شوند كه مواد مذاب آن قبل از اين
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  موجود در استدالل فوق است؟ يك از عبارات زير، فرض  كدام
 متر دورتر از جايي كه سال گذشـته بـه           100 اگر يك فوران عظيم اتفاق بيفتد، مواد مذاب حداقل تا            )1  

. آن رسيدند، پيشروي خواهند كرد
  .  فشار داخلي كوه آتشفشاني، تا زمان انفجار كوه افزايش خواهد يافت)2 
تـر خواهـد      هاي قبلي ثبت شده در دنيا عظيم         از تمامي فوران   ،»الف«عظيم قريب به وقوع كوه      وران   ف )3 

. بود
  . يه يك روستا از سكنه خواهد شدل امسال سبب تخ »الف« كوه )4  
هـا   كه بـه آن   كنند، خطر اين    هاي مركزي شهر تردد مي      در ساعات پاياني شب در خيابان     كساني كه    ـ21

كه، افـرادي كـه ديروقـت در          اول اين . نقش دارند چندين عامل در اينجا     . دستبرد زده شود، زياد است    
كـه،    دوم اين . كند  كنند معموالً تنها هستند و خطر دزدي، افراد تنها را بيشتر تهديد مي              ها تردد مي    خيابان

هـاي   كه، خيابـان  سوم اين. ها بيشتر است اگر فرصت مناسبي موجود باشد، احتمال حمله دزدان در شب       
بر اين اساس، واضح است كـه احتمـال دزدي   . خيزتر هستند قاط شهر جرممركزي شهر نسبت به ساير ن 
هاي مركزي رفت و آمد دارد، نسبت به كسي كه در همان زمان در ساير                 از كسي كه ديروقت در خيابان     

  . كند، بيشتر است نقاط شهر تردد مي
كند؟  ن را تقويت ميگيري مت  بهتر از بقيه موارد، نتيجه كدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود،

  . آورند ها در شب دزدان را از مناطق خروجي شهر به مركز شهر مي  اتوبوس)1 
. شود  در تمامي مناطق شهر به جز مركز آن، به مردم فقط در ساعات روز دستبرد زده مي)2 
  .  در مركز شهر نسبت به ساير مناطق شهر، دزدان بيشتري وجود دارد)3 
  .زنند تا در حومه شهر ر مناطق مركزي شهر به مردم دستبرد ميد دزدان بيشتر )4 
كنند و بـه واسـطه تمايـل بـه پـول درآوردن و اسـتفاده از                   هاي فوتبال دانشگاه را ترك مي       ستاره ـ22

كـرد،    فوتبال بازي مـي Xاگر . شوند اي مي هاي حرفه شهرتشان براي ايجاد تغيير مثبت در دنيا وارد ليگ   
ايجاد تغييـر مثبـت در جهـان وارد    براي   اين استثناها باشد، زيرا او به واسطه تمايل          توانست يكي از    مي

 .دانشگاه شد
كند؟   گيري متن را رد مي يك از موارد زير، اگر صحيح فرض شود، نتيجه كدام
  . ندگاه قادر به ايجاد تغيير مثبت در جهان نيست كنند، تقريباً هيچ اي بازي مي  كساني كه فوتبال حرفه)1 
اند، هرگز از شهرتشان بـراي هـدف پـول            ي كه واقعاً توان بالقوه خودشان را شناخته       لهاي فوتبا    ستاره )2 

  . كنند درآوردن استفاده مي
ايـن انگيـزه     در موقع تـرك دانـشگاه از   شوند،  افرادي كه با انگيزه ايجاد تغيير مثبت وارد دانشگاه مي       )3 

  . تهي هستند
. كند، يك فوتباليست است اي بازي مي  كه در يك ليگ حرفهXاست  بر همه ثابت شده )4 
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دهـد، بلكـه همچنـين از رابطـه           مـي  هـايي كـه درمـانگر       درماني نـه تنهـا از توصـيه         فوايد روان  ـ23
كه اين رابطـه ممكـن اسـت در       با وجود آن  . شود  گردد، حاصل مي    اي كه به بيمار ارائه مي       گرانه  حمايت

 مخارج زيادي شود، بسياري از بيماران، نگراني درمانگر بـراي سالمتيـشان             طول ساليان متمادي موجب   
بـا ايـن وجـود،      . داننـد   را واقعي و اين رابطه همدردانه را عامل اصلي بهبود سالمت روحي خود مـي              

 درصد از روابـط درمـانگر ـ بيمـار بعـد از ايـن كـه بيمـار         8مطالعات اخير نشان داده است كه تنها 
  . كند دهد، ادامه پيدا مي كند، پايان مي  را كه در آن پول پرداخت ميهاي رسمي مالقات

............ . اگر عبارت فوق، صحيح فرض شود، اين نيز صحيح است كه بگوييم 
  . هاي روحي را بدون تجويز دارو درمان كنند توانند بيماري  درمانگرها مي)1 
درمـاني   كننده مهم در رونـد روان  ، يك عامل درماندرماني حاصل شود  اگر درمان فقط از طريق كتاب      )2 

  . حذف شده است
دهند، ممكن است بـه سـالمت روحـي بيمارانـشان              درمانگرهايي كه ارتباط خود با بيمار را پايان مي         )3 

. كمك كنند
  . يابد شان باز هم ادامه مي درماني  درصد از بيماران، بعد از اتمام روان8 روند بهبود )4  
مجموعـه  . يك فرد به ارزيابي چگونگي اعمال سابق او بستگي دارد         » خوب بودن «ت درباره    قضاو ـ24

ناميدن يك نفـر، تنهـا      » خوب«بنابراين،  . شود  او محسوب مي  » خوبي«كارهاي نيك يك فرد، تنها معيار       
اي از اعمال خوب اوست و هرگز ضامن خوب بـودن كارهـاي متـصور و آينـده او      كننده مجموعه  بيان
. نيست
  اي است كه در استدالل فوق وجود دارد؟  هاي زير، داراي همان نقيصه يك از استدالل كدام
هاي امتيازآوري است      موفق ناميده شدن يك بازيكن بسكتبال، الزاماً در ارتباط مستقيم با تعداد پرتاب             )1  

هـاي يـك بـازيكن        ببنابراين هيچ قضاوتي درباره توفيق آتي پرتـا       . كه او تا به حال انجام داده است       
  . توان كرد  نمي شود، بسكتبال كه موفق محسوب مي

يگانـه  » با ورزشكاران صحبت كـردن    «صحبت با ورزشكاران است و       وظيفه يك روانشناس ورزشي،      )2 
اي دربـاره يـك روانـشناس ورزشـي كـه بـا ورزشـكاران              لذا هيچ نكته  . دليل استخدام شدن او است    

  . كند، روشن نيست صحبت نمي
در صورت عدم   . شوند  ، سياستمدار ناميده مي   »سط مردم برگزيده شدن   وت« سياستمداران الزاماً برمبناي     )3 

بيني آينده يك فرد در عرصـه سياسـت    لذا پيش. توان سياستمدار ناميد برگزيده شدن، يك فرد را نمي 
  . پذير است با علم بر نظرات آينده عموم امكا

شود كه در گذشته به امور مـديريتي اشـتغال داشـته      يك مدير شناخته مي يك مدير الزاماً به اين دليل    )4 
  . كننده هيچ موضوعي در ارتباط با او نيست دارد، تعيين» مدير«لذا صرف اين كه فردي لقب . است

 زيـادي   ةهاي حاميان بخشند    كه بتواند به كار خود ادامه دهد، نيازمند كمك          براي آن » الف« مؤسسه   ـ25
هاي مالياتي نياز دارند تا بتوانند به مؤسـسه            حاميان بخشنده به آينده مالي خوب يا معافيت        اين. باشد  مي
توجـه نيـاز دارد تـا بـه گـروه             دولت به يك بودجه اضافي يا يك مدير اجرايي بي         . كمك كنند » الف«

.  نيستتوجه هاي مالياتي بدهد و مدير اجرايي دولت، اصالً بي معافيت» الف«حاميان اقتصادي مؤسسه 
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هـاي    يك از فرضيه    هايي دريافت كند و دولت مازاد درآمد نداشته باشد، كدام           ، كمك »الف«اگر مؤسسه   
زير، صحيح است؟ 

  . هاي دولت است براي ادامه كار، وابسته به كمك» الف« مؤسسه )1 
. بوده است» الف«توجه، يكي از حاميان مؤسسه   يك مدير اجرايي بي)2 
  . داده شده است» الف«الياتي به حاميان مؤسسه هاي م  معافيت)3 
  . رو دارند ، آينده مالي خوبي پيش»الف« حاميان بخشنده مؤسسه )4 
اي خود براي گذرانـدن       ريزي تعطيالت دو هفته     يك زن و شوهر شاغل بدون فرزند، در حال برنامه         ـ  26

تواند كار خود      دوم فروردين مي   مرد در هفته اول و    . هستند» مشهد«و يك هفته در     » كيش«يك هفته در    
تواند دو هفته پشت سـر هـم          زن مي  .تواند دو هفته پشت سر هم مرخصي بگيرد         را تعطيل كند، اما نمي    

مرد حاضر است بـه تنهـايي       . تواند كار خود را تا هفته دوم فروردين ترك كند           اما نمي مرخصي بگيرد،   
اند كه هرگز قبل از مشهد نبايـد بـه كـيش              عقيده  مها ه   به كيش سفر كند، اما به مشهد نه و هر دوي آن           

  . بروند
گيري كرد؟   نتيجهتوان نمييك از موارد زير را  با توجه به وضعيت توصيف شده در فوق، كدام

  .  مرد به كيش سفر نخواهد كرد)1 
  .  اين زوج، به تعطيالت جداگانه نخواهند رفت)2 
  .  زن به مشهد سفر نخواهد كرد)3 
. زوج، دو هفته تعطيالت را با هم به سر نخواهند برد اين )4 
كردنـد و حـدوداً        ساعت در هفته كار مي     40 ميليون فرانسوي به طور ميانگين       30،  2004 در سال    ـ27
دهنـد كـه      اين ارقام نشان مـي    . آور است    ميليون فرانسوي بر اين باور بودند كه شغلشان بسيار مالل          25

كردنـد، شغلـشان را        ساعت در هفته كـار مـي       40 كه با ميانگين بيش از       كمي از افرادي  جمعيت نسبتاً   
  . دانستند آور نمي مالل

كدام مورد، بيانگر وجود نقصي منطقي براي اين استدالل است؟ 
. گيرد ها وجود نداشته باشد، ناديده مي  اين احتمال را كه ممكن است تقريباً هيچ شباهتي ميان گروه)1 
  . دهد هايي با عاليق دوگانه را در كنار هم قرار مي  درباره گروهگيري  دو نتيجه)2 
  . گيري ديگر نيز باشند توانند مبناي چندين نتيجه كند كه مي گيري مي  براساس شواهدي نتيجه)3 
  . كنند گيري آن، براساس فرضياتي است كه يكديگر را نقض مي  نتيجه)4 
 حمله و تعـدادي از مـردم را   Xها به منطقه  آن. اند ن آمده تا به حال بارها موجودات فضايي به زمي ـ28

ها   البته اين فضايي  . ها تحقيق كنند    اند تا روي آن     ها و مزارعشان در اين منطقه به سفينه خود برده           از خانه 
ها قصد حملـه بـه        ها دارد؟ اگر آن     اين كار چه نفعي براي آن     . اند  رسماً موجوديت خود را اعالم نكرده     

ها خود را آماده سازيم و        خواهند ما باخبر شويم تا بتوانيم در مقابل آن          داشته باشند، مسلماً نمي   جايي را   
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كنند؛ چرا كه اين امر باعث        ها تحقيق كنند، حضور خود را اعالم نمي         خواهند روي انسان    ها مي   چون آن 
. خواهد شددار  ها خدشه آنخواهد شد تا ما رفتارمان را عوض كنيم و در نتيجه، مشاهدات 

يك از موارد زير، در متن فوق، مفروض است؟  كدام
 . اند و ممكن است به سياره ما نيز يورش ببرند  موجودات ناشناخته، قبالً به سيارات ديگر حمله كرده)1 
آيند، فقط در صدد حمله به آن يا بـه دنبـال مطالعـه روي                 اي كه به كره زمين مي       موجودات ناشناخته  )2 

  . ستندنوع بشر ه
ها، در مورد بشر اطالعـات باارزشـي بـه دسـت               موجودات فضايي ممكن است با مطالعه روي انسان        )3 

. آورند
  . اند  موجودات فضايي از لحاظ تكنولوژي قادر به رفتن به تمام نقاط كره زمين نبوده)4  
ـ              خانواده خوشبخت، خانواده   ـ29 ه بـا هـم شـام       اي است كه همه اعضاي آن، حداقل چهار بار در هفت
بايست يكي از ايـن       كه يك خانواده براساس يك روال منظم با هم شام بخورند، مي             براي اين . خورند  مي

كه همگي بـراي      اي داشته باشند و يا اين       هاي پرمشغله   اعضاي خانواده نبايد برنامه   : دو شرط برقرار باشد   
ـ     هـيچ . با هم بودن، حاضر به اختصاص دادن زمان الزم باشند          اي پرمـشغله حقيقتـاً       دون برنامـه  كـس ب

همچنين يك خـانواده تنهـا      . ها بايد كار كنند تا احساس خوشبختي نمايند         خوشبخت نيست، زيرا انسان   
  . در صورتي خوشبخت است كه هر يك از اعضايش خوشبخت باشند

ـ        يك از موارد زير، در خـصوص خـانواده          اگر اطالعات باال را بپذيريم، كدام      د، اي كـه خوشـبخت باش
  صحيح است؟ 

.  اعضاي يك خانواده حق ندارند به خوشبختي فردي خود فكر كنند)1  
  .  اعضاي خانواده نبايد پرمشغله باشند)2 
.  اعضاي خانواده بايد منظماً از حال هم خبر بگيرند)3 
  .  اعضاي خانواده بايد براي يكديگر وقت بگذارند)4 
برخـي راننـدگان، راننـدگان كـاميون        .  در بزرگراه هـستند     فقط رانندگان كاميون، رانندگان خوبي     ـ30

. بنابراين بعضي از رانندگان، رانندگان خوبي در بزرگراه هستند. هستند
  يك از موارد زير، از نظر نحوه استدالل، شبيه استدالل فوق است؟  كدام
بنـابراين، بعـضي   .  كننـد تواننـد پـرواز   بعضي حيوانات پردار نمـي . توانند پرواز كنند ها مي   فقط اردك  )1  

  . ها حيوانات پرداري هستند اردك
بنـابراين  . شـوند   هاي اداري با آجر ساخته مـي        بعضي از ساختمان  . اند  ها از آجر ساخته شده       فقط خانه  )2 

  . هاي اداري، خانه هستند بعضي از ساختمان
بنـابراين بعـضي از   .  امن هـستند ها فقط بزرگراه. اند، امن هستند هايي كه با بتن ساخته شده     فقط جاده  )3 

  . هاي ساخته شده از بتن، امن هستند بزرگراه
. بعـضي از كانگروهـا مـادر هـستند        . جمهورهاي آينده را به دنيا بياورنـد        توانند رئيس    فقط مادرها مي   )4 

. جمهورهاي آينده را به دنيا بياورند نند رئيساتو بنابراين بعضي از كانگروها مي
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  : راهنمايي
سؤاالت را به دقت بخوانيد و پاسخ       . گيرد  در اين بخش، توانايي تحليلي شما مورد سنجش قرار مي         

  . صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيد

.  پاسخ دهيد37 تا 31با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

نه لزوماً   (D و   A  ،B  ،C ، هر كدام يكي از بيماران خود به اسامي        T و   S  ،O  ،Uچهار پزشك به اسامي     
، با رعايت قوانين زير معرفي      4 يا   3،  2،  1را براي انجام آزمايش به يكي از چهار آزمايشگاه          ) به ترتيب 

  . كنند مي
• B و C كه بيمار Uشوند  معرفي نمي2 و 1هاي   نيستند، به آزمايشگاه .
• Tكند ، بيمار خود را به آزمايشگاهي با شماره زوج، معرفي مي .
.  نيستندUهاي فرد، پذيراي بيمار پزشك  مايشگاهآز •
• D بيمار پزشك ،Uنيست  .  

 بيمـارش را بـه      Oهاي متوالي معرفي كنند،        بيماران خود را به دو آزمايشگاه به شماره        S و   T اگر   ـ31
كند؟  كدام آزمايشگاه معرفي مي

  1( 3  2( 2  3( 1  4( 4  
 ، بيمار پزشـك اول و شـماره آزمايـشگاهِ         )است به چپ  از ر (يك از موارد زير، به ترتيب          در كدام  ـ32
توان تعيين كرد؟   پزشك دوم را به طور قطع ميبيمارِ
  1( U و T   2( T و O   3( O و T  4( T و U   
تـوان     چند بيمار را مـي     باشند، آزمايشگاهِ ) نه لزوماً به ترتيب    (O و   S بيماران پزشكان    D و   B اگر   ـ33

مشخص كرد؟ 
   فقط دو بيمار)2    ار  فقط يك بيم)1 
كدام از بيمارها   هيچ)4      هر چهار بيمار )3 
شود؟   معرفي مي2 كدام پزشك، به آزمايشگاه شماره  بيمارِـ34

  1( T 2( S  3( O   4( U

باشند، بيمار  ) نه لزوماً به ترتيب    (U و   O پزشكان    پذيراي بيمارانِ  3 و   2هاي شماره     اگر آزمايشگاه  ـ35
توان به طور قطع مشخص كرد؟  ا ميچند پزشك ر

   فقط دو پزشك)2     فقط يك پزشك )1 
كدام از پزشكان   هيچ)4    هر چهار پزشك  )3 

تحليلي : سوم بخش 
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توان به طور قطع مشخص كرد؟   چند بيمار را مي باشد، هم پزشك و هم آزمايشگاهSِ بيمار C اگر ـ36
 فقط دو بيمار )2 هر چهار بيمار  )1 
كدام از بيمارها   هيچ)4  فقط يك بيمار )3 
شان را، چند      آزمايشگاه نهتوان به طور قطع مشخص كرد و          شان را مي     پزشك نه تعداد بيماراني كه     ـ37

  نفر است؟ 
  1( 3  2( 2  3( 1  4( 4 

.  پاسخ دهيد45 تا 38با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

به اسامي زهرا، مريم و سيما، قرار است هر كدام          سه دانشجوي دختر ساكن در يك خوابگاه دانشجويي         
را با رعايت قوانين زير، در جاكفشي اتاق مشترك خود          ) چكمه، ورزشي، مجلسي  (سه نوع كفش خود     

هر طبقه فقط به يك نـوع       . جاكفشي داراي سه طبقه و هر طبقه داراي سه قسمت مجزا است           . قرار دهند 
. كفش اختصاص دارد

. هر كدام از افراد، بايد در ستون دوم قرار بگيردحداقل يك نوع كفش از  •
. چكمه مريم در ستوني بايد قرار بگيرد كه كفش ورزشي سيما در آن قرار گرفته است •
. حداقل دو نوع كفش، در ستون سوم بايد متعلق به يك نفر باشد •
. يرد كفش ورزشي خودش يا باالي چكمه زهرا قرار بگكفش مجلسي سيما بايد در رديف زيرِ •

يك از موارد زير، در خصوص محل قرار گـرفتن             اگر چكمه سيما در ستون سوم قرار بگيرد، كدام         ـ38
كفش ورزشي زهرا، لزوماً صحيح است؟ 

  . گيرد  كنار كفش ورزشي سيما قرار مي)2  . گيرد  باالي كفش مجلسي سيما قرار مي)1 
. گيرد كفش مجلسي خود زهرا قرار مي باالي )4  . در ستون دوم قرار نمي گيرد )3 
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هاي سيما در يك ستون مشترك قـرار بگيـرد، آن دو كفـش، كـدام مـورد                     اگر دو كفش از كفش     ـ39
  تواند باشد؟  مي
(I ورزشي و مجلسي   

(II ورزشي و چكمه   
(III مجلسي و چكمه   
  1( I و III  2( I و II  3( فقط I  4( I ،II و III

يـك از     هاي ورزشي او داشته باشد، كـدام        دورترين فاصله ممكن را از كفش     هاي مريم،      اگر چكمه  ـ40
؟ باشد نميهاي زهرا صحيح  موارد زير، در خصوص چكمه

. هاي مجلسي مريم قرار دارد  در ستوني قرار گرفته است كه كفش)1 
  . هاي سيما قرار دارد  در رديف كناري چكمه)2 
  .  داردهاي مجلسي خود زهرا قرار  زيرِ كفش)3 
. هاي ورزشي مريم قرار دارد  در ستوني قرار گرفته است كه كفش)4 
 دو كفش از سيما قرار بگيرد، بـاالي كفـش مجلـسي سـيما، كفـش                  اگر دو كفش زهرا، دقيقاً زيرِ      ـ41

گيرد؟  ورزشي چه كسي قرار مي
  . توان تعيين كرد  نمي)4   سيما )3   زهرا )2   مريم )1  
هـاي مـريم را در        هاي زهرا را در ستون اول، كفـش         ها، كفش   الع از محدوديت   اگر فردي بدون اط    ـ42

هـا بـا    هاي سيما را در ستون سوم قرار داده باشد، حداقل با چنـد جابجـايي كفـش                  ستون دوم و كفش   
  توان قوانين را برقرار ساخت؟ يكديگر، مي

  1( 2   2( 3  3( 4   4( 1   
يـك از    كـدام ،قرار بگيـرد هاي زهرا در ستون اول    مه اگر كفش مجلسي مريم در ستون سوم و چك         ـ43

  هاي ورزشي سيما، لزوماً صحيح است؟  موارد زير، در خصوص كفش
 .گيرد هاي مجلسي زهرا قرار مي  باالي كفش)2  . گيرد هاي مجلسي مريم قرار مي  باالي كفش)1  
. گيرد  مريم قرار ميهاي ورزشي ش كنار كف)4   . گيرد هاي ورزشي زهرا قرار مي  كنار كفش )3  
توانند قرار بگيرند؟  هاي زهرا در ستون اول مي  در چند حالت، فقط يكي از كفشـ44

   3 )4   صفر )3  1 )2  2 )1  
هاي مجلسي    ، كدام مورد، در خصوص كفش     نگيرنداگر هيچ دو كفشي از مريم در يك ستون قرار           ـ  45

  باشد؟  سيما، لزوماً صحيح مي
(I ِي سيما قرار داردهاي ورزش  كفشزير .  

(IIباالي چكمه مريم قرار دارد  .  
(IIIهاي مجلسي مريم قرار دارد  كنار كفش .
 1( I و III  2( I و II  3( II و III  4( I ،II و III 
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  : راهنمايي
هـاي كمـي، اسـتعداد        اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سؤاالت كمي، شامل مقايـسه            

  . ، تشكيل شده است...تي، حل مسأله وعددي و رياضيا
  توجه داشته باشيد به خاطر متفاوت بودن نوع سؤاالت اين بخش از آزمون، هر سؤال را براساس                   ••••

. اي كه در ابتداي هر دسته سؤال آمده است، پاسخ دهيد دستورالعمل ويژه

ـ         53 تا   46هر كدام از سؤاالت     : راهنمايي ؤال را در پاسـخنامه   را به دقت بخوانيد و جـواب هـر س
  . عالمت بزنيد

شان به شكل مقابل، اعدادي را نوشـته          اي، بر روي آجرهاي ديوار خانه       اي با رعايت قاعده     پسربچهـ  46
  ، كدام است؟ X. است

  1( 0  2( 16  3( 44  4( 28 
به جاي عالمت سؤال، كدام عدد مناسب است؟ ـ 47

8 6 
16 11 
37 24 
 58 ؟

  1( 92   2( 74  3( 94  4( 84   
هـا را بـه       هـا و مـستطيل      دو چوب كبريت، مجموع تعداد مربع      قرار است از طرح زير، با برداشتن         ـ48

اين تعداد حداقل، كدام است؟ . حداقل برسانيم

 1( 5  2( 6  3( 12  4( 7 

كميتي : بخش چهارم 

 X 8 

28  18 

12  4 

70 18  6 

25  11  1 
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ـ            5/3ها     هندوانه كه ميانگين وزن آن     120فروشي     ميوه ـ49 وب و   كيلـوگرم اسـت را بـه دو دسـته مرغ
 كيلـوگرم اسـت،     5/1 كيلوگرم و ميـانگين وزن دسـته دوم          9/3غيرمرغوب كه ميانگين وزن دسته اول       

هاي دو دسته، كدام است؟  اختالف تعداد هندوانه. كند تقسيم مي
100 )4   .توان تعيين كرد نمي )3  80 )2   60 )1

اگر در  . ن استفاده شده است    محصول توليدي يك كارخانه، از تعدادي كارت       89951 براي جابجايي    ـ50
ها از تعداد محصوالت موجـود        هر كارتن، تعداد يكساني از محصول وجود داشته باشد و تعداد كارتن           

تواند باشد؟  ها كدام مي در هر كارتن، كمتر باشد، تعداد كارتن
  311 )4  . توان تعيين كرد  نمي)3  307 )2  293 )1  
ه همسرش و مابقي را بـين دو پـسر و سـه دختـرش تقـسيم      هايش را ب     درصد از دارايي   16 فردي   ـ51
مادر خـانواده هـم سـهم خـود را بـين فرزنـدان بـا                ). برد  هر پسر دو برابر هر دختر، سهم مي       (كند    مي
ترين پـسر، چنـد درصـد بيـشتر از            بزرگ. كند  تقسيم مي ) هر دختر دو برابر هر پسر     (هاي عكس     نسبت
  ترين خواهر سهم برده است؟  كوچك

  1( 8  2( 14  3( 10   4( 12 
 دو الگوي كامالً مشابه، مطابق شكل زير          نخي را به دو قسمت مساوي تقسيم كرده و با هر قسمت،            ـ52
 و در نوبـت دوم، الگـو را از          Aدر نوبت اول، الگو را از نقطه        . سازيم  مي) يك مربع همراه دو قطرش    (

  بت اول به نوبت دوم، كدام است؟ نسبت مدت زمان سوختن كل الگو در نو. زنيم  آتش ميBنقطه 

 1( +

+

1 2

1 2 2
  2( +

+

1 2

1 3 2
  3( +

+

1 2

1 2
  4( +

+

1 2

2 2

مجمـوع  . و هفتم آن به صورت زير داده شده اسـت         ) دهگان(هاي دوم      رقمي، رقم  13 از يك عدد     ـ53
   چند است؟ B و Aاختالف .  است15م متوالي هر سه رق

B5 6 A

 )13(  )12(  )11(  )10(  )9(  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  يكان

 4 )4   صفر )3  2 )2  1 )1 

A

B
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و » الـف «، شامل دو مقدار يا كميت هستند، يكي در ستون           56 تا   54هر كدام از سؤاالت     : راهنمايي
دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با توجه به دستورالعمل، پاسخ             مقادير  . »ب«ديگري در ستون    

: صحيح را به شرح زير تعيين كنيد
  .  را عالمت بزنيد1بزرگتر است، در پاسخنامه گزينه » الف«  اگر مقدار ستون •••• 
  .  را عالمت بزنيد2بزرگتر است، در پاسخنامه گزينه » ب«  اگر مقدار ستون •••• 
  .  را عالمت بزنيد3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزينه » ب«و » الف«مقادير دو ستون    اگر •••• 
و » الـف «اي را بين مقـادير دو سـتون             اگر براساس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه          •••• 

.  را عالمت بزنيد4تعيين نمود، در پاسخنامه گزينه » ب« 

هـم چيـده    ها نيز رسم شده، مطابق شـكل زيـر، كنـار              رهاي هر يك از آن    تعدادي مستطيل كه قط    ـ54
  . اند شده

 »ب«ستون  » الف«ستون   
 ها  تعداد مستطيلها  تعداد مثلث 

. و يك مربع در اختيار داريم يك مكعب ـ55
 »ب«ستون  »الف«ستون 

تـوان    تعداد حـاالت مختلفـي كـه مـي        
 بـرش مـستقيم،   11را با حداكثر    مكعب  
 .  مكعب مستطيل يكسان تقسيم كرد8به 

توان   تعداد حاالت مختلفي كه مي    
 4هايي مستقيم، به      مربع را با برش   

  . مستطيل يكسان تقسيم كرد
  مطابق شكل زيـر، كنـار يكـديگر چيـده         ) در سه رنگ سفيد، مشكي و خاكستري      ( مداد رنگي    12 ـ56
  . اند شده

 »ب«ستون  »الف«ن ستو
تعداد حاالت مختلفي كه با انتخـاب دو        

تــوان صــورت داد،  مــداد مجــاور مــي
طوري كه حـاالت از لحـاظ تركيـب           به

  . رنگ مدادها با هم متفاوت باشند

تعــداد حــاالت مختلفــي كــه بــا 
تـوان   انتخاب سه مداد مجاور مـي  

صورت داد، به طوري كه حاالت      
از لحاظ تركيب رنگ مـدادها بـا        

  . هم متفاوت باشند
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 تـا   57هـاي     متن زير را به دقت بخوانيد و براساس اطالعات موجود در جدول، به سؤال             : راهنمايي
  .  پاسخ دهيد60

هاي كشور در     يكي از استان  ) برحسب هزار مگاوات ساعت   (اطالعات زير، در مورد ميزان مصرف برق        
و » صـنعتي «،  »كـشاورزي «،  »عمـومي «،  »خـانگي « در پـنج بخـش       1390چهار دوره متوالي در سـال       

است كه متأسفانه در اثر تاخوردگي كاغذ، اطالعات يك سـطر و يـك سـتون آن در                  » روشنايي معابر «
 درصد مصرف بخش عمومي بوده و       25دانيم كه مصرف بخش صنعتي در هر دوره،           مي. نيستدسترس  

  .  است درصد داشته20مصرف دوره سوم نسبت به دوره قبل خود، رشدي معادل 

 روشنايي معابر صنعتي كشاورزي عمومي خانگي نوع مصرف
 34 19 68 171 1دوره 

 70 15 100 560 2دوره 

 3دوره 

 64 21 116 669 4دوره 

 تقريباً چند درصد از كل مصرف دوره سوم، مربوط به بخش خانگي بوده است؟ ـ57
 1( 11/87  2( 11/82  3( 72/72  4( 21/81 
ف بخش صنعتي در دوره سوم، چند واحد بوده است؟  مصرـ58

  1( 30   2( 90  3( 75  4( 45   
 در طول اين چهار دوره، مصرف برق در بخش كشاورزي، چند درصـد از كـل بـرق مـصرفي را                      ـ59

  دهد؟  تشكيل مي
  1( 3/5  2( 5/2  3( 4/3  4( 2/4 
 است؟ هاي دوم و چهارم، صحيح مصرف برق دورهكل  كدام مورد، در خصوص ـ60

.  واحد از مصرف دوره چهارم، كمتر است117 مصرف دوره دوم، )1 
.  واحد از مصرف دوره چهارم، كمتر است110 مصرف دوره دوم، )2 
.  واحد از مصرف دوره دوم، بيشتر است129 مصرف دوره چهارم، )3 
�نگ.  واحد از مصرف دوره دوم، بيشتر است115 مصرف دوره چهارم، )4  �
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 متن اول

  : خالصه متن
ايـن  كـه   اشـاره دارد    . 1970هاي كشور امريكا در دهـه         تعريف حقوقي واژه جنون در دادگاه      :پاراگراف اول 

  . استبوده تعريف بسيار گسترده 

تبرئـه سوءقـصدكننده بـه جـان        :  ارائـه يـك مثـال بـراي نـشان دادن ايـراد در قـانون فـوق                   :پاراگراف دوم 
  .  تعريف جنون محدودتر شد1984لذا در سال . شم عمومي را برانگيختجمهور امريكا خ رئيس

 ».باشـد   شخص مجرم است اما گرفتار اختالل روانـي مـي         «: يك رأي در دادگاه ميشيگان     :پاراگراف سوم 
اين رأي احتمال تبرئه متهم به دليـل        . ها مورد استقبال قرار گرفت      از سوي ساير دادگاه   » مقصر اما بيمار  «رأي  

  . را به شدت كاهش دادجنون 

اي در حقـوق   نگراني عمومي از اين كه دفاع بر اساس جنون به صـورت گريزگـاه عمـده              :پاراگراف چهارم 
  . جزا درآمده باشد، بسيار دور از واقعيت است

   2ـ گزينه 1
ه پاراگراف دوم، به موضوع جنـون در اوايـل دهـ          . پردازد   مي 70دهه  پارگراف اول، به موضوع جنون در طي        

لذا اگر قرار باشد پاراگرافي به متن اضـافه شـود، در            . هاي اخير   پاراگراف سوم به موضوع جنون در دهه      . 80
  .  ميالدي صحبت خواهد كرد70خصوص قوانين مربوط به جنون پيش از دهه 

  3ـ گزينه 2
ـ         «هدف اصلي متن    . نتيجه اصلي متن در پاراگراف چهارم آمده است        وء رفـع نگرانـي عمـومي دربـاره س

در اولويـت بعـدي     ) 3(نسبت بـه گزينـه      ) 1(هر چند گزينه    . باشد   مي »استفاده از جنون براي تبرئه متهمان     
  . باشد مي
  3ـ گزينه 3

 از تعريـف  70تبرئه شدن سوء قصدكننده به جان ريگان با استناد به قانون دهـه   (پاراگراف دوم، با ارائه مثال      
  . كشد پاراگراف اول را به چالش مي) جنون

 ـ گروه علوم انساني1391سال پاسخ 

 درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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   4ـ گزينه 4
. باشد دقيقاً بيان ديگري از پاراگراف چهارم مي) 4(گزينه 
   2ـ گزينه 5

  . بيان ديگري از پاراگراف چهارم است) 2(گزينه 

 دوممتن 

  : خالصه متن
انگارانـه قلمـداد      پس ايـن باورهـا را سـاده       س. بيان بيماري اوتيسم از منظر عموم افراد جامعه        :پاراگراف اول 

  . داند  به بررسي در اين نوع بيماران را ضروري ميكرده و نياز

اي نيز در بـروز و بهبـود ايـن اخـتالل               عالوه بر فاكتورهاي ژنتيكي، عوامل محيطي و تغذيه         :پاراگراف دوم 
  . كنند ايفاي نقش مي

در صورت مشاهده هر گونه رفتار غيرطبيعي كودك، مراجعه بـه متخـصص، اولـين گـام از                   :پاراگراف سوم 
  . زيرا هر چه اقدامات زودتر انجام شوند، نتايج بهتر خواهند بود. والدين استسوي 

از دارو، در درمـان   اسـتفاده  هاي ويژه، حمايت خانواده و گـاهي اوقـات   شهمچنين آموز  :پاراگراف چهارم 
  . داند اوتيسم مؤثر مي

   3ـ گزينه 6
) پاراگراف سوم ( اقدامات درماني    ،)راف دوم پاراگ(زيرا متن به علل پيدايش اوتيسم       . صحيح است ) 3(گزينه  

  . پرداخته است) پاراگراف چهارم(و اقدامات پيشگيرانه و آموزشي 
  . زيرا خيلي جزئي است و صرفاً در پاراگراف دوم به آن پرداخته است. صحيح نيست) 2(گزينه 
  . زيرا خالف ادعاي متن هستند. غلط هستند) 4(و ) 1(گزينه 
  1ـ گزينه 7

  : كنيم ها را بررسي مي  يك از گزارهصحت هر
فاكتورهـايي مثـل   «: هـايي بـراي آن ارائـه داده اسـت           در پـاراگراف دوم مثـال     .  صحيح است  (I) گزاره   ����

وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سبك زندگي، سـطح تحـصيالت والـدين، بـه دنيـا آمـدن در نزديكـي                    
دهد كـه تاريخچـه فـرد مبـتال بـه              نشان مي  »...ها، تماس مادر با آلودگي هوا در دوران بارداري و           بزرگراه

  . اوتيسم حائز اهميت است
بـسياري از والـدين، زمـاني كـه         «:  در پاراگراف سوم به آن اشاره شده است        . صحيح است  (II) گزاره   ����

لـذا از ايـن جملـه        ».كنند  شود، برخورد مناسب با مسأله نمي       تشخيص اوتيسم براي كودكشان مطرح مي     
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كنش برخي والدين به ابتالي فرزندانشان به اوتيسم چنان اسـت كـه ممكـن اسـت                 وا« :توان نتيجه گرفت    مي
  » .شوند يابي به معالجه بهتر را سخت كند و از هرگونه اقدامي نااميد مي امكان دست

م برشـمرده اسـت، امـا    بيماري اوتيـس در پاراگراف دوم عوامل مختلفي براي      .نيست صحيح   (III) گزاره   ����
  . ا قائل نشده استه اولويتي بين آن

   2ـ گزينه 8
تـوان بـه ايـن جملـه از پـاراگراف اول       همچنين مي. كند  جمله اول پاراگراف چهارم اين موضوع را تأييد مي        

كننـد و     اي متفاوت درك مي     اين در حالي است كه اين كودكان تحريكات حسي را به گونه           «: اشاره كرد 
  » .شود ها مي وع موجب مشكل در ابراز محبت و برقراري ارتباط عاطفي در آنهمين موض

   4ـ گزينه 9
مراجعه به متخصص اولين قدمي است كه والـدين         «در پاراگراف سوم به اين موضوع اشاره شده است كه           

  » .هر چه اقدامات زودتر انجام شوند، نتايج بهتر خواهند بود. ... بايد بردارند
   4ـ گزينه 10

در پاراگراف اول نويسنده معتقد است كه عمـوم افـراد جامعـه درك درسـتي از بيمـاري اوتيـسم ندارنـد و                        
  . آميزي نسبت به اين بيماران وجود دارد و اغراقباورهاي نادرست 

 سوممتن 

  : خالصه متن
.  استالهام گرفته شده» شناسي طبقاتي زمين«از اصول » شناسي بعد زماني باستان« :پاراگراف اول

هـاي    كـه در اليـه    تر از سطوح و طبقاتي هستند         تر، قديمي   طبقات تحتاني : شناسي   اصل زمين   :پاراگراف دوم 
  . شناسي وجود دارد هاي باستان  اصل مشابهي نيز در مورد محل⇐⇐⇐⇐.تر قرار دارند فوقاني

يك اثـر چگونـه     : ساختار. و مكاني حائز اهميت است    بعد زماني   » شناسي باستاني   بافت«در   :پاراگراف سوم 
بافـت  . در محل كشف قرار گرفته و از زماني كه صاحب اثر، آن را رها كرده، چه چيزهايي اتفاق افتاده است      

  : گانه زير است و ساختار تحت تأثير عوامل سه

ـ نوع ساخت و شكل استفاده از يك شيء چگونه بوده است؟ 1 :پاراگراف چهارم

 نحوه قرار گرفتن شيء در زمين چگونه بوده؟ ـ2 :اگراف پنجمپار

ـ تاريخ و پيشينه بعدي اثر مدفون شده در زمين چيست؟ 3 :پاراگراف ششم

اول، شناخت رفتـار اوليـه اقـوامي كـه آثـار را             : بافت و ساختار تحت تأثير دو جريان است        :پاراگراف هفتم 
  . ره هاي بعدي اتفاق افتاده ستساخته؛ دوم، وقايع و رويدادهايي كه در دو

�نگ �
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بافت اصلي اثر سالم باقي مانده و دستخوش آسيب از سوي انـسان             : محتواي اوليه بافت و    :پاراگراف هشتم 
  . و طبيعت نشده است

هـاي بعـدي مـورد صـدمه و           هرگاه بافت و محتواي اوليه اثري توسـط فعاليـت         : ثانويهبافت   :پاراگراف نهم 
  . آسيب قرار گيرد

   3زينه ـ گ11
  . دارد» شناسي شناسي چينه زمين«ريشه در » شناسي بعد زماني باستان«بر اساس پاراگراف اول و دوم 

اي بررسـي     بايد بافت و ساختار اليه    » شناسي  بافت باستان «زيرا براي   . صحيح نيست ) 2(توجه شود كه گزينه     
  . شود
   3ـ گزينه 12

هـا، تـشخيص داده       اسـت، و اشـاره شـده از نحـوه اسـتقرار آن             معرفي شده     »بافت ثانويه «در پاراگراف آخر    
  . شوند مي
   1ـ گزينه 13
  : كنيم  صحت هر گزاره را بررسي مي�
  .  پاراگراف هشتم به اين موضوع پرداخته است. صحيح است(I) گزاره ����
 بافـت و     به عنوان يك    »سِر مورتيمر ويلر  « در پاراگراف هفتم، جسد دفن شده        . صحيح نيست  (II) گزاره   ����

 بـه عنـوان يـك بافـت و          »ها و مقبره فرعـون      گورستان«در پاراگراف هشتم    . محتواي اوليه معرفي شده است    
  . محتواي ثانويه آمده است

جايي به وسيله عوامل طبيعي، در رده بافت و محتـواي              در پاراگراف هشتم، جابه    . غلط است  (III) گزاره   ����
  . گيرد ثانويه قرار مي

هاي اوليه را دستخوش تغيير       تواند يكي از عواملي باشد كه بافت         زيرا جنگ مي   .ح است  صحي (IV) گزاره   �
  . كند مي
  1ـ گزينه 14

  . قياس شده است» شناسي اصل زمين«با » شناسي بعد زماني باستان«در پاراگراف دوم، 
   4ـ گزينه 15

ـ          «: به جمله آخر پاراگراف سوم توجه كنيد       ازي رفتـار انـسان يـا       هر كسي كه در صـدد بررسـي و بازس
  » .هاي فرهنگي باستاني است، لزوماً بايد به زمينه و بافت هر اثر توجه و دقت كامل داشته باشد نظام

�نگ  . است) 4(زيرمجموعه گزينه ) 1(دقت كنيد كه گزينه  �
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 4ـ گزينه 16
  : در صورت مسأله آمده است

نابراين براي عضو شـدن در تـيم تنـيس،          ب. پوشند  مي» الف«همه اعضاي تيم تنيس، كفش تنيس مارك        «
   ».بپوشيد» الف«بايد كفش مارك 

 نـشان دهـيم، در واقـع سـاختار          Bرا بـا    » پوشيدن كفش مارك الف   « و   Aرا با   » عضويت در تيم تنيس   «اگر  
: باشد منطقي متن به صورت زير مي

» . استA شرط الزم براي B هستند، بنابراين Bها، Aهمه «
: باشد ساختار منطقي اين گزينه به صورت زير مي. استنادرست ) 1(گزينه 

 ». استC شرط الزم Dبنابراين .  هستندB  ها،Aتمام «
: باشد ساختار منطقي اين گزينه به صورت زير مي. نادرست است) 2(گزينه 

. تكه با ساختار منطقي متن سؤال متفاوت اس» . استB شرط الزم براي Aبنابراين .  هستندBها، Aتمام «
: باشد ساختار منطقي اين گزينه به صورت زير مي. نادرست است) 3(گزينه 

. با ساختار منطقي متن سؤال متفاوت است» . استB شرط الزم Aبنابراين .  هستندBها، Aتمام «
  .گزينه دقيقاً مشابه متن سؤال نيستالبته ساختار منطقي اين . درست است) 4(گزينه 
 و استدالل متن شباهت وجود دارد و آن هـم درسـت بـودن هـر دو                  )4 (بين گزينه از يك نظر ديگر،      :تذكر

. هستند) مغالطه( نادرست 3 تا 1هاي  استدالل است، در حاليكه گزينه
 1ـ گزينه 17

. متن به دنبال بيان دليلي براي كمبود معلم در مدارس است
: پذيرد متن رابطه علت و معلولي زير را مي
 ����  كمبود معلم در مدارس               ⇐⇐⇐⇐مناسب كار  حقوق و شرايط نا

: كند و رابطه علت و معلولي زير را رد مي
 ����  كمبود معلم در مدارس      ⇐⇐⇐⇐ضوابط پيچيده و مشكل استخدامي  

  : پردازيم ها مي حال به بررسي گزينه
ل و در نتيجه كمبود صحيح است، زيرا حقوق كم و شرايط نامساعد كار را علت اصلي ترك شغ) 1(گزينه 

  . داند معلم مي
  . ارتباطي به متن ندارد، زيرا در متن درخصوص سطح سواد معلمان صحبتي نشده است) 2(گزينه 

غلط است، زيرا ضوابط پيچيده و مشكل استخدامي را عامل اصلي كمبود معلم در مدارس ) 3(گزينه  
  . كند يف ميداند، در حالي كه خالف ادعاي متن است و متن را تضع مي

در . داند غلط است، زيرا ضوابط پيچيده و مشكل استخدامي را علت كمبود معلم در مدارس مي) 4(گزينه 
  . كند، نه تقويت واقع اين گزينه متن را تضعيف مي

 منطقي  پاسخ سؤاالت

�نگ �
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خـواه، محمـد وكيلـي؛        استعداد تحـصيلي دكتـري؛ هـادي مـسيح        «تري از متن، در كتاب        ترجمه مناسب  ::::تذكرتذكرتذكرتذكر

  . ارائه شده است» 1، تست )تقويت استدالل(پنجم مبحث تحليل متن انه فرهنگ؛ درس انتشارات كتابخ

   1گزينه ـ 18
  : خالصه متن به شرح زير است

  . شود   انتخاب غلط تشك، باعث مشكالت دايم در بخش زندگي ناخودآگاه مي••••
  . در عبارت فوق، منظور از زندگي ناخودآگاه مشخص نيست

زنـدگي  «بـريم كـه منظـور نويـسنده از      يرا از جمله آخر متن به اين نكته پـي مـي       ز ؛ درست است  )1(گزينه  
  . شود ، نصف عمر است كه در خواب سپري مي»ناخودآگاه

يك » بريم  نصف عمر خود را در خواب به سر مي        « روشن است كه اين عبارت كه        ؛ نادرست است  )2(گزينه  
  . اي و فرعي در متن است نكته حاشيه

روشن نيست تـا جملـه آخـر        » ناخودآگاه« زيرا اصوالً تا قبل از جمله آخر، مفهوم          ؛ست است  نادر )3(گزينه  
  . تأثيري در رد يا قبول آن داشته باشد

  .  زيرا مطابق توضيح داده شده، جمله آخر به بحث متن مربوط است؛ نادرست است)4(گزينه 
   4ـ گزينه 19

ن و سناتورهاي رومي و حتي بهترين دوسـت ژوليـوس           سياستمدارابا استناد به اين كه      در اين استدالل    
  .  بوده استهمه ساكنين رومگيرد كه او منفور  اند، نتيجه مي سزار، خواهان به قتل رساندن او بوده

. توان به كل مجموعـه نـسبت داد         در حالي كه ويژگي مشترك چند عضو از يك مجموعه را الزاماً نمي            
  . اشدب اين همان خطاي قالبي انديشيدن مي

  . نادرست است، زيرا سياستمداران و سناتورهاي رومي الزاماً فاقد صالحيت نيستند) 1(گزينه 
  : نادرست است، اين گزينه به شكل زير بايد اصالح شود) 2(گزينه 
  » . آن گروه نيز صادق استكلگمان بر آن دارد كه هر چيز كه در مورد گروهي صدق كند، درباره «

  . ست، زيرا ارتباطي با موضوع بحث نداردنادرست ا) 3(گزينه 
  . كند  زيرا به درستي به خطاي قالبي انديشيدن اشاره مي،درست است) 4(گزينه 
   2ـ گزينه 20

  : توان به شكل زير بيان نمود خالصه متن را مي

هاي  روند رو به افزايش فعاليت
⇐  هاي گذشته آتشفشاني در سال

اخل كوه  دفشار
⇐ در حال زياد شدن

به زودي كوه، فوران عظيمي از 
  .مواد آتشفشاني خواهد داشت

 متري محل جريان مواد مذاب 100روستاهايي كه تا ⇐
 . خالي شونددر سال گذشته قرار دارند، بايد از سكنه
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  : ان مهم وجود دارد فرض پنه2در استدالل فوق، 
  . همچنان ادامه خواهد داشتهاي آتشفشاني،  ـ روند رو به افزايش فعاليت1
متري محل جريان مواد مذاب      100 تا شعاع    حداكثرـ در فوران عظيمي كه پيش رو است، مواد مذاب           2

  . يابند در سال گذشته جريان مي
زيرا منطقاً براي پيشگيري از     .  جايگزين شود  »كثرحدا« بايد با كلمه     »حداقل«كلمه   نادرست است،    )1(گزينه  

  .  دامنه فوران مواد مذاب آتشفشاني را مالك تخليه سكنه قرار دادحداكثرخسارات جاني بايد 
  . كند درست است، زيرا يكي از مفروضات پنهان متن را بيان مي) 2(گزينه 
  . شود نادرست است، زيرا از متن چنين برداشتي نمي) 3(گزينه 

  .  از سكنه خالي خواهد شد، نه يك روستاروستاهانادرست است، زيرا در متن آمده است كه ) 4(زينه گ
   2گزينه ـ 21

 دليل را به شرح زير براي زياد بودن خطر دستبرد زدن بـه كـساني كـه در شـب هنگـام در                        3در متن   
  : كنند، ذكر كرده است هاي مركزي تردد مي خيابان
   ـ تنها بودن اين افراد1
  .  در شبحمله دزدانبيشتر ـ احتمال 2
  هاي مركزي شهر نسبت به ساير نقاط شهر  خيزتر بودن خيابان ـ جرم3

دانـيم   مـي . كند  مقايسه ميساير نقاط شهرهاي مركزي نسبت به   در ادامه احتمال دزدي در شب را در خيابان        
هاي مركزي و ساير نقاط شهر يكـسان          بانبين خيا تأثير آن    موضوعيت ندارد، زيرا     2 و   1در اين مقايسه دليل     

  . محور اصلي استدالل نويسنده استخيزتر بودن خيابان مركزي شهر  جرماما دليل سوم، يعني . است
هاي مركزي شهر داللت دارد، اما لزوماً         خيز بودن خيابان    نادرست است، هر چند اين گزينه به جرم       ) 1(گزينه  

  . كند ر نقاط شهر داللت نمي بودن آن نسبت به سايتر خيز جرمبر 
دانـد پـس بـا        احتمال دزدي در شب را در ساير نقاط شـهر كـامالً منتفـي مـي               درست است، زيرا    ) 2(گزينه  

  . توان نتيجه گرفت كه احتمال دزدي در شب در مناطق مركزي شهر بيشتر است قطعيت كامل مي
هـر  ( نيست و بـه طـور كلـي    در شبي  نادرست است، زيرا اين دليل خاص افزايش احتمال دزد        ) 3(گزينه  

  شـب  بـر كه در مقايسه انجام شده در متن، تأكيد           كند، در حالي    اين احتمال را بيشتر مي    ) روز  موقعي از شبانه  
  .  بوده است

  . ساير نقاط شهر مقايسه شده نه با حومه شهر نادرست است، زيرا مناطق مركزي شهر با  )4(گزينه 
  .  اطمينان پيدا كرد)2(توان از درستي گزينه  ها هم مي كنيك قطعيت گزارهدر اين سؤال با كمك ت :نكته

�نگ  . ها بيشتر است  از ساير گزينهفقط به دليل كلمه )2(قطعيت گزينه  �
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  3ـ گزينه 22
: شوند اي مي هاي حرفه كنند و وارد ليگ  دليل دانشگاه را ترك مي2هاي فوتبال به  ستارهمطابق متن، 

  رآوردن ـ تمايل به پول د1
  ـ استفاده از شهرت براي ايجاد تغيير مثبت 2

  : استدالل متن را به صورت زير خالصه كردتوان  پس مي

تمايل بـه ايجـاد تغييـر       ( كه در زمان ورود به دانشگاه، شرط سوم          xبر اساس اين استدالل، در مورد شخص        
تـرك دانـشگاه و   (كـرد، نتيجـه اسـتدالل     بازي مي  ، فوتبال    xكه اگر   گيرد    نتيجه مي را دارد،   ) مثبت در جهان  
  : هاي زير است اين استدالل مبتني بر فرض. شد حاصل مي) اي هاي حرفه ورود به ليگ

  .  تمايل به پول درآوردن داردxـ 1
  .  فوتبال بازي كند، ستاره فوتبال خواهد شدxـ صرف اينكه 2
  . رود به دانشگاه دارد، پايدار خواهد ماند در زمان وxـ انگيزه ايجاد تغيير مثبت در جهان كه 3
  . كند  در حال حاضر فوتبال بازي نميxـ 4

كنـد، بلكـه    هاي استثنايي فوتبال باشد را رد نمـي        يكي از ستاره   xنادرست است، زيرا امكان اينكه      ) 1(گزينه  
  . ردب  ايجاد تغيير مثبت در جهان زير سؤال ميفها را در نيل به هد نايل شدن اين ستاره

  . گيري متن ندارد نادرست است، زيرا ارتباطي به نتيجه) 2(گزينه 
، نتيجـه را تـضعيف   بنـابراين برد و  درست است، زيرا يكي از فرضيات پنهان متن را زير سؤال مي   ) 3(گزينه  

  . كند مي
نجر مد، اما   بر  هر چند اين گزينه نيز، يكي از مفروضات پنهان متن را زير سؤال مي             .  نادرست است  )4(گزينه  

  . شود به رد نتيجه نمي
   2ـ گزينه 23

گرانه او به بيمـار        روان درماني هم از طريق ارائه توصيه توسط درمانگر و هم رابطه حمايت             ،مطابق متن 
  . شود البته حفظ اين رابطه در طول ساليان متمادي موجب مخارج زيادي مي. رساند فايده مي

توسـط درمـانگر شـامل تجـويز دارو نيـز      توصيه ن اشاره نشده كه ارائه نادرست است، زيرا در مت   ) 1(گزينه  
  . شود يا خير مي

ستاره فوتبال بودن

تمايل به پول درآوردن

تمايل به ايجاد تغيير مثبت در جهان

اي هاي حرفه ترك دانشگاه و ورود به ليگ
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درست است، زيرا مطابق متن و بنا به نظر بسياري از بيماران، رابطـه همدردانـه ميـان درمـانگر و                     ) 2(گزينه  
ابطـه، يـك     بهبود سالمت روحي بيمار است، بنابراين در صورت عـدم اسـتفاده از ايـن ر                عامل اصلي بيمار،  

  . عامل مهم درماني در روند روان درماني حذف شده است
  . نادرست است، زيرا بر خالف پيام متن است) 3(گزينه 
 متمـادي پـس از دوره روان         سـاليان (نادرست است، زيرا ممكن است بسياري از بيماران تا مدتها           ) 4(گزينه  
 درصـدي   8 اما الزاماً جزو     ،ادامه دهند ) اخت پول با پرد (رابطه خود را با درمانگر به صورت رسمي         ) درماني

نباشند كه بعد از اين دوره ارتباط رسمي، رابطه خود را با درمانگر به صورت غيررسـمي و بـدون پرداخـت               
  . پول ادامه دهند

شان سالمت خود را كامالً به دسـت آورنـد و             از طرفي ممكن است برخي بيماران بعد از اتمام روان درماني          
  . ه تداوم ارتباط با درمانگر نداشته باشندنيازي ب
   1ـ گزينه 24

توان به آينده تعميم داد و در ادامه          روند گذشته را الزاماً نمي    : كند  در متن به يك انتقاد قابل قبول اشاره مي        
  . به يك مصداق آن اشاره شده است

  . پردازد ميدرست است، زيرا به مصداق ديگري از انتقاد مطرح شده در متن ) 1(گزينه 
  . زيرا ارتباطي به قابل تعميم نبودن يك ويژگي در گذشته و حال به آينده ندارد. نادرست است) 2(گزينه 
  . ته و حال به آينده نداردشارتباطي به قابل تعميم نبودن يك ويژگي در گذزيرا . نادرست است) 3(گزينه 
كننـده هـيچ    تعيـين « بخش پاياني جمله، بـه جـاي   براي اصالح اين گزينه، بايد در.  نادرست است  )4(گزينه  

  » .ضامن مدير بودن او در آينده نيست«بگوييم » موضوعي در ارتباط با او نيست
   4گزينه ـ 25

: باشد ساختار منطقي متن به شرح زير مي

  : دانيم مي
~) .توجه نيست  مدير اجرايي دولت، اصالً بي� T) 
 (P) .هايي دريافت كرده است كمك» الف«سسه  مؤ�
  (S ~) . دولت مازاد درآمد ندارد�

 بودجه اضافي دولت
S

 توجه مدير اجرايي بي
T 

يا

حاميان مالي آينده 
خوبي دارند 

Q 
يا

لي از حاميان ما
 ماليات معاف هستند

R 

دريافت كمك توسط 
از حاميان » الف«موسسه 

(P) نگ� �
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: يعني
~ : مطابق قاعده عكس نقيض S, ~ T ~ R⇒⇒⇒⇒

: يعني

: از طرفي، داريم
P , ~ R Q⇒⇒⇒⇒ ∗

:  را خواهيم داشت كه طبق قاعده عكس نقيضQ ~در غير اين صورت 
~ Q , ~ R ~ P⇒⇒⇒⇒

   :بنابراين.  تناقض دارد(P)كه با اطالعات متن 

  . كند دريافت مي) از حاميان مالي خود(هايي را  نادرست است، زيرا طبق متن مؤسسه الف كمك) 1(گزينه 
  . شود نادرست است، زيرا از متن نتيجه نمي) 2(گزينه 
توجه است و نه دولـت بودجـه اضـافي             مدير اجرايي دولت بي    نادرست است، زيرا مطابق متن نه     ) 3(گزينه  

  . داده نشده است» الف«هاي مالياتي به حاميان مؤسسه  دارد، بنابراين قطعاً معافيت
  . درست است كه در باال توضيح داده شد) 4(گزينه 
   3ـ گزينه 26

  : از متن نتايج زير قابل استخراج است
  . گيرد خصي مي هفته اول را مر2 مرد يكي از )1
  . تواند مرخصي بگيرد  زن هفته دوم را مي)2
  .  سفر به كيش قطعاً بعد از سفر به مشهد خواهد بود)4

4 3,
←←←←   5( سفر مشترك قطعاً به كيش نخواهد بود .

. تواند دو هفته پشت سر هم مرخصي بگيرد  مرد نمي)6

.تواند انجام شود  سفر مشترك در هفته دوم مي)3 ⇐

 توجه نبودن مدير اجرايي دولت بي

بودجه اضافي دولت  عدم

⇒⇒⇒⇒عدم معافيت مالياتي حاميان مالي  و

 »الف«دريافت كمك توسط مؤسسه 

 عدم معافيت مالياتي حاميان مالي

⇒⇒⇒⇒يان مالي آينده خوبي دارندحام  و
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6 4,
←←←←   7(مرد قطعاً به كيش سفر نخواهد كرد  .

4 2,
←←←←   8(  قطعاً به كيش سفر نخواهد كردزن .

.  مرد به تنهايي به مشهد سفر نخواهد كرد)9
9 7,

←←←←   10( مرد قطعاً به تعطيالت جداگانه )نخواهد رفت) سفر تنهايي .
  : ه بنابراين نتيجه اين است ك

  » .روند زن و مرد در هفته دوم با هم به سفر مشهد مي« )11
  7نتيجه بند : درست است) 1(زينه گ

  11نتيجه بند : درست است) 2(ينه گز
  .  است11در تناقض با نتيجه بند : درست استنا) 3(گزينه 
ـ        : درست است ) 4(گزينه   ، 2مطـابق بنـد   . (رداين زن و مرد تنها هفته دوم تعطيالت را با هم به سر خواهند ب

  .) تواند مرخصي بگيرد زن هفته اول را نمي
  . توان از متن نتيجه گرفت را نمي) 3(لذا عبارت گزينه 

  1ـ گزينه 27
 جامعـه آمـاري     2 جامعه آماري مختلف بيان شـده اسـت و ارتبـاط ميـان               2 گزاره در مورد     2در متن   

  . مشخص نشده است
ها را بـه هـم        توان ويژگي آن    و جامعه آماري بر هم منطبق نيستند و نمي        زيرا الزاماً د  درست است،   ) 1(گزينه  

 جامعه آماري متفاوت از هم باشند، نسبت دادن ارتباط ساعت كـاري             2بنابراين چنانچه اعضاء اين     . ربط داد 
  . آور دانستن شغل نادرست خواهد بود و مالل
  . شود  گروه از متن نتيجه نمي در اين دوعاليق دوگانهنادرست است، زيرا وجود ) 2(گزينه 
 بر اين باور است كه      ليكند و   نادرست است، زيرا اين گزينه به طور ضمني نتيجه متن را تأييد مي            ) 3(گزينه  

گيـري    آيد، در حالي كه طبق توضيحات ابتدايي، نتيجـه          نتايج ديگري نيز به دست مي     استدالل متن،   بر اساس   
  . انجام شده الزاماً صحيح نيست

 ميليـون   25فرض اين كه    ( است نه فرضيات     يك فرض گيري بر اساس      نادرست است، زيرا نتيجه   ) 4(ه  گزين
 سـاعت در هفتـه كـار        40 ميليون فرانسوي هستند كه به طـور ميـانگين           4اي از همان      فرانسوي زيرمجموعه 

  .) كنند مي
   2ـ گزينه 28

 از مردم اين منطقه را به سفينه خود         كنند و تعدادي     حمله مي  x موجودات فضايي به منطقه      :خالصه متن 
كه ما رفتارمان را عوض نكنيم، حـضور خـود را             ها براي اين    البته آن . ها تحقيق كنند    برند تا روي آن     مي

  . ها خود را آماده سازيم ها غافلگيرانه است تا نتوانيم در مقابل آن كنند و حمله آن اعالم نمي
اي به حمله موجودات ناشناخته بـه سـيارات ديگـر نـشده               چ اشاره نادرست است، زيرا در متن هي     ) 1(گزينه  
  . است

 حملـه و    ،درست است، زيرا در متن به صراحت انگيزه آمدن موجودات ناشناخته بـه كـره زمـين                ) 2(گزينه  
  . مطالعه روي نوع بشر ذكر شده است
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لعـه خـود بـه دنبـال چـه          اي نشده كه موجودات فضايي در مطا        زيرا در متن اشاره   . نادرست است ) 3(گزينه  
  . اطالعاتي هستند و اين كه آيا اين تحقيقات اطالعات باارزش برايشان به همراه دارد يا خير

  . شود نادرست است، زيرا از متن نتيجه نمي) 4(گزينه 
   4گزينه ـ 29

  : باشد  گزاره زير مي4خالصه متن شامل 
  .  خوشبختي خانوادهزمشرط الالف ـ حداقل چها بار در هفته با هم شام خوردن، 

 روال مـنظم  شرط الزمب ـ نداشتن برنامه پرمشغله اعضاء خانواده يا اختصاص زمان براي با هم بودن،  
  با هم شام خوردن 

   خوشبختي خانوادهشرط الزمج ـ خوشبختي اعضاء خانواده، 
   خوشبختي افراد شرط الزم، )داشتن برنامه پرمشغله(كار كردن د ـ 

  : ختار استدالل متن را به شكل زير ترسيم كردتوان سا پس مي

 نداشتن برنامه پرمشغله اعضاء خانواده
(R) 
 يا

 بار در هفته 4حداقل 
  با هم شام خوردن

(Q)  اختصاص زمان براي با هم بودن
(S)

⇒

 خانواده خوشبخت
(P)

 و

 پرمشغله بودن اعضاء خانواده
(~R)

⇒
 خوشبختي اعضاء خانواده

(T) 

⇒

⇒

 را بايد از ساختار باال حذف كنـيم، كـه خـواهيم             Rشود، پس گزاره       نتيجه مي  R~ گزاره   Pبنابراين، چون از    
: داشت

  بودناختصاص زمان براي با هم
(S) 

⇒

 بار در هفته 4حداقل 
  با هم شام خوردن

(Q)خانواده خوشبخت 
(P)

 و

 پرمشغله بودن اعضاء خانواده
(~R)

⇒
 دهخوشبختي اعضاء خانوا

(T) 

⇒

⇒

كامالً نادرست است، زيرا طبق متن خوشبختي فردي اعضاء خانواده، شـرط خوشـبختي خـانواده                ) 1(گزينه  
  . است
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نادرست است، زيرا طبق متن پرمشغله بودن، شرط الزم خوشبختي اعـضاء خـانواده و در نتيجـه                  ) 2(گزينه  
. شرط الزم خوشبختي خانواده است

  . ارتباطي با موضوع بحث نداردنادرست است، زيرا ) 3(گزينه 
درست است، زيرا وقت گذاشتن اعضاء خانواده براي يكديگر، شرط الزم براي صرف شام با هـم             ) 4(گزينه  

. است و اين خود شرط الزم براي خوشبختي خانواده است
   4ـ گزينه 30

: باشد ساختار منطقي استدالل متن به شرح زير مي
 . هستندBها، Aفقط 

  . هستندAها، Cبرخي 
 . هستندBها، Cبرخي   ⇐

: اي هستيم كه مشابه ساختار فوق باشد به دنبال گزينه

: نادرست است) 1( گزينه �

  . هستندBها، Aفقط 

 .ستند ني′Bها، Cبرخي 
 . هستندCها، Aبرخي   ⇐

: نادرست است) 2(گزينه  �

  . هستندBها، Aفقط 

 . هستندBها، Cبرخي 
 . هستندAها، Cبرخي   ⇐

:  استنادرست) 3(گزينه  �

 . هستندBها، Aفقط 

 . هستندBها، Cفقط 
 . هستندB هستند، Aهايي كه مثل Cبرخي   ⇐

: ست استدر) 4( گزينه �

  . هستندBها، Aفقط 

 . هستندAها، Cبرخي 
�نگ . هستندBها، Cبرخي   ⇐ �

� �خا�  �تا ت 
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www.masihkhah.com  

  
 

37 تا 31تحليل سؤاالت   

 

  : بررسي شرايط مسأله
  . شوند  معرفي مي4 و 3 به آزمايشگاه B و C ـ 2 ⇐شوند   معرفي نمي2 و 1 به آزمايشگاه B و C ـ1
 مراجعـه  4 يـا  2 به آزمايشگاه U بيمار پزشك ـ4 ⇐ نيستندUهاي فرد، پذيراي بيمار پزشك      آزمايشگاه ـ3

  .كند مي

 نيستند U بيمار B و C ـ5
( )

⇐⇐⇐⇐
2

  . كند مراجعه مي 2 به آزمايشگاه Uبيمار پزشك ـ 6 
 4 يـا    2، به آزمايشگاه    T بيمار پزشك    ⇐كند    آزمايشگاهي با شماره زوج معرفي مي     ، بيمار خود را به      T ـ7

  . كند  مراجعه مي4به آزمايشگاه  Tبيمار پزشك ـ 8 ⇐كند  مراجعه مي
  .  نيستU بيمار پزشك D ـ9

  .  نيستندU بيمار B و C ـ10
  .  استU بيمار پزشك A ـ11 ⇐ 10 و 9

  . كند  مراجعه مي2 به آزمايشگاه A -12 ⇐ 6 و 11
  . كند  مراجعه مي1 به آزمايشگاه D -13 ⇐ 2 و 12

  : توانيم مدل زير را رسم كنيم بنابراين مي
  S و O 

 

T    U   پزشك  
C  وB  A D بيمار  
  آزمايشگاه 1 2  3 4

  . باشد مي» )با احتماالت محدود(احتمالي «و » چينش دوبعدي«اين مسئله از نوع : توضيح ����

   3ـ گزينه 31
  .كند  مراجعه مي4 به آزمايشگاه Tبيمار 

  . كنند هاي متوالي مراجعه مي هاي با شماره يشگاه به آزماT و Sبيماران 
  . كند  مراجعه مي1 به آزمايشگاه O بيمار ⇐⇐⇐⇐از جدول 

⇐⇐⇐⇐  
 3 به آزمايشگاه Sبيمار 

  .كند مراجعه مي

  

  پاسخ سؤاالت تحليلي
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: در اين حالت، داريم

TSUOپزشك 
C و B ADبيمار 
 آزمايشگاه21 43

   1ـ گزينه 32
 A و از طرفي شماره آزمايشگاه بيمـاران         (A)شخص است    به طور قطع م    Uمطابق جدول تنها بيمار پزشك      

 معلـوم نيـست كـه       D اسـت ولـي بيمـار        (U) مربوط به پزشـك      A به طور قطع معلوم است كه بيمار         Dو  
  . پزشكش چه كسي است

   3ـ گزينه 33
يجـه   و در نت3 به آزمايشگاه Bگيريم    هستند، نتيجه مي   O و   Sبيماران پزشكان    D و   Bكه    از اين طبق جدول   

C در اين حالت داريم. كند  مراجعه مي4 به آزمايشگاه :  

 S و O 

TUپزشك 

CBADبيمار 
 آزمايشگاه21 43

  .  بيمار مشخص است4بنابراين آزمايشگاه مربوط به هر 
  4ـ گزينه 34

  . بندي نتايج ابتدايي مسأله، پاسخ مشخص است با توجه به جمع
   2ـ گزينه 35

، پذيراي بيمـار    3 است، پس آزمايشگاه شماره      U پذيراي بيمار پزشك     2كه آزمايشگاه شماره      ه اين با توجه ب  
  :  است، در اين حالت داريمOپزشك 

TOUSپزشك 
C و B ADبيمار 
 آزمايشگاه1 2 43

.  مشخص هستندS و Uدر اين حالت بيمار پزشكان 
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   1گزينه ـ 36
:  است و داريمT بيمار Bگيريم  يجه مي است، نتS بيمار Cاز اين كه 

TSUOپزشك 
BCADبيمار 
 آزمايشگاه1 2 43

  . شود  بيمار به طور قطع مشخص مي4روشن است كه در اين حالت هم پزشك و هم آزمايشگاه هر 
  2ـ گزينه 37

آزمايـشگاه و نـه     نه   معلوم است، اما     A هم آزمايشگاه و هم پزشك    .  معلوم است  D آزمايشگاه   مطابق جدول 
  . مشخص نيست C و Bپزشك 

 45 تا 38تحليل سؤاالت 

: باشد شرايط مسأله به شرح زير مي
 از هر نفر، يك كفش :  ستون دومـ1

  سيما  ـ2

 مريم

 يك فردِ تكراري :  ستون سومـ3

 سيما       ـ4
 يا سيما
 مريم زهرا

:  مسأله داريم4 و 2 با تركيب شرط ـ 5

 يماس
 سيما يا سيما
 مريم زهرا

. كنيم  مي4تر است، جايگزين شرط   را كه كامل5بنابراين شرط 

. باشد مي» )با احتماالت گسترده(احتمالي «و » چينش«اين مسئله از نوع : توضيح ����
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   3ـ گزينه 38
حالـت  (گيـرد   ر مي قرا 1گيريم كه كفش ورزشي سيما يا در ستون            مسأله نتيجه مي   2 شرط   سؤال و از فرض   

  . ها در زير آمده است ، جدول نهايي مربوط به هر كدام از حالت)حالت ب (2يا در ستون ) الف
  حالت الف

  . كند گيري را بر اساس شرايط مسأله، مشخص مي اعداد داخل جدول، ترتيب نتيجه :تذكر
 ستون

)3( 
 ستون

)2( 
 ستون

)1( 
 ي ورزش→ )1(سيما  )4( مريم )5( زهرا
  مجلسي→ )6( مريم )3( سيما )5( زهرا
 چكمه  → )1(مريم  )2(زهرا ) 1 (سيما

ب حالت
 ستون

)3( 
 ستون

)2( 
 ستون

)1( 
  ورزشي→ )6(زهرا  )1(سيما  )5(مريم 
  مجلسي→ )3(سيما  )2(زهرا  )4(مريم 
 چكمه  → )2(زهرا  )1(مريم  )1(سيما 

  . گيرد بنابراين در هر صورت كفش ورزشي زهرا در ستون دوم قرار نمي
   3ـ گزينه 39
نيازي به بررسي اين حالت نيست      ها آمده است، پس        در همه گزينه   I با توجه به اين كه حالت         :I حالت   ����

  . و اطمينان داريم كه اين حالت، ممكن است
  .  غيرممكن استII تناقض دارد، پس حالت 2روشن است كه اين حالت با شرط   :IIحالت  ����

 مسأله تنـاقض دارد، پـس ايـن حالـت نيـز غيـرممكن           5است كه اين حالت با شرط       روشن    :IIIحالت   ����
  . است
  1ـ گزينه 40

. انـد  است كه در اين حالت چكمه و كفش ورزشي مريم، بر روي يكي از دو قطر مربـع قـرار گرفتـه                  روشن  
  ) حالت ب (3يا در ستون ) حالت الف( قرار گرفته 1پس كفش ورزشي مريم يا در ستون 
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  :بررسي حالت الف
 ستون

)3( 
 ستون

)2( 
 ستون

)1( 
  ورزشي→ )1(مريم ) 3 (زهرا )2 (سيما
  مجلسي→ )8 (زهرا )4 (مريم )7 (سيما
 چكمه  → )6 (زهرا )5 (سيما )1(مريم 

: بررسي حالت ب
 ستون

)3( 
 ستون

)2( 
 ستون

)1( 
  ورزشي→ )1(سيما  )2(زهرا  )1(مريم 
  مجلسي→) 7(سيما  )3( يممر )6(زهرا 
 چكمه  →) 1(مريم  )4(سيما  )5(زهرا 

  . ها در هر دو حالت صحيح هستند ساير گزينه. در هر دو حالت الف و ب نادرست است) 1(گزينه 
   2ـ گزينه 41

  : گيريم  از سيما قرار دارد، نتيجه ميِ دو كفش از اين كه دو كفش زهرا، دقيقاً زير
 مـسأله، چكمـه مـريم،       2از طرفـي طبـق شـرط        . كفش مجلسي زهرا زير كفش ورزشي سيما قـرار دارد         ـ  1

  : هاي جدول به صورت زير خواهد بود ستون كفش ورزشي سيما است، بنابراين يكي از ستون هم

 سيما
 زهرا
 مريم

. 2 است يا ستون 1پس يا ستون . تواند باشد  نمي3تون، ستون ، اين س3روشن است كه با توجه به شرط 
  : بنابراين. چكمه زهرا زير كفش مجلسي سيما قرار داردـ 2

 سيما
 زهرا

گيرد؟  باالي كفش مجلسي سيما، كفش ورزشي چه كسي قرار مي: سؤال
  : ها بررسي گزينه

   مريم :1گزينه   ����
  : مشخص استها  در اين حالت تكليف دو ستون از كفش
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 سيما مريم زهرا
 زهرا سيما مريم
 سيما

⇒

 زهرا
 و

 مريم

. مانـده مـشخص شـد       كه در هر رديف حتماً بايد اسم هر سه نفر باشد، تكليـف سـتون بـاقي                  با توجه به اين   
  . درو  مسأله زير سؤال مي3پذير نيست، زيرا شرط  روشن است كه اين گزينه امكان

   زهرا :2گزينه  ����
  : در اين حالت داريم

 سيما زهرامريم 
 زهرا سيما مريم
 سيما

⇒

 زهرا
 و

 مريم

اين حالت با شـرايط مـسأله منافـاتي نـدارد،     .  اين حالت را با شرايط مسأله چك كنيميپذير حال بايد امكان  
  :  خواهد بود ازتنها بايد دقت كرد كه ستون دوم عبارت

 سيما
 زهرا
 مريم

   سيما :3گزينه  ����
: در اين حالت داريم

 سيما سيما
 زهرا سيما
 زهرا

 و
 مريم

. باشد  مي2بنابراين تنها حالت ممكن، همان گزينه . باشد روشن است كه اين حالت قابل قبول نمي
   1ـ گزينه 42

  : ه داريمدر اين حالت با توجه به فرض سؤال و شرايط مسأل

 ستون
)3( 

 ستون
)2( 

 ستون
)1( 

ورزشي  →زهرا مريم  سيما

مجلسي  → زهرامريم سيما 

 چكمه  →زهرا مريم سيما 
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  .  جابجايي مطابق آنچه در جدول مشخص شده، الزم است2
  . كنيم هاي سيما و مريم را جابجا مي ، چكمه2 اساس شرط برـ 1
. كنيم هاي مجلسي مريم و زهرا را جابجا مي ، كفش1بر اساس شرط ـ 2

  : باشد نتيجه نهايي مطابق جدول زير مي

 ستون
)3( 

 ستون
)2( 

 ستون
)1( 

ورزشي  →زهرا مريم  سيما

مجلسي  → مريم زهراسيما 

 چكمه  →زهرا  سيمامريم 

  4ـ گزينه 43
: با توجه به فرضيات سؤال و شرايط مسأله داريم

 ستون
)3( 

 ستون
)2( 

 ستون
)1( 

 ورزشي →
مجلسي  → )2 (سيما )3 (زهرا )1 (مريم

 چكمه  →) 1(زهرا 

گيريم كفش مجلسي سيما دقيقاً بـاالي چكمـه زهـرا             ، نتيجه مي  1 مسأله و با در نظر گرفتن شرط         5از شرط   
  . قرار دارد

 )  بحالت(يا در ستون سوم ) حالت الف(، كفش ورزشي سيما يا در ستون دوم قرار دارد 2بر اساس شرط 

  : حالت الف
: شود در اين حالت نتايج زير حاصل مي

 ستون
)3( 

 ستون
)2( 

 ستون
)1( 

 ورزشي  )7 (زهرا  )4 (سيما )6 (مريم
مجلسي   )2(سيما   )3(زهرا   )1(مريم 
  چكمه  )1(زهرا   )4(مريم   )5(سيما 

  : حالت ب
: شود در اين حالت نيز، نتايج زير حاصل مي
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 ستون
)3( 

 ستون
)2( 

 ستون
)1( 

 ورزشي )7(زهرا  )6(مريم )4(سيما 

مجلسي )2(سيما  )3(زهرا  )1(مريم 

 چكمه )1(زهرا  )5(سيما ) 4(مريم 

  .  صحيح است4بنابراين در هر صورت گزينه 
  3ـ گزينه 44

ا در ستون اول رهاي زه فقط يكي از كفش: فرض سؤال
   يك كفش زهرا در ستون دوم :مسأله) 1(شرط 

⇐ A : بنابراين زهرا در هر ستون يك كفش دارد .  
  :  مسأْله، داريم2طبق شرط 

 سيما

 مريم

: ها به شرح زير است گيريم، يكي از ستون  مسأله نتيجه مي2 و شرط Aاز نتيجه 

 سيما
 زهرا
 مريم

   اما شماره اين ستون چند است؟
 اسم متفاوت خواهد    3 شامل   2، ستون   1باشد، زيرا در اين حالت طبق شرط        تواند    نمي) 1(اين ستون، ستون    

 اسـم متفـاوت را      3 نيـز    3 اسم متفاوت باشد، سـتون       3 شامل   2 و هم ستون     1اگر قرار باشد هم ستون      . بود
   )امتحان كنيد. ( تناقض خواهد داشت3گيرد كه با شرط  دربرمي

  : بنابراين داريم.  مسأله تناقض دارد3را با شرط تواند باشد، زي نيز نمي) 3(ستون  اين ستون، 

 ستون
)3( 

 ستون
)2( 

 ستون
)1( 

  ورزشي→ )1(سيما 

  مجلسي→ )1(زهرا 

 چكمه  → )1(مريم 

 يك كفش زهرا در ستون سوم ⇐

�نگ �
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 3توانند درسـتون      ش مجلسي سيما قرار دارد، اما اين دو نمي        ، چكمه زهرا زير كف    5در اين حالت طبق شرط      
 قـرار   2كه در سـتون     ( بيايد   3 يا كفش ورزشي سيما بايد در ستون         3باشند، زيرا در اين صورت طبق شرط        

  : ، پس داريم) در تناقض استAكه با نتيجه (زهرا يا كفش ورزشي ) گرفته

 ستون
)3( 

 ستون
)2( 

 ستون
)1( 

  ورزشي→  )6(زهرا   )1 (سيما  )5 (مريم
  مجلسي→  )2(سيما   )1(زهرا   )3(مريم 
  چكمه  →  )2(زهرا   )1(مريم   )4(سيما 

هـاي    از كفـش فقط يكي«براي قرار گـرفتن   هيچ حالتيبنابراين .  مسأله تناقض دارد   3اين حالت نيز با قيد      
  . وجود ندارد »زهرا در ستون اول

   2ـ گزينه 45
هـاي مـريم در سـه سـتون      گيريم كفش كه هيچ دو كفشي از مريم در يك ستون قرار نگيرند، نتيجه مي    از اين 

  . (A)مختلف قرار خواهند گرفت 
  : كنيم  مسأله را بررسي مي5هاي مجلسي مريم، شرط  در اين حالت، براي تعيين وضعيت كفش

  كفش مجلسي مريم باالي چكمه زهرا :  مسأله5 شرط 1فرض 
  :  مسأله داريمAدر اين حالت طبق نتيجه 

 مريم
 سيما
 زهرا

  . خواهد بود) 2(يا ) 1( مسأله، اين ستون شماره 3 طبق شرط كه
ار توانند قـر     نمي 3اين دو در ستون     . ، چكمه مريم هم ستون كفش ورزشي سيما است        2از طرفي طبق شرط     

اين ستون بيايد كه با نتيجـه         مسأله، يا بايد كفش مجلسي سيما در       3زيرا در اين صورت طبق شرط       (بگيرند  
  .  سؤال در تناقض استAقسمت قبل در تناقض است يا كفش مجلسي مريم كه با نتيجه 

 متفـاوت    اسـم  3توانند باشند، زيرا در اين حالـت سـتون اول و دوم شـامل                  نمي 2 در ستون    2از طرفي اين    
.  خواهـد بـود    3گيرد كه در تناقض با شـرط           اسم متفاوت را دربرمي    3خواهند بود، در نتيجه ستون سوم نيز        

  :  باشند1پس چكمه مريم و كفش ورزشي سيما بايد در ستون 

 ستون
)3( 

 ستون
)2( 

 ستون
)1( 

  ورزشي→  )1(سيما   )2(مريم   )3(زهرا 
  مجلسي→    )2(سيما   )5(مريم 
  چكمه  →  ) 1(مريم   )2(زهرا   )4(سيما 
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 1 مـسأله فـرض      5انجامد، بنابراين در شـرط        مشخص است كه اين حالت نيز به تناقض با شرايط مسأله مي           
  :  صادق است، يعني2پذير نيست و فرض  امكان

 سيما
 سيما
 مريم

 2پس گزينه . تواند درست يا غلط باشد  مي III لزوماً صحيح است، اما عبارت       II و   Iروشن است كه عبارت     
  . صحيح است

 حل مسأله

   4ـ گزينه 46
: مثالً. باشد كنيم كه هر عدد، ميانگين دو عدد آجرهاي زيرين مي مشاهده مي آجرها، اعداد روي با بررسي 

+ +
= =

1 11 11 25
6 18

2 2
  و 

: كنيم هاي جدول را به صورت زير تكميل مي با استفاده از اين الگوريتم، خانه

:  داريمXبراي محاسبه خانه مجاور 
Y

Y Y
8

18 8 36 28
2

+
= → + = → =

  : داريمXحال براي محاسبه 
YY X

X X
28

28 28 2 28 28
2

=+
= → + = × → =  

  1ـ گزينه 47
. گين دو عدد ديگر استعدد خانه سمت چپ، ميان :روش اول

 پاسخ سؤاالت كميتي

12
18  6

25  11  1
+

=
6 18

12
2

Y  X 8 

28  18 

12  4 

70 18  6 

25  11  1 
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6 
11 16 

16 6
11

2

+
=  

11 
24 37 

37 11
24

2

+
=  

24 
58 ?

?
? ?

24
58 24 116 92

2

+
= → + = → =  

 : داريم اگر اعداد جدول را به صورت زير دنبال كنيم، :روش دوم

8 6 
16 11 
37 24 
 58 ؟

, , , , , , , ?6 8 11 16 24 37 58

: آيد جا اختالف هر دو عدد متوالي به ترتيب زير به دست مي در اين
, , , , ,2 3 5 8 13 21 

  . باشد ي حاصل شده، دنباله فيبوناتچي مي كه دنباله
: در دنباله فيبوناچي، هر جمله برابر است با مجموع دو جمله قبلي: يادآوري

)21 ،13 ،8 ،5 ،3 ،2 ،1 ،1 (
+   :جمله بعدي در دنباله فيبوناتچي برابر است با   =13 21 34

  :  داريم(?)بنابراين براي مقدار 
? ?+ = → =58 34 92

  2ـ گزينه 48
: اگر دو چوب كبريت را به صورت زير برداريم، خواهيم داشت

12 
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. باشد  مي6ها، برابر با  ها و مستطيل فوق تعداد مربعكه در شكل 

يا هـر دو چـوب كبريـت ديگـري از           (. ها را برداريم    كه مانند شكل زير چوب كبريت     اين است   روش ديگر   
  ) ستون وسط

.  مربع و مستطيل داريم6كه باز هم در مجموع 
   2ـ گزينه 49

)هاي دسته دوم       نشان دهيم، تعداد هندوانه    n با   هاي دسته اول را     اگر تعداد هندوانه   n)−120 بـا  . باشـد    مي
  : استفاده از رابطه ميانگين وزني، داريم

/ /
/ / / / /

n( ) ( n)( )
n ( ) n ( )

3 9 120 1 5
3 5 3 9 120 1 5 1 5 120 3 5

120

+ −
= → + − =

/ / / / /n n ( ) ( ) n ( ) n3 9 1 5 120 3 5 120 1 5 2 4 120 2 100− = − → = → =

nهاي دسته اول  كه چون تعداد هندوانه −nوانه دسته دوم  است، تعداد هند100= =120 . باشد  مي20
  : اختالف دو دسته برابر است با

− =100 20 80  

  1ـ گزينه 50
:  داريم  نمايش دهيم،m و تعداد محصوالت در هر كارتن را با nاگر تعداد كارتن را با 

n m ,×××× = 89 951

: عداد محصوالت موجود در هر كارتن كمتر است، داريمها از ت و چون تعداد كارتن
n m<

max(nها  براي محاسبه بيشترين تعداد كارتن n فرض كنيم كه ( m=؛ در اين حالت داريم :

6 
5 4 

4 2 

1 3 

5 
6 

�نگ �
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,
n n , n , n××××

== → = → �

2
300 90000

89 951 89 951 300  

توانـد جـواب ممكـن         كمتر است و مـي     300اي كه از      تنها گزينه .  كمتر است  300ها از     يعني تعداد كارتن  
nبراي مسأله باشد،  =   .  است293

   3ـ گزينه 51
هـر  (بين دو پـسر     % 84اين  . مانند  دارايي باقي مي  % 84هايش را به همسرش ببخشد،        از دارايي % 16اگر پدر،   

: لذا داريم. شود تقسيم مي)  سهمxهر دختر (و سه دختر )  سهمx2پسر 

( x) (x)+ =2 2 3
����� �����

84%    x→ =7  84%   → x= 12%  

: جا داريم در اين
  % 12:    سهم هر دختر •
  % 24:     سهم هر پسر •

و )  سـهم  yهـر پـسر     (بين دو پسر    % 16اين  . ندك  دارايي خود را بين فرزندان خود تقسيم مي       % 16 حال مادر 
. شود تقسيم مي)  سهمy2هر دختر (سه دختر 

(y) ( y)+ =2 3 2
����� �����

16%    y→ =8  16%   → y= 2%  

  : جا داريم ندر اي
% 4:    سهم هر دختر •
 % 2:     سهم هر پسر •

  : از مجموع اين دو مرحله داريم
 %12% + 4%  = 16:    سهم هر دختر •
 %24% + 2% = 26:     سهم هر پسر •

  . باشد مي%) 26 -% 16% (= 10كه اختالف سهم پسرها و دخترها 
  4ـ گزينه 52

.  خواهد بودa2بينواحد باشد، قطر آن برابر  a اگر طول ضلع مربع  :روش اول
  :  داريم آتش بزنيم،A اگر الگو را از نقطه ••••
ـ در ابتدا، نـصف قطرهـا مطـابق شـكل      1

  . سوزد تا به ابتداي اضالع مربع برسد مي

 سهم دو پسر سهم سه دختر

هم دو پسر   سسهم سه دختر 

.)برد هر پسر دو برابر هر دختر، سهم مي(

.) برد هر دختر دو برابر هر پسر، سهم مي(

�نگ �
� �خا�  �تا ت 
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ـ سپس از دو طرف، هر ضـلع شـروع بـه            2
كند تا در وسط ضلع مربـع، بـه           سوختن مي 

  .  برسدهم

: در اين حالت فاصله طي شده برابر است با

Ad = نصف قطر+ نصف ضلع   

A

a
d a a

+
= + =

2 2 1

2 2 2

:  آتش بزنيم داريمB اگر الگو را از نقطه ••••

2 كـه برابـر      مربـع قطر   ابتدا نصف    -1

2

  . سوزد مياست، اضالع 

 پس از رسيدن آتش به مركز مربـع،         -2
قطرهاي مربع نيز     در سه جهت، بقيه نيم    

دو ضـلع   مانده از     مقدار باقي . سوزند  مي
نيز در  كه در حالت قبلي سوخته بودند،       

  . سوزد اين مرحله مي

قطرهايي كه  هاي باقيمانده از      قسمت -3
ــد،    ــوخته بودن ــل س ــه قب ــز در مرحل ني

  . سوزد مي

B

B �نگ �
� �خا�  �تا ت 
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 در اين    بزرگ مانده از قطر    ر باقي مقدا -4
  . سوزد مرحله مي

مانده از اضالع در ايـن مرحلـه و از            مقدار باقي  -5
  . سوزد دو جهت مي

لذا بيشترين مسافت طي شده در ايـن حالـت برابـر            
  : است با

B : طول قطر +  ضلع 2طول 

a a= +2 2

سـوزد، ايـن مقـدار نـصف           چون از دو طرف مي     كه
: شود مي

B Bd a a d a
+

= + =
2 2 1

2 2
→→→→

: براي محاسبه صورت سؤال داريم

A

B

a
d

d
a

+
+

= =
+ +

2 1

2 12

2 2 2 2

2
براي محاسـبه  . سوزند الساقين همزمان مي  مثلث متساوي 4سوزد،     مي Aهنگامي كه مربع از نقطه       :روش دوم 

  . گيريم انند شكل در نظر ميها را م ، يكي از مثلثAفاصله 
  : محيط اين مثلث برابر است با

a a a ( )a+ + = +
2 2

1 2
2 2

Bd

Bd

�نگ �
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. شود  تقسيم مي2سوزد، اين مقدار بر  كه چون از دو جهت مي

Ad a
+

=
1 2

2

، شــكل زيــر را در نظــر Bبــراي محاســبه فاصــله 
 الزاويـه همزمـان     در واقع دو مثلـث قـائم      . گيريم  مي
  :  اين مثلث برابر است با يكي ازمحيط. سوزد مي

a a a ( )a+ + = +2 2 2

. شود سوزاند، اين مقدار نصف مي كه چون آتش از دو طرف اين مثلث را مي

Bd a
+

=
2 2

2

: بنابراين

A

B

d

d

+
=

+

1 2

2 2

   2ـ گزينه 53
:  است، براي ارقام اول تا سوم داريم15 متوالي كه جمع هر سه رقم با توجه به اين

( ) ( ) ( ) ( )( )

B B+ + = → + =
3 1 3 12

5 15 10  

: همچنين براي ارقام دوم تا چهارم داريم

( ) ( ) ( ) ( )( )

+ + = → + =
4 3 4 32

5 15 10  

( ) ( )

B=
4 1

.  رقم اول با هم برابرندويعني رقم چهارم 
  : همچنين براي ارقام سوم تا پنجم داريم

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

B B

=

+ + = → + + = → =
5 4 3 5 4 3

10

5

15 15 5

���

 

  . يعني رقم پنجم و دوم با هم برابرند
» .شوند  خانه يكبار، تكرار مي3اين ارقام هر «گونه نتيجه گرفت كه  توان اين با توجه به مطالب فوق مي

  : توان به صورت زير تكميل كرد لذا ارقام اين عدد را مي

�نگ �
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6 
B5 AB5 AB5 AB5 AB

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  )10(  )11(  )12(  )13( 

Bيعني  =   : است، داريم15؛ چون جمع هر سه عدد متوالي برابر 6
B

B A A A
=

+ + = → + + = → =
6

5 15 6 5 15 4

:  داريمB و Aاختالف حال براي محاسبه 
B A− = − =6 4 2

هاي كمي  مقايسه
  4ـ گزينه 54

: كنيم ها را محاسبه مي مقادير هر يك از ستون
  :  مثلث داريم8در هر مربع  :»الف« ستون ••••

  x8:   ها برابر است با  باشد، تعداد مثلثxها  اگر تعداد مربع
  : ها به صورت زير قابل محاسبه است  تعداد مستطيل:»ب« ستون ••••

.  داريمa تا مستطيل با طول ضلع x):  واحد باشدaاگر ضلع مربع  (aضلع ـ تعداد مستطيل با طول 
a2 :(xـ تعداد مستطيل با طول    :  داريمa2 مستطيل با طول ضلع 1−(

    :a3ـ تعداد مستطيل با طول 
(x )− :  داريمa3 مستطيل با طول ضلع 2

1
2

3
4

5
6

8
7

a2             a2              a2  

a2             a2              a2  

a3a3  
a3   

a3      a3  
a3 

×××××××× �نگ �
� �خا�  �تا ت 
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: توانيم استقراي زير را انجام دهيم با استدالل فوق مي
a4 : (xـ تعداد مستطيل با طول  )− 3

a5 : (xـ تعداد مستطيل با طول  )− 4

na  : (xـ تعداد مستطيل با طول  (n ))1− −  
xa  : (xـ تعداد مستطيل با طول  (x ))− − =1 1

: كنيم ه ميحال مقادير دو ستون را با هم مقايس

 »ب«ستون  »الف«ستون 

x8  ���� x (x ) (x ) ...+ − + − + +1 2 1

x8  ����   تا 1مجموع اعداد x

x8����
x(x )+1

2

x16  ���� x(x )+1

x16����x x+2

x15����x2

15����x

 مفهوم قابـل  ول داز اين شك. جا دقيقاً مشخص نيست كه منظور طراح از شكل صورت سؤال چيست            در اين 
  : آيد استنباط است كه از هر كدام پاسخ متفاوتي به دست مي

 .ها بينهايت است تعداد مربع: فرض اول 

x): ها بينهايت باشد، داريم اگر تعداد مربع )→ ∞  
. صحيح است) 2(لذا گزينه . بيشتر است» الف«از ستون » ب«با اين فرض قطعاً مقدار ستون 

 .ها متناهي باشد تعداد مربع: فرض دوم 

: با اين فرض، يكي از سه حالت زير را داريم
x :  1 حالت •  <15

x :  2 حالت •  =15

x :  3 حالت •  >15

�نگ �
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  . صحيح است) 4( گزينه  آيد،  نمياي بين دو ستون به طور قطعي به دست كه چون رابطه
تـوان   چـه كـه مـي    آن. آيـد  صحيح بـه دسـت مـي   ) 4(و با فرض دوم، گزينه     ) 2(با فرض اول، گزينه      :تذكر

تـر    صحيح) 4(لذا گزينه   . تشخيص داد، آن است كه منظور طراح به احتمال بسيار زياد فرض دوم بوده است              
  . رسد به نظر مي

   1گزينه ـ 55
  : كنيم را محاسبه مي» ب«و » الف«هاي   ستونمقادير تك تك

   مكعب مستطيل يكسان 8 تقسيم مكعب به :»الف« ستون ••••
  . يك محور باشد برش در راستاي 7 هر : حالت اول����

:  در راستاي هر محور، يك برش داشته باشيم: حالت دوم����
. هاي تشكيل شده مكعب هستند      در اين حالت شكل    :تذكر

ــي   ــت خاص ــب حال ــت و   مكع ــستطيل اس ــب م  از مكع
  . شود زيرمجموعه آن محسوب مي

 بـرش و در     3 در راسـتاي يـك محـور،         : حالت سـوم   ����
  . راستاي محوري ديگر، يك برش داشته باشيم

   مستطيل يكسان 4تقسيم مربع به  :» ب« ستون ••••
�نگ:  سه برش در راستاي يك محور داشته باشيم : حالت اول���� �

� �خا�  �تا ت 
ا�را



89   ـ گروه علوم انساني1391سال 

 

 : در راستاي هر محور، يك برش داشته باشيم:م  حالت دو����

مربـع حالـت خاصـي از مـستطيل اسـت و        . هـاي تـشكيل شـده مربـع هـستند           در اين حالت، شـكل    : تذكر
  . شود زيرمجموعه آن محسوب مي

  : كنيم حال مقادير دو ستون را با هم مقايسه مي

 »ب«ستون   »الف«ستون 

  حالت2       ����  حالت 3

. صحيح است» 1گزينه «بزرگتر است، » الف«كه چون مقدار ستون 
   3 گزينه ـ 56

  : كنيم مقادير هر ستون را محاسبه مي
  : » الف« ستون ••••

  : هاي دو تايي مجاور هم داريم براي تركيب

 سفيد - مشكي  خاكستري - مشكي 

 خاكستري - سفيد سفيد -  سفيد    مشكي   - مشكي 

. وجود دارد» دو رنگ مجاور« حالت مختلف براي 5در اينجا، 
  : » ب« ستون ••••

�نگ  : هاي سه تايي مجاور هم داريم براي تركيب �
� �خا�  �تا ت 
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  سفيد-  سفيد  مشكي-مشكي  
 خاكستري خاكستري  

  سفيد،مشكي       سفيد ،مشكي  سفيد،خاكستري 
 خاكستري               سفيد     خاكستري    

  . داريم» سه رنگ مجاور« حالت مختلف براي 5در اينجا، 
 .صحيح است» 3گزينه «چون مقادير دو ستون با هم برابر هستند، لذا 

  نسبت و درصد

: رشد داشته است، داريم% 20 نسبت به دوره قبلي خود،  چون دوره سوم،

 روشنايي معابر صنعتي كشاورزي عمومي خانگي نوع مصرف
 70 ؟ 15 100 560 2دوره 

 84 ؟ 18 120 672 3دوره 

 نحوه محاسبه
/ ( )1 2 560=/( )1 2 100=/ ( )1 2 / ؟=15 ( )1 2 70=

: برق مصرفي عمومي است، داريم% 25از طرفي، ميزان برق مصرفي صنعتي 

 نحوه محاسبه صنعتي عمومي نوع مصرف
 % =25) 68( 17 68 1دوره 

 % =25) 100( 25 100 2دوره 

) 120( 30 120 3دوره 
1

4
= 

) 116( 29 116 4دوره 
1

4
= 

: شود جدول به صورت زير تكميل مي

�نگ �
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 كل روشنايي معابر صنعتي كشاورزي عمومي خانگي نوع مصرف
 309 34 17 19 68 171 1دوره 

 770 70 25 15 100 560 2دوره 

 924 84 30 18 120 672 3دوره 

 899 64 29 21 116 669 4دوره 

 2902 252 101 73 404 2072 كل

: دهيم با استفاده از جدول فوق، به سؤاالت خواسته شده، پاسخ مي
   3ـ گزينه 57

= =
672

924
% /72 72  

 1ـ گزينه 58
= مصرف بخش صنعتي در دوره سوم 30

 2ينه ـ گز59

= =
73

2902
% /2 5  

   3ـ  گزينه 60
  : در خصوص مصرف برق دوره دوم و چهارم داريم

− =899 770 129  

. حد بيشتر از مصرف برق دوره سوم استاو 129مصرف دوره چهارم، 

 مصرف دوره سوم بخش خانگي
كل مصرف دوره سوم

 كل مصرف برق كشاورزي
مصرف كل

�نگ �
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    زنگ تفريحزنگ تفريحزنگ تفريحزنگ تفريح

        : : : : تصميم قاطع مديريتي تصميم قاطع مديريتي تصميم قاطع مديريتي تصميم قاطع مديريتي 

رفـت،    هاي بزرگ در حالي كه به سمت دفتر كارش مي           يكي از شركت  روزي مدير   

  . كرد چشمش به جواني افتاد كه در راهرو ايستاده بود و به اطراف خود نگاه مي

  » كني؟ شما ماهانه چقدر حقوق دريافت مي«: جلو رفت و از او پرسيد

  » . دالر2000ماهي «: جوان با تعجب جواب داد

 دالر را 6000يـف پــول خــود  ت بـه جيــب شــد و از ك مـدير بــا نگـاهي آشــفته دســ  

ايـن حقـوق سـه مـاه تـو، بـرو و ديگـر اينجـا                 «:  به جوان داد و به او گفت       درآورده،

 نـه   ،دهيم كه كار كنند     ما به كارمندان خود حقوق مي     ! پيدايت نشود، تو اخراجي   

  » .كه يكجا بايستند و بيكار به اطراف نگاه كنند اين

مدير از كارمنـد ديگـري كـه     . ا جهيد و به سرعت دور شد      جوان با خوشحالي از ج    

  » آن جوان كارمند كدام قسمت بود؟ « :در نزديكيش بود پرسيد

او پيك پيتزافروشي بود كه     «: كارمند با تعجب از رفتار مدير خود به او جواب داد          

  » .براي كاركنان پيتزا آورده بود

 طول دوره مديريت خود نديده و       خود را در  مديران حتي كاركنان        برخي از  ::::نكته  نكته  نكته  نكته  

ها را نمي شناسند، ولي در برخي از مواقع تـصميمات خيلـي مهمـي را دربـاره                    آن
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  : راهنمايي
هـا را بـه دقـت بخوانيـد و پاسـخ              هر يك از مـتن    . ت متن به طور مجزا آمده اس      دودر اين بخش،    

توان از متن استنتاج يـا اسـتنباط كـرد،     ده است، با توجه به آنچه مي     هايي را كه در زير آن آم        لسؤا
  . پيدا كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد
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با توجه به   . وه خويش را توسعه دهد    قبر اساس نظر راجرز و مزلو گرايش انسان اين است كه پتانسيل بال            
ها و استعدادهاي سرشـتي در جهـت          كه در انسان يك نيروي دروني بيولوژيكي براي توسعه توانايي           اين

پـذيرش  .  تكامل و توسعه و تجهيز اساسـي خـود اسـت           تحول نهفته است، انگيزه فرد گرايش به سوي       
نگري به آن متكـي اسـت؛ اصـلي كـه             شود كه نظريه انسان     گرايش به خودشكوفايي يك اصل تلقي مي      

اند و معتقدند كـه اصـل         مزلو و ديگران اعتبار اين اصل را نشان داده        . توان آن را اثبات يا انكار كرد        نمي
ـ       خودشكوفايي مانند كشاننده يا غري     از . ه آن نامـشخص اسـت     ازه، ژنتيكي و سرشتي است، اگرچه جايگ

نظر راجرز و مزلو چگونگي پديدآيي اين گرايش و شدت آن به اندازه نيرويي كه بر سر راه اين گرايش                    
  . گردد، اهميت ندارد آيد و موجب وقفه آن مي به وجود مي
آن زمينه، تحقيق     انديشيد و در    يي مي هاي نياز به خودشكوفا     مدت طوالني به بازدارنده   ) 1959(راجرز  

بنابراين خودپنداشت مانند نيـاز بـه       . شود  تلقي مي » يافته  منِ سازمان «به عنوان   » خود«به نظر وي    . كرد  مي
وقتـي فـرد مـورد پـذيرش ديگـران واقـع شـود،              . خودارزشمندي بستگي به يادگيري اجتمـاعي دارد      

دهـد كـه       فرد عملي را انجام مي     ،پذيري به وجود آيد     كه خويشتن   كند و هنگامي    پذيري پيدا مي    خويشتن
وسـيله روابـط بـين فـردي و پـسخوراند حاصـل از آن                 بنابراين خودشكوفايي به  . ديگران او را بپذيرند   

هاي آموخته شـده دوران كـودكي بـر تحـول        راجرز معتقد است كه تجربه    . تواند تسهيل يا منع گردد      مي
ديگران همانند احساسي اسـت كـه دربـاره        در زمينه توجه مثبت به       احساس فرد . گذارند  رواني تأثير مي  

در . نامـد   گيرد و راجرز آن را توجه مثبت غيرمشروط مـي           خويش دارد كه از تعامل با والدين نشأت مي        
 زيـرا برداشـت فـرد از خـود بـا             كند؛  به خودشكوفايي در جهت تحول عمل مي      چنين شرايطي گرايش    

داشته باشد، از   كه حالت دفاعي       فرد بدون اين   طفزون بر اين، در اين شراي     ا. واكنش ديگران سازش دارد   

 ـ گروه علوم انساني1392سال 

  درك مطلب: بخش اول
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  . تواند خويشتن خويش را تغيير دهد و تحول يابد آزادي عمل برخوردار است و مي
چنانچه احساس خودارزشمندي در فرد وابسته به رفتار خاص باشد، آن را توجه مثبت مشروط نامند                

سـپس  . گـردد  شرايطي فـرد دچـار اضـطراب مـي       شود و در چنين        مي نايافته  كه باعث رفتارهاي سازش   
هـاي    كه فرد به انكار يا تحريـف شـناخت          اندازد تا اين    هايي در فرد به راه مي       اضطراب موجود، مقاومت  

  . كند نايافته تلقي مي ها را با خودپنداشت خويش سازش خويش مبادرت ورزد، زيرا آن
ـ          اي كـه بايـد صـرف     ه مـشروط تبـديل گرديـد، انـرژي        وقتي توجه مثبت از حالـت غيرمـشروط ب

. شود؛ زيرا فرد براي محافظت از خود بدان نياز دارد           ها مصرف مي    خودشكوفايي شود در جهت مقاومت    
 به پذيرش نظر ديگران است، ديگر آزادي عمل وجود ندارد و            روبدر چنين شرايطي كه خويشتن فرد مج      

كـه افـراد    به نظر راجرز براي اين. كنند نايافتگي تلقي مي   سازشرا  گردد كه اين امر       تحول دچار وقفه مي   
  . به كنش كامل نايل گردند، بايد توجه مثبت غيرمشروط داشته باشند

هاي دفاعي براي سازش و فـايق آمـدن بـر مـشكالت               راجرز برعكس فرويد معتقد است كه مكانيزم      
بيـشتر باعـث اخـتالل در تعـادل نيازهـا           در اثـر نـاهمخواني،      ها    ضرورت ندارند؛ چرا كه اين مكانيزم     

تواند سالمت رواني را بهبود بخشد و وقتي ما نـسبت بـه               وي معتقد است محيط اجتماعي مي     . گردند  مي
كنيم؛ براي مثـال وقتـي    كنيم، همان نظر را نسبت به خويش اعمال مي         ديگران اظهارنظر مثبت يا منفي مي     

  .  نسبت به خودش هم تصور مثبت داردفرد نسبت به ديگري احساس مثبت داشته باشد،
 

  : بجزهاي زير، وجود دارد،  در متن فوق، اطالعات كافي براي پاسخ دادن به تمام پرسش ـ1
  آيد؟   در انسان پديد ميهگرايش به خودشكوفايي چگون )1  
  دارنده نياز به خودشكوفايي كدامند؟ز و يا باه عوامل رشددهند)2  
  كند؟  ايي در رفتارهاي فرد نمود پيدا مي آيا گرايش به خودشكوف)3  
  ا تجربيات فرد در زندگي، ارتباط مستقيم دارد؟ بيا گرايش به خودشكوفايي آ )4  

   ؟نيستدر خصوص خودشكوفايي از نظر راجرز و مزلو، صحيح بر اساس متن، كدام مورد،  ـ2
I.باشد روني مي گرايش به خودشكوفايي، يك نيروي دروني است كه وابسته به عوامل بي .  

II.هاي دفاعي، بر تحول خودشكوفايي تأثير منفي دارند  عملكرد مكانيزم .  
III.                  تحول گرايش به خودشكوفايي در دوران كودكي، تحت تأثير تعامل كودك بـا اطرافيـان خـويش 

  . باشد نمي
 

  II و III  4( III و III  3( I فقط )II  2فقط  )1  
  .............. . اراگراف سوم، مطالب آن را پاراگراف چهارم در ارتباط با پـ 3

  . دهد  با مثالي توضيح مي)2  . كند تر تبيين مي  روشن)1  
  . دهد  در مقابل يك استثناء قرار مي)4  . كند  با توضيحِ بيشتر، اصالح مي)3  
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   توان از متن، نتيجه گرفت؟ يك از موارد زير را مي  كدامـ4

وفايي در جهت تحول عمل كنـد، فـرد بايـد برداشـت از خـود را بـا                   كه گرايش به خودشك      براي اين  )1  
  . برداشت ديگران، هماهنگ كند

اهميـت   هـا را بـي   كنـد، چـرا كـه آن     فرد خودشكوفا نيازي به غلبه بر مشكالت خويش احساس نمي       )2  
  . پندارد مي

  .  گرايش به خودشكوفايي، اهميت زيادي براي فهم رفتار انسان دارد)3  
  . توان امكان تحول خويش را فراهم آورد ها مي فزايش مقاومت با ا)4  

  يك از موارد زير، در ادامه متن، بيشتر از بقيه است؟   احتمال توضيح كدامـ5
  محوري  خودشكوفايي از منظر نظريه انسان )1  
  هاي دفاعي براي غلبه بر مشكالت   نظر فرويد در خصوص مكانيزم)2  
  . كند حس احترام به خود را در ما تضعيف مياحساسات منفي ديگران،  )3  
  . كند  نظرات مزلو درباره گرايش به خودشكوفايي كه نظرات راجرز را تكميل مي)4  
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تواند بسته    ند كه خالقيت مي   ا  شناسان علوم اجتماعي به اين نكته پي برده         در طول چند سال گذشته، روان     
هـا اسـت و       آيد در باب همين موقعيت      البته سؤالي كه پيش مي    . ها و فضا، در افراد تغيير كند        به موقعيت 

بر طبـق نظريـه     . است» مسافت رواني «يك پاسخ فاصله يا     كند؟    تر مي   كه چه شرايطي افراد را خالق       اين
. كنـيم، در چـارچوب ايـن نظريـه اسـت            جربه نمي سطح ادراكي، هر چيزي كه در لحظه اكنون آن را ت          

همچنين تغيير ديدمان در باب يك مشكل خاص، نظير تالش براي گرفتن يك زاويه ديد جديد از افـراد                   
  . قابل تعريف است» فاصله رواني«ديگر يا تفكر در مورد يك سؤال غيرمعمول نيز در محدوده 

 ادي روي ذهنمان از اشياء دارد؛ به نحوي كه مـثالً         بر طبق نظريه سطح ادراكي، فاصله رواني تأثير زي        
تر و بازتر در ذهن       بندد و چيزهاي نزديك محكم      رهاي دور به نحو خالصه و چكيده در ذهن نقش مي          بخ

يك نمايش محكم و باز، به شكل و اندازه، رنگ، مـزه  . يك گياه ذرت را در نظر بگيريد   . شوند  نمايان مي 
نمايش چكيده و خالصه، ممكن است به ذرت صرفاً به عنوان منبعي بـراي  اما يك   . گردد  و بوي آن برمي   

اين طرز نگاه ممكن است خواه ناخواه مـا را بـه تفكـر در مـورد                 . الرشد بنگرد   انرژي يا يك گياه سريع    
موضوعات ديگر در ذرت جلب كند؛ نظير منبعي براي اتانول يا استفاده از گياهان خاص بـراي مـصرف                   

دهد، اين است كه چطـور تفكـرِ بـه اصـطالح چكيـده و         ن چيزي كه اين مثال نشان مي      بنابراي. كودكان
و سـوخت   ) ذرت(الرشـد     كند كه مفاهيم ظاهراً نامرتبط مثـل گياهـان سـريع            خالصه، به افراد كمك مي    

  . ، را به هم پيوند دهند و مفهومي نو بسازند)اتانول(خودروها 
كننـدگان    در اولـين بررسـي، از شـركت       . قيت بررسي شد  تر تأثير فاصله روي خال      در مطالعات دقيق  

. هاي حمل و نقل را به عنوان يك آزمون كلي از خالقيت تهيه كنند               خواسته شد كه فهرستي از انواع راه      
كنندگاني كه از راه دوري آمده بودند، تعـداد بيـشتر و بهتـري از                 شد، شركت   بيني مي   طور كه پيش    همان
در دومـين بررسـي نيـز نتـايج         . كنندگان راه نزديك ارائه كردند       به شركت  هاي حمل و نقل را نسبت       راه
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اي   يك زنداني به فكر افتاد كـه از قلعـه         : مثالً يك مشكل مطرح شده بدين نحو بود       . مشابهي حاصل شد  
در اتاق خود طنابي پيدا كرد كه تا نصف راه رسيدن به خارج قلعـه و                . كه در آن محبوس بود فرار كند      

زنداني اين طناب را به دو تكه تقسيم كرد و سپس دو تكه را بـه هـم گـره زد و                     . كرد  مين مي زمين را تأ  
جواب ايـن بـود كـه زنـداني     . گويند» بينشي«گونه مسايل، مسايل  فراركرد؛ حاال بگوييد چگونه؟ به اين   

بـراي  .  كنـد  طناب را نه از عرض، بلكه از درازا جدا كرده كه توانسته الياف را به هم گره بزند و فـرار                    
كنندگان گفته شد كه سؤاالت بـه وسـيله يـك مؤسـسه در                چنين مسايل بينشي، به يك دسته از شركت       

 كيلـومتر   2و به دسته ديگر گفته شد در اينـديانا،          ) شرايط فاصله ( هزار كيلومتر دورتر     2كاليفرنيا، يعني   
هد، هـيچ اطالعـاتي از      به سومين گـروه، بـه عنـوان شـا         . طرح شده است  ) شرايط بدون فاصله  (دورتر  

مـسايل بيـشتري را     » فاصله«كنندگان در شرايط      رفت، شركت   طور كه انتظار مي     همان. موقعيت داده نشد  
تر حل    رسيدند، آسان   چون مسايل دورتر به نظر مي     . نسبت به گروه شاهد و گروه بدون فاصله حل كردند         

  !شدند مي
نشانه دال بر فاصله رواني، به خالقيـتِ بيـشتر          ترين    كوچكاين دسته مطالعات، نشان دادند كه حتي        

هاي مختلف كامالً نـامرتبط بـود، صـرفاً گفـتن ايـن               اگرچه موقعيت جغرافيايي آزمايش   . كند  كمك مي 
در تحقيقات ديگري   . شد  تر منتهي مي    ، به تفكر خالق   »آيند  اين مسايل از جاي خيلي دور مي      «موضوع كه   

داد، از     خالقيـت و بيـنش افـراد مـورد سـنجش قـرار مـي               كه تأثير عملكـرد مـسافت مـوقتي را روي         
و يـا يـك روز بعـد        ) آينـده دور  (شان را تصور كنند       كنندگان خواسته شد يك سال بعدِ زندگي        شركت

كردند، مـسايل بينـشي بيـشتري     كنندگاني كه يك روز را در آينده دور تصور مي    شركت). آينده نزديك (
  . كرده بودند، حل كردندنسبت به كساني كه روز بعد را تصوير 

گويد كه با برداشتن چند قدم ساده نظيـر سـفر             به ما مي  . اين تحقيقات، كاربردهاي عملي مهمي دارد     
هاي غيرمعمول    به يك مكان دورتر و حتي ارتباط با افرادي كه براي ما آشنا نيستند و پيدا كردن جانشين                 

 است اضافه شود كه شايد يكي از تأثيرات محيط          بهتر. براي موارد واقعي، خالقيت خود را افزايش دهيم       
آورد،  هاي دورتري برايمان فـراهم مـي     ها و غذا از مسافت      مدرن كه دسترسي افراد را به موسيقي، ديدني       

ها، بلكه فراهم     كند؛ نه به خاطر مواجه شدن با انواع ايده          اين باشد كه به افزايش خالقيت افراد كمك مي        
  . ياد شد» اي خالصه«و » اي تفكر چكيده« به عنوان شدن زمينه آنچه كه از آن

 
  دهد؟  هاي زير، پاسخ مي يك از پرسش متن فوق، به كدام ـ6

  دهند؟  هايي از خود نشان مي ها و فضاهاي مختلف، چه نوع خالقيت افراد در موقعيت )1  
  دهد؟  چگونه افزايش مسافت يا فاصله رواني، خالقيت را افزايش مي )2  
  يف خالقيت بر طبق نظريه سطح ادراكي چيست؟  تعر)3  
   هاي موجود براي آموزش فاصله رواني كدامند؟  روش)4  

  كند؟  نظر نويسنده درباره مسافت رواني را به بهترين نحو بيان ميكدام مورد،  ـ7
  . داند كه با خالقيت همبستگي دارد اي مي آن را سرآغاز تفكر خالصه )1  
  . شود داند كه تحت تأثير خالقيت فرد، كم يا زياد مي ي مي آن را يك ويژگي فرد)2  
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  . كند داند كه به درك بهتر لحظة اكنون، از طريق رشد خالقيت كمك مي  آن را عامل مهمي مي)3  
  . داند هاي محيط مدرن مي  آن را يكي از ويژگي)4  

  د؟ ده كدام مورد، ساختار اطالعاتي متن را به بهترين شكل ممكن، نشان مي ـ8
  . دهد هايي از آن، ارائه مي كند و مثال مفهوم فاصله رواني را تعريف و توصيف مي )1  
  . كند گيري مي ها نتيجه شمرد و نهايتاً از آن هاي گوناگون را برمي  نتايج پژوهش)2  
  . سازد هايي مطرح مي  پرسشي را مطرح، با ارائه دليل و شاهد به آن پاسخ و در پايان، توصيه)3  
  . دهد كارگيري مفهوم فاصله رواني ارائه مي  پيشنهادهايي براي به)4  

كدام مورد، به احتمال قوي پاسخ نويسنده متن به كسي است كه با مشكلي روبرو است كه به نظـر                     ـ9
  آيد؟  غيرقابل حل مي

  . آن را رها كنيد )1  
  . اي مشكل را از ذهن خود پاك كنيد كارگيري تفكر خالصه  با به)2  
  . پردازي كنيد حل ايده گيري از خالقيت خود براي يافتن راه  سعي كنيد با بهره)3  
  . آيد  تالش كنيد با ايجاد يك فاصله رواني وانمود كنيد كه مشكل از جاي خيلي دوري مي)4  
هاي اشاره شـده      كه صحيح فرض شود، نتايج حاصل از پژوهش         يك از موارد زير، در صورتي       كدام ـ10

  كند؟  عيف ميدر متن را تض
  . انديشند، مشكالت كمتري در زندگي دارند كنند در حال باشند و به آينده نمي افرادي كه سعي مي )1  
هـا    هايي كه كه معلمان خودشان در كالس از آن          آموزان در امتحان     مطالعات نشان داده است كه دانش      )2  

  . كرد بهتري دارندآورند، به خاطر اضطراب بيشتر، دقت و در نتيجه عمل به عمل مي
دهند، از خالقيت بيـشتري نـسبت بـه           كودكاني كه از سنين پايين به طور منظم به موسيقي گوش مي             )3  

  . كودكان ديگر، برخوردار هستند
 آمريكا كه مسئوليت تهيه و برگزاري آزمون تافل را بر عهده دارد، اعالم كرده است كه                 ETS مؤسسه   )4  

تـري   كنندگان در آمريكـاي التـين، نمـرات پـايين     رميانه نسبت به شركتداوطلبان اين آزمون در خاو    
 . كنند كسب مي

  
  

  : راهنمايي
هاي اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شده، مـورد                 براي پاسخگويي به سؤال   

ـ        كنيد پاسخ مناسب    اي را كه فكر مي      تجزيه و تحليل قرار دهيد و سپس گزينه        ؤال تـري بـراي آن س
هاي مطرح شده در هر سؤال        هر سؤال را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت          . است، انتخاب كنيد  

رسد،   تر به نظر مي     و نتايجي كه بيان شده و بيان نشده ولي قابل استنتاج است، پاسخي را كه صحيح               
  . انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنيد

 

  منطقي : دومبخش 
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بـراي رقابـت بـا نوشـابه پرطرفـدار          » ب«به جديد شركت    نوشا: »الف«توليدكننده نوشابه     شركت ـ11
بـراي  » ب«شـركت   . شود، به بـازار آمـده اسـت          فروخته مي  هاي بلند و مشكي     شركت ما كه در بطري    

بنابراين، بعيد نيـست    . هاي ما استفاده كرده است      هاي مشابه بطري    عرضه محصول جديد خود، از بطري     
  . را بخرند» ب«به ما را دارند، به اشتباه نوشابه شركت ان كه قصد خريد نوشايكه بسياري از مشتر
برچـسبي كـه روي     . دو بطري به سادگي قابل تـشخيص هـستند        . چنين نيست : »ب«شركت توليدكننده   

» الـف «ي در مورد بطـري شـركت        زكه چنين چي    بطري شركت ما است، به رنگ طاليي است در حالي         
  . كند صدق نمي

را » ب« بـه بهتـرين وجـه، پاسـخ شـركت             كه صحيح فرض شـود،      تييك از موارد زير، در صور       امكد
  كند؟  تضعيف مي

طـور قابـل    بـه » ب«هاي شـركت   بينيم كه بطري   هاي كنار هم چيده شده را نگاه كنيم، مي           وقتي بطري  )1  
  . بلندتر است» الف«هاي شركت  توجهي از بطري

وجه به شكل كلي بطـري، نوشـابه را         طبيعي است كه مشتريان گهگاهي بر حسب عادت عمومي، با ت           )2  
  . از يخچال بردارند

، برچسب نوشابه خـود را بـه طـور قابـل رؤيتـي در تبليغـات                 »الف«بر خالف شركت    » ب« شركت   )3  
  . دهد نمايش مي

» ب«هاي توليد شده توسط شركت        زمينه برچسب، بر روي بطري بسياري از نوشابه          رنگ طاليي پس   )4  
  . شود ديده مي

عاليم كنـار جـاده باعـث       . هاي فرعي، عاليم رنگي وجود ندارد       اشيه كناري بسياري از جاده     در ح  ـ12
ـ هاي سر راه خود را ببينند و تصميم منا          ها و پيچ    تر قوس   شود كه رانندگان راحت     مي ب را نـسبت بـه    س

ـ   كه ديدِ راننده محدود است، اين عاليـم مـي           خصوص زماني   به. موقعيت خودرو در جاده بگيرند     د توان
كـه منطقـه شـمال كـشور در تمـامي       با اين حال، پس از ايـن . كمك خوبي براي ايمني در جاده باشد    

اي رنگي نصب كرد، ميزان تصادفات ساليانه در          هاي باريك و پرپيچ و خم خود، عاليم كنار جاده           جاده
  . ها، عمالً به مقدار ناچيزي افزايش يافت اين جاده

كه صحيح فرض شود، به بهترين شـكل ممكـن، بـه توضـيح دليـل                  يك از موارد زير، در صورتي       كدام
  ؟  كند افزايش تصادفات كمك مي

  .  در هواي نامساعد به اندازه شب، راننده ديدِ مناسبي از جاده ندارد)1  
  . هاي باريك و پرپيچ و خم دارد منطقه شمال به نسبت، سهم زيادي از جاده )2  
باريك و پرپيچ و خم، مربوط به سرنگون شدن وسايط نقليه و نـه              هاي     بسياري از تصادفات در جاده     )3  

  . ها است  آنفتصاد
هـا    آن جـاده     كردنـد تـا شـبانه در        ها، بسياري از رانندگاني كه تالش مي         پس از نصب عاليم در جاده      )4  

  . كردند رانندگي نكنند، ديگر اين كار را نمي
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 در شـهر پـاليتيتو در اثـر         سعلق به دوره رنـسان    هاي مت   هاي متمادي است كه ساختمان       براي مدت  ـ13
جـاي پـارك بـراي    . بيننـد  آيند، آسيب مـي  هاي توريستي كه به اين شهر مي       هاي اگزوز اتوبوس    آالينده

كنار خيابان در هر زمانِ توقف توريستي،        ها در   وسايل نقليه محدود است و بنابراين بسياري از اتوبوس        
در . كنـد   هدف، به اندازه حركت اتوبوس، گازهاي سمي ايجـاد مـي             بي ايستند و اين ايستادنِ     بيهوده مي 

هاي توريـستي را      هايي را ايجاد كرده است كه حدود يك سوم اتوبوس           حال حاضر شهرداري پاركينگ   
هـاي اگـزوز      هـاي شـهر پـاليتيتو در اثـر آالينـده            دهد و بنابراين آسيب به سـاختمان        در خود جاي مي   

  . توجهي كاهش خواهد يافتها، به طور قابل  اتوبوس
تر از موارد ديگر، استدالل فـوق را تأييـد    يك از موارد زير، در صورتي كه صيح فرض شود، قوي         كدام
  كند؟  مي

جـايي    چهارم زمان حضور خود در شهر پـاليتيتو را صـرف جابـه              هاي توريستي، كمتر از يك       اتوبوس )1  
  . دكنن اي به نقطه ديگر از شهر مي مسافرين از نقطه

هـا    كنند، به ناگزير در زماني كه مـسافرين آن          هاي توريستي كه جاي پارك پيدا نمي         برخي از اتوبوس   )2  
  . چرخند هاي شهر مي در حال بازديد هستند، در خيابان

هـا، در معـرض       اي اگـزوز اتوبـوس      هاي دوره رنسانس شهر پاليتيتو، عالوه بر خطر آالينده           ساختمان )3  
  . اي ديگر هم هستنده تهديد با آلودگي

هـاي ايـن      خودرو در شهر پاليتيتو، تهديدي جدي بـراي سـاختمان          يهاي اگزوز تعداد معدود      آالينده )4  
  . شوند شهر محسوب نمي

ـ                 ـ14  ي به گفته يك اقتصاددان، به طور متوسط درمان اورژانسي يك فرد سالمند كه دچار صدمات ناش
100,از زمين خوردن شده است،     طور قابل تـوجهي،   تواند به يك برنامه درماني مي. باشد  تومان مي000

حل مطلـوب بـه نظـر         گرچه به داليل متعدد، اين راه     . احتمال زمين خوردنِ يك سالمند را كاهش دهد       
  . باشد  تومان به همراه دارد و قابل توجيه نمي130000,اي حدود  اما هزينهرسد،  مي

تري، استدالل فوق را تـضعيف        يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، به طور جدي              كدام
  نمايد؟  مي

هـاي جـدي       از بين سالمنداني كه اين برنامه را فقط براي چند ماه رعايت كردند، تعداد زمين خوردن                )1  
حـداقل زمـان توصـيه شـدة     گزارش شده، بيش از اين تعداد براي افرادي بود كه برنامه فوق را براي    

  . يك سال، رعايت كردند
شود، در بين افـرادي كـه در آسايـشگاه سـالمندان              هايي كه منجر به صدمات جدي مي         زمين خوردن   )2  

�نگ  . كنند كنند، به مراتب كمتر از اين تعداد در سالمنداني است كه در خانه، تنها زندگي مي زندگي مي �
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ن خوردن، عبارت از درد مزمن و لزوم مصرف دارو است كـه در              حاصل از زمي  مكرر صدمات    نتيجه   )3  
  . شود هاي درماني، چنين زمين خوردنِ افراد سالمند گنجانده نمي محاسبات ميانگين هزينه

هاي منظمي است كه متخصصين       هاي برنامه درماني جديد، شامل ويزيت        بخش قابل توجهي از هزينه     )4  
هـاي ديگـر ايـن برنامـه درمـاني، بـا سـرعت                نه نسبت به هزينه   دهند، كه اين هزي     بهداشت انجام مي  
  . يابد بيشتري افزايش مي

 نـسبت بـه     1385، در مجموع در سال      »الف«هاي ويديويي در منطقه       دهنده فيلم   مراكز كرايه :  مريم ـ15
10,، تعداد   1384سال   ـ   .  فيلم ويديويي كمتر كرايه دادند     000 االً بـه خـاطر گـشايش       اين كاهش، احتم

در اين منطقـه بـود كـه        باشد كه اولين و تنها مركز كرايه فيلم           مي» ويديو رسانه «مركز كرايه ويديويي    
  . فروخت ها را با قيمت ارزاني مي عالوه بر كرايه دادن فيلم، فيلم

ـ         همان. ته باشد شتواند وجود دا    دليل ديگري هم مي   : داود ه تعـداد   طور كه خودت گفتي، ميزان كاهش ب
 4000 فقـط    1385در سـال    » ويديو رسـانه  «ويديو بود، اما بايد توجه داشت كه مركز كرايه           10000,

  . فيلم فروخت
تـري تـضعيف    طور جـدي  كه صحيح فرض شود، مخالفت داود را به يك از موارد زير، در صورتي    كدام
  نمايد؟  مي
خاصي از هفته، با تخفيـف، فـيلم        ، در روزهاي    »الف«دهنده فيلم ويديويي در منطقه        راكز كرايه اكثر م  )1  

  . دادند كرايه مي
هايي كه فروخت، تعداد بيشتري فيلم اجـاره   نسبت به تعداد فيلم  » ويديو رسانه «، مركز   1385در سال    )2  

  .داد
» الـف «فروختند، در منطقـه       ادند اما فيلم نمي   د  ، دو مركز كرايه ويديو كه فيلم كرايه مي        1385 در سال    )3  

  . ايجاد شدند
  . دادند ها را به دوستان خود، قرض مي كردند، اغلب آن  افرادي كه فيلمي را خريداري مي)4  
كننـد و     هاي سنتي نمايشنامه انگليسي در دوره رنـسانس را رد مـي              امروزه مورخين ادبيات، تحليل    ـ16

نويـسانِ دوره اليزابـت، يـك امـر تـاريخي             اوردهاي ناگهـاني نمايـشنامه    ديگر اين استدالل را كه دست     
براي موضوعات انگليسي معاصر بـوده      نامتعارف و نوعي بازكشفِ جادويي شكل نمايشي يونان باستان          

در عوض، بسياري از دانشجويان تئاتر، امروزه بـه نمايـشنامه دوره اليزابـت، بـه                . است را قبول ندارند   
هاي   كنند كه از نظر ساختاري، شبيه به نمايشنامه سنتي محلي، به خصوص نمايش               مي عنوان چيزي نگاه  

  . اخالقي قرون وسطي است
    يك از موارد زير، با متن فوق، مغايرت دارد؟ كدام
ها باشد، امروزه به عنـوان قـسمتي    شد نتيجه آني خالقيت نمايشنامه دوره اليزابت، كه زماني گمان مي   )1  

  . آيد ريخي به حساب مياز يك روند تا
پردازد، اما ساختار و شـكل ايـن           اگرچه نمايشنامه انگليسي دوره رنسانس به موضوعات انگليسي مي         )2  

  . نمايشنامه، مشابه نمايشنامه كالسيك يونان است
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  . اي داشته است دوره رنسانس، تغيير قابل مالحظه نظر مورخين نسبت به پيشينيان نمايشنامه انگليسي )3  
  . باشد  انگلستان، داراي سنت نمايشنامه، قبل از دوره رنسانس مي)4  
تواند شهرت و اعتبار افرادي را كـه داراي           بالقوه مي » الف«كتاب جديد آقاي    : ناشراي به يك      نامه ـ17

با اين وجود، خوانندگان كتاب نبايد به انتقادهـاي         . اند، تخريب كند    هاي مديريتي رده باال بوده      مسئوليت
همه آشـكار اسـت و انتقادهـاي او فقـط            براي» الف«نگرش مغرضانه آقاي    . اهميت دهند » الف«اي  آق

افـرادي كـه هرگـز در زنـدگي خـود مـسئوليت واقعـي               . كند  افرادي كه شبيه او هستند را متقاعد مي       
  . اند و نخواهند داشت و لذا داراي صالحيت براي قضاوت نيستند نداشته

  هاي ضعيف زير است؟  ك از تكنيكي استدالل فوق، حاوي كدام

براي رد آن ادعـا، كـافي    فرض مسلم استدالل، آن است كه مورد نقد قرار دادنِ منشأ و پايه يك ادعا،   )1  
  . است

، »الـف « اين استدالل، بر اين فرض مسلم استوار است كه اكثريت مردم با نگرش ضد مديريتي آقـاي           )2  
  . عقيده هستند هم

  . كند  از كلمه مسئوليت در بيش از يك معني استفاده مي استدالل فوق،)3  
  .  اين استدالل، علت و معلول را اشتباه گرفته است)4  
 تومان، مـستقيماً  2500ها حلقه فيلم ويديويي را به قيمت هر كدام          ، ميليون »الف« شركت سينمايي    ـ18

با اين وجود، ايـن شـركت   . برد  تومان سود مي1000 فيلم فروشد و براي هر حلقه    به مشتريان خود مي   
 تومـاني را بـا قيمتـي        2500هـاي     شدة غيرقانوني از فـيلم      هاي كپي   كه مردم نسخه     چون ؛دهد  ضرر مي 

 تومان  500ي به قيمت    تا به حال، حدود يك ميليون حلقه فيلم با كپي غيرقانون          . خرند  بسياري كمتر مي  
بنابراين، كپي غيرقانوني براي شركت مذكور، حداقل يـك ميليـارد           . براي هر حلقه، فروخته شده است     

  . تومان هزينه از سود بالقوه اين شركت به همراه داشته است
گيري فوق، قابـل      تيجهكند كه ن     كمك مي  ،اي است كه در صورت درستي       يك از موارد زير، فرضيه      كدام

  توجيه باشد؟ 

  .  تومان براي هر حلقه نخواهد بود500 قيمت ويديوهاي غيرقانوني، هرگز كمتر از )1  
 تومـان   2500هـايي كـه توليدشـان قطـع شـده اسـت را بـا قيمـت زيـرِ                      ، هرگز فيلم  »الف« شركت   )2  

  . فروشد نمي
هاي اصلي، كـاري      ها از فيلم    هاي غيرقانوني كپي شده، چنان كيفيت بااليي دارند كه تشخيص آن            فيلم   )3  

  . تقريباً غيرممكن است
هـاي شـركت      هاي ويديويي غيرقانوني فروخته نشده بود، حداقل يك ميليون نسخه از فـيلم               اگر فيلم  )4  

  . شد  هر فيلم فروخته مي تومان براي2500، با قيمت »الف«
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 وقتي مسئولين آموزش و پرورش، نتايج تحقيقات آموزشي را تبديل به برنامه آموزشـي اسـتاندارد                 ـ19
آموزان نسبت به گذشته، كمتـر و كمتـر           كار گيرند، دانش    كنند كه آن را به      كنند و معلمين را ملزم مي       مي

توان گفت كه تبديل تئوري فـوق         بنابراين مي . اشندگيرند، حتي اگر معلمين، همان معلمين قبلي ب         ياد مي 
  .  به اصول عملي، كاري اشتباه است

  هاي زير، استوار است؟  يك از فرضيه استدالل فوق، بر كدام

  . هاي استاندارد شده، متفاوت هستند  معلمين، در توانايي تدريس بر اساس برنامه)1  
  . هاي آموزشي كنند تحقيقاتي خود را تبديل به برنامههاي  اين خودِ محققين هستند كه بايد يافته )2  
هـا تنظـيم شـده اسـت،        هاي آموزشي استاندارد شده بـر مبنـاي آن           نتايج تحقيقات آموزشي كه برنامه     )3  

  . درست هستند
  . كنند، مؤثر نيست هاي آموزشي را عمل مي هايي كه معلمين برنامه  شيوه)4  
نام در درس التـين،   رغم تعداد كمِ ثبت     ، تصميم دارد علي   »الف« اداره آموزش و پرورش شهرستان       ـ20

اداره آموزش و پرورش اين شهر اعتقاد دارد كه         . به ارائه اين درس در بهترين دبيرستان شهر ادامه دهد         
خواهنـد   آموزاني كـه مـي   هزينه باالي تدريس زبان التين، با مزاياي بسياري كه درس التين براي دانش           

  .  انگليسي خود را تقويت كنند به همراه دارد، قابل توجيه استهاي زبان مهارت
كه صحيح فرض شود، استدالل مسئولين آمـوزش و پـرورش را بـه                  يك از موارد زير، در صورتي       كدام
  نمايد؟  ترين شكل ممكن، تضعيف مي جدي

همـان انـدازه كـه از       تواننـد بـه       هاي انگليسي خود دارند، مي      آموزاني كه نياز به تقويت مهارت        دانش )1  
  . ها سود ببرند برند، از خواندن ديگر زبان خواندن التين سود مي

نظران هم    شود، حتي صاحب    جا صحبت نمي    طور رايج همه    چون در دنياي مدرن، زبان التين ديگر به        )2  
  . از تلفظ صحيح كلمات و عبارات آن، مطمئن نيستند

كنند، در درس التـين موفـق عمـل            انگليسي موفق عمل مي    آموزاني كه در درس زبان         برخي از دانش   )3  
  . كنند نمي

  . كنند كنند، در ديگر دروس هم، موفق عمل مي آموزاني كه در درس التين موفق عمل مي  اكثر دانش)4  
 

  

  : راهنمايي
ها را به دقت بخوانيد و پاسـخ          سؤال. گيرد  در اين بخش، توانايي تحليلي شما مورد سنجش قرار مي         

  . حيح را در پاسخنامه عالمت بزنيدص
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  .  پاسخ دهيد25 تا 21هاي  با توجه به اطالعات زير، به سؤال: راهنمايي
 

. انـد   دهد كه كنار و روي هم چيده شده          را نشان مي   F و   A  ،B  ،C  ،D  ،Eاندازه     كتاب هم  6شكل زير،   
  : ها، اطالعات زير، موجود است در مورد چينش كتاب

 . صالً با يكديگر تماس ندارند، اD و Aهاي  كتاب •

هاي مجاورش، يا هر دو عمودي هستند يـا           ، بين دو كتاب ديگر قرار گرفته است و كتاب         E  كتاب •
 . هر دو افقي

 . ، فقط با دو كتاب در تماس استCكتاب  •

 . ، با يكديگر تماس دارندF و Aهاي  كتاب •

  
  
  
، با يكديگر در تماس باشند، مكان چنـد         روي كتاب ) جلدِ( از قسمت سطح     F و   Eهاي     اگر كتاب  ـ21

  شود؟  كتاب به طور قطع مشخص مي
  1( 1  2( 2  3(  3  4( 4   
  تواند قرار بگيرد؟   ميD و A بين دو كتاب E،  در چند حالت مختلف ـ22

  1( 2  2( 4  3( 6  4( 8   
طـور قطـع       به  جايگاه چند كتاب،    ،نباشندكدام با يكديگر در تماس        ، هيچ F و   B  ،Dهاي     اگر كتاب  ـ23

  شود؟  مشخص مي
  ها   همه كتاب)4  4 )3  3 )2  2 )1  
  تواند تماس داشته باشد؟  ، حداكثر با چند كتاب ميD ـ24

  1( 3  2( 4  3( 1  4( 2   
  ؟ شود نمي با يكديگر، احكام فوق، نقض B و Aهاي  جايي كتاب  در چند حالت، با جابهـ25

  1( 8  2( 10  3( 12  4( 14   
 

  .  پاسخ دهيد30 تا 26هاي  جه به اطالعات زير، به سؤالبا تو: راهنمايي 
 

دهد كه حاوي يك كلمة دوحرفي، دو كلمـة سـه             شكل زير، قسمتي از يك جدول كلمات را نشان مي         
 از باال به پايين و كلمات افقي، از راست به چپ            ،كلمات عمودي . حرفي و دو كلمة چهار حرفي است      

، هر كدام دو مرتبـه ظـاهر        »م«، و   »ر«،  »ل«،  »د«،  »ب«،  »الف «در اين جدول، حروف   . شوند  خوانده مي 
  : اطالعات زير، در اين خصوص، موجود است. شده است
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 . شود در كلمات دو حرفي و چهار حرفي ظاهر نمي» م«حرف  •

 . باشد اي نمي ، اولين حرفِ هيچ كلمه»د«حرف  •

 . شوند اي با هم، ظاهر نمي ، در هيچ كلمه»ب«و » ل«حروف  •

اي چهار حرفي، ظاهر      اي سه حرفي يا در كلمه       در جدول، يا در كلمه    » ادب«و  » مار«ات  كلم •
 . شوند مي

 . ، ظاهر نشده است»ب«بالفاصله بعد از حرف » الف«اي، حرف  در هيچ كلمه •

  
  
  
  
  
  باشد، حرف ديگر آن، كدام است؟ » ر« اگر يكي از حروف كلمه دو حرفي، حرف ـ26

  » ل «)4  » ر« )3  » الف « )2  » ب «)1  
ظاهر شود، كدام كلمـة چهـار حرفـي، در جـدول            » ب« اگر در يكي از كلمات سه حرفي، حرف          ـ27
   ظاهر شود؟ تواند نمي
   الدل )4   اللد )3   راداب )2   ادبر )1  
طـور قطـع      در جدول ظاهر شود، چند كلمه از پنج كلمة موجـود در جـدول، بـه               » راد« اگر كلمه    ـ28

  شود؟  مشخص مي
  1( 3  2( 2  3( 5  4( 4   
  تواند در يك كلمه تكرار شود؟   چند حرف از حروف، ميـ29

  1( 1  2(  2   3( 3  4( 4   
  توانند ظاهر شوند؟ در كلمات سه حرفي، مي» ر«، دو حرف   در چند حالت مختلفـ30

  1( 2  2( 1  3( 4  4( 3  
 

  
 

  : راهنمايي
هـاي كمـي، اسـتعداد        ي، شامل مقايسه  هاي كم   اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سؤال        

  . ، تشكيل شده است...عددي و رياضياتي، حل مسأله و
  هاي اين بخش از آزمون، هـر سـؤال را بـر                توجه داشته باشيد به خاطر متفاوت بودن نوع سؤال          ••••

  . اي كه در ابتداي هر سه دسته سؤال آمده است، پاسخ دهيد     اساس دستورالعمل ويژه

   كميتي   :چهارمبخش 
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 را به دقت بخوانيد و جواب هر سـؤال را در پاسـخنامه              34 تا   31هاي    هر كدام از سؤال    :راهنمايي
  . عالمت بزنيد

 

ام عدد بايد قـرار     دبه جاي عالمت سؤال، ك    .  در شكل زير، بين اعداد ارتباطي خاصي برقرار است         ـ31
  بگيرد؟ 

  1( 15  
  2( 21   
  3( 24  
  4( 27  
بـه  ) و موازيِ اضالع مربـع ( را به وسيله دو خط عمود بر هم  متر مربع    سانتي 28 مربعي به مساحت     ـ32

فاصـله نقطـه   . ايـم  تقسيم كـرده ) از كوچك به بزرگ (15 و 9، 5، 3هاي  چهار ناحيه به نسبت مساحت 
  متر است؟  ترين رأس مربع، تقريباً چند ميلي تقاطع اين دو خط تا نزديك

  1( 20  2( 22  3( 24  4( 26   
تقريباً چنـد   . دهد   اطالعاتي در مورد نسبت تعداد افراد شاغل در يك اداره را نشان مي               جدول زير،  ـ33

  درصد از كارمندان غيررسمي اين اداره، زن هستند؟ 

  2 به 1  زن به مرد 
  3 به 5  رسمي به غيررسمي 

  6 به 5  مرد رسمي به مرد غيررسمي 
 

  1( 3  2( 4  3( 5  4( 6   
. كننـد  اند، عبور مي  كاشته شده120 تا 1هاي   درخت به شماره120از خياباني كه كنار آن    سه نفر    ـ34

 و نفـر سـوم درختـان بـا شـماره      3نفر اول درختان با شماره زوج، نفر دوم درختان با شماره مـضرب   
  ط دو عالمت خورده است؟ روي چند درخت فق. زنند  را عالمت مي4مضرب 

  1( 10  2( 20  3( 30  4( 40  
 

و » الف«، شامل دو مقدار يا كميت هستند، يكي در ستون           36 و   35هاي    هر كدام از سؤال   : راهنمايي
مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با توجه به دستورالعمل، پاسخ              . »ب«ديگري در ستون    

  : صحيح را به شرح زير تعيين كنيد
  .  را عالمت بزنيد1تر است، در پاسخنامه گزينه  بزرگ» الف« اگر مقدار ستون ••••
  .  را عالمت بزنيد2تر است، در پاسخنامه گزينه  بزرگ» ب« اگر مقدار ستون ••••

18 12  

9 ? 

3 9  

6 4 
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  . را عالمت بزنيد3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزينه » ب«و » الف«ير دو ستون  اگر مقاد••••
  » ب«و  » الـف «اي را بين مقادير دو ستون          اگر بر اساس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه          ••••

  .  را عالمت بزنيد4   تعيين نمود، در پاسخنامه گزينه 

 

 عدد فرد سه رقمي است كه بـا ارقـام           B و   5 و   4،  2،  1قام  رقمي زوجي است كه با ار        عدد سه  A ـ35
  .  ساخته شده است7 و 6، 5، 0

  ب  الف
 Aترين مقداري كـه       بزرگ

  . تواند داشته باشد مي
 Bتـرين مقـداري كـه         كوچك

  . تواند داشته باشد مي
اي اولين بار هر سه با هم روشن و پـس           دهد كه همزمان بر      شكل زير يك چراغ راهنما را نشان مي        ـ36

 ثانيـه يـك بـار روشـن شـده و            4 ثانيه يك بار و چراغ وسط هـر          3هاي باال و پايين هر        از آن، چراغ  
  . هايي كه بايد سه چراغ با هم روشن باشند، هر سه خاموش خواهند بود زمان

  
  
  
  

  ب  الف
تعداد دفعـاتي كـه در يـك        
دقيقه، فقط يك چراغ روشن     

  . دخواهد ش

تعداد دفعاتي كه در يـك      
ــراغ   ــط دو چ ــه، فق دقيق

  .روشن خواهد شد
 

هاي   به سؤال   متن زير را به دقت بخوانيد و بر اساس اطالعات موجود در نمودارهاي زير،             : راهنمايي
  .  پاسخ دهيد40 و 39هاي  آن، با استفاده از اطالع داده شده به سؤال  و عالوه بر38 و 37

 
 

 را در هـر     1391 و   1390آموزان يك مدرسـه در دو سـال متـوالي             د تعداد دانش  نمودارهاي زير، درص  
آموزان محـصل در آن سـال نـشان           ، نسبت به كل تعداد دانش     )اول تا پنجم  (هاي تحصيلي     كدام از پايه  

 50آموز كالس اولي كمتر ولي در كـل،            دانش 7 نسبت به سال قبل،      1391اين مدرسه در سال     . دهد  مي
توانـد بـه مدرسـه     آموز مـي  فرض بر اين است كه فقط در پايه اول دانش. تر داشته استآموز بيش   دانش

  . تواند از مدرسه خارج شود وارد شود و با قبولي در پايه پنجم نيز مي
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  ، تقريباً چند درصد كاهش داشته است؟ 1391 به 1390آموزان پايه دوم از سال  تعداد دانش ـ37

  1( /9 9  2( /10 1  3( /10 9  4( /11 1  
، تقريبـاً چنـد     1390 نـسبت بـه سـال        1391آموزان پايه دوم و سوم در سال           اختالف تعداد دانش   ـ38

  درصد كاهش داشته است؟ 
  1( 48  2( 49  3( 50  4( 51   

 

  .  پاسخ دهيد40 و 39هاي  نفر در پايه سوم مردود شده باشند، به سؤال 45اگر : اطالع

 

  اند؟  آموزان پايه دوم، قبول شده  تقريباً چند درصد از دانشـ39
  1( /88 8  2( /77 7  3( /66 6  4( /55 5  
، براي اولين بار در اين پايـه،  1391هاي دوم و سوم در سال   پايه آموزان تقريباً چند درصد از دانش    ـ40

  خوانند؟  درس مي
  1( /88 8  2( /77 7  3( /66 6  4( /55 5  

13% 

16% 

23% 26% 

22% 

 پايه اول

 دومپايه 

 ه چهارمپاي سومپايه 

 ه پنجمپاي

1391  

16% 

20% 

36% 

10% 

18% 

 پايه اول

 دومپايه 

 سومپايه 

 ه چهارمپاي

 ه پنجمپاي

1390 

�نگ �
� �خا�  �تا ت 

ا�را



  استعداد تحصيلي )متمركز نيمه(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره     108

 

  
  
  

 

  
  

  متن اول

  : خالصه متن
بر اساس نظر راجرز و مزلو گرايش انسان اين است كه پتانـسيل بـالقوه خـويش را توسـعه                     :پاراگراف اول 

  . دهد
تواند تسهيل يـا منـع        خودشكوفايي به وسيله روابط بين فردي و پسخوراند حاصل از آن مي            :پاراگراف دوم 

  . گردد
نايافتـه     رفتارهـاي سـازش    ⇐⇐⇐⇐توجه مثبت مشروط    : خودارزشمندي وابسته به رفتار خاص     :پاراگراف سوم 

  هاي فرد   انكار يا تحريف شناخت⇐⇐⇐⇐ ايجاد مقاومت در فرد ⇐⇐⇐⇐ اضطراب فرد ⇐⇐⇐⇐
د به كنش كامل نايل گردند، بايد توجـه مثبـت غيرمـشروط            كه افرا   به نظر راجرز براي اين     :پاراگراف چهارم 

  . داشته باشند
هاي دفاعي براي سـازش و فـايق آمـدن بـر              راجرز برعكس فرويد معتقد است كه مكانيزم      : پاراگراف پنجم 

  . مشكالت ضرورت ندارند
  

  1ـ گزينه 1
 چگونگي پيدايش گرايش     در متن به   آيد؟   در انسان پديد مي    هگرايش به خودشكوفايي چگون     :1 گزينه   �

  . به خودشكوفايي اشاره نشده است
 بـه  4 و 3، 2هـاي    پـاراگراف دارنده نياز به خودشكوفايي كدامند؟ز و يا باه عوامل رشددهند :2 گزينه   �

  . اين موضوع پرداخته است
ـ        كنـد؟    آيا گرايش به خودشكوفايي در رفتارهاي فرد نمود پيدا مي          :3 گزينه   ���� ن  پـاراگراف سـوم بـه اي

  . سؤال پاسخ داده است
 در پـاراگراف    ا تجربيات فرد در زندگي، ارتباط مستقيم دارد؟       ب آيا گرايش به خودشكوفايي      :4گزينه   ����

  . دوم به اين مطلب پرداخته شده است

 ـ گروه علوم انساني1392سال پاسخ 

  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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   2ـ گزينه 2
���� I.             براسـاس   .باشـد    گرايش به خودشكوفايي، يك نيروي دروني است كه وابسته به عوامل بيروني مي

  . هاي اول و دوم اين گزاره صحيح است فپاراگرا
���� II.  پـاراگراف پـنجم ايـن       .هاي دفاعي، بر تحول خودشكوفايي تـأثير منفـي دارنـد             عملكرد مكانيزم

  . كند موضوع را تأييد مي
���� III.               تحول گرايش به خودشكوفايي در دوران كودكي، تحت تأثير تعامل كودك با اطرافيان خويش 

  . راف دوم اين گزاره صحيح نيستبراساس پاراگ. باشد نمي
   1ـ گزينه 3

  . دهد تر از پاراگراف سوم ارائه مي پردازد و بياني روشن مي» توجه مثبت مشروط«پاراگراف چهارم به تبيين 
   3ـ گزينه 4

  . زيرا پاراگراف چهارم خالف اين گزاره است. صحيح نيست) 1(گزينه 
  . شود  براي آن يافت نمياي زيرا در متن قرينه. صحيح نيست) 2(گزينه 
  . باشد گيري منطقي متن مي اين گزاره نتيجه. صحيح است) 3(گزينه 
  . كند رد مي) از ديدگاه مازلو(پاراگراف پنجم اين گزاره را . صحيح نيست) 4(گزينه 

   4ـ گزينه 5
  : توان به صورت زير خالصه كرد روند متن را مي

 . پاراگراف اولدر » راجرز و مزلو«اشاره كلي به نظرات  •

 هاي بعدي  در پاراگراف» راجرز«بيان ديدگاه  •

  . در پاراگراف پنجم» فرويد«و » راجرز«مقايسه نظرات  •
  . پردازد مي» مزلو«هاي  هاي بعدي، نويسنده به تبيين ديدگاه ف به احتمال فراوان در پاراگرا

 

  دوممتن 

  : خالصه متن
هـا    تواند بسته به موقعيت     اند كه خالقيت مي     ه اين نكته پي برده    شناسان علوم اجتماعي ب     روان :پاراگراف اول 

  . و فضا، در افراد تغيير كند
كند كه مفاهيم ظاهراً نامرتبط را به هم          تفكر به اصطالح چكيده و خالصه، به افراد كمك مي          :پاراگراف دوم 

  . پيوند دهند و مفهومي نو بسازند
  . شوند تر حل مي رسند، آسان به نظر مي) ن يا مكاناز لحاظ زما(مسايل دورتر  :پاراگراف سوم

تـر    ، بـه تفكـر خـالق      »آيند  اين مسايل از جاي خيلي دور مي      «صرفاً گفتن اين موضوع كه      : پاراگراف چهارم 
  . شود منتهي مي
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گويد كه با برداشتن چند قدم ساده، نظير سفر بـه يـك               كاربرد عملي اين تحقيقات به ما مي       :پاراگراف پنجم 
  . توانيم خالقيت خود را افزايش دهيم  دورتر، ميمكان

 

   2ـ گزينه 6
  . بر روي خالقيت صحبت كرده است) فاصله رواني(متن درباره تأثير موقعيت يا فضا 

   1ـ گزينه 7
  . را بررسي كرده است» ↑     خالقيت ↑فاصله رواني«نويسنده در متن رابطه همبستگي 

   3ـ گزينه 8
  : توان به صورت زير خالصه كرد متن را مي

 » كند؟ تر مي چه شرايطي افراد را خالق«: طرح سؤال: پاراگراف اول •

 » فاصله زماني«: پاسخ به پرسش فوق: پاراگراف دوم •

 ارائه شواهد : پاراگراف سوم و چهارم •

  ارائه پيشنهاد و توصيه : پاراگراف پنجم •
   4گزينه ـ 9

  . كند براي حل مشكالت و افزايش خالقيت تأكيد مي» فاصله رواني«در متن، نويسنده بر ايجاد 
   4ـ گزينه 10

  .  را تضعيف كند»↑↑↑↑خالقيت        ↑↑↑↑فاصله زماني «اي هستيم كه رابطه  به دنباله گزينه
  . زيرا تأثيري بر روي رابطه همبستگي فوق ندارد. صحيح نيست) 1(گزينه 
توان تشخيص داد تأكيد بـر روي        البته مشكل اين گزاره آن است كه نمي       . تا حدودي صحيح است   ) 2(گزينه  

هـا    آمـوزان در ايـن آزمـون        كدام عامل باعث موفقيت دانش    . »در كالس  « يا »معلم خودشان  «:كدام واژه است  
  د؟ شو مي

  . كند زيرا رابطه فوق را تقويت مي. صحيح نيست) 3(گزينه 
  . داند  را صحيح مي»↓خالقيت       ↑فاصله زماني«زيرا رابطه . صحيح است) 4(گزينه 

  
  
   2ـ گزينه 11

ـ    كند كه عليرغم هم     ادعا مي » ب«شركت توليدكننده    هـاي نوشـابه هـر دو شـركت،           ودن قـوطي  شكل ب
  . ها، توليدكننده آن را تشخيص دهند توانند از روي رنگ برچسب قوطي مشتريان مي

هاي دو شركت، بـر قابـل تـشخيص           نادرست است، زيرا با زير سؤال بردن هم شكل بودن قوطي          ) 1(گزينه  
را زير سؤال ببرد، بلكه تا حدي       » ب «تواند استدالل شركت    كند، لذا نمي    ها توسط مشتري داللت مي      بودن آن 

  . كند آن را تقويت نيز مي

�نگ  منطقي  پاسخ سؤاالت �
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درست است، زيرا حاكي از اين است كه تفاوت رنگ برچسب، براي تشخيص توليدكننده توسط               ) 2(گزينه  

  . مشتري الزاماً كافي نيست
ده روي نادرست است، زيرا بر قابل تشخيص بودن توليدكننده نوشابه به كمك برچسب نصب شـ        ) 3(گزينه  

  . كند را به خوبي تقويت مي» ب«كند، بنابراين استدالل شركت  قوطي تأكيد مي
از برچسب طاليـي    » ب«زيرا داللت بر اين دارد كه به دليل استفاده فراوان شركت            . نادرست است ) 4(گزينه  
براين پاسـخ   بنـا . دهنـد   نسبت مي » ب« مشتريان با اين برچسب آشنا هستند و آن را به شركت             احتماالًرنگ،  

  . كند را تا حدي تقويت مي» ب«شركت 
   4ـ گزينه 12

 ساليانه كـاهش يابـد،      »تصادفاتاحتمال  «ها، ميزان     رود با نصب عالئم رنگي كنار جاده        مطابق متن، انتظار مي   
اد توانيم اطمينان يابيم كه در اينكه تعـد         بنابراين مي .  اندكي افزايش داشته است    »ميزان تصادفات «اما در عمل    

لـذا بـراي   . تصادفات ساليانه چقدر باشد، عوامل ديگري غير از وجود يا عدم وجود عالئم رنگي نقـش دارد       
  . توجيه افزايش تعداد تصادفات، بايد به دنبال عامل سومي باشيم

انتظـار  در واقـع مطـابق اسـتدالل مطروحـه در مـتن،             . توان تحليل كرد    اين مسأله را از زاويه ديگري نيز مي       

)يابـد      تصادفات كاهش مـي    نسبتها،    ود با نصب عالئم رنگي در كنار جاده       ر  مي نـه   ،(

در . بنابراين كاهش اين نسبت با افزايش صورت كـسر لزومـاً منافـات نـدارد     . »ها  تصادف«لزوماً تعداد مطلق    
رشد آن بـيش از رشـد صـورت         (ت  افزايش داشته اس  ) تعداد سفرها (گيري كنيم مخرج كسر       واقع بايد نتيجه  

  .) شود  بوده و اين باعث كاهش مقدار كسر مي)تعداد تصادفات (كسر
كند تا در هواي نامساعد ديد بهتـري          نادرست است، قاعدتاً نصب عالئم رنگي به راننده كمك مي         ) 1(گزينه  

  . رود از اين طريق تعداد تصادفات كاهش يابد از جاده داشته باشد، پس انتظار مي
تواند بـر رابطـه       نادرست است، زيرا اين عامل قبل و بعد از نصب عالئم رنگي يكسان بوده و مي               ) 2(گزينه  

  .نصب اين عالئم و تعداد تصادفات تأثير بگذارد
  ). 2مشابه گزينه (نادرست است ) 3(گزينه 
رادوكس مطـرح   طور كه در پاسخ اين سؤال توضيح داده شد، براي توجيـه پـا               همان. درست است ) 4(گزينه  

شده در متن بايد به دنبال عامل سومي باشيم كه بر تعداد تصادفات مؤثر باشـد و بتوانـد بـر افـزايش مقـدار             
  . مخرج كسر داللت كند

   1ـ گزينه 13
هاي توريستي كه بـه دليـل نبـود           شود تا از تعداد اتوبوس      ها توسط شهرداري باعث مي      ايجاد پاركينگ 

كننـد، كاسـته شـود، در نتيجـه      ايستند و گازهاي سمي ايجاد مي      خيابان مي جاي پارك، بيهوده در كنار      
  . شود هاي قديمي شهر در اين مناطق وارد مي آسيب كمتري به ساختمان

  تعداد تصادفات

 تعداد سفرها
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هاي توريستي در شهر مربـوط بـه          گيريم، بيشتر زمان حضور اتوبوس      درست است، زيرا نتيجه مي    ) 1(گزينه  
ايستند كه مقدمـه اسـتدالل مـتن را تأييـد      هدف كنار خيابان مي  بيزماني است كه به دليل نبودن جاي پارك، 

  . كند مي
مـتن در   . كند  نادرست است، زيرا با زير سؤال بردن صحت مقدمات متن، نتيجه آن را تضعيف مي              ) 2(گزينه  

  . ايستند هايي صحبت كرده است كه بيهوده مي خصوص اتوبوس
توانـد   دالل صورت گرفته ندارد و تأثيري در رد يا قبول آن نمينادرست است، زيرا ارتباطي با است) 3(گزينه  

  . داشته باشد
هـاي قـديمي در نتيجـه         آسيب ساختمان (نادرست است، زيرا در حد ضعيفي مقدمه استدالل متن          ) 4(گزينه  

  . شود برد و لذا باعث تضعيف استدالل مي را زير سؤال مي) ها دود اگزوز اتوبوس
توان   جا مي   در اين . دشوار باشد ) 2(و  ) 1(ل، براي برخي داوطلبان، انتخاب بين گزينه        شايد در نگاه او    :تذكر

ري نسبت بـه    مت، قطعيت ك  »برخي«به دليل استفاده از واژه      ) 2(گزينه  .  استفاده كرد  »قطعيت گزاره «از مفهوم   
) 1(لـذا گزينـه     . داي است كـه قطعيـت بيـشتري دار           اولويت با گزينه   ،اي تقويت استدالل  رب. دارد) 1(گزينه  

  . باشد انتخاب بهتري مي
  3ـ گزينه 14

گيـري از      تومان كمتر از هزينه پـيش      30,000درمان اورژانسي زمين خوردن     ) هر بار (مطابق متن، هزينه    
  . داند پذير نمي گيري را به لحاظ اقتصادي توجيه زمين خوردن است، لذا پيش

ايت برنامه براي حداقل يك سال تأكيد كرده و ارتبـاطي بـا             نادرست است، زيرا صرفاً بر لزوم رع      ) 1(گزينه  
  . مالحظه اقتصادي طرح ندارد

نادرست است، زيرا بر شرايط بهتر مراقبت از افـراد مـسن در آسايـشگاه سـالمندان تأكيـد دارد و       ) 2(گزينه  
  . ارتباطي با مالحظه اقتصادي طرح ندارد

گيـري از زمـين       كند كه درمان اورژانسي بـر خـالف پـيش           يدرست است، زيرا بر اين امر تأكيد م       ) 3(گزينه  
گيـري   هاي درمان اورژانس تكرار شـده و از هزينـه پـيش            خوردن، اثر كوتاه مدت دارد و در بلندمدت هزينه        

  . برد  لذا به خوبي استدالل نويسنده را زير سؤال مي تجاوز خواهد كرد،
نسبت بـه  ) گيري كننده پيش(ن هزينه روش درماني جديد زيرا نه تنها بر بيشتر بود. نادرست است ) 4(گزينه  

هاي آن به مرور بيشتر هـم خواهـد           كند كه حتي هزينه     كند، بلكه اذعان مي     روش درمان اورژانس تصريح مي    
  . كند شد، بنابراين استدالل نويسنده را تقويت مي

   4ـ گزينه 15
، بـه  »الـف «دهنـده منطقـه       ا در مراكز كرايه    حلقه ر  10,000مريم دليل كاهش تعداد كرايه فيلم به تعداد         

  . دهد نسبت مي» ويديورسانه«ها با قيمت ارزان توسط  فروش فيلم
، اين عامل را براي توجيـه كـاهش         »ويديورسانه« حلقه فيلم توسط     4000داوود با توجه به فروش تنها       

  . داند  عددي مراكز اجاره فيلم كافي نمي10,000كرايه 
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خواهيم اثبات كنيم دليـل بيـان شـده           در واقع مي  . هستيم كه استدالل داوود را تضعيف كند      اي    به دنبال گزينه  

  . كند  عددي كرايه فيلم را توجيه مي10,000توسط مريم به تنهايي كاهش 
ارائه تخفيف در روزهـايي خـاص از    . نادرست است، زيرا ارتباطي با موضوع مورد اختالف ندارد        ) 1(گزينه  

  . هاي فيلم ندارد داشته و لذا تأثيري در كاهش تعداد كرايههفته، روند ثابتي 
 كـاهش  10000,به تعداد در كل منطقه زيرا در متن عنوان شده، تعداد كرايه فيلم . نادرست است) 2(گزينه  

كند و نه كـاهش   يدهنده فيلم را توجيه م كرايه فيلم توسط مراكز سابق كرايه يافته است، اما اين گزينه كاهش       
  . در كل منطقه را

نادرست است، زيرا علت جديدي را براي توجيه كاهش كرايه فيلم توسط مراكز سابق در منطقـه                 ) 3(گزينه  
  .كند بنابراين استدالل داوود را تقويت مي. كند پيشنهاد مي» الف«

 عـدد فـيلم،   4000ن قيمت تواند به خوبي توجيه كند كه چطور فروش ارزا      درست است، زيرا مي   ) 4(گزينه  
در واقع مطابق اين گزينه، خريـد هرحلقـه فـيلم    .  عدد كاهش دهد 10,000ها را تا      توانسته تعداد اجاره فيلم   

توجيـه  بـه تنهـايي مـسأله را       )  حلقـه فـيلم    4000فروش  (لذا همين علت    . باشد  معادل چند بار اجاره آن مي     
  . كند مي
   2ـ گزينه 16

هاي دوره اليزابت، يك امر تاريخي نامتعارف و نوعي بازكـشفِ جـادويي               نامه  يش نما :ديدگاه مورخين قديم  
  .  بوده استموضوعات انگليسي معاصرشكل نمايش يونان باستان ولي براي 

نمايـشنامه دوره اليزابـت، از نظـر سـاختاري شـبيه بـه               :ديدگاه مـورخين و دانـشجويان تئـاتر امـروزي         
  . است) هاي اخالقي قرون وسطي نمايشبه خصوص (هاي سنتي محلي  نمايشنامه

  . شود اي از بيان متن است و مغايرتي ديده نمي زيرا به نوعي خالصه. نادرست است) 1(گزينه 
  . كننده ديدگاه مورخين قديم است كه امروزه مورد قبول نيست درست است، زيرا بيان) 2(گزينه 
 مـورخين در طـول زمـان نـسبت بـه نمايـشنامه              نادرست است، زيرا به درستي به تغييـر ديـدگاه         ) 3(گزينه  

  . كند انگليسي دوره رنسانس اشاره مي
 قـرون وسـطي   درنادرست است، زيرا درستي آن از جمله آخر متن كه به نمايشنامه سنتي محلـي                ) 4(گزينه  

  . شود كند، تائيد مي اشاره مي
   1ـ گزينه 17

كند و به جـاي اثبـات ادعـاي خـود،             وارد مي » لفا«نويسنده نامه بدون ارائه دليل، اتهامي را به آقاي          
  . كند فرافكني مي

را مورد نقد قـرار داده و سـعي كـرده بـا ايـن روش       » الف«درست است، زيرا در متن صرفاً آقاي        ) 1(گزينه  
  . در حالي كه اين تكنيك، قابل دفاع نيست. ادعاي او را رد كند

ـ آيد ك نادرست است، زيرا از متن برنمي    ) 2(گزينه   عقيـده باشـند، اتفاقـاً     هـم » الـف « آقـاي  اه اكثريت مردم ب
  . اند عقيده هم» الف«نويسنده نامه مدعي است كه تنها گروه خاصي با آقاي 

�نگ �
� �خا�  �تا ت 

ا�را
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» مـسئوليت «رسد در بار دوم هم، منظور نويسنده نامه از كلمـه              زيرا اوالً به نظر مي    . نادرست است ) 3(گزينه  
كه حتي اگر اين كلمه در بيش از يـك معنـي بـه كـار رفتـه                    ينضمن ا . همان پست يا جايگاه مديريت است     

  . باشد، الزاماً نادرست نيست
  . نادرست است، زيرا ساختار متن ساختار علت و معلولي نيست) 4(گزينه 

   4ـ گزينه 18
  
  
  
  
  

يـا  آ«در استدالل فوق، يك سؤال جدي مطرح است         . خواهد  سؤال در واقع فرض پنهان استدالل فوق را مي        
انـد، در صـورت عـدم      خريـداري كـرده    تومان،500هاي با كپي غيرقانوني را با قيمت  كساني كه فيلم  
 در  »؟هاي اصـلي را بخرنـد        تومان، كپي  2500هاي غيرقانوني، حاضر بودند با پرداخت         عرضه اين كپي  

ض پنهـان   كنـد كـه همـان فـر         واقع پاسخ اين سؤال، شكاف بين مقدمات و نتيجه استدالل را مـشخص مـي              
  . باشد مي

نادرست است، زيرا استدالل فوق مبتني بر اين فرض كه قيمت ويديوهاي غيرقانوني هرگز كمتـر                ) 1(گزينه  
  . باشد ، نميبود تومان نخواهد 500از 

  ). 1مشابه گزينه (نادرست است ) 2(گزينه 
هـاي اصـلي و       ت نـسخه  زيرا لزوماً چنين فرضي نكرده است؛ بلكه اخـتالف قيمـ          . ست است رناد) 3(گزينه  

هـاي غيرقـانوني قابـل     غيرقانوني آنقدر زياد است كه حتي با فرض عدم برابري كيفيت، امكان فـروش كپـي        
  . تصور است

طور كه ابتدا توضيح داده شد، اين فرض، شكاف بين مقدمات موجود در               درست است، زيرا همان   ) 4(گزينه  
  . استدالل و نتيجه آن است

   3ـ گزينه 19
 

  
  

 

 نتـايج صـحه     بـه درسـتي   يعني تلويحاً   . داند   نتايج تحقيق به اصول عملي را كاري اشتباه مي         تبديلنويسنده  

  ). كند كه چرا اما اشاره نمي(داند  اما آن را اجرايي نمي) استفاده دقت كنيد، نگفته تبديلبه كلمه (گذارد،  مي
  . شود نادرست است، زيرا از متن نتيجه نمي) 1(گزينه 

از فروش هر حلقه فيلم » الف«شركت 
 .برد ومان سود مي ت1000

يك ميليون حلقه فيلم با كپي غيرقانوني 
 .فروخته شده است

كپي غيرقانوني، حداقل يك ميليارد 
 . تومان از سود بالقوه شركت كاسته است

برنامـه  زشـي بـه     نتايج تحقيقات آمو  تبديل  
آموزشي و الزام معلمان به اجـراي آن برنامـه          

 .شود آموزان مي باعث يادگيري كمتر دانش

) نتايج تحقيقـات ( تئوري فوق   تبديل
�نگ .به اصول عملي، كاري اشتباه است �

� �خا�  �تا ت 
ا�را
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نادرست است، زيرا در متن مشخص نشده كه علت اثربخش نبودن نتايج تحقيق چيست؛ لذا ايـن                 ) 2 (گزينه
  . پيشنهاد لزوماً درست نيست، زيرا معلوم نيست كه مشكل، مجريان طرح باشند

  . مطابق توضيحات داده شده درست است) 3(گزينه 
نبود حمايـت   (سب باشد اما به داليل ديگر       هاي اجراي معلمان منا     نادرست است، زيرا شايد شيوه    ) 4(گزينه  

  . طرح شكست بخورد...) يا توان مالي، عدم همكاري والدين و
   1 گزينه ـ 20

پذير   آموزان، هزينه باالي تدريس آن را توجيه        مزاياي بسيار فراگيري درس التين براي دانش       :پيام اصلي متن  
  . كند مي

ها نيز به انـدازه زبـان التـين منفعـت داشـته               دگيري ساير زبان  درست است، زيرا اگر قرار باشد يا      ) 1(گزينه  
  . باشد، پرداخت هزينه باال براي يادگيري زبان التين شايد توجيه اقتصادي نداشته باشد

  . نادرست است، زيرا تأثيري در رد يا قبول استدالل متن ندارد) 2(گزينه 
دهـد    تدالل متن را تقويـت كنـد، زيـرا نـشان مـي            تواند اس   نادرست است، البته در حد ضعيفي مي      ) 3(گزينه  

كند و لذا حتي اگر فـرد بـر زبـان             نياز نمي   صرف تسلط بر زبان انگليسي، فرد را از يادگيري درس التين، بي           
  . انگليسي تسلط داشته باشد، الزم است باز در كالس درس التين هم شركت كند

در واقع بر اهميت فراگيري درس      . كند  را تقويت مي  نادرست است، چرا كه تا حدي استدالل متن         ) 4(گزينه  
  . داند كند و موفقيت در آن را به معناي موفقيت در ساير دروس مي التين تأكيد مي

 
 

  25 تا 21تحليل مسائل     
  : بررسي قيود مسأله

  
1  
2  

گـذاري    ها را مطابق شكل روبـرو شـماره         كتاباگر جايگاه   
  4  5  6  : دباش كنيم، قيدهاي مسأله به شرح زير مي

3  

                  A, B, C, D, E, F 

  :  كتاب شامل6 )1(
)2( D و Aبا هم تماس ندارند  .  
   5 قرار دارد يا جايگاه 2 يا در جايگاه E كتاب )3(
  .  قرار دارد5 يا 3 ،1هاي   در يكي از جايگاهC كتاب ⇐. با دو كتاب تماس دارد) فقط (C كتاب )4(

  پاسخ سؤاالت تحليلي 

�نگ �
� �خا�  �تا ت 

ا�را
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)5( F و Aبا هم تماس دارند  .  

  . باشد مي» )با احتماالت گسترده(احتمالي «و » گراف، چينش«اين مسئله از نوع : توضيح ����

   1ـ گزينه 21
  : هاي ممكن عبارتند از  مسأله، حالت3با توجه به فرض سؤال و قيد 

 

    F2  
E1    E1  

      

F2    
      

  
                 الف           ب 

 

      
      F2  E1  

  

    
  E1  F2  

  
                 ج           د 

  . شود  مسأله تناقض دارد و حذف مي5با قيد » د«روشن است كه حالت 
  . باشد ها مي در اشكال، شماره انديس حروف ترتيب مشخص شدن كتاب :تذكر

  : خواهيم داشت) 4(و نهايتاً قيد ) 2(و سپس قيد ) 5(با اعمال قيد 
 

    F2  
E1    E1  D4    A3  
F2    

D4    A3  
  

                 الف           ب 
 

  

  
  
  
  

 

   :براي حالت ج
  .  قرار دارد3 تا 1هاي   قطعاً در جايگاهA : 5قيد 
  .  قرار دارد3 يا 1هاي   قطعاً در جايگاهC : 4قيد 
  .  قرار ندارد3 تا 1هاي   قطعاً در جايگاهD : 2قيد 

  

  D3  E1  F2  

  

 ج

C نگ� �
� �خا�  �تا ت 

ا�را
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بيني   تر از اين پيش     ها را دقيق    توانيم شرايط قرار گرفتن كتاب      روشن است كه با توجه به اطالعات مسأله، نمي        

طـور قطـع    تـوان بـه   ها ثابت است و بنابراين مكان تنها يك كتاب را مي            در همه حالت   D لذا تنها كتاب     .كرد
  . مشخص كرد

   3ـ گزينه 22
  : هاي ممكن عبارتند از  مسأله، حالت3 سؤال و قيد با توجه به فرض

 

D2    A2  
E1    E1  

      

A2    
      

D2  
                  ب           الف

 

      
      A2  E1  D2  
    

D2  E1  A2  
  

                 ج           د 
  . شود  مسأله تناقض دارد و لذا حذف مي5با قيد » د«روشن است كه حالت 

  : توانيم تكميل نماييم هاي قابل قبول را مي حالت) 5(و ) 4(با توجه به قيد 
 

D2    A2  
E1    E1  B5  C3  F4  
A2    

B5  C3  F4  
D2  

                 ب           الف 
 

  

  
  
  
  

 2تواند، قرار بگيـرد كـه هـر كـدام شـامل                مي 3 يا   1 در دو جايگاه     C، كتاب   )ج(روشن است كه در حالت      
لـذا  . شود  حالت مجزا تقسيم مي4به » ج«بنابراين حالت  باشد،     مي B و   Fهاي    جايگشت متفاوت براي كتاب   

  .  حالت مختلف وجود دارد6در كل 
   3ـ گزينه 23

زيرا كتابي كه در ايـن جايگـاه        . ( نيست 4كدام در جايگاه       هيچ F و   B  ،Dگيريم كه     از فرض سؤال نتيجه مي    
  . در تماس نيست) 6جايگاه (گيرد، فقط با يك كتاب  قرار مي

  

  D2  E1  A2  

  

 ج

C 

�نگ �
� �خا�  �تا ت 

ا�را
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، B كتاب ديگر از گـروه       2زيرا در اين صورت     (نيست  ) 2(هاي فوق در جايگاه       كدام از كتاب   در ضمن هيچ  
D و Fقرار بگيرند كه با فرض سؤال، در تناقض است6 و 5هاي   بايد در جايگاه  .(  

  . گيرد  قرار مي6 يا 5 و سومي در جايگاه 3 و 1هاي   دو كتاب در جايگاهF و B ،Dهاي  بنابراين از كتاب
 قـرار  6 و 3، 1هـاي    در جايگـاه   F و   B  ،Dهـاي     بنابراين كتاب . گيرد   قرار مي  5 در جايگاه    C ⇐) 4 (قيد
  . گيرند مي
  ) تنها جايگاه باقي مانده(گيرد   قرار مي4جايگاه  قطعاً در A ⇐. گيرد  قرار مي2 در جايگاه E ⇐) 3(قيد 
 و B( كتاب باقي مانـده  2روشن است كه براي قرار گرفتن    . گيرد   قرار مي  6 قطعاً در جايگاه     D ⇐) 2(قيد  

F ( كتـاب بـه طـور قطـع مـشخص      4بنابراين جايگاه .  جايگشت مختلف وجود دارد    2،  3 و   1هاي    در خانه 
  . شود مي

  

E2  D4  C1  A3  
  

 

   2ـ گزينه 24
كنـيم     را مشخص كنيم، فرض مي     Dهاي در تماس با كتاب         تعداد كتاب  حداكثرخواهيم    با توجه به اينكه مي    
  .)  است4ها مربوط به جايگاه  بيشتر تماس. ( قرار دارد4ه اين كتاب در جايگا

  .  قرار دارد6 در جايگاه A ⇐) 2(قيد 
  .  قرار دارد5 در جايگاه F ⇐) 5(قيد 
  .  قرار دارد2 در جايگاه E ⇐) 3(قيد 
⇐ C و Bامكان جابجايي دارند( قرار دارند 3 و 1هاي   در جايگاه (.  

  :  كتاب تماس داشته باشد4تواند با  حداكثر مي Dبنابراين مشكل خاصي وجود ندارد و در نتيجه 
 

  

E4  A2  F3  D1  
  

 

   4ـ گزينه 25
 نيز صـادق اسـت و   B، در مورد A امكان جابجايي دارند، پس همه قيود B و  Aهاي    با توجه به اينكه كتاب    

  . بالعكس
  .  قرار ندارد4قطعاً در جايگاه  D ⇐ تماس ندارند D با كتاب A و Bهاي  يك از كتاب  هيچ⇐ 2قيد 
  .  قرار داشته باشد6تواند در جايگاه  مين F ⇐ در تماس هستند F با كتاب A و B هر دو كتاب ⇐ 5قيد 

لت كلي زير را در نظـر       ، دو حا  3هاي ممكن ناديده گرفته نشود، ابتدا بنابر قيد           كدام از حالت    براي اينكه هيچ  
  : گيريم مي

 

�نگ �
� �خا�  �تا ت 

ا�را
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    E 

  
E 

  

    
      

  
                  ب           الف

 

  بررسي حالت الف
 و نه بـا     A نه با    Dاز طرفي چون    . گيرند   قرار نمي  6كدام در جايگاه       هيچ F و   A  ،Bدانيم     مي  در حالت الف،  

B در تماس است، بنابراين D گيرد ر مي قرا6 قطعاً در جايگاه .  
 حالـت   2پس حالت الـف، خـود بـه         . 3 قرار دارد يا جايگاه      1 يا در جايگاه     Cدانيم     مي 4از طرفي طبق قيد     

  : شود مطابق شكل زير تقسيم مي
 

    C3  
      D2  E1    

C3    
D2  E1    

  
   2             الف         1الف 

 
) جايگشت   F، 6 و   A  ،Bهاي    در هر يك از دو حالت فوق براي قرار دادن كتاب           بنـابراين  .  وجود دارد  3(!

  . صور است حالت، قابل ت12براي حالت الف، در مجموع 
  بررسي حالت ب 

  . گيرند  قرار نمي6كدام در جايگاه   هيچF و A ،Bدانيم  مي
  . گيرد  قرار نمي6 نيز قطعاً در جايگاه C ⇐) 4(قيد 

  .  قرار دارد6 قطعاً در جايگاه Dبنابراين كتاب 
، 1تواند در جايگاه       نمي Fر تماس باشد، بنابراين      د B و هم با كتاب      A بايد هم با كتاب      Fكه    با توجه به اين   

 Dتوانند، با     كدام نمي    هيچ B و   Aاينكه  با توجه به    . گيرد   قرار مي  4 قطعاً در جايگاه     Fپس  .  قرار گيرد  5 يا   3
قـرار  ) بـا امكـان جابجـايي    (3 و 1گيرنـد و قطعـاً در جايگـاه      قرار نمـي 5در تماس باشند، پس در جايگاه      

  . گيرند مي
مطابق شـكل   ( جايگشت قابل قبول است      2لذا حالت ب، خود شامل      . گيرد   قرار مي  5 در جايگاه    Cبنابراين  

  ). زير
  
  
  

 

  .  بدون نقض قيود مسأله وجود داردB و Aهاي  جايي كتاب  حالت براي جابه14پس در كل، 

A4  

E1  D2  C5  F3  

B4  

 

�نگ �
� �خا�  �تا ت 
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  30 تا 26تحليل مسائل 
  بررسي قيود مسأله 

  : كنيم گذاري مي ارههاي جدول را مطابق شكل زير شم خانه
 

  1      
  2  3  4  
9      5  
10  8  7  6  
11        
12        

 

  الف، ب، د، ل، ر، م : آيند  حرف روبرو، هر كدام دو بار در جدول مي6 ـ1
  .  بيايد5 يا 4، 3هاي  تواند در خانه فقط مي» م «⇐شود  در كلمات دو يا چهار حرفي ظاهر نمي» م «ـ2
  . اي نيست حرف اول هيچ كلمه» د «ـ3
  . شوند اي با هم، ظاهر نمي در هيچ كلمه» ب«و » ل «ـ4
  . شوند  حرفي ظاهر مي4 حرفي و يا 3در كلمات » ادب«و » مار« كلمات ـ5
  . شود ظاهر نمي» ب«بالفاصله بعد از حرف » الف«اي، حرف   در هيچ كلمهـ6

 3نيـز در خانـه   » م«شـود و دومـين حـرف      ساخته مي 6 و   5،  4هاي    در خانه » مار« كلمه   ⇐  )5(و  ) 2(قيد  
  . شود ظاهر مي

 ⇐ 12 و   11،  10هاي    شود يا در خانه      ظاهر مي  10 و   8،  7هاي    يا در خانه  » ادب« كلمه   ⇐) 3(و  ) 5(قيد  
  . شود ظاهر مي» الف«، حرف 10ه در هر صورت در خان

  ). 7(شود  ظاهر مي» ر«يا » ل« يكي از حروف 9 در خانه ⇐نتايج حاصل ) 6(و ) 3(قيد 
 

        
  م  م    
  ا      
  ر      ا

        
        

 

  . حل متفاوت وجود دارد  راه2 سؤال مربوط به اين مسأله، 5براي پاسخ به 
هـاي   ي ممكن را مشخص كنيم و در هر سؤال، براساس فرضيات مطـرح شـده، حالـت      ها  ـ تمام جايگشت  1

  . غيرممكن را حذف كنيم و پاسخ را از ساير حاالت قابل قبول مشخص كنيم
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برد، اما ديگر نيازي نيست در هر سـؤال           هاي ممكن، زمان زيادي مي      در اين روش، مشخص كردن جايگشت     

  . تحليل مجزايي انجام دهيم
 با توجه به فرضيات مطرح شـده در هـر سـؤال، تحليـل                و جه به نتايج كلي كه تا اينجا حاصل شده        ـ با تو  2

  . پذير است كنيم كه چند حالت امكان
  : بريم در ادامه راه حل اول را پيش مي

  :دو حالت كلي زير، قابل تصور است» ادب«با توجه به محل ظاهر شدن كلمه 

 
  
  
  
  
  

   Bت      حال        A      حالت 
  : Aبررسي حالت  ••••

 

  ) 8(شود   ظاهر مي9در خانه » ر«   حرف  ⇐   )4(قيد 
  ) 9(گيرد   قرار مي8 يا 7در خانه » د« حرف ⇐) 3(قيد 
در (با هم خواهنـد بـود       قطعاً  » ل«ه دو حرف    هستند ك » ر«و  » ل«،  »ل« حرف باقيمانده شامل     3 ⇐) 4(قيد  
  . )8 و 7هاي   و يا در خانه2 و 1هاي  خانه

  . گيرند  قرار مي2 و 1هاي  قطعاً در خانه» ل«، دو حرف )9(كه با توجه به نتيجه 
گيرنـد    قرار مي » ب«و  » د« است كه دو حرف      8 و   7هاي    ، مربوط به خانه   Aبنابراين تنها عدم قطعيت حالت      

  :تر زير بنويسيم توان به شكل كامل  را ميAبنابراين حالت .  دو حالت نيز قابل قبول هستندكه هر
  
  
  
  
  
  
  : Bبررسي حالت  ••••

در » د«بنابراين ايـن حـرف      . تواند قرار بگيرد     نمي 9 يا   2،  1هاي    كدام از خانه    در هيچ » د« حرف   ⇐) 3(قيد  
  . گيرد  قرار مي12 يا 11خانه 

        
  م  م    
  ا      
  ر      ا
        د
        ب

        
  م  م    
  ا      
  ر  ب  د  ا

        
        

  دهحروف باقيمان
  ب
  د
  ل
  ل
  ر

 

 )7(نتيجه 

      ل  
  م  م  ل  
  ا      ر
  ر  د  ب  ا
        د
        ب
�نگ  �
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  . 12 و 11، 9هاي  گيرند يا در دو خانه از خانه  قرار مي2 و 1هاي  يا در خانه» ل« دو حرف ⇐) 4(قيد 
  : تر زير تفكيك كنيم توانيم به دو حالت كامل  را ميBبنابراين حالت 

  
  
  
  
  
  
  

 

 B 1حالت                          B 2حالت          B 3حالت        

 

  .شود بنابراين حذف مي.  مسأله در تناقض است6 با قيد 3Bروشن است كه حالت 

  . باشد مي» )با احتماالت محدود(احتمالي «و » گراف، چينش«اين مسئله از نوع : توضيح ����

  1ـ گزينه 26
  . تواند پاسخ سؤال باشد مي» ب«بنابراين تنها حرف .  است1Bروشن است كه تنها حالت ممكن 

  2ـ گزينه 27
توانـد ظـاهر شـود،        در اين حالت كلمات چهار حرفي كـه مـي         .  است 1Bروشن است كه تنها حالت ممكن       

  . ادبر، الدل و اللد: عبارتند از
   4ـ گزينه 28

 براي اينكه كلمه    2Bدقت كنيد در حالت     . (شود  ظاهر مي » راد« كلمه   2B و   Aهاي    روشن است كه در حالت    
  .)شود  جايگشتها حذف ميظاهر شود، يكي از» راد«

  : كلمات مشترك اين دو حالت عبارتند از
  لل ـ لمم ـ مار ـ رادب 

شود تا جزو     ساخته نمي » ادبر«، الزاماً كلمه چهار حرفي      Aبا توجه به دو جايگشت متفاوت در حالت          :تذكر
  . ها بيايد مشترك

   2ـ گزينه 29
  . اند در يك كلمه تكرار شده» ل«و » م«، حروف Aدر حالت 
  . اند در يك كلمه تكرار شده» ل«و » م«، حروف 1Bدر حالت 
  . اند در يك كلمه تكرار شده» ل«و » م«، حروف 2Bدر حالت 

  . بنابراين كالً همين دو حرف امكان تكرار در يك كلمه را دارند

      ل  
  م  م  ل  
  ا      ب
  ر  ب  د  ا
        ر
        د
 

      ل  
  م  م  ل  
  ا      ر
  ر  ب  د  ا
        ب
        د
 

      ب  
  م  م  ر  
  ا      ل
  ر  ب  د  ا
        د
        ل
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   1ـ گزينه 30
  . پذير نيست  امكانAدر حالت 
 جايگـشت  2در اين حالـت  . قرار گيرد امكان پذير است   » ر«، حرف   2 در صورتي كه در خانه       1Bدر حالت   
بنابراين در مجموع دو    . ، اين امكان وجود ندارد    2Bدر حالت    .پذير است   امكان) 12 و   11هاي    خانه(مختلف  

  . حالت قابل قبول داريم
 

  
 

  حل مسأله    
 

   4ـ گزينه 31
شده و حاصل آن در قطاع مقابـل آن          ضرب   3شويم در دايره كوچك هر عدد در          با بررسي شكل متوجه مي    

  :نوشته شده است
× =

× =

× =

3 3 9

4 3 12

6 3 18

 

   :لذا براي عالمت ؟ داريم
× =× =× =× =9 3 27  

  3ـ گزينه 32
  :  باشد، طول هر ضلع مربع برابر است با28اگر مساحت مربع برابر 

a a= ⇒ =2 28 28  

 است، با توجـه بـه مفروضـات صـورت سـؤال شـكل زيـر را در نظـر                     قسمت تقسيم شده   4چون مربع به    
  : گيريم مي

  . گيريم  در نظر ميy و xترين مستطيل را  اضالع كوچك
  
  
  
  
  
  

  پاسخ سؤاالت كميتي  

x 

y 
M 

N a = 28 

a = 28 

3 5 

�نگ 9 15 �
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:  است، هر واحد مساحت برابر اسـت بـا         cm228 واحد است و مساحت مربع     32ها    چون مجموع مساحت  

cm228

32
cm27مقدار  يا 

8
  : ؛ براي دو مستطيل تشكيل شده در باالي شكل داريم

x a x a cm (x cm )
a

I
 

× = + → × = × → =  
 

7 1
3 5 8 7

8
 

  : براي دو مستطيل تشكيل شده در سمت چپ شكل داريم

y a y a (II)cm y cm
a

 
× = + → × = × → =  

 

7 3
3 9 12 7

8 2
 

  :  از يكديگر برابر است باM و Nفاصله دو نقطه 

MN x y MN ( ) ( )
a a

   
= + → = +   

   

2 2 2 2

2 2

1 9
7 7

4
 

 

a
MN ( ) MN ( )

a

=+
= × → = ×

×

2
282 2

2

4 9 13
7 7

4 284
 

 

/
MN MN MN / cm

×
= → = → ≅�

13 7 91 9 5
2 38

4 4 4
 

   1ـ گزينه 33
  : كنيم براي حل مسأله، جدول زير را رسم مي

    نوع اشتغال                       

  جمع  غيررسمي  رسمي  
        زن

        مرد

ت
سي

جن
  

  

        جمع

A نفر باشد، طبق صورت سؤال Aاگر تعداد كل افراد 
1

3
A زن و 

2

3
  .  مرد هستند

Aهمچنين 
5

8
A كارمند رسمي و 

3

8
  .  كارمند غيررسمي هستند
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  جمع  غيررسمي  رسمي  

A      زن
1

3
  

A      مرد
2

3
  

A  جمع
5

8
  A

3

8
  A  

 

باشـد، لـذا       مي x6 نفر باشد، طبق صورت سؤال، تعداد مردان غيررسمي          x5حال اگر تعداد مردان رسمي      
  : داريم

 

  عجم  غيررسمي  رسمي  

A  ؟    زن
1

3
  

x5  x6  A  مرد
2

3
  

A  جمع
5

8
  A

3

8
  A  

 

  : وشتتوان معادله زير را ن براي رديف مردان مي

A x x

A x A x

= +

= → =

2
6 5

3

2 2
11

3 33

 

x  مردان رسمي ( A)∴ →
2

5 5
33

 

x  مردان غيررسمي ( A)∴ →
2

6 6
33

 

  : توان معادله زير را نوشت ها مي لذا براي رديف غيررسمي

? ( A) A ? A A
×

+ = → = −
2 3 3 6 2

6
33 8 8 33

 

 

? A ? A ? A
× − × ×

= → = → =
× × ×

3 33 6 2 8 3 1

8 33 8 33 8 11
 

  : استه استحال صورت سؤال نسبت زير را خو

�نگ �
� �خا�  �تا ت 

ا�را



  استعداد تحصيلي )متمركز نيمه(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره     126

 

A

~

A

×= =

1

18 11
3 33

8

3%  

   3ـ گزينه 34
  : كنيم هايي به شكل زير تعريف مي براي حل مسأله مجموعه :روش تحليلي

A :  پذير هستند  بخش2 كه بر 120مجموعه اعداد كوچكتر مساوي .  
B :  پذير هستند  بخش3 كه بر 120مجموعه اعداد كوچكتر مساوي .  
C : پذير هستند  بخش4 كه بر 120وچكتر مساوي مجموعه اعداد ك .  

صورت سـؤال، تعـداد اعـضاي نـواحي هاشـورخورده را            . ها قابل ترسيم است     شكل زير براي اين مجموعه    
  . پرسيده است

  
  
  
  
  
  

 

)3 و 2ناحيه ( 4هاي  تعداد مضرب   (In(C) )
 

∴ = = 
 

120
30

4
 

)4 و 3ناحيه ( 3 و 2هاي  تعداد مضرب  (II)n(A B)
 

∴ = = 
 

120
20

6
∩  

)3ناحيه (هاي هر سه  تعداد مضرب  n(A B C (I I) I )
 

∴ = = 
 

120
10

12
∩ ∩  

  : مطابق شكل داريم
  . عدد است20، )2(  تعداد اعضاي ناحيه     عدد است  10، )3(، تعداد اعضاي ناحيه (III) طبق •

 

  . عدد است10، )4(  تعداد اعضاي ناحيه     عدد است  10، )3(، تعداد اعضاي ناحيه (III) طبق •
 

  .  عدد است20 ،)2(تعداد اعضاي ناحيه   
 .  عدد است10، )4(تعداد اعضاي ناحيه   

 

  : توان نمايش داد كه البته تمامي مطالب فوق را بر روي شكل، و به صورت زير مي
  

  كارمندان غيررسمي زن
 كارمندان غيررسمي

1 

2 3 

4 

5 

A 

B 

C 

 (I)طبق 

 . عدد است20، )1(احيه تعداد اعضاي ن

�نگ (II)طبق  �
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  .  عدد است30كه اعداد نواحي هاشورخورده، مجموعاً 
  : رت ير در نظر بگيريد را به صو12 تا 1اعداد : روش تستي

  ).  است4 و 3 و 2 كوچكترين مضرب مشترك 12(

  شماره درخت  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  2مضرب     �    �    �    �    �    �

  3مضرب       �      �      �      �

  4مضرب         �        �        �

  ها تعداد عالمت  0  1  1  2  0  2  0  2  1  1  0  3

 

  :  برابر اعداد رديف آخر جدول فوق10شود، يعني  مي درخت يكبار تكرار 12كه الگوريتم باال هر 
 

   تا ←←← 40← 4====    تعداد درختاني كه عالمت ندارند ••••
 

   تا ←←← 40← 4====عالمت دارنديك  تعداد درختاني كه ••••
 

   تا ←←← 30← 3====عالمت دارند دو  تعداد درختاني كه ••••
 

   تا ←←← 10← 1====عالمت دارند سه  تعداد درختاني كه ••••
 

  هاي كمي  مقايسه    
 

  1ـ گزينه 35
  »ب«ستون         »الف«ستون 

 Bكوچكترين مقدار         Aبزرگترين مقدار 
          

2  4  5    <   7  0  5  

 

20 10 10   

A 

B 

C 

 در كل

 در كل

 در كل

 در كل
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ايـن كـه تكـرار ارقـام مجـاز باشـد       در حل فوق، فرض بر آن است كه ارقام تكراري نباشد؛ با فرض               :تذكر
  : داريم

  »ب«ستون         »لفا«ستون 
 Bكوچكترين مقدار         Aبزرگترين مقدار 

          
4  5  5    <   5  0  5  

 

  . صحيح است) 1(لذا در هر حالتي، گزينه . بيشتر است» الف«كه باز هم مقدار ستون 
   2ـ گزينه 36

  ) ثانيـه  60(تعداد دفعاتي كه در يك دقيقه        •
     :دو چراغ باال و پايين روشن هستند

بار      
= 

 

60
20

3
 

 : تعداد دفعاتي كه چراغ وسط روشن است •

بار  
= 

 

60
15

4
 

 : شوند مي) خاموش: طبق قيد سؤال(تعداد دفعاتي كه هر سه چراغ همزمان روشن  •

                               بار  
= 

 

60
5

12
 

  :  به صورت مجموعه زير نمايش دادتوان ها را مي روشن بودن المپ
  
  
  

 
 

  
  : كنيم حال مقادير دو ستون را با هم مقايسه مي

 

  »ب«ستون         »الف«ستون 
 فقط دو چراغ روشن        فقط يك چراغ روشن

          
   بار 15    <     بار 10

 
 
 

  ثانيه4هر   ثانيه3هر 

15 

 المپ وسط روشن

10 5  

 باال و پايين روشنالمپ 
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 نسبت و درصد
 

از اطالعـات داده  . دهـيم   نمـايش مـي  P91 بـا  91، و در سال P90 را با 90آموزان در سال   تعداد كل دانش  
  : توانيم بنويسيم شده، دو معادله زير را مي

)  91آموزان پايه اول در سال  تعداد دانش) = (90آموزان پايه اول در سال  تعداد دانش (–)  نفر7(  

)  91آموزان در سال  تعداد كل دانش) = (90آموزان در سال  دانشتعداد كل ) + ( نفر50(  

  : نويسيم كه با توجه به نمودارهاي داده شده، معادالت زير را مي

P P
(P ) P

P P

= −
→ + = −

= +

91 90

90 90

91 90

13 16 7
13 50 16 7

50
 

 

P ( ) P ( ) (P ) (P )→ + = − → + = −90 90 90 9013 13 50 16 7 13 50 7 16 13  

 

/
/ P P P→ + = → = → =90 90 90

13 5
6 5 7 3 450

3
 

 

P  :  نفر بيشتر است، داريم 50، 91آموزان در سال    كه چون تعداد كل دانش    =91 500  

 

  4ـ گزينه 37
91آموزان پايه دوم در سال   تعداد دانش   ∴% ( ) =16 500 80  

90 آموزان پايه دوم در سال  تعداد دانش   ∴% ( ) =20 450 90  

  : براي محاسبه درصد كاهش داريم.  نفر كاهش داشته است10كه 

= درصد  

 

=/ درصد كاهش =
10

11 1
90

 

   4ـ گزينه 38

91 در سال آموزان پايه دوم و سوم اختالف دانش    (∴ % −23 % )( ) =16 500 35  

90 آموزان پايه دوم و سوم در سال  اختالف دانش   (∴ % −36 % )( ) =20 450 72  

  : براي محاسبه درصد كاهش داريم.  نفر كاهش يافته است37اختالف اين 

  مقدار تغيير

 مقدار اوليه

  نفر

 نفر

% % 
% % 

% % %  %  %  %  

%  
%  
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= درصد كاهش =
37

72
51%  

  2ـ گزينه 39

90 آموزان پايه دوم در سال  تعداد دانش   ∴% ( ) =20 450 90  

91وم در سال آموزان پايه س تعداد دانش   ∴% ( ) =23 500 115  

  : توان معادله زير را تشكيل داد هاي دوم و سوم مي براي پايه
  ) 90سال  در دوم پايه آموزان دانش تعداد (–) دوم پايه هاي مردودي) = (91درسال سوم پايه آموزان دانش تعداد (–) سوم پايه هاي مردودي(

         90              −           x           =                    115              −           45  
 

x = + −90 45 115  

             x = 20  

  . اند نفر قبول شده70اند، لذا  آموزان پايه دوم مردود شده  نفر از دانش20كه 

=  دوم به كلدرصد قبول شدگان پايه =
70

90
% /77 7  

  3ـ گزينه 40
91آموزان پايه دوم در سال  تعداد دانش   ∴% ( ) =16 500 80  

91آموزان پايه سوم در سال  تعداد دانش   ∴% ( ) =23 500 115  

  :  برابر است با91لذا تعداد كل محصلين دو پايه در سال 
A A= + → =80 115 195  

  : هاي دو پايه برابر است با كه طبق حل سؤال قبل، مردودي
A A′ ′= + → =20 45 65  

  
  : خوانند برابر است با لذا تعداد افرادي كه براي اولين بار در پايه دوم و سوم درس مي

x x= − → =195 65 130  

  : كنيم حال درصد خواسته شده در مسأله را محاسبه مي

خوانند درصد افرادي كه براي بار اول در اين دو پايه درس مي  = =
130

195
6/66%  
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        زنگ تفريحزنگ تفريحزنگ تفريحزنگ تفريح
        

در كنگره حزب كمونيست شوروي سابق، در هنگام سخنراني نيكيتا خروشـچف            

زده كـرد، يـك نفـر از ميـان            هاي اسـتالين جهـان را شـگفت         تقبيح جنايت كه با   

  : جمعيت فرياد برآورد

  » شدند، شما كجا بوديد؟ گناهان اعدام مي رفيق خروشچف، وقتي بي«

    :با عصبانيت و صدايي خشمگين فرياد زدخروشچف 

  » .هر كس اين را گفت از جا برخيزد«

  . كس از جايش تكان نخورد اما هيچ

 . . .  

 . . .  

  .  . . خودتان به سؤال خودتان پاسخ داديد«: خروشچف ادامه داد

  » !در آن زمان من همان جايي بودم كه االن شما هستيد
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