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  ».نشر يا پخش يا عرضه كند مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت) ناشر(اين اثر را بدون اجازه مؤلف 
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  . 1358وكيلي، محمد، : سرشناسه
اسـتعداد  ) متمركـز   نيمـه (هـاي دكتـري        مجموعـه سـؤاالت آزمـون ورودي دوره        :پديـدآور عنوان و نام    

 همراه بـا پاسـخ كـامالً تـشريحي گـروه دامپزشـكي قابـل اسـتفاده بـراي همـه                      1390-95سال  تحصيلي  
  هاي آزمايشي  گروه

  . 1395كتابخانه فرهنگ، : تهران : مشخصات نشر 
      7-371-155-964-978: شابك 

  ي مختصرفيپا: نويسي وضعيت فهرست
      1360خواه، هادي،  مسيح: شناسه افزوده 
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  مقدمه
ايـن  . شودهاي مختلف به صورت نيمه متمركز برگزار مي  آزمون ورودي مقطع دكتري در رشته 1390از سال   

در مرحله اول، داوطلباني كه    . باشد  مي» مصاحبه حضوري «و  » كتبي سراسري « مرحله آزمون    2آزمون شامل   
. شـوند ها معرفي مـي     امتياز بيشتري كسب كنند، به تعداد چند برابر ظرفيت براي آزمون مصاحبه به دانشگاه             

هـا  بـين همـه رشـته   » زبان انگليسي«است كه مانند » استعداد تحصيلي«يكي از مواد امتحاني آزمون كتبي،       
  .مشترك است

جهت تحصيل در مقطـع تحـصيالت       » سنجش استعداد فرد  «يك آزمون استاندارد براي     » داد تحصيلي استع«
هـاي ذهنـي و       هاي مختلفي است كـه هـر يـك، ابعـادي از توانـايي               اين آزمون داراي بخش   . باشدتكميلي مي 

 GRE يـا    GMAT در مقطع دكتري، مـشابه آزمـون          »آزمون استعداد تحصيلي  «. سنجدتحليلي فرد را مي   
در . شـود   باشد كه براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيالت تكميلي در ساير كشورها، برگزار مي               المللي مي   بين

اين آزمون هوش، سرعت عمل، تسلط داوطلب بر مباني رياضيات و نيز قدرت درك و تحليل متون پيچيده و                   
  . گيردطوالني مورد ارزيابي قرار مي

  :گردد گروه آزمايشي به شرح زير برگزار مي7ي در اكنون، آزمون نيمه متمركز دكتر هم
  ـ  گروه آزمايشي علوم انساني1
  مهندسي-ـ  گروه آزمايشي فني2

  ـ  گروه آزمايشي علوم پايه3
  ـ  گروه آزمايشي هنر4
  ـ  گروه آزمايشي زبان5
  ـ  گروه آزمايشي دامپزشكي6
  ـ  گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي7
  

  هاي آزمايشي مختلفدر گروه» ستعداد تحصيليا«مقايسه آزمون 

ها در اين گروه  . كامالً مشابه است  )  مهندسي -ها به جز فني   همه گروه ( گروه آزمايشي    6استعداد تحصيلي در    
  :باشد مبحث به ترتيب زير مي4سواالت استعداد تحصيلي شامل 

  درك مطلب : بخش اول •
   منطقي  :بخش دوم •
   تحليلي  :بخش سوم •
   كميتي  :رمبخش چها •

 

  .   مهندسي، سواالت تجسمي جايگزين سواالت منطقي شده است-اما در مورد گروه آزمايشي فني
ها تقريباً  هاي مختلف آن در مورد همه گروه      همانطور كه اشاره شد، ساختار كلي آزمون و بخش        

  . يكسان است
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صي مـرتبط بـا همـان گـروه       هاي تخص در بخش اول، سواالت درك مطلب براي هر گروه آزمايشي از متن           
ها به عنوان تمرين    هاي درك مطلب ساير رشته    توانند از متن  لذا هر چند داوطلبان مي    . انتخاب شده است  
  . تر جواب خواهند دادهاي مرتبط با گروه آزمايشي خود را راحتاستفاده كنند، متن
ابه است و عمالً نـوع سـواالت،        ها مش هاي منطقي، تحليلي و كميتي، سواالت در همه گروه        در مورد بخش  

ها را نيز شود داوطلبان در اين بخش، سواالت ساير  گروه  لذا توصيه مي  . باشدمستقل از گروه آزمايشي مي    
  . پاسخ دهند

  . باشددر مورد سواالت منطقي، برخي سواالت تكراري مي
عيناً در دو گـروه آزمايـشي   در مورد سواالت تحليلي بايد به اين نكته دقت كرد كه گاهي مساله مشتركي   
لذا نبايد تصور كـرد كـه       . آمده، ولي سواالت متفاوتي از آن مساله براي هر گروه آزمايشي طرح شده است             

ها نيازي به    مهندسي است و داوطلبان ساير رشته      -بخش تجسمي، مختص گروه فني    . سوال تكراري است  
  . مرور اين بخش ندارند

 مهندسي،  - سواالت درك مطلب، و سواالت تجسميِ گروه فني        توان گفت كه به جز    در مجموع مي  
  . هاي آزمايشي مشترك استمابقي سؤاالت ميان همه گروه

  : دهد  را نشان مي96 تا 90جدول زير، تغييرات آزمون از سال 

  

  96 تا 93سال   92سال   91سال   90سال   ماهيت سؤاالت  

  :بخش اول

  درك مطلب

يك متن متناسب با 

  گروه
+ 

  سؤال از متن چند 

   متن2

+  
   سؤال10

   متن3

+  
   سؤال15

   متن2

+  
   سؤال10

   متن2

+  
   سؤال8

: بخش دوم

  (*)منطقي
   سؤال7   سؤال10   سؤال15   سؤال10  منطق و استدالل

: بخش سوم

  تحليلي

سازي  مدل

  ها چندقانوني

   مدل2

+  
   سؤال10

   مدل2

+  
   سؤال15

   مدل2

+  
   سؤال10

   مدل2

+  
   سؤال8

  :بخش چهارم

  ميتيك

  ماهيت رياضي

   نسبت و درصد••••

   حل مسأله••••

  كمي  هاي  مقايسه••••

   سؤال10

رياضي 

  مقدماتي

   سؤال15

 +هوش 

  خالقيت

  در رياضي

   سؤال10

  +رياضي 

  هوش

   سؤال7

 مباحث رياضي +هوش 

  مقدماتي

   سؤال30   سؤال40   سؤال60   سؤال40  مجموع

 



www.masihkhah.com 

  : شود براي متقاضيان آزمون دكتري توصيه ميبراي تسلط بر مباحث استعداد تحصيلي، دو جلد كتاب 

، چاپ پنجماي رنگ استعداد تحصيلي ويژه آزمون دكتري، ويرايش  كتاب نقره : جلد اول�
  خواه، محمد وكيلي ؛ انتشارات كتابخانه فرهنگ؛ هادي مسيحهشتمبيست و 

ها تجربة مؤلفان در زمينة  اين كتاب بر اساس سال
در كتاب . أليف شده استهاي هوش و استعداد ت آزمون
هاي آزمون  اي رنگ، شرح درس بر اساس سرفصل نقره

هاي حل و  ها، و روش دكتري به منظور فراگيري تكنيك
ساختار كتاب، دقيقاً . نكات تستي، نوشته شده است

منطبق بر استعداد تحصيلي دكتري و با همان ترتيب كه 
ن در اي. باشد متمركز دكتري آمده مي در آزمون نيمه

 بخش آزمون خود به چند فصل 4كتاب هر يك از 
گويي به  تفكيك شده و به تفصيل در خصوص نحوه پاسخ

زني بحث شده  هاي تستها و مهارت هر سوال، تكنيك
. سؤاالت تأليفي استاندارد در هر درس آمده است. است
 96 تا 90طور سؤاالت منتخب دكتري سال  همين
  . بندي شده است هاي مختلف در آن طبقه گروه

هاي جديد ويرايش شده است؛ و در  پس از هر سال برگزاري آزمون، كتاب بر اساس آخرين تغييرات  سرفصل
  . باشد  آن در دسترس ميپنجمحال حاضر ويرايش 

شود چهار  توصيه مي) به جز فني و مهندسي(هاي آزمايشي  به متقاضيان تمامي گروه •
هاي حل  ول كتاب را به دقت مطالعه كنند و جهت تسلط بيشتر بر مباحث، روشبخش ا

 . سؤاالت را فرا گيرند

شود مطالعه  توصيه مي. جهت مطالعه بهينه اين كتاب، يك فايل در سايت اساتيد قرار داده شده است: توجه
  . هاي معرفي شده در اين فايل، صورت پذيرد كتاب بر اساس گام

هاي سؤاالت آزمون  هاي طاليي رنگ استعداد تحصيلي؛ شامل دفترچه  كتابسري : جلد دوم�
؛ انتشارات كتابخانه فرهنگ؛ محمد وكيلي، هادي 1390-96هاي  ، سال)متمركز نيمه(دكتري 

  خواه مسيح
  هاي آزمون استعداد تحصيلي در آزمون متمركز، از اولين سال تا آخرينِ آن  كتاب طاليي شامل دفترچه

  . اند ها پرداخته مؤلفين كتاب، به بررسي تمامي سؤاالت و حل آن. باشد  مي)96-1390(
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ها را   دانلود و آنمؤلفانشود فايل سؤاالت مربوط به گروه خود را از سايت  به داوطلبان هر گروه توصيه مي
ها را نيز دانلود و مطالعه  االت ساير گروهتوانند سؤ تمامي متقاضيان آزمون استعداد تحصيلي مي. مطالعه كنند

  . كنند تا تسلط بيشتري بر مباحث پيدا كنند

اي رنـگ و فراگيـري مفـاهيم و     شود همگام با مطالعه كتـاب نقـره      به متقاضيان گرامي توصيه مي    
شـان را  محـك        ها، كتاب طاليي رنگ گروه مربوط به خود را نيز مطالعه و ميـزان تـسلط                 تكنيك

  . بزنند
  

توانيد سواالت اسـتعداد تحـصيلي آزمـون دكتـري     باشد، مي هاي طاليي مي  در كتاب حاضر كه از سري كتاب      
  .        را به همراه پاسخ تشريحي مالحظه فرمائيد دامپزشكي   گروه96 تا 90سال ) هاي سازمان سنجش دفترچه(
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  :توان به موارد زير اشاره كردهاي كتاب مياز ويژگي

هاي كامالً تشريحي با هدف آموزشي ارائه ها سعي شده است تا پاسختدر روش حل تس •
  .شوند

ها صرفاً به حل تست بسنده نشده و سعي در بررسي تمامي جوانب امر در پاسخگويي به تست •
  .شده است

در حل سواالت منطقي و تحليلي، سعي شده است تا روش حل به شكلي ساختارمند ارائه  •
 .د تجزيه و تحليل قرار گيردشود و تمامي نكات آن مور

تواننـد از نمونـه     هاي بيشتر، مي  داوطلبان عزيز پس از مرور سؤاالت گروه امتحاني خود، به منظور حل تمرين            
هـا آمـده اسـت، بهـره          هاي طاليي ساير رشته     هاي امتحانيِ ديگر كه در كتاب     سواالت استعداد تحصيلي گروه   

  . ببرند
  

  آشنايي با نويسندگان كتاب
 

ها تدريس استعداد تحصيلي و هـوش         ، سابقه سال  پنجه   و آرش قوي   خواه   هادي مسيح  ،مد وكيلي مح
مـشاركت  . ها و مؤسسات معتبر آموزشي را دارنـد         در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در آموزشگاه       

 كارشناسـي ارشـد، نيـز از        GMATدر تأليف كتب آموزشي در زمينه استعداد تحصيلي دكتـري و            
همچنـين طـرح سـؤاالت      . باشـد   ايـشان در زمينـه اسـتعداد و آمـادگي تحـصيلي مـي             ديگر سوابق   

هاي هوش و استعداد تحصيلي و شغلي، بخـش ديگـري از تجربيـات مؤلفـان در ايـن زمينـه                       آزمون
  .باشد مي

 

 

  با آرزوي توفيق روزافزون                                           

  پنجه ويآرش قمحمد وكيلي، ، هادي مسيح خواه
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  تقدير و تشكر

هـا، نكـات علمـي و         حـل   دانـشجويان زيـادي راه    . اند  در انتشار اين كتاب دوستان زيادي نقش داشته       
اي را در جهت ارتقاء كيفيت اين اثر ارائه نمودند كه مجالي براي ذكر نـام تـك تـك                      نظرات شايسته 

ان گرامـي صـميمانه قـدرداني و       نويسندگان اين اثر از همه ايـن دوسـت        . باشد  اين عزيزان فراهم نمي   
در پايان ضروري است به اين نكتـه اشـاره          . ها آرزوي موفقيت روزافزون دارند      تشكر نموده و براي آن    

زاده، مـدير انتـشارات كتابخانـه    ها و زحمـات آقـاي ناصـر نقـي     شود كه كتاب حاضر مرهون حمايت     

  .ندفرهنگ است كه در تمامي مراحل گام به گام ما را همراهي نمود
هـا، و     سواالت متنوع، پاسـخ   مندي از منابع تكميلي از جمله         خوانندگان محترم كتاب به منظور بهره     
در ميـان گذاشـتن سـؤاالت،       هاي مفيد و تكميلي، همچنـين         آخرين تغييرات آزمون و دريافت فايل     

  : ايندتوانند به دو سايت اينترنتي زير مراجعه نم نظرات و پيشنهادهاي خود با نويسندگان، مي
  

 

www.estedadtahsili.ir       ,      www.masihkhah.com 

 

 

  : شود از سايت اساتيد دانلود نماييد هايي كه توصيه مي فايل
 )بهينه مطالعه استعداد تحصيليروش (چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟  •
 ) بدون پاسخ تشريحي(ها   تمامي گروه94 و 93منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي  •

گـروه هنـر، زبـان، كـشاورزي،         (90-96پاسخ تشريحي آزمـون اسـتعداد تحـصيلي سـال            •
 )دامپزشكي

 ) گروه علوم انساني (90-92پاسخ تشريحي آزمون استعداد تحصيلي سال  •

  )گروه تربيت بدني و علوم پزشكي (90-93ون استعداد تحصيلي سال پاسخ تشريحي آزم •
 هاي مصاحبه دكتري  تكنيك •

  نويسي  هاي مقاله تكنيك •
 

 

اخيراً مشاهده شده است كه برخي از مؤسسات، دست به تبليغ و برگزاري كالس با اسـتفاده                  :توجه
ـ        . اند    از نام مؤلفان اين كتاب نموده      ه صـحت و سـقم ادعـاي آنـان و           به همين علت براي پي بـردن ب
  . مراجعه كنيد) هاي فوق آدرس(هاي اساتيد، به سايت ايشان  همچنين مشاهده برنامه كالس
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  ((wwwwww..mmaassiihhkkhhaahh..ccoomm))سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري   وبوب

  

  

  ..هاي زير را دانلود و مطالعه كنيدهاي زير را دانلود و مطالعه كنيد  شود از سايت، فايلشود از سايت، فايل  توصيه ميتوصيه مي: : دانلوددانلود

    چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟   چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟ ��������

    منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي   منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي ��

  ) ) هاها  وهوهتمامي گرتمامي گر((هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     دفترچه  دفترچه��

  هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     پاسخنامه  پاسخنامه��������

    جزوه استعداد تحصيلي   جزوه استعداد تحصيلي ��
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  :راهنمايي
 پاسـخ  و بخوانيـد  دقـت  بـه  را هـا  متن از يك هر. است آمده مجزا طور به متن دو بخش، اين در

 پيدا رد،ك استنباط يا استنتاج متن از توان مي آنچه به توجه با است، آمده آن زير در كه را سواالتي
  . بنويسيد را سوال هر جواب و كنيد

  
  
  
  
  
)5(  
  
  
  
  
)10(  

 در فقـط  و برخوردارنـد  اي ويـژه  اهميت از خوزستان استان ماهيان باربوس مخصوصا بومي، ماهيان
 در. شـوند  مـي  ديـده ) عراق النهرين بين از غير به (دنيا نقاط ساير در كمتر و بوده مستقر منطقه همين

 مطالعـات . اسـت  شـده  گـزارش  و شناسايي ماهي باربوس گونه ده مجموع در شده انجام مطالعات
 هـا  آن از برخـي  كه اين علت به ها آن زاي بيماري عوامل شناسايي و ماهيان اين اختصاصي هاي انگل
 اسـتان  ماهيـان  هـاي  انگـل  بـه  راجـع . باشـد  مي اهميت حايز بسيار اند، شده  انتخاب  پرورش براي

 گـزارش  انگل هفده مجموعا و عضالت و تنفس هاي انگل نيز و گوارش اهدستگ هاي كرم خوزستان،
 و هـورالعظيم  اقتصادي ماهيان هاي انگل به راجع جامع تحقيق دو نيز همكاران و مغينمي. است شده

. نمودنـد  گـزارش  انگل سه و بيست مجموعا و داده انجام كارون حوزه هاي كارگاه پرورشي ماهيان
 هاي انگل بررسي با و انگل 15 خوزستان استان آبگيرهاي در بومي ماهيان وير بر مطالعه با همچنين

 در شـيرين  آب ماهيـان  از. است شده گزارش حمري و شيربت بني،  ماهيان  از انگل 12 هورشادگان
 كه گونه سطح در جامعي مطالعات در و گزارش را ياخته تك انگل 6 نيز خوزستان استان آبگيرهاي

 گـزارش  و بندي طبقه شناسايي، گونه 35 حدود شده، انجام (Mixozoa) ميكسوزوآ هاي انگل به راجع
  .است شده

  
)15(  
  
  
  

 و ميزبـان  بـدن  داخـل  رشـد  مراحـل  بندي، طبقه خصوص در مختلفي هاي فرضيه اخير، هاي دهه در
 شـده  انجام يقاتتحق. است شده بيان ماهيان در ميكسوزوآ هاي انگل انتقال و حيات چرخه چگونگي

 ميزبـان  بـه  احتياج حياتشان چرخه شدن تكميل براي نيز ها انگل اين كه داد نشان اخير هاي  سال  در
 جايگـاه  شـده،  انجـام  مولكـولي  تحقيقـات  و فرضـيه  ايـن  اثبات با. دارند فكس توبي كرم واسطه
 معرفـي  يكـسوبولوس م 744 اكثريت. اند نموده جدا جانوري ياختگان تك از را شاخه اين بندي طبقه

  ـ گروه دامپزشكي1390سال 

  درك مطلب:  اولبخش
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)20(  
  
  
  
  
)25(  

 ماهيـان،  آبشش كه صورتي در. است بوده ها اسپورانگل مورفولوژي مبناي بر مختلف ماهيان از شده
 و مختلـف  ماهيـان  در و پيچيـده  بسيار آن در ميكسوبولوس هاي انگل آلودگي نحوه كه است اندامي
 در بـدون  ماهيان آبشش از ها انگل اين معرفي موارد از  بسياري  در. است متفاوت مختلف، هاي انگل
 مراحـل  كـه  نيست مشخص موارد اين در. باشند مي» آبشش «ذكر با فقط و عفونت محل گرفتن نظر
 بـا . شـوند  مي كامل آبشش ناحيه كدام در انگل كيست و بوده بافت كدام در سودوپالسما رشد اوليه

 ماهيـان  آبـشش  در) سميكسوبولو جنس (آ ميكسوسپوره هاي انگل بافتي رشد از كه اندكي اطالعات
 آبششي كمان غضروفي سخت بسيار هاي بافت از ها انگل اين كه نمود بيان توان مي داريم، اختيار در
 بـه  حتـي . نماينـد  آلوده توانند مي را دهند مي  انجام  را تنفسي تبادالت كه ثانويه و اوليه هاي المل تا

 نيـز » هـا  المل داخلِ «يا و» ها المل بينِ «به توان مي را عفونت محل تعيين در» ها المل «واژه كارگيري
  .داد تغيير

 

  ؟نيست مشخص هنوز زير، موارد از يك كدام متن، طبق بر ـ 1
  خوزستان استان ماهيان بابوس زيستگاه محدوديت) 1
  خوزستان استان ماهيان بابوس اختصاصي هاي انگل تعداد) 2
  انماهي آبشش در آ ميكسوسپره هاي انگل بافتي رشد) 3
  ماهيان در ميكسوزوآ هاي انگل به مربوط مسايل برخي درباره مختلف هاي فرضيه وجود دليل) 4

  ؟نيست صحيح ماهي، باربوس درباره زير، موارد از يك كدام ـ 2
  .است موجود ماهي باربوس پرورشي انواع) 1
  .شوند نمي يافت همسايه كشورهاي از يك هيچ در ها آن) 2
  .باشد بيشتر شده، گزارش آنچه از ماهي باربوس هاي هگون تعداد است ممكن) 3
  .كنند مي تكميل را حياتشان چرخه خاص كرمي طريق از ها آن هاي انگل برخي) 4

   ............ .كنند، مي آلوده را ماهيان ميكسوبولوس، هاي انگل كه اي نحوه متن، طبق بر ـ 3
  .است شده گزارش و مشخص شده انجام مولكولي تحقيقات با) 1
  .دارد آبشش در عفونت محل به بستگي) 2
  .است ها آن مورفولوژي با هماهنگ) 3
  .دارد ارتباط ماهي نوع و انگل نوع با) 4

  ؟نيست صحيح ماهيان در ميكسوزوآ هاي انگل درباره زير، موارد از يك كدام متن، طبق بر ـ 4
    .I است ها آن اب مقابله براي مناسبي جانوري ياخته تك فكس، توبي كرم.  
    .II دارند جانوري ياختگان تك با زيادي شباهت مولكولي ساختار نظر از.  
    .III دارد وجود گوناگوني فرضيات ميزبان، بدن داخل در رشدشان مراحل و ها آن بندي طبقه درباره.  

  III و III  4 (I، II وII  3 ( II وI  2 ( I فقط) 1
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   ............... .ويسندهن كه آيد برمي گونه آن متن، از ـ 5
  .است كرده جانبداري بدون اطالعات ارائه در سعي) 1
  .است ناخشنود دارد، اهميت بسيار كه اي پديده مورد در كافي مطالعه عدم از) 2
  .كند مي اشاره دارد، وجود خاص اي منطقه در كه بحراني براي حلي راه ارائه لزوم به) 3
  .دهد قرار هم كنار را متن موضوع درباره مختلف هاي فرضيه اشتراك نقطه تا كند مي تالش) 4

  نمود؟ استنتاج متن در مندرج اطالعات از توان مي را زير موارد از يك كدام ـ 6
 آن مورد در جامع تحقيقات براي انگيزه ايجاد در مهمي نقش پرورش براي ماهي از اي گونه انتخاب) 1

  .كند مي ايفا
 ماهيـان  در هـا  آبـشش  پيچيده مورفولوژي خاطر به ميكسوزوآ هاي انگل لكردعم از دقيق اطالع عدم) 2

  .است
  .است انگلي عفونت گيري شكل محل تعيين در مهم عاملي ماهيان در ها آبشش هاي بافت جنس) 3
  .آورد دست به ميكسوبولوس بافتي رشد از بيشتري اطالعات است الزم) 4

 

  
  
  
  
)5(  

 كننـد،  مي فراهم را طبيعي هاي ياخته از توموري هاي ياخته فكيكت امكان كه هايي ژن آنتي تشخيص
 تومورهـاي  خـصوص  در. اسـت  ايمونوتراپي و تومورها شناسي ايمني در عمده هاي چالش از يكي

 تومور ويروسي منشأ كشف در استفاده قابليت شناسايي، صورت در ها ژن آنتي اين ويژه به ويروسي
 بـه  توانـد  مـي  تومـوري  هـاي  ژن آنتـي  مولكولي خصوصيات .دارند را آن گيري شكل چگونگي و

  .نمايد موثري كمك درمان، همچنين و واكسن تهيه ،)ويروسي منشأ  بدون يا با (بيماري تشخيص
  
  
  
  
)10(  

 هـاي  ژن آنتـي ) الـف : نمود تقسيم دسته سه به توان مي را ويروسي تومورهاي به مربوط هاي ژن آنتي
 تومـور  اختـصاصي  هـاي  ژن آنتي) ب. هستند آنزيمي يا ساختماني ايه پروتئين بيشتر كه ويروسي،

(TSA) هاي ژن آنتي) ج. ندارند وجود معمولي هاي ياخته در و شده توليد توموري هاي ياخته در كه 
 اجـزاي  از مـوارد  بيـشتر  در و شوند مي يافت نيز معمولي هاي ياخته در كه (TAA) تومور با همراه

 يـا  تومـوري  هـاي  شـاخص . اسـت  گـشته  خـارج  تنظيم از ها آن توليد و هستند اي  ياخته  معمولي
 قـرار  اختـصاصي  هـاي  ژن آنتـي  يـا  دوم گـروه  در (TSTA) تومور اختصاصي پيوندي هاي ژن آنتي
 توموري هاي ژن آنتي حاضر حال در. باشند مي ايمني هاي پاسخ هدف محل ها ژن آنتي اين. گيرند مي
  .كنند مي بندي تقسيم ها آن ژني آنتي منشأ و وليمولك ساختمان اساس بر بيشتر را

  
)15(  
  
  

 بـه  هـا  آن در تومـورزايي  مكانيسم كه هستند مهمي تومورزاي هاي ويروس جمله از ها رتروويروس
 در تروويـروس  دلتـا  جنس اعضاي از يكي (BLV) گاوي لكوز ويروس. است شده  بررسي  خوبي

 در. اسـت  گـاوي  لكوز يا گاو ويروسي لمفوساركوم عامل ويروس  اين. است رتروويريده خانواده
 فاقد هستند مثبت سرمي نظر از كه گاوهايي از درصد 60 معمول طور به گاو ويروسي لكوز به ابتال
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)20(  
  
  
  
  
)25(  

 بـا  تـوأم  كـشنده  اشـكال  درصـد  10 تا 5 بين و پايدار لمفوسيتوز درصد 30 حدود باليني، عالمت
 وسـيله  بـه  كـه  تومورهـايي  ديگـر  ماننـد  بيمـاري  تومـوري  مرحله. دهند مي نشان را لنفوساركوم

 بـه  مبـتال  گاوهاي در. است غيرويروسي و ويروسي هاي ژن  آنتي  داراي شوند، مي ايجاد ها ويروس
 ضـد  هـاي  بـادي  آنتـي . اند بوده توجه مورد p24 و gp51 ويروسي هاي ژن آنتي معمول طور به لكوز
gp51 بـه  آلـوده  هاي دام در ها گزارش برخي اساس بر اما. شوند مي استفاده بيماري تشخيص جهت 
 ارتبـاط  تـاكنون . است بوده تشخيص قابل p24 ضد پادتن منحصرا موارد، برخي در  يا غالب طور
. اسـت  شـده  مـشخص  گـاو  در لمفوساركوم مرحله درp24  و پايدار لمفوسيتوز در gp51 بيان بين

 تومـورزايي  رونـد  كـشف  به تواند مي  لمفوساركوم  لهمرح در توموري هاي ژن آنتي ساير تشخيص
  .نمايد كمك ويروس

  
  
  
  
)30(  

 آزمـون . بـرد  بهـره  ايمنـي  رسوب روش از توان مي توموري هاي ژن آنتي جداسازي و مطالعه براي
ـ  ژن آنتـي  كمـپلكس  نهايـت  در و شده آغاز توموري بافت به سرم كردن اضافه با ايمني رسوب  ـ
 گـشته  جدا بادي آنتي از شيميايي يا فيزيكي تغييرات كمك به ژن آنتي و خارج مخلوط از بادي آنتي

 هـاي  بادي آنتي از توان مي روش اين در. گردد مي بررسي SDS-PAGE كيفي يا كمي هاي روش با و
  .كرد استفاده خاص ژن آنتي يك جداسازي جهت ژن آنتي يك اختصاصي بنياني چند يا بنياني تك

  است؟ كدام توموري، هاي ژن آنتي بندي طبقه براي مبنا ترين ايجر متن، طبق بر ـ 7
   ها آن منشأ و مولكولي ساختار) 1
  طبيعي هاي ياخته با ها آن هاي تفاوت) 2
   ها آن ويروسي منشأ و استفاده قابليت) 3
  ها آن منشأ بودن غيرويروسي يا ويروسي) 4

   ............... .در تومور، اختصاصي پيوندي هاي ژن آنتي متن، طبق بر ـ 8
  . شوند نمي توليد منظم صورت به خاص شرايط) 1
  .نيستند مقاوم ايمني هاي پاسخ مقابل) 2
  . گيرند نمي قرار رايج هاي بندي طبقه) 3
  .ندارند وجود معمولي هاي ياخته) 4

  نمود؟ توان مي را زير گيري نتيجه كدام متن، در مندرج اطالعات از ـ 9
  .است گاو ويروسي لكوز با مقابله نوع بهترين ظاهرا p24 ضد پادتن) 1
  .گيرد انجام بايد ها رتروويروس تومورزايي چگونگي درباره زيادي تحقيقات) 2
  .اند نشده داده تشخيص هنوز لمفوساركوم مرحله در توموري هاي ژن آنتي برخي) 3
 هـاي  ژن آنتـي  همزمـان  جـود و خاطر به گاو ويروسي لكوز موقع به تشخيص عدم باالي درصد دليل) 4

  .است ويروسي غير و ويروسي
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  است؟ مورد كدام به مربوط احتماالً متن، ادامه ـ 10
  ايمني رسوب روش از استفاده) 1
  شده مطرح روش ناكارآمدي داليل) 2
  غيرتوموري و توموري هاي ژن آنتي جداسازي اهميت) 3
  SPS-PAGE مثل كيفي و كمي هاي روش تفاوت توضيح) 4
  
  

  :راهنمايي
 مـورد  شده، مطرح سوال هر در كه را موقعيتي است الزم بخش، اين سواالت به پاسخگويي براي
 سـوال  آن بـراي  تري مناسب پاسخ كنيد مي فكر كه را اي گزينه سپس و دهيد قرار تحليل و تجزيه
 هـر  رد شـده  مطـرح  هـاي  واقعيت به توجه با و بخوانيد دقت با را سوال هر. كنيد انتخاب است،
 نظـر  به تر صحيح كه را پاسخي است، استنتاج قابل ولي نشده بيان و شده بيان كه نتايجي و سوال
  . در پاسخنامه وارد كنيد و كنيد انتخاب رسد، مي

 زيـرِ  گيرنـد،  مـي  قرار قلب جراحي عمل تحت» الف «بيمارستان در كه نفري چهار هر از نفر يك ـ 11
 بـه  بنـابراين . است نفر شش هر از نفر يك» ب «بيمارستان در ارآم اين كه حالي در ميرند مي عمل
    .برويد» ب «بيمارستان به حتما داريد، قلب عمل به نياز اگر كه كنيم مي توصيه شما
  است؟ فوق متن در مندرج توصيه رد براي دليل بهترين زير، داليل از يك كدام
  .گذارد مي بيمه برعهده را بيشتري هاي نههزي و دارد بيمه با بهتري قرارداد» الف «بيمارستان) 1
 اسـت،  وخـيم  قلبـشان  وضعيت كه افرادي و سالخورده افراد روي بر قلب عمل در» الف «بيمارستان) 2

  .دارد تخصص
  .است تر مدرن» الف «بيمارستان از» ب «بيمارستان تجهيزات) 3
  .دارد اختيار در را قلب جراحان بهترين از يكي» الف «بيمارستان) 4
 ميـزان  كـه  شود بيني پيش اگر. شوند مي فروش پيش برداشت از قبل اغلب كشاورزي محصوالت ـ 12

 هواشناسـان  امـروز . برعكس و رود مي پايين آن فروش پيش قيمت. بود خواهد زياد ذرت محصول
 كـه  آنجـايي  از بنابراين. شود خواهد شروع ذرت رويش براي كافي بارش فردا از كه كردند اعالم
  .كرد خواهد اُفت شديدا آن فروش پيش قيمت است، ضروري محصول اين رشد براي باران

  كند؟ مي تضعيف بقيه از بيشتر را فوق گيري نتيجه شود، فرض صحيح اگر مورد، كدام     
  .يافت خواهد ادامه نيز ذرت محصول رشد فصل از بعد تا اند، كرده بيني پيش هواشناسان كه باراني) 1
  .داد نخواهد زيادي محصول نكند، دريافت كافي رطوبت خود رشد حساس مرحله در كه ذرتي) 2
 نوسـانات  دچـار  قبـل  زراعـي  فصل به نسبت زراعي فصل اين در ذرت محصول فروش پيش قيمت) 3

  .است بوده شديدتري
 بـرده  بـين  از را ذرت محـصول  از مقـداري  كه بيماريي كه كردند اعالم امروز كشاورزي متخصصان) 4

  .يافت خواهد اشاعه رشد فصل پايان از قبل زياد وسعت رد است،

   منطقي  :دوم بخش 
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 بـه  نـه  و (اول باغچه به. شد كاشته فرنگي گوجه بوته يكساني تعداد آزمايشگاهي، باغچه دو در ـ 13
 كيلوگرم 10 دوم باغچه و فرنگي گوجه كيلوگرم 20 اول باغچه. شد افزوده منيزيم نمك) دوم باغچه

 باغچه بيشتر محصول نشد، افزوده ها باغچه به آب از غير به ديگر چيز هيچ كه آنجايي از. دادند بار
    .باشد بوده منيزيم نمك افزودني حاصل بايد اول
  كند؟ مي تضعيف را فوق استدالل بقيه، از بيشتر شود، فرض صحيح اگر مورد، كدام
  .دبودن متفاوت آفتاب نور تابش ميزان و خاك بافت نظر از آزمايشگاهي باغچه دو) 1
  .كرد نفوذ دوم باغچه به اول باغچه از منيزيم نمك از كمي مقدار) 2
  .بود شده كاشته باغچه هر در برابر نسبت با فرنگي گوجه بوته متفاوت گونه چهار) 3
 كننـد،  مـي  رقابـت  باغچـه  امكانـات  از اسـتفاده  در فرنگـي  گوجه بوته با كه هرز هاي علف از برخي) 4

  .كنند تحمل را خاك در موجود منيزيم مكن باالي مقادير توانند نمي

 طـي  در و بـوده  الغر جواني در كه هستند افرادي عموما كنند مي عمر معمول از بيش كه افرادي ـ 14
 2 افزايش با الغر جوانان بنابراين. است شده مي اضافه وزنشان به كيلوگرم 2 حدود سال هر جواني

  .كنند يادز را خود عمر طول توانند مي سال در كيلوگرم
  :كه است آن دارد، وجود فوق استدالل در كه نقصي يك     
  .باشد مي گيري نتيجه آن درستي فرضش، پيش كه دهد مي ارائه خود گيري نتيجه درستي براي داليلي) 1
 شـود،  مـي  يافـت  جمعيـت  يـك  از بخـشي  در غالبـا  كه ويژگي يك كه گيرد مي ناديده را مسأله اين) 2

  .نيست جمعيت كل غالب ويژگي ضرورتا
  .مشتركند خود حدوث علت در دهند مي روي هم با كه اي پديده دو كه دارد مي مفروض مستندات ارائه بدون )3
 اظهـار  توان مي حداكثر كه حالي در است ديگري پديده وقوع علت پديده يك كه كند مي گيري نتيجه) 4

  .است رسيده اثبات به اي رابطه وجود كه داشت

 بزرگـسالي،  در روانـي  سالمت كه رسيدند نتيجه اين به محققين ساله، 65 افراد روي بر لعهمطا با ـ 15
 از دسـته  آن. دارد 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 ييدانشجو
  .بودند 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 هاي يافته اگر     
 65 در اي رابطـه  چنين داشتن از تر مهم دانشجويي، سن در برادرها و خواهر با صميمانه ابطهر داشتن) 1

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

  .برد خواهند بهره
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 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  برخودارنـد،  خـوبي  روانـي  سالمت از دانشجويي سن در كه افرادي) 4
  .بود خواهند برخوردار خوبي رواني سالمت

 دز كـه  اي گربه 520 از يكي تنها كه آنجايي از است، مدعي شيميايي مواد توليدكننده شركت يك ـ 16
 و شـود  نمي انسان در سرطان به مبتال بودند، كرده دريافت مصنوعي كننده شيرين ماده يك از بااليي

    .داد قرار تأييد مورد انسان، مصرف براي را آن توان مي
  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 يك 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 كه حالي

 مقابـل  در بدنـشان  كـه  آن از قبـل  كودكان از بسياري است، شايع ماالريا بيماري كه مناطقي در ـ 17
 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 كودكان اين ايمني سيستم

  .ودش 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 ابتالي محض به) 1

  .تندنيس 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
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 بـا  نـدرت  به نيستند پرخوري يا و سيگار ترك به قادر كه افرادي درمان معتقدند، درمانگران روان ـ 18
 چنـين  تـرك  كـه  انـد  رسـيده  نتيجـه  ايـن  بـه  تجربياتشان اساس بر آنان. يردگ 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

 را هـا  آن بـين  موجود تناقض تواند مي زير فرضيه كدام ند،شو فرض صحيح فوق، عبارات همه اگر     
  دهد؟ توضيح ممكن وجهِ بهترين به
 شـده  اشاره ها آن به تحقيقات در كه است داشته وجود ها عادت اين درمان در معدودي هاي موفقيت) 1

  .است
  .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  نسبت ها آن پرند؛ مي خوب خيلي و گيرند مي گاز ها آن هستند؛ جالبي كوچك حيوانات ها كَك ـ 19

 پـس . پـرد  مي بيرون آن از دهيم، قرار ظرفي در را كَك يك اگر. هستند ارتفاع پرش قهرمان قدشان
 به سرش و پرد مي كَك. دهد مي رخ اتفاقي چه ببينيم تا گذاريم، مي سرپوش را ظرف روي مدتي از
 تكـرار  مـدتي  را كـار  اين. افتد مي اتفاق همان و پرد مي دوباره. افتد مي پايين و خورد مي ظرف در
 سـرپوش . ارتفـاع  همان تا فقط ولي پرد مي دوباره كَك و داريم برمي را ظرف در رانجامس. كند مي

 همچنـان  محـدوديت  ايـن  كند مي فكر كَك ولي است شده رفع فيزيكي محدوديت و شده برداشته
  .دارد ادامه

 از يـك  كدام فوق، متن 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 محدوديت وجود هدهند 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 ـ 20
 تـالش  معمـول  حـد  از بـيش  افـراد  اين. گردد مي مندنيرو 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
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  .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

 
 
 

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

  .دهيد پاسخ
  

  .دهيد پاسخ 25 تا 21 سواالت به زير، اطالعات به توجه با: راهنمايي
  

 و زيـر  شكل مطابق مثلثي، ميز يك دور صندلي، شش روي بايد F و A،B ،C ،D ، E اسامي به نفر شش
 قـرار  مـشترك  ضـلع  يـك  روي كـه  نفري دو هر باشيد داشته توجه. بنشينند زير قوانين رعايت با البته

  .شوند مي ناميده رأس هم بگيرند، قرار مشترك رأس يك به نزديك كه نفري دو هر و ضلع هم بگيرند،
•  A با نهE  با نه و باشد ضلع هم تواند ميF .   
  .باشند رأس هم يكديگر با توانند نمي  Dو  B ،Cنفر سه از نفري دو هيچ  •

  
  باشد؟ مي صحيح زير، موارد از يك كدام ـ 21

1 (C و D 2  . باشند ضلع هم توانند نمي (E و F باشند رأس هم توانند مي.  
3 (E و F 4  . باشند ضلع هم توانند مي (D با تواند نمي F باشد رأس هم.  

  باشند؟ رأس هم C با توانند مي افراد كدام ند،باش ضلع هم يكديگر با C و B اگر ـ 22
  F و E  4 (A      و F  3 (A و D 2 (E  و B بجز همه) 1

  باشد؟ رأس هم تواند نمي افراد، ديگر از نفر چند با A ـ 23
  3) 4   2) 3   1) 2   صفر) 1

 وي د،بنـشين  مانده باقي صندلي 5 از يكي روي بخواهد A و باشد نشسته صندلي يك روي E اگر ـ 24
 قـوانين،  رعايـت  با بتوانند نيز افراد بقيه كه طوري به داشت خواهد نشستن براي انتخاب حق چند
  بنشينند؟ جاها بقيه در
1 (2   2 (3   3 (4   4 (5  

  تحليلي : سوم بخش 
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 رعايـت  بـا  تواننـد  نمـي  افراد بقيه كه اند نشسته طوري F و E زير، حالت چهار از مورد چند در ـ 25
  ؟بنشينند جاها بقيه در قوانين
1 (1  
2 (2  
3 (3  
4 (4  
  

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

 

 مطـابق  (انـد  شـده  گذاري شماره 5 تا 1 هاي شماره با راست به چپ از ترتيب به هم كنار كه المپ پنج
  :دربيايند خاموش و روشن حالت به توانند مي زير قوانين رعايت با ،)شكل

  
  .باشند خاموش بايد 4 و 3 هاي المپ باشد، روشن يك شماره پالم اگر  •
  .باشند خاموش بايد ديگر المپ سه باشند، روشن هم با 4 و 2 هاي المپ اگر  •
 بايـد  هـم  مجـاورِ  المـپ  دو فقـط  ديگر، المپ چهار از باشد، خاموش 5 شماره المپ اگر  •

  .باشد روشن

  باشد؟ خاموش بايد لزوما ،)ها المپ يا (المپ كدام باشد، روشن 4 المپ اگر ـ 26
  5 و 2 ،1) 4   2 و 1) 3   2 فقط) 2   1 فقط) 1

  باشند؟ خاموش بايد لزوما ،)ها المپ (المپ كدام باشد، روشن 3 المپ اگر ـ 27
  4 و 1) 4   2 و 1) 3   4 فقط) 2   1 فقط) 1

 تـوان  مـي  ،المـپ  چنـد  حـداقل ) كـردن  روشن (حالت تغيير با باشند، خاموش ها المپ همه اگر ـ 28
  ؟نشوند نقض فوق، قوانين از يك هيچ كه نمود فراهم را شرايطي

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

 خـاموش  بقيه و روشن توانند مي ،)متوالي هاي شماره با (مجاور المپ سه مختلف، حالت چند در ـ 29
  باشند؟

1 (4   2 (3   3 (2   4 (1  



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

 

www.masihkhah.com 

20

 وضـعيت  از صـحيحي  حالت شامل مورد، كدام ،زير موارد از يك هر ممكنِ حاالت همه ميان در ـ 30
  باشد؟ مي فوق قوانين رعايت با ها المپ بودن روشن

  .باشند روشن بقيه و خاموش المپ يك تنها) 1
  .برعكس يا و باشند خاموش بقيه و روشن) 5 و 1 (آخر و اول هاي المپ) 2
  .)خاموش همه يا و روشن همه يا (باشند داشته وضعيت يك ها المپ همه) 3
  .نباشند) روشن دو هر يا و خاموش دو هر يا (وضعيت هم مجاوري المپ دو هيچ) 4
  

  

 و عددي استعداد كمي، هاي مقايسه شامل كمي، سواالت مختلف انواع از استعداد، آزمون از بخش اين
  .است شده تشكيل ... و مسأله حل رياضياتي،

 اسـاس  بـر  را سـوال  هر آزمون، 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

  

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

 

ـ  رسمي پيماني، قراردادي، گروه چهار در دانشكده يك علمي هيأت عضو نفر 41 استخدامي وضعيت  ـ
 اي دايـره  نمـودار  در ،)انـد  شـده  گرد اعشار رقم دو تا كه (درصد برحسب قطعي ـ رسمي و آزمايشي

 فـوق،  استخدامي هاي گروه از يك هر در زن علمي هيأت اعضاي تعداد درصد همچنين و راست سمت
  .است شده ارائه چپ، سمت جدول در

 
  

  درصد تعداد هيأت علمي زن 
  هاي استخدام در هر يك از گروه

  درصد حضور  نوع استخدام
  46/38  قراردادي
  85/42  پيماني

  67/66  آزمايشي

   در دانشگاهدرصد انواع استخدام

 

  

  رسمي
  67/26  قطعي

 

  است؟ نفر چند دانشكده، زن علمي هيأت اعضاي تعداد ـ 31
1 (14   2 (16   3 (18   4 (20  

  كميتي : بخش چهارم 
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 از يـك  كـدام  تعـداد  با برابر اند، شده استخدام رسمي طور به كه زن علمي هيأت اعضاي تعداد ـ 32
  است؟ زير حاالت

   قراردادي زنان) 2     قراردادي مردان) 1
  قطعي ـ رسمي مردان) 4     ها پيماني كل) 3

  است؟ مورد كدام به مربوط مردان، بين در ها استخدام تعداد كمترين ـ 33
   مانيپي) 2     قراردادي) 1
  قطعي ـ رسمي) 4   آزمايشي ـ رسمي) 3

  اند؟ شده استخدام غيررسمي صورت به علمي، هيأت اعضاي از نفر چند ـ 34
1 (19   2 (20   3 (21   4 (24  

 و» الف «ستون در يكي هستند، كميت يا مقدار دو شامل ،36 و 35 سواالت از كدام هر: راهنمايي
 زيـر،  دستورالعمل به توجه با و كنيد مقايسه يكديگر با را ستون دو مقادير. »ب «ستون در ديگري
  :كنيد درج خود، پاسخنامه در را صحيح پاسخ

  .  را بنويسيد1 شماره پاسخنامه در است، بزرگتر» الف «ستون مقدار اگر �
  .  را بنويسيد2شماره  پاسخنامه در است، بزرگتر» ب «ستون مقدار اگر �
  .بنويسيد را 3شماره  پاسخنامه در هستند، ربراب هم با ستون دو مقادير اگر �
 سـتون  دو مقـادير  بـين  را اي رابطـه  نتوان سوال، در شده داده اطالعات اساس بر اگر باالخره و �
  .بنويسيد را 4شماره  پاسخنامه در نمود، تعيين» ب «و» الف«

 ،ABD مثلـث  م،كنـي  وصـل  دارد، قرار BC وسط كه D نقطه به A از اگر ،ABC دلخواه مثلث در ـ 35
  .شود مي االضالع متساوي مثلث يك

  »ب «ستون                         »الف «ستون
  مساحت ثلث                      مساحت نصف
  ABC مثلثACD                             مثلث

  .اند دهش مماس داخل از مستطيل بر و بيرون از همديگر بر زير، شكل مطابق يكسان دايره چهار ـ 36
  »ب «ستون                         »الف «ستون     
  يكي مساحت                       ناحيه مساحت    
  ها دايره از                         ها دايره خارج    
  مستطيل داخل و  
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ـ  در را سـوال  هـر  جواب و بخوانيد دقت به را 40 تا 37 سواالت از كدام هر: راهنمايي  خنامهپاس
  . بنويسيد خود

 

 تعـداد  اگـر . هـستند  عاليـه  تحصيالت داراي آنها درصد 60 كه است كارمند 540 داراي اي اداره ـ 37
 هـاي  پرسـش  از يـك  كدام به باشد، نفر 35 برابر دارند، عاليه تحصيالت كه اداره اين زن كارمندان

  داد؟ پاسخ توان مي زير
     .I دارند عاليه التتحصي مرد كارمندان از درصد چند.  
     .II ندارند عاليه تحصيالت زن كارمندان از درصد چند.  
     .III هستند مرد دارند، عاليه تحصيالت كه كارمنداني از درصد چند.  
1 ( Iو II    2 (فقط I  
  III و III    4 (I، II فقط) 3
  است؟ وردم كدام است، مماس ،a ضلع به مربعي ضلع و قطر دو بر كه اي دايره شعاع ـ 38

1 (a

+1 2

   2 (a

+1 2 2

  3 (a

+2 2

  4 (a

( )+2 1 2

  

 فروشـي  آجيـل  مغـازه  بـه  بخرد پسته كيلوگرم 5/1 آن با توانست مي قبالً كه پولي نصف با احمد ـ 39
 چنـد  پـول  آن با دار مغازه. دارد قيمت افزايش درصد 50 پسته كه گويد مي او به دار مغازه و رود مي
  دهد؟ مي احمد به پسته گرم
1 (1000   2 (500   3 (250   4 (125  

 دو مـرد  كـه  شـوهر  و زن يك افراد اين از اگر. باشند مي سال 87 سني ميانگين داراي سالمند، 8 ـ 40
 ميـانگين . شـود  مـي  سال 85 باقيمانده افراد سن ميانگين كنيم، كم را است بزرگتر همسرش از سال
  است؟ سال چند زوج اين سن
1 (95   2 (91   3 (90   4 (93  
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  متن اول
  2گزينه  ـ 1

 انگـل  انـواع  از متفـاوتي  تعـداد  متفاوت، ماهيان مورد در و خوزستان استان مختلف بخشهاي در متن مطابق
 معلـوم  دارد، وجـود  اختصاصي انگل تعداد چه خاص طور به ماهيان باربوس براي اينكه ولي شده شناسايي
  .نيست
 مشخص كامالً خوزستان استان ماهيان باربوس زيستگاه محدوديت زيرا است، نادرست صراحت به 1 گزينه
  .است
 رشـد  «مـورد  در اندكي مطالعات متن، 26 تا   24 خط مطابق چند هر زيرا. است نادرست تاحدودي 3 گزينه
 اين كه را هايي محل اندك مطالعات همين با اما شده، انجام» ماهيان آبشش در آ ميكسوسپوره هاي انگل بافتي
  .است مشخص كنند، آلوده توانند مي ها انگل
 بـودن  محـدود  بـه  قاعـدتا  و اسـت  روشن مختلف هاي فرضيه وجود دليل زيرا. است نادرست نيز، 4 گزينه

  .گردد برمي شده انجام مطالعات
  2گزينه  ـ 2
  .اند شده انتخاب پرورش براي ماهي نوع اين كه شده اشاره متن 5 خط در زيرا. است درست 1 ينهگز

  .شوند مي ديده عراق النهرين بين در ها ماهي نوع اين متن، 2 خط مطابق زيرا است نادرست 2 گزينه
 گـزارش  و شناسايي ماهي باربوس گونه ده مجموع در «كه شده گفته 3 خط در زيرا است، درست 3 گزينه
  .شود كشف آينده در جديدي هاي گونه است ممكن لذا» .است شده
 بـه  احتياج حياتشان چرخه و شدن تكميل براي ها انگل اين «متن 16 خط مطابق زيرا. است درست 4 گزينه
  ».دارند فكس توبي كرم واسطه ميزبان

  4گزينه  ـ 3
  .است متفاوت مختلف، هاي انگل و مختلف اهيانم در ميكسوبولوس هاي انگل آلودگي نحوه متن، 20 خط مطابق

  2گزينه  ـ 4
 آنهـا  بـا  و اسـت  ميكـسوزوآ  هـاي  انگل واسطه ميزبان كرم نوع اين متن مطابق زيرا است، نادرست I عبارت
  .كند نمي مقابله
 ياختگـان  تك از را ميكسوزوآ هاي انگل شاخه بندي طبقه متن، 18 خط مطابق زيرا است، نادرست II عبارت

  .هستند متفاوت هم با آنها مولكولي ساختار كه دهد مي نشان اين. اند نموده جدا انوريج
  .است شده اشاره متن 14 خط در صراحت به امر اين كه است درست III عبارت

  ـ گروه دامپزشكي1390پاسخ سال 

  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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  1گزينه  ـ 5
  .كند مي ارائه علمي گزارش يك و پردازد مي ماوقع شرح به تنها نويسنده يعني .قضاوتي نه دارد توصيفي جنبه متن
  4گزينه  ـ 6
 اوليـه  مراحـل  كه كند مي اشاره نيز آن از پيش. كند مي اشاره موجود اطالعات بودن اندك به متن 24 خط در

 رشـد  از بيشتري اطالعات است الزم كه گرفت نتيجه توان مي لذا نيست، مشخص آنها استقرار ناحيه و رشد
  .آورد دست به ميكسوبولوس بافتني

  متن دوم
  1 گزينه ـ 7

 منـشا  و مولكـولي  سـاختمان  اسـاس  بـر  بيـشتر  را توموري هاي ژن آنتي حاضر حال در متن، 12 خط مطابق
  .كنند مي بندي تقسيم ها آن ژني آنتي
  4گزينه  ـ 8

 (TSA) تومـور  اختـصاصي  هاي ژن آنتي يعني دوم گروه در تومور اختصاص پيوندي هاي ژن آنتي متن، مطابق
 در و شـده  توليـد  تومـوري  هـاي  يافتـه  در تنهـا  دوم گـروه  هاي ژن آنتي كه دانيم مي طرفي از. گيرند مي قرار
  .ندارند وجود معمولي هاي يافته
  3گزينه  ـ 9

 غالب طور به آلوده هاي دام در متن، 22 خط مطابق چند هر. گرفت نتيجه توان نمي قطعي طور به را 1 گزينه
 پـادتن  ايـن  كـه  شود نمي دليل اين اما است، بوده صتشخي قابل P24 ضد پادتن منحصرا موارد، برخي در يا

  .باشد گاو ويروسي لكوز با مقابله نوع بهترين
 در تومـورزايي  مكـانيزم  كـه  شـده  اشـاره  نكتـه  اين به سوم پاراگراف ابتداي در زيرا است نادرست 2 گزينه

  .است شده بررسي خوبي به ها رتروويروس
 مرحلـه  در تومـوري  هـاي  ژن آنتـي  سـاير  تـشخيص ": دهآمـ  مـتن  25 خـط  در زيـرا  است، درست 3 گزينه

 برخـي  كـه  دهـد  مـي  نـشان  ايـن  ".نمايـد  كمـك  ويـروس  تومورزايي روند كشف به تواند مي لمفوساركوم
  .اند نشده داده تشخيص هنوز لمفوساركوم مرحله در توموري هاي ژن آنتي
  .شود نمي برداشتي چنين متن از كه چرا است، نادرست 4 گزينه
  4ينه گز ـ 10

  .است شده داده شرح» ايمني رسوب روش از استفاده «زيرا است، نادرست 1 گزينه
  .ندارد وجود شده مطرح روش» مديآناكار «بر دال مطلبي زيرا است، نادرست 2 گزينه
  .شود مطرح انتهايي پاراگراف از قبل بايد موضوع اين منطقي لحاظ به زيرا است، نادرست 3 گزينه
 SDS-PAGE كيفـي  يـا  كمي هاي روش توصيف متن در شده بحث موضوع آخرين زيرا ،است درست 4 گزينه

  .شود داده شرح كيفي يا كمي هاي روش اين هاي تفاوت بعدي بخش در كه داشت انتظار توان مي منطقا كه بود
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  2گزينه  ـ 11
  :كرد خالصه زير صورت به توان مي را نويسنده استدالل

  »ب «بيمارستان در مرگ احتمال > »  الف« بيمارستان در مرگ احتمال

)1

4
)                                        (1

8
(  

  .برويد» ب «بيمارستان به حتما عمل براي ⇐                  
  .ببرد سوال زير را فوق استدالل كه هستيم اي گزينه دنبال به

  .ندارد متن موضوع به ارتباطي بيمه با بيمارستان قرارداد نوع. نيست صحيح) 1 (گزينه
 در چـون . نيـستند  مقايـسه  قابـل  هم با بيمارستان دو آماري جامعه كند مي بيان زيرا. است صحيح) 2 (گزينه

 مـرگ  احتمـال  پـس  گيرنـد،  مي قرار جراحي عمل تحت وخيم شرايط با و سالخورده افراد» الف «بيمارستان
 آن توانـايي  و تخـصص  عدم به ارتباطي» الف «بيمارستان در مرگ ارتباط بودن باال لذا. است باالتر نيز ها آن

  .ندارد بيمارستان
 تجهيـزات  بـودن  مـدرن  علـت  بـه  كنـد  مي بيان و شود مي استدالل تقويت باعث زيرا. است غلط) 3 (گزينه

  .است» الف «بيمارستان از كمتر بيمارستان، اين در مير و مرگ احتمال» ب «بيمارستان
 بر تأثيري دارد، اختيار در را قلب جراحان بهترين از يكي» الف «بيمارستان كه اين. نيست صحيح) 4 (گزينه
  .ندارد» الف «بيمارستان در مرگ احتمال

  4گزينه  ـ 12
  :كرد جاستخرا را ذرت محصول درباره زير رابطه توان مي متن از

⇐ محصول ميزان بيني پيش: مقدمه   ↓ فروش پيش قيمت ↑
  ↓روشف پيش قيمت ⇐ ]↑محصول ميزان بيني پيش[ ⇐كافي بارش براي هواشناسان اعالم: لذا
  .شد نخواهد كم فروش پيش قيمت كه كند بيان و كند تضعيف را فوق اصطالح كه هستيم اي گزينه دنبال به

 كم فروش پيش قيمت و شده تأئيد هواشناسان نظر قاعدتا باشد، داشته ادامه باران اگر. است غلط) 1 (گزينه
  .شود مي

 است متن نويسنده استدالل و هواشناسان حرف تأئيد جهت در گزاره يك عواق در. نيست صحيح) 2 (گزينه
  .شود مي محصول رشد باعث بارندگي چرا كه كند مي بيان و

 و امـسال  فـروش  پيش قيمت مقايسه به زيرا. ندارد متن روي بر تأثيري گزاره اين. نيست صحيح) 3 (گزينه
  .است نشده اي اشاره متن در قبل سال
  :كند مي ذكر متن در شده بيان رابطه مقابل نقطه در را زير رابطه زيرا. است حصحي) 4 (گزينه
⇐بيماري اشاعه   ↓ فروش پيش قيمت ↓⇐ محصول ميزان بيني پيش محصول ↑

   منطقي  پاسخ سؤاالت
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  1گزينه  ـ 13
  :كرد خالصه زير صورت به توان مي را متن

  دوم باغچه    اول باغچه

      منيزيم نمك +

  محصول كيلوگرم 10    محصول كيلوگرم 20
  .شود مي محصول افزايش باعث خاك به منيزيم نمك افزودن: نتيجه در
 الزامـا  خـاك  به منيزيم نمك افزودن كه كند بيان و كند تضعيف را فوق استدالل كه هستيم اي گزينه دنبال به

  .شود نمي محصول افزايش باعث
 و آفتاب نور تابش ميزان دارد احتمال. است نبوده ثابت عوامل ساير كه كند مي بيان. است صحيح) 1 (گزينه
  .منيزيم نمك نه و است شده اول باغچه محصول افزايش باعث خاك بافت
  .شود متن تقويت يا تضعيف باعث تواند مي گزاره اين. نيست صحيح) 2 (گزينه
 منيـزيم  نمـك  زيـادي  مقدار اگر. است كم محصول مقدار است، كرده نفوذ منيزيم يكم ميزان چون: تقويت
  .شد مي محصول افزايش باعث كرد، مي نفوذ

  .است نداشته محصول افزايش در تأثيري نيز دوم باغچه خاك در منيزيم نمك نفوذ: تضعيف
 تقويـت  باعـث  لـذا . است انيكس باغچه دو هر در سنجش مورد نمونه كه كند مي بيان. است غلط) 3 (گزينه
  .شود مي متن تقويت نتيجه در و نمونه حجم
 افـزايش  باعث هرز هاي علف بردن بين از با منيزيم نمك كه كند مي بيان گزاره اين. نيست صحيح) 4 (گزينه

  .كند مي تقويت را متن استدالل طريق اين از و شود مي محصول
  4گزينه  ـ 14
  :است شده آورده زير همبستگي رابطه متن اول جمله در

  ↑ عمر طول  كيلوگرم 2 ساالنه افزايش و جواني در بودن الغر
  .است گرفته نتيجه را زير علّي رابطه متن دوم جمله در فوق، همبستگي رابطه به توجه با پس

  عمر طول ⇐ الغر جوانان در كيلوگرم 2 ساالنه افزايش
  

  .گرفت نتيجه را علّي رابطه يك الزاما توان نمي همبستگي، رابطه مشاهده با كه است آن استدالل اين مشكل
  

  .ندارد وجود»      گيري نتيجه               داليل«:       ي حلقه استدالل متن در. نيست صحيح) 1 (گزينه
  

  .نداريم اطالعي متن آماري جامعه و نمونه حجم خصوص در زيرا .نيست صحيح) 2 (گزينه
 علت پديده، دو اين كه است نشده بيان و است نيامده متن در همزماني رابطه زيرا. نيست صحيح) 3 (گزينه
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  .است داده تشخيص ديگري علت را يكي بلكه. دارند يكسان
 تشخيص را عليت جهت يك همبستگي، رابطه كي از توان نمي كه كند مي بيان زيرا. است صحيح) 4 (گزينه
  .داد
  3گزينه  ـ 15
  :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)                                   (شجوييدان 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
  .دارد بيشتري اهميت سني
 در روانـي  سـالمت  و جـواني  سـنين  در دانـشگاه  بـه  رفـتن  «بـين  هرابطـ  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
  2گزينه  ـ 16

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

1 فقط«

520
 مبـتال  سـرطان  بـه  انـد،  كـرده  دريافت مصنوعي هكنند 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  در سـرطان  بـه  الابـت  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  در شرايط معمول  

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 صحيح) 1 (گزينه

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

540
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1 كـه  (كننـده  شـيرين  از اسـتفاده  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
  4زينه گ ـ 17

  :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 دكن 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 يبيمـار  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 بايد 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 مصونيت
 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 وجود 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
  3گزينه  ـ 18
  :كرد تقسيم گروه دو ديدگاه نتايج به توان يم 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 داده (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 (ينهگز
  .است افتاده اتفاق زمينه اين در» معدودي هاي موفقيت «كه
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 توجيـه  را مـتن  در موجـود  تنـاقض  ولـي  رسـد  مـي  نظر به درستي جمله چند هر. نيست صحيح) 2 (گزينه
  .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 متن زيرا. نيست صحيح) 4 (گزينه
  2گزينه  ـ 19
 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 دارد خود ذهن در
  .كند بيان را موضوع اين كه هستيم اي گزينه دنبال به

 كـردن  شـرطي «: تاسـ  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
 گـزاره  سـه  بودن غلط گزاره اين بودن صحيح علت. نيست مناسبي ترجمه چند هر است، صحيح) 2 (گزينه
  .است ديگر
 بيـان  گونـه  ايـن  اگـر  بـود،  صـحيح ) 3 (گزينه. است متن بيان عكس دقيقا 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 (گزينه
  ».شود مي بسته ظرف درپوش

  1گزينه  ـ 20
 بـار  عاجزنـد،  ديگـران  توجـه  جلب در كه افرادي در قدرت انگيزه «كه كرد استنباط نگونهاي توان مي متن از

 توجه جلب در كه افرادي در قدرت انگيزه« كه فهميد توان مي» ديگر بار «كلمه از» .گردد مي نيرومند ديگر
  ».يابد نمي افزايش تدريج به ندارد، مشكلي ديگران

  .كند تائيد را اادع 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

  .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
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  25 تا 21تحليل سؤاالت 
 

  :كنيم مي خالصه را شده داده اطالعات ابتدا
  .)باشند ضلع هم توانند مي F و E البته. (F با نه و است ضلع هم E با نه A ـ 1
  .دارند رارق رأس يك روي بر كدام هر.  نيستند رأس هم D و B، C ـ 2
  .نيستند رأس هم F و A ، E كه فهميد توان مي) 2 (قاعده از
  . اين مسئله تك بعدي و با درجه آزادي گسترده است:  توضيح�
  3گزينه  ـ 21
  :پردازيم مي ها گزينه بررسي به فوق قواعد به توجه با
  .كند رد را گزينه اين تواند مي مقابل حالت :1 گزينه ����

    
 لذا. گيرند مي قرار رأس يك روي بر كدام هر D و B، C ،)2 (قاعده طبق چون. است غلط اقطع :2 گزينه ����
E و F باشند رأس هم توانند نمي.  
 بـه  گزاره اين اثبات در تواند مي رفت، كار به) 1 (گزينه رد در كه مثالي. است صحيح گزينه اين :3 گزينه ����
  .برود كار
  .كند مي رد نيز را گزاره اين ،)1 (زينهگ مثال. است غلط گزينه اين :4 گزينه ����
  1گزينه  ـ 22
  .باشند رأس هم C با توانند مي ،D و B جز به افراد همه ،)2 (قاعده طبق
  3گزينه  ـ 23
A افراد با تواند مي B، C يا و D اگر كه كنيد توجه اما. باشد رأس هم A افـراد  از يكـي  با E و F  رأس هـم 

 E بـا  A فرد لذا. باشد مي) 2 (قاعده مخالف كه خواهد؛ رأس هم ،D يا B، C افراد راس يك در گاه آن باشد،
  .باشد رأس هم تواند نمي F و

  2گزينه  ـ 24
  .باشد داشته نشستن براي انتخاب 3 تواند مي ،A زير شكل طبق باشد، نشسته صندلي يك روي بر E اگر

  

   تحليلي پاسخ سؤاالت
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  2گزينه  ـ 25
  :پردازيم مي حالت 4 هر بررسي به
  .باشد ممكن حالت يك تواند مي مقابل ثالم :1 حالت ����

    
  .بيفتد اتفاق تواند مي مقابل حالت :2 حالت ����

    
  .شود مي) 2 (قاعده گاه آن باشند، رأس هم F و E اگر زير. بيفتد اتفاق تواند نمي حالت اين :3 حالت ����
 قـرار  ديگـر  ضـلع  روي بـر  بايد A فرد ،)1 (قاعده طبق چون بيفتد، اتفاق تواند  نمي مقابل مثال :4 الت ح ����

 ايـن  كـه . شـد  خواهنـد  رأس هـم  ،D و B، C افـراد  از فـرد  دو قطعا مانده، باقي جايگاه سه بين حال. گيرد
  .باشد مي) 2 (قاعده مغاير موضوع

    
  30 تا 26تحليل سؤاالت 

 

  :كنيم مي خالصه زير صورت به را شده داده قواعد
          
5  4  3  2  1  

  .كنيم مي استفاده المپ بودن روشن نشانه به هاشور عالمت از
- I خاموش) 4 (و) 3 (المپ ← روشن) 1 (المپ اگر  

- II خاموش ديگر المپ سه ← روشن هم با) 4 (و) 2 (المپ اگر  
- III روشن هم مجاور المپ دو فقط ← خاموش) 5 (المپ اگر  
 هـر  باشـند،  روشـن  هم با) 4 (و) 2 (المپ اگر II قاعده طبق. دارد II قاعده با تناقض يك ،III قاعده: توجه
 المـپ  دو فقـط  لـذا  اسـت،  خـاموش ) 5 (المپ ،III قاعده طبق چون حال. هستند خاموش ديگر المپ سه

  .باشند روشن انهمزم توانند نمي) 4 (و) 2 (المپ نتيجه در. باشند روشن بايد هم مجاور
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  . اين مسئله تك بعدي و با درجه آزادي محدود است:  توضيح�
  3گزينه  ـ 26

          
5  4  3  2  1  

  .باشد خاموش بايد) 1 (المپ ،I قاعده طبق باشد، روشن) 4 (المپ اگر ـ
ـ ) 3 (المپ باشند، روشن همزمان توانند نمي III و II قاعده طبق ،)2 (و) 4 (المپ چون طرفي از ـ  بايـد  زني

  .شود خاموش
  :داريم را زير هاي حالت) 2 (و) 1 (المپ بودن خاموش و) 4 (المپ بودن روشن به توجه با ـ

  .روشن) 4 (و) 3 (المپ :اول حالت
  .روشن) 5 (و) 4 (و) 3 (المپ :دوم حالت

  1گزينه  ـ 27
  .باشد خاموش بايد) 1 (المپ ،I قاعده طبق باشد، روشن) 3 (المپ اگر ـ
 يـا  يعنـي . باشـد  روشن تواند مي) 4 (يا) 2 (المپ دو از يكي ،II قاعده طبق است، روشن) 3 (پالم چون ـ

 خـاموش  بايـد ) 2 (المـپ  كه داد تشخيص توان نمي يعني). 4 (المپ يا باشد، خاموش حتما بايد) 2 (المپ
  ).4 (المپ يا باشد،

  .ندارد )5 (المپ بودن خاموش يا روشن روي بر تأثيري) 3 (المپ بودن روشن ـ
  1گزينه  ـ 28
  .شود نمي نقض فوق قواعد از يك هيچ كنيم، روشن را) 5 (المپ فقط اگر

          
5  4  3  2  1  

  4گزينه  ـ 29
 حالتي تنها لذا. باشند روشن توانند نمي مجاور المپ سه باشد، خاموش) 5 (شماره المپ اگر ،III قاعده طبق
  .باشد روشن نيز) 5 (المپ كه باشد حالتي شامل بايد باشند، روشن توانند مي مجاور المپ سه كه

          
5  4  3  2  1  

  2گزينه  ـ 30
  :پردازيم مي ها گزينه بررسي به
 گـرفتن  نظـر  در بـا . باشـد  خـاموش  المپ يك فقط كه ندارد امكان شده، داده قواعد به توجه با :1 گزينه ����

  .باشد وشنر المپ چهار همزمان كه ندارد امكان هم، كنار در ،II و I قاعده
  .باشند روشن زمان هم توانند مي آخر و اول هاي المپ :2 گزينه ����

          
5  4  3  2  1  
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 المـپ  سـه  و باشـد  خـاموش  همزمان) 5 (و) 1 (ندارد امكان يعني. نيست صحيح فوق حالت برعكس البته
  .باشند روشن ديگر

  :زيرا نيست ممكن حالتي چنين :3 گزينه ����
  .باشد مي II و I قاعده مغاير باشند، روشن ها مپال همه اگر ����               
  .باشد مي III قاعده مغاير باشند، خاموش ها المپ همه اگر ����               

 را زيـر  حالـت  دو. باشند داشته متفاوت وضعيت مجاوري، المپ دو هيچ زمان هم ندارد امكان :4 گزينه ����
  .گيريم مي نظر در
  :1 حالت ����

          
5  4  3  2  1  

  I قاعده مخالف ←

  :2 حالت ����
          
5  4  3  2  1  

  III قاعده مخالف←

 
  

 

  نسبت و درصد
 

  : براي محاسبه تعداد كل اساتيد از هر نوع استخدام، داريم
  % / ( )∴ =31 71 41    قراردادي13

  % / ( )∴ =17 07 41   ني پيما7
  % / ( )∴ =14 63 41    آرمايشي- رسمي6
  % / ( )∴ =36 59 41    قطعي- رسمي15
  : كنيم براي تعيين وضعيت استخدامي در هر گروه جدول زير را رسم مي

        ←جنسيت   
  جمع  مرد  زن    ↓نوع استخدام 
  13      قراردادي  
  7      پيماني  
  6       آزمايشي-رسمي  
  15       قطعي-رسمي  
  41      جمع  

  پاسخ سؤاالت كميتي
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  : با استفاده از جدول داده شده در صورت سوال داريم» ها زن«براي محاسبه ستون 
  % / ( )∴ =38 46 13    قراردادي5

  % / ( )∴ =42 85 7    پيماني3
  % / ( )∴ =66 67 6    آزمايشي - رسمي4
  % / ( )∴ =26 67 15    قطعي- رسمي4

  : توان تعداد مردان در هر رديف را محاسبه كرد كه با استفاده از تصاوير فوق، مي
  جمع  مرد  زن  
  13  8  5  قراردادي
  7  4  3  پيماني
  6  2  4   آزمايشي-رسمي
  15  11  4   قطعي-رسمي
  41  15  16  جمع

  . زيمپردا با توجه به جدول فوق به بررسي مسائل مي
  2گزينه  ـ 31

  .  نفر است16 با توجه به جدول،  تعداد اعضاي هيأت علمي زن دانشكده،
  1گزينه  ـ 32

+  : اند، برابر است با   تعداد زنان كه به صورت رسمي استخدام شده   =4 4 8  
  » مردان قراردادي«: كه اين تعداد برابر است با

  3گزينه  ـ 33
  . باشد  نفر مي2با »  آزمايشي-رسمي«ستخدام مردها، مربوط به استخدام كمترين تعداد ا

  2گزينه  ـ 34
  : اند، برابرند با اعضاي هيئت علمي كه به صورت غيررسمي استخدام شده

  = + =13 7   = قراردادي+  پيماني 20
 

  هاي كمي مقايسه
  2گزينه  ـ 35

  :با ترسيم شكل صورت سوال داريم
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  : با مقايسه مقادير و ستون داريم
  »ب«ستون     »الف«ستون 

ACDS
1

2
  �  ABCS

1

3
  

( (a h))×
1 1

2 2
  �  ( ( a) h)×

1 1
2

3 2
  

(a h)×
1

2
  �  ( a h)×

1
2

3
  

(a h)×3  �  ( a h)×2 2  
3  �  4  

  
  .  صحيح است2گزينه بيشتر است، لذا » ب«كه چون مقدار ستون 

  1گزينه  ـ 36
حال مقـادير دو    .  خواهد بود  d4 و طول آن برابر      d نشان دهيم، عرض مستطيل برابر       dها را با      اگر قطر دايره  

  . كنيم  ميستون را با هم مقايسه
  »ب«ستون     »الف«ستون 

  Sدايره  �  Sهاشور خورده
  Sدايره  �  SمستطيلS−4دايره

d
(d)( d) ( )

π
−

2

4 4
4

  �  dπ
2

4
  

d d− π
2 2

4  �  dπ
2

4
  

d d− π
2 2

16 4  �  dπ
2  

d
2

16  �  dπ
2

5  
16  �  5π  
16  �  ( / )5 3 14  
16  �  /15 7  

  
  .  صحيح است1گزينه است، لذا » ب«بيشتر از مقدار ستون » الف«كه چون مقدار ستون 

  
  

>

<
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  حل مسأله
  3گزينه  ـ 37

  : كنيم براي مدل كردن مسئله، جدول زير را رسم مي
  جمع  تحصيالت عاليه دارند  تحصيالت عاليه ندارند  
    35    زن
        مرد
  540      جمع

%  : تعداد كارمنداني كه تحصيالت عاليه دارند، برابر است با     ( ) =60 540 324  
%  :  برابر است با  و كارمنداني كه تحصيالت عاليه ندارند،   ( ) =40 540 216  

  : شود جدول به صورت زير تكميل مي
  جمع  تحصيالت عاليه دارند  تحصيالت عاليه ندارند  
  a 35  زن

a + 35  
 b 289 =x  مرد

b + 289  
  540  324  216  جمع

  : تعداد مردان كه تحصيالت عاليه دارند برابر است با
  x x+ = → =35 324 289  

  . توان پاسخ داد كنيم كه به چند سوال مي با توجه به جدول فوق، بررسي مي
���� I-   

  كارمندان مرد كه تحصيالت عاليه دارند
b

=

+

289

289
  كارمندان مرد  

  . باشد  مشخص نيست، اين نسبت قابل محاسبه نميbكه چون تعداد 
II ����-   

  كارمندان زن كه تحصيالت عاليه ندارند
a

a
=

+ 35
  كارمندان زن  

  .ه نيست معلوم نيست، اين نسبت قابل محاسبbكه چون تعداد 
���� III-   

  كارمندان مرد كه تحصيالت عاليه دارند
=
289

324
  كارمنداني كه تحصيالت عاليه دارند  

  .باشد كه اين نسبت قابل محاسبه مي
  . قابل محاسبه است» IIIگزاره «لذا فقط مقدار 
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  4گزينه  ـ 38

OPMدر مثلث قائم الزاويه 

∆

  : داريم 
  

     

  OP r r
OM r

ˆ coscos O

= = = =

°
1

2
45 2

2

  

  
  

ABMدر مثلث قائم الزاويه و متساوي الساقين 

∆

  : داريم

  ˆMN AN cos M a cos a= = × ° =1

2 1
45

2 2
  

  a
ON MN OM r a r ( ) a r

( )

→ = − ⇒ = − ⇒ + = → =

+

1 1
2 1 2

2 2 2 1 2

  

  2گزينه  ـ 39
 درصـد  50 گرفتن نظر در با آن فعلي قيمت باشد، بوده A كيلو هر ازاي به پسته قبلي قيمت كنيم فرض اگر

  .است A5/1 برابر افزايش
  A75/0 = احمد پول نصف    A5/1=  احمد پول كل  

/ گرم500   A
/ kg

/ A
= = =
0 75

0 5
1 5

  )كيلوگرم (بخرد تواند مي پولش نصف با احمد كه اي پسته مقدار

  : روش دوم
نصف پول احمـد    . تومان بوده است   1500پول احمد   .  تومان بوده است   1000فرض كنيد، قيمت پسته قبالً      

 تومان،  750لذا احمد با    . رسد   تومان مي  1500افزايش قيمت پيدا كند به      % 50اگر پسته   .  تومان 750شود    مي
  . تواند بخرد  توماني مي1500نيم كيلو پسته 

  4گزينه  ـ 40
  سالمند 8 سن جمع) = سالمند 8 سن ميانگين (×) 8 (سالمند تعداد = 87×8 = 696  

  مانده باقي سالمند 6 سن جمع) = سالمند 6 سن ميانگين (×) 6 (سالمند تعداد = 85×6 = 510  
  شوهر و زن سالمند 2 سن جمع = سالمند 8 سن جمع ـ سالمند 6 سن جمع  

  186 = 510 - 696=   
  شوهر و زن سالمند 2 سن جمع

= =
186

93
2

  2  
  شوهر و زن سالمند 2 سن ميانگين= 
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  ((wwwwww..mmaassiihhkkhhaahh..ccoomm))سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري   وبوب

  

  

  ..هاي زير را دانلود و مطالعه كنيدهاي زير را دانلود و مطالعه كنيد  شود از سايت، فايلشود از سايت، فايل  توصيه ميتوصيه مي: : دانلوددانلود

    چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟   چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟ ��������

    منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي   منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي ��

  ) ) هاها  ههتمامي گروتمامي گرو((هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     دفترچه  دفترچه��

  هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     پاسخنامه  پاسخنامه��������

    جزوه استعداد تحصيلي   جزوه استعداد تحصيلي ��
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  : راهنمايي
هـا را بـه دقـت بخوانيـد و پاسـخ       هر يك از متن. ت متن به طور مجزا آمده اس      چنددر اين بخش،    

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

  
  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

  

  

)15(  

  

  

  

  

: گويـد    مي شاجتماعي در مؤسسه اجتماعي وينا در اتري      ) شناس  بوم  زيست(، اكولوژيست   »هملت هابرل «
توانيـد    ما برنامه غذايي شير به راه باشد، چرا كه شما نمـي           اسخت است كه گوشتي وجود نداشته باشد        «

شيرده هر سال بايد يك گوساله به دنيا بياورند تـا توليـد شـير    گاوهاي . »شير را بدون گوشت توليد كند  
خواران به داليـل      در حالي كه بسياري از گياه     . اد و ولدها ماده هستند    زادامه داشته باشد و تنها نصفي از        

خورند ـ يا گاوهاي شيرده از كار افتاده ـ مـسلماً هـيچ دليـل       كشند و گوشت نمي ها را نمي اخالقي آن
  . عملي براي اتالف اين اندازه گوشت وجود ندارد

بنابراين اگرچه دنياي بدون گوشت،     . كند  ها صدق مي    مرغ  ها براي توليد تخم     همين بحث در مورد مرغ    
ه اين دنيال خيالي هنوز محصوالت بعضي از حيوانات را          رسد، احتمال دارد ك     در فرض خوب به نظر مي     

سؤاالت واقعي ايـن اسـت كـه مـا          . مرغ نيست   در خود داشته باشد و موضوع صحبت فقط شير و تخم          
ها بـستگي بـه ايـن دارد كـه شـما              جواب. چقدر گوشت الزم داريم و چگونه آن را توليد خواهيم كرد          

رين پاسخ اين است كه فرض كنيد دنيا، به تقاضـاي بيـشتر             ت  رك و راست  . چگونه با سؤال برخورد كنيد    
  . مطمئناً اين چيزي است كه اكنون در حال وقوع است. گوشت ادامه خواهد داد

ايـن بـه    . ترين هزينه محيطي خواهد بود      طبق اين سناريو، هدف، توليد هر چه بيشتر گوشت با پايين          
هاي روستايي است و بيـشتر        گوسفندان در چراگاه  چراني گاوها و      معناي آن است كه كمترين دامنه علف      

. شـوند   چرانـي جمـع مـي       هاي حجيم براي علف     ها يا محوطه    ها، در مرغداري    حيوانات به خصوص مرغ   
هايي   كنم آن   خواهيد احشام را نگه داريد، فكر مي        اگر مي «: گويد  اقتصاددان كشاورزي مي  » والتو فالكون «

  . »زده هستندكه نگهداري خواهيد كرد، احشام پربا
حيوانـات مقـدار زيـادي از انـرژي     .  ذاتاً ناكارآمد هـستند  ها، اين موضوع به اين خاطر است كه چراگاه 

از حيوانـات پـرواري رشـد       تر    ها آهسته   آن. سوزاندند  هاي غيرقابل هضم مي     موجود در زمين را با علف     

  ـ گروه دامپزشكي1391سال 
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براساس گـزارش،  . كنند و وارد فضا ميشان مقدار بيشتري متان توليد         در طول زندگي    كنند، در نتيجه،    مي
 كيلـوگرم   26در مقايسه با    (كند    كيلوگرم متان خارج مي    50يك گوساله در يك چراگاه آمريكا، هر سال         

تري از يك گوسفند يا مرغ صـنعتي          بازده    راي گوشت كم  ااما حتي يك گاو پرواري د     ). در يك مرغداري  
كننـد،    بنابراين براي غذا، مستقيماً با انسان رقابت مـي        . خورد  است، در حالي كه مقدار زيادي غالت مي       

. كننـد  كه تقريباً هيچ متاني توليـد نمـي   كنند در حالي    ها نسبتاً در تبديل غذا به گوشت خوب عمل مي           آن
  بـو ويـدما   «براسـاس گـزارش و تحليـل     . شـود هزينـه محيطـي كمتـر باشـد           اين موضوع باعـث مـي     

(Bo Weidema) « اي كه به ازاي توليد يك گيلـوگرم از گوشـت مـرغ     گاز گلخانهدر دانمارك، ميزان
يك كيلوگرم گوشـت گوسـفند، گـاز        . اكسيد كربن است     كيلوگرم دي  6/3شود، معادل     صنعتي ايجاد مي  

 كيلـوگرم   1/28اكسيد كربن و يك كيلوگرم گوشت گوساله معـادل             كيلوگرم دي  2/11اي معادل     گلخانه
  . كند يجاد و وارد فضا مياي ا اكسيد كربن، گاز گلخانه دي

اي منجر به برخي مشكالت ديگر از جمله توليد مقادير زيادي كـود               البته چنين عملكردهاي گسترده   
توانـد بـراي توليـد بيوگـاز      در تئوري ـ و همچنين در عمل ـ مقدار زيادي از ايـن كـود مـي     . شود مي
اياالت متحده با ايـن روش پـرورش داده         اگر تمام احشام    . و به دنبال آن برق استفاده شود      ) گاز  زيست(

معـادل  ( ميليون تـن كـاهش بدهنـد    100اي را ساالنه در حدود  توانستند انتشار گاز گلخانه  شدند، مي   مي
توانست صدمه    با اين انگيزه، مزارع فشرده احشام، مي      ). چهار درصد گازهاي ايجاد شده براي توليد برق       

  . به بار آوردكمتري را از آنچه امروز اتفاق افتاده 
 به عنوان اولين تخمين، گارنت      .داند  كس نمي   چقدر كمتر؟ هيچ  . البته حيوان كمتر يعني گوشت كمتر     

هـا،   كدام از ايـن  آيد و هيچ گويد كه نصف توليد گوشت دنيا از مزارع دامپروري گسترده به دست مي       مي
ماند آن دسته از مراتعي       كه باقي مي  بنابراين چيزي   . با رويكرد دوستي با محيط زيست، مجاز نخواهد بود        

 10 در حـدود   -هاي پست قرار دارند و غيرقابل استفاده براي توليـد غـالت هـستند                 هستند كه در زمين   
 و تعداد زيادي از مزارع مخلوط، جايي كه احشام از مواد آسياب شده و                -درصد از كل مساحت امروز      

  . كنند  ميساير مواد زايد و تفاله محصوالت كشاورز تغذيه
مردم به ويژه بايد در غـرب فاقـد   . اي، تعديل عمده در انتخاب غذا را ايجاد خواهد كرد    چنين آينده 

. خـوريم را عـوض كنـيم    نه تنها اين، بلكه ما بايد نوع گوشتي كه مـي       . گوشت، گوشت كمتري بخورند   
ه غـذاي خـانگي و خورانـدن    مانـد  وسيله بـاقي  ها به  آن هاي چاق را با تغذيه شما مرغ «: گويد  گارنت مي 

  . »هاي خاكي، به دست نخواهيد آورد كرم
اي يك يا دو بار       قيمت يا گوشت مرغ خانگي الغر را هفته         آيا حقيقتاً مردم مصرف گوشت گاو گران      

. ؟ مطمئناً مردم، امروزه قبول نخواهند كرد، اما اين تغيير در آينده اتفاق خواهـد افتـاد                  قبول خواهند كرد  
ه ل داشته باشد، اين مـسأْ     ي گرفتن اين مطلب كه اگر توليد جهاني گوشت در آينده روند افزايش            با در نظر  

اي شـود و      ها، فرسايش خـاك، آلـودگي آب و انتـشار گازهـاي گلخانـه               تواند باعث تخريب جنگل     مي
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ف بنابراين برخي مردم با لحاظ اين مسأله، خوردن گوشت كمتر را انتخاب خواهند كرد ولي قطعاً مـصر                 

بهترين كار اين است كه گوشت را به ميزان معقول و متوسط مـصرف              . گوشت را كنار نخواهند گذاشت    
  . كنيم
  
  ؟ نيست صحيح  كدام مورد، با توجه به اطالعات مندرج در متن،ـ 1
I .      بـه دليـل      شـود،   ها مي   هاي هرز توسط آن     ها كه منجر به مصرف علف       چراندن حيوانات در چراگاه 

  . كند ها، پرورش چراگاهي را ناكارآمد مي ين علفمحدوديت ا
II .        را در زمينه حيوانات پرواري بـه چـالش   » والتو فالكون«اطالعات مندرج در پارگراف اول، نظرات

  . كشد مي
III .  كه با كـود حاصـل       اشتشود، بايد در نظر د      هايي كه با پرورش احشام پربازده مي        با تمام مخالفت 

كـه ايـن احـشام توليـد        اي     گازهاي گلخانـه    ري مثل اياالت متحده آمريكا،    از اين احشام در كشو    
  . شود اي است كه در توليد برق ايجاد مي  تنها معادل چهار درصد ميزان گازهاي گلخانه كنند، مي

IV .   حـل حفـط سـطح توليـد          هاي پست و غيرقابل استفاده براي توليد غالت، راه          مراتع واقع در زمين
  .  عين حال آسيب بسيار كمتر به محيط زيست استكنوني گوشت و در

 

  1 (I و IV  2 (II و IV  3 ( فقطI  4 (كدام  هيچ  
  رابطه پاراگراف دوم با پاراگراف اول متن، كدام است؟ ـ 2

بينانـه   دهد كه آنچه در پاراگراف اول مطـرح شـده، خيـالي و غيرواقـع       با طرح مثالي جديد، نشان مي     ) 1  
  . است

اي مشابه با نمونه پاراگراف اول، پاسخي صريح به مشكل مطروحـه در آن پـاراگراف                  ونهبا آوردن نم  ) 2  
  . دهد مي

مرغ و طرح سؤاالت مرتبط، ضـعف فرضـيه مطروحـه در              با اشاره به موردي ديگر، يعني مرغ و تخم        ) 3   
  . سازد پاراگراف را آشكار مي

ف اول، توجـه را بـه مـسايل كليـدي           با طرح قياسي خاص، ضمن تأييد معضل مطروحه در پـاراگرا          ) 4  
  . كند ديگري جلب مي

  در پاراگراف اول، گوشت چه حيواناتي است؟» اتالف اين اندازه گوشت«منظور نويسنده از  ـ3
  . شوند گاوهاي نر يا گاوهاي شيردهي كه ديگر بازدهي ندارند و براي مصرف نيز ذبح نمي) 1  
هـا    ذاي گوشتي فراواني توليد كنند اما ارزش غـذايي شـيري آن           توانند بالقوه غ    اي كه مي    گاوهاي ماده ) 2  

  . پايين است
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هـا، بـه مـصرف نرسـيده و الجـرم معـدوم               خـواران از مـصرف آن       گاوهايي كه به دليل امساك گيـاه      ) 3  
  . گردند مي

 . رسند شوند و به مصرف گوشتي نمي گاوهايي كه صرفاً براي توليد شير نگاه داشته مي) 4  

  هاي زير، پاسخ داده است؟  يك از پرسش ، به كداممتن حاضرـ 4
I    .                    چرا گارنت بر اين باور است كه حتي اگر توليد گوشت از طريق مزارع دامپروري گـسترده را بـه

  نصف كاهش دهيم، اين اقدام هنوز با رويكرد دوستي با محيط زيست همخواني ندارد؟ 
II  .خره خوردن گوشت كمتر را انتخاب خواهند كرد؟ چرا نويسنده بر اين باور است كه مردم باال  

III .                    آيا دليلي وجود دارد كه اگر بخواهيم احشام را نگاه داريم، بهتر است اين احشام از نـوع احـشام
  پربازده باشند؟ 

IV .        تواند صدمه كمتري به محـيط زيـست وارد           توليد گوشت از طريق مزارع فشرده احشام چگونه مي
  آورد؟ 

  1 (I و III  2 (II و IV  3 (I ،III و IV  4 ( همه موارد  
مطلب زير را كه يك پاراگراف از متن است، بخوانيد و مـشخص كنيـد كـه بهتـرين محـل بـراي                       ـ  5

  گنجاندن اين پاراگراف در داخل متن حاضر، بعد از كدام پاراگراف موجود است؟ 
در ايـن رابطـه   . م رفتـار كنيـد  يك پيشنهاد ديگر هم وجود دارد، با احشام به عنوان بخشي از اكوسيست       

 امـا كـل     ؛شـد   اگر تعداد حيوانات كمتر بود، انتشار گاز متان هر حيواني بيـشتر مـي             «: گويد  گارنت مي 
   ».يافت انتشارها كاهش مي

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

  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

هاي جديدي    اي از مغز با نام نيوكورتكس به وجود آمده بود كه شامل اليه              پستانداران اوليه، قشر تازه   در  
پـذيري در حركـات       هاي عصبي در سطح مغز بود و وظيفه كنترل پيچيـدگي و ايجـاد انعطـاف                 از رشته 

هستند و از آنجا     پرندگان و خزندگان امروزي فاقد چنين چيزي          دوزيستان،. پستانداران را برعهده گرفت   
هاي باستاني نيز چيز زيادي       كه اندازه مغز اين موجودات، تمام كاسه سر را پر نكرده است، بررسي فسيل             

چيزي كه واضح است اين است كه حجـم مغـز           . گويند  در مورد اجداد باستاني خزنده و دوزيستان نمي       
 راه مبارزه با دايناسورها به كار بندنـد،  پستانداران نسبت به اندازه بدنشان و تالشي كه احتياج داشتند در      

پس در اين برهه از زمان، در پاسخ به نيازهاي بدن، مغـز تمـام حجـم                 . شده است   بايد دچار افزايش مي   
  . شود تر شدن دستگاه عصبي منجر مي گيرد و اين امر به گسترده و پيچيده جمجمه را دربرمي

اسكن براي تحقيق بر روي فضاهاي خالي مغـز           تي  ي، از دانشگاه تگزاس، از دستگاه س      »تيموتي راو «
؛ كه هـر دو جانـداري كوچـك،         »هدراكوديوم«و  » مورگانوكودون«: پستاندار استفاده كرده است     دو شبه 
بـاره    راو در ايـن   . اجازه انجام چنين تحقيقاتي به تازگي صادر شده اسـت         . خوار بودند     دار و حشره    پوزه
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)35(  
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شـان و نقـشي       توان به اهميت    هاي موجود از اين موجودات نيز مي        فسيلحتي با نگاه كردن به      «: گويد  مي
اند پي برد، اما متأسفانه روشي وجود ندارد كه بدون آسـيب رسـاندن بـه ايـن                    كه در تكامل مغز داشته    

كنـد    اسكن كه با پرتو ايكس كار مي        تي  دستگاه سي » .هاي باارزش، به پاسخ سؤاالت موجود رسيد        فسيل
مـا تمـام    «: اما بنا بـه گفتـه راو      . شود  هاي جدي به يك چنين اشياي باستاني مي         آسيبسبب وارد كردن    
ها به دست آوريم، گرفته بـوديم و   ها بدون آسيب رساندن به آن توانستيم از اين فسيل اطالعاتي را كه مي  

 كه اولـين  دهد  ري كه راو گرفته است، نشان مي      يتصاو» .ديگر زمان آن بود كه به اسرار بيشتري پي ببريم         
تغييرات افزايشي حجم در ناحيه پياز بويايي رخ داده است كه باعث شده حيوانات با تكيـه بـر بينـي و                      

همچنين افزايشي نيز در ناحيه نيوكورتكس به وجود آمد         . حس بويايي، غذاي مورد نيازشان را پيدا كنند       
 المسه در شمار يكي از حواس       كه مسئوليت حس المسه را بر عهده گرفت و احياناً از همان دوران حس             

كه پـستانداران اوليـه   با اين نظريه  هاي به دست آمده       يافتهدر بسياري از موارد،     . بنيادي قرار گرفته است   
هـاي آغـازين      دارد كـه پـستانداران، در زمـان         اين نظريه بيان مي   . بودند مطابقتي كامل داشت   » رو  شب«

شدند و شب هنگـام كـه دايناسـورهاي سـرگردان و               مي  در طول روز، در زيرِ زمين مخفي        شان،  تشكيل
  . اند شده جا مي ها و گياهان جابه اند، سراسيمه در زير بوته گرسنه كمتري وجود داشته

درختـان را بـه        ميليون سال پيش، بعضي از پستانداران،        65دايناسورها در حدود    بعد از ناپديد شدن     
، توانـستند   »نيوكورتكس«با رشد و گسترش منطقه بينايي در        ها    آن. عنوان سكونتگاه خود در نظر گرفتند     

كردند، بپردازند و غذاي خـود را بـدين گونـه تـأمين            به شكار حشراتي كه در اطراف درختان پرواز مي        
ترين چالش پيش روي تكامل مغزي اين جانداران، مربـوط بـه ايجـاد و بهينـه                   با اين حال، بزرگ   . كنند

  .  زندگي كردن بودكردن عملكردي براي اجتماعي
هـا مـسلماً    كنند، اما اجداد آن هر چند كه نوادگان امروزي پستانداران ـ فردي يا جمعي ـ زندگي مي  

مهـارت دلپـذير كـردن زنـدگي گروهـي در جانـداران             . دادنـد   ميبه صورت گروهي به حياتشان ادامه       
. احتيـاج داشـته اسـت   رتمنـد  اين حيوانات و اجتماعاتشان، به يك ذهن قد      پستاندار، به سبب پيچيدگي     

دهد كه علت رشد قابل توجه ناحيه پيشين نيوكـورتكس            از دانشگاه آكسفورد احتمال مي    » رابين دونبار «
گـردد، بـه خـصوص در انـواعي از            ها در اجتماعي بـودن برمـي        اين دسته از پستانداران به اين نياز آن       

اي كه ميان رشد ايـن ناحيـه در مغـز و              ل رابطه براي درك كام  «: گويد  با اين وجود، دونبار مي    . ها  ميمون
امـا معتقـد    » نحوه تعامالت موجودات با يكديگر وجود دارد، بايد تحقيقات بسيار بيشتري انجـام گيـرد              

با اين حال، يك رابطه بسيار قوي ميان بزرگي اجتماعات پـستانداران اوليـه، ميـزان و نحـوه                   «است كه   
اما در اين دوره، افـزايش نـواحي        . »شين نيوكورتكس وجود دارد   ارتباطشان با يكديگر و حجم ناحيه پي      

ها نبوده است بلكه عملكردشان نيز بهبود يافته و اين بهبود هم در               فقط در حجم آن   » نيوكورتكس«پيشين  
. هاي اين منطقه و هم در ارتباطشان با ساير مناطق مغز خود را نـشان داده اسـت                   ايجاد رابطه ميان سلول   

هاي اين منطقه نيز تأثير گذاشـته اسـت      بوده كه بر روي نوع نورون      هتغييرات آنقدر پيشرفت  بعضي از اين    
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با مجهز  . ها، نقاط ورودي و خروجي بيشتري نسبت به ساير مناطق مغز دارند             بدين ترتيب كه اين نورون    
انـستند رفتـار    هـا تو    اي در دريافت و پردازش اطالعات، آن        ه  العاد  شدن اين پستانداران به توانايي خارق     

در كنار افزايش سطح هوشمندي، اين امر موجب        . خود را براساس نوعي مصلحت جمعي هماهنگ كنند       
شـد،    همچنان كه توانايي مغز در پردازش اطالعـات بهتـر و بهتـر مـي              : پيدايش نوعي تفكر انتزاعي شد    

يافت   يز افزايش مي  شد ن   حواس مختلف دريافت مي   توسط  توانايي تشخيص و يافتن الگوهايي ميان آنچه        
هاي آنچه كه در پيش چـشم داشـتند،           ها و شباهت    تا جايي كه اين دسته جانداران، قادر به درك تفاوت         

  . شدند 
 ميليون سال قبل توسط نوعي ميمـون  14 منتهي شد، در وضعيت كنونياما بناي اساسي چيزي كه به       

اش ـ   تري نسبت به سـاير اعـضاي خـانواده    چندان پيشرفته ميموني كه ابتدا از مغز  باهوش گذاشته شد؛
اما تفاوت از كجا ناشي شد؟ در گذشته احتمال . ها ـ  برخوردار نبود  ها و شامپانزه ها، گوريل گوتان اوران

ها بـوده اسـت امـا بررسـي      ها و راه رفتن بر روي دو پا، باعث ايجاد تفاوت          شد كه ترك جنگل     داده مي 
، مغـز ايـن موجـودات،       »به راه افتـادن   «ها سال پس از اين        ه تا ميليون  هاي به جا مانده نشان داد ك        فسيل

  . همچنان شبيه مغز اجدادشان بوده است
  
  هدف اصلي نويسنده در متن فوق، كدام است؟ ـ 6

  مروري بر نتايج مطالعات انجام شده در زمينه تكامل مغز در پستانداران اوليه ) 1  
  . كورتكس به صورت يك راز باقي مانده استنيو اين نكته كه پيدايش شواهد و داليلي براي اثباتارائه ) 2  
  . آوري در مغز منجر شده است تأكيد بر اين نكته كه چگونه مسأله تنازع براي بقا به ايجاد تغييرات شگفت) 3  
  . براي اين پرسش كه ناحيه نيوكورتكس مغز چگونه و چه وقت به وجود آمدارائه پاسخي ) 4  
  ؟ نيستتن، كدام مورد درباره قشر نيوكورتكس در پستانداران اوليه، صحيح براساس مـ 7
I    .زمان و نحوه پيدايش آن در پستانداران و خزندگان و دوزيستان اوليه، متفاوت بوده است .  

II   .                برعكس افزايش حجمي آن كه ناگهاني و مقطعي بوده است، بهبود عملكردش در طي مدت زمان
  . استطوالني رخ داده 

III .،در راستاي رفع نيازهاي جانداران صورت گرفته است پيدايش، افزايش و پيشرفت آن  .  

  II و III  4 (I و III  3 (II و II  2 (I ،IIفقط ) 1  
    كدام است؟ رو بودند، هدف نويسنده از اشاره كردن به اين نظريه كه پستانداران اوليه شبـ 8

  . تواند درست و قابل قبول باشد مي» راو«ايج به دست آمده در تحقيق ارائه دليلي مبني بر اين كه نت) 1  
  » دونبار«و » راو«آن به عنوان پايه نظري و فكري تحقيقات  معرفي) 2  
  . آور نبوده است ، چندان جديد و شگفت»راو « اشاره به اين نكته كه نتايج تحقيق) 3  
  . دهد  را به هم پيوند مي »دونبار«و » راو«ت استفاده از آن به عنوان عاملي كه نتايج تحقيقا) 4  



 45    ـ گروه دامپزشكي 1391ال س

 

www.masihkhah.com  

  كند؟  ، به كدام مورد اشاره مي49 در سطر  »وضعيت كنوني«عبارت ـ 9
  پستانداران اوليه در دريافت و پردازش اطالعات العاده  توانايي خارق) 1  
  هاي حركتي و رفتاري موجود بين پستانداران امروزي و اجدادشان  ها و شباهت  تفاوت )2  
  پيدايش قشر نيوكورتكس مغز و تأثير آن بر افزايش حجم و پيشرفت مغز ) 3  
  افزايش سطح هوشمندي و پيدايش فكر انتزاعي در پستانداران ) 4  
  در پاراگراف بعد از متن، نويسنده به احتمال قوي به كدام موضوع خواهد پرداخت؟ ـ 10

  ها  هاي ميمون يلهاي انجام شده بر روي فس جزئيات مربوط به بررسي) 1  
ها مطرح شـده   هاي مشاهده شده بين اعضاي خانواده ميمون فرضيه ديگري كه در زمينه منشاء تفاوت   ) 2  

  . است
  . زيسته است  ميليون سال قبل مي14چگونگي فرآيند تكامل مغز در ميموني كه ) 3  
 ها  ، به عنوان عامل پيدايش تفاوت»به راه افتادن«نظرات موافق و مخالف ) 4  

  
  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

  

  

)15(  

  

  

  

 ميالدي در بين كارگران يك كشتارگاه در استراليا مـشاهده و     1935بيماري تب كيو نخستين بار در سال        
با توجه به نامشخص بودن     . تور در اياالت متحده جدا شد     هاي درماسن   در همان سال عامل بيماري از كنه      

 مخفـف  Q(زايي آن، نخستين بار اين بيماري به عنـوان تـب كيـو معرفـي شـد        عامل بيماري و بيماري   
Query      بيماري يك بيماري قابل انتقال بين انسان و دام است كـه            اين  ).  به معناي پرسش و ترديد است
شود و اگرچه در حيوانات معمـوالً عاليـم بـاليني             رگاه نيز شناخته مي   هاي تب بالكان و تب كشتا       به نام 

تواند يك بيماري حاد عفوني ايجاد نمايد كه عمدتاً بـه طـور               كند ولي در انسان مي      مشخصي ايجاد نمي  
هايي مشابه آنفلوانزا شامل تب شديد، سـردرد، دردهـاي عـضالني، لـرز،      ناگهاني شروع شده و با نشانه     

توانـد منجـر بـه التهـاب ريـه، هپاتيـت،              يابد و در صورت عدم درمان مي        تهايي ادامه مي  اش  تعرق و بي  
. تب كيو از همه كشورهاي دنيا بجز نيوزيلند گـزارش شـده اسـت             . ميوكارديت و در نهايت مرگ شود     

 نفـر،   168 مـيالدي    2006گيري بيماري مربوط به كشور هلند بوده است كه در سـال               آخرين موارد همه  
 نفر به بيماري مبتال شدند و در ايـن بـين     2300 حدود   2009 حدود يك هزار نفر و در سال         2007سال  

 گزارشـاتي مبنـي بـر    90در شهريور مـاه سـال   .  بيماري منجر به مرگ شش بيمار گرديد      2009در سال   
ن و گيري بيماري در ايالت باميان افغانستان منتشر شد كه با توجه به مرزهاي مشترك با كـشور ايـرا           همه

معضل قاچاق دام از مرزهاي شرقي به داخل كشور شايسته است تدابير الزم در خصوص پيـشگيري از                  
  . وقوع اين بيماري در كشور، بيش از پيش اتخاذ گردد

 MacFarlane و Harold Cox توسـط  1935عامل ريكتزيـايي بيمـاري نخـستين بـار در سـال      

Burnet  ـ  بـه ايـن عامـل    Coxiella Burnettiشف يعنـي   شناسايي شد و تركيبي از نام ايـن دو مكت
هـا و     عامل بيماري يك انگل اجباري درون سـلولي اسـت كـه داخـل مونوسـيت               . اختصاص داده شد  
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)20(  

  

  

  

  

)25(  

  

  

  

  

)30(  

  

  

  

  

)35(  

  

  

  

  

)40(  

  

  

  

  

)45(  

  

  

  

ديپلوباسـيل و   اي شكل هستند كه گاهي بـه اشـكال            ها اجرامي ميله    آن. يابد  اكروفاژها تكثير و تزايد مي    
هـاي گـرم      ، اگر چه واجد برخي خصوصيات باكتري      آيند، عمدتاً گرم منفي هستند      كوكوباسيل هم درمي  

باشند، فاقد تاژك و كپسول هستند و درون سيتوپالسم معموالً به صورت يك تـوده بـزرگ       مثبت هم مي  
آميزي گيمسا به رنگ ارغواني و        در رنگ . شوند  اند، ديده مي     ميكرومتري كه به يكديگر چسبيده     30 تا   20

انـد كـه      در نتيجـه آزمايـشات ايمنولـوژي دريافتـه        . آينـد   شن درمي با تكنيك ماكياولو به رنگ قرمز رو      
دهـد و در واقـع ازنظـر          كوكسيال بورنتي تنها ميكروبي در بين ريكتزياها است كه تغييرات فاز نشان مي            

فاز يك كه در حقيقت نخـستين مرحلـه اسـت و در حيـوان بيمـار يـا در اثـر                      : ساختماني دو فاز دارد   
شـود    زمايشگاهي و به عنوان شكل خطرناك باكتري براي انسان محسوب مي           يك حيوان آ   يگذراندن رو 

ژنـي خـود را از        شود و در اين فاز، پوشش آنتـي         مرغ ايجاد مي    و فاز دو كه در اثر كشت مكرر در تخم         
كوسيال بورنتي در برابر عوامل فيزيكي و شيميايي مقـاوم          . زايي آن كمتر است     دست داده و خطر بيماري    

 روز زنـده    586 ماه و در مدفوع كنه تا        3هاي زايش گوسفند تا       ثال، در خاك مرطوب آغل    براي م . است
  . باشد  ساعت قادر به نابودي باكتري نمي24فنل يك درصد در طي . ماند مي

هـا از هـر دو خـانواده          هاي متعـدد كنـه      طيف وسيعي از جانداران از قبيل گونه       را در    يعامل بيمار 
پشت، خرگوش، برخي پرنگان اهلـي و وحـشي نظيـر كبـوتر و       وندگان، الك ايكسوديده و آرگازيده، ج   

هاي مختلف حيوانات وحشي و اهلي از قبيل گـاو، گوسـفند، بـز، اسـب، خـوك، شـتر،                      خفاش، گونه 
هـاي نـرم و سـخت عامـل اصـلي در              هاي مختلف كنـه     گونه. اند  گاوميش و همچنين سگ و گربه يافته      
كوكـسيال بـورنتي دو مرحلـه در چرخـه     . شـوند   انگل محسوب مينگهداري اين باكتري و عمالً مخزن   

هـا و    كـه فـرم رويـان بـاكتري اسـت و در مونوسـيت      Large Cell Variant) 1: زندگي خـود دارد 
زاي باكتري است، در خارج   كه فرم عفونتSmall Cell Variant) 2شود  ماكروفاژهاي آلوده ديده مي
زا بـاقي بمانـد و در برابـر           ي مديد در محيط به حالت بيمـاري       ها  تواند مدت   سلول يافت مي شود و مي     

  . عوامل فيزيكي و شيميايي مقاومت نمايد
قابل انتقال بين انسان و دام است كه انتقال بيماري به انسان بـه ويـژه از گـاو،                   تب كيو يك بيماري     
ليني مـشخص ايجـاد     بيماري غالباً در حيوانات، يك عفونت بدون عاليـم بـا          . گوسفند و بز اهميت دارد    

ها و گاهي بيماري تـوأم بـا پنومـوني و             هاي طوفاني در گله     گاهي منجر به سقط جنين    نمايد، اگر چه      مي
ويـژه در     باكتري در بدن حيوانات تمايل زيادي به تمركز در پستان و جفت دارد و به              . شود  تورم ناي مي  

ي ممكن است تا يك ميليارد برابـر دوز  يابد، به طوري كه غلظت باكتر       مايعات جنيني و جفت تمركز مي     
ID50  همچنين تمركز باكتري در غدد پستاني منجر به دفع تعداد زيادي بـاكتري از راه شـير                 .  نيز برسد
دفع تعداد زياد باكتري از راه جفت، مايعات جنينـي و سـاير مـواد دفعـي و همچنـين دوام و                      . شود  مي

لـذا  . آورد ي به ساير حيوانات اهلي و انسان را فراهم ميپايداري باكتري در محيط موجبات انتقال آلودگ     
عالوه بر اين، آلودگي انسان و حيوانات اهلي از راه استنشاقي و از طريق ذرات معلق داراي باكتري نيز                   
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)50(  

  

  

  

  

)55(  

  

  

  

  

)60(  

  

  

  

  

)65(  

  

  

تـرين راه انتقـال بيمـاري         ها انتقال تنفسي بيمـاري مهـم        پذير است، به طوري كه در برخي محيط         امكان
  . گردد محسوب مي

ها، دامپزشكان و به طور كلـي افـرادي كـه بـا دام و                 ارد بيماري در دامداران، كارگران كشتارگاه     مو
هـاي سيـستم      در افرادي كه مشكالت قلبي يا نارسـايي       . دهد  هاي دامي سر و كار دارند، رخ مي         فرآورده

بـز، حيوانـات    گوسـفند و      ويژه گـاو،      حيوانات اهلي به  . ايمني دارند، بيماري شديدتر بروز خواهد كرد      
خانگي باالخص گربه، حيوانات وحشي و حيوانات آزمايشگاهي از جمله منابع انتقال عفونت به انـسان                

توانند عامل بيماري را به حيوانات انتقال دهند ولـي بـه نـدرت در انتقـال                   ها مي   كنه. شوند  محسوب مي 
ماني و شير از منابع مهـم عامـل         جفت، مايعات جنيني، ترشحات زاي    . كنند  آلودگي به انسان نقش ايفا مي     

10تواند حاوي بيش از       طوري كه يك گرم از جفت يك گوسفند آلوده مي            به  بيماري هستند، 
 كوكسيال  10

عـالوه بـر ايـن كـه عـادت          . باشد و اين امر آلودگي گسترده محيط دامداري را به دنبال خواهد داشت            
هاي جنيني پس از زايمان با ماندگاري ميكروب در دستگاه گـوارش و               حيوانات به خوردن جفت و پرده     

انتـشار وسـيع    . ها و در نهايت دفع از طريق مدفوع به پخش آلودگي در محيط كمك خواهد نمود                 روده
شود كه انتقال از راه تنفسي و توسـط ذرات ريـز گـرد و غبـار آلـوده بـه         ميكروب در ميحط باعث مي    

هاي فرآوري پوست، پشم، روده و غيره يكـي            كارگاه  ها،  ها، كشتارگاه   ف دامداري ويژه در اطرا    باكتري به 
طوري كه در اياالت آيداهو آمريكا در افرادي كـه          هاي انتقال آلودگي به انسان باشد، به          ترين راه   از مهم 

تعـدد  گونه تماسي بـا دام نداشـتند، مـوارد م          كردند و هيچ    در فاصله يك مايلي كشتارگاه دام زندگي مي       
تماس با ادرار   . ها محرز شد    بيماري تب كيو مشاهده گرديد و در نهايت انتقال تنفسي عامل اين آلودگي            

هاي انتقـال آلـودگي بـه         و مدفوع حيوانات آلوده، گوشت و خون حيوانات بيمار از ساير منابع و روش             
 عـدد بـاكتري قـادر    بيماري تب كيو بسيار عفوني است، به طوري كه حتي ده. شوند انسان محسوب مي 

با اين حال، انتقال عفونت از انساني به انسان ديگـر،           . است عفونت تب كيو را در بدن انسان آغاز نمايد         
  . دهد به ندرت رخ مي

 

   توان از متن فوق، استنباط نمود؟   را مييك از موارد زير كدامـ 11
يال بـورنتي  س دارنـد كـه بـا كوكـ    هاي زايش گوسفند عوامل فيزيكي و شيميايي وجـود  در خاك آغل  ) 1  

  . سازگار نيستند
  . باشد اي قوي براي از بين بردن عوامل بيماري انگلي نمي  فنل يك درصد نابودكننده )2  
  . گيري بيماري رخ داده است كشور هلند آخرين كشوري بوده است كه در آن بروز و همه) 3  
ها، براي اولين بار به طـور تـصادفي در             مدت عامل بيماري تب كيو عليرغم نامشخص بودن آن براي        ) 4  

  . چند جاي دنيا توسط افراد مختلف جدا شد
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  باشد؟  متن، صحيح مياطالعات درون يك از موارد زير، با توجه به  كدامـ 12
I    .حيوانات خانگي بيش از حيوانات اهلي ديگر در انتقال بيماري تب كيو نقش دارند .  

II  .    تواند از طريق تنفس به افراد        سان به شغل هم بستگي دارد كه در اين حالت مي          انتقال تب كيو در ان
  . سرايت كند

III .              باشد، گرچه گاهي در      تأثير بيماري تب كيو در حيوانات به مراتب شديدتر از تأثير آن در انسان مي
  . شود انسان باعث سقط جنين مي

 

  1( II  2 (II و III 3 (I و III  4 (I و II  
  باشد؟  يك از موارد زير مي فوق، احتماالً برگرفته از كداممتن ـ 13

  . پردازد اي كه به تاريخچه علم دامپزشكي و دستاوردهاي آن مي مقاله) 1  
مـدهاي  Ĥگزارشي توجيهي به كميسيون بهداشت مجلس با هدف معرفي بيماري و هشدار نسبت به پي     ) 2  

  قاچاق دام به كشور 
  ه به معاونت پيشگيري و درمان وزارت بهداشت كشور اي پزشكي جهت ارائ مقاله) 3  
  . گيرد بروشوري دامپزشكي كه در اختيار فعاالن داروهاي دامي قرار مي) 4  
  باشد؟  يك از موارد زير، ويژگي منحصر به فرد كوكسيال بورنتي به عنوان يك ريكتزيا ميكدامـ 14

  . باشد قد تاژك و كپسول ميآيد و در نتيجه فا مرتب از شكلي به شكل ديگر درمي) 1  
دهـد و داراي دو فـاز         اين عامل درطول حيات سلولي خود از نظر ساختماني تغييـر فـاز نـشان مـي                ) 2  

  . باشد ساختماني مي
چسبد و در فاز اول سلولي خـود، بيـشترين خطـر را               هايي از باكتري به هم مي       معموالً به شكل توده   ) 3  

  . براي ميزبان خود به همراه دارد
  . نمايد  اين عامل يك انگل اجباري است كه در درون سلول ميزبان تكثير و توليدمثل مي )4  
   است؟ نشدهيك از موارد زير، به عنوان منابع مهم باكتري بوكسيال بورنتي ذكر  م كداـ 15

  ذرات ريز گرد و غبار آلوده به باكتري ) 1  
  آلوده جفت، مايعات جنيني، ترشحات زايماني و شير دام ) 2  
  ها و مدفوع دام آلوده  دستگاه گوارش، روده) 3  
  انسان آلوده به باكتري كوكسيالبورنتي ) 4  
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  : راهنمايي
براي پاسخگويي به سؤاالت اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شـده، مـورد                   

تـري بـراي آن سـؤال          مناسب كنيد پاسخ   اي را كه فكر مي      تجزيه و تحليل قرار دهيد و سپس گزينه       
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

  
اي شركت ما     هاي زنجيره   سال گذشته تعداد كل غذاهاي فروخته شده در رستوران        در  : مدير فروش ـ  16

كننـدگان    پرواضح است كه غذاهاي ما مطلوب مصرف      . بسيار باالتر از اين تعداد در سال قبل از آن بود          
  . است

هـر  ها نگاه كنيد، خواهيد ديد كه تعداد غذاهاي فروخته شده در              تك اين رستوران    اگر به تك  : حسابدار
دادنـد، بـه طـور چـشمگيري      هاي ما كه در سال گذشته و سال قبل از آن خدمات مي  كدام از رستوران  
مطلوبيت غذاهاي ما براي مشتريان به وضوح پايين آمده است، با توجه به ايـن كـه                 . كاهش يافته است  

و سـال  دي مقايـسه  ها آمار فروش الزم بـرا  هايي كه ما براي آن ها ـ تنها رستوران  اين گروه از رستوران
  . دهنده روند رو به فروش كمتري هستند گذشته را داريم ـ نشان

 سؤال  يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، استدالل حسابدار را به طور جدي زيرِ                  كدام
  برد؟  مي

ـ              هاي شركت، آن    از بين رستوران  ) 1   ف هايي كه فروش خود را افزايش دادند، براي جذب مـشتري تخفي
  . اند زيادي نداده

  . ترين غذاهاي شركت، افزايش بسيار ناچيزي را در فروش دو سال گذشته موجب شد فروش گران) 2  
ها   اند كه ساكنين آن     اند، در مناطقي واقع شده      هاي شركت كه در دو سال اخير فعال بوده          اكثر رستوران ) 3  

  . در سال گذشته دچار كاهش درآمد جدي شدند
  . ال گذشته، يك روند رو به كاهش كلي در فروش شركت وجود داشتقبل از س) 4  
متأسفانه جدا كردن حيوانـات از زيـستگاه        . اند  ها همواره نقش آموزشي و تفريحي داشته        وحش  باغـ  17
هاي خاصي از حيوانات شد و        ها در گذشته، باعث كاهش جمعيت گونه        وحش  ها براي استفاده در باغ      آن

هـاي توليـدمثل      ها، از طريق برنامه     وحش  امروزه بسياري از حيوانات باغ    . ر انداخت ها را به خط     بقاي آن 
ها امـروزه حيوانـات پرورشـي را          وحش  شوند و بسياري از باغ      درون مراكز پرورش حيوانات فراهم مي     

   منطقي  :دوم بخش 
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هاي در حـال انقـراض را         اين امر تالش جهت تثبيت گونه     . دارند  هاي متفاوت نگه مي     جهت تكثير گونه  
  . كند ميميسر 

  شود؟  كدام مورد، توسط مطالب فوق، بيشتر از موارد ديگر تأييد مي
  . هاي در حال انقراض دارند مهم و ضروري در آموزش مردم درباره گونهها نقش  وحش باغ) 1  
  . كنند شوند و توليدمثل مي ها متولد مي وحش هاي رو به انقراض، درون باغ برخي گونه) 2  
  . اند ها به دنيا آمده وحش هاي امروزي، در قفس باغ وحش يوانات باغتقريباً تمامي ح) 3  
هـا را بـه خطـر         دهـد و بقـاي گونـه        وحشي، حيوانات وحشي را مورد سوءاستفاده قرار نمي         هيچ باغ ) 4  

  .  اندازد نمي
ـ        شوند،  تعداد افرادي كه ساالنه در اثر حمله خرس كشته مي         ـ  18 ه در   تقريباً برابر تعداد افرادي است ك

شوند و تعداد افرادي كه ساالنه در اثر صاعقه در زمين گلف كـشته                اثر صاعقه در زمين گلف كشته مي      
. شـوند   كن كـشته مـي      شوند، تقريباً برابر تعداد كساني است كه در اثر برق گرفتگي دستگاه مخلوط              مي

يـك خـرس تقريبـاً بـه     توان نتيجه گرفت كه   ها، مي   هاي وحشتناك و افسانه     نظر از تمامي داستان     صرف
  . اندازه يك دستگاه مخلوط كن يا بازي گلف خطرناك است

  كدام مورد، فرضي است كه نويسنده در اين متن، به آن تكيه دارد؟ 
  .شود يك پديده، فقط وقتي خطرناك است كه در اكثر موارد، منجر به مرگ مي) 1  
  . ها نسبت به گذشته، ديگر خطرناك نيستند خرس) 2  
  . افتد، به طور خاص مكاني خطرناك است  اتفاق ميقزمين گلف، زماني كه رعد و بريك ) 3  
  . اي كافي براي خطرناكي يك پديده است تعداد ساالنه تلفات، نشانه) 4  
 درصدي براي هر يـك از اعـضاي         10براي سال آينده، اتحاديه سرآشپزها تقاضاي افزايش حقوق         ـ  19

 درصدي بـراي اعـضاي   8ها تقاضاي افزايش حقوق     ه مديران هتل  خود كرده است، در حالي كه اتحادي      
اين اتفاقات نشانگر اين است كه ميانگين مبلغي كه اتحاديـه سرآشـپزها بـراي سـال                 . خود كرده است  

  . باشد ها مي آينده تقاضا كرده است، بيشتر از مقدار تقاضا شده توسط اتحاديه مديران هتل
كه صحيح فرض شود، استدالل فـوق را بـه بهتـرين شـكل تأييـد                يك از موارد زير، در صورتي         كدام
  كند؟  مي

 حقوق كنوني اعضاي اتحاديه سرآشپزها به طور متوسط، بـاالتر از حقـوق كنـوني اعـضاي اتحاديـه                     )1  
  . باشد ها مي مديران هتل

نتيجـه شـانس    باشـد و در       ها مـي    تر نسبت به اتحاديه مديران هتل       اي قوي   اتحاديه سرآشپزها، اتحاديه  ) 2  
  . بيشتري براي افزايش حقوق اعضاي خود دارد

  ميانگين مبلغي كه اعضاي اتحاديه سرآشپزها در سال گذشته به عنوان افزايش حقوق دريافت كردند،              ) 3  
  . ها بود برابر با ميانگين مبلغ افزايش حقوق اعضاي اتحاديه مديران هتل

  . ها دارد سبت به اتحاديه مديران هتلاتحاديه سرآشپزها، اعضاي بسياري بيشتري ن) 4  
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  تواند جاي خالي را متن زير، پر كند؟   مي يك از موارد زير، كداماز لحاظ منطقي، ـ 20
كنند، حتـي اگـر بـرخالف نظرشـان           در يك جامعه متمدن، اعضاي جامعه اغلب از ديگران تبعيت مي          «

ناشناس و يا در محيط خانه بـا اعـضاي   اد  عموم، در گردهمايي با افر    تواند در حضور      اين امر مي  . باشد
اين موضوع كه فردي عاليق مستقيم خود را در ارتباط با عاليـق ديگـران               . خانواده يا دوستان رخ دهد    

تواند به نظر از      در نظر اول، اين امر مي     . دهد، نشاني از يك فرهنگ پيچيده است        در مرحله دوم قرار مي    
  »........... .خودگذشتگي بيايد، اما 

  . طور نيست، بلكه تنها جهل است در واقع اين) 1  
  . گيري دشمني و خشونت شود تواند سبب شكل بعضي اوقات مي) 2  
  . كند هر فرد تا حدودي در راستاي اهداف مربوطه خود عمل مي) 3  
  . تواند اسامي ديگري نيز داشته باشد مي) 4  
هاي پارك، بيش از      شته سي درصد خرس   يك مسئول پارك ملي گزارش داده است كه در سال گذ          ـ  21

هـا رفتـار     امسال شـصت درصـد جمعيـت خـرس        . اند  پيش گرفته حد نسبت به انسان رفتاري تهاجمي       
دهد كه در دوازده ماه گذشته        ها نشان مي    دهند، در حالي كه آمار حمله خرس        تهاجمي از خود نشان مي    

  . فقط سه مورد حمله خرس به انسان روي داده است
  كند؟   به رفع تضاد ظاهري موجود در متن، كمك مي  از موارد زير،يك كدام
  . ها، تصميم گرفتند به هيچ پاركي نروند امسال پانزده نفر به علت ترس از حمله خرس) 1  
  . كنند روند، براي حمايت از خود، با خود چاقو حمل مي ها مي مردم وقتي به پارك) 2  
  .  نسبت به سال گذشته كمتر بوده است سانها به ان در كل كشور، حمالت خرس) 3  
هاي دورافتاده و پرت انتقال       ها براي هميشه به پارك      در پايان سال گذشته، سه چهارم جمعيت خرس       ) 4  

  . داده شدند
شـوند، مـايع      تركيب مـي  » ب«و مايع   » الف«در كتاب علوم ما نوشته شده است، هنگامي كه مايع           ـ  22
به رنگ زرد و اگـر      » ج«باشد، مايع   » ب«بيشتر از مايع    » الف«مقدار مايع   زماني كه   . گيرد  شكل مي » ج«

بنابراين، فـردا وقتـي كـه       . آيد  به رنگ سبز درمي   » ج«باشد، مايع   » الف«بيشتر از مايع    » ب«مقدار مايع   
را با يكديگر تركيب كند، مايع به دست آمده يا به رنگ سبز يا به رنگ                » ب«و  » الف«هاي    معلم ما مايع  

  . رد خواهد بودز
  يك از موارد زير، به وجود يك اشتباه در استدالل به كار رفته در متن اشاره دارد؟  كدام
  . را كه تركيب خواهد كرد، يكسان نخواهد بود» ب«و » الف«هاي  معلم مقاديري از مايع) 1  
  . اضافه خواهد كرد» ب«و » الف«معلم مايع ديگري را به تركيب ) 2  
  . گرفته است يايي به همان صورتي خواهد بود كه در گذشته انجام ميواكنش شيم) 3  
  . ها تغيير رنگ آن را مشاهده كنند دهد تا آن آموزان انجام مي معلم تركيب كردن را در حضور دانش) 4  
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برنـد،    شان را به پـارك مـي        كه در هنگام روز حيوانات خانگي       دانند وقتي   شهروندان با مالحظه مي   ـ  23
زده شدن حيوانـات بـراي        كنند تا به اين ترتيب هيجان       ها قالده ببندند و اين قانون را اجرا مي          آنبايد به   

يـك  » الف«آقاي  . اند تا از فضاي آرام بيرون لذت ببرند، مزاحمت ايجاد نكند            كساني كه به پارك آمده    
  . بندند ده نميشهروند پايبند به قانون است اما هرگز موقع رفتن به پارك در روز، به سگ خود قال

   توان از متن، نتيجه گرفت؟ كدام مورد را مي
  . افراد داخل پارك، شهروندان قانونمندي هستند) 1  
  . شود، اما وقتي در پارك است، ميزان آن زياد نيست زده مي هيجان» الف«سگ آقاي ) 2  
  . اي به رفتن به پارك ندارد ، اصالً عالقه»الف«سگ آقاي ) 3  
  . شود، كسي داخل پارك نيست وارد پارك مي» الف «وقتي آقاي) 4  
. طي تابستان، چمن بايد هر هفته كوتاه شود اما در طول زمستان، فقط يكبار در مـاه كـافي اسـت                    ـ  24

اين دو عامـل بـا هـم    . تر و نور خورشيد شديدتر است       دليل آن اين است كه در تابستان روزها طوالني        
. تابـد، جـذب كنـد       هـا مـي     ي از نور خورشيد تابستان كه به برگ       شوند تا چمن، انرژي بيشتر      باعث مي 

الـذكر، سـريع    ها نيز به داليـل فـوق   آن. كنند گياهان در تابستان در شرايط معمول، مانند چمن عمل مي   
كه بايد كوتـاه شـود،      چون برخالف چمن      شوند،  كنند ولي مردم متوجه شباهت ذكر شده نمي         رشد مي 

  . شاخ و برگ گياهان وجود نداردنيازي مشابه براي بريدن 
  كدام مورد، بيانگر فرض موجود در استدالل فوق است؟ 

  . در طي ماه هاي تابستان نياز به هرس ندارد» الف«بوته ) 1  
  . كند، ضروري نيست كوتاه كردن چمن در زمستان كه چمن رشد نمي) 2  
تـري    ه علت شدت نور خورشيد، رشد سريع      تر نبودند، گياهان باز هم ب       اگر روزها در تابستان طوالني    ) 3  

  . داشتند مي
  . شود افزايش نور، هميشه باعث افزايش رشد گياه مي) 4  
 كـه بـرنج هميـشه    دهد بين دو محصول اصلي برنج و ذرت نشان ميهاي  ، مقايسه »الف«در كشور   ـ  25

بـا تغييـر   » ب«ه كشور دهد ك اين حقيقت نشان مي. بازده بيشتري در مقايسه با ذرت، در هر هكتار دارد        
تواند بـراي     دادن توليد كشاورزي خود از ذرت به برنج، بهره بيشتري خواهد برد كه اين امر مطمئناً مي                

  . به مقدار كافي غذا توليد كند جمعيت در حال رشدمان،
 سـؤال   تواند پيشنهاد مطرح شده در تـن را در زيـرِ             مي  كدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود،       

   ببرد؟
آورد و بنـابراين كـشت آن در هـر قطعـه زمـين، زمـاني                   فشار بيشتري مي    ذرت به خاك زيرِ كشت،    ) 1  

  . شود آميز است كه سه سال يك بار انجام مي موفقيت
  . ، شرايط آب و هوايي مناسب براي كشت برنج را ندارند»ب«بيشتر نواحي كشور ) 2  
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تنوع است كه اين امر براي كـشت ذرت مناسـب      م» ب«وضعيت آب و هوايي و نوع خاك در كشور          ) 3  
  . است

  . تري را دارد محصول ذرت در مقايسه با برنج، قابليت دوام در مناطق جغرافيايي متنوع) 4  
اما امروز مادر آشپزي نكرد، پس مـا  . خوريم اي مي همگي شام خوشمزه  كند،     آشپزي مي  مادروقتي  ـ  26

  . خوريم شام خوشمزه نمي
  ترين شباهت منطقي را با گزاره فوق دارد؟ كدام مورد، بيش

اما سگ، شپش ندارد، پس خـود را نخواهـد          . خاراند   داشته باشد، هميشه خود را مي      شاگر سگ، شپ  ) 1  
   . خاراند

پـس از   . امـروز مهمـان داريـم     . آالت استفاده شود، اغلب مهمان داريم       اگر سر ميز غذاخوري از نقره     ) 2  
  . ردآالت استفاده خواهيم ك نقره

پس بنابراين غذايي پخته نشده     . اما غذاي ما سوخته نيست    . سوزد  شود، هميشه مي    وقتي غذا پخته مي   ) 3  
  . است

شانس   پس يك فرد خوشبخت، هميشه خوش     . شانسي است   اگر كسي خوشبخت باشد، او آدم خوش      ) 4  
  . خواهد بود

هايمان خـشك      كنيم، نه فقط چمن    هايمان را قطع    به ما هشدار داده شده است كه اگر آبياري چمن         ـ  27
بلكه گوفرها زمين خشك و سفت را محل مناسبي براي از بين بردن             . شود  هايمان زرد مي    و برگ درخت  

ايم كـه بـه آبيـاري         بنابراين، تصميم گرفته  . هر گياهي كه ممكن است جان سالم به در برده باشد، بيابند           
  . مان ادامه دهيم باغچه

  : بجزان منطقاً به عنوان هدف نويسنده برداشت كرد، تو همه موارد زير را مي
  خشك نشدن درختان) 2    ها خشك نشدن چمن) 1  
     از بين نرفتن گياهان توسط گوفرها ) 4    حفظ آب ) 3  
در منبع آب شهر موجب شد تا از هـر          » بور«مزه به نام      اي شيميايي بدون رنگ و بي       استفاده از ماده  ـ  28

اي و يا مشكالت حاد مربوط بـه   هاي لثه ها، بيماري پوسيدگي شديد دندانشش كودك، فقط يكي دچار   
  . دندان شود

موجود در آب، موجـب بـه وجـود آمـدن           » بور«دهد كه     تر از ساير موارد، نشان مي       كدام مورد، واضح  
  شرايط فوق شده است؟ 

  . اند يا خير شدههاي مشابه مربوط به دندان دچار  كه بزرگساالن در شهر نيز به بيماري اين) 1  
  . اي و مشكالت حاد مربوط به دندان در كودكان هاي لثه  قابل درمان بون يا نبودن بيماري )2  
  . شود در منبع آب استفاده مي» بور«ها در كودكان شهري ديگر كه آنجا هم از  وضعيت سالمت دندان) 3  
  . شود استفاده نمي» بور« از ها در كودكان شهري ديگر كه در منبع آبش وضعيت سالمت دندان) 4  
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   :فرستاده شده است» الف«اين نامه براي يكي از متقاضيان ورود به دانشگاه ـ 29
، متأسفانه درخواست شما براي ورود به ايـن دانـشگاه رد            »الف«ضمن تشكر از عالقه شما به دانشگاه        «

هاي گذشـته مـا حتـي      الف سال به دليل تعداد زياد و غيرمعمول متقاضيان در اين سال، برخ          . شده است 
ظرفيت ورودي در دانشگاه ما محدود      .  و باالتر هم نبوديم    80قادر به پذيرش متقاضيان با نمره انگليسي        
  » .است و ما بايد مطابق با آن پذيرش كنيم

  گيري از نامه فوق است؟  ترين نتيجه كدام مورد، معقول
  .  يا باالتر را رد كرد80زمون انگليسي ، خيلي از دانشجويان با نمره آ»الف«دانشگاه ) 1  
  .  يا باالتر نبوده است80نمره آزمون انگليسي دانشجويي كه اين نامه را دريافت كرده، ) 2  
  .  يا باالتر داشته است80نامه را دريافت كرده نمره آزمون انگليسي دانشجويي كه اين ) 3  
بان انگليسي را براي پذيرش دانشجويان اعمال كـرده         ، معيارهايي غير از نمره آزمون ز      »الف« دانشگاه    )4  

  . است
كنندگان اظهار داشتند كه       درصد از شركت   99در يك نظرسنجي تلفني كه در دو استان انجام شد،           ـ  30

هاي    درصد از خانه   99بنابراين مسئولين نظرسنجي اعالم كردند كه       . هايشان در زمستان، سرد نيست      خانه
  . باشند رماي كافي در زمستان ميمردم در كشور، داراي گ

گيري خـود از آن بهـره         كدام مورد، بيانگر روش سؤال برانگيزي است كه مسئولين نظرسنجي در نتيجه           
    اند؟ برده
بـه خـود راه    برگزاركنندگان نظرسنجي، در راستگويي افرادي كه در نظرسنجي شركت كردند ترديـد             ) 1  

  . كردند لفني اكتفا نميندادند، در غير اين صورت، به نظرسنجي ت
تواننـد نمايـانگر شـرايط موجـود در تمـام             نظرسنجي بر اين فرض است كه دو استان مورد نظر مـي           ) 2  

  . هاي كشور باشند استان
  . كند اي نمي مشكل مورد بحث، اشارهنظرسنجي به عوامل زيربنايي ) 3  
گيري دمـاي   ين نظرسنجي براي اندازهكنندگان در ا برگزاركنندگان نظرسنجي، شخصاً به منازل شركت ) 4  

  . هايشان نرفتند موجود خانه



 55    ـ گروه دامپزشكي 1391ال س

 

www.masihkhah.com  

  
 

  : 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
  . هيد پاسخ د38 تا 31با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

 

، پنج نفر مطابق شـكل      Gو   A  ،B  ،C  ،D  ،E، Fه فوتسال، از بين هفت بازيكن به اسامي         قدر يك مساب  
زير، يك نفر درون دروازه، دو نفر در كنار هم به عنوان مدافع و دو نفر در كنار هم به عنوان مهـاجم و                        

تـيم  مربي ايـن    . نشينند  مكت مي دو نفر هم به عنوان ذخيره روي ني       . گيرند  دقيقاً جلوي مدافعين قرار مي    
  : هاي زير مواجه است براي استفاده از بازيكنانش، برحسب تاكتيك تيمي با محدوديت

 . كنند  دقيقاً كنار يكديگر بازي مي F و C روي نيمكت بنشيند، Dاگر  •

فـر  بان، يك نفر مدافع و يـك ن         حتماً يك نفر دروازه   ) نه لزوماً به ترتيب    (F و   A  ،Bاز بين افراد     •
 . مهاجم است

• D نه كنار Bكند و نه به عنوان مهاجم  بازي مي . 

 . توانند سمت راست زمين بازي كنند  نميE و A ،Gكدام از افراد  هيچ •

 . بان  نه مهاجم است و نه دروازهFبه عنوان مهاجم بازي كند،  Eاگر  •

  
  ؟نيستيك از موارد زير، صحيح  ، كدامنباشندكدام مدافع  ، هيچF و Dاگر ـ 31

  1 (F دقيقاً جلوي G2  . كند  بازي مي (Aبان است  دروازه .  
  3 (E4    .  ذخيره است (B و Gكنند  كنار يكديگر بازي مي .  

  تحليلي : سوم بخش 
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  مدافع هستند؟ ) يا كساني( مهاجم باشد، چه كسي Aاگر ـ 32
  1 (F  2 (D  3 (D  وF  4 (كدام  هيچ  
  كنند؟   هر دو بازي ميCو  E  در چند حالت مختلف،ـ 33

  1 (6  2 (9  3 (12  4(  2   
  تواند در يك پست بازي كند؟  ، مي)يا افراد( با كدام فرد G ـ34

  1 (B يا D  2 (B يا F  3 ( فقطB  4 (D يا F  
  تواند بازي كند؟  هاي زير، مي يك از پست  در كدامF مهاجم راست باشد، Cاگر ـ 35

I   . مدافع راست  
II  . مدافع چپ  

III .بان دروازه  
1 (II و III  2 (I و III  3 ( فقطIII  4 (I ،II و III 

  توان تعيين كرد؟  ، ذخيره باشند، پست چند بازيكن داخل زمين را به طور قطع ميC و Eاگر ـ 36
  1 (3  2 (2  3 (1  4 (5   
شان در تيم به طـور         بازي كند، چند بازيكن در حال بازي، جاي قرار گرفتن          F دقيقاً جلوي    Cاگر  ـ  37

   شود؟ قطع مشخص مي
   3) 4  صفر ) 3  1) 2  2) 1  
  شود؟   در حال بازي، به طور قطع مشخص مي مدافع باشند، پست كدام بازيكنFِ مهاجم و Gـ اگر 38

  1 (B  2 (C  3 (D  4 (E 

 

  .  پاسخ دهيد45  تا 39با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي
 

دهـد كـه هـشت        تهـران را نـشان مـي      شكل زير، چهار اتوبان مدرس، چمران، همت و حكيم در شهر            
در هـر اتوبـان، دو خـودرو در         (ها در حال تردد هستند         در آن  H و   A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F  ،Gخودروي  

  ). خالف جهت يكديگر در حال تردد هستند
  : هاي زير وجود دارد در مورد نحوه تردد خودروها محدوديت

 . شندبا  در اتوبان چمران در حال تردد نميH و D ،Fخودروهاي  •

 . باشند  در يك اتوبان و در خالف جهت يكديگر در حال تردد ميG و Fخودروهاي  •

 .  نه در يك اتوبان در حال تردد هستند و نه در دو اتوبان موازيC و Bخودروهاي  •

 . باشند ، در يك اتوبان در حال تردد نميH و A ،Eهيچ دو خودرويي از خودروهاي  •

• E و Gهايي مشابه و   در جهتAو  Hهايي مخالف يكديگر، در حال تردد هستند  در جهت . 

 در يكـي از     Cهاي همت يا حكـيم در حـال تـردد باشـد، خـودروي                  در يكي از اتوبان    Aاگر   •
 . هاي چمران يا مدرس، از شمال به جنوب در حال تردد خواهد بود اتوبان
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 در حال تـردد     Cا خودروي   از شرق به غرب در حال تردد باشد، كدام خودرو، هم جهت ب             Dاگر  ـ  39
  خواهد بود؟ 

  1 (H  2 (F  3 (A  4 (G   
تـوان    طـور قطـع مـي       بهدر اتوبان همت در حال تردد باشد، جهت حركت چند خودرو را              Hاگر  ـ  40

  مشخص كرد؟ 

  1 (4  2 (6  3 (8  4 (2  

تـردد  كدام دو خودرو لزوماً در يـك اتوبـان در حـال                در اتوبان همت در حال تردد باشد،       Fاگر  ـ  41
  خواهند بود؟ 

1 (C و E  2 (A و B  3 (A و C  4 (D و H  
يك از مـوارد زيـر،     در جهت جنوب به شمال در اتوبان چمران در حال حركت باشد، كدام Aاگر  ـ  42

   باشد؟  ، صحيح ميDدر خصوص جهت حركت 
  Bخالف جهت ) A 4جهت با  هم) C  3جهت با  هم) H 2جهت با  هم) 1  

 در جهت جنوب به شمال در حال تردد باشند، جهت حركـت             Bق به غرب و      در جهت شر   Cاگر  ـ  43
   توان تعيين كرد؟  چند خودرو را به طور قطع مي

  همه خودروها ) 4  2) 3  4) 2  6) 1  
 غيـر از ايـن دو    ب در حركت باشـند، ر در جهت شرق به غHجنوب به شمال و   در جهت    Eـ اگر   44

   توان مشخص كرد؟  قطع ميخودرو، جهت چند خودروي ديگر را به طور
  1 (3  2 (4  3 (6  4 (2  
  توانند در اتوبان مدرس، از شمال به جنوب تردد كندد؟  ـ از اين هشت خودرو، چند خودرو مي45

  1( 4  2 (3  3 (2  4 (5   
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  : راهنمايي
هـاي كمـي، اسـتعداد        اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سؤاالت كمي، شامل مقايـسه            

  . ، تشكيل شده است... و رياضياتي، حل مسأله وعددي
  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 واب هـر سـؤال را در پاسـخنامه     را به دقت بخوانيد و ج

  . عالمت بزنيد
 

به جاي عالمت سـؤال، چـه عـددي         . بين اعداد زير، از چپ به راست ارتباط خاصي برقرار است          ـ  46
  بايد قرار گيرد؟ 

, , , ? ,862914 38742 2315 12  

 

  1( 421  2 (365  3 (217  4 (319  
به جاي عالمت سؤال، چه عـددي       . استدر تصوير زير، بين اعداد هر شكل ارتباط خاصي برقرار           ـ  47

  بايد قرار گيرد؟ 
  1 (12  
  2 (16  
  3 (24  
  4 (20  

  
يـك از     كـدام . پذير اسـت     بخش 15، عدد زوجي است كه بر       n و   mضرب دو عدد طبيعي       حاصلـ  48

  باشد؟  موارد زير، لزوماً صحيح مي
  1( m n+2    .  فرد است (m n+زوج است  .  
  3 (m n−كدام  هيچ) 4    .  فرد است  
 ليتـر رنـگ خاكـستري    300، 2 به 3هاي  هاي سفيد و سياه، به ترتب با نسبت با مخلوط شدن رنگ   ـ  49

تـوانيم رنـگ خاكـستري        با افزودن چند ليتر رنگ سياه به اين محلول، مـي          . روشن به دست آمده است    
   هاي عكس به دست آوريم؟  با نسبتتري تيره

1( 270  2 (180  3 (90  4 (150   

هر سه پاسخ غلط،    ( سؤالي با احتساب نمره منفي       100اي    نمره داوطلبي در يك آزمون چهار گزينه      ـ  50
هاي صحيح     باشد، اختالف تعداد پاسخ    نداده سؤال پاسخ    24اگر وي به    .  شده است  40،  )يك نمره منفي  

  ت؟ و غلط وي، كدام اس
  1( 28  2 (25  3 (22  4(  24   

  كميتي : بخش چهارم 
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 درصد مخزن گاز، مسير رفت بين دو شهر را          30 درصد باك بنزين و      80سوز، با     خودرويي دوگانه ـ  51
 درصد مسير برگشت بدون سوخت شود، مسافتي كـه ايـن            70اگر اين خودرو پس از طي       . كند  طي مي 

ر مسافتي است كه با يك مخزن پـر از گـاز            كند، تقريباً چند براب     خودرو با يك باك پر از بنزين طي مي        
  تواند طي كند؟  مي

  1 (63/1  2 (52/1  3 (36/1  4 (79/1   
 و A ،Eاالضالع درآورده و آن را از نقـاط   نخي را مطابق شكل زير، به صورت يك مثلث متساوي  ـ  52
D    كه E   و D      به ترتيب وسط اضالع ،AB و BCزمـاني  نسبت مـدت . زنيم باشند، همزمان آتش مي  مي 

كه اين نخ فقط از چهار جا در حال سوختن است، به مدت زماني كه اين نخ فقط از دو جـا در حـال                         
   سوختن است، كدام است؟

  1 (1

2
  2 (1  

  

  3 (3

2
  4(  2   

 

 4مجمـوع هـر     در اين عدد،    . اند  داده شده نجم   و پ  )دگانص(هاي سوم     رقم رقمي،   16از يك عدد    ـ  53
   كدام است؟ A+Bحاصل .  است20رقم متوالي برابر 

  4    7        A       B 

  )16(  )15(  )14(  )13(  )12(  )11(  )10(  )9(  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  يكان

   9) 4  .توان تعيين كرد نمي) 3  11) 2  16) 1  
 

و » الـف «، شامل دو مقدار يا كميت هستند، يكي در ستون           56 تا   54الت  هر كدام از سؤا   : 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
  . د را عالمت بزني1بزرگتر 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«   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«       
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توانند از نقاط مـشخص شـده در شـكل زيـر، در               مي) 2 و   1( در دو حالت     B و   Aدو خودروي   ـ  54
سـرعت  . االضالع همزمان شروع به حركت كننـد        خالف جهت يكديگر روي محيط يك مثلث متساوي       

A،  3 برابر سرعت Bاست  .  
  

  
  
  

 

  »ب«ستون     »الف«ستون 
اي كه دو خودرو براي سـومين         فاصله نقطه 

كنند تا نقطـه      مرتبه از كنار يكديگر عبور مي     
  ، در حالت اول Bشروع حركت خودروي 

 
  

اي كه دو خودرو براي سـومين           فاصله نقطه 
كنند تـا نقطـه       بار از كنار يكديگر عبور مي     

  ، در حالت دوم Aشروع حركت خودروي 

 C و   Bهاي     ثلث دايره بزرگ بوده و دايره      A كه مساحت دايره     C و   A  ،B شكل زير، سه دايره      درـ  55
  . اند  هر سه بر يكديگر و بر دايره بزرگ مماس شده باشند، دو دايره كامالً يكسان مي

 

  »ب«ستون     »الف«ستون 
 Bمساحت دايره    Aمساحت دايره 

 

 

  
دهد كه به پنج قسمت برابر مدرج شده اسـت و   را نشان مياي شكلي  شكل زير، ظرف آب استوانهـ  56

اين ظـرف را  . اشدب متر مي   ميلي 1 و   3،  4،  2،  1 با قطرهايي به ترتيب      e و   a  ،b  ،c  ،dداراي پنج سوراخ    

3خوابانده و دقيقـاً پـس از خـالي شـدن            ) همانند شكل  (Xپر از آب كرده و آن را روي سطح          

5
 آب  

نظر از تأثير فشار حاصل از ارتفاع آب، تـا   خوابانيم و صرف  مي Yرف، آن را برگردانده و روي سطح        ظ
  . مانيم تخليه كامل ظرف منتظر مي

  
  
  
  
  

 

d  

c 

a 

b 

e 

 Yسطح 

 Xسطح 
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  »ب«ستون     »الف«ستون 
مدت زمان تخليه آب ظرف قبل از 

  برگرداندن آن
  

مدت زمان تخليه آب ظرف بعد از 
  برگرداندن آن

 

 تـا   57هـاي     ا به دقت بخوانيد و براساس اطالعات موجود در جدول، به سؤال           متن زير ر  : راهنمايي
  .  پاسخ دهيد60

را در فصل   ) برحسب صد خودرو  (ـ جدول سمت راست، تعداد تقريبي توليدات شركت ايران خودرو           
جهت سادگي محاسـبات، برخـي از انـواع ديگـر خودروهـا در      . دهد بهار در سه سال متوالي نشان مي    

اي سـمت راسـت، درصـد خودروهـاي بيمـه بدنـه شـده از انـواع          نمودار دايـره .  است مدهنياجدول  
  . دهد خودروهاي توليدي اين شركت را كه براي هر سه سال صادق است، نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

، از نـوع سـمند      1386ي بيمه بدنه شـده در بهـار سـال           و پژ هاي غيرِ   تقريباً چند درصد از اتومبيل    ـ  57
  است؟ 

  1 (67  2 (56  3(  58  4 (65   
 1387هاي بيمه بدنه شده در بهار اين سه سال، مربـوط بـه سـال     تقريباً چند درصد از وانت پيكانـ  58

  بوده است؟ 
  1 (3/24  2 (5/34  3(  8/35  4 (2/30   
، تقريباً چند درصد از خودروهاي پژوي بيمه بدنه شـده، از نـوع پـژو پـارس                  1388در بهار سال    ـ  59
  اند؟  بوده
  1 (51 %  2 (45%  3 (56%   4 (35 %  
   ، از كدام نوع خودرو بوده است؟1387كمترين تعداد خودروي بيمه بدنه شده در سه ماهه اول ـ 60

  پژو پارس ) 4  پژو روا ) 3  وانت پيكان ) 2  سمند ) 1  
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  متن اول
  : خالصه متن

  » .ن گوشت توليد كنيدتوانيد شير را بدو شما نمي«: هملت هابرل: پاراگراف اول

 سؤاالت واقعي اين است كه ما چقدر گوشـت الزم داريـم و چگونـه آن را توليـد خـواهيم                       :پاراگراف دوم 
   كرد؟

: والتـو فـالكون  . ترين هزينه محيطي خواهـد بـود   هدف، توليد هر چه بيشتر گوشت با پايين    : پاراگراف سوم 
  » .هايي كه نگهداري خواهيد كرد، احشام پربازده هستند آنكنم  خواهيد احشام را نگه داريد، فكر مي اگر مي«

 كيلـوگرم   50يك گوساله در يك چراگاه امريكا هر سـال          . ها، ذاتاً ناكارآمد هستند     چراگاه: پاراگراف چهارم 
تري نسبت به يك      گاو پرواري داراي گوشت كم بازده     ).  كيلوگرم در يك مرغداري    260. (كند  متان خارج مي  

: اكـسيد كـربن     اي توليد شده بر حسب كيلوگرم دي        در دانمارك گاز گلخانه   . باشد  غ صنعتي مي  گوسفند يا مر  
  .  كيلوگرم1/28 كيلوگرم و گوشت گوساله 2/11 كيلوگرم، گوشت گوسفند 6/3مرغ صنعتي 

% 4(اي     ميليون تني گازهاي گلخانه    100 كاهش   ←  توليد برق  ← توليد بيوگاز    ←كود  : پاراگراف پنجم 
  ) گازهاي ايجاد شده براي صنعت برق

بنـابراين  » .آيـد   نصف توليد گوشت دنيا از مزارع دامپروري گسترده به دست مـي           «: گارنت: پاراگراف ششم 
  . هاي پشت و مزارع مخلوط باقي خواهند ماند مراتع زمين
تعديل عمده در انتخاب غذا ايجـاد خواهـد شـد، و مـردم بايـد گوشـت كمتـري                    در آينده   : هفتمپاراگراف  

  . مصرف كنند
هاي مصرف گوشت به محيط زيست، در آينده مردم قبول خواهند كـرد كـه                 به دليل آسيب  : پاراگراف هشتم 

  . مصرف گوشت خود را كاهش دهند
 

  1نه ـ گزي1
 بودن پرورش چراگاهي، مطابق پاراگراف چهارم، غيرقابـل هـضم           علت ناكارآمد .  صحيح نيست  (I) گزاره   �

  . ها ها است، نه محدوديت علف بودن علف
  . بر اساس جمله آخر پاراگراف سوم.  صحيح است(II)  گزاره �
  . بر اساس پاراگراف پنجم.  صحيح است(III) گزاره �

  ـ گروه دامپزشكي1391پاسخ سال 

  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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كـه سـطح توليـد      شد، نـه آن    طبق پاراگراف ششم، مصرف گوشت كم خواهد      .  صحيح نيست  (IV) گزاره   �
چقـدر  . البته حيوان كمتر يعني گوشـت كمتـر  «: به اولين جمله پاراگراف ششم توجه كنيد     . كنوني حفظ شود  

  » ......به عنوان اولين تخمين . داند كس نمي كمتر؟ هيچ
  4ـ گزينه 2

مـرغ و    توليـد تخـم   در پاراگراف دوم رابطـه      . در پاراگراف اول رابطه توليد شير و گوشت بررسي شده است          
: پس در اين جمله موضـوع اصـلي را مطـرح كـرده اسـت              . گوشت مرغ به عنوان يك مثال ديگر آمده است        

  » .سؤاالت واقعي اين است كه ما چقدر گوشت الزم داريم و چگونه آن را توليد خواهيم كرد«
   1ـ گزينه 3

كند كه بـراي ادامـه توليـد شـير،      شاره ميا. اول درباره رابطه توليد شير و گوشت پرداخته است در پاراگراف   
لـذا عـدم اسـتفاده از گوشـت         . ها مـاده هـستند      ساالنه يك گوساله بايد به دنيا بيايد، و تنها نصفي از گوساله           

  . هاي نر يا گاوهاي شيرده از كار توجيه ندارد گوساله
خواران از خوردن گوشت، به عنوان يك مثال ارائـه            زيرا امساك گياه  . صحيح نيست ) 3(توجه كنيد كه گزينه     

  . شده است
  2ـ گزينه 4
  . اي براي اين سؤال ارائه نداده است در پاراگراف ششم گارنت قرينه.  صحيح نيست(I) گزاره �
  . خته استپاراگراف هشتم به اين موضوع پردا.  صحيح است(II) گزاره �
  . در پاراگراف سوم، به ارائه دليل براي موضوع نپرداخته است.  صحيح نيست(III) گزاره �
  . در پاراگراف پنجم و ششم به اين موضوع پرداخته است.  صحيح است(IV) گزاره �
   4ـ گزينه 5

لـذا  . رده اسـت  اي اشـاره كـ      پاراگراف پنجم به مزاياي استفاده از كود حيوانات در كـاهش گازهـاي گلخانـه              
  . قرار داد) 5(توان به صورت منطقي، در ادامه پاراگراف  پاراگراف فوق را مي

  متن دوم
 

  : خالصه متن
قـشر نيوكـورتكس وظيفـه      . داليل رشد مغز در پستانداران اوليه نسبت به سـاير موجـودات           : پاراگراف اول 

  . ر عهده گرفتپذيري در حركات پستانداران را ب كنترل پيچيدگي و ايجاد انعطاف

  : دهد مراحل تكامل مغز پستانداران را به صورت زير نشان مي» تيموتي راو«نتايج تحقيقات   :پاراگراف دوم

   توانايي پيدا كردن غذاي مورد نياز⇐.  اولين تغييرات افزايشي حجم در ناحيه پياز بويايي رخ داده است�

   مسئوليت حس المسه ⇐كورتكس  افزايش در ناحيه نيو�

  . بودن پستانداران تأييد شد» رو شب« نظريه �
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پس از ناپديد شدن دايناسورها، برخي از پستانداران درختان را به عنوان سكونتگاه خود در               : پاراگراف سوم 
بهينه كـردن عملكـردي بـراي       : ين چالش تر  مهم. اتفاق افتاد » نيوكورتكس«رشد منطقه بينايي در     . نظر گرفتند 

  . اجتماعي زندگي كردن

يك رابطه قوي ميان بزرگي اجتماعات پستانداران اوليه، ميزان و نحوه ارتباطشان            «: دونبار: پاراگراف چهارم 
  . عملكرد نيوكورتكس نيز بهبود يافت» .با يكديگر و حجم ناحيه پشين نيوكورتكس وجود دارد

 ميليون سال قبل توسـط نـوعي   14اساسي چيزي كه به وضعيت كنوني منتهي شد، در     بناي  : پاراگراف پنجم 
  . ميمون باهوش گذاشته شد

 

  1ـ گزينه 6
  . متن به سير تاريخي تكامل مغز در پستانداران اوليه پرداخته است

  4ـ گزينه 7
گان و خزنـدگان    دوزيـستان، پرنـد   «: به اين جمله از پاراگراف اول توجـه كنيـد         .  صحيح نيست  (I) گزاره   �

  . يعني ناحيه نيوكورتكس در خزندگان و دوزيستان اصالً وجود دارد» .امروزي فاقد چنين چيزي هستند
در پاراگراف دوم، سوم و چهارم به مراحـل مختلـف رشـد تـدريجي و بهبـود                  .  صحيح نيست  (II) گزاره   �

  . عملكرد ناحيه نيوكرتكس اشاره شده است
ها، به داليل رشد ناحيه نيوكورتكس در پـستانداران اشـاره              تمامي پاراگراف  در.  صحيح است  (III) گزاره   �

  . كرده است
   1ـ گزينه 8

هاي به دست آمده بـا ايـن نظريـه كـه              در بسياري از موارد، يافته     « :به اين جمله از پاراگراف دوم توجه كنيد       
ز اين جمله در راستاي تقويـت نتـايج   نويسنده متن ا» .بودند، مطابقتي كامل داشت» رو شب«پستانداران اوليه   

  . استفاده كرده است» راو«تحقيقات 
  2ـ گزينه 9

هـا   منظور از وضعيت كنوني، تفاوت كاركرد مغز پستانداران در زمان حال در مقايسه با اجدادشان در ميليـون      
  . باشد سال قبل مي

  2ـ گزينه 10
در گذشـته احتمـال داده      شـود؟      از كجـا ناشـي مـي       ها  اما تفاوت «: به اين جمله از پاراگراف آخر توجه كنيد       

هاي بـه   ها بوده است اما بررسي فسيل ها و راه رفتن بر روي دو پا، باعث ايجاد تفاوت شد كه ترك جنگل     مي
، مغز اين موجـودات، همچنـان شـبيه مغـز           »به راه افتادن  «ها سال پس از اين        جا مانده نشان داد كه تا ميليون      

  .  نويسنده متن در پاراگراف بعدي علت اين تفاوت را بررسي خواهد كرد».اجدادشان بوده است

  متن سوم
  : خالصه متن

باشد؛   يك بيماري قابل انتقال از دام به انسان مي        ) تب بالكان، تب كشتارگاه   (بيماري تب كيو    : پاراگراف اول 
  . كه در انسان يك بيماري حاد عفوني است
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  . گل درون سلولي استعامل بيماري يك ان  :پاراگراف دوم

دو ) كوكـسيال بـورنتي  (عامل بيماري . اند عامل بيماري را در طيف وسيعي از جانداران يافته: پاراگراف سوم 
  . زاي باكتري فرم عفونت) 2فرم رويان باكتري  ) 1: مرحله در چرخه زندگي خود دارد

تمركز باكتري در   . پستان و جفت دارد   باكتري در بدن حيوانات تمايل زيادي به تمركز در          : پاراگراف چهارم 
  . شود غدد پستاني منجر به دفع تعداد زيادي باكتري از راه شير مي

حيوانات . دهد  هاي دامي سروكار دارند، رخ مي       موارد بيماري در افرادي كه با دام و فراورده        : پاراگراف پنجم 
جفـت،  . شـوند   ه انـسان محـسوب مـي      اهلي، خانگي، آزمايشگاهي و وحشي، از جمله منابع انتقال عفونت ب          

انتقال عفونت از انساني به انسان      . مايعات جنيني، ترشحات زايماني و شير از منابع مهم عامل بيماري هستند           
  . دهد ديگر، به ندرت رخ مي

 

  4ـ گزينه 11
يـش  هاي زا   براي مثال، در خاك مرطوب آغل     «: به انتهاي پاراگراف دوم توجه كنيد     . صحيح نيست ) 1(گزينه  

  » .ماند  روز زنده مي586گوسفند تا سه ماه و در مدفوع كنه تا 
 ساعت قادر به نـابودي      24فنل يك درصد در طي      «طبق جمله آخر پاراگراف دوم      . صحيح نيست ) 2(گزينه  

اي براي از بين بردن عوامـل بيمـاري          توان تشخيص داد كه فنل يك درصد نابودكننده         نمي» .باشد  باكتري نمي 
  . باشد انگلي نمي

 گزارشـاتي مبنـي بـر       90در شـهريور مـاه سـال        «: در انتهاي پاراگراف اول داريـم     . صحيح نيست ) 3(گزينه  
   ».گيري بيماري در ايالت باميان افغانستان منتشر شد همه

 1935بيماري تـب كيـو نخـستين بـار در سـال             «: به اولين جمالت متن توجه كنيد     . صحيح است ) 4(گزينه  
هـاي    رگران يك كـشتارگاه در اسـتراليا مـشاهده و در همـان سـال عامـل بيمـاري از كنـه                     ميالدي در بين كا   

زايـي آن، نخـستين       با توجه به نامشخص بودن عامل بيماري و بيماري        . درماسنتور در اياالت متحده جدا شد     
  »). به معناي پرسش و ترديد استQuery مخفف Q(بار اين بيماري به عنوان تب كيو معرفي شد 

  1زينه ـ گ12
� I -              صـحيح  .حيوانات خانگي بيش از حيوانات اهلي ديگر در انتقال بيماري تـب كيـو نقـش دارنـد 

  . اي به اين مقايسه نشده است زيرا در متن اشاره. نيست
� II -               تواند از طريق تنفس بـه        انتقال تب كيو در انسان به شغل هم بستگي دارد كه در اين حالت مي

ها، دامپزشكان    موارد بيماري در دامداران، كارگران كشتارگاه     «بر اساس متن    .  است  صحيح .افراد سرايت كند  
انتشار وسيع ميكروب   « و   ».دهد  هاي دامي سر و كار دارند، رخ مي         و به طور كلي افرادي كه با دام و فرآورده         

ويـژه در     كتري بـه  كه انتقال از راه تنفسي و توسط ذرات ريز گرد و غبار آلوده به بـا               شود    در محيط باعث مي   
هـاي    تـرين راه    هاي فرآوري پوست، پشم، روده و غيره يكـي از مهـم              كارگاه  ها،  ها، كشتارگاه   اطراف دامداري 

  » .انتقال آلودگي به انسان باشد
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� III -                 باشـد، گرچـه      تأثير بيماري تب كيو در حيوانات به مراتب شديدتر از تأثير آن در انـسان مـي
: در پاراگراف چهارم متن اشاره شـده اسـت كـه          . صحيح نيست  .شود   جنين مي  گاهي در انسان باعث سقط    

  » .نمايد بيماري غالباً در حيوانات، يك عفونت بدون عالئم باليني مشخص ايجاد مي«
  3ـ گزينه 13

  . زيرا اين مقاله ارتباطي به تاريخچه علم پزشكي ندارد. صحيح نيست) 1(گزينه 
تخصصي است و قابل ارائـه بـه      ) هاي دوم و سوم     خصوصاً در پاراگراف   (زيرا متن . صحيح نيست ) 2(گزينه  

  . بهترين گزينه ممكن است) 3(هر چند بعد از گزينه . باشد كميسيون بهداشت مجلس نمي
شايـسته اسـت تـدابير الزم در خـصوص          «به جمله آخر پاراگراف اول توجه كنيـد         . صحيح است ) 3(گزينه  

  » . كشور، بيش از پيش اتخاذ گرددپيشگيري از وقوع اين بيماري در
بر اساس جمله آخر پاراگراف اول، يك پيشنهاد مطرح شده است و چندان مناسب              . صحيح نيست ) 4(گزينه  

  . بروشور دامپزشكي نيست
  2ـ گزينه 14

 ها تن اند كه كوكسيال بورنتي     در نتيجه آزمايشات ايمنولوژي دريافته    «: به اين جمله از پاراگراف دوم دقت كنيد       
  . صحيح است) 2(لذا گزينه » .دهد ميكروبي در بين ريكتزياها است كه تغييرات فاز نشان مي

هـا در پـاراگراف دوم اشـاره شـده            ها جزو خصوصيات كوكسيال بورنتي هستند كه به تمـامي آن            ساير گزينه 
  . شود هاي منحصر به فرد آن محسوب نمي است، اما جزو ويژگي

   4ـ گزينه 15
 به عنوان منابع مهم انتقال انگل تب مالـت اشـاره           3 تا   1هاي     پنجم، به موارد ذكر شده در گزينه       در پاراگراف 

  . شده است
 
 

 

  3ـ گزينه 16
  : توان به صورت زير خالصه كرد متن را مي

  .  سال گذشته بسيار باالتر از سال قبل از آن بودكل تعداد فروش  :مدير فروش
هـاي بـا سـابقه        رستوران(دادند،    خدمات مي در دو سال گذشته     هايي كه     نتعداد فروش در رستورا   : حسابدار

بـه  دهد مطلوبيت غـذاهاي مـا         پس اين امر نشان مي    . ، كاهش چشمگيري يافته است    ) سال 2فعاليت حداقل   
  . آمده استوضوح پايين 

 قبـل از آن،  در واقع با يك تناقض مواجه هستيم كه از طرفي تعداد فروش كل در سال گذشته نسبت به سال   
كنـيم،    هـاي فعـال در دو سـال قبـل از آن، را بررسـي مـي                  افزايش يافته است، اما وقتي هر يك از رسـتوران         

شود فروش در سال گذشته نه تنها افزايش نيافته، بلكه به طور چشمگيري كاهش يافته اسـت و                    مشخص مي 
رسـد افـزايش      به نظر مي  . آمده است گيرد مطلوبيت غذاها به وضوح پايين         بر اساس آن، حسابدار نتيجه مي     

  . باشد هاي جديد در مناطق جديد مي اندازي شعبه تعداد كل فروش در سال گذشته در نتيجه راه

   منطقي  پاسخ سؤاالت



 67    ـ گروه دامپزشكي 1391ال س

 

www.masihkhah.com  

اند، تخفيف زيادي به مـشتري        هايي كه فروش خود را افزايش داده        كه رستوران   اين. نادرست است ) 1(گزينه  
رغم عدم دريافـت تخفيـف زيـاد، حاضـر بـه               مشتريان علي  اند، شايد به دليل مطلوبيت غذاها باشد كه         نداده

  . تواند استدالل حسابدار را تضعيف كند طور نيست و لذا در حد ضعيفي مي اند، اما لزوماً اين خريد شده
توانيم در مورد     نادرست است، زيرا تنها مربوط به بخشي از غذاهاي فروخته شده است و لذا نمي              ) 2(گزينه  

  . زند اي به استدالل حسابدار نمي در ضمن لطمه. هارنظر كنيمروند كلي فروش اظ
درست است، زيرا كاهش تعداد فروش را به عاملي متفـاوت از كـاهش مطلوبيـت غـذاها نـسبت            ) 3(گزينه  

در واقع ضمن تأييد آمـار ارائـه شـده توسـط            . برد  دهد و لذا به خوبي استدالل حسابدار را زير سؤال مي            مي
  . كند ها نادرست دانسته و آن را اصالح مي  را از اين دادهحسابدار، تحليل او

كه   زيرا بحث متن در رابطه با مقايسه تعداد فروش در سال گذشته است، در حالي              . نادرست است ) 4(گزينه  
  . باشد اين گزينه صحبت از قبل از سال گذشته مي

  2ـ گزينه 17
  وزشي و تفريحي نقش آم: اند ها همواره دو نقش مثبت داشته وحش  باغ••••
ها    از حيوانات و به خطر افتادن بقاي آن        هاي خاص   گونهها باعث كاهش جمعيت       وحش   در گذشته باغ   ••••

  . شدند مي
شـوند،    هاي خاص از حيوانات نمـي       ها نه تنها باعث كاهش جمعيت گونه        وحش   امروزه بسياري از باغ    ••••
بلكه اين حيوانات   ) هايشان  ل از زيستگاه  استفاده از حيوانات پرورشي به جاي جدا كردن حيوانات اصي         (

  . دارند را جهت تكثير نگه مي
  . هاي در حال انقراض نيست ها محدود به گونه وحش نادرست است، زيرا نقش آموزشي باغ) 1(گزينه 
هـاي خـاص را جهـت تكثيـر نگـه             هـا گونـه     وحش  درست است، زيرا در متن اذعان شده كه باغ        ) 2(گزينه  

  . ها متولد شده و توليدمثل كنند وحش شود اين حيوانات درون باغ جه ميپس نتي. دارند مي
  . اند وحش در مراكز پرورش حيوانات به دنيا آمده نادرست است، زيرا مطابق متن حيوانات باغ) 3(گزينه 
سوء استفاده از حيوانـات وحـشي در     . شود  اي حاصل نمي    نادرست است، زيرا از متن چنين نتيجه      ) 4(گزينه  

  . ن بحث نشده استمت
تقريبـاً  «قطعيـت زيـاد     ) 3(گزينـه   ) هيچ(قطعيت كامل   ) 4(، گزينه   »ها  قطعيت گزاره «بر اساس تكنيك    : نكته

قطعيـت  ) 2(دارند، در حـالي كـه گزينـه         ) نقش مهم و ضروري   (نيز قطعيت نسبتاً زياد     ) 1(و گزينه   » تمامي
  ). برخي(نسبتاً كمي دارد 

   4ـ گزينه 18
ها بر اثر يك عامل به ميزان خطرناك بودن آن داللت كرده است، به عبارت                 اد كشته شده  در متن از تعد   

   .ديگر از كشته شدن، خطرناك بودن عامل نتيجه شده است
و ميـزان خطرنـاك   (اي منجر به مرگ شود، خطرنـاك اسـت        مطابق متن اگر پديده   . نادرست است ) 1(گزينه  

شـود    اما عكس اين رابطه لزوماً نتيجـه نمـي        ) ده رابطه مستقيم دارد   ها توسط آن پدي     بودن با تعداد كشته شده    
q: مغالطه وضع تالي( p⇒ .( توان نتيجه گرفت را در اين گزينه از متن نمي» فقط«به عبارت ديگر، قيد .  

  . نشده استها در گذشته و حال انجام  اي بين خطر خرس نادرست است، زيرا هيچ مقايسه) 2(گزينه 
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  . نادرست است، زيرا ارتباطي با متن ندارد) 3(گزينه 
در ) تلفـات (هـا   درست است، زيرا عمالً شاخص خطرناكي يك پديده طبق متن، تعداد كشته شده     ) 4(گزينه  

  . باشند طول سال مي
  1ـ گزينه 19

ه گرفته كـه مقـدار   در متن از اين كه درصد افزايش حقوق سرآشپزها بيشتر از كاركنان هتل است، نتيج         
دانيم، حقوق سال آينـده       كه مي   در حالي . حقوق سال آينده سرآشپزها بيشتر از كاركنان هتل خواهد بود         

(x) هم به حقوق سال جاري (x )
����

  :  و داريم %)r( و هم به ميزان افزايش بستگي دارد 
x x (= += += += +1

����
%r)  

xدرست است، زيرا مطابق رابطـه بـاال اگـر هـم مقـدار               ) 1(گزينه  
�

 در مـورد    (r) و هـم درصـد افـزايش         
  .  نيز نسبت به كاركنان هتل بيشتر خواهد بو(x)ها  سرآشپزها بيشتر باشد، قطعاً حقوق سال آينده آن

 داللت دارد و صرف بيشتر بودن افـزايش حقـوق           (r)حقوق  افزايش  نادرست است، زيرا تنها بر      ) 2(گزينه  
  . باشد متضمن حقوق بيشتر در سال آينده نمي

تـوان در مـورد        متمركز اسـت و لـذا نمـي        افزايش حقوق در سال گذشته    نادرست است، زيرا بر     ) 3(گزينه  
  . اي انجام داد  مقايسهسال آينده حقوق
  . ضوع متن نداردنادرست است، زيرا ارتباطي با مو) 4(گزينه 
   3ـ گزينه 20

. توجيه مناسبي براي ترجيح عاليق ديگران بر عاليق مستقيم خود فرد باشـد       اي هستيم كـه       به دنبال گزينه  
» خودگذشتگياز« اين دليل متفاوت و يا مخالف          در پايان جمله،   »اما«مطابق متن و با توجه به كلمه تناقضي         

  . بايد باشد
يرا در متن اين ويژگي مورد ستايش اسـت و بيـان شـده كـه در جامعـه متمـدن                     ز. نادرست است ) 1(گزينه  

  .  باشد»جهل«تواند يك ويژگي منفي مثل  وجود دارد، پس علت نمي
  . كند نادرست است، زيرا باز هم يك ويژگي منفي را ذكر مي) 2(گزينه 
و هـم در  ) ايي بـا اهـداف فـرد   همراست(كند  زيرا اوالً يك ويژگي مثبت را بازگو مي. درست است) 3(گزينه  

  . باشد نقطه مقابل از خودگذشتگي مي
  . نادرست است، زيرا پيوستگي مناسبي با متن ندارد) 4(گزينه 
   4ـ گزينه 21

هـا نـسبت بـه انـسان           رفتارهاي تهاجمي خرس   درصداز طرفي   : در متن به يك تناقض اشاره شده است       
  . ه خرس به انسان كاهش يافته است حملتعداد مواردافزايش يافته است و از طرفي 

  بـا توجـه بـه ايـن كـه درصـد ماهيـت نـسبت دارد                 . در صدد توصـيه مناسـبي بـراي ايـن تنـاقض هـستيم             

)100 %=   دهنـده كوچـك       نـشان  (a)، افزايش درصد با وجود كاهش تعداد مـوارد          )a درصد   ×
  

  . است) تعداد كل(شدن مخرج 

  aتعداد 
  تعداد كل
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  . درست است، زيرا ارتباطي با مسأله مطروحه نداردنا) 1( گزينه 
  . نادرست است، زيرا ارتباطي با مسأله مطروحه ندارد) 2(گزينه 
  . كند نادرست است، زيرا به جاي توجيه تناقض مطروحه، مجدداً بر آن تأكيد مي) 3(گزينه 
ملـي كـم شـده و لـذا         هـاي موجـود در پـارك          دهد تعداد كل خرس     درصت است، زيرا نشان مي    ) 4(گزينه  

كـم  . (ها به انسان كـاهش يافتـه اسـت          ها، تعداد حمالت آن     آن  رغم افزايش درصد رفتارهاي تهاجمي در       علي
  )شدن مخرج در كسر باال

  1ـ گزينه 22
از طرفي . به اندازه الزم نباشد» ب«يا » الف«آيد كه مقدار ماده  به رنگ زرد يا سبز درمي    » ج«مطابق متن مايع    

كند كه معلم فردا بعد از تركيب، مايع متمايل به رنگ زرد يـا سـبز بـه دسـت خواهـد           ع اعالم مي  به طور قط  
را به ميـزان الزم     » ب«و يا   » الف«معلم مقادير مايع    «اين استدالل متبني بر اين فرض پنهان است كه          . آورد

  » .به كار نخواهد برد
  . تكننده فرض پنهان متن اس درست است، زيرا بيان) 1(گزينه 
  . نادرست است، زيرا خارج از چهارچوب متن است) 2(گزينه 
  . اي به كيفيت انجام واكنش شيميايي در گذشته نشده است نادرست است، زيرا در متن اشاره) 3(گزينه 
  . نادرست است، زيرا خارج از چهارچوب متن است) 4(گزينه 
   3ـ گزينه 23

بودن يك شهروند آن اسـت كـه در زمـاني كـه حيـوان               شرط الزم قانونمندي و يا مالحظه       مطابق متن   
زدگـي بـراي افـراد حاضـر در پـارك             برد، به آن قالده ببندد تا به علت هيجـان           خانگي را به پارك مي    
به عبارت ديگر عدم ايجاد مزاحمت، براي افراد حاضر در پارك شرط قانونمندي             . مزاحمت ايجاد نكند  

  . باشد فرد مي
بـراي افـراد حاضـر در پـارك         » الف«توان نتيجه گرفت آقاي       انونمند است، پس مي   ق» الف«مطابق متن آقاي    

. بنـدد   در موقع رفتنش به پارك هرگز به سگ خود قالده نمـي           » الف«از طرفي آقاي    . كند  مزاحمتي ايجاد نمي  
 .كنـد   رود، سگ او براي ديگران مزحمتي ايجاد نمـي          به پارك مي  » الف«آقاي  توان نتيجه گرفت،      پس مي 

  : اي هستيم كه دليلي براي اين نتيجه ارائه كند ه دنبال گزينهب
  . ارتباط به استدالل متن است نادرست است، زيرا بي) 1(گزينه 
نادرست است، زيرا در متن به ميزاني از هيجان زده شدن سگ كه باعـث ايجـاد مزاحمـت بـراي                     ) 2(گزينه  

  . شود، اشاره نشده است ديگران مي
آورد،   رود، سگ را همراه خود نمي        به پارك مي    »الف«دهد وقتي آقاي      ت، زيرا نشان مي   درست اس ) 3(گزينه  

  . پس نيازي نيست قالده او را ببندد دقت كنيد
به سگ خـود  ) برد نگفته سگ خود را به پارك مي(رود  خود به پاك مي » الف«در متن گفته شده، وقتي آقاي       

  . بندد قالده نمي
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شـان را بـه       طابق متن شرط قانونمندي آن است كه وقتي افراد حيوانـات خـانگي            م. نادرست است ) 4(گزينه  
از قبل اطالع ندارد كه آيا كسي در پارك حضور دارد         » الف«مسلماً آقاي   . ها قالده ببندند     به آن   برند،  پارك مي 

  . يا خير
   3ـ گزينه 24

  : كننـد   تـر رشـد مـي       علت سـريع   2در تابستان نسبت به زمستان به       ) از جمله چمن  (مطابق متن گياهان    
  ـ شديدتر بودن نور خورشيد 2تر بودن روزها  ـ طوالني1

 است، زيرا چمن در تابـستان در نتيجـه           تر در مورد چمن بر خالف ساير گياهان مشهود          اين رشد سريع  
اين رشد بايد هر هفته كوتاه شود در حالي كه در زمستان كوتاه كردن چمن فقط يك بـار در مـاه الزم                  

  . تسا
به كوتـاه كـردن هفتگـي    (نيازي مشابه نادرست است، زيرا مطابق متن براي گياهاني غير از چمن        ) 1(گزينه  

هاي تابستان    توان گفت كه هيچ هرسي در طي ماه         وجود ندارد، اما الزاماً نمي    ) در تابستان و ماهانه در زمستان     
  . نياز نيست

، در متن ذكر شـده كـه كوتـاه كـردن چمـن در زمـستان                 نادرست است، زيرا بر خالف متن است      ) 2(گزينه  
  ). اما ماهانه(ضروري است 

شود، كـه يكـي از        تر گياه مي    درست است، زيرا مطابق متن در تابستان دو عامل باعث رشد سريع           ) 3(گزينه  
  . تر بودن روزها است و ديگري شديدتر بودن نور خورشيد ها طوالني آن

شـود، امـا     افزايش نور باعث افزايش رشد گيـاه مـي  در شرايط معمول  متن  مطابق  . نادرست است ) 4(گزينه  
  . شايد در شرايطي خاص اين امر اتفاق نيفتد

   2ـ گزينه 25
مطابق متن كشت برنج نسبت به ذرت، بازده بيشتري دارد پس بايد توليد كشاورزي را از ذرت به برنج                   

  . تغيير داد
  . ن و دقيقي با استدالل متن نداردزيرا ارتباط روش. نادرست است) 1(گزينه 
 آن را    دهد پيشنهاد مطرح شده در متن عملي نيست و به ايـن ترتيـب               زيرا نشان مي  . درست است ) 2(گزينه  

  . برد زير سؤال مي
نادرست است، زيرا مناسب بودن وضعيت آب و هوايي و نوع خاك براي كشت ذرت دليلـي بـر                   ) 3(گزينه  

به بيان ديگر صِرف وجود اين مزيـت در كـشت ذرت،        . اي كشت برنج نيست   نامناسب بودن اين وضعيت بر    
  . برد برتري برنج را زير سؤال نمي

نادرست است، هر چند در اين گزينه به يك مزيت نسبي ذرت در مقايسه با برنج اشاره شده و از                    ) 4(گزينه  
، 2در مقايـسه بـا گزينـه        شـود امـا       اين جهت تا حدودي به تضعيف پيشنهاد مطرح شده در متن منجـر مـي              

زيرا برتري برنج نسبت به ذرت صرفاً به دليل يك مزيت كـشت ذرت نـسبت بـه بـرنج                    . اولويت كمتر دارد  
  . شود منفي نمي) قابليت دوام(
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   1ـ گزينه 26
  : ساختار منطقي صورت سؤال عبارت است از

p q ~ p ~ q⇒ ⇒ ) مغالطه رفع مقدم(  
 

  : زيرا ساختار منطقي اين گزينه كامالً مشابه متن سؤال است. تدرست اس) 1(گزينه 
 

p q ~ p ~ q⇒ ⇒ )مغالطه رفع مقدم(   

 

  : ساختار منطقي اين گزينه عبارت است از. نادرست است) 2(گزينه 
p q q p⇒ ⇒ ) مغالطه وضع تالي(  

 

  : نه عبارت است ازساختار منطقي اين گزي. نادرست است) 3(گزينه 
p q ~ q ~ p⇒ ⇒ )قاعده عكس نقيض(   
 

  : ساختار منطقي اين گزينه عبارت است از. نادرست است) 4(گزينه 
p q q p⇒ ⇒ ) مغالطه وضع تالي(  

   3ـ گزينه 27
  : ها، عبارتند از مطابق متن، مضرات ناشي از قطع آبياري چمن

  ا ه ـ خشك شدن چمن1
  ـ زرد شدن برگ درختان 2
  ـ از بين رفتن گياهان توسط گوفرها 3

بنـابراين اهـداف    . دهـيم   مـان ادامـه مـي       در ادامه ذكر شده، براي جلوگيري از اين مضرّات به آبياري باغچه           
  . باشد  مورد ذكر شده در باال مي3نويسنده 

  . كند  هدف نويسنده اشاره مي3نادرست است، زيرا به يكي از ) 1(گزينه 
  . كند  هدف نويسنده اشاره مي3نادرست است، زيرا به يكي از ) 2(گزينه 
  . شود هدف نويسنده باشد، از متن نتيجه مي» حفظ آب«درست است، زيرا اين كه ) 3(گزينه 
  . كند  هدف نويسنده اشاره مي3نادرست است، زيرا به يكي از ) 4(گزينه 
  4ـ گزينه 28

  : مطابق متن داريم

  در منبع آب شهر» بور« استفاده از ⇒در كودكان ... اي و  هاي لثه وسيدگي شديد دندان، بيماريكاهش پ

 بـه  كودكاناي در  هاي لثه نادرست است، زيرا مطابق متن كاهش پوسيدگي شديد دندان و بيماري   ) 1(گزينه  
پـس مقايـسه بـا بزرگـساالن مالكـي درسـت بـراي              استفاده از بور در منبع آب شهر نسبت داده شده است،            

  . ارزيابي اين رابطه عليت نيست
  . نادرست است، چرا كه ارتباطي به موضوع استدالل ندارد) 2(گزينه 
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 نمونه آماري داشته باشـيم  2. نادرست است، براي بررسي تأثير يك عامل بر يك پديده الزم است        ) 3(گزينه  
به جز عامل مورد    ) كاهش پوسيدگي دندان و بيماري لثه     (يده مورد بررسي    هاي مؤثر بر پد     كه در همه ويژگي   

 نمونـه را بـه      2بايد مشابه باشند تا بتوان تفاوت مشاهده شـده در           ) استفاده از بور در منبع آب شهر      (بررسي  
 شـهر كـه در يكـي از بـور در            2ها را در      بنابراين بايد وضعيت سالمت دندان    . عامل مورد بررسي نسبت داد    

  . شود مقايسه كنيم شود و در ديگري استفاده نمي منبع آب شهري استفاده مي
  .  توضيح داده شد3درست است كه در گزينه ) 4(گزينه 
  4ـ گزينه 29

از ايـن جملـه   »  و باالتر هم نبـوديم 80ما حتي قادر به پذيرش متقاضيان با نمره انگليسي    «در متن آمـده     
يـا  (توانـد باشـد و قطعـاً معيـار            ار كافي براي پذيرش متقاضيان نمي     نمره انگليسي معي  گيريم،    نتيجه مي 
  . ديگري هم وجود دارد) معيارهاي

 يـا بـاالتر رد   80در متن به اين كه چـه تعـداد از دانـشجويان بـا نمـره انگليـسي               . نادرست است ) 1(گزينه  
  . اي نشده است اند، هيچ اشاره شده

اي    كه دانشجوي مورد نظر در آزمون زبـان انگليـسي چـه نمـره              زيرا در مورد اين   . نادرست است ) 2(گزينه  
آنچه روشن است اين اسـت كـه ايـن فـرد معيارهـاي قطعـي ديگـري را                   . اي نشده است    كسب كرده، اشاره  

  . برخوردار نبوده است
  . نادرست است كه در قسمت قبل توضيح داده شد) 3(گزينه 
  . ه شددرست است كه در ابتداي پاسخ شرح داد) 4(گزينه 
   2ـ گزينه 30

امـا دليـل    . در متن نظرات اظهار شده توسط شهروندان دو استان به كل كشور تعميم داده شـده اسـت                 
  .  ارائه نشده است براي اين كه نتايج اين تحقيق به كل كشور قابل تعميم است،

اما اين يك مالحظـه    . نادرست است، مالحظه مطرح شده در اين گزينه به نكته درستي اشاره دارد            ) 1(گزينه  
  . عمومي در هر تحقق است  به اختصاصاً به تحقيق مورد نظر در متن ارتباطي ندارد

  . كند درست است، زيرا به طور خاص به يك شبهه مرتبط با استدالل متن اشاره مي) 2(گزينه 
  . گيري متن ندارد نادرست است، زيرا عوامل زيربنايي مشكل ارتباطي با نتيجه) 3(گزينه 
  . نادرست است، زيرا الزاماً مراجعه حضوري براي انجام تحقيق الزامي نيست) 4(گزينه 

  
 

 

  38 تا 31تحليل سؤاالت 
 

  : بررسي قيود مسأله
)1 (D =  ذخيره⇐  C و F كنار هم    

  ) 2( ذخيره ≠ D  ⇐ كنار هم نباشند F و C   :      قاعده عكس نقيض
)3 (F و B و A = بان، مدافع و مهاجم  دروازه  

  پاسخ سؤاالت تحليلي
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    C و F كنار هم نباشند ⇐ D =  4(دفاع يا حمله (  
)5 (D≠ مهاجم   

 

    C و F كنار هم نباشند ⇐ D =  6(دفاع (  
)7 (D كنار Bكند  بازي نمي .  
)8 (A ،G و Eكنند  سمت راست زمين بازي نمي) .توانند سمت راست نيمكت ذخيره باشند مي: تذكر (  
)9 (E =  مهاجم⇐ F =  دفاع يا ذخيره  

  : قاعده عكس نقيض
F = بان  مهاجم يا دروازه⇐ E≠ 10( مهاجم (  

  
         F = بان  مهاجم يا دروازه⇐ E =  دفاع يا ذخيره  

 

   2ـ گزينه 31
     D (I)=  ذخيره ⇐بان يا مهاجم نيست   دروازهD  ⇐) 3(و ) 5(

( )

⇐

1

  C و F كنار هم (II)  

Fمدافع  ≠ 
II

⇐ C و Fخط حمله هستند  .(III)  

)3 (⇐ B و A =  دفاع و ذخيره(IV)  ⇐ E و G =  دفاع و ذخيره
( )

⇐

8

 E و G =  دفاع چپ و ذخيره  
 A = بان  دروازه  

 

 B =  دفاع راست  
  : باشد تركيب قرارگيري به صورت شكل زير مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ها بررسي گزينه
  . توانند جابجا شوند  ميE و G و از طرفي f و Cالزاماً صحيح نيست، زيرا مطابق شكل ) 1(گزينه 

 ) 3(و ) 2(

 ) 5(و ) 4(

  )10(و ) 3(

 IVو ) 8(

A  

B G  

C  F  

E  D  

 راستسمت  سمت چپ 
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   .قطعاً صحيح است) 2(گزينه 
  . توانند جابجا شوند  ميG و Eلزوماً صحيح نيست، زيرا مطابق شكل ) 3(گزينه 
  .  بازي كندE كنار Bلزوماً صحيح نيست، زيرا مطابق شكل ممكن است ) 4(گزينه 
   3ـ گزينه 32

A =  مهاجم
( )

⇐

8

 A =  مهاجم سمت چپ(I)  

  
( )

⇐

3

 F و B = بان  دفاع و دروازه(II) 

  ⇐

8
 G و E ≠ مهاجم 

( )

⇐

5

 C =  مهاجم سمت راست
III

⇐ C و Fكنند   كنار هم بازي نمي  

  
( )

⇐

6

 D =  دفاع(IV)

( )

⇐

7

B   ≠  دفاع 
II

⇐    
 

  : باشد محل قرارگيري بازيكنان به شكل زير مي.  مدافع هستندF و Dبنابراين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   4ـ گزينه 33

هـا    روي نيمكـت ذخيـره  G و Dبراين  هـستند و بنـا  C و A  ،B  ،F ،E بازيكنان حاضـر در زمـين        ⇐) 3(

 (I)اند    نشسته
( )

⇐

1

 C   و F    كنند     كنار هم بازي مي(II)  
( )

⇐

8

 A   و E توانند كنار هم بازي كنند         نمي
( )

⇐

3

 A = 
  )  سمت چپ زمينE. (كنند  نيز كنار هم بازي ميB و E هم و  كنارF و C ⇐ (III)بان  دروازه
  : هاي ممكن حالت

  ) حالت2(توانند جابجا شوند   در خط حمله ميC و F ⇐دفاع راست  = B ⇐دفاع چپ  = Eالف ـ 
  )  حالت2(توانند جابجا شوند   در خط دفاع ميC و F ⇐له راست حم = B ⇐حمله چپ  = Eب ـ 

كـه هـر     حالت قابل تصور است، اما از نظـر ايـن    2كه هر بازيكن در چه پستي بازي كند،           بنابراين از نظر اين   
  .  حالت وجود دارد4 ،بازي كند) تفكيك سمت راست و چپ(بازيكن دقيقاً در كجاي زمين 

  
  

B  

F D  

C  A  

E  G  

 راستسمت  سمت چپ 

= Bبان   دروازه  
= F دفاع   

(V)  
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   2ـ گزينه 34
)3 (⇐ G قطعاً كنار A يا B يا Fكند   بازي مي(I)  

)8 (⇐ G قطعاً كنار Aتواند بازي كند   نمي
(I)

⇐  G حداكثر كنار B يا Fكند  بازي مي .  
  . ك از اين دو حالت با شرايط مسأله سازگاري دارد يا خيرحال بايد بررسي كنيم هر ي

  : بررسي حالت اول
  

G كنار B بازي كند 
( )

⇐

8

    
  

  . نداريم) ب(پذير باشد نيازي به بررسي حالت  اگر امكان. كنيم را بررسي مي) الف(ابتدا حالت 
  ) الفبررسي حالت 

  
  
  
  
  
  

 

  
  

 

 

  G =  دفاع چپ  
  B =  دفاع راست  
A = بان  دروازه⇐ E =  ذخيره  

A

   

    

D  G  

G =  دفاع چپ وB =  الف(دفاع راست (  

G =  مهاجم چپ وB =  ب(مهاجم راست (  

A  

B G  

C  F  

E  D  

 راستسمت  سمت چپ 

( )

D≠ ⇐

5
 مهاجم 

( )

D= ⇐

3
 ذخيره 

( )

⇐

1

 F و C كنار هم ⇐C و F =  حمله
( )

⇐

3
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نيازي بـه بررسـي     .  در يك پست بازي كند     Bتواند با      مي Gاين حالت تناقضي با قيود مسأله ندارد، بنابراين         
  . نيست) ب(حالت 

  : بررسي حالت دوم

G كنار F بازي كند 
( )

⇐

8

    
  
  . نداريم) د(پذير باشد، نيازي به بررسي حالت  اگر امكان. كنيم تدا حالت ج را بررسي مياب

  G =  دفاع چپ  
  F =  دفاع راست  

  . ناپذير است امكان) ج( حالت ⇐) ج( تناقض با فرض ابتدايي حالت ⇐
  ) د(بررسي حالت 

  G = م چپ مهاج             B = بان  دروازه     A = دفاع چپ  
  F =  مهاجم راست             A = دفاع     D = دفاع راست  

 

 Gپـس   . اين حالت تناقضي بـا قيـود مـسأله نـدارد          . در زير نتيجه اين حالت در شكل نشان داده شده است          
  . صحيح است) 2(پس گزينه .  نيز بازي كندFتواند كنار  مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   4زينه ـ گ35

توانـد مـدافع     مـي  F مهاجم راست باشـد،      Cگيريم وقتي     ، نتيجه مي  32مطابق با شكل مربوط به پاسخ سؤال        
  .  را بررسي كنيمIIIلذا كافي است فقط حالت . راست يا چپ باشد

  F = بان  دروازه
( )

⇐

2

 D≠ ذخيره 
( )

⇐

5

 D =  مدافع  

  C =  مهاجم راست
( )

⇐

3

 A و B =  مدافع و مهاجم  
  : باشد محل قرارگيري بازيكنان به شرح زير مي

  

G =  دفاع چپ وF =  ج(دفاع راست(  
G =  مهاجم چپ وF =  د(مهاجم راست (  

( )

⇐

5

 D≠ مهاجم 
( )

⇐

3

 D =  ذخيره
( )

⇐

1

 F و C كنار هم   

B  

D A  

F  G  

E  C  

 راستسمت  سمت چپ 

( )

⇐

2
D≠ ذخيره 

( )

⇐

3
 D = دفاع   

)  )7(و ) 3( )

⇐

8
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  . صحيح است) 4(روشن است كه اين حالت تناقضي با قيود مسأله ندارد، بنابراين گزينه 
   2ـ گزينه 36

  
C و E = ذخيره     D =  مدافع  
  
  
  

  : دهد شكل زير محل قرارگيري بازيكنان را نشان مي
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  
  .  به طور قطع مشخص استG و Dبنابراين تنها پست 

  3ـ گزينه 37

 مهاجم است    C مدافع و    Fگيريم    نتيجه مي 
( )

⇐

6

 D =   دفاع
( )

⇐

3

، A  ،B  ،Cعبارتنـد از     بازيكنان داخل زمـين      
D و F ⇐ G و Eذخيره هستند  .  

  )5(و ) 3(

F  

D A  

C  B  

GE  

 راستسمت  سمت چپ 

( )

⇐

7

 B≠ مدافع   
( )

⇐

3

 مهاجم است و G تنها پست خالي براي 
( )

⇐

8

   

G        مهاجم چپ 
( )

⇐

8

 Aقطعاً مهاجم نيست .  

A  

D F  

B  G  

CE  

 راستسمت  سمت چپ 
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  :  حالت قابل تصور است2
)1 (F و Cدر اين حالت مطابق شكل داريم.  سمت راست باشند :  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

)2 (F و Cدر اين حالت داريم.  سمت چپ باشند :  

)8 (⇐ Aاجم راست باشد تواند مه   نمي
( )

⇐

3

 Aبان است   دروازه⇐ Bمهاجم راست است  .  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  
  

يـك از بازيكنـان ثابـت نيـست،            حالت مشخص است كه جاي قرار گرفتن هيچ        2با مقايسه شكل مربوط به      
  .  طور قطع مشخص كردتوان جاي قرار گرفتن هيچ بازيكني را به بنابراين نمي

   1ـ گزينه 38

  G =   مهاجم
( )

⇐

8

   G =  مهاجم چپ
( )

⇐

8

  A≠ مهاجم (I)  

  F =    مدافع
( )

⇐

3

   A≠ مدافع        A = بان  دروازه  
  

A  

F D  

C  B  

EG  

 راستسمت  سمت چپ 

A  

D F  

B  C  

EG  

 راستسمت  سمت چپ 

(I) 3( و(  
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  F =   مدافع  
  A = بان  دروازه  

  .  صحيح است1بنابراين گزينه 

  45 تا 39تحليل سؤاالت 
  : قيود مسأله

 )1  (D ،F و Hكنند  در اتوبان چمران تردد نمي .  
)2 (F و G در يك اتوبان   
)3 (B و Cبر هم مود در جهت ع   
)4 (A ،E و Hان متفاوت ب در سه اتو  
)5 (G و E = جهت  موازي و هم  

)6 (A و H =  مخالف هم
( )

⇐

4

 A و H =  موازي و خالف جهت  
)7 (A =  همت يا حكيم⇐ C =  شمال به جنوب  

  ) 8(مدرس يا چمران  = A ⇐ شمال به جنوب ≠C  :قاعده عكس نقيض
  .كنيم با كمك جدول زير، موقعيت خودروها، را تا حدي مشخص كنيم سعي مي

 

    اتوبان  1  2  3  4
G  H E A  1  ماشين  
F   B يا C    2  ماشين  
    جهت � � � �

 

)4 (⇐ A ،E و H دهيم  قرار مي3 تا 1 را در سه ستون .  
)2 (G و F گيرد  قرار مي4 در ستون .  
   در سـطر سـوم     � و   �با عالمـت    . ( با هم موازي هستند    3 و   1 با هم و اتوبان      4 و   2 اتوبان   ⇐) 6(و  ) 5(

   )نشان مي دهيم
)3 (B   يا C      تنها خودروي باقيمانده     ⇐ 2 يكي حتماً در اتوبان (D)    حالـت  2.  قـرار دارد 3 يـا    1 در اتوبان 

  : بل تصور استقا

 هستند 3 و 2 در اتوبان C و B ⇐ باشد 1 در اتوبان Dالف ـ اگر  
( )

⇐

1

 اسـت  2 يا 1شماره  اتوبان چمران 
⇐ B يا Cدر اتوبان چمران است  .  
 ⇐ است 2 يا 1 هستند و اتوبان چمران شماره 2 و 1 در اتوبان C و B ⇐ باشد 3 در اتوبان Dب ـ اگر  

B يا Cدر اتوبان چمران است  .  
  ) 9(.  در اتوبان چمران در حال تردد استC يا Bبنابراين در هر صورت يكي از دو خودرو 

  ) 10. ( است2 يا 1ماره از طرفي اتوبان چمران حتماً يكي از دو اتوبان ش

( )

⇐

3

 B = مهاجم راست  
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   2ـ گزينه 39
D 4 و 2هـاي    شرقي ـ غربي هـستند و اتوبـان   3 و 1هاي   اتوبان⇐ از شرق به غرب در حالت تردد است 

هاي همت يا حكيم در حال تـردد اسـت     در يكي از اتوبانA ماشين ⇐شمالي ـ جنوبي هستند  
( )

⇐

7
 C از 

با توجه به اينكـه اتوبـان   .  در حال تردد است2 در اتوبان    C ماشين   ⇐شمال به جنوب در حال تردد است        
. توبان مـدرس  ا4 اتوبان چمران است و شماره 2 شماره ⇐) 3( شمالي ـ جنوبي است و با توجه به قيد  2

 از شمال به جنوب در حال تـردد اسـت بـه    Cكه   و اين5موقعيت خودروها، در اين دو اتوبان بر اساس قيد  
  : شرح زير است

  
  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  .  در حال تردد استCجهت با خودروي   همFبنابراين خودروي 
   1ـ گزينه 40

H         حكيم است    1، همت و اتوبان     3 اتوبان   ⇐ در اتوبان همت در حال تردد است ،( )

⇐

، چمران و   2 اتوبان   9

⇐. ، مدرس است  4اتوبان  

7
 C  در ايـن حالـت بـا    .  در اتوبان چمران از شمال به جنوب در حال تردد اسـت

  : روها به شكل زير خواهد بود وضعيت خود توجه به قيود مسأله و نتايج حاصل از تحليل آنها،
  
  
  
  

E C 

G F 

 همت

 حكيم

 چمران مدرس
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هاي شمالي ـ جنوبي    خودروي در حال تردد در اتوبان4مشخص است كه در اين حالت تنها جهت حركت 
  . مشخص است) چمران و مدرس(

   4ـ گزينه 41
 

Fدر اتوبان همت در حال تردد است ⇐  
 

 

  : باشد به شكل زير ميموقعيت تردد خودروها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  .  قطعاً در اتوبان مدرس در حال تردد هستندD و Hبنابراين 

E C 
H - D  

F 

 همت

 حكيم

 چمران مدرس

A - B  

F و Gدر اتوبان همت در حال ترددند  .  
E و نيز يكي از دو خودرو B يا Sدر اتوبان حكيم در حال تردد هستند  .  

F و G 
 همت

 حكيم

 چمران مدرس

A  H  

 

D  

E و B يا C 

B يا C 
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   3ـ گزينه 42
  
  
A جنوب به شمال اتوبان چمران در حال حركت است   
  
  
  

  D   و H       در يك اتوبان قرار دارند ⇐ D    خالف جهت H      در حركت اسـت ⇐ D     جنـوب بـه 
در ايـن حالـت موقعيـت       . كننـد    هم جهت حركت مي    A و   D ⇐شمال در اتوبان مدرس در حركت است        

  : خودروها مطابق شكل زير است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

 

   4ـ گزينه 43

C  در جهت شرق ـ غرب در حال تردد است 
( )

⇐

8

 Aان مدرس يا چمران در حال تردد اسـت   در اتوب
( )

⇐

10

 

A     در اتوبان چمران در حال تردد است 
( )

⇐

9

بـه غـرب در حـال تـردد      در جهت شـرق  Cكه   با توجه به اين
كنـد،    چون اين خودرو جنوب به شمال حركت مي       .  قطعاً در اتوبان چمران در حال تردد است        Bاست، پس   

با توجه به جدول و قيود مسأله جهت حركت خودروها مطابق شـكل             . كند   شمال به جنوب تردد مي     Aپس  
  : باشد زير مي

  
  
  

( )

⇐

6
 H در اتوبان مدرس شمال به جنوب در   

  .       حركت است

⇐

9
 B يا C در اتوبان چمران شمال به جنوب   

  .       در حركت است
  جدول

A 

B  
  يا
C 

G و E 

H  

 همت

 حكيم

 چمران مدرس

D  

E و B) يا (C 
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   2ـ گزينه 44

E           در جهت جنوب به شمال در حركت اسـت 
( )

⇐

10
  E           از جـدول   .  در اتوبـان چمـران قـرار گرفتـه اسـت

 در اتوبان همت يا حكيم قرار دارد         A ⇐ است   E عمود بر    Aهت حركت   مشخص است كه ج   
( )

⇐

7

 جهت  

، شمال به جنوب است      Cحركت  
( )

⇐

9

 C      با توجه بـه قيـود مـسأله و بـا           .  در اتوبان چمران قرار گرفته است
  : آيد ها مطابق شكل زير به دست ميكمك جدول، جهت حركت خودرو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A B 

C 

H  

 همت

 حكيم

 چمران مدرس

D   

E 

F 

G 

C  

E  

H 

G 

 همت

 حكيم

 چمران مدرس

F 

A 

B و D 
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 مشخص نيست كه در اتوبان همت در حال تردد هستند يا حكـيم، پـس         B و   Dچون هر يك از دو اتومبيل       
  . آيد ها به طور قطع از شكل به دست مي اما جهت حركت ساير اتومبيل. جهت حركتشان نامشخص است

   2ـ گزينه 45
  .  قابل تصور استدو حالت) 10(مطابق قيد 

   : در اين حالت مطابق جدول و بر اساس قيود مسأله داريم.ران باشدم، اتوبان چ1الف ـ اگر اتوبان شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  
  . توانند در اتوبان مدرس در جهت شمال به جنوب تردد كنند  ميD و Hدر اين حالت هر يك از دو خودرو 

  . ، چمران باشد2اتوبان شماره : حالت ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aو  

B)يا(C 

H  

 همت

 حكيم

 چمران مدرس

D  

Gو F  

E و B) يا (C 

 و

C 

E 

 همت

 حكيم

 چمران مدرس
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 در اتوبان همت يا حكم در حال تردد است           Aدر اين حالت    
( )

⇐

7

 C            در جهت شـمال بـه جنـوب در حـال   
  

در حـال  به شمال  در جهت جنوب E ⇐ در اتوبان چمران در حال تردد است         C      تردد است 

تردد است   
( )

⇐

5

 G        نيز در اتوبان مدرس در جهت جنوب به شـمال در حـال تـردد اسـت 
( )

⇐

2

 F  در اتوبـان 
  . مدرس در جهت شمال به جنوب در حال تردد است

  . توانند در اتوبان مدرس در جهت شمال ـ جنوب تردد كنند  ميF و H ،D خودروي 3بنابراين در كل 
  
  

  حل مسأله
 

  1ـ گزينه 46
در اين دنباله به ترتيب از سمت چپ، تفاضل هر دو رقم متوالي ارقام عددي بعدي را از سمت راست 

  : بنابراين داريم. دهد تشكيل مي
    862914  

| |− =8 6 2  

| |− =6 2 4  

| |− =2 9 7     ⇒ = عدد بعدي    38742  

| |− =9 1 8  

| |− =1 4 3  

    38742  

| |− =3 8 5  

| |− =8 7 1     ⇒ = عدد بعدي 2315  

| |− =7 4 3  

| |− =4 2 2  

 

    2315  

| |− =2 3 1  

| |− =3 1 2 = عدد بعدي⇒     421 

| |− =1 5 4  

 

 

    421  

| |− =4 2 2  

                 ⇒ 12= عدد بعدي   

| |− =2 1 1 

  

  پاسخ سؤاالت كميتي

  جدول
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  2ه ـ گزين47
بـا اخـتالف ارقـام در دو سـر          خط،    كنيم كه اختالف ارقام در دو سر هر پاره          با بررسي هر شكل، مشاهده مي     

  : يعني. خط ديگر برابر است پاره
 

  
     − = −7 4 6 3  

 

 

 

 

 

 − = −6 4 8 6  

 

 

 

 

 

 

 − = −10 5 11 6  

 

 

   :لذا براي محاسبه پاسخ داريم
  

 

           ? ? ?− = − → − + = → =14 5 7 14 5 7 16  

  
  4ـ گزينه 48

   :افتد ه حالت زير اتفاق ميسعددي زوج است، يكي از دو عدد، حاصلضر 
 هر دو زوج  •

• m ،زوج n فرد  

• m ،فرد n زوج   
mها درباره     كه گزينه   با توجه به اين    n+   و m n− اي مطرح كرده است، حاصل         گزارهm n+    را در هر 

  . كنيم  از حاالت فوق بررسي مييك
m: توجه n+ و m n−  بودن يكسان هستنداز لحاظ زوج يا فرد .  

 

m , n  m n+ 

  زوج هر دو زوج
  فرد  يكي زوج، ديگري فرد

 

  . باشد اي با قطعيت صحيح نمي لذا ادعاي هيچ گزينه
  

3 

4 

6 

7 

6 

6 

8 

4  

11 

10 

6 

5  

? 

5 

7 

14  



 87    ـ گروه دامپزشكي 1391ال س

 

www.masihkhah.com  

   4ـ گزينه 49

3( است، 2 به 3ها   ليتر رنگ، چون نسبت رنگ300از 

5
2 كل رنگ سفيد، 

5
  : داريم)  كل رنگ سياه

180=  رنگ سفيد  

120=  رنگ سياه  

 ليتـر  180بنـابراين  . با افزودن رنگ سياه اين نسبت بايـد بـرعكس شـود      خواهيم    حال در مخلوط نهايي، مي    

2رنگ سفيد فعلي بايد 

3
  .  رنگ سياه شود

2

3
)رنگ سياه نهايي(  = →180 = رنگ سياه نهايي × →

3
180

2
=  رنگ سياه نهايي 270  

 

 ليتر رنـگ سـياه اضـافه        150  ليتر رنگ سياه فعلي،    120 ليتر برسد، بايد به      270چون رنگ مشكي بايد به      
  . شود
   3ـ گزينه 50

 سـؤال پاسـخ     24چـون بـه     . دهيم   نمايش مي  Fهاي غلط را با        و تعداد پاسخ   Tهاي صحيح را با       تعداد پاسخ 
   :اسخ داده است سؤال پ76نداده است، لذا به 

T F (I)+ = 76  

  : اي، با احتساب نمره منفي خواهيم داشت براي محاسبه درصد، در آزمون چهار گزينه
 

  )تعداد پاسخ صحيح( × 3 -تعداد پاسخ غلط 
40= %T F× −

×

3

100 3
  )ها  تستكل  × 3(  →  

 

T F (II)− =3 120  

  : ، يك دستگاه دو معادله دو مجهول خطي خواهيم داشت(II) و (I)كه با استفاده از روابط 

T F

T F

T T

+ =


− =

= → =

76

3 120

4 196 49

 

Tكه با جايگذاري  =   :  خواهيم داشت(I) در معادله 49
F F+ = → =49 76 27  

  : هاي صحيح و غلط برابر است با به صورت سؤال، اختالف پاسخبا توجه 
T F− = − =49 27 22  

   3ـ گزينه 51
  : گاز داريم% 30بنزين و %  80 نمايش دهيم، در مسير رفت با مصرف xاگر طول مسير را با 

% B +80 % G x B G x B G x (I)= → + = → + =
8 3

30 8 3 10
10 10
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 70اين خودرو با ايـن ميـزان سـوخت،          . ماند   درصد گاز باقي مي    70درصد بنزين و     20براي مسير برگشت    
  . پيمايد درصد مسير برگشت را مي

% B +20 % G =70 % x B G x→ + =
2 7 7

70
10 10 10

 

 

B G
x ( B G) x (II)

+
→ = → + =

2 7 7 10
2 7 10

10 10 7
 

  : بر است، داريم با هم برا(II) و (I)چون مقادير دو رابطه 

B G ( B G) ( B G) ( B G)+ = + → + = +
10

8 3 2 7 7 8 3 10 2 7
7

 

 

B G B G+ = +56 21 20 70  

 

B G B G B / G= → = → =
49

36 49 1 36
36

 

   2ـ گزينه 52
  :  باشد، مراحل سوختن اين شكل به صورت زير استaطول ضلع مثلث اگر 

ــين  -1 ــله ب ــام اول، فاص ــل  AE در گ ــور كام ــه ط  ب

aاين فاصله   . سوزد  مي

2
 است و چون از دو طـرف در       
حال سوختن است، اين فاصله از هر طـرف بـه ميـزان          

a

4
  . سوزد  مي

 طـرف در حـال سـوختن        6در اين مرحلـه، مثلـث از        
  . است

 بـه   B در رأس    EDمانـده      در گام دوم، فاصله باقي     -2
  . رسد هم مي

 سـوختن    طـرف در حـال     4در اين مرحلـه، مثلـث از        

aكه از هر طرف به مقدار . است

4
  . سوزد  مي

 

  : يعني كل مقدار سوخته شده در اين مرحله برابر است با
a

( )= 4
4

 

ــاقي -3 ــدار ب ــوم، مق ــام س ــلع   در گ ــده از ض  ACمان
 طـرف در حـال      2در اين مرحلـه، مثلـث از        . سوزد  مي

D 

B C 

A 

E 

a

4
 

D 
B C 

A 

E  

D 
B C 

A 

E  
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دار سوخته شده در ايـن مرحلـه        كل مق . سوختن است 

a، يعني ACبرابر نصف ضلع 
( )
2

  . باشد  مي
  :كنيم حال نسبت خواسته شده را محاسبه مي

 

t  مدت زماني كه اين نخ فقط از چهار جا در حال سوختن است

t
=

2

3

  ن استمدت زماني كه اين نخ فقط از دو جا در حال سوخت  
=  

 

t. ها برابر است    توجه كنيد كه هر سه مرحله فوق، زمان        t t= =1 2  زيرا در هر مرحله ميزان حركت آتش        3

aاز هر نقطه    

4
aدر مرحله اول    .  است 

4
a طرف، در مرحله دوم      6 از   

( )
4

a طرف و در مرحله سـوم        4  از 

4
 

  . ها با هم برابر است لذا زمان. از دو طرف در حال حركت از دو طرف در حال حركت است
  : لذا داريم

t

t
=

2

3

1 

  : توجه كنيد كه اگر نسبت زير را خواسته بود، داشتيم
 

 

a  ولي از نخ كه فقط از چهار جا در حال سوختن استمقدار ط
( )

a
( )

= =

4
4

2

2
4

  مقدار طولي از نخ كه فقط از دو جا در حال سوختن است  

 

   4ـ گزينه 53
  :  است، براي ارقام اول تا چهارم داريم20كه مجموع هر چهار عدد متوالي  با توجه به اين

16=    +    +    = →20    +    +  4  +    
  )1(    )2(    )4(    )1(    )2(    )3(    )4(  

  : همچنين براي ارقام دوم تا پنجم داريم
 

16=    +    +  7  = →20    +  4  +    +  7  
  )2(    )4(    )5(    )2(    )3(    )4(    )5(  

 

   .رقم اول و پنجم با هم برابرندتوان فهميد كه  با مقايسه دو رابطه فوق مي

( )

= 7

1

 

  : همچنين براي ارقام سوم تا ششم داريم
 

16 =     +  7  +    = →20  4  +    +  7  +    
  )4(    )5(    )6(    )3(    )4(    )5(    )6(  
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  : كه با مقايسه اين رابطه و رابطه اول داريم
 

  =    
→    +    +    =    +  7  +    

)2(    )6(    )1(    )2(    )4(    )4(    )5(    )6(  

 
 

  . يعني رقم دوم و ششم با هم برابرند
  ».شوند  خانه يكبار، تكرار مي4اين 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
 

7  A 4  B 7  A  4  B  7  A  4  B  7  A  4  B  
)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  )10(  )11(  )12(  )13(  )14(  )15(  )16(  

 

  :  است، براي ارقام اول تا چهارم داريم20چون جمع چهار رقم متوالي 

B A B A B A

( ) ( ) ( ) ( )

+ + + = → + + = → + =4 7 20 11 20 9

4 3 2 1
 

 

  هاي كمي  مقايسه
   1ـ گزينه 54

  . گيريم  در نظر ميa4طول ضلع مثلث را 
BV : كنيم  فرض ميV را برابر Bسرعت  V= 

AV:  برابر است باAلذا سرعت  V= 3 

  . كنند  به سمت يكديگر حركت ميV4يعني دو خودرو با سرعت 
. كنند  حركت ميA خودروي a9 و B خودروي a3،  است، در هر بار حركتa12چون كل محيط مثلث     

a12  ،3لذا از مسافت    .  است B، سه برابر    Aچون سرعت   (

4
1 و   A اين مسافت توسط خودروي      

4
 مسافت  

  .) شود  پيموده ميBخودروي توسط 
  : كنيم ها را محاسبه مي حال مقادير هر يك از ستون

  . كنند، در حالت اول اي كه دو خودرو براي سومين مرتبه از كنار هم عبور مي  نقطه :»الف« ستون ••••
 

 a8، كـه    ABجـا، از فاصـله        در اين : اولين برخورد 
 توســـط a6 و B توســط خــودروي   a2اســت،  

  . شود  پيموده ميAخودروي 
 

 

 

 

B 

A 

a4 

a2 
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 a12  ،a9جـا، از محـيط        در ايـن  : دومين برخـورد  
ــودروي   ــط خ ــودروي  a3 و Aتوس ــط خ  B توس

  . شود پيموده مي
  

 

 

 

 

 

براي سومين بار، در رأس مشخص      : سومين برخورد 
  . شوند شده، دو خودرو از كنار هم رد مي

 Bفاصله اين نقطه تا نقطه شروع حركـت خـودروي           
  a4: برابر است با

  
  
  
  

 

  . الت دومكنند، در ح اي كه دو خودرو براي سومين مرتبه از كنار هم عبور مي  نقطه :»ب« ستون ••••
 

 است، a4، كه   ABجا، فاصله     در اين : اولين برخورد 
a3    توسط خودروي A    و مقدار a    توسط خـودروي 
Bشود  طي مي .  

 

 

 

 
 
 

 

 a9 و B توســط خــودروي a3: دومــين برخــورد
  . شود  طي مي Aوسط خودروي ت

  
  
  

 

 

 

 

B 

A 

a3 

a9 

B 

A  

a3 

a9 

B A a3 

B 

A  

a3 

a9 
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، B و خـودروي     A  ،a9خـودروي   : سومين برخورد 
a3كنند  طي مي .  

  
  

 

 

 

 

  a3   :، برابر است باAفاصله اين نقطه از نقطه شروع حركت خودروي 
  : كنيم ا هم مقايسه ميحال مقادير دو ستون را ب

   »ب«ستون            »الف«ستون      
               a4      ����     a3  

   1ـ گزينه 55
براي مـساحت دايـره     .  خواهد بود  A3 نمايش دهيم، مساحت دايره بزرگ       ASرا با    Aاگر مساحت ناحيه    

  : بزرگ داريم
 

S SC B
A B C A A B

S SA

S S S S S S S S S
=

=

= + + + → = + +
3

3 2  

 

A B A B

S
S S S S S− = → − =2 2

2
 

   : كنيم حال مقادير دو ستون را با هم مقايسه مي
  »ب«ستون                 »الف«ستون 

  B   مساحت دايره ����   A            مساحت دايره 

              AS  ����  A

S

S −

2
  

       
S

2
  ���� �  

                 S����   �  
 

  . تر است بزرگ» الف«لذا مقدار ستون 
   2ـ گزينه 56

  . دهيم  نمايش ميhهاي مندرج شده بر روي ظرف را با   هر يك از قسمتارتفاع
  . سرعت تخليه آب از هر حفره با مساحت آن حفره رابطه مستقيم دارد

B 

A  

a3 
a9 

 دايره بزرگ هاشور دايره بزرگ
 هاشور

 هاشور

 هاشور

 هاشور

 هاشور

<  

<  
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kهـا بـه نـسبت          باشد، مساحت آن   kدو شكل برابر    ) قطر(طبق تعميم قضيه تالس اگر نسبت طول        : نكته
2 

  : ا توجه به صورت سؤال و قطرهاي داده شده، داريملذا ب. مشابه است
 

k)سطح مقطع  (k)قطر   حفره )
  سرعت تخليه  2

a 1  1  V  
b 2  4  V4  
c 4  16  V16  
d 3  9  V9  
e 1  1  V  

 

3زمان تخليه : »الف« ستون ••••

5
  X حجم مخزن از سطح 

  ارتفاع
  =زمان   ارتفاع  سرعت تخليه  هاي فعال حفره  قطاع تخليه شده  

  سرعت

ed a  1مرحله  b c d+ + +  V V V V+ + +4 16 9  h 
h

( )
V

1

30
  

  2مرحله 
dc  a b c+ +  V V V+ +4 16  h 

h
( )
V

1

21
  

cb  3مرحله 

2
  a b+  V V+ 4  h 

h
( )
V

1

5
  

 

h
t ( )( )

V
= + +1

1 1 1

30 21 5
 

 
  
  

 

  
 

 

 

 

 

2حال  

3
 را محاسـبه    Yظرف را برگردانده و مـدت زمـان تخليـه از سـطح              .  آب در مخزن باقي مانده است      

  : كنيم مي
  

)1 (e 

)2 (d 

 b 

      a 

 Y سطح

)3 (c 

 X سطح
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2زمان تخليه : »ب« ستون ••••

3
  Y حجم مخزن از سطح 

  ارتفاع
  =زمان   ارتفاع  سرعت تخليه  هاي فعال حفره  هقطاع تخليه شد  

  سرعت

cd e  4مرحله  d+  V V+ 9  h 
h

( )
V

1

10
  

 de  e  V  h  5مرحله 
h

( )
V

1  
 

h
t ( )( )

V
= +2

1
1

10
 

  
  
  
  
  

 

 

 

  : كنيم حال مقادير دو ستون را با هم مقايسه مي
   »ب«ستون             »الف«ستون                

t1 ���� t2  

      h
( )( )

V
+ +

1 1 1

30 21 5
  ���� h

( )( )
V

+
1

1
10

  

  + +
1 1 1

30 21 5
  ���� +

1
1

10
  

 

)كه جمع تمامي مقادير سـمت راسـت          )+ +
1 1 1

30 21 5
، در سـمت چـپ      1تـر از مقـدار         خيلـي كوچـك    

  . باشد مساوي، مينا
  . تر است بزرگ» ب«لذا مقدار ستون 

 

  نسبت و درصد
   3ـ گزينه 57

1386سمند بيمه بدنه شده در بهار   

1386هاي غيرپژو بيمه بدنه شده در بهار  اتومبيل  
( )

( ) ( ) /
= =

+ +

15 200 30

15 200 10 218 30 21 8
 

e )5(  

d )4(  

 b 

      a 

 Y سطح

c 

%  

%  %  
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                                         /
/

= =
30

57 9
51 8

  

  4ـ گزينه 58
1387وانت پيكان بيمه بدنه شده در بهار   

هاي بيمه بدنه شده در بهار اين سه سال وانت پيكان  
( )

( ) ( ) ( )
=

+ +

10 181

10 218 10 181 10 201
 

      / /
/

/ / /
= = =

+ +

18 1 18 1
30 16

21 8 18 1 20 1 60
  

   1ـ گزينه 59
1388پژو پارس بيمه بدنه شده در بهار   

1388هاي پژو بيمه بدنه شده در بهار خودرو  
( )

( ) ( ) ( ) ( )
=

+ + +

45 282

12 252 20 201 25 208 45 282
 

/ /
/

/ / / /
= = =

+ + +

126 9 126 9
50 89

30 24 40 2 52 126 9 249 34
         

   2ـ گزينه 60
  : كنيم  گزينه را محاسبه مي4، براي هر 1387تعداد خودروي بيمه بدنه شده در بهار 

  سمند % = 15) 160 = (24           :  1گزينه 
   وانت پيكان % =10) 181 = (1/18         : 2گزينه 
  پژو روا % = 12) 170 = (4/20           :3گزينه 
  پژو پارس% = 45) 157 = (65/70        :  4گزينه 

 

  . باشد  مي1387، كمترين تعداد خودرو بيمه بدنه شده در بهار )2(كه مقدار گزينه 
  

%  

%  %  

%  %  

%  

%  %  

%  
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  ((wwwwww..mmaassiihhkkhhaahh..ccoomm))سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري   وبوب

  

  

  ..هاي زير را دانلود و مطالعه كنيدهاي زير را دانلود و مطالعه كنيد  شود از سايت، فايلشود از سايت، فايل  توصيه ميتوصيه مي: : دانلوددانلود

    چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟   چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟ ��������

    منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي   منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي ��

  ) ) هاها  تمامي گروهتمامي گروه((هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     دفترچه  دفترچه��

  هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     پاسخنامه  پاسخنامه��������

    جزوه استعداد تحصيلي   جزوه استعداد تحصيلي ��
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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،    

ـ     را كه در زير آن آمده است، با توجه به آنچه مي           هايي  سؤال رد، توان از متن استنتاج يـا اسـتنباط ك
  . پيدا كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد

  
  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

  

  

)15(  

  

  

مختلف مورچه سـرباز و     ي  ها  تحقيقات دكتر نيگل فرانكس، از دانشگاه بريستول انگلستان در مورد گونه          
ه تحقيقـاتي دكتـر     هـاي گـرو     بر اسـاس يافتـه    . مورچه غارتگر به نتايج جالب توجهي منتهي شده است        

هـاي    هاي مورچه سرباز يـا غـارتگر، مورچـه          سهمگين و شديد بين كلوني    فرانكس، در هنگام نبردهاي     
آينـد، در آخـرين و    كننده نتيجه جنگ به شـمار مـي   تر، كه تا حد زيادي تعيين       تر و ورزيده    كارگر بزرگ 

كنند و اين     به جنگ خودداري مي   شوند و تا پيش از آن، از ورود           ترين مراحل نبرد وارد عمل مي       حساس
بـر ايـن اسـاس، فقـط     . كننـد  تر كلوني خـود واگـذار مـي    تر و ضعيف   هاي كوچك   وظيفه را به مورچه   

ها خود را به خطر انداخته وارد كارزار          افتد، اين مورچه    كه موجوديت كلوني و ملكه در خطر مي         هنگامي
  .  سرنوشت جنگ را تغيير دهندانگيزشان، هاي هراس كوشند تا با آرواره شوند و مي مي

. مشاهده كـرد » دار  هاي برده   مورچه«توان در ميان      گونه مورچگان را مي     يكي ديگر از رفتارهاي انسان    
ها، به جاي خوردن الروها و        هاي ديگر و شكست دادن محافظان آن        ها پس از حمله به كلوني       اين مورچه 

ني خـود منتقـل كـرده و پـس از جـدا كـردن           هـا را بـه كلـو        هاي موجود در كلوني مغلـوب، آن        تخم
هـا سـربازاني      كنند تـا در آينـده از آن          با دقت فراوان مراقبت مي     ها  آنترينشان، از     ترين و بزرگ    مرغوب

پوش و ويرانگر وارد عرصه نبرد شـده و دشـمنان را              هاي زره   سان تانك   قدرتمند و كليدي بسازند كه به     
ها و الروهاي مرغوب بدون جنگ و خونريزي انجام           صاحب تخم در برخي موارد، فرآيند ت    . مغلوب كنند 

هـا    در ميان انـسان   » سربازگيري داوطلبانه از طريق تبليغات    «توان آن را با فرآيند        طوري كه مي    شود به   مي
دار يك نوع ماده شيميايي بـه         هدهاي بر   هاي دكتر فرانكس برخي از مورچه       بر اساس بررسي  ! مقايسه كرد 

شـان قـرار      هاي ديگر كه در معرض حمله       كنند كه به كلوني     در اطراف خود منتشر مي    » غاتماده تبلي «نام  

  ـ گروه دامپزشكي1392سال 

  درك مطلب: بخش اول
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هـا    ها و الروهايـشان را تحويـل آن         دهد تا بدون جنگ و خونريزي تسليم شده و تخم           دارند، هشدار مي  
تـرين جنگجگويـان خـود، در         ترين و قـوي     ها با به نمايش درآوردن بزرگ       در چنين شرايطي، آن   . دهند

ها را به تسليم و اطاعـت وادار   ن  هاي كلوني مورد تهاجم رعب و وحشت ايجاد كرده و آ            وف مورچه صف
  . كنند مي

ها و مورچگان، يك تفـاوت        آور بين فنون رزمي و جنگي انسان        هاي بسيار و شگفت     با وجود شباهت  
هـاي   اغلـب گونـه  در  : شـود   كارگيري نيروها و سربازان جنگي مشاهده مي        دار در نحوه به     خاص و معني  

شـود، بـه ايـن        ها، نحوه فرستادن نيروها به ميدان نبرد بر اساس سن جنگجويان نيـز تعيـين مـي                  مورچه
و ) چنـد ماهـه   (تـر     هاي كارگر مـسن     شوند، مورچه   صورت كه نخستين گروهي كه به رزمگاه اعزام مي        

هـاي   معمـوالً مورچـه  گـذرد و   هايي كه چند هفته از عمرشان مـي  ن مورچهآتر هستند و پس از      كوچك
اند، در زمان جنگ و احساس خطـر، بـه خـواب              خردسال كه چند روزي است كه سر از تخم درآورده         

چنـين رفتـاري بـيش از همـه، در          . »زننـد   خود را به مـردن مـي      «تر،    روند و به عبارت روشن      موقت مي 
ا، راهبـرد متـداول در      ه  شايد بتوان چنين گفت كه از منظر مورچه       . هاي آتشين مشاهده شده است      مورچه

. شـوند    سربازان جوان و تندرست، در وهله اول به جنـگ فرسـتاده مـي               ها،  هاي انساني كه طي آن      جنگ
  ! نگري تلقي شود اقدامي نابخردانه و عاري از دورانديشي و آينده

 

  كدام است؟هدف اصلي نويسنده در متن فوق، ـ 1
گيرد، از    مورچگان در نبردهي هولناكي كه بينشان درمي       اي كه   گونه  توصيف و توضيح رفتارهاي انسان    ) 1  

  . دهند خود نشان مي
سازي خواننده از هنـر جنگيـدن و    با هدف آگاهها   هاي مختلف مورچه    ارائه توضيحاتي در مورد گونه    ) 2  

  ها  آوري مورچه رزم
اي بـا     كننـده   هاي خيـره    ها كه شباهت    هاي تحقيقاتي در خصوص عمليات جنگي مورچه        بررسي يافته ) 3  

  . ها دارند عمليات مشابه در بين انسان
  ها به عمليات نظامي انسان  هاي بين نبردهاي مورچه مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه شباهت) 4  

  كند؟  ـ كدام مورد، ارتباط بين پاراگراف سوم متن با پاراگراف دوم آن را به خوبي بيان مي2
  .  كه با مطالب پاراگراف دوم، همسو نيستكند اي را بيان مي نكته) 1  
  . دهد درباره يكي از نكات عنوان شده در پاراگراف دوم، توضيحات بيشتري ارائه مي) 2  
  . دهد مطالب بيان شده در پاراگراف دوم، قابل تعميم نيست كند كه نشان مي مطلبي را عنوان مي) 3  
  . كشد ش ميمطالب آن را با ارائه توضيحات بيشتر، به چال) 4  

  ، كدام است؟ 12در سطر » ها آن«ـ منظور از 3
  سربازان و محافظات ) 4  ها  كلوني) 3  ها  مورچه) 2  الروها و تخم ها ) 1  
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  ؟ رود نميشمار  ها به گونه مورچه ـ بر اساس متن، كدام مورد، جزو رفتارهاي انسان4
I . دشمن بدون جنگ و خونريزي غلبه بر  

II .تر در جنگ  گي اعضاي برتر و ورزيدهكنند قدرت تعيين  
III .ترتيب اعزام نيروهاي جنگي به كارزار  

  1 (I و III  2 ( فقطIII  3 ( فقطII  4 (II و III  
  كند؟  ها، به خوبي بيان مي ـ كدام مورد، نظر نويسنده را درباره عمليات جنگي مورچه5

ها ميـان   دارتر از شباهت ا خاص و معنيها ر ها و انسان هاي موجود بين عمليات جنگي مورچه       تفاوت) 1  
ها نـسبت بـه       دهنده برتري مورچه    ها به نوعي نشان     داند، تا جايي كه معتقد است اين تفاوت         ها مي   آن

  . ها است انسان
هـا بـه يـك انـدازه توجـه نـشان              ها و انسان    آوري مورچه   هاي موجود بين رزم     ها و تفاوت    به شباهت ) 2  

  . هاي بيشتري وجود دارد ها نياز به انجام پژوهش اي اثبات وجود آندهد، اما معتقد است بر مي
داند كه در ميان جوامع انساني نيز مشابه آن وجود دارد، گرچـه از         اي مي   ها را پديده    آوري مورچه   رزم) 3  

  . ها نيز غافل نيست ها و در مواردي برتري مورچه وجود تفاوت
هـاي مـشابه مـورد اسـتفاده      هـا بـا تاكتيـك     استفاده مورچـه  بين راهبردهاي جنگي مورد     هاي    شباهت) 4  

هاي زيستي و اجتماعي عميقـي        ها داراي تفاوت    ها و انسان    داند، چرا كه مورچه     ها را عجيب مي     انسان
  . ها را با هم مقايسه كرد توان آن هستند و به سختي مي

  
  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

  

هاي الكتريكي و همچنين      انتقال سيگنال اند كه بسياري از اجزاي مورد نياز براي           خير نشان داده  مطالعات ا 
» كوانوفالگليـت «سلولي كه بـا نـام         هاي شيميايي، در موجوداتي تك      براي رهاسازي و شناسايي سيگنال    

ـ  » كوانوفالگليـت «اين يافته بسيار مهم است زيـرا  . شود  شوند يافت مي    شناخته مي   850تاني در هـاي باس
هـاي حيوانـات      بنابراين تقريباً از همان ابتدا، سـلول      ] 1. [ميليون سال پيش، حيوانات را به وجود آوردند       

هـاي    هـاي الكتريكـي و سـيگنال        اوليه از توان بالقوه براي برقراري ارتباط با يكديگر با استفاده از تكانه            
  ]2. [شيميايي برخوردار بودند

هاي الكتريكي    مانندي به نام آكسون دارند كه وظيفه انتقال سيگنال          لند و سيم  هاي ب   ها، رشته   اين سلول 
تواننـد بـا آزاد كـردن مـواد شـيميايي ماننـد گلوتامـات، وظيفـه                   همچنين، مي ] 3. [ها است   برعهده آن 

انجـام  ) محل تماس دو عـصب    (هاي سيناپس     شان را انجام دهند، ولي اين عمل تنها در محل           رساني  پيام
هاي كوتاه كاربرد دارد و موجـب تقويـت            اين بدان معنا است كه روش شيميايي فقط در دامنه          .شود  مي

توان گفـت   مي. بدين ترتيب، در دوران اوليه حيات پيشرفته، دستگاه عصبي به وجود آمد       . شود  ها مي   پيام
شـبكه  «ه عنـوان     گونه ساختار را كه ب      اين. اند  هاي اوليه به يك شبكه گسترده در بدن متصل بوده           نورون

توان در بعضي موجودات خاردار، ماننـد سـتاره دريـايي و              شناخته شده، امروزه نيز مي    » عصبي گسترده 
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  ]4. [شقايق دريايي مشاهده كرد
شبكه عـصبي   «رفته پيدا شدند كه موجب تشكيل         ها رفته   هايي از نورون    اما براي اكثر جانداران، گروه    

هـا،    ن بتواند عمل پردازش اطالعات را در كنار عمل فرستادن آن          اين امر سبب شد تا بد     . شدند» مركزي
 بـه آن را حتـي در مـوارد           انجام دهد و در نتيجه جانداران قابليت تشخيص شرايط محيطـي و واكـنش             

هـا ـ سـازنده اولـين      تري از نـورون  هاي تخصصي همچنين رفته رفته گروه. سخت و پيچيده دارا شدند
  . هاي دهان و چشم به رشد و تكامل رسيدند هاي مغز ـ در نزديكي نمونه

بر نظـر بـسياري از      بنـا . هاي امروزي در ارتباط با ايـن لحظـه حـساس بـسيار مـبهم هـستند                  نظريه
شود و احتماالً نيـاي     شناخته مي » اوربيالترين«مانند كه با نام        در موجودي كرم   اين فرآيند شناسان،    زيست

هـر  . تنان و حشرات بوده است، به تكامل رسيده است          اران، نرم د  بسياري از موجودات امروزي نظير مهره     
طور مرمـوزي نـوع ناقـصي از ايـن            اي از فرزندان مستقيم اين موجود به نام كرم بلوط، به            چند كه گونه  

وقت صاحب يـك مغـز كامـل          ها هيچ   ممكن است كه اوربيالتريان   . شبكه نوروني مركزي را دارا هستند     
طور مستقل مغز خود را تكامل بخـشيده باشـند؛ امـا              وادگان اين موجودات به   نشده باشند و هر يك از ن      

اند و در نتيجه نقصي ژنتيكي، از         هاي بلوطي اوليه داراي نوعي مغز بوده        البته اين هم ممكن است كه كرم      
  . دستش داده باشند

 موجـودات اوليـه     اين. داران اوليه بوده است     به هر حال، يك سيستم مركزي مغزمانند در اختيار مهره         
گيرنـد    موجوداتي فاقد آرواره كه آب دريا را مي       : اند  هاي امروزي بوده    مانند احتماالً شبيه نيزه ماهي      ماهي

هاي نخاعي اسـت،      ها كامالً فاقد رشته     ماهي  مغز نيزه . كنند  و از موجودات مغذي موجود در آن تغذيه مي        
راي مثال، مغز پسين وظيفه كنترل كردن شنا كردن را          ب: اند  ويژه مغز در آن آشكار شده     ق  هر چند كه مناط   

: گويـد   از دانشگاه كاليفرنيـا مـي     » ليندا هالند «. گرفته و مغز پيشين وظيفه ارتباط با دنياي خارج        بر عهده   
سيستم عصبي اين جاندار، در مقايسه با سيستم پيشينيانش، مانند بناي كليساي جامع نـوتردام در برابـر                  «

  » .ات استكليساي يكي از ده
 

  : بجزهاي زير وجود دارد،  در متن فوق، اطالعات كافي براي پاسخ دادن به همه پرسشـ 6
  اند؟  آيا جانداران اوليه، داراي يك سيستم مركزي مغزمانند بوده) 1  
  شود؟  هاي الكتريكي از كجا ناشي مي توانايي ارسال تكانه) 2  
  هاي عصبي چگونه به وجود آمدند؟  شبكه) 3  
  هايي داشتند؟  ها چه قابليت  ميليون سال پيش، سلول850در ) 4  

  دهد؟  ـ كدام مورد، ارتباط پاراگراف اول متن با ادامه آن را به خوبي نشان مي7
  . شود هايي انجام مي گيري ها در ادامه متن، نتيجه دهد كه با استفاده از آن هاي مشخصي ارائه مي مثال) 1  
  . شود و هم به نوعي مخالفت كند كه در ادامه متن هم از آن حمايت مي اي را بيان مي نكته) 2  
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  . دهد آيد را تشكيل مي كند كه پايه و اساس آنچه در ادامه متن مي فرضي را بيان مي) 3  
ي و تجربـي    آيد، چنـدان پـشتوانه علمـ        كند كه در مقايسه با آنچه در ادامه متن مي           اي را بيان مي     نكته) 4  

  . ندارد
  ، كدام است؟ 21در سطر » اين فرآيند«ـ منظور از عبارت 8

  ها در نزديكي دهان و چشم  پيدايش نورون) 1  
  بروز قابليت تشخيص شرايط محيطي در جانداران ) 2  
  آغاز فرآيند فرستادن و پردازش اطالعات در بدن ) 3  
  تشكيل شبكه عصبي مركزي ) 4  

  تواند اضافه شود؟  اند، مي  هاي متن كه با شماره مشخص شده يك از بخش ـ جمله زير، به كدام9
  » .كند آور جلوه نمي رسان، امري شگفت هاي پيام ها به سلول بدين ترتيب، تبديل برخي سلول«

  1] (3[  2] (2[  3] (1[  4] (4[  
يـه، صـحيح    ـ بر اساس متن، كدام مورد، در خصوص يك سيستم مركزي مغزمانند در جانداران اول              10

  ؟ نيست
  . هاي نخاعي است هاي متمايز تشكيل شده و داراي رشته از بخش) 1  
  . ها در اثر برخي عوامل، ساختار مغزمانند خود را از دست دادند برخي از آن) 2  
  . ها اولين موجوداتي بودند كه صاحب يك سيستم مركزي مغزمانند شدند ماهي نيزه) 3  
  . ز كامل استهاي يك مغ داراي پيچيدگي) 4  
  
  

  : راهنمايي
هاي اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شده، مـورد                 براي پاسخگويي به سؤال   

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        قعيتهر سؤال را با دقت بخوانيد و با توجه به وا          . 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

 

كنند كـه     ـ توليدكنندگان ژاپني، در حال حاضر، اكثر ژنراتورهاي انرژي خورشيدي دنيا را توليد مي             11
با اين حال، توليدكنندگان اروپايي در حال قدرت گـرفتن هـستند و             . شود  ها به اروپا صادر مي     بيشتر آن 

گـذاري    دولت ژاپن به دنبال سـرمايه     . احتماالً در نهايت، قسمت اعظم بازار را از آنِ خود خواهند نمود           
يـن ابتكارهـا    چنانچـه ا  . روي ابتكارهايي است كه استفاده از انرژي خورشيد در ژاپن را تشويق نمايد            

  منطقي : دومبخش 
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موفق به افزايش تقاضا براي ژنراتورهاي انرژي خورشيدي شوند، توليدكنندگان ژاپنـي مطمئنـاً سـطح                
  .............. . كه  توليد قابل توجهي را حفظ خواهند كرد، چون

  كند؟  كدام مورد، به بهترين شكل منطقي، استدالل فوق را كامل مي

دي در تبديل انرژي خورشيد به نيروي برق، به شـكل گذشـته،             كارآمدي ژنراتورهاي انرژي خورشي   ) 1  
  . در حال بهبود و توسعه نيست

برنـد، توليدكننـدگان      طور كه توليدكنندگان اروپايي از برخي مزاياي رقابتي در اروپـا بهـره مـي                همان) 2  
  . ژاپني نيز در كشور خود از چنين امتيازي برخوردار هستند

كـارگيري ابتكارهـايي هـستند تـا اسـتفاده از انـرژي               حال حاضر در حال بـه     هاي اروپايي، در      دولت) 3  
  . خورشيدي را در اروپا تشويق نمايند

برخي توليدكنندگان ژاپني، به طور قابل توجهي توليدات خود را در طي چند سـال گذشـته افـزايش        ) 4  
  . اند داده

، عملكرد ريه فرد بهتر است؛ كـه ايـن          ها و امالح در خون بيشتر باشد        ـ هر چه ميزان برخي ويتامين     12
طـور متوسـط،      بـه . شود  گيري مي   نمايد، اندازه   عملكرد، با ميزان هوايي كه فرد در هر ثانيه استنشاق مي          

لـذا  . تـر اسـت   طور قابـل تـوجهي پـايين     عملكرد ريه در افراد سيگاري نسبت به افراد غيرسيگاري، به         
 افزايش مصرف غذاهايي است      كرد ريه در افراد سيگاري،    پرواضح است كه يك راه براي باال بردن عمل        

  .ها و امالح، غني باشند كه از نظر اين ويتامين

  كند كه استدالل فوق، بر آن مبتني است؟  اي را بيان مي يك از موارد زير، فرضيه كدام
معموالً بهتـر از    ها و امالح است،       ها غني از ويتامين     عملكرد ريه در افراد سيگاري كه رژيم غذايي آن        ) 1

  . هايي است كه داراي رژيم غذايي تقريباً مشابه هستند غيرسيگاري
هـا و   ها، تمايل بيشتري به استفاده از رژيم غذايي غني از ويتامين ها در مقايسه با غيرسيگاري     سيگاري) 2

  . مواد معدني دارند
طـور كلـي غيـر از         ي هـستند، بـه    افرادي كه در رژيم غذايي خود، دچار كمبود ويتامين و مواد معـدن            ) 3

  . نقصان عملكرد ريه، مشكل سالمتي ديگري ندارند
ها و مواد معدني مفيد به جريان خون جلـوگيري            كشيدن سيگار، مواد شيميايي را كه از ورود ويتامين        ) 4

  . كند كنند، در بدن توليد نمي مي
بـا ايـن    .  خودكفا بـوده اسـت     براي مدتي طوالني در زمينه گندم و گوشت تا حدي         » الف«ـ كشور   13

. وجود، از آنجا كه درآمد سرانه در اين كشور به سمت ميزان متوسـط جهـاني رو بـه افـزايش اسـت                      
مصرف سرانه گوشت هم به سمت ميزان متوسط جهاني رو به رشد گذاشته است و بـراي توليـد يـك                     

 م رو به افـزايش اسـت در  در نتيجه، چون درآمد سرانه مرد. كيلو گوشت، چندين كيلو گندم الزم است 
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به زودي مجبور خواهـد بـود يـا گنـدم يـا      » الف«يابد، كشور   كه توليد داخلي گندم افزايش نمي       حالي
  . گوشت و يا هر دو را وارد كند

  اي است كه استدالل فوق، بر آن مبتني است؟  يك از موارد زير، فرضيه كدام
طور چشمگيري مصرف     دهند، به    را افزايش مي    كه مصرف گوشت خود     »الف«آن دسته از مردم كشور      ) 1

  . گندم را كاهش نخواهند داد
نسبت بـه درآمـد سـرانه توليدكننـدگان گنـدم آن            » الف«درآمد سرانه توليدكنندگان گوشت در كشور       ) 2

  . كشور، با سرعت بيشتري در حال افزايش است
ـ »الف«مصرف سرانه گوشت در كشور     ) 3 اً بـه ميـزان يكـساني در حـال     ، در تمام سطوح درآمدي، تقريب

  . افزايش است
  .  صرف غذا شود واردات گندم يا گوشت، باعث نخواهد شد كه درصد بسيار باالتري از درآمد مردم،) 4

نمايد و گروهي از اين حيوان كـه در كنـار هـم               ـ موش صحرايي چمنزار در طي سال توليدمثل مي        14
هاي صحرايي    موش. باشد  ترده با دو يا چند بچه موش مي        عمدتاً شامل يك خانواده گس      كنند،  زندگي مي 

كنند و از بهار تـا اوايـل          هاي بزرگ زندگي مي     چمنزار، معموالً از اواخر پاييز تا پايان زمستان در گروه         
نوسانات فصليِ اندازه گروه، احتماالً به دليل       . كنند  تري زندگي مي    هاي كوچك   ها در گروه    پاييز، اكثر آن  
كه صحيح    يك از موارد زير، در صورتي       كدام. باشد  هاي اين حيوان مي     ومير بچه   ي در مرگ  تغييرات فصل 

  باشد؟  ترين تأييد براي توضيح باال مي  قوي فرض شود،
هاي صحرايي چمنزار هوا سرد است و دماي آن تا زير نقطه انجمـاد پـايين                  زمستان در زيستگاه موش   ) 1

  . آيد مي
هـاي صـحرايي چمنـزار، بيـشترين تعـداد            ل تابستان است كه جمعيت موش      فقط در طول بهار و اواي       )2

  . شود موش صحرايي جوان را شامل مي
  . هاي موش صحرايي چمنزار، فقط از بهار تا اوايل پاييز فعال هستند مارها، شكارگر اصلي بچه) 3
  . كند يير ميطور قابل توجهي، از نظر تعداد، سال به سال تغ جمعيت موش صحرايي چمنزار، به) 4

ـ يكي از مناطق ساحلي پرطرفدار، براي مدتي طوالني، يـك برنامـه غـذايي را كـه در آن، روزانـه       15
ها، نيمي از غذاي خود را        شود، اجرا كرده است و بسياري از دلفين         ها داده مي    چندين بار ماهي به دلفين    

هـاي    برند، دلفين   برنامه غذايي سود مي   هايي كه در وهله اول از اين          اگرچه دلفين . كنند  آنجا دريافت مي  
  هـا،   هـاي آن    اند، اما اميد به زندگي در بچـه         بالغ و بزرگسالي هستند كه سالم بوده و عمر طوالني داشته          

  . كنند، كمتر است هايي كه در حيات وحش تغذيه مي هاي دلفين نسبت به بچه
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  ترين توضيح بـراي اميـد بـه زنـدگيِ            مناسب  كه صحيح فرض شود،      در صورتي   يك از موارد زير،     كدام
  كنند؟   از برنامه غذايي فوق استفاده مي هاي ديگر، هايي است كه در مقايسه با دلفين هاي دلفين كمترِ بچه

 زمان كمتري را بـراي آمـوزش مـاهيگيري در            كنند،  الذكر تغذيه مي    هاي بالغ كه در سواحل فوق       دلفين) 1
  . كنند يهاي خود، صرف م حيات وحش به بچه

كنند، در درياهاي آزاد دور از ساحل، نسبت به بـسياري از ديگـر    هايي كه دلفين شكار مي     كوسه ماهي   )2
  . شوند كنند، كمتر يافت مي ها تجمع مي مناطق درياهاي آزاد كه دلفين

در حيـات  هـا   هايي هستند كه دلفين  از نوع همان ماهي     شوند،  ها داده مي    هايي كه ساحل به دلفين      ماهي) 3
  . كنند وحش صيد مي

هاي خود را در آنجا       هايي هستند كه بچه     كنند، ماده   هاي بالغي كه در ساحل تغذيه مي        بسياري از دلفين  ) 4
  . كنند بزرگ مي

اكسيد كـربن اضـافي از جـو زمـين بـا              هايي براي از بين بردن دي       ـ دانشمندان در حال بررسي راه     16
يك طرح براي رسيدن به اين هدف، ايجاد مزارع شناور خـزه            . ندافزايش جذب آن، توسط گياهان هست     

توان آن را سوزاند و بـه عنـوان سـوخت     ميرد، مي كه خزه دريايي مي وقتي. ها است  دريايي در اقيانوس  
  .استفاده كرد

ترين ضعف در طـرح فـوق         دهنده جدي   كه صحيح فرض شود، نشان      يك از موارد زير، در صورتي       كدام
   است؟
 ميليـارد   5شود، اما فقط حـدود        اكسيد كربن به درون جو زمين آزاد مي          ميليارد تن دي   7نه حدود   ساال) 1

  . شود تن توسط گياهان جذب مي
اكسيد كربني كه در زمـان حيـات خـود            شود، برابر با مقدار دي      كه يك خزه دريايي سوزانده مي       وقتي) 2  

  . دهد اكسيد كربن انتشار مي كند، دي جذب مي
 اگر مزارع خزه دريايي، اثربخشي خود را ثابت نمايند، برخي مردم تمـايلي بـه روي آوردن بـه                    حتي) 3  

  . اين نوع سوخت نشان نخواهند داد
  . باشند برخي مناطق اقيانوس در نيمكره جنوبي، داراي امالح الزم براي مزارع بزرگ خزه دريايي نمي) 4

كنـد كـه      مند، هورموني ترشح مي     ار ظريف و نظام   ـ قلب انسان، به عنوان قسمتي از يك سيستم بسي         17
بدن به مقدار بـسيار كمـي از   . كند كند را كنترل مي مقدار نمك و حجم خوني كه درون بدن گردش مي       

اين هورمون، نقش بسيار مهمي در تنظيم فشار خون دارد و به مقادير زيادي، در                . اين هورمون نياز دارد   
  .شود يده ميخون افراد مبتال به حمله قلبي د

  يك از موارد زير هم، صحيح است؟  كه اطالعات فوق صحيح فرض شود، كدام در صورتي
  .تأثيرات مقدار كمي از اين هورمون، براي مدت طوالني در بدن باقي خواهد ماند) 1
  . شود مقادير زياد اين هورمون، باعث وقوع حمله قلبي مي) 2
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ط قلب، كمبودي وجود داشته باشد، نتيجـه كـاهش فـشار            چنانچه در مقدار هورمون ترشح شده توس      ) 3
  . خون خواهد بود

باشد، به عنوان قلب مصنوعي استفاده شود، مطمئناً قـادر   اي كه فقط يك پمپ مكانيكي مي       اگر وسيله ) 4  
  . به انجام تمامي وظايف قلب انسان نخواهد بود

ازمان هواشناسي به عمل آمد، نشان داد       هاي رادار حسگر طوفان متعلق به س        ـ آزمايشي كه از سيستم    18
 برابـر قابـل اعتمـادتر       10اي جديد،     كه سيستمِ متعلق به حدود پنجاه سال قبل، نسبت به سيستمِ رايانه           

بنابراين فنĤوري به كار رفته در سيستمِ جديد رادار، از پيچيدگي و كارآمدي كمتـري نـسبت بـه                 . است
  . ار رفته در رادار پنجاه سال قبل برخوردار استآوري به ك فن

  هاي ضعيف زير، وابسته است؟  يك از فرضيه گيري فوق، به كدام نتيجه
آوري به كار رفته در رادارهاي تشخيص طوفان، از روي قابليت اعتماد              ميزان پيچيدگي و كارآمدي فن    ) 1

  . سيستم، قابل تعيين است
هاي رادار جديد تشخيص طوفان هستند كه         ل حاضر عنصر اصلي سيستم    اي، در حا    افزار رايانه   سخت) 2  

  . شوند بيني هوا استفاده مي هاي پيش توسط سازمان
بيني الگوهـاي آب و هـوايي،         ها در پيش    هاي رادار تشخيص طوفان، با دقت آن        قابليت اعتماد سيستم  ) 3  

  . قابل تعيين است
  . قابل تعيين است ها،  وفان، با تعداد دفعات خرابي آنهاي رادار تشخيص ط قابليت اعتماد سيستم) 4  

نام كرده بودنـد،      ـ استادان رياضي، برخي از دانشجويان خود را كه در درس حساب ديفرانسيل ثبت             19
چـون  . شـد، شـركت دادنـد       در يك كارگاه كوچك مطالعه گروهي كه توسط دانشجويان هدايت مـي           

نسبت به دانـشجوياني كـه در آن كارگـاه شـركت نكـرده        كنندگان در كارگاهي آموزشي فوق،  شركت
بودند، ميانگين نمره باالتري كسب كردند، گروه رياضي اين عملكرد برتر دانشجويان را به شـركت در                 

  . دهد  نسبت مي كارگاه آموزشي ذكر شده،
   زيـر، هـاي  يك از فرضـيه  بر كدام . گونه كه در مطالب فوق ذكر شده است         استدالل گروه رياضي، همان   

  متكي است؟ 
يك از دانشجوياني كه در كارگاه آموزشي شركت كردند، تصميم نگرفتند در درسي ديگر مـرتبط                  هيچ) 1

  . شركت كنند تر باشد،  با رياضيات كه نسبت به حساب ديفرانسيل پيشرفته
گـر، نـه     در ابتداي دوره نـسبت بـه دانـشجويان دي           دانشجوياني كه در كارگاه آموزشي شركت كردند،      ) 2

  . آمادگي يادگيري بيشتري داشتند و نه داراي انگيزه باالتري بودند
تـأثير منفـي قابـل      . مدت زماني كه دانشجويان در كارگاه آموزشي حساب ديفرانـسيل صـرف كردنـد             ) 3

  . ها در ديگر دروس نداشت توجهي در علمكرد آن
  . شكل براي استادان رياضي استتدريس حساب ديفرانسيل به گروه زيادي از دانشجويان، كاري م) 4



   استعداد تحصيلي) نيمه متمركز(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره   106

www.masihkhah.com  

سازد كه فردي كه تحت آزمايـشات         ـ مقدار كمي از يك آرامبخش معروف، اين امكان را فراهم مي           20
ــد  ايــن دارو مــي. كــه دروغ آشــكار شــود، دروغ بگويــد ســنجي قــرار دارد، بــدون ايــن دروغ توان

كه   كند، پنهان كند بدون اين       مي گيري  سنج تشخيص داده و اندازه      هاي اضطرابي را كه دروغ      العمل  عكس
  . همچنين اين دارو، در كاهش اضطراب روزانه مؤثر است. اثرات جانبي داشته باشد

  ............. . كه  هاي متن فوق، عبارت است از اين يكي از فرضيه
  .  كاري منطقي نيست كاهش اضطراب در تمامي كارهاي روزمره،) 1
  . باشند ر براي اضطراب ميها هميشه درماني مؤث آرامبخش) 2
  . شود، مشابه اضطراب روزانه است گيري مي سنج اندازه اضطرابي كه توسط يك دروغ) 3
هايي از اضطراب از خود نشان        گويند، هميشه نشانه    سنجي دروغ مي    افرادي كه در حين آزمايش دروغ     ) 4

  . دهند مي
 

  

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

  . صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيد
  .  پاسخ دهيد25 تا 21با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

 

زمـاني،  )  لزوماً بـه ترتيـب     نه(هاي خانوادگي     پنج نفر به اسامي سعيد، ناصر، پيمان، مريم و ترانه با نام            
هاي زرد، سبز،     هايي به رنگ    را روي يك طرف برگه    هاي خود     الي، رضايي و كمالي، ابتدا نام     آقايي، جم 

طور تصادفي، يك برگه      ها را داخل يك ظرف ريخته و هر فرد به           سپس آن . نويسند  آبي، قرمز و سفيد مي    
ن نـام   در خصوص نوشت  . نويسد  دارد و پشت آن برگه، نام خانوادگي خود را مي           را از داخل ظرف برمي    

  : و نام خانوادگي اين پنج نفر، اطالعات زير موجود است
 .  روي برگه سبز نوشته شده است باشد، نام كوچك آقاي جمالي كه ناصر نمي •

 . يك طرف برگه سفيد، مريم و طرف ديگر آن، زماني درج شده است •

دگي يك  اي، نام كوچك يك خانم درج شده باشد، پشت آن، نام خانوا             اگر روي يك طرف برگه     •
 . مرد درج شده است

 . اند هاي سبز و زرد نوشته هاي خانوادگي خود را روي برگه پبمان و سعيد، به ترتيب نام •

توان نام و نام خانوادگي يكي        ، مي )از راست به چپ   (هاي زرد و قرمز       با كنار هم قرار دادن برگه      •
 . از اين افراد را خواند

 

  اشد، نام خانوادگي سعيد، كدام است؟ ـ اگر نام خانوادگي پيمان، رضايي ب21
  جمالي ) 4  زماني ) 3  آقايي ) 2  كمالي ) 1   

  تحليلي : سوم بخش 
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  ـ اگر نام كوچك زماني، روي برگه قرمز نوشته شده باشد، نام كوچك جمالي، كدام است؟ 22
  . توان تعيين كرد نمي) 1  
  سعيد ) 2  
  . تواند روي برگه قرمز نوشته شده باشد نام كوچك زماني، نمي) 3  
  پيمان ) 4  

  اي كه نام خانوادگي ناصر روي آن نوشته شده است، به كدام رنگ است؟  ـ برگه23
  سفيد ) 2    . توان تعيين كرد نمي) 1  
  آبي ) 4    قرمز ) 3  

تواند نام و نام خانوادگي فردي باشد كه هر دو مشخـصاتش، پـشت و روي يـك                    ـ كدام مورد، مي   24
  برگه، نوشته شده است؟ 

  سعيد رضايي) 4  پيمان رضايي) 3  سعيد جمالي ) 2  ي پيمان جمال) 1  
  سعيد است و روي برگه قرمز نوشته شده است؟ ـ در چند حالت مختلف، نام كوچك كمالي، 25

  صفر ) 4  2) 3  1) 2  3) 1  

  .  پاسخ دهيد30 تا 26با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

 

 4 و   3،  2،  1هاي    ل، به ترتيب با طو    D و   A  ،B  ،Cچهار زنجير   
هـايي كـه مطـابق شـكل          متري، قرار است از يك سر به مـيخ        

روبرو، در يك راستاي عمودي و بـه فواصـل يـك متـري از               
هاي   اند، با رعايت محدوديت     يكديگر روي ديواري نصب شده    

  . زير، آويزان شوند
 .تواند آويزان شود به يك ميخ دو زنجير نمي •

 . تواند آويزان شود هاي فرد مي  فقط به ميخDزنجير  •

 .  نبايد روي يكديگر قرار بگيرندC و Aزنجيرهاي  •

 .  قرار بگيردB، دقيقاً بايد وسط زنجير Cسر آويزان زنجير  •

 

   از كدام ميخ آويزان شده است؟ C قرار بگيرد، زنجير B، روي زنجير Dاگر يك متر انتهايي زنجير ـ 26
  2) 2    . توان تعيين كرد نمي) 1  
  3 (3    4( 1   

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 
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   آويزان شده باشد، باالترين زنجيري كه نصب شده است، كدام است؟ 3 از ميخ شماره Dـ اگر 27
  C) 2    . توان تعيين كرد نمي) 1  
  3 (D    4 (A  

هـا نـصب       روي آن  D و   Aهايي كه زنجير       آويزان شده باشد، فاصله ميخ     B از وسط زنجير     Dـ اگر   28
  اند، از يكديگر، چند متر است؟  شده
  1 (4  2 (2  3 (3   4 (1  

، كـدام وضـعيت را      B و   D، فقط يك زنجير آويزان باشد، زنجيرهاي        4 و   3ـ اگر از حد فاصل ميخ       29
  نسبت به هم دارند؟ 

  1 (B باالتر از Dنصب شده ولي روي هم قرار ندارند  .  
  2 (B باالتر از Dنصب شده و يك متر روي هم قرار دارند  .  
  3 (Bتر از   پايينDه ولي روي هم قرار ندارند نصب شد.  
  4 (Bتر از   پايينDنصب شده و يك متر روي هم قرار دارند .  

   آويزان شده باشد؟3 از ميخ شماره تواند نميـ كدام زنجير، 30
  1 (D  2 (B  3 (C  4 (A  

 

 
  

  : راهنمايي
عداد هـاي كمـي، اسـت       اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سؤاالت كمي، شامل مقايـسه            

  . ، تشكيل شده است...عددي و رياضياتي، حل مسأله و
  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
وانيد و جـواب هـر سـؤال را در پاسـخنامه        را به دقت بخ    34 تا   31هر كدام از سؤاالت     : راهنمايي

  . عالمت بزنيد

 

به جاي عالمت سـؤال، كـدام عـدد بايـد قـرار             . هاي زير، ارتباط خاصي برقرار است       تساويبين  ـ  31
  بگيرد؟ 

  1 (24  
  2 (21  
  3 (20  
  4 (40  

  كميتي : بخش چهارم 

28  =  6  –  8  

20  =  4  –  6  

12  =  2  –  4  

  =  3  –  7 ? 
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دهد كه يكي پر و ديگري تـا نـصف            به هم چسبيده را نشان مي     ـ شكل زير، دو مخزن آب مشابه و         32
اگر سرعت خروج آب از مخزن پر، شش برابر مخزن ديگر باشد و همزمان شيرها باز شـوند،                  . آب دارد 

شود، چند درصـد از آب موجـود در مخـازن تخليـه شـده                 ها با هم برابر مي      كه سطح آب مخزن     زماني
  است؟ 

  1 (6/46  
  2 (2/42  
  3 (8/48  
  4 (4/44  

 

 Aهر سه قطره آبي كه از سـوراخ         .  داراي نشتي است   C و   A  ،Bـ كف يك ظرف آب، از سه نقطه         33
 B قطـره از سـوراخ   4چكـد،      مـي  C قطره آبي كـه از سـوراخ         6 و هر    B قطره از سوراخ     5چكد،    مي
 قطـره   چنـد B قطره آب بچكد، از سـوراخ      210 مجموعاً   C و   Aهاي    كه از سوراخ    پس از آن  . چكد  مي

  آب چكيده است؟ 
  1 (120  2 (100  3 (60  4 (80  

 دقيقه شير خروجي استخر باز شود و سپس شـير خروجـي بـسته              10اگر  . ـ استخري پر از آب است     34
حـال اگـر    . يابد  متر كاهش مي     سانتي 10تخر باز شود، ارتفاع سطح آب        دقيقه شير ورودي اس    20شده و   

 دقيقه شير ورودي استخر باز شود، ارتفـاع         10 دقيقه شير خروجي آب باز شود و سپس بسته شده و             20
  يابد؟  متر كاهش مي سطح استخر چند سانتي

  15) 4  . توان تعيين كرد مين) 3  40) 2  30) 1  

و » الـف «، شامل دو مقدار يا كميت هستند، يكي در ستون           36و   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 » لفا«  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«   اگر مقادير دو ستون ••••   
  و » الـف «اي را بين مقـادير دو سـتون           ر سؤال، نتوان رابطه     اگر براساس اطالعات داده شده د       ••••   

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

  .  چهار عدد طبيعي متوالي باشندt و x ،y ،zفرض كنيد ـ 35
  ب    الف

ترين و  ضرب بزرگ حاصل
  ترين عدد، به عالوه يك  كوچك

  
ضرب دو عدد  حاصل

  ه يك ديگر، به عالو
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 و  ABCFهـاي     ـ در شكل زير، چهارضلعي    36
CDEF    هاي دو مثلث      مستطيل هستند و مساحت

ACE و BDEيكسان است  .  
 

 

  ب    الف
  مساحت مثلث 

ACE 

مساحت مستطيل   
ABCF 

 

هـاي    هاي زير به سؤال     متن زير را به دقت بخوانيد و براساس اطالعات موجود در جدول           : راهنمايي
  .  پاسخ دهيد40 تا 37

 

از ايـام تعطـيالت      پس. باشد   مي E و   A  ،B  ،C  ،Dيك ايستگاه پرداخت عوارض، داراي پنج خروجي        
نمـودار سـمت    . هـا مـشخص شـد       هاي تعداد خودروي عبوري از اين خروجي        نوروز، نتايج آمارگيري  

هـا و جـدول سـمت چـپ، نـسبت       راست، درصد تعداد خودروهاي عبوري از هر كـدام از خروجـي       
سوز و همچنين نسبت خودروهاي با راننده مرد به خودروهاي بـا      سوز به دوگانه    ري تك خودروهاي عبو 

  .  عبور كرده استCسوز از خروجي   خودرو تك4230همچنين . دهد راننده زن را نشان مي
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  تواند مرد بوده باشد؟   مي اند،  گذشتهCسوز كه از خروجي  راننده حداكثر چند خودروي دوگانهـ 37
  1( 2256  2 (2538  3 (4512  4 (3614  

  ، زن بوده است؟ Dسوز عبوري از خروجي  ـ راننده حداقل چند خودروي دوگانه38
  1 (1692  2 (2924  3 (5838  4 (5828  

  اند؟   عبور كردهC و Bهاي  راننده زن، از خروجي ـ به طور ميانگين، چند خودرو با39
  1 (6768  2 (5640  3 (4512  4 (5076  

   باشد؟ نكردهسوز با راننده زن عبور  وي دوگانهركدام خروجي ممكن است، خودـ از 40
  1 (A  2 (B  3 (D  4 (C  

A B 

F C 

E  D 

  سوز هدوگان  سوز تك  
راننده 

  مرد

راننده 

  زن

  A  1  5  4  1خروجي 

  B  2  3  2  1خروجي 

  C  5  3  1  2خروجي 

  D  1  1  3  5خروجي 

  E  2  4  5  4خروجي 

 



 111   ـ گروه دامپزشكي  1392سال 

 

www.masihkhah.com  

  
  
  
  
  
  

  متن اول
  : خالصه متن

تـر، در آخـرين و    هـاي كـارگر بزرگتـر و ورزيـده       مورچـه : تحقيقات دكتـر نيگـل فـرانكس      : پاراگراف اول 
  . شوند ترين مراحل نبرد وارد عمل مي حساس

» دار  هـاي بـرده     مورچـه «تـوان در ميـان        گونه مورچگان را مـي      انسانيكي ديگر از رفتارهاي     : گراف دوم پارا
  . مشاهده كرد) »از طريق تبليغاتسربازگيري داوطلبانه «مشابه فرايند (

تـر بـه جنـگ        هـاي كـوچكتر و مـسن        ابتدا مورچه : ها و مورچگان    تفاوت فنون رزمي انسان   : پاراگراف سوم 
  . تر و بزرگ تر هاي جوان شوند و در زمان حساس جنگ، مورچه فرستاده مي

 

   3ـ گزينه 1
خيلي به هم نزديـك هـستند و درصـورت نبـود هـر كـدام، ديگـري بـه راحتـي                      ) 4(و  ) 3(عمالً دو گزينه    

  . داد) 3(توان شانس بيشتري به گزينه  اما با توجه به جمله اول متن، مي. توانست گزينه صحيح باشد مي
   1نه  گزيـ 2

كنـد، ولـي در پـاراگراف         گونه مورچگان در هنگام جنگ صحبت مي        پاراگراف دوم در مورد رفتارهاي انسان     
  . كند ها را بيان مي هاي رفتارهاي رزمي مورچگان در قياس با انسان سوم، يكي از تفاوت

  1ـ گزينه 3 
   .در ابتداي جمله اشاره دارد» ها الروها و تخم«به عبارت » ها آن«ضمير 

  2ـ گزينه 4
���� I -       در پاراگراف دوم به اين شـباهت در بخـش           . صحيح است  .غلبه بر دشمن بدون جنگ و خونريزي 

  . به آن اشاره كرده است» سربازگيري داوطلبان از طريق تبليغات«
���� II -  در پـاراگراف اول بـه      . تاسـ  صـحيح    .تر در جنـگ     كنندگي اعضاي برتر و ورزيده      قدرت تعيين

از جمله آغازين پاراگراف دوم   . تر در جنگ اشاره شده است       هاي ورزيده   كنندگي مورچه   قدرت تعيين 
يكـي  «: باشـد  گونه مورچگـان مـي   هاي انسان توان تشخيص داد كه پاراگراف اول نيز جزو ويژگي     مي

  »...گونه مورچگان از رفتارهاي انسانديگر 

  ـ گروه دامپزشكي1392پاسخ سال 

  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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���� III -   در پـاراگراف سـوم، ايـن موضـوع بـه           .  صـحيح نيـست    .يروهاي جنگي به كارزار    ترتيب اعزام ن
  . ها و مورچگان اشاره شده است صورت تفاوت فنون رزمي انسان

  . باشند گونه مورچگان در متن، مي  جزو رفتارهاي انسان(II) و (I)هاي  لذا گزاره
   3ـ گزينه 5

هاي زيـادي بـه فنـون         ها پرداخته است كه شباهت      چهمتن به بررسي نتايج تحقيقاتي درباره فنون جنگي مور        
  . هاي آن نيز اشاره كرده است هر چند در پاراگراف سوم، به تفاوت. ها دارد جنگي انسان

  متن دوم
  : خالصه متن

هاي حيوانات اوليه از توان بالقوه براي برقراري ارتبـاط بـا يكـديگر بـا                  از همان ابتدا، سلول   : پاراگراف اول 
  . هاي شيميايي برخوردار بودند هاي الكتريكي و سيگنال ز تكانهاستفاده ا

هـاي   هاي بلند و سيم مانندي به نام آكسون دارند كه وظيفه انتقال سيگنال         رشتهها،    اين سلول : پاراگراف دوم 
  . ها است الكتريكي بر عهده آن

شـبكه  «دا شدند كه موجب تـشكيل       ها رفته رفته پي     هايي از نورون    براي اكثر جانداران، گروه   : پاراگراف سوم 
  . شدند» عصبي مركزي

بـسيار  ) تشكيل شبكه عصبي مركـزي    (هاي امروزي در ارتباط با اين لحظه حساس           نظريه: پاراگراف چهارم 
  .مبهم هستند

  . داران اوليه بوده است يك سيستم مركزي مغزمانند، در اختيار مهره: پاراگراف پنجم
 

  4ـ گزينه 6
 پاراگراف چهارم و پـنجم بـه ايـن          اند؟   اوليه، داراي يك سيستم مركزي مغزمانند بوده       آيا جانداران ) 1 �

  . سؤال پاسخ داده است
 پاراگراف دوم به ايـن سـؤال پاسـخ داده           شود؟  هاي الكتريكي از كجا ناشي مي       توانايي ارسال تكانه  ) 2 �

  . است
  .  به اين سؤال پاسخ داده استتا سوم پاراگراف اول هاي عصبي چگونه به وجود آمدند؟ شبكه) 3 �
طور كامـل پاسـخ داده         به اين سؤال به    هايي داشتند؟   ها چه قابليت     ميليون سال پيش، سلول    850در  ) 4 �

در خـصوص   . ها اشاره شده است     هاي الكتريكي در سلول     نشده است و صرفاً به قابليت ارسال تكانه       
  . اطالعي در دست نيستها، طبق متن  ساير قابليت

  3ـ گزينه 7
هاي حيوانات اوليه از توان بالقوه براي برقراري ارتبـاط بـا    سلول«: شـود  در پاراگراف اول فرضي بيان مي 

  » .هاي شيميايي برخوردار بودند هاي الكتريكي و سيگنال يكديگر با استفاده از تكانه
  .باشد  بعدي ميهاي  اساس مطالب تشريح شده در پاراگراف كه اين فرض،
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   4ـ گزينه 8
به كليت مطالب مطرح شده در پاراگراف سـوم         ) در جمله قبلي   (»اين لحظه حساس  « و يا    »اين فرايند «واژه  

؛ كـه سـاير   »تشكيل شبكه عصبي مركزي«:  جمله اول آن است  ترين جمله پاراگراف سوم،     اصلي. اشاره دارد 
شم، بروز قابليت تشخيص شـرايط محيطـي در جانـداران،           ها در نزديكي دهان و چ       ش نورون يپيدا(ها    گزينه

  . به تبع اين شبكه عصبي مركزي به وجود آمده است) آغاز فرآيند فرستادن و پردازش اطالعات در بدن
  2ـ گزينه 9

  : ل براي قرار گرفتن اين جمله استبهترين مح] 2[محل 
ز توان بالقوه براي برقراري ارتباط با يكديگر با         هاي حيوانات اوليه ا     بنابراين تقريباً از همان ابتدا، سلول     «

بدين ترتيب، تبديل برخـي     ] 2[. هاي شيميايي برخوردار بودند     هاي الكتريكي و سيگنال     استفاده از تكانه  
هـاي بلنـد و     هـا، رشـته     ايـن سـلول   . كنـد   آور جلوه نمي    رسان، امري شگفت    هاي پيام   ها به سلول    سلول

  » .ها است هاي الكتريكي برعهده آن ند كه وظيفه انتقال سيگنالمانندي به نام آكسون دار سيم
   4ـ گزينه 10
مطابق مطالـب پـاراگراف پـنجم       . هاي نخاعي است    هاي متمايز تشكيل شده و داراي رشته        از بخش ) 1 �

  . صحيح است
راف مطـابق پـاراگ   . ها در اثر برخي عوامل، ساختار مغزمانند خود را از دسـت دادنـد               برخي از آن  ) 2 �

  . چهارم متن، درباره كرم بلوط، صحيح است
در پـاراگراف   . ها اولين موجوداتي بودند كه صاحب يك سيستم مركزي مغزمانند شـدند             ماهي  نيزه) 3 �

  . پنجم به اين موضوع پرداخته است
تن به اين موضوع اشاره نشده است و البته در جملـه            در م . هاي يك مغز كامل است      داراي پيچيدگي ) 4 �

  . كند ها بيان مي ماهي اياني متن، خالف اين ادعا را در مورد نيزهپ
 

  
 

   2ـ گزينه 11
  : توان به صورت زير خالصه كرد متن را مي

 ژاپن توليدكننده اكثر ژنراتورهاي انرژي خورشيدي : در حال حاضر •

 ي تصاحب عمده بازار توسط توليدكنندگان اروپاي: بيني آينده با ادامه روند فعلي پيش •

گـذاري بـر روي ابتكـارات، حفـظ           هاي دولتي ژاپن براي سرمايه      شوقمبيني آينده با اعطاي       پيش •
  بخش عمده سطح توليد فعلي 

هـاي ژاپنـي ثابـت        شود، آن است كه با گسترش حجم بازار، تعداد توليدات شركت            چه از متن استنباط مي      آن
  . يابد ماند، هر چند درصد از توليد بازار كاهش مي مي

  منطقي  پاسخ سؤاالت
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  . زيرا خارج از موضوع متن است. صحيح نيست) 1(زينه گ
مطابق اين گزينه، در صورت افزايش تقاضا در كشور ژاپن، قطعاً خود توليدكنندگان          . صحيح است ) 2(گزينه  

  . ژاپني اين تقاضا را پاسخ خواهند داد
  . زيرا ارتباطي با رونق فروش ژنراتور در كشور ژاپن ندارد. صحيح نيست) 3(گزينه 
گيـري انجـام شـده        هرچند ممكن است گزاره درستي باشد، ولي ارتباطي به نتيجه         . صحيح نيست ) 4(گزينه  
  . ندارد

   4ـ گزينه 12
  : توان به صورت زير خالصه كرد متن را مي

   عملكرد بهتر ريه ⇐ها و امالح معدني  برخي ويتامين: 1مقدمه 
        هواي استنشاق شده عملكرد ريه : 2مقدمه 
    افراد غيرسيگاري <افراد سيگاري : عملكرد ريه: 3مقدمه 

⇐ها و امـالح       مصرف غذاهاي غني از ويتامين    : گيري در افراد سيگاري     نتيجه  عملكـرد ريـه افـراد       ↑
  ↑سيگاري

  . محال به دنبال مفروض پنهان متن هستي
مـتن  ) 3(اين گزاره به طـور ضـمني خـالف مقدمـه            . كند  صحيح نيست، زيرا متن را تضعيف مي      ) 1(گزينه  
  . است
  . صحيح نيست، زيرا ارتباطي با استدالل متن ندارد) 2(گزينه 
  . متن درباره عملكرد ريه صحبت كرده است. صحيح نيست، زيرا خارج از موضوع بحث است) 3(گزينه 
آن است كه كشيدن سيگار مانع از جذب امالح معدني و             در استدالل فوق، فرض بر    .  است صحيح) 4(گزينه  
  . گيري متن در جمله آخر غيرمنطقي خواهد بود در غير اين صورت، نتيجه. شود ها نمي ويتامين

   1ـ گزينه 13
  : كنيم متن را به صورت زير خالصه مي

 واردات گنـدم يـا گوشـت        ⇐ افزايش مصرف سرانه گوشت      ⇐» الف«افزايش درآمد سرانه كشور     
  ) براي توليد هر كيلو گوشت، چند كيلو گندم الزم است، عدم افزايش توليد گندم داخلي(

  : به دنبال مفروض پنهان متن هستيم
       مصرف        ↑مصرف سرانه گوشت  «در استدالل متن فرض بر آن است كه رابطه          . صحيح است ) 1(گزينه  

  . صحيح است» ↑سرانه گندم 
  . توان چنين موضوعي را برداشت كرد زيرا از متن نمي. صحيح نيست) 2(گزينه 
هـاي    هكمتن درباره سرانه مصرف صحبت كرده است و درباره ميزان مصرف در د            . صحيح نيست   )3(گزينه  

  . درآمدي مختلف صحبتي نكرده است
  . زيرا درست يا غلط بودن آن تأثيري بر استدالل نويسنده ندارد. صحيح نيست) 4(گزينه 
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   3ـ گزينه 14
  : توان به صورت زير خالصه كرد استدالل متن را مي

 هاي بزرگتر موش صحرايي  گروه: اواخر پاييز تا زمستان •

  تر  هاي كوچك گروه: بهار تا اوايل پاييز •
  : اي هستيم كه توضيح منطقي براي استدالل فوق باشد به دنبال گزينه

اي در خـصوص دمـاي بـدن و شـرايط             در متن گـزاره   . صحيح نيست، زيرا ارتباطي به متن ندارد      ) 1(گزينه  
  . هاي صحرايي وجود ندارد زندگي موش

  . كند  ميزيرا عمالً استدالل مطرح شده را تضعيف. صحيح نيست) 2(گزينه 
هاي صحرايي در فصل بهار تا اوايـل پـاييز            اين گزاره علت كاهش تعداد بچه موش      . صحيح است ) 3(گزينه  

  . را مارها مي داند
كند كه پيدا كردن يـك رويـه مـشخص            كند و بيان مي     زيرا استدالل را تضعيف مي    . صحيح نيست ) 4(گزينه  

  . هاي صحرايي ممكن نيست براي تعداد موش
  1ه ـ گزين15

  : در متن داريم
هـايي كـه در حيـات      بچه دلفين<ها  هاي آن بچه دلفين:  اميد به زندگي  ⇐ها    برنامه غذايي براي دلفين   

  . كنند وحش تغذيه مي
  : به دنبال يافتن توضيحي براي اين ادعا هستيم

ها را، عـدم آمـوزش مـاهيگيري          بچه دلفين زيرا علت كاهش اميد به زندگي در اين         . صحيح است ) 1(گزينه  
. كنـد  ها به غذا را به طـور كامـل تـأمين نمـي     دقت كنيد كه مطابق متن، اين برنامه غذايي، نياز دلفين  . داند  مي
  . و لذا نياز دارند كه ماهيگيري را ياد بگيرند) كنند نيمي از غذاي خود را از اين طريق دريافت مي(

هـايي كـه در حيـات          اگر اين گزاره صحيح باشد، اميد به زندگي بچـه دلفـين            زيرا. صحيح نيست ) 2(گزينه  
  . كنند بايد كمتر باشد وحش تغذيه مي

  . يك اطالع اضافي است و تأثيري بر روي متن ندارد. صحيح نيست) 3(گزينه 
ـ            يك اطالع جديد است و نمي     . صحيح نيست ) 4(گزينه   دگي تواند دليل موجهي براي كمتر بودن اميد بـه زن

ها داللت دارد كه با نتيجـه مـتن در تـضاد     بلكه اتفاقاً تغذيه مناسب و كافي بچه دلفين  . ها باشد   در بچه دلفين  
  . است

  2ـ گزينه 16
  : در متن داريم

  اكسيد كربن اضافي در جو زمين   كاهش دي⇐ايجاد مزارع شناور خزه دريايي در اقيانوس 
  . توان آن را سوزاند زه دريايي، ميپس از مردن خ
  . اي هستيم كه استدالل فوق را تضعيف كند به دنبال گزينه

 ها    احتماالً مرگ و مير بچه⇐
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اكسيد كربن اضافي در جو زمين را تأييد          صرفاً يك اطالع آماري است و وجود دي       . صحيح نيست ) 1(گزينه  
  . كند مي

كند كه خـزه دريـايي تنهـا          ان مي اين گزاره بي  . كند  صحيح است، زيرا استدالل فوق را تضعيف مي       ) 2(گزينه  
  . كند كند و پس از سوزانده شدن، آن را آزاد مي اكسيد كربن را در خود نگهداري مي دي

زيرا مخالفت برخي مردم، تأثيري بر روي درسـتي يـا غلـط بـودن اسـتدالل فـوق          . صحيح نيست ) 3(گزينه  
  .) هستند كساني كه از اين نوع سوخت، استفاده كنند. (ندارد
  . ها و مناطق بتوان از مزارع خزه دريايي استفاده كرد زيرا شايد در ساير اقيانوس. صحيح نيست) 4(نه گزي
   4ـ گزينه 17

  : در متن آمده است
   كنترل مقدار نمك و حجم خون ⇐ترشح مقدار كم و به اندازه هورمون 

  ↑ن هورمون افراد مبتال به حمله قلبي         مقدار اي
  . اي هستيم كه از اين استدالل نتيجه شود  به دنبال گزينه

  . توان آن را از متن نتيجه گرفت صحيح نيست، زيرا نمي) 1(گزينه 
صرفاً رابطه همبـستگي    » ميزان اين هورمون و احتمال حمله قلبي      «زيرا در متن بين     . صحيح نيست ) 2(گزينه  

  ). نه رابطه عليت(ده شده است تشخيص دا
  . زيرا از متن در خصوص تأثير بيش از حد كم بودن اين ماده صحبتي نشده است. صحيح نيست) 3(گزينه 
كند كه قلب صرفاً وظيفه پمپاژ خون را ندارد و ماننـد يـك                زيرا در متن نيز بيان مي     . صحيح است ) 4(گزينه  

تواند تمـامي     را نيز بر عهده دارد و لذا يك پمپ مكانيكي، نمي          ها    نظام هوشمند، وظيفه كنترل برخي هورون     
  .وظايف قلب را انجام دهد

   1ـ گزينه 18
  : توان به صورت زير خالصه كرد استدالل متن را مي

  اي جديد   سيستم رايانه>سيستم پنجاه سال قبل :  قابليت اعتماد:مقدمه
  اي جديد    سيستم رايانه>سال قبل سيستم پنجاه : آوري  پيچيدگي و كارآمدي و فن:نتيجه

 رابطه همبستگي تـشخيص داده      »↑آوري          پيچيدگي و كارآمدي فن         ↑قابليت اعتماد   «يعني متن بين    
  . است
  . الل ندارندها ارتباطي به استد دقيقاً اين موضوع را بيان كرده است و ساير گزينه) 1(گزينه 

   2ـ گزينه 19
  : در متن، دو جامعه آماري مختلف بيان كرده است

 ) نتيجه بهتر گرفتند. (دانشجوياني كه در كارگاه حساب ديفرانسيل شركت كردند: گروه اول •

 . دانشجوياني كه در كارگاه حساب ديفرانسيل شركت نكردند: گروه دوم •

  »  عملكرد بهتر⇐ارگاه شركت در ك«: لذا گروه رياضي نتيجه گرفت كه
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كنتـرل  (كرديم    براي تأييد اين گزاره، بايد جامعه آماري و عملكرد دو گروه را در ابتداي دوره نيز بررسي مي                 
تر كه از ابتدا عملكـرد بهتـري          تر و با انگيزه     يعني شايد دانشجويان قوي   ). گر در رابطه علّي     متغيرهاي مداخله 

  ) تضعيف استدالل. (اند شتند، در اين دوره شركت كردهنيز دا
اند و عملكرد بهتر، احتماالً       كند كه دو گروه در ابتداي دوره، تقريباً وضعيت مشابهي داشته            بيان مي ) 2(گزينه  

  . به شركت در كارگاه آموزشي مربوط است نه به انگيزه و آمادگي يادگيري بهتر
  4ـ گزينه 20

  : صورت زير خالصه كردتوان به  متن را مي
 عـدم تـشخيص     ⇐ كاهش اضطراب هنگـام دروغ گفـتن         ⇐مقدار كمي از يك آرام بخش معروف        

  دروغ توسط دستگاه 
  . اي هستيم كه مفروض پنهان استدالل فوق باشد به دنبال گزينه

صوص منطقي بودن يا نبودن كاهش اضطراب روزانه صحبت نكرده      زيرا متن در خ   . صحيح نيست ) 1(گزينه  
  . است
  . ها بخش بخش معروف اشاره كرده است نه تمامي آرام زيرا متن به يك آرام. صحيح نيست) 2(گزينه 
  . زيرا متن چنين تشبيهي انجام نداده است. صحيح نيست) 3(گزينه 
سـنجي را بـر پايـه تـشخيص عالئـم             هـاي دروغ    هزيرا متن، اساس عملكرد دسـتگا     . صحيح است ) 4(گزينه  

  .داند اضطراب مي
 

 

  

  25 تا 21بررسي سؤاالت 
 

  : خالصه اطالعات مسأله
  سعيد، ناصر، پيمان، مريم و ترانه :  نفر5ـ نام 1
  رضايي و كمالي زماني، آقايي، جمالي، :  نفر5ـ نام خانوادگي 2
  زرد، سبز، آبي، قرمز و سفيد : ها ـ رنگ برگه3
  . ـ نام كوچك آقاي جمالي ناصر نيست4
  . ـ نام كوچك آقاي جمالي روي برگه سبز نوشته شده است5
  . درج شده است» زماني«و طرف ديگر آن، » مريم«ـ يك طرف برگه سفيد، 6
  . ـ نام كوچك هر خانم با نام خانوادگي يك مرد همراه شده است7
  . استـ نام خانوادگي پيمان روي برگه سبز نوشته شده 8
  . ـ نام خانوادگي سعيد روي برگه زرد نوشته شده است9

  پاسخ سؤاالت تحليلي



   استعداد تحصيلي) نيمه متمركز(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره   118

www.masihkhah.com  

  . ـ نام خانوادگي كسي كه نامش روي برگه زرد نوشته شده، روي برگه قرمز درج شده است10
سـازي مـسأله از جـدول زيـر           براي مـدل  . اين مسأله از نوع چينش دوبعدي و با درجه آزادي گسترده است           

  . كنيم استفاده مي

            نام
            م خانوادگي نا

  سفيد  آبي  سبز  قرمز  زرد  رنگ 
 

بندي   ها، متغير مبنا است كه اطالعات مربوط به نام و نام خانوادگي افراد، بر اساس آن دسته                  رنگ برگه : تذكر
در  (10ها، رنگ قرمز بالفاصله بعد از رنگ زرد درج شده تا بتوان از قيد                 در ضمن در ترتيب رنگ    . شود  مي

  . مسأله بهتر استفاده كرد) جدول
دهـيم و     به منظور وارد كردن اطالعات مسأله در جدول، نام درج شده روي هر برگه را مالك قرار مـي                  

بر ايـن اسـاس   . كنيم تا پي ببريم نام خانوادگي مربوط به هر نام در كدام برگه درج شده است       سعي مي 
  : داريم

   :ها اطالعات مربوط به نام
  (I). ، روي برگه سبز نوشته شده است)سعيد يا پيمان(نام كوچك آقاي جمالي  : 5 و 4قيد   •
  (II). نام مريم روي برگه سفيد نوشته شده است:  6قيد   •

  : هاي خانوادگي اطالعات مربوط به نام
  (III). پشت برگه سفيد، آقاي زماني درج شده است:  7 و 6قيد   •
  (IV). دگي پيمان، پشت برگه سبز نوشته شده استنام خانوا:  8قيد   •
  (V). زرد نوشته شده استنام خانوادگي سعيد، پشت برگه :  9قيد   •

 

      نام

  پيمان/ سعيد 
نام كوچك آقاي (

  )جمالي
(I)  

  مريم  
(II) 

  نام خانوادگي
نام خانوادگي 

  سعيد
(V)  

  
نام خانوادگي 

  پيمان
(IV)  

  آقاي زماني   
(III)  

  سفيد  آبي  سبز  قرمز  زرد  رنگ
 

 نفـر مـرد، در      3از طرفي نـام خـانوادگي هـر         .  نفر ديگر خانم هستند    2 نفر مرد و     3 نفر،   5دانيم از جمع      مي
 خانه خالي مربوط بـه نـام خـانوادگي مـريم و             2ها،    بنابراين در رديف نام خانوادگي    . جدول مشخص است  

  . ترانه است
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  (VI). ه زرد درج شده باشدتواند روي برگ نام ترانه تنها مي:  7قيد   •
  (VII). نام خانوادگي ترانه، پشت برگه قرمز نوشته شده است:  10قيد   •

  (VIII).  نام خانوادگي مريم، پشت برگه آبي درج شده است⇐
ها نوشـته شـده اسـت، بنـابراين          ام برگه  با توجه به اينكه دقيقاً مشخص است نام دو نفر خانم، روي كد             ⇐

  (IX). درج شده است) سعيد، پيمان يا ناصر(حتماً نام يكي از آقايان ) آبي و قرمز(روي دو برگه باقيمانده 
 با توجه به اينكه نام خانوادگي سعيد، پشت برگه زرد و پيمان، پشت برگه سبز درج شـده اسـت، پـس                       ⇐

پس نام و نام خانوادگي يكـي       . است كه پشت برگه سفيد درج شده است       » زماني«وادگي ناصر، قطعاً    نام خان 
  (X). است» ناصر زماني« نفر، 5از اين 

 

  ترانه  نام
(VI)  

  
  پيمان/ سعيد 

نام كوچك آقاي (
  )جمالي

 مريم  

نام 
  خانوادگي

نام خانوادگي 
  سعيد

نام خانوادگي 
  ترانه

  نام خانوادگي 
  پيمان

انوادگي نام خ
  مريم

(VIII)  

آقاي زماني 
  )ناصر(

(X)  
  سفيد  آبي  سبز  قرمز  زرد  رنگ

 

   4ـ گزينه 21
اگر نفر دوم آقاي پيمان رضايي باشد، پس        . (X)دانيم يكي از سه نفر مرد حاضر، آقاي ناصر زماني است              مي

  .  استمردربوط به يك  م»جمالي«، نام خانوادگي )4(دقت كنيد بنابر قيد . نفر سوم قطعاً سعيد جمالي است
   1ـ گزينه 22
 بنابراين روي برگه قرمـز، نـام ناصـر نوشـته شـده              ؛)Xنتيجه  (دانيم، نام كوچك آقاي زماني، ناصر است          مي

توانيم به طـور قطـع آن را           سعيد يا پيمان است، اما نمي       روشن است كه نام كوچك آقاي جمالي،      . (A)است  
  . مشخص كنيم

  ناصر   ترانه   نام
(A) 

  پيمان/ عيد س
نام كوچك آقاي (

  )جمالي
  مريم   

نام 
  خانوادگي

نام خانوادگي 
  سعيد

نام خانوادگي 
  ترانه

  نام خانوادگي پيمان
نام خانوادگي 

  مريم
آقاي زماني 

  )ناصر(
  سفيد  آبي  سبز  قرمز  زرد  رنگ

 

   2ـ گزينه 23
  .  استروشن است كه نام خانوادگي ناصر، زماني است كه پشت برگه سفيد نوشته شده
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   1ـ گزينه 24
با توجه به اين كه يك طرف برگه زرد نام ترانه و طرف ديگرش نام خـانوادگي سـعيد درج شـده، بنـابراين                        

 باشند كه هـر دو مشخـصاتش، پـشت و روي يـك              فرديتوانند    نمي) سعيد و ترانه  (كدام از اين دو نفر        هيچ
بنـابراين تنهـا    . شـوند   تدالل مريم و ناصر رد مـي      در مورد برگه سفيد نيز، با همين اس       . برگه نوشته شده است   

كه نام خانوادگي پيمان پشت برگـه سـبز          با توجه به اين   . واجد اين شرط باشد پيمان است     تواند     كه مي  فردي
 ينوشته شده و از طرفي نام نوشته شده روي اين برگه، مربوط به آقاي جمالي است، پس اگر نـام خـانوادگ                     

  . ين صورت، مشخصاتش، پشت و روي برگه سبز درجه شده استپيمان، جمالي باشد، در ا
   3ـ گزينه 25

نام كوچك آقاي جمالي، پيمان است كه روي برگـه سـبز نوشـته شـده                 ⇐نام كوچك كمالي، سعيد است      
  (A) .است
  (B).  نام ناصر روي برگه آبي نوشته شده است⇐.  نام خانوادگي پيمان، جمالي است⇐

 بنـابراين تنهـا نـام خـانوادگي ترانـه و مـريم              (C). نام خانوادگي جمالي، پشت برگه سبز نوشته شده اسـت         
  .  حالت مختلف دارد2به طور دقيق مشخص نيست و در نتيجه ) رضايي و آقايي(

 

  سعيد  ترانه   نام
 (A)پيمان 

اي نام كوچك آق(
  ) جمالي

 مريم   (B)ناصر 

نام 
  خانوادگي

 نام خانوادگي سعيد
  كمالي

نام خانوادگي 
  ترانه

 نام خانوادگي پيمان
 (C)جمالي 

نام خانوادگي 
  مريم

آقاي زماني 
  )ناصر(

  سفيد  آبي  سبز  قرمز  زرد  رنگ
 

  : باشد تركيب نهايي به صورت زير مي
 

 مريم   ناصر   پيمان  سعيد   ترانه   نام

  زماني     جمالي     كمالي   وادگينام خان
  سفيد  آبي  سبز  قرمز  زرد  رنگ

  

  30 تا 26بررسي سؤاالت 
 

  : بررسي قيود مسأله
Aـ 1 m1= ،B m2= ،C m3= و D m4=  
  . زان شودتواند آوي ـ به يك ميخ، دو زنجير نمي2
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  . تواند آويزان شود هاي فرد، مي  فقط به ميخDـ زنجير 3
  .  نبايد روي يكديگر قرار بگيردC و Aـ زنجيرهاي 4
  .  قرار بگيردB، دقيقاً بايد وسط زنجير Cـ سرِ آويزان زنجير 5

 قـرار   B، دقيقاً وسط زنجير     Cزان زنجير   كه سرِ آوي    ، براي اين  B و   C با توجه به طول زنجير       ⇐ 5 و   1قيد  
  : هاي زير ممكن است گيرد، حالت

⇐Cميخ   • B ميخ 1= = 3  
⇐Cميخ   • = B ميخ 2 = 4  
⇐Cميخ   • = B ميخ 3 = 5  

  .  وصل شود5 يا 4تواند به ميخ   نميCزنجير : تذكر
  . تر كرد توان نتايج باال را كامل مي، 4 و 3بر اساس قيد 

⇐Cميخ   • ⇐B ميخ 1= = ⇐D ميخ 3 = A ميخ 5 = 4  
⇐Cميخ   • = ⇐B ميخ 2 = ⇐D يا 3 يا 1 ميخ 4 = A يا 1 ميخ 5 = 5  
⇐Cميخ   • = ⇐B ميخ 3 = ⇐D ميخ 5 A ميخ 1= = 2  

اما اگر زنجير   . شود  ل نصب تمام زنجيرها مشخص مي     ح وصل شود، م   3 يا   1 به ميخ    Cبنابراين وقتي زنجير    
C    وصل شود، محل اتصال زنجير       2 به ميخ A 2            حالت دارد كه براي هر حالت، محل وصل شدن زنجير D 

  . خود دو حالت مجزا خواهد داشت
در جدول زير، همـه     . ، چهار حالت مجزا، خواهيم داشت     2 ميخ    به Cبنابراين در صورت وصل شدن زنجير       

  . هاي ممكن براي نصب زنجيرها مشخص شده است حالت

  6حالت   5حالت   4حالت   3حالت   2حالت   1حالت 
C•1  D•1  A•1  A•1  D•1      •1  
   •2  A•2  C•2  C•2  C•2  C•2  
B•3  C•3  D•3      •3    •3  D•3  
A•4    •4  B•4  B•4  B•4  B•4  
D•5  B•5     •5  D•5  A•5  A•5  

 

   2ـ گزينه 26
 Dتـر از       متـر پـايين    3 دقيقـاً    B قرار گيرد، بايد زنجير      B، روي زنجير    Dكه يك متر انتهايي زنجير        ي اين برا

 2 از مـيخ  Cدر ايـن حالـت زنجيـر    .  مطابقت دارد5روشن است كه فرض سؤال، تنها با حالت . وصل شود 
  . آويزان شده است
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   1ـ گزينه 27
، بـاالترين زنجيـري كـه نـصب         3در حالت   . طابقت دارد  م 6 و   3هاي    روشن است كه فرض سؤال، با حالت      

  . توان به طور قطع پاسخ داد بنابراين نمي.  استC زنجير 6 و در حالت Aشده، زنجير 
   1گزينه ـ 28

 وصـل شـده     D بايد دقيقاً يـك متـر بـاالتر از           B آويزان شده باشد، زنجير      B از وسط زنجير     Dكه    براي اين 
 روي  D و   Aهـايي كـه زنجيـر         در اين حالت، فاصله مـيخ     .  ممكن است  4ت  روشن است كه تنها حال    . باشد
  .  متر است4اند،  ها نصب شده آن
  2ـ گزينه 29

  : ، زنجيرهاي زير آويزان است4 و 3هاي مختلف، حد فاصل ميخ  در حالت
  B و Cهاي  زنجير: 1حالت   •
  D و Cزنجيرهاي : 2حالت   •
  D و Cزنجيرهاي : 3حالت   •
  Cفقط زنجير : 4حالت   •
  D و Cزنجيرهاي : 5حالت   •
  D و Cزنجيرهاي : 6حالت   •

 نصب شده و يك متر روي       D باالتر از    Bدر اين حالت    .  مطابقت دارد  4بنابراين فرض سؤال، فقط با حالت       
  . هم قرار دارند

   4ـ گزينه 30
، از ميخ شـماره     6 و   3ي  ها   در حالت  D، زنجير   2 در حالت    C، زنجير   1 در حالت    Bروشن است كه زنجير     

  . شود  در هيچ حالتي از اين ميخ آويزان نميAاما زنجير . اند  آويزان شده3
 

  

  حل مسأله
  4ـ گزينه 31

  : روش اول
  : زير را تشخيص دادتوان رابطه  با بررسي روابط داده شده، مي

)مجموع دو عدد(× ) اختالف دو عدد) = (عدد حاصل(  

 

  
  

 

  پاسخ سؤاالت كميتي

28  =  6  –  8  

20  =  4  –  6  

12  =  2  –  4  

; 

; 

; 

× =14 2 28  

× =10 2 20 

× =6 2 12 
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  : استه شده، داريملذا براي مقدار خو
  

  :روش دوم
   :رساند، بنابراين  عدد را به توان دو مي○عملگر 

 

  
  
  
  

  1ـ گزينه 32
x)مسافت = سرعت × براي حل اين سؤال، از رابطه زمان  v t)=   : كنيم  استفاده مي×

اي كه دو مخزن      در لحظه . شوند  سطح مي    واحد، دو مخزن هم    x  بناميم، بعد از تخليه    hها را     مخزناگر ارتفاع   

  : آيد شوند، زمان از رابطه زير به دست مي سطح مي هم

x: براي مخزن سمت چپ
t

v
= =  

 

: براي مخزن سمت راست
h x

t
v

+

= =

1

2

6
  

 

 

لـذا  . تخليه شدن دو مخزن نيز با هـم برابـر اسـت           شود، زمان     اي كه سطح دو مخزن با هم برابر مي          در لحظه 

  : تساوي زير را داريم

h x
x

x h x x h x h
v v

+

= ⇒ = + ⇒ = ⇒ =

1
1 1 12 6 5

6 2 2 10
 

  : براي محاسبه درصد خواسته شده داريم

=  

( h) ( h h) h h

( h) (h) h

+ + +

= =

+

1 1 1 2 1

10 2 10 10 2
1 3

2 2

 

  =  3  –  7 × =10 4 40  

  ارتفاع
 سرعت

  ارتفاع
 سرعت

h
1

2
 

x 

v6 

v 

  )حجم آب تخليه شده از مخزن سمت چپ) + ( آب تخليه شده از مخزن سمت راستحجم(

 حجم آب موجود در مخازن

  3  –  7 2 27 3 49 9 40= − = − =  

  6  –  8 = − = − =
2 28 6 64 36 28  

  4  –  6 = − = − =
2 26 4 36 16 20  

  2  –  4 = − = − =
2 24 2 16 4 12  
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h h

h h

+

×
= = = = =

×

2 5 7
2 7 710 10

3 3 3 10 15

2 2

% /46 6  

  2ـ گزينه 33
  :  توجه به صورت سؤال داريمبا

ها را در يك رديـف داشـته باشـيم،         كه تمامي نسبت    براي آن 

  : كنيم به ترتيب زير عمل مي
.   اسـت  Bچه در هر دو رديف مشترك است، نـسبت            ـ آن 1

  . كنيم را در هم ضرب ميآن دو عدد 
 در رديـف اول، همـواره بايـد ثابـت         3 به   5ـ چون نسبت    2

 را 3 ضرب كـرديم، لـذا عـدد        4 در    را 5باشد، و چون عدد     
  . كنيم  ضرب مي4نيز در همان عدد 

  . كنيم  ضرب مي5در رديف دوم را نيز، در عدد  4 به 6ـ نسبت 3
:ها، به ترتيب  لذا نسبت :12 20   . آيد  به دست مي30

:B«با توجه به خواسته مسأله نسبت  A C+ «سترا خواسته ا .  
B  

20  

x  

A C+  

+12 30  

210  

 

     x x
×

⇒ = ⇒ =
210 20

100
42

 

 

  3ـ گزينه 34
  : كنيم ده ميبراي حل اين سؤال از رابطه زير استفا

× مهارت  كار =  زمان 

اگر ارتفاع آب افزايش يابد، آن را با مثبت و اگر كاهش يابـد،        . شود  ، ارتفاع آب تعريف مي    »كار«كه در اينجا    
  . دهيم  نشان ميB و مهارت شير ورودي را با Aمهارت شير تخليه را با . دهيم آن را با منفي نمايش مي

  : ق صورت سؤال داريمطب
A B A B A B× + × = − → × + × = − → = − −10 20 10 1 2 1 1 2  

  : حال براي مدل كردن خواسته مسأله، داريم
A ( B)

A B ? ( B) B ?
= − −

× + × = → − − × + × =
1 2

20 10 1 2 20 10  

 

B B ? B ?− − + × = → − − =20 40 10 30 20  

 

  . لذا اين مسأله قابل حل نيست.  داريمBكه براي محاسبه آن، نياز به داشتن مقدار 

C  B A 

 5 3 

6 4    

 

C  B A 

 5 3 

6 4    

30  20  12  

 

×5 
×4 
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  هاي كمي  مقايسه
      2گزينه  ـ 35
  :  بناميم، چهار عدد متوالي به ترتيب عبارتند ازaگر اولين عدد را ا

a, a , a , a+ + +1 2 3  

  »ب«ستون         »الف«ستون 
  حاصلضرب دو عدد ديگر+ 1        )كوچكترين عدد(×)بزرگترين عدد+ (1

          
a(a )+ +3 1        (a )(a )+ + +1 2 1  

          

a a+
2 3        

a a+ +
2 3 2  

          

0    >   2  
 

  . است» الف« واحد بيشتر از ستون 2همواره » ب«لذا مقدار ستون 
   4ـ گزينه 36

  : گذاري شكل، داريم با اندازه
  
  
  
  

  »ب«ستون         »الف«ستون 
 ABCFمساحت مستطيل        ACEمثلث مساحت 

          
 

z (x y)× +

2
        

z x×  
          

x y+        
x2  

          
y       

x  
 

  . باشد نيز قابل تعيين نمي» ب«و » الف«شخص نيست، لذا نامساوي ستون  مy و xكه چون رابطه 
 با هم برابر هستند، يك اطالع بديهي از شكل است و هـيچ              BDE و   ACEاين كه مساحت دو مثلث      : تذكر

  . كند كمكي به حل مسأله نمي

A B 

F C 

E  D 

x 

y 

z 
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BDE ACE

z (x y)
S S

× +
= =

2
 

  نسبت و درصد
 

  :  داريمC خروجي  براي با توجه به اطالعات داده شده،

  كل  سوز دوگانه  سوز تك  Cخروجي 
  C2      زن
  C      مرد
  كل

C5 4230′ =  C′3  C C′=3 8  
 

  : كه با استفاده از معادله براي رديف آخر داريم

C

C

C

×
′∴ = =

′ = ⇒ 
× ′ = =



4230 3
3 2538

55 4230
4230 8

8 6768
5

 

  : دهد، لذا داريم از كل خودروهاي خروجي را تشكيل مي% C ،8چون 

% 8 )كل( ,= →6 768 =, كل   84 600  

  : اي، داريم حال با استفاده از نمودار دايره

A = % ( , ) ,=25 84 600 21150  

B = % ( , ) ,=20 84 600 16 920  

C ,= 6 768  

D = % ( , ) ,=16 84 600 13 536  

E = % ( , ) ,=31 84 600 26 226  

   1ـ گزينه 37 
  : ا استفاده از تحليل اطالعات داده شده، داريم بCسوز  براي خودروي دوگانه

  كل  سوز دوگانه  سوز تك  Cخروجي 

  C2      زن
  C      مرد
  6768  2538  4230  كل

{
C

C C
C

=
+ = →

=

2 4512
2 6768

2256
 

 سوز دوگانه

 كل
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  كل  سوز دوگانه  سوز تك  Cخروجي 

  4512      زن

  2256  حداكثر     مرد

    2538  4230  كل

 

  .  باشد2256تواند مقدار   گذشته است، ميCسوز مرد كه از خروجي  كه حداكثر خودروهاي دوگانه
  1ـ گزينه 38

  : ، داريمDبراي خروجي 
  كل  سوز دوگانه  سوز تك Dخروجي 

  D5      زن
  D3      مرد
  D′  D′  13,536  كل

 

D , D ,′ ′= → =2 13 536 6 768  

{
D

D D ,
D

=
+ = →

=

5 8460
5 3 13 538

3 5076
 

  : سوز حداقل شود، مقادير زير در جدول بايد حداكثر شود براي آن كه تعداد راننده زن خودروهاي دوگانه
 

  كل  سوز دوگانه  سوز تك Dخروجي 

  8460 (y)حداقل   (x)حداكثر   زن

  5076  (z)حداكثر     دمر

  13538  6768  6768  كل

 

  :  كه با اين مقدار داريم؛6768: برابر است با) سوز هاي زن خودروهاي تك راننده( xحداكثر 
y y= + → =8460 6768 1692  

  :  برابر است با )سوز هاي مرد خودروهاي دوگانه راننده( zحداكثر مقدار : توان گفت و يا مي
(max)z = 5076  

 

y y+ = → =5076 6768 1692  

  4ـ گزينه 39
  :  داريمBبراي خروجي 

 

  كل  سوز دوگانه  سوز تك Bخروجي 

  B     زن

  B2      مرد
  B′2  B′3  16920  كل
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{
B ,

B B
B ,

=
+ =

=

5 640
2 16920

2 11 280
 

  :  برابر است باC و Bاي ه لذا تعداد زن

{
B

C

=

=

5640

4512
 

  : كه ميانگين اين دو مقدار برابر است با
+

=
5640 4512

5076
2

 

  2ـ گزينه 40
  : ها داريم سوز با راننده زن، صفر باشد، با بررسي خروجي براي اينكه مقدار خودروي دوگانه

  : Aخروجي  ••••
  كل  سوز دوگانه  سوز تك  Aخروجي 

A صفر     زن ,= 4 230  

x A    مرد ,=4 16 920  

A  كل ,′ = 3 525  A ,′ =5 17 625  ,21150  
 

16,، برابر   xكه در اين صورت حداكثر مقدار        التفـاوت    مابـه  (سوز   دوگانه  خودروهاي باقيلذا  . باشد   مي 920
  . سوز، جبران شود بايد با رانندگان زن خودروهاي دوگانه) 17,625تا 
  : Bخروجي  ••••

  كل  سوز دوگانه  سوز تك Bخودروي 

  5640  صفر  z  زن

  y  x  11,280  مرد

  B ,′ =2 6 768  B ,′ =3 10 152  16920  

 

=5640 z صفر z+ → = 5640  

, =10 152 x صفر x ,+ → =10 152  

x ,
, x y y ,

=

= + → =
10152

11 280 1128  

  : كه مقادير ممكن برابر است با

  كل  سوز دوگانه  سوز تك Bخروجي 

  5,640  صفر 5,640  زن

  11,280  10,152  1,128  مرد

  16,920  10,152  6,768  كل

  . ها نيست  است، نياز به بررسي ساير خروجيB خروجي چون پاسخ



www.masihkhah.com  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ((wwwwww..mmaassiihhkkhhaahh..ccoomm))سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري   وبوب

  

  

  ..هاي زير را دانلود و مطالعه كنيدهاي زير را دانلود و مطالعه كنيد  شود از سايت، فايلشود از سايت، فايل  توصيه ميتوصيه مي: : دانلوددانلود

    چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟   چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟ ��������

    منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي   منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي ��

  ) ) هاها  ههتمامي گروتمامي گرو((هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     دفترچه  دفترچه��

  هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     پاسخنامه  پاسخنامه��������

    جزوه استعداد تحصيلي   جزوه استعداد تحصيلي ��
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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،    

كـرد،  توان از متن استنتاج يـا اسـتنباط    ده است، با توجه به آنچه مي     هايي را كه در زير آن آم        لسؤا
  . پيدا كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد

 

  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

  

  

)15(  

  

  

  

  

هـاي    هاي گاوهاي شـيري، ميـزان ابـتال بـه بيمـاري             همگام با افزايش توليد شير و جمعيت گله       
له زماني پس از زايش تا بـه اوج         هاي متابوليك عمدتاً در فاص      بيماري. يابد  متابوليك افزايش مي  

رسد اين افـزايش اسـتعداد ابـتال ناشـي از جابجـايي               به نظر مي  . دهند  رسيدن توليد شير رخ مي    
 هفتـه   3بـه دوران    . العاده زياد مايعات، نمك و مواد معدني محلول در اين دوره زمان باشد              فوق

اين مرحله بـه عنـوان      . گويند    ل مي  هفته پس از زايمان اصطالحاً دوران انتقا       3پيش از زايمان تا     
رغـم    در ايـن زمـان علـي      . رود  ترين مراحل زندگي گاو شيري به شمار مي         ترين و بحراني    حياتي

ميزان دريافت ماده خشك جيره در جريان هفتـه آخـر آبـستني و         اي بسيار شديد،      نيازهاي تغذيه 
 كلسيم و فسفر در درجه اول       در بين عناصر معدني مورد نياز بدن،      . يابد  پيش از زايش كاهش مي    

بندي كمي عناصر معدني در بـدن، چهـارمين كـاتيون مهـم               اهميت قرار دارند و منيزيم در طبقه      
هـا و     روده كوچك، كليه  : در حفظ هوموستاز كلسيم و فسفر سه اندام اصلي دخالت دارند          . است

آبـستني اهميـت   غده پستان نيز در دوران شـيردهي و جفـت و جنـين نيـز در دوران          . استخوان
كدام بـه طـور دايـم بـر           در بالغين، در حالت سالمت، دريافت و يا اتالف كلسيم هيچ          . يابند  مي

بـر  . در طول رشد و دوران بارداري بايستي تعادل مثبت كلسيم حفـظ شـود             . ديگري غلبه ندارد  
يم پالسما  كننده اوليه بر روي غلظت منيز       ريزي به تنهايي اثر تنظيم      خالف كلسيم، هيچ غده درون    

ريز تيروئيد، پاراتيروئيد و فوق كليوي در امـر           رسد سه غده درون     كند ولي به نظر مي      اعمال نمي 
هوموستاز منيزيم در بدن نقش داشته باشند، با اين وجود هوموستاز منيزيم تحت آنچنـان كنتـرل           

  . باشد هورموني شديد مانند آنچه در كلسيم است، نمي
 دوران انتقال، افـزايش ناگهـاني و قابـل مالحظـه نيازهـاي         چالش اصلي گاوهاي شيري در    

اي بسيار شديد،     رغم نيازهاي تغذيه    در دوره پس از زايمان، علي     . اي جهت توليد شير است      تغذيه

 ـ گروه دامپزشكي1393سال 
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ايـن كـاهش و     . مانـد   ميزان دريافت ماده خشك توسط دام در حد دوران قبل از زايش باقي مي             
ي منجر به افزايش مقادير اسيدهاي چرب غيراسـتريفيه      تغييرات ايجاد شده در فرآيندهاي هورمون     

(NEFA)           گاوهـاي شـيري در مراحـل       . گـردد    و در نتيجه به وقوع كتوز و كبد چرب منتهي مي
ابتدايي پس از زايمان، نيازمند انرژي بيشتري هستند كه اين نياز بايستي توسـط جيـره دريـافتي                  

هاي بـدن     وسط دام در اين دوران از چربي      با توجه به كاهش دريافت ماده خشك ت       . تأمين گردد 
در صورتي كه ميزان فراخواني اسيدهاي چـرب از بافـت           . گردد  به عنوان منبع انرژي استفاده مي     

گليـسريد    ها از كبد تجاوز نمايد، منجر به تجمـع تـري            چربي، از اكسيداسيون و ميزان خروج آن      
ارد سيلك كربس نشده و به اجـسام         و Aهاي كبدي شده و در نتيجه استيل كوآنزيم           درون سلول 

  . شود كتوني تبديل مي
پروپيلن گليكول يكي از تركيبات گلوكونئوژنيك است كه در درمان كتـوز پـس از زايمـان                 

اكثريت پروپيلن گليكول بدون تغيير از شكمبه خارج گرديده و تنهـا            . گيرد  مورد استفاده قرار مي   
پروپيلن گليكـول جـذب شـده از روده         . شود  زه مي بخشي از آن در شكمبه به پروپيونات متابولي       

تجويز روزانـه يـك ليتـر پـروپيلن گليكـول بـه صـورت               . شود  توسط كبد به گلوكز تبديل مي     
دار عيار سرمي گلـوكز و        زايمان، منجر به افزايش معني     روز قبل از زايمان تا زمان        10خوراكي،  

 (BHBA)بتاهيدروكسي بوتيرات    قبل از زايمان و كاهش عيار        NEFAانسولين و كاهش سرمي     
كننده تجزيـه چربـي       نياسين يك ممانعت  . گردد  قبل و پس از زايمان در گاوهاي تحت درمان مي         

است و به عنوان يك ماده افزودني جهت پيشگيري و يا درمان كبد چرب و كتوز مورد اسـتفاده                   
سـرمي گرديـده و     تجويز اين تركيب منجر به افزايش گلـوكز خـون و انـسولين              . گيرد  قرار مي 
  . دهد و اجسام كتوني پالسما را به سرعت كاهش مي NEFAهاي پالسمايي  غلظت

و ) كلسيم، فسفر و منيزيم   (رسد كه تجويز خوراكي محلول حاوي تركيبات معدني           به نظر مي  
 سـاعت پـس از زايمـان، بـر روي           24شيري طـي     در گاوهاي     )پروپيلن گليكول و نياسين   (آلي  

 و تركيبات ياد شده در روزهـاي پـس از زايمـان و پيـشگيري از كبمـود                   غلظت سرمي عناصر  
  . تواند اثربخش باشد ها در دوره انتقال پس از زايمان مي احتمالي آن

 

  ............. .  اي از مراحل زندگي گاو شيري كه بسيار مهم است،  بر طبق متن، در مرحلهـ 1

  .  كلسيم بر يكديگر اثري ندارنددريافت و يا اتالف امالح معدني از جمله) 1  
ميزان امالح معدني و تركيبات آلي در بدن حيوان همزمان با نوسـان در مـاده خـشك جيـره غـذايي                      ) 2  

  . يابد كاهش مي
  . يابد نياز گاو به تغذيه براي توليد شير بسيار افزايش مي) 3  
  . شود ي قبل از زايش كمتر ميميزان دريافت ماده خشك توسط دام از ميزان آن در دوران باردار) 4  
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  كند؟  يك از موارد زير، به عنوان عاملي بازدارنده در درمان كبد چرب و كتوز اشاره مي ـ متن به كدام2

هـا را اكـسيداسيون كامـل         فراخواني اسيدهاي چرب از بافت چربي بيش از حدي كه كبد بتوانـد آن             ) 1  
  . نمايد

  . شوند مياسيدهاي چربي كه استريفيه ناميده ) 2  
  . شود اي افزودني به جيره غذايي دام كه باعث تسريع تجزيه چربي مي ماده) 3  
  . يكي از تركيبات گلوكونئوژنيك كه معروف به پروپيلن گليكول است) 4  

  ؟ ندارديك از موارد زير، موافقت قطعي  ـ نويسنده متن، با كدام3

 بـا افـزايش توليـد شـير و تعـداد گاوهـاي شـيري،                همبستگي ميان احتمال ابتال به بيماري متابوليك      ) 1  
  . همبستگي مثبت دارد

  . نياز از مطالعه نيست تعيين نقش غدد تيروئيد، پاراتيروئيد و فوق كليوي در هوموستاز منيزيم، بي) 2  
تواند حاصل كاهش ميزان دريافـت مـاده خـشك توسـط دام در دوران           ابتال به كتوز و كبد چرب مي      ) 3  

  . ييرات هورموني در دام در اين دوران باشدانتقال و تغ
 سـاعت پـس از      24تجويز خوراكي محلولي كه داراي تركيبات معدني و آلي باشد، چنانچه در طـي               ) 4  

  . زايمان صورت گيرد، اثري مثبت بر كمبود اين تركيبات دارد
  ؟ باشد ـ متن حاضر، به احتمال زياد، متعلق به كدام بخش از يك مقاله تحقيقي مي4

  نتايج و پيشنهادها) 4  روش كار) 3  چكيده) 2  مقدمه) 1  
 

  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

. ها و سراسر جهان اسـت  بيماري بخش فوقاني دستگاه تنفس، يك مشكل شايع كلينيكي در گربه         
 گربه و كليسي ويـروس گربـه تـشكيل          1زاي اوليه اصلي را هرپس ويروس تيپ          عوامل بيماري 

هـا از     زاي ثانويه به همراه ديگر ميكروارگانيـسم        بردتالبرونكي سپتيكا از عوامل بيماري    . دهند  مي
هاي هوازي موجود بر سطح ملتحمه بيـشتر در           جمله كالميدوفيالفليس، مايكوپالسماها و باكتري    

آلودگي به هرپس و كليسي ويروس بـه        بنابراين مطالعه ميزان    . هاي چشمي مؤثرند    ايجاد عفونت 
كه واكـسن     با اين . تر بيماري سندرم تنفسي فوقاني حايز اهميت است         عنوان عوامل اوليه و شايع    

طـور    عليه دو پاتوژن اصلي، يعني كليسي ويروس و هرپس ويروس گربه در سراسـر جهـان بـه                 
هـا و     ص در بچـه گربـه     ضايعات چشمي به خصو    اما بيماري تنفسي و       شود،  گسترده استفاده مي  

شوند همچنان يكي از مشكالت باليني اصـلي          جمعي نگهداري مي    هايي كه به صورت دسته      گربه
هاي   يكي از داليل اين امر ممكن است ناشيا ز ايجاد ناقلين سالم در گربه             . در اين حيوانات است   

  شـوند،    متولـد مـي    هايي كه از مادران مبتال به عفونت پايـدار          همچنين گربه . واكسينه شده باشد  
  . توانند در صورت كاهش ايمني مادر به بيماري، مجدداً دچار عاليم باليني شوند مي
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اي، غشادار، متعلـق بـه جـنس           ويروس دورشته  DNA يك   (FHV)ها    هرپس ويروس گربه  
 ويروس غالباً بـه صـورت       DNA. باشد  واريسال ويروس از تحت خانواده آلفا هرپس ويرينه مي        

انـد،    هايي كه دچار عفونت پنهان شـده         سلول DNA ندرت به شكل ادغام شده در        زوم و به    اپي
هـاي راجعـه      وجود دارد و به واسطه استرس، ويروس مجدداً فعال شده و منجر به ايجاد عفونت              

هـاي     گربـه  %80باشـد و      صورت مـي  ويروس معموالً اعصاب سه قلوي      محل اختفاي   . گردد  مي
  . نمايند متناوباً ويروس را دفع مي% 29ها  دند كه از اينگر بيمار پس از بيماري حامل مي

اي سـنش مثبـت متعلـق بـه           رشـته    ويروس تك  RNA يك   (FCV)ها    كليسي ويروس گربه  
كـه داراي يـك سـروتيپ         ويروس با آن  . باشد  خانواده كليسي ويريده و جنس وزي ويروس مي       

منجر به تظاهرات فوتيپي مختلف     هاي مختلف     ژني ميان سويه    هاي ژنتيكي و آنتي     است اما تفاوت  
هـاي   كپسيد كليسي ويروس نقش اساسي را در تفـاوت  . شود  ها مي   هاي متفاوت سويه    مثل حدت 

ترين فرضيه اين اسـت كـه         محتمل] 1. [هاي مختلف كليسي ويروس دارد      آنتي ژنيكي بين ايزوله   
جـر بـه ايجـاد    هاي متفاوت و به علت پاسـخ ايمنـي ميزبـان من           چرخش ويروس در ميان ميزبان    

هـاي مبـتال بـه عفونـت القـا            هاي فراري و يك انتخاب مثبت كه توسط پاسخ ايمني گربه            موتان
هاي جديد شده كه اين پديده تكاملي هر چنـد            شود، گرديده و در نتيجه منجر به ايجاد سويه          مي

كننده شكست توليـدات واكـسني عليـه سـويه            تواند توجيه   گردد ولي مي    سبب بقاي ويروس مي   
مبتاليان به كليسي ويروس پس از بهبودي، حامل ويروس گرديده          . وحشي كليسي ويروس باشد   

  ] 2. [كننده مستمر ويروس باشند  سال دفع2توانند حتي تا  و مي
 Feline Viral Rhinotracheitisها  هرپس ويروس عامل اصلي التهاب بيني و ناي در گربه

(FVR) هاي فوقاني دسـتگاه      پيتليوم ملتحمه، قرنيه و بخش    ويروس داراي تمايل بافتي به ا     .  است
% 80دهـد و      ها رخ مي    گربه  عفونت اوليه معموالً در بچه    ] 3. [ها است   تنفس و همچنين نوروسيت   

  . شوند ها پس از بهبودي، دچار عفونت پنهان مي گربه
بـا   ساعتي، بيماري حاد همـراه  48 تا 24هاي هرپس ويروسي، بعد از دوره كمون   در عفونت 

. شـود   كنژيكتيويت دوطرفي، ترشحات موكوسي يا چركي چشم، بيني، عطسه و سرفه ايجاد مـي             
. شـود   در موارد شديد اپيتليوم ملتحمه نكروز شده و آسيب به اپيتليوم قرنيه باعث ايجاد زخم مي               

هاي   هاي مزمن هرپس ويروسي شامل التهاب خفيف ملحمه تا زخم           عاليم چشمي در عفونت   ] 4[
راه اصلي انتقال ويروس، تماس مستقيم به ويژه از مادر          . راتيت، كراتوكنژيكتيويت است  قرنيه، ك 

هاي دايمي به همراه دفع مـداوم         همچنين ايجاد عفونت  . به فرزند، توسط ترشحات مخاطي است     
اي كـه     فاصـله هاي جوان به علت وجود حـاملين و           گربه. اي ويروس گزارش شده است      يا دوره 

بادي و كمبود ايمني مادري و پاسخ بـه واكـسيناسيون وجـود دارد،                ه آنتي بين حفاظت با واسط   
  . نسبت به بيماري مستعدترند
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  باشد؟  يك از موارد زير، مي ـ هدف اصلي متن، بررسي كدام5

  ها  هرپس و كليسي ويروس به وقوع معضلي كلينيكي نزد گربهبررسي و توصيف اثر ) 1  
  ها  كنند و چگونگي مقابله با آن ها را آلوده مي نفسي گربههايي كه دستگاه ت توصيف ويروس) 2  
هـا كارآمـد      هاي شـايع ميـان آن       ها عليه برخي بيماري     پاسخ به اين پرسش كه چرا واكسيناسيون گربه       ) 3  

  . نيست
هـاي بخـش فوقـاني دسـتگاه      زايي ويروس هرپس و ويروس كليـسي در بيمـاري    مقايسه اثر آلودگي  ) 4  

  ها  تنفسي گربه
  ها نسبت به بيماري حاد هرپس ويروس، بيشتر است؟   بر طبق متن، احمال ابتالي كدام دسته از گربهـ6

  . هايي كه در جوار ناقلين سالم قرار دارند گربه) 1  
  ها در جهان  ها، بدون ارتباط با زيستگاه آن تمامي گربه) 2  
  هاي جوان  گربه) 3  
  هاي مادر و در معرض استرس  گربه) 4  

  ؟ نداردالعات كافي براي پاسخ به كدام پرسش زير، در متن وجود ـ اط7

  .I       در مهـار بيمـاري تنفـسي و چـشمي      ) كليسي و هـرپس ويـروس     ( چرا واكسن عليه دو پاتوژن

  كارآيي الزم را نداشته است؟ 

  .II باشد؟  در كدام قسمت از بدن گربه مي محل اختفاي هرپس ويروس  

  .IIIهرپس ويروسي كدامند؟ هاي   عاليم باليني عفونت  

  .IVهاي مختلف ويروس كليسي كدامند؟  ژني ميان سويه هاي ژنتيكي و آنتي  تفاوت  

  1 (II ،III و IV    2 (III و IV  
  3 (I و II    4 (IV  

مـشخص  ] 4[و ] 3[، ]2[، ]1[هـاي     قرار گرفتن جمله زير در متن كه بـا شـماره          ـ بهترين جايگاه براي     8

  اند، كدام است؟  شده

  » .باشد صاب سه قلوه محل اختفاي ويروس مياع«

   1] (1 [  2] (3[  3] (4[  4] (2[  
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  : 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

 

بنـد در     يابـد و اسـتفاده از پـشه          ناقل آن به انسان انتقال مي      ـ عامل بيماري ماالريا از طريق نيش پشه       9
بـا ايـن وجـود،      . تواند ابتالي كودكان به آن را كـاهش دهـد            مي  مناطقي كه اين بيماري متداول است،     
  . كنند بند براي كودكان را در اين مناطق توصيه نمي كارشناسان بهداشت استفاده از پشه

ي كه صحيح فرض شود، دليلي محكم براي عـدم تمايـل كارشناسـان           يك از موارد زير، در صورت       كدام
  باشد؟  بند مي بهداشت نسبت به استفاده از پشه

  . هايي كه در مبارزه با پشه ماالريا موثر هستند، تأثيرات منفي بر سالمتي انسان دارند كش حشره) 1   

  . كند  ميهاي ديگر را نيز به فرد منتقل نيش پشه ناقل ماالريا، بيماري) 2   

شود كه مقاومت بدن در برابر آن افزايش يابد           قرار گرفتن در معرض ماالريا در سنين پايين باعث مي         ) 3
  . شود اي از اين بيماري نمي و در نتيجه بعدها فرد دچار شكل كشنده

ر و  هاي كودكان واكسن وجود دارد، براي بيماري ماالريا واكسني مـؤث            اگرچه براي بسياري از بيماري    ) 4
  . كارآمد وجود ندارد

ــ نـوعي حـشره      » وتـا «هاي كوچكي را به پشت حشرات         ـ پژوهشگران براي مدت چند ماه، المپ      10
هاي شبانه ايـن   باشد ـ وصل كردند تا براي اولين بار بتوانند فعاليت  بومي زالندنو كه قادر به پرواز نمي
گردنـد، مـشاهدات      شبانه به دنبال غذا مي    از آنجا كه اين حشرات،      . حشرات را به تفصيل مشاهده كنند     

دانشمندان به مقدار قابل توجهي، دانش ما را درباره عادات غذايي اين حشره در شب افزايش خواهـد                  
  . داد

  هاي زير، استوار است؟  يك از فرضيه استدالل فوق، بر كدام

د، در طـول روز از ايـن   دهـ  در هنگام شب از خود نـشان مـي  » وتا«كدام از رفتارهايي كه حشره      هيچ) 1  
  . كند حشره بروز نمي

محققين فقط عالقمند به مشاهده رفتار غذايي اين حشره بودند و لذا توجهي به ديگـر رفتارهـاي آن                ) 2  
  . نكردند

  منطقي : دومبخش 
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ها و ابزار بصري ديگـر، جهـت          ، محققين از تكنيك   »وتا«در مشاهده رفتارهاي غذايي و شبانه حشره        ) 3  
  . فاده نكردندهاي كوچك است تقويت المپ

باعث تغيير قابل توجهي در رفتار غـذايي ايـن حـشره    هاي كوچك به پشت اين حشره،     المپ اتصال    )4  
  . شود در هنگام شب نمي

رود كه دم بسيار زيباي طاووس نر، اساساً كار جذب طاووس مـاده را بـر عهـده                     اگرچه گمان مي   ـ 11
يباي طـاووس نـر چنـين مزيـت رقـابتي را در جـذب               كه چرا اين دم بسيار ز     داند    دارد، اما كسي نمي   
گيري طاووس ماده با طاووس نـري         يك توضيح اين است كه احتمال جفت      . نمايد  ميطاووس ماده ايفا    

  . كه دم زيبا دارد، بيشتر است

  كند؟  توضيح فوق را بيان مييك از موارد زير، خطاي استدالل در  كدام

  . كند د را به عنوان توضيح همان پديده ارائه مياي كه بايد توضيح داده شو  پديده )1  

هـاي ديگـر آن    باشـد، بـه همـه گونـه     گيري را كه فقط براي يك گونه از يك جنس درست مي         نتيجه) 2  
  . دهد جنس تعميم مي

  . دهد كه مشخصاً انساني هستند هايي را به حيوانات نسبت مي ويژگي) 3  

قـاب تأييـد يـا رد كـردن         دهـد كـه در اصـل و اسـاس،             ه مي را ارائ اي    به عنوان يك توضيح، فرضيه    ) 4  
  . باشد نمي

هاي پست ماننـد مـزارع و    اي وحشي كه در زمين ها ـ پرنده  هاي اخير جمعيت سنگ چشم ـ در سال12
شناسان اعتقاد دارند كـه ايـن    برخي پرنده. كند ـ كاهش قابل توجهي داشته است  ها زندگي مي چراگاه

رود  و نسبتاً مؤثرتري است كه براي كنترل حشراتي به كار مـي     كش جديد     شرهكاهش، به دليل معرفي ح    
  . كند كه اين پرنده شكار مي

  ؟كند نميشناسان  يك از سؤاالت زير، كمكي به ارزيابي نظريه پرنده پاسخ به كدام

ابـل  كش جديد استفاده نشده است، كاهش ق        هايي كه از حشره     گاه  آيا جمعيت اين پرندگان در زيست     ) 1  
  اي داشته است؟  مالحظه

ها تغذيه    هاي قبل از خود، جمعيت حشراتي را كه از آن           كش  جديد در مقايسه با حشره    كش    آيا حشره ) 2  
  كنند، به مقدار قابل توجهي كاهش داده است؟  مي

   دانند؟ ضررتر مي كش قبلي، كم كش جديد را نسبت به حشره آيا اكثريت مردم، حشره) 3  

  ها اتفاق افتاد؟  كش جديد براي اولين بار، كاهشي در جمعيت سنگ چشم  استفاده از حشرهآيا قبل از) 4  
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هـاي اخيـر      هـا در سـال      رسد، جمعيت قورباغه    با افزايش مقدار اشعه ماوراء بنفش كه به زمين مي         ـ  13
بيند     سيب مي بنفش آ   در اثر اشعه ماوراء   ها    كاهش يافته است، از آنجا كه ماده وراثتي درون تخم قورباغه          

تـوان   شوند، مي بوده و با پوسته و يا پوششي بازدارنده محافظت نمي      ها ژالتيني     و چون كه تخم قورباغه    
  . باشد ها، احتماالً به دليل افزايش تشعشعات ماوراء بنفش مي نتيجه گرفت كه كاهش جمعيت قورباغه

  كند؟  ق را تأييد مييك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، استدالل فو كدام

هاي حشراتي كـه غـذاي        در مناطقي كه كمترين كاهش جمعيت قورباغه رخ داده است، جمعيت گونه           ) 1  
  . كنند، كاهش يافته است ها را تأمين مي قورباغه

گذارند ـ زيـستگاهي    ها ـ يعني حيواناتي كه تخم داراي پوشش مي  پشت در بسياري از مناطقي كه الك  )2  
  . ها در حال كاهش است پشت ها دارند، جمعيت الك ورباغهمشترك با ق

كننـد، بـسيار كمتـر از         و يا ماسه پنهـان مـي      ها    ِ سنگ   هايي كه تخم خود را زير       كاهش جمعيت قورباغه  ) 3  
  . كنند هايي است كه تخم خود را پنهان نمي قورباغه

وجود نداشته است، تعداد بـسيار      حتي در مناطقي كه افزايش قابل توجهي در تشعشعات ماوراء بنفش            ) 4  
  . شوند به قورباغه ميها تبديل  كمي از تخم قورباغه

در . شـوند ) باراني با اسيديته بـاال    (توانند باعث ايجاد باران اسيدي        هاي موجود در هوا مي      ـ آالينده 14
كه اين باران   هايي    تواند تأثير به سزايي در اسيديته پيكره آب         حالي كه باران اسيدي به خودي خود نمي       

هاي مجاور را با افزايش مواد پوسيده و فاسد           تواند اسيديته درياچه    بارد، داشته باشد ولي مي      ها مي   بر آن 
توان گفت كه افزايـشي كـه در اسـيديته            بنابراين مي . ها، به ميران قابل توجهي افزايش دهد        كف جنگل 

انـد،    كه در نزديكي ايـن درياچـه باريـده        ايي  ه  دهد كه باران     مي  اتفاق افتاده است، نشان   » الف«درياچه  
يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، استدالل فـوق را تـضعيف    كدام. اند شدهتر   اسيدي

  كند؟  مي

دهنـده    انـد، نـشان     انجـام شـده   » الـف «آزمايشات كيفيت هوا كه به تازگي در مناطق اطراف درياچـه            ) 1  
  . ا استافزايشي جزيي در مقدار آلودگي هو

شـوند،   هاي موجود در هـوا باعـث بـاران اسـيدي مـي       كه چگونه آالينده    دانشمندان در خصوص اين   ) 2  
  . توافقِ نظر ندارند

بـارد، ميـزان      اند كه باران اسيدي زيـادي در آنجـا نمـي            هايي واقع شده    هايي كه در محل     حتي درياچه ) 3  
كه منطقه دور و برشان از لحـاظ حيـات گيـاهي            هايي    ها از ميزان اسيديته آب درياچه       اسيديته آب آن  

  . باشد است، بيشتر مي» الف«شبيه به منطقه درياچه 
شـروع شـده اسـت، باعـث        » الـف «هاي اطراف درياچه      قطع گسترده درختان كه به تازگي در جنگل       ) 4  

  . افزايش مقدار مواد پوسيده و فاسد كفِ جنگل شده است
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ـ نوعي مارمولك درختي ـ از نظـر انـدازه از همنـوع     » الف«ره ـ چون كه ايگواناي بالغ ساكن جزي15
باورند كه در هر دوره زاد و ولـد، شـرايط   محققين بر اين    . خود در جزاير مجاور، بسيار كوچكتر است      

انـد،    هاي نسبتاً كوچكتر ايگوانا كه تازه از تخم بيـرون آمـده             از بقاي بچه  ،  »الف«زيست محيطي جزيره    
 درصد نوزادان داراي    10اند در سه سال گذشته، هر سال          ين همچنين كشف كرده   محقق. كند  حمايت مي 

اند و اين اختالف، به اين دليل است كـه             درصد از نوزادان با جثه بزرگتر زنده مانده        40جثه كوچك و    
  . كنند از دست شكارچيان خود فرار ميتر  نوزادان با جثه بزرگتر، راحت

درست و براي ديگـر جزايـر مجـاور، نادرسـت         » الف«ص جزيره   كدام مورد، در صورتي كه در خصو      
  و ديگر جزاير است؟ » الف«باشد، توضيح مناسبي براي تفاوت در اندازه جثه ايگوانا در جزيره 

ها تغذيه    هاي دريايي از آن     وجود دارد و فقط دو گونه از مرغ       » الف«دقيقاً سه گونه ايگوانا در جزيره       ) 1  
  . شود خوار مي رصد كوچكي از ايگواناهاي اين جزيره، طعمه مرغان ماهيكنند و در نتيجه د مي

شـود و ايـن       مـي » الف«تغييرات متناوب جهتِ باد، هر ساله باعث خشكي ممتد آب و هواي جزيره              ) 2  
امر، باعث مرگ و مير فراوان ايگواناهاي بزرگتر كه سطح بدنشان، بيشتر است و به رطوبت بيشتري                 

  . گردد ننياز دارند، مي

هاي جانوري اين جزيره بـه        ترين گونه   كنند، جزو قديمي    زندگي مي » الف«ايگواناهايي كه در جزيره     ) 3  
  . روند شمار مي

بـه ايـن جزيـره آورده شـدند و در           » الف«هاي وحشي كه اولين بار توسط ساكنين اوليه جزيره            گربه) 4  
  . باشد، از بين رفتند ها مي ري كه خاص گربه بودند، به دليل نوعي بيما گذشته شكارچي اصلي ايگوانا

 

 
  

  : 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 دهيد19 تا 16با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

 

. دهنـد  را مـي » ب«و دو نفر ديگر، تشكيل تـيم  » الف« تشكيل تيم D و A ،B ،Cهاي   بازيكندو نفر از    
دو هـر بـاريكن،   (انفـرادي  دهند كه چهار مسابقه به صـورت   پنگ انجام مي  مسابقه پينگ5اين دو تيم،   

نـده  هر مسابقه يـك بر . باشد و يك مسابقه، به صورت تيمي مي    ) بازي انفرادي با دو بازيكن تيم حريف      
   :ها موجود است اطالعات زير، در خصوص بازي. دارد
 . شود  ديده نمي A بر Cدر يكي از مسابقات انفرادي، برد  •

  تحليلي : سوم بخش 
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  . شود  ديده نميA بر Cدر نتيجه مسابقات انفرادي، برد  •

• Bاش برده و در ديگري باخته است  در يكي از مسابقات انفرادي . 

 . باشد، در مسابقه تيمي باخته استاش را برده  ، هر دو مسابقه انفراديAاگر  •

 

  يك از موارد زير، لزوماً صحيح است؟   باخته باشد، كدامC به Bهاي انفرادي،  ـ اگر در يكي از بازي16
   1 (Bاش با  ، بازي انفراديA را برده است  .  

  2 (Dاش را باخته است ، هر دو بازي انفرادي .  
  3 (D و Aتيمي هستند ، هم.  
  4 (Bاش را برده است يمي، بازي ت .  
  ، برنده بازي تيمي شده است؟ باخته باشد، كدام تيمB به Dهاي انفرادي،  ـ اگر در يكي از بازي17
  1 (A و D  2 (A و B  3 (B و C  4 (A و C  
 را  Aتوانـد     اش مـي    يك از بازيكنان زير، در بـازي انفـرادي           در تمام مسابقاتش ببازد، كدام     Dـ اگر   18

  ببرد؟ 

  1 (D  2 (B و C  3 (C  4 (B  
هـاي زيـر، بـه طـور قطـع،            ، برنده شده باشد، نتيجه كدام بـازي       Cاش با      در بازي انفرادي   Bـ اگر   19

  مشخص است؟ 

  B و Aبازي انفرادي بين ) D   2 و Aبازي انفرادي بين ) 1  
   2 و 1موارد ) 4    بازي تيمي ) 3  

 

  .  پاسخ دهيد23 تا 20هاي  با توجه به اطالعات زير، به سؤال: راهنمايي

 

هـا    هر كـدام از پوشـه     . هاي مختلف دارد     با حجم  D و   A  ،B  ،Cكاربري روي رايانه خود، چهار پوشه       

هاي با حجـم      اين كاربر قرار است پوشه    . افزار هستند   حاوي يكي از موارد عكس يا فيلم يا بازي يا نرم          

 1هـاي      به شماره  CDا روي دو    تر ر   حجم  هاي كم    و پوشه  2 و   1هاي     به شماره  DVDباالتر را روي دو     

  : اطالعات زير، موجود است.  ذخيره نمايد2و 
 . افزار، بيشتر است  كمتر و از حجم پوشه حاوي نرمDحجم پوشه حاوي فيلم، از حجم پوشه  •

 . شود  ذخيره ميDVDباشد، روي يك   كه حاوي عكس نميAپوشه  •

 . C پوشه نه شود افزار ذخيره مي  پوشه حاوي نرمنه، 2 شماره CDروي  •

 . باشد ، حاوي بازي نميDپوشه  •
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 به طور قطـع، حـاوي كـدام مـورد           Bـ اگر پوشه حاوي بازي، بيشترين حجم را داشته باشد، پوشه            20

  است و در كجا ذخيره شده است؟ 

   2 شماره DVDبازي ـ ) 2  1 شماره CDافزار ـ  نرم) 1  
   2 شماره CDفيلم ـ ) 4   1 شماره CDعكس ـ ) 3  
  ؟ باشد نمييك از موارد زير، صحيح   ذخيره شود، كدام1 شماره DVDگر پوشه حاوي فيلم روي ـ ا21

  . پوشه عكس، بيشترين حجم را دارد) 1  
  .  حاوي بازي استBپوشه ) 2  
  . افزار، كمترين حجم را دارد پوشه حاوي نرم) 3  
  . افزار است  حاوي نرمCپوشه ) 4  
 و پوشه حاوي بـازي، كمتـرين حجـم را داشـته باشـد،      2اره  شمDVDـ اگر پوشه حاوي فيلم در  22

ها را از راست به چپ و از بيـشترين حجـم بـه كمتـرين                  يك از موارد زير، به تريتب حجم پوشه         كدام

  دهد؟  حجم، نشان مي

  1 (D ،A ،C و B    2 (A ،D ،B و C  
  3 (A ،D ،C و B    4 (D ،A ،B و C  
هـاي     ذخيره شود، محتويات پوشـه     DVD، روي   نداردم را   ـ اگر پوشه حاوي بازي كه بيشترين حج       23

   شود؟ يك از موارد زير، به طور قطع مشخص مي ذخيره شده روي كدام

.I CD 1 شماره   

.II CD 2 شماره   

.III DVD 1 شماره   

.IV DVD 2 شماره   

  1 (III و IV  2 (I و II  3 (I ،II ،III و IV  4 (I و III  
 

 
  

  : راهنمايي
هـاي كمـي، اسـتعداد        زمون استعداد، از انواع مختلف سؤاالت كمي، شامل مقايـسه         اين بخش از آ   

  . ، تشكيل شده است...عددي و رياضياتي، حل مسأله و

  ي كميت: بخش چهارم 
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  توجه داشته باشيد به خاطر متفاوت بودن نوع سؤاالت اين بخش از آزمون، هر سؤال را براساس                   ••••
  .  است، پاسخ دهيداي كه در ابتداي هر دسته سؤال آمده دستورالعمل ويژه

 

 را به دقت بخوانيد و جـواب هـر سـؤال را در پاسـخنامه           27 تا   24هر كدام از سؤاالت     : راهنمايي
  . عالمت بزنيد

 

به جاي عالمت سـؤال، كـدام عـدد    . ـ بين اعداد زير، از چپ به راست، ارتباط خاصي برقرار است      24
   بايد قرار بگيرد؟

?3 4 6 8 9 12 12 16 20 18  

  1 (15   2 (20   3 (18  4 (16  

هـا را بـه        كيلـوگرم، آن   560 كيلـوگرم و     520 كيلوگرم،   440هاي    ـ براي حمل سه درخت به وزن      25
اگر هر قطعه توسط دو نفر حمل شود، بـراي حمـل كـل      . ايم  قطعات مساوي به لحاظ وزن تقسيم كرده      

  قطعات، حداقل چند نفر الزم است؟ 

   1 (62  2( 70  3 (64  4 (76  

 درجـه   54 زاويـه از همـان مثلـث         2اگر ميانگين   . باشد   درجه مي  24 زاويه از يك مثلث      2ـ تفاضل   26
  تواند ايجاد شود، چند درجه است؟  اي كه در اين مثلث مي باشد، بزرگترين زاويه

  1 (84  2( 108  3 (72  4 (96  
 در يك مدت زمان مـشخص بپيمايـد وي          خواهد از خانه تا محل قرار با دوستانش را          شخصي مي ـ  27

اگـر  . رسـد    دقيقه ديرتر به محل قرار مي      9 كيلومتر بر ساعت مسير را بپيمايد،        20اگر با سرعت متوسط     

.  دقيقه زودتر به محل قرار خواهـد رسـيد  18 كيلومتر بر ساعت طي كند، 30مسير را با سرعت متوسط  

   بر ساعت بپيمايد تا به موقع به محل قرار برسد؟وي مسير را با چه سرعت متوسطي بر حسب كيلومتر 

   7/25) 4  . توان تعيين كرد نمي) 3  5/22) 2  5/27) 1  

و ديگـري در سـتون      » الـف «، شامل دو مقدار يا كميت است، يكي در سـتون            28سؤال  : راهنمايي
را بـه   مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با توجه به دسـتورالعمل، پاسـخ صـحيح                   . »ب«

  : 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 ••••   
  .  عالمت بزنيد را3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزينه » ب«و » الف«   اگر مقادير دو ستون ••••   
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  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       «

ها روي مركـز      يك رأس هر كدام از مربع     . دهد  ـ شكل زير، يك دايره و دو مربع يكسان را نشان مي           28
  . اند ها روي محيط دايره واقع شده و دو رأس ديگر آنره داي

  
  ب    الف

  ها مساحت يكي از مربع    مساحت ناحيه هاشورخورده
 

متن زير را به دقت بخوانيـد و براسـاس اطالعـات موجـود در جـدول داده شـده، بـه                      : راهنمايي
  .  پاسخ دهيد30 و 29هاي  سؤال

 

 متري و همچنين اجاره بهاي ماهيانـه كـل          70 يك آپارتمان    ـ جدول زير، متوسط قيمت هر مترمربع از       
  . دهد اين آپارتمان در پنج سال متوالي در يك شهر را نشان مي

 

متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان   سال
  )برحسب هزار تومان(

بهاي ماهيانه آپارتمان  قيمت اجاره
  )برحسب هزار تومان(

1386  675  270  

1387  875  350  

1388  1000  350  

1389  1000  400  

1390  875  350  

 

، تقريبـاً چنـد     1386 نـسبت بـه سـال        1390ـ رشد متوسط قيمت هر مترمربع اين آپارتمان در سال           29
  درصد بوده است؟ 

  1 (28%  2 (30%  3 (24%  4(  26%  
اي كه مستأجر در طول سال به مالك آپارتمـان پرداخـت كـرده اسـت،                  ، كل اجاره  1387ـ در سال    30

   چند درصد از قيمت يك دانگ از اين آپارتمان در آن سال بوده است؟ تقريباً
  1 (32%  2 (41%  3 (68%  4(  25%  
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  متن اول

 

  : خالصه متن
 هفته پـيش از زايمـان       3( شيري، دوران انتقال     وترين مراحل زندگي گا     ترين و بحراني    حياتي: پاراگراف اول 

  . باشد مي)  هفته پس از آن3تا 
چالش اصلي گاوهاي شيري در دوران انتقـال، افـزايش ناگهـاني و قابـل مالحظـه نيازهـاي                : اراگراف دوم پ

  . اي جهت توليد شير است تغذيه
كننده تجزيه چربي است و به عنوان يك ماده افزودني جهت پيـشگيري           نياسين يك ممانعت  : پاراگراف سوم 

  . گيرد و يا درمان كبد چرب و كتوز مورد استفاده قرار مي
 سـاعت پـس از      24رسد تجويز خوراكي محلول داراي تركيبات آلي و معدني،            به نظر مي  : پاراگراف چهارم 

كيبات ياد شده در روزهاي پس از زايمان ممكن اسـت اثـربخش             زايمان، بر روي غلظت سرمي عناصر و تر       
  . باشد

 

   3ـ گزينه 1
چالش اصلي گاوهـاي شـيري در دوران انتقـال،          «: جمله ابتدايي پاراگراف دوم، بيانگر اين موضوع اسـت        

  » .اي جهت توليد شير است  ناگهاني و قابل مالحظه نيازهاي تغذيهيشافزا
   3ـ گزينه 2

به ايـن جملـه از پـاراگراف        . باشد» عامل بازدارنده در درمان كبد چرب و كتوز       «اي هستيم كه     به دنبال گزينه  
 است و به عنوان يـك مـاده افزودنـي جهـت       كننده تجزيه چربي    ممانعتنياسين يك   «: سوم توجه كنيـد   

ايش تجويز اين تركيب منجر به افـز      . گيرد  پيشگيري و يا درمان كبد چرب و كتوز مورد استفاده قرار مي           
 و اجسام كتـوني پالسـما را بـه    NEFAهاي پالسمايي  گلوكز خون و انسولين سرمي گرديده و غلظت     

  ».دهد سرعت كاهش مي
  . طبق اين جمله رابطه زير صحيح است

   درمان كبد چرب و كتوز←كننده تجزيه چربي  ممانعت

  ـ گروه دامپزشكي1393پاسخ سال 

  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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  : توان گفت و كتوز ميچرب لذا، براي عامل بازدارنده در درمان كبد 
   عدم درمان كبد چرب و كتوز←تسريع تجزيه چربي 

  4ـ گزينه 3
همبستگي ميان احتمال ابتال به بيماري متابوليك با افزايش توليد شير و تعداد گاوهاي شيري،               ):1(گزينه   ����

  . اره استجمله اول متن، مؤيد اين گز. صحيح است. همبستگي مثبت دارد
نيـاز از مطالعـه       تعيين نقش غدد تيروئيد، پاراتيروئيد و فوق كليوي در هوموستاز منيزيم، بـي            ): 2(گزينه   ����

ريـز    رسـد سـه غـده درون        به نظر مي  «: به آخرين جمله پاراگراف اول توجه كنيد      . صحيح است . نيست
  » .نقش داشته باشندتيروئيد، پاراتيروئيد و فوق كليوي در امر هوموستاز منيزيم در بدن 

تواند حاصل كاهش ميزان دريافت مـاده خـشك توسـط دام در               ابتال به كتوز و كبد چرب مي      ): 3(گزينه   ����
  . صحيح استمطابق پاراگراف سوم . دوران انتقال و تغييرات هورموني در دام در اين دوران باشد

 سـاعت   24ي باشد، چنانچـه در طـي        تجويز خوراكي محلولي كه داراي تركيبات معدني و آل         ):4(گزينه   ����
در پـاراگراف   . صـحيح نيـست   الزاماً  . پس از زايمان صورت گيرد، اثري مثبت بر كمبود اين تركيبات دارد           

  : چهارم، اين گزاره بسيار محتاطانه بيان شده است به نحو انتخاب كلمات در پاراگراف چهارم دقت كنيد
و آلـي   ) كلسيم، فسفر و منيـزيم    ( تركيبات معدني     كه تجويز خوراكي محلول حاوي     رسد  به نظر مي  «
 ساعت پس از زايمان، بر روي غلظت سـرمي  24 در گاوهاي شيري طي       )پروپيلن گليكول و نياسين   (

هـا در دوره      عناصر و تركيبات ياد شده در روزهاي پس از زايمان و پيشگيري از كبمود احتمالي آن               
  ». اثربخش باشدتواند ميانتقال پس از زايمان 

  1ـ گزينه 4
اي در ايـن زمـان را مطـرح           نيازهـاي تغذيـه   در گاوهاي شيرده پرداخته و      » دوران انتقال «اين متن، به معرفي     

  . باشد لذا مربوط به بخش نتايج و پيشنهاد و يا چكيده مقاله نمي. سازد مي
  . در متن، روش كار نيز ارائه نشده است

  . مورد استفاده قرار گيرد، بخش مقدمه استتواند  تنها بخشي از مقاله كه اين متن مي
 

  متن دوم
 

  : خالصه متن
ها در سراسـر جهـان     بيماري بخش فوقاني دستگاه تنفس، يك مشكل شايع كلينيكي در گربه          : پاراگراف اول 

  . دهد را تشكيل مي» كليسي ويروس«و » هرپس ويروس«زاي اوليه اصلي را  عوامل بيماري. است
ود استفاده گسترده عليه اين دو پاتوژن، اين بيماري همچنان يكي از مـشكالت بـاليني                با وج : پاراگراف دوم 
  . ها است اصلي در گربه
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محـل اختفـاي   . باشـد  اي غـشادار مـي    دو رشتهDNA يك  (FHV)ها    هرپس ويروس گربه  : پاراگراف سوم 
  . باشد اعصاب سه قلو ميويروس معموالً 
  . باشد اي مي رشته  ويروس تكRNA  يك(FCV)كليسي ويروس : پاراگراف چهارم
  .  است(FVR)ها  هرپس ويروس عامل اصلي التهاب بيني و ناي در گربه: پاراگراف پنجم

 ساعتي، بيماري حاد همراه با      48 تا   24هاي هرپس ويروسي، بعد از دوره كمون          در عفونت : ششمپاراگراف  
  .شود سه و سرفه ايجاد ميكنژيكتيويت دوطرفي، ترشحات موكوسي يا چركي چشم، بيني، عط

 

   1ـ گزينه 5
بخش فوقاني دسـتگاه تـنفس در       متن به بررسي و توصيف دو ويروس هرپس و كليسي كه منجر به بيماري               

  . شود، پرداخته است ها مي گربه
صحيح . ها  بررسي و توصيف اثر هرپس و كليسي ويروس به وقوع معضلي كلينيكي نزد گربه             ): 1( گزينه   ����

  . است
هـا   كنند و چگونگي مقابلـه بـا آن   ها را آلوده مي   هايي كه دستگاه تنفسي گربه      توصيف ويروس ): 2(ه   گزين ����

  .  نپرداخته استها چگونگي مقابله با آنمتن به . صحيح نيست
هـا    هـاي شـايع ميـان آن        ها عليه برخي بيماري     پاسخ به اين پرسش كه چرا واكسيناسيون گربه       ): 3( گزينه   ����

متن خيلي دقيق، درباره بيماري بخش فوقـاني        . اين گزاره خيلي كلي است    . ح نيست صحي. كارآمد نيست 
  . ها صحبت كرده، و دو ويروس اصلي را كامالً نام برده است دستگاه تنفس گربه

هـاي بخـش فوقـاني        زايي ويروس هرپس و ويـروس كليـسي در بيمـاري            مقايسه اثر آلودگي  ): 4( گزينه   ����
  . متن صرفاً به اين مقايسه نپرداخته است.  نيستصحيح. ها دستگاه تنفسي گربه

   4ـ گزينه 6
اي كـه بـين حفاظـت بـا           هاي جوان به علت وجود حاملين و فاصله         گربه«: به جمله آخر متن توجه كنيد     

بادي و كمبود ايمني مـادري و پاسـخ بـه واكـسيناسيون وجـود دارد، نـسبت بـه بيمـاري                    واسطه آنتي 
   ».مستعدترند

   4ـ گزينه 7
���� .I        در مهـار بيمـاري تنفـسي و چـشمي          ) كليسي و هـرپس ويـروس     (چرا واكسن عليه دو پاتوژن

  . متن در پاراگراف دوم، اين موضوع را مطرح كرده استكارآيي الزم را نداشته است؟ 
.II����      متن در انتهاي پاراگراف سـوم  باشد؟  در كدام قسمت از بدن گربه مي  محل اختفاي هرپس ويروس

  » .باشد محل اختفاي ويروس معموالً اعصاب سه قلوي صورت مي« :كند بيان مي
.III����   در پاراگراف پنجم و ششم، متن عالئـم بـاليني          هاي هرپس ويروسي كدامند؟        عاليم باليني عفونت

  . هرپس ويروس را بررسي كرده است
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ـ   هاي مختلف ويـروس كليـسي كدامنـد؟           ژني ميان سويه    هاي ژنتيكي و آنتي      تفاوت IV.؟ ه ايـن   مـتن ب
  . موضوع نپرداخته است

   2ـ گزينه 8
ويروس معمـوالً اعـصاب سـه قلـوي         ] هرپس[محل اختفاي   «: به اين جمله از پاراگراف سوم توجه كنيد       

  ».باشد صورت مي
كه درباره كليسي ويـروس     (تواند در پاراگراف چهارم        است و نمي   »هرپس ويروس «لذا اين جمله مربوط به      

  . شود رد مي] 2[و ] 1[هاي  لذا جايگاه. قرار گيرد) صحبت كرده است
تـري    ، جايگاه مناسب  ]3[توان فهميد كه جايگاه       قبل و بعد، مي   ، با توجه به جمالت      ]4[و  ] 3[از بين جايگاه    

  . است
 Feline Viral Rhinotracheitis (FVR)هـا   هرپس ويروس عامل اصلي التهاب بيني و ناي در گربه«

هـاي فوقـاني دسـتگاه تـنفس و           تي به اپيتليوم ملتحمه، قرنيـه و بخـش        ويروس داراي تمايل باف   . است

عفونت اوليـه معمـوالً      .باشد  اعصاب سه قلوه محل اختفاي ويروس مي      ] 3. [ها است   همچنين نوروسيت 

  » .شوند ها پس از بهبودي، دچار عفونت پنهان مي گربه% 80دهد و  ها رخ مي گربه در بچه
 

  
 

  3ـ گزينه 9
توانـد كـاهش      بند، ابتالي كودكان به بيماري ماالريـا را مـي           كه استفاده از پشه     رغم اين   ليع«مطابق متن   

  » .كنند ستفاده از آن را توصيه نميدهد، كارشناسان ا
  )استدالل كارشناسان از طريق ارائه دليلتقويت (به دنبال دليلي براي توجيه اين نظر كارشناسان هستيم 

  . كند ظر كارشناسان را تضعيف مينادرست است، زيرا ن) 1(گزينه 
  . كند نادرست است، زيرا نظر كارشناسان را تضعيف مي) 2(گزينه 
مطابق اين گزينه، ابتالي كودكان «. كنـد  درست است، زيرا به خوبي نظر كارشناسان را توجيه مي) 3(گزينه  

   ».به ماالريا نه تنها مضر نيست، بلكه در مجموع مفيد است
  . ت است، زيرا تأثيري در تقويت با تضعيف استدالل كارشناسان بهداشت نداردنادرس) 4(گزينه 

   4ـ گزينه 10
  : توان مطابق زير خالصه كرد استدالل متن را مي

  هاي شبانه براي مشاهده فعاليت» وتا«هاي كوچك به پشت حشرات  نصب المپ: 1مقدمه 
  . گردند اين حشرات، شبانه به دنبال غذا مي: 2مقدمه 

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! : !جهنتي
  

  منطقي  پاسخ سؤاالت
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  : به دنبال يك فرض پنهان براي اين استدالل هستيم
قطعيـت بـاالي ايـن      «دقت كنيد   . گيريم  نادرست است و الزاماً چنين فرضي را از متن نتيجه نمي          ) 1(گزينه  
  . ، احتمال درستي گزينه را كاهش داده است)كدام به كار بردن عبارت هيچ( »گزينه
هر چند طبق متن، اين مشاهدات دانش ما را درباره عادات غذايي ايـن حـشره در                 . ت است نادرس) 2(گزينه  

مند به مشاهده رفتار غـذايي ايـن           عالقه فقطتوانيم نتيجه بگيريم كه محققين        تب افزايش خواهد داد، اما نمي     
  . كنند حشره هستند و توجهي به ديگر رفتارهاي آن نمي

هـاي   المـپ ح نداده است كه آيا براي مشاهده رفتارهاي حـشره غيـر از           متن توضي . نادرست است ) 3(گزينه  
  . يا خير. كوچك از ابزار ديگري هم استفاده شده است

پژوهشگران به دنبال مشاهده رفتار طبيعي و واقعي حشره هستند و چون اعتقاد             «. درست است ) 4(گزينه  
 از   كند،  ي در رفتار حشره ايجاد نمي     هاي كوچك به پشت اين حشره، تغييرقابل توجه         دارند نصب المپ  

  «.رود رت فلسفه پژوهش زير سؤال ميدر غير اين صو. كنند اين روش استفاده مي
  1ـ گزينه 11

  . طاووس نر، اساساً كار جذب طاووس ماده را بر عهده دارد دم بسيار زيباي :جمله اول متن
ووسِ نر، چنـين مزيـت رقـابتي را در جـذب            طاداند كه چرا اين دم بسيار زيباي           كسي نمي  :جمله دوم متن  

  . كند ايفا مي ماده  طاووس
حال به جمله سوم متن .  جمله اول، به صورت سؤال مطرح شده است   چراييروشن است كه در جمله دوم،       

  : دقت كنيد
  . گيري طاووس ماده با طاووس نري كه دم زيبا دارد، بيشتر است يك توضيح اين است كه احتمال جفت

رود كـه در ادامـه    شود و انتظـار مـي   شروع مي» يك توضيح اين است «ست كه هرچند جمله سوم با       روشن ا 
  . پاسخ سؤال مطرح شده در جمله دوم بيايد، آنچه بيان شده، تكرار جمله اول به شكلي ديگر است

 مـاده   گيري طاووس   چرايي احتمال بيشتر جفت   (اي كه بايد توضيح داده شود         درست است، پديده  ) 1(گزينه  
جذب شدن طاووس ماده، توسـط      چرايي  (را به عنوان توضيح همان پديده       ) با طاووس نري كه دم زيبا دارد      

  . كند ارائه مي) دم بسيار زيباي طاووس نر
  . شود نادرست است و هيچ تصميمي در اين متن ديده نمي) 2(گزينه 
 انـساني نيـست و در حيوانـات نيـز           هايي كه در متن بحث شده، مشخـصاً          نادرست است، ويژگي    )3(گزينه  

  . وجود دارد
طاووس ماده جذب دم بـسيار زيبـاي طـاووس نـر            (اي كه ارائه شده است        فرضيه. نادرست است ) 4(گزينه  

  .  قابل تأييد يا رد كردن است )شود مي
   3ـ گزينه 12

  : توانيم به صورت زير خالصه كنيم استدالل متن را مي
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  . كند ستيم كه سؤال مرتبطي را در ارزيابي اين استدالل مطرح نمياي ه به دنبال گزينه
yيك راه ارزيابي رابطه علّي      . نادرست است ) 1(گزينه   x←   آن است كه x   را حذف كنيم و ببينـيم آيـا y 

  . دهد پس اين سؤال، به درستي صحت رابطه علّي را مورد پرسش قرار مي. شود يا خير مي نيز حذف
y را در رابطه علّـي       xعامل  (مقدمه استدالل   اين سؤال به درستي صحت      . نادرست است ) 2(گزينه   x← (

  . دهد پرسش قرار ميرا مورد 
y را در رابطه علّـي       xعامل  (اين سؤال به درستي صحت مقدمه استدالل        . نادرست است ) 2(گزينه   x← (

  . دهد را مورد پرسش قرار مي
كش جديد از نظر اكثريت مردم، هيچ ارتباطي به           ضرر بودن يا نبودن حشره      زيرا، كم . درست است ) 3(گزينه  

  . درستي يا نادرستي استدالل فوق ندارد
y، در رابطه علّي     )1(اين سؤال نيز مشابه گزينه      .  نادرست است   )4(گزينه   x←  ،   عامل  تأثير حذفx   را بر 

  . كند  بررسي ميyعدم وقوع عامل وقوع يا 
  3ـ گزينه 13

  : توان به شكل زير خالصه كرد را مياستدالل متن 
  . شوند ها ژالتيني بوده و با پوسته يا پوششي بازدارنده، محافظت نمي تخم قورباغه: 1مقدمه 
  . بيند  اشعه ماوراء بنفش آسيب ميها در اثر ماده وراثتي درون تخم قورباغه: 2مقدمه 
  . هاي اخير افزايش يافته است رسد، در سال مقدار اشعه ماوراء بنفش كه به زمين مي: 3مقدمه 
  . باشد ها، احتماالً به دليل افزايش تشعشعات ماوراء بنفش مي كاهش جمعيت قورباغه: نتيجه

  . اي هستيم كه اين استدالل را تقويت كند به دنبال گزينه
  . نادرست است، زيرا ارتباطي به بحث مطرح شده ندارد) 1(گزينه 
هـم كـه    ها    پشت  اگر كاهش جمعيت در الك    . كند  نادرست است، زيرا استدالل متن را تضعيف مي       ) 2(گزينه  
تواند اشعه مـاوراء   هايشان، داراي پوشش است اتفاق افتاده باشد، پس احتماالً عامل كاهش جمعيت نمي      تخم

  . بنفش باشد
هـا     بنفش به تخم قورباغـه      دهد كه در حالتي كه اشعه ماوراء        زيرا به خوبي نشان مي    . درست است ) 3(گزينه  

yيك راه تأييد رابطه علّـي       (نرسيده است، كاهش جمعيت اتفاق تقريباً اتفاق نيفتاده است           x←    آن اسـت 
  ). دهد  هم روي نميy نباشد، xنشان دهيم اگر كه 

كند و از بـين رفـتن تعـداد زيـادي از        نادرست است، زيرا استدالل متن را تا حدودي تضعيف مي         ) 4(گزينه  
  . داند ماوراء بنفش ميها را مستقل از تشعشعات  تخم قورباغه

   4ـ گزينه 14
  : توان به صورت زير خالصه كرد استدالل متن را مي

كش جديد و نسبتاً مـؤثرتر، بـراي          همعرفي حشر 

 .كنند ها شكار مي چشم كنترل حشراتي كه سنگ

ها،   چشم  كاهش قابل توجه جمعيت سنگ    

 هاي اخير    در سال
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بـا افـزايش    (هاي مجاور  افزايش اسيديته درياچه← ايجاد باران اسيدي ←هاي موجود در هوا    آالينده
  ) ها مواد پوسيده و فاسد كف جنگل

  : حال با توجه به رابطه فوق، رابطه زير را نتيجه گرفته است
   اند هايي كه در نزديكي درياچه الف باريده  بارانتر بودن  اسيدي←افزايش اسيديته درياچه الف 

  . اي هستيم كه اين استدالل را تضعيف كند به دنبال گزينه
  . نادرست است، زيرا آلودگي هوا، ارتباطي با موضوع بحث ندارد) 1(گزينه 
  . ستدالل نداردنادرست است، زيرا توافق نظر داشتن يا نداشتن دانشمندان، تأثيري در رد يا قبول ا) 2(گزينه 
بـارد،   هايي كه باران اسيدي كمتـري در آنجـا مـي    نادرست است، زيادتر بودن اسيديته آب درياچه  ) 3(گزينه  

ها، عوامل ديگري به جز بـاران اسـيدي نقـش دارد، امـا ايـن                  دهد كه در ميزان اسيديته آب درياچه        نشان مي 
  . موضوع تأثيري در تضعيف نتيجه استدالل متن ندارد

در اين گزينه افزايش اسيديته آب درياچه الف بـه افـزايش مقـدار مـواد پوسـيده و               . درست است ) 4(ه  گزين
و لـذا اسـتدالل     ) و نه افزايش اسيديته بـاران     (فاسد كف جنگل در اثر قطع گسترده درختان ارتباط داده شده            

  . كند متن را به خوبي تضعيف مي
   2ـ گزينه 15

  : صه كردتوان به صورت زير خال متن را مي

محيطـي جزيـره الـف، از بقـاي           شرايط زيـست  
هاي نسبتاً كوچكتر ايگوانا كه تـازه از تخـم            بچه

  .كند اند، حمايت مي بيرون آمده
←  

ايگواناي بالغ سـاكن جزيـره الـف، از         
نظر اندازه از همنـوع خـود در جزايـر          

  .مجاور، بسيار كوچكتر است
 

تـر،    ، نـوزادان بـا جثـه بـزرگ        در جزاير مجاور  
  .كنند تر از دست شكارچيان خود فرار مي راحت

←  

نـوزادان  % 10در اين جزاير، هر سـال       
نوزادان بـا   % 40داراي جثه كوچك و     
  .اند جثه بزرگتر زنده مانده

 

محيطي از بقاي ايگواناهاي با جثه        ي هستيم كه توجيه كند چرا در جزيره الف، شرايط زيست          ا  به دنبال گزينه  
  . كند تر حمايت مي كوچك
تـر صـيد    تر را راحـت  دريايي، ايگواناي كوچكهاي  رود مرغ زيرا قاعدتاً انتظار مي  . نادرست است ) 1(گزينه  

  . افتد جزيره الف گفته شده، اتفاق مياي خالف آنچه در متن در مورد  كنند كه در اين صورت نتيجه
كند كه چرا شرايط زيست محيطي جزيره الـف بـراي       اين گزينه به خوبي توجيه مي     . درست است ) 2(گزينه  

  . تر، مساعدتر است ايگواناهاي كوچك
  . زيرا ارتباطي با موضوع بحث ندارد. نادرست است) 3(گزينه 
هتر بودن شرايط زيست محيطي جزيره الف براي ايگواناهـاي          زيرا توجيهي براي ب   . نادرست است ) 4(گزينه  

  . با جثه كوچك ارائه نكرده است
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  19 تا 16بررسي سؤاالت 
 

  : كنيم براي حل اين سؤال، از مدل زير استفاده مي

  بازي گروهي  هاي انفرادي بازي  اعضاء  
              »الف«تيم 
              »ب«تيم 

              برنده 
 

  )1(نتيجه .  دو گروه مختلف هستند درD و C ⇐.  باخته استC به D): 1(قيد  ����
  . شود  ديده نميA به C برد ):2(قيد  ����

  : توان يكي از دو حالت زير را نتيجه گرفت از اين گزاره مي
  . ست پيروز شده اC بر A همگروه هستند يا اگر در دو گروه مختلف هستند، C و A يا :)2(نتيجه 

  .  يكي را برده، ديگري را باخته استB ):3(قيد  ����
  . گاه در مسابقه تيمي باخته است  هر دو مسابقه انفرادي را برده باشد، آنA اگر ):4(قيد  ����

  : داريم) 1(با توجه به نتيجه 

  بازي گروهي  هاي انفرادي بازي  اعضاء  
 C C C     … , C , …  »الف«تيم 

 D D   D   … , D , …  »ب«تيم 

         C  ـ  برنده 
 

  : تواند اتفاق بيفتد دو وضعيت زير ميتوان گفت كه يكي از  حال مي

  .  همگروه باشدC با A : (I) وضعيت ����

  بازي گروهي  هاي انفرادي بازي  اعضاء  
 A , C C C A A A , C  »الف«تيم 

 B , D D B D B B , D  »ب«تيم 

         C  ـ  برنده 

  

  پاسخ سؤاالت تحليلي
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  . وه باشد همگرC با B : (II) وضعيت ����

  بازي گروهي  هاي انفرادي بازي  اعضاء  
 B , C C C B B B , C  »الف«تيم 

 A , D D A D A A , D  »ب«تيم 

C A  ـ  برنده 
*

       

  .  است”C, A“ برنده بازي Aتوان فهميد كه  مي) 2(از قيد (*) 

  . اشدب مي» )با احتماالت محدود(احتمالي «و » بندي گروه«اين مسأله از نوع : توضيح ����

  : پردازيم حال به بررسي سؤاالت مي
 

  1ـ گزينه 16
  .  است(I) همگروه نيستند، كه منظور، وضعيت C و Bتوان فهميد  از صورت سؤال مي

  » . را برده استB ،A«: توان نتيجه گرفت مي) 3( باخته است، از قيد C به Bحال چون 

  بازي گروهي  هاي انفرادي بازي  اعضاء  
 A , C C C A A A , C  »الف«تيم 

 B , D D B D B B , D  »ب«تيم 

 ? C C ? B  ـ  برنده 

  . قطعاً صحيح است . را برده است Aاش با  ، بازي انفراديB): 1(گزينه  ����
 ممكن است صحيح باشـد، ممكـن        ؛نامعلوم است  .اش را باخته است     ، هر دو بازي انفرادي    D): 2( گزينه    ؟

  . است نباشد
  . قطعاً غلط است .تيمي هستند م، هA و D): 3( گزينه ����
  . نامعلوم است .اش را برده است ، بازي تيميB): 4(گزينه   ؟

   3ـ گزينه 17
  . باشد مي» (II)وضعيت « همگروه نيستند، لذا منظور B و Dتوان فهميد كه  از صورت سؤال مي

 باختـه   D بـه    A«ت كه   توان نتيجه گرف    مي) 3(، از قيد    » است D، برنده بازي با     B«چون طبق صورت سؤال     
  ».است

  بازي گروهي  هاي انفرادي بازي  اعضاء  
 B , C C C B B B , C  »الف«تيم 

 A , D D A D A A , D  »ب«تيم 

   C A  B A  ـ  برنده 
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 بازي گروهي D و A«: توان نتيجه گرفت كه مي) 4(، از قيد »، برنده هر دو بازي انفرادي شده است       A«چون  
  » .را باخته است

   4گزينه ـ 18
  :  را ببردA در تمامي مسابقاتش ببازد، كدام بازيكن احتمال دارد كه Dاگر 

  .)  كه در زير آمده است(I)يك حالت خاص از وضعيت . ( را ببردAممكن است  : B؟ بازيكن 
  .  را ببردAتواند  نمي) 2(طبق قيد  : C بازيكن �
  . ود را باخته است هر دو بازي انفرادي خDطبق صورت سؤال  : D بازيكن �

 

  بازي گروهي  هاي انفرادي بازي  اعضاء  
 A , C C C A A C , A  »الف«تيم 

 B , D D B D B B , D  »ب«تيم 

C C  A  ـ  برنده 
*

 B   

  طبق قيد سؤال * 
  2ـ گزينه 19

  . باشد  مي(I) همگروه نيستند، لذا منظور وضعيت C و Bتوان فهميد كه  مياز صورت سؤال، 
 باختـه   A بـه    B«: توان نتيجه گرفـت     مي) 3(لذا از قيد    . » شده است  C، برنده بازي با     B«ال  طبق صورت سؤ  

  » .است
 

  بازي گروهي  هاي انفرادي بازي  اعضاء  
 A , C C C A A A , C  »الف«تيم 

 B , D D B D B B , D  »ب«تيم 

   C B   A  ـ  برنده 

  . نامعلوم است. D و Aبازي انفرادي بين ): 1(؟ گزينه 
  .  برده استAقطعاً . B و Aبازي انفرادي بين ): 2( گزينه ����

  . نامعلوم است. بازي تيمي ):3(؟ گزينه 
  . صحيح نيست 2 و 1 موارد ):4(؟ گزينه 

 

   23 تا 20تحليل سؤاالت 
 

  : كنيم براي اين سؤال، از مدل زير استفاده مي
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   :كنيم با توجه به مدل فوق، قيود مسأله را بررسي مي

  افزار   نرم< فيلم D <): 1( قيد ����
  .  جايگاه اول يا دوم استD): 1(نتيجه : توان فهميد ، از دو فايل بيشتر است، لذا ميDچون حجم پوشه 

افـزار جايگـاه سـوم يـا          نـرم ): 2(نتيجه  «: توان فهميد   از دو فايل كمتر است، لذا مي      » افزار  نرم«حجم فايل   
  » .چهارم است

   ».فيلم جايگاه دوم يا سوم است): 3(نتيجه «: توان گفت ا آخر نيست، لذا ميفيلم جايگاه اول ي
  ):  2( قيد ����

A 

 نه عكس

DVD 

 جايگاه اول يـا دوم  Aفايل ): 4(نتيجه «: توان گفت  ذخيره شده است، لذا مي DVD بر روي    Aچون فايل   
  » .است

): 5(نتيجـه   «: توان گفت    قرار دارند لذا مي     در جايگاه اول و دوم     D و   A«: توان گفت   مي) 4(و  ) 1(از نتيجه   
{D,A}هاي اول و دوم و   در جايگاه{B, C}گيرند هاي سوم و چهارم قرار مي  در جايگاه.«   

  ):  3( قيد ����
 Cنه 

 افزار نه نرم

2 CD  

  » .شود  ذخيره مي2CD بر روي B«: توان گفت مي) 3(و قيد ) 5(با توجه به نتيجه 
  ): 6(نتيجه 

B 

 ؟

2 CD  
  

  1  حجم فايل
  )بيشترين(

2  3  4  
  )كمترين(

          نام پوشه
          نوع فايل

  DVD  CD  ذخيره اطالعات
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  : توان گفت مي) 5(و نتيجه ) 2(و نتيجه ) 3(و از تركيب قيد 
  ): 7(نتيجه 

C 

 افزار نرم

1 CD  
  
  ):  4( قيد ����

D 

 نه بازي 

و با توجـه بـه نتيجـه    » . حاوي فيلم يا بازي نيستD  پوشه«: توان گفت مي)  فيلمD >) (1(با توجه به قيد 
  » .وي عكس است حاDپوشه ): 8(نتيجه «توان فهميد  مي) 7(

  : توان تمامي قيود و نتايج فوق را به صورت زير نمايش داد مي
  
  
  
  
  
  

 

(I)   (II)   (III)   (IV) 

A   D  B   C 

 افزار نرم   ؟  عكس   ؟

DVD   DVD  2CD    1CD 

  
  افزار  نرم> فيلم D >): 1(قيد 

  . باشد مي» ) گستردهبا احتماالت(احتمالي «و » بعدي چينش سه«اين مسأله از نوع :  توضيح����

   4ـ گزينه 20
 جايگـاه اول و  Aپوشـه  «توان فهميد كـه در      مي (II)چون پوشه حاوي بازي، بيشترين حجم را دارد، طبق          

  » . جايگاه دوم استDپوشه 
  » . در جايگاه سوم و حاوي فيلم استBپوشه «: توان گفت مي) افزار  نرم> فيلم D >  () 1(حال از قيد 

  4  3  2  1  حجم فايل

 A , D C , B  نام پوشه

    فيلم     نوع فايل
  DVD  CD  ذخيره اطالعات
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  : دل را به صورت زير تكميل كردتوان م لذا مي
  
  

        
  
  
  

 

  .  قرار دارد2CD حاوي فيلم و در Bلذا پوشه 
  3ـ گزينه 21

فيلم قطعـاً در  «: توان گفت با توجه به صورت سؤال، مي. طبق مدل نهايي، فيلم در جايگاه دوم يا سوم است       
  » .جايگاه دوم است

  » .جايگاه اول است در Dپوشه «: توان گفت مي) 1(حال با توجه به قيد 
  »... حاوي فيلم و در جايگاه دوم است Aپوشه «لذا 
  » . حاوي بازي استBپوشه «: توان از موارد فوق با قطعيت گفت مي

  » .توان با قطعيت اظهارنظر كرد  نميB و Cدر خصوص جايگاه «اما توجه كنيد كه 
 

  
  
  
  

 
 

  . ستصحيح ا. پوشه عكس، بيشترين حجم را دارد): 1( گزينه ����
  . صحيح است.  حاوي بازي استBپوشه ): 2( گزينه ����
  .)الزاماً صحيح نيست. (نامعلوم است. افزار، كمترين حجم را دارد پوشه حاوي نرم): 3( گزينه ?
  . صحيح است. افزار است  حاوي نرمCپوشه  ):4( گزينه ����
   2ـ گزينه 22
  : توان گفت مي» .باشد) 2( شماره DVDاگر فيلم در «
  » . در جايگاه اول استDفيلم در جايگاه دوم و «): 1(توجه به قيد با  �
  : توان گفت مي» اگر پوشه حاوي بازي كمترين حجم را داشته باشد«
  » . در جايگاه چهارم و حاوي بازي استB«: (III) با توجه به �

  4  3  2  1  حجم فايل

 A D B C  نام پوشه

  افزار نرم  فيلم  عكس  بازي   نوع فايل
 DVD  2CD  1CD  ذخيره اطالعات

 

  4  3  2  1  حجم فايل

 D A C    ,    B  نام پوشه

  افزار بازي و نرم  فيلم  عكس  نوع فايل
 DVD  CD  ذخيره اطالعات
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  : كنيم با توجه به نتايج فوق، مدل را به صورت زير تكميل مي
  

 

  
  
  

 

 

  » D ،A ،C ،B«: ها عبارتست از روژهلذا ترتيب پ
   2ـ گزينه 23
  : توان گفت مي» . ذخيره شودDVDاگر پوشه حاوي بازي كه بيشترين حجم را ندارد، روي «
  » .بازي در جايگاه دوم است «�
  » . حاوي بازي استA«: (I) با توجه به �
  » .گيرند جايگاه چهارم قرار ميافزار در   در جايگاه اول، فيلم در جايگاه سوم و نرمD«): 1( قيد �

 
  

 

  
  
  

 

���� .I CD افزار است حاوي نرم: 1 شماره .  
���� .II CD حاوي فيلم است: 2 شماره .  
  .  نامعلوم است:1 شماره III DVD.؟ 
  . نامعلوم است: 2 شماره IV DVD.؟ 

 

 

  حل مسأله
  1ه ـ گزين24

  3  4  6  8  9  12  13  16  ؟  20  18

 

  . اند ها يك در ميان آمده هاي آن و تصاعد حسابي هستند كه جملهاعداد دنباله داده شده، د
?3 6 9 12 18

4 8 12 16 20
 

  4  3  2  1  حجم فايل

 D A C B  نام پوشه

  بازي  افزار نرم  فيلم  عكس  نوع فايل
 1DVD 2DVD 1CD  2CD  عاتذخيره اطال

 

  4  3  2  1  حجم فايل

 D A B C  نام پوشه

  افزار نرم  فيلم  بازي  عكس  نوع فايل
 DVD  2CD  1CD  ذخيره اطالعات

 

  پاسخ سؤاالت كميتي  
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بنـابراين بـه جـاي      .  است 4+ و در تصاعد دوم برابر       3+روشن است كه در تصاعد اول، قدر نسبت برابر          
  . گيرد قرار 15عالمت سؤال، بايد عدد 

   4ـ گزينه 25
 حداقلخواهيم    اي از وزن كل درختان باشد از طرفي چون مي           عليه  روشن است كه وزن هر قطعه بايد مقسوم       

ترين عددي كه     يعني بزرگ .  ممكن باشد  حداكثرافراد براي حمل قطعات الزم باشند، پس وزن هر قطعه بايد            
م، اعـداد   . م. بـراي بـه دسـت آوردن ب       ). خـت  در 3م وزن   .م.ب( درخت باشد    3عليه وزن     همزمان مقسوم 
  : كنيم  درخت را به عوامل اول، تجزيه مي3مربوط به وزن 

= × ×
3

440 2 5 11 

= × ×
3

520 2 5 13  

= × ×
4

560 2 5 7  

م. م. ب  = = عوامل مشترك با كوچكترين توان  × = ∴
3
2 5 40  وزن هر قطعه

= تعداد قطعات درخت اول =
440

11
40

 

= تعداد قطعات درخت دوم = ⇒
520

13
40

= تعداد كل قطعات   + + =11 13 14 38  

= تعداد قطعات درخت سوم =
560

14
40

 

  4ـ گزينه 26
 نـشان دهـيم، در ايـن    z و زاويه سوم را بـا  y و x درجه است را با 24شان  اگر دو زاويه از مثلث كه تفاضل   

هـر يـك از     . z و   y و يا    z و   x هستند يا    y و   xدرجه است، يا همان      54شان    اي كه ميانگين     زاويه 2صورت  
xدانيم  در ضمن مي. كنيم  حالت را به تفكيك تحليل مي3اين  y z+ + = °180  

  : حالت اول

x y zx y
x , y z

x y

+ + = °− = °

⇒ = = → = °

+ =

18024
66 42 72

108
 

  .  درجه است72 برابر (z)زاويه مثلث در اين حالت اندازه بزرگترين 
  : حالت دوم

( )x y− = °1 24  

( ) x z y x z+ = ⇒ = → = → =2 108 72 96 12  

 

  .  درجه است96 برابر (x)در اين حالت اندازه بزرگترين زاويه مثلث 
  : حالت سوم

( )x y− =1 24  

=نفر  × =38 2   تعداد افراد الزم76

 1جاگذاري در معادله  2جاگذاري در معادله 
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( ) x z x y y+ = ⇒ = → = → =2 108 72 48 36  

 

  .  درجه است72 برابر (x)در اين حالت اندازه بزرگترين زاويه مثلث 
  )  در حالت دومxمربوط به زاويه ( است 96°زاويه مثلث حداكثر بنابراين اندازه بزرگترين 

   2ـ گزينه 27

  :  در نظر بگيريم، داريمx و مسافت را t برسد را كه شخص به موقع اگر زمان الزم براي اين

x (t ) (t )= + = −
9 18

20 30
60 60

 

t t t t⇒ + = − ⇒ = ⇒ = =
12 6

20 3 30 9 10 12
10 5

 ساعت 

x ( ) ( ) km
+

⇒ = + = = =
6 9 72 9 81

20 20 27
5 60 60 3

 

 

  :  در نظر بگيريم، داريمvرا ) رسيم سرعتي كه با آن دقيقاً به موقع به مقصد مي(اگر سرعت مناسب 

x vt v v= ⇒ = × ⇒ =
6 5

27
5 6

× 27
km

/
Hr

= =

9
45

22 5
2

 

  هاي كمي مقايسه

   1ـ گزينه 28

  »الف«ستون 
  شورخوردهمساحت ناحيه ها

  
  »ب«ستون 

  ها مساحت يكي از مربع

r  ����   مساحت دايره- قطاع 2مساحت 
  )شعاع دايره (2

r ( r )
α

π −
2 2

2
2

  ����  r
2  

r ( r )

π

π −
2 22

2
2

  ����  r
2  

r r
π

π −
2 2

2
  ����  r

2  

r
π 2

2
  ����  

r
2  

/≈1 57  ����  1  
 

 1جاگذاري در معادله  2جاگذاري در معادله 

< 



 159  ـ گروه دامپزشكي1393سال 

 

www.masihkhah.com  

  
  نسبت و درصد

  
   2ـ گزينه 29

قيمت هر مترمربع 
 −  90آپارتمان در سال 

قسمت هر مترمربع 
 86آپارتمان در سال 

رمربع آپارتمان رشد متوسط قيمت هر مت
 =  86 نسبت به سال 90در سال 

 86قيمت هر مترمربع آپارتمان در سال 

100%×  

 
−

= ×
875 675

675
% = ×

200
100

675
%100� % 30  

   2ـ گزينه 30

× % ×
= ×

× ×

350 12
100

1
70 875

6

% = ×
72

100
175

% =100 % /41 1 

  
  
  

  87ل در سال كل اجاره سا
 قيمت يك دانگ آپارتمان
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  ((wwwwww..mmaassiihhkkhhaahh..ccoomm))سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري   وبوب

  

  

  ..هاي زير را دانلود و مطالعه كنيدهاي زير را دانلود و مطالعه كنيد  شود از سايت، فايلشود از سايت، فايل  توصيه ميتوصيه مي: : دانلوددانلود

    چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟   چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟ ��������

    منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي   منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي ��

  ) ) هاها  ههتمامي گروتمامي گرو((هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     دفترچه  دفترچه��

  هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     پاسخنامه  پاسخنامه��������

    جزوه استعداد تحصيلي   جزوه استعداد تحصيلي ��
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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،    

كـرد،  توان از متن استنتاج يـا اسـتنباط    ده است، با توجه به آنچه مي     هايي را كه در زير آن آم        لسؤا
  . پيدا كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد

 

  

  

  

  

)5(  

  

  

  
  

)10(  

  

  

  

  
)15(  

  

  

  

  

هـوازي اسـت      حركت و بي    اي، گرم مثبت، اسپورزا، بي      كلستريديوم پرفرينجنس يك باكتري ميله    
نجنس چهارگروه اصلي توكـسين كلـستريديوم پرفـري       . شود  كه باعث بيماري در انسان و دام مي       

بندي اين باكتري بـه صـورت پـنج تيـپ        باشد كه اساس طبقه     شامل آلفا، بتا، اپسيلون و يوتا مي      
هـاي مختلفـي اسـت و حتـي           هاي مختلف اين باكتري عامل بيماري       تيپ.  است E تا   Aمختلف  

از طرفـي  . هـاي مختلـف ايجـاد كنـد      هاي متفاوتي را در ميزبـان       ممكن است يك سويه بيماري    
مـل جهـت    اهاست و تعيين ژنوتيپ اين عو       زا اساس كنترل بيماري     عوامل بيماري شناسايي سريع   

هـاي مختلـف بـاكتري        جهت تـشخيص تيـپ    . باشد  مورد نياز مي   بررسي كامل و برنامه كنترلي    
بر و پرهزينه هستند      هاي متفاوتي وجود دارد كه اكثراً دشوار، زمان         كلستريديوم پرفرينجنس روش  

ها جهـت تعيـين و تـشخيص توكـسين            در برخي آزمايشگاه  . ردارندو از حساسيت پاييني برخو    
روش . شـود   سازي توكسين در موش و خوكچـه هنـدي اسـتفاده مـي              باكتري، از آزمايش خنثي   

توكسين در محتويات روده به اين صورت اسـت كـه ابتـدا نمونـه را در مجـاورت                   جستجوي  
د، سپس نمونه صاف شده را بـه        محلول كلروفرم قرار داده تا خاصيت پادگني توكسين حفظ شو         

در خوكچه هندي به علت وجـود توكـسين نكروزدهنـده      . كنند  حيوانات آزمايشگاهي تزريق مي   
شود، در حالي كه مـوش، بـه علـت             ساعت در محل تزريق مناطق نكروز مشاهده مي        48بعد از   

ـ      . شود   ساعت تلف مي   12 تا   4وجود توكسين كشنده بعد از       شكل، اين روش شناسايي بـسيار م
ظرفيتي است، از طرفي انجـام آن روي حيوانـات آزمايـشگاهي از نظـر      گير، پرهزينه و تك     وقت

 بـراي تـشخيص     لكلونـا   هاي پلي   در روش شناسايي االيزا از پادتن     . اخالقي غيرقابل قبول است   
مشكل اين روش ايجاد واكـنش متقـاطع        . شود  هاي كلستريديوم پرفرينجنس استفاده مي      توكسين
تواند در شناسايي نوع توكسين اختالل        باشد كه مي    ها مي   هاي توليد شده عليه توكسين      نبين پادت 

 ـ گروه دامپزشكي1394سال 

  درك مطلب: بخش اول
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)20(  

  

  

  

  

)25(  

  

  

  
  

)30 (  

  

 نيـست و بـراي تـشخيص و تعيـين           B2همچنين االيزا قادر به شناسـايي توكـسين         . ايجاد كند 
يكــي از . هــاي كــشت خــاص تحريــك كــرد توكــسين بايــد اســپورزايي را بــه وســيله روش

.  اسـت  PCRهاي عفوني استفاده كاربردي دارد،        بيماريهاي جديدي كه در تشخيص        تكنولوژي
خطر و مقرون به صرفه       اغلب يك روش سريع، كم    .  است DNA استخراج   PCRزيربناي تكنيك   

 نيازمنـد انجـام مراحـل       DNAهاي استاندارد اسـتخراج       پروتكل. جهت اين امر مورد نياز است     
 DNAاسـتخراج   . اري اسـت  مختلف و متعددي است كه براي تعداد زيادي نمونـه كـار دشـو             

هاي مختلفي براي اين امـر وجـود           است و روش   PCRگير و ضروري براي انجام        فرايندي وقت 
ها، اصول كار مشترك و شامل پنج مرحله شكستن سـلول، رسـوب دادن                دارد كه در تمام روش    

DNA   و RNA    جدا كردن ،DNA   و RNA  ها و جـدا كـردن      ، رسوب پروتئينDNA از RNA 
. شـود   هاي مختلفي انجـام مـي       كستن سلول بر اساس نوع و ضخامت ديواره با روش         ش. باشد  مي

شود كـه الكـل سـرد بـه سوسپانـسيون              از الكل استفاده مي    RNA و   DNAبراي رسوب دادن    
  . كنند ده و اسيدهاي نوكلئيك در حد فاصل آب و الكل رسوب ميوحاصل از شكستن سلول افز

  هدف اصلي متن كدام است؟ ـ 1
هـاي مختلـف بـاكتري        أثير رعايت مالحظات اخالقي در كُنـد شـدن رونـد مبـارزه مـؤثر بـا تيـپ                  ت) 1  

  زاي كلستريديوم پرفرينجنس  بيماري
   هاي مختلف يك باكتري  هاي مختلف يافتن تيپ مقايسه نقاط ضعف راه) 2  
   هاي حاصله از يك باكتري خاص   مطرح كردن روشي خاص براي تشخيص بيماري)3  
  هاي مقابله با هر كدام  هاي كلستريديوم پرفرينجنس و راه بندي تيپ طبقه) 4  

  ؟ ندارديك از موارد زير، مصداق  هاي مورد بحث، كدام بر اساس متن، براي كنترل بيماريـ 2
  . زا تعيين گردد نياز است كه ژنوتيپ عوامل بيماري) 1  
  . شود تر مي ري محتملزا چنانچه به سرعت مشخص گردند، مهار بيما عوامل بيماري) 2  
هـا   زا نه فقط پرهزينه و نيازمند صرف زمان زياد است، بلكـه كـاربرد آن           هاي تعيين عوامل بيماري     راه) 3  

  . دشوار نيز هست
  . بر و پرهزينه ولي الزم هستند زا اگرچه زمان هاي تشخيص دقيق عوامل بيماري روش) 4  

  زا، كدام است؟ هدف نويسنده از اشاره به روش شناسايي االيـ 3
نقطه عطفي را مشخص سازد كه موجـب گرديـد تـا محققـين بـه طراحـي راهبـرد نـوين و جديـد                         ) 1  

  . روي آورند» DNAاستخراج «
نشان دهد كه اگر چه اين روش، مطابق با اصول اخالقـي تحقيـق اسـت ولـي مـشكالت و مـسائل                       ) 2  

  . ديگري را به همراه دارد
بيني  زا حاصل از انواع مختلف اين عوامل و غيرقابل پيش       عوامل بيماري نشان دهد كه دشواري تعيين      ) 3  

  . باشد ها در موجود ميزبان مي بودن عملكرد آن
زا عنـوان شـده اسـت را تأييـد        هاي مختلف شناسايي عوامل بيماري      تا ادعايي كه قبالً راجع به روش      ) 4  

  . نمايد
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رود، صـادق     هاي عفوني بـه كـار مـي         يماري كه در تشخيص ب    PCRكدام مورد، درباره تكنولوژي     ـ  4
  است؟ 

ها تعدادي اصـول كـه     هاي متفاوتي براي اجراي اين فناوري وجود دارد، ولي در تمامي آن             اگرچه راه ) 1  
  . براي همه مشترك است، مبناي كار است

هـاي    اتخاذ روش مطلوب براي شكستن سلول، متناسب بـا تـشخيص مجـري و مـستقل از ويژگـي                  ) 2  
  . باشد اي مربوطه ميه سلول

هاي مشخص و موجـود دربـاره نحـوه اسـتخراج             سازد، پروتكل   آنچه آن را هم سريع و هم دقيق مي        ) 3  
DNAاست  .  

پوشي كرد، ولي اين امـر انجـام     چشمDNAتخراج كامل بر اس توان از فرايند زمان      مي PCRدر انجام   ) 4  
  . سازد كار را بر روي تعداد زيادي نمونه دشوار مي

 

  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

  

  

)15(  

  

  

  

  

)20(  

ها به طـور طبيعـي حـضور داشـته و متعاقـب               جيوه عنصري فلزي است كه در خاك و صخره        
در برخي تحقيقات   . يابد  هاي معدني و صنعتي به محيط زيست راه مي          تغييرات جوي و يا فعاليت    

 مانند تغييرات گرمايي    جيوه محيط زيست از تغييرات طبيعي      درصد   30نشان داده شده است كه      
فـسيلي در   هاي    هاي صنعتي و نيز استفاده از سوخت         درصد آن از فعاليت    70ها و     خاك و صخره  

ها قادرند جيوه فلزي و غيرآلـي را بـه جيـوه              عواملي از قبيل باكتري   ] 1. [شود  محيط پراكنده مي  
د، تبديل نموده و به     آلي كه از عوامل نوروتوكسيك بوده و خاصيت تجمع زيستي بااليي نيز دار            

. بقاي اين عنصر در محيط زيست و در منابع غذايي، به خصوص غذاهاي دريايي كمك نماينـد                
ترين عامـل     طبق اعالم سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا، مصرف ماهيان آلوده به جيوه، مهم            

ين راه  تـر   مسموميت با اين عنصر بوده و برخي منابع ديگر نيز مصرف غذاهاي دريـايي را مهـم                
خطرات بهداشتي جيوه به حدي است كه حتي مواجهه بـا           . اند   با اين عنصر اعالم نموده     مواجهه

سازمان جهـاني   . تواند خطرناك باشد    مقادير جزيي آن به خصوص در زنان باردار و كودكان مي          
 خانمي كه در سنين بـارداري  6محيط زيست در گزارشي اعالم نموده است كه در آمريكا از هر           

 كـودك از هـر   630000توانـد   ها، در حدي است كه مي       تند، ميزان جيوه خون يك نفر از آن       هس
از . چهار ميليون كودك را هر سال در معرض خطـرات و عـوارض نوروتوكـسيك قـرار دهـد                  

هاي بزرگ بـه عنـوان آخـرين       نجايي كه جيوه در بدن موجودات زنده تجمع مي يابد لذا ماهي           آ
هـاي مختلـف خـود         جيوه در ارگـان    ريي دريايي، واجد بيشترين مقدا    حلقه از زنجيره منابع غذا    

اين تجمع در ماهيان بزرگ از جمله ماهي تن، به حدي است كه سازمان جهاني غذا                ] 2. [هستند
به زنان در سنين بـارداري و كودكـان هـشدار داده اسـت كـه                 2004و داروي آمريكا در سال      

  ]3. [مصرف ماهي تن را محدود نمايند
يت بهداشتي و خطرات ناشي از جيوه در زنجيره غذايي، به خصوص در غذاهاي با منشأ                اهم

هاي ملي خود به طـور مقطعـي يـا مـستمر،              دريايي، به حدي است كه برخي كشورها در برنامه        
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از جملـه در آمريكـا ميـزان        . نمايند   كنترل مي  وميزان جيوه را در محيط و يا مواد غذايي پايش           
 مورد بررسي قرار گرفتـه و چنـين اعـالم           1998-2003هاي    هي تن در سال   جيوه كنسروهاي ما  

 كمـي رو بـه افـزايش بـوده، امـا         1991شده است كه مقدار جيوه كنسروهاي ماهي تن از سال           
شـت  ا درصد موارد، مقادير يافت شده كمتر از مقادير توصيه شـده سـازمان بهد              75همچنان در   

  ]4. [جهاني بوده است
  
  دارد؟  به بهترين وجه، موضوع اصلي متن را بيان ميكدام مورد، ـ 5

  . شوند جيوه از شكلي به شكل ديگر تغيير يافته و در زنجيره غذايي باقي بماند عواملي كه باعث مي) 1  
  معضلي خاص در ارتباط با مصرف برخي غذاهاي با منشأ دريايي ) 2  
  .كند ي سالمت نوزادان را تهديد ميخطري جدي كه در پي گرايش عموم به مصرف غذاهاي درياي) 3  
  آفرين شدن جيوه در فرايند چرخش پياپي آن در زنجيره غذايي  چگونگي مشكل) 4  

  تر است؟  طور كه در پاراگراف اول به كار رفته، به كدام معناي زير، نزديك ، آن»مواجهه«ـ واژه 6
  كننده  دليل توجيه) 2  در معرض قرار گرفتن ) 1  
  مقابله رودررو ) 4    گيري هاي پيش راه) 3  

  ؟ نيستتن، كدام مورد درباره فلز جيوه، صحيح ـ مطابق م7
هـا تجمـع      دام خاصي از بـدن آن     نهاي بزرگ از جمله ماهي تن، تنها در ا          جيوه موجود در بدن ماهي    ) 1  

  . يابد نمي
 كـامالً ممنـوع     ها  هي تن آنقدر زياد نيست كه مصرف كنسرو اين ماهي         اهنوز ميزان تجمع جيوه در م     ) 2  

  . اعالم شود
شـود، برخـي      آنچه باعث افزايش ميزان جيوه از جانداري به جانـدار ديگـر در زنجيـره غـذايي مـي                  ) 3  

  . هاي خاص هستند باكتري
ها از جمله عوامل پراكندگي جيـوه         دهند كه تغييرات گرمايي خاك و صخره        برخي مطالعات نشان مي   ) 4  

  . در محيط زيست هستند
مـشخص  ] 4[و ] 3[، ]2[، ]1[هـاي    براي قرار گرفتن جمله زير در متن كـه بـا عالمـت             محل   ـ بهترين 8

  اند، كدام است؟  شده
گيـري شـديد نيـز شـده          تغذيه انسان با ماهي آلوده به جيوه، در مواردي سبب بروز مسموميت و همه             «

  » .است
  1 (]4[  2] (3[  3] (2[  4] (1[  
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  : راهنمايي
هاي اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شده، مـورد                 البراي پاسخگويي به سؤ   

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        هر سؤال را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت          . است، انتخاب كنيد  
رسد،   تر به نظر مي     ده و بيان نشده ولي قابل استنتاج است، پاسخي را كه صحيح           و نتايجي كه بيان ش    

  . انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنيد
 

يابد و در نتيجه،      مشابه بازار كاالهاي توليدي كه با افزايش عرضه و كاهش تقاضا، قيمت كاهش مي             ـ  9
مزدها كاهش يابد، نيروي كار غيرمـاهر       رسد، در بازار كار نيز در صورتي كه دست          كل كاال به فروش مي    

گذاري است كـه سـازوكار    يا نرخگذاري  بنابراين بيكاري نتيجه سياست قيمت. نيز اشتغال خواهد يافت  
  . اندازد خودگردان اقتصاد بازار را در بازار كار تا حدودي از كار مي

  دهد؟  كدام مورد، يك فرض موجود در استدالل فوق را نشان مي
از جمله بازار كاالهاي توليدي و تنظيم نرخ بيكاري، رابطه علـت و    هاي مختلف اقتصادي،      خشبين ب ) 1  

  . معلولي وجود دارد
شـود،    ن جهت كه بر اساس خريد و فـروش كـاال تنظـيم مـي              آگذاري براي كنترل بيكاري، از        قيمت) 2  

  . كارآيي ندارد
هـا بـه طـوري كـه در اقتـصاد بـازار رقـم                 متبيني و تنظيم قي     اندركاران اقتصادي قادر به پيش      دست) 3  

  . خورند، نيستند مي
  . كارآمدترين راه براي كاهش نرخ بيكاري، آموزش نيروي كار غيرماهر است) 4  

ها باعث شد صنايع دستي كشور        گيري   سال گذشته، برخي تصميم    5متأسفانه طي   : يك مقام مسئول  ـ  10
البته اگرچـه   . برخي بازارهاي خارجي نيز از دست برود      جايگاه واقعي خود را در دنيا از دست بدهد و           

كه در حال حاضر جاري است، هيچ تـأثير منفـي           » ب« ميليون دالري صنايع دستي از كشور        6واردات  
  ....... . در جايگاه صنايع دستي در داخل و خارج ندارد، ولي با اين حال، 

  كند؟  وق را كامل ميترين شكل ممكن، جاي خالي در متن ف كدام مورد، به منطقي
  . مبلغ قابل توجهي تسهيالت براي صنايع دستي در نظر گرفته شده است) 1  
  . روند از دست دادن بازارهاي خارجي، حتي تندتر از قبل ادامه خواهد يافت) 2  
هـاي وارده بـه بـازار خـارجي صـنايع دسـتي كـشور، اقـدام بـه واردات از                       رغم آسيب   توان علي   مي) 3

  . ر نيز نمودكشورهاي ديگ
اندركاران توليد صنايع دستي نيز با كم گذاشـتن كيفيـت محـصوالت خـود، باعـث افـت                     خود دست ) 4  

  . اند قيمت اين محصوالت در داخل و خارج از كشور شده

  منطقي : دومبخش 
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بـه هـر حـال ايـن     . توان با اطمينان گفت كه اين نتيجه وراثت ژنتيك است يا وراثت فرهنگي           نميـ  11
هـاي    آدم. فرزندان، خصوصيات منفي و اشتباهات والدينـشان را تكـرار كننـد           اتفاقي معمولي است كه     

آينـد و     زيادي هستند كه پس از يك عمر چالش يا رفتارهاي نامطلوب والدينشان، ناگهان به خـود مـي                 
كنند كه درست مثـل مـادر، اهـل           با ناراحتي و نااميدي كشف مي     . اند  ها شده   بينند كه نسخه بدل آن      مي

  .اسرافند
  اي كه زيرِ آن خط كشيده شده، كدام است؟   متن فوق، نقش جملهدر
  زيرِ سؤال بردن فرضيه ژنتيكي تقليد از رفتار والدين ) 1  
  مثالي در تأييد جمله ماقبل خود ) 2  
  برجسته كردن نقش مادر، در انتقال عادات رفتاري به فرزندان ) 3  
  .  به خوبي غلبه كندتواند بر گرايش ذاتي انسان تقليد عادات بد مي) 4  

گرچـه امـسال نـسبت بـه        : هاي گذشـته افـزود      با اشاره به كاهش آمار كتابخواني در سال       » الف«ـ  12
هاي گذشته شاهد توسعه تعداد عناوين منتشر شده هستيم، اما متأسفانه از حيث شمارگان شـاهديم                  سال

ف گسترش فرهنـگ كتـابخواني      اگر قرار است هد   . شود   نسخه منتشر مي   700هاي ما با      كه گاهي كتاب  
در ايران تحقق يابد، نخست بايد آن را در ميان كودكان و نوجوانان ايجـاد كنـيم و بـه همـين خـاطر،            

  . روند مدارس بهترين فضا براي گسترش امر كتاب و كتابخواني به شمار مي
  ام است؟ فرض نويسنده در اين خصوص كه فرهنگ كتابخواني در حال حاضر رونق چنداني ندارد، كد

اند كه برنامـه مـشخص و         اي درس خوانده    هاي آموزشي   التحصيالن مدارس، در مكان     بسياري از فارغ  ) 1  
  . مدوني براي رشد عادت كتابخواني نداشته است

  . چنانچه عادتي در كودكي پايدار نگردد، ايجاد آن در دوران نوجواني و بلوغ، اغلب ناموفق است) 2  
هـاي درسـي بـه صـورت علمـي و       ، مهارت خواندن براي درك مطالب كتـاب   در بسياري از مدارس   ) 3  

  . شود درست، آموزش داده نمي
گرايش به خواندن و يادگيري، گرايشي ذاتي است كه وقتي در دوران مناسب، اين گرايش تقويـت و        ) 4  

  . كند بارور نگردد، رو به افول گذاشته و كامالً فروكش مي
تمـام  . زهاي مهمي اسـت كـه هميـشه بايـد در خـاطر داشـته باشـيد                رمز گاوصندوق يكي از رم    ـ  13

ها اين    رسند و نكته همين جاست كه خيلي        فرض و آزمايشي به فروش مي       ها با رمزهاي پيش     گاوصندوق
كننـد و ايـن،       اند، استفاده مي    طور كه خريده    دهند؛ گاوصندوق را همان     اي را تغيير نمي     رمزهاي كارخانه 

  .  ويژه به سارقانيعني دادن يك امتياز
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  كند؟  كدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود، استدالل فوق را تقويت مي
ها، همراه با يك رمز اوليه كه در پاكتي مهر و موم شده قرار دارد، بـه خريـدار                 بسياري از گاوصندوق  ) 1  

  . شوند يا نماينده او تحويل داده مي
گذارنـد كـه بـر عمـوم مـشخص            ي براي توليدات خود مي    هاي ساخت گاوصندوق، رمز ثابت      كارخانه) 2  

  . است
كننـد و مجبـور       برخي افراد كه حافظه ضعيفي دارند، رمز گاوصندوق خود را به راحتي فراموش مـي              ) 3  

  . شوند آن را براي رمزگشايي به كارخانه مربوطه ببرند مي
اي را    ه كار رمزگـشايي هـر وسـيله       امروزه به دليل رشد فناوري، سارقان به وسايلي دسترسي دارند ك          ) 4  

  . بسيار آسان كرده است
هاي شهر كاشان پس از زلزله مهيب اين شهر در دوران             ، احياگر تاريخي خانه   خانه عبدالرزاق خان  ـ  14

منتشر كرده است، عبدالرزاق خان كاشي، حاكم كاشان        » الف«طور كه خبرگزاري      آن. ويرانه شد زنديه،  
خانه عبـدالرزاق خـان   . به احياي بناهاي كاشان پرداخت، س از زلزله آن شهر  در دوران زنديه بود كه پ     
سرپرست ميراث  .  درصد آن نيز تخريب شده است      60ملي كشور ثبت نشده و      هنوز در فهرست ميراث     

اگر اين خانه ثبت شـود، بخـش مهمـي از اقـدامات حفـاظتي انجـام                 «: فرهنگي كاشان نيز گفته است    
به گفته او هنوز مشخص نيست، مالـك خانـه عبـدالرزاق خـان              . »آن پيدا شود  شود، اما بايد مالك       مي

  كيست؟ 
  عات موجود در متن، همخواني بيشتري دارد؟ اطالگيري با  كدام نتيجه

گرفت، حاال ديگر مسئولين بـا        اگر خانه عبدالرزاق خان زودتر در فهرست ميراث ملي كشور قرار مي           ) 1  
  . برو نبودندمعضل يافتن مالك احتمالي آن رو

  . گرفت اگر خانه عبدالرزاق خان مالكي داشت، در آستانه تخريب قرار نمي) 2  
ربط بايد اقدامات حفـاظتي خـود را بـه            حتي اگر مالك خانه عبدالرزاق خان پيدا نشود، مسئولين ذي         ) 3  

  . اجرا بگذارند
  . استكه خانه عبدالرزاق خان در معرض ويراني قرار دارد، طنزي تلخ  اين) 4  

هاي اخير با پاي پياده و با شعار صلح و وحـدت               ساله كه در سال    52جهانگرد ايراني   » الف«خانم  ـ  15
هاي ايران و بسياري از كشورهاي جهان سفر كرده است، ظهر ديروز با هدف حمايـت                  به شهرها، استان  

: او گفـت . تـرك كـرد  » ب«، با دوچرخه پايتخت را بـه مقـصد شـهر           »ب«از ستاد مردمي نجات شهر      
همواره به عنوان سفير صلح در جاي جاي كشورم و كشورهاي جهان پياده رفتم يا ركاب زدم و ايـن                    «

 ركـاب » ب«نامه بين دو سازمان اداري خاص، قصد دارم تا شهر      و لغو تفاهم  » ب«بار براي نجات شهر     
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ي سـاحلي كـشور را      هم سرنوشت ساير شهرها   » ب«خواهم تا اجازه ندهند شهر        الن مي وبزنم و از مسئ   
  . پيدا كند

   از آن استنباط كرد؟ توان نميبر اساس اطالعات مندرج در متن، كدام مورد زير را 
  . از آن عواقب بيمناك است» الف« داراي عواقبي است كه خانم ،دو سازمان مذكورنامه بين  تفاهم) 1  
نامه مذكور را     ود كرده، به اجبار تفاهم    با حمايت آن، اقدام به فعاليت اخير خ       » الف«سازماني كه خانم    ) 2  

  . ، آن را اجرا خواهد كرد»الف«هاي خانم  امضاء نموده و در صورت شكست تالش
هايي كـه برخـي شـهرهاي سـاحلي ديگـر             يك شهر ساحلي است، ولي هنوز دچار آسيب       » ب«شهر  ) 3  

  . اند، نشده است متحمل شده
 سن نسبتاً باالي خود، هنـوز توانـايي فيزيكـي الزم بـراي              رغم  بر اين باور است كه علي     » الف«خانم  ) 4  

  . را داراست» ب«سفر با دوچرخه، از پايتخت به شهر 
 
  . 

  : 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 دهيد19تا  16ه به اطالعات زير، به سؤاالت با توج: راهنمايي

در . يك دامدار تعدادي گاو و گوسفند نـر و مـاده ـ از هـر نـوع و جـنس ـ حـداقل يـك رأس دارد         
  : خصوص تعداد گاو و گوسفندهاي نر و ماده، اطالعات زير در دست است

 . تعداد گاوهاي نر از تعداد گاوهاي ماده، بيشتر است •

 . هاي ماده كمتر است  رأس از تعداد دام4ي نر، ها تعداد دام •

 .  دام ماده دارد9دامدار حداكثر  •

 

  دامدار سه رأس گوسفند نر داشته باشد، چند رأس گاو نر دارد؟ اگر ـ 16
  . مشخص نيست) 4  2دقيقاً ) 3  1دقيقاً ) 2   3حداقل ) 1

  ، دامدار چند گوسفند ماده دارد؟  دو رأس بيشتر از گوسفندان نر باشند تعداد گاوهاي ماده،اگر ـ 17
1 (6  2 (5  3 (7  4 (8  

  تحليلي : سوم بخش 
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   رأس باشد، او چند رأس گاو دارد؟ 10اگر تعداد گوسفندان اين دامدار ـ 18
  3) 4   5حداقل ) 3  3حداكثر ) 2  4 )1

ام مـورد صـحيح     تعداد گاوهاي نر و تعداد گوسفندان نر اين دامدار به يك اندازه باشـد، كـد                اگرـ  19
  است؟ 
  .  رأس است8تعداد گوسفندان ماده، ) 1
  .  رأس است3اختالف تعداد گاوهاي نر و گاوهاي ماده، ) 2
  .  رأس است3تعداد گاوهاي ماده، ) 3
  .  رأس است6اختالف تعداد گوسفندان ماده و گاوهاي ماده، ) 4

 

  . خ دهيد پاس23 تا 20با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي
 

.  متري براي فروش موجود است     95 و   90،  85،  75در يك مشاور امالك، چهار آپارتمان در متراژهاي         
يك از امكانات تراس، پاركينـگ و انبـاري را دارا اسـت،     كه اين چهار آپارتمان، كدام در خصوص اين  

  : اطالعات زير موجود است
 .  متري نيست85 تراس است كه آن هم فقط يك آپارتمان داراي •

داراي انباري، بيشتر ) هاي( فاقد انباري ـ در صورت وجود ـ از متراژ آپارتمان  ) هاي(  متراژ آپارتمان •
 . است

 . حداقل يك آپارتمان از چهار آپارتمان، همه امكانات را دارد •

 . ر، فاقد پاركينگ است متري و يك آپارتمان ديگ90فقط آپارتمان  •

 

طـور قطـع      ، بـه  )هـا ( فاقد انباري باشد، وضعيت امكانات كـدام آپارتمـان         فقط يك آپارتمان   اگرـ  20 
  شود؟  مشخص مي

   متري 90 متري و 75) 2     متري 75فقط ) 1
   متري 85فقط ) 4     متري 95همه به جز ) 3

اي هيچ امكاناتي نباشد، وضعيت كدام دو آپارتمان، از لحـاظ امكانـات              متري دار  85اگر آپارتمان   ـ  21
  كامالً مشابه يكديگر است؟ 

   متري 90 و 85) 2     متري 95 و 90) 1
   متري 90 و 75) 4     متري 95 و 75) 3

ري، از امكانات مطرح شده فقط پاركينـگ داشـته باشـد، وضـعيت امكانـات                 مت 85آپارتمان  ر  اگـ  22
   متري چگونه است؟ 95 متري نسبت به آپارتمان 75آپارتمان 
  . دو مورد بيشتر دارد) 2   . يك مورد بيشتر دارد )1
  . كامالً مشابه است) 4    . سه مورد بيشتر دارد) 3

   متري، داراي پاركينگ هستند؟ 85 و 75هاي  ، آپارتمان در چند حالت مختلفـ 23
1 (4  2 (2  3 (3  4 (5  
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  : راهنمايي
هـاي كمـي، اسـتعداد         كمي، شامل مقايسه   هاي  اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سؤال        

  . ، تشكيل شده است...عددي و رياضياتي، حل مسأله و
بخـش از آزمـون، هـر سـؤال را           ايـن    هاي    توجه داشته باشيد به خاطر متفاوت بودن نوع سؤال          ••••

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

 

 را به دقت بخوانيد و جواب هر سـؤال را در پاسـخنامه              27 تا   24 هاي  هر كدام از سؤال   : راهنمايي
  . عالمت بزنيد

 

به جاي عالمت سؤال، كدام عدد      . رار است از اعداد، در شكل زير، ارتباط خاصي برق       بين هر دسته    ـ  24
  بايد قرار بگيرد؟ 

  
  
  
  

 

  1( 3  2 (5  3 (9  4 (14  
 درصد از كشاورزان، دامـدار      30 درصد از اهالي كشاورز و       70نيمي از اهالي يك روستا دامدار،       ـ  25

  نيز هستند، چند درصد از دامداران روستا، كشاورز نيز هستند؟ 
  1( 21  2 (29  3 (42  4 (72  

. طول هر كدام از نوارها، زير آن درج شده است         . متر است   ـ در شكل زير، عرض هر نوار يك سانتي        26
هاي باال، بين و پايين       دهيم كه مساحت قسمت     چين طوري برش مي     با يك قيچي، اين الگو را از دو خط        

  متر است؟   چند سانتيx. چين، با يكديگر برابر شوند دو خط
  1( 2/1  
  2 (4/1  
  3 (6/1  
  4 (8/1   
  

  كميتي : بخش چهارم 

4  7    3  6  

1  32    30  2  

          

  5  48    40  ؟

8  2    3  6  

 

X 

2     5    1    2     7    4  
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 دقيقـه تـأخير،     10 درصد با    20 دقيقه تأخير،    15 درصد با    10ـ از پروازهاي يك شركت هواپيمايي،       27
شود، به طور متوسط هر پرواز با چند           دقيقه تأخير و مابقي پروازها بدون تأخير انجام مي         5 درصد با    30

  شود؟  دقيقه تأخير انجام مي
  1( 10  2 (5  3 (3/8  4 (5/7  

 

و ديگـري در سـتون      » الـف «، يكي در سـتون      استدو مقدار يا كميت     ، شامل   28سؤال  : يراهنماي
مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با توجه به دسـتورالعمل، پاسـخ صـحيح را بـه                     . »ب«

  : 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«   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       «
  

هـا    دهد كه مراكز و نقاط تالقـي آن         هاي نامشخص را نشان مي      دو دايره يكسان با شعاع      شكل زير، ـ  28
هاي مشخص شده روي محيط دواير شروع به          ، در جهت  B و   Aنوراني  نقاط  . دهند  تشكيل يك مربع مي   

 دور روي   A  ،100نقطـه   . ت يكي از اين نقاط، دو برابـر سـرعت ديگـري اسـت             سرع. كنند  حركت مي 
  . زند مسيرش مي

  
  

 

 

 

  
  

  ب    الف
تعداد دفعاتي كه دو نقطه نوراني روي 

  50    .گيرند هم قرار مي

 

  .  پاسخ دهيد30 و 29هاي  با توجه به اطالعات و نمودار زير، به سؤال: هنماييرا
 

 ميوه سيب، پرتقال، گالبي و خيار، درصد وجـود سـه نـوع              4ها در     مينپس از بررسي ميزان كل ويتا     ـ  
  . ها، در جدول زير آمده است هاي موجود در هر كدام از آن ويتامين از كل ويتامين

A 

B 



  استعداد تحصيلي) متمركز نيمه(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره   172

 

www.masihkhah.com  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  ؟ نيست 1هاي سيب و گالبي، از نوع  هاي موجود در ميوه چند درصد از ويتامينـ 29
   1 (60  2 (80  3 (70  4 (4/73  

   است؟ 2 موجود در پرتقال و خيار، از نوع 3 و 2، 1قريباً  چند درصد از سه نوع ويتامين ـ ت30
   1 (5/32  2 (7/21  3 (2/38  4 (65   
  

   نوع ميوه4هاي موجود در  درصد وجود سه نوع ويتامين از كل ويتامين  

  

  ميوه
  3ويتامين نوع   2ويتامين نوع   1ويتامين نوع 

  40  20  30  سيب

  35  25  20  پرتقال

  35  15  10  گالبي

  10  40  40  خيار

 

ــال ــل  35: مثـ ــد از كـ  درصـ

ــامين ــود در   ويتـ ــاي موجـ هـ

 .  است3پرتقال، ويتامين نوع 
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  متن اول
 

  : خالصه متن
بسته به نـوع بـاكتري نـوع بيمـاري          . باشد  باكتري كلستريديوم پرفرينجنس، باعث بيماري در انسان و دام مي         

اي كه در همه اين انواع مشترك است، اين است كه اساس كنترل بيمـاري، شناسـايي                   اما نكته . تمتفاوت اس 
زا است و تعيين ژنوتيپ اين عوامل، جهت بررسي كامـل و برنامـه كنترلـي مـورد نيـاز                      سريع عوامل بيماري  

نه هـستند و از     بر و پرهزي    هاي مختلف باكتري، اكثراً دشوار، زمان       هاي مختلف تشخيص تيپ     اما روش . است
  . حساسيت پاييني برخوردارند

ظرفيتـي    گير، پرهزينه و تـك       جستجوي توكسين در محتويات روده است كه بسيار مشكل، وقت          روش اول، 
  . گيرد كه از نظر اخالقي غيرقابل قبول است از طرفي انجام آن روي حيوانات آزمايشگاهي صورت مي. است

توكـسين و   بروز اختالل در شناسايي نوع      امكان  ه ضعف اين روش،      شناسايي االيزا است كه نقط     روش دوم، 
  .  استB2ناتواني در شناسايي توكسين 

 است كه استفاده از آن براي تعداد زيادي نمونه كار دشـواري             PCRجديد   استفاده از تكنولوژي     روش سوم 
  . گير و ضروري است  در اين روش، فرآيندي وقتDNAطرفي استخراج است و از 

 

  2گزينه ـ 1
  .  ارتباطي به رعايت مالحظات اخالقي ندارد، نادرست است، مطابق متن، كند بودن روند)1(گزينه  �
هاي مختلف يك باكتري اشاره شـده و نقـاط             روش يافتن تيپ   3درست است، در اين متن به       ) 2(گزينه   �

  . ضعف مشترك و خاص هر كدام بيان شده است
 توضـيح داده شـده، نـه        نوع باكتري هاي مختلفي براي تشخيص        در متن روش   ،نادرست است ) 3(گزينه   �

  . حاصله از يك باكتري خاصهاي  بيمارييك روش خاص براي تشخيص 
  . اشاره نشده استهاي باكتري  هاي مقابله با هر كدام از تيپ زيرا در متن به راهنادرست است، ) 4(گزينه  �
   3ـ گزينه 2
زا جهت بررسـي كامـل و         ، زيرا مطابق ابتداي متن، تعيين ژنوتيپ عوامل بيماري        نادرست است ) 1( گزينه   �

  . برنامه كنترلي مورد نياز است

 دامپزشكيـ گروه 1394پاسخ سال 

  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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زا، اسـاس   نادرست است، زيرا در متن به صراحت اشاره شده كه شناسايي سريع عوامل بيماري     ) 2( گزينه   �
  . هاست كنترل بيماري

بـر هـستند نـه        ها پرهزينه، دشوار و زمـان       اين روش اكثر   درست است، زيرا در متن گفته شده      ) 3( گزينه   �
  . آنهاهمه الزاماً 

بيـان شـد، در هـر صـورت شناسـايي           ) 1(طور كه در توضيح گزينه        نادرست است، زيرا همان   ) 4( گزينه   �
  . زا ضروري است ژنوتيپ عوامل بيماري

   2ـ گزينه 3 
  .  برقرار نشده استDNAش االيزا و استخراج نادرست است، زيرا در متن ارتباطي بين رو) 1( گزينه �
درست است، زيرا پيش از بيان روش االيزا، روش جستجوي توكسين در محتويات روده آمده               ) 2( گزينه   �

 نقطه ضـعف خـاص   2كه از لحاظ اخالقي غيرقابل است اما االيزا اين مسأله را ندارد، در عوض در ادامه  
  . روش االيزا بيان شده است

زا   نادرست است، مطابق متن در توضيح روش شناسايي االيزا، دشواري تعيـين عوامـل بيمـاري               ) 3 ( گزينه �
 . باشد ها مي هاي توليد شده عليه توكسين به دليل واكنش متقاطع بين پادتن

بـر و پرهزينـه بـودن         نادرست است، هر چند ذكر اين روش تأييدي است براي دشـوار، زمـان             ) 4( گزينه   �
  .  ولي نويسنده صرفاً با اين هدف اين روش را توضيح نداده است،زا ايي عوامل بيماريهاي شناس روش

  1ـ گزينه 4
ها،  در تمامي روش«: به اين جمله از متن در توصيف اين تكنولوژي دقت كنيـد        . درست است ) 1( گزينه   �

  » ...اصول كار مشترك و شامل 
بر اسـاس نـوع و ضـخامت    شكستن سلول «: كنيـد به اين جمله از متن دقت . نادرست است ) 2( گزينه   �

  » .شود هاي مختلفي انجام مي ، با روشديواره
 DNAاسـتخراج   «: گير است   طبق توضيحات متن، اتفاقاً اين روش كند و وقت        . نادرست است ) 3( گزينه   �

  » . استPCRگيري و ضروري براي انجام  فرآيندي وقت
  . قابل برداشت نيستاين ادعا از متن . نادرست است) 4( گزينه �

  متن دوم
 

  : خالصه متن
هـا حـضور دارد و بـا تغييـرات جـوي يـا                عنصري فلزي است كه در خاك و صـخره        جيوه  : پاراگراف اول 

هـا قادرنـد جيـوه فلـزي و           عواملي از قبيل باكتري   . يابد  هاي معدني و صنعتي به محيط زيست راه مي          فعاليت
  . شود اين باعث بقاي اين عنصر در محيط زيست و در منابع غذايي ميغيرآلي را به جيوه آلي تبديل كنند كه 

هاي بزرگ بـه عنـوان آخـرين حلقـه از             يابد، لذا ماهي    از آنجايي كه جيوه در بدن موجودات زنده تجمع مي         
  . هاي مختلف خود هستند زنجيره منابع غذايي دريايي، واجد بيشترين مقدار جيوه در ارگان
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از طرفي خطرات بهداشـتي جيـوه       . ترين عامل مسموميت اين عنصر است       ه جيوه، مهم  مصرف ماهيان آلوده ب   
تواند خطرنـاك     به حدي است كه حتي مواجهه با مقادير جزيي آن به خصوص در زنان باردار و كودكان مي                 

  . باشد
 محـيط  ، ميزان جيـوه را در مربه دليل خطرات جيوه در زنجيره غذايي، برخي كشورها به طور مقطعي يا مست       

 كمـي  1991در آمريكا هر چند مقدار جيوه كنسروهاي ماهي تـن، از سـال             . كنند  يا در مواد غذايي كنترل مي     
 درصد موارد، مقادير يافت شده كمتر از مقادير توصيه شـده سـازمان              75رو به افزايش بوده، اما همچنان در        

  . بهداشت جهاني بوده است

  2 گزينه ـ5
يرا اين موضوع خيلي جزيي است و يك نكته فرعي است كه در ابتداي مـتن                ز. نادرست است ) 1( گزينه   �

  . به آن اشاره شده است
متن به طور كلي در خصوص خطر جيوه به عنوان يك عامل مسموميت             در  زيرا  . ت است سدر) 2( گزينه   �

  . صحبت شده كه عامل آن، ماهيان آلوده هستند
 به مـصرف غـذاهاي دريـايي گـرايش پيـدا            عمومشود كه     از متن برداشت نمي   . نادرست است ) 3( گزينه   �

  . اند كرده
آفرين بودن جيوه اشاره شده، اما چگـونگي يـا مكـانيزم              در متن صرفاً به مشكل    . نادرست است ) 4( گزينه   �

  . اين خطر تشريح نشده است
   1ـ گزينه 6

پيوسـتگي مفهـومي بـا مـتن     ) 1(شود كه تنها گزينه     ها در متن، روشن مي      با جايگزين كردن هر يك از گزينه      
  . دارد

  3ـ گزينه 7
هاي بـزرگ بـه عنـوان آخـرين حلقـه از              ماهي«: بر اساس اين جمله از متن     . نادرست است ) 1( گزينه   �

 ايـن   پس ».هاي مختلف خود هستند     ارگانزنجيره منابع غذايي دريايي، واجد بيشترين مقدار جيوه در          
  . رسد  به نظر مي مطلب صحيح

 درصد مـوارد،    75همچنان در   «: جمله پاياني متن، تأييدكننده اين مطلب است      . نادرست است ) 2( گزينه   �
  » .مقادير يافت شده كمتر از مقادير توصيه شده سازمان بهداشت جهاني بوده است

قادرنـد جيـوه فلـزي و        هـا   عواملي از قبيل باكتري   مطابق مطلب ابتدايي متن،     . نادرست است ) 3(گزينه   �
. ا به جيوه آلي تبديل كرده و به بقاي اين عنصر در محيط زيست و در منابع غذايي كمك نمايند                   غيرآلي ر 

  . ها عامل افزايش جيوه در جانداران نيستند بنابراين تنها باكتري
 درصـد جيـوه محـيط زيـست از تغييـرات         30«: در ابتداي متن آمده اسـت     . نادرست است ) 4( گزينه   �

  ».شود ها در محيط پراكنده مي محيطي مانند تغييرات گرمايي خاك و صخره
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   2ـ گزينه 8
نادرست است، زيرا تأثيرات منفي مصرف ماهيـان آلـوده، پـيش از ايـن بحـث شـده و انتظـار                      ) 1( گزينه   �

  . رود، در ادامه متن موضوع جديدي آغاز شود مي
بلي در مورد تجمع جيوه در ماهيان بزرگ و تـأثير منفـي   زيرا دقيقاً در جمالت ق    . درست است ) 2(گزينه   �

  . كند آن بر زنان باردار و كودكان بحث مي
، تجمـع جيـوه   ضميرشود كه مرجع   آغاز مي اينبا ضمير   ] 2[بعد از   جمله  زيرا  . نادرست است ) 3( گزينه   �

يـد، نبايـد جملـه      ستگي پـيش نيا   سـ كـه گ    بنابراين براي اين  . زنده در جمله قبلي است    در بدن موجودات    
  . ديگري بين اين دو جمله اضافه شود

  . هاي بعدي متن بحث شده است ها، در قسمت زيرا بحث تجمع جيوه در ماهي. نادرست است) 4( گزينه �
 

  
  
  1ـ گزينه 9

متن براي استدالل خود از يك تشبيه استفاده كرده است و مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار كاالهاي توليـدي                    
  . عرضه و تقاضاي نيروي كار در بازار كار تشبيه كرده استه مكانيزم را ب

  : اي از روابط علت و معلولي در نظر گرفت توان مجموعه استدالل را مي
   فروش كل كاال ⇐ ↓ قيمت ⇐  ↓ و تقاضا ↑عرضه :  بازار كاالي توليدي����
   اشتغال نيروي كار غيرماهر ⇐  ↓دستمزد :  بازار كار����

لي بـازار  لذا مفروض اصلي استدالل آن است كه مكانيزم علت و معلولي بازار، مشابه مكانيزم علـت و معلـو              
  . كاالي توليدي است

  . زيرا دقيقاً بيان مفروض پنهان استدالل است. صحيح است) 1(گزينه 
بلكـه در   . گذاري، كـامالً كـارايي نـدارد        زيرا در متن نگفته است كه مكانيزم قيمت       . صحيح نيست ) 2(گزينه  

ن اقتصاد بازار را در گذاري است كه سازوكار خودگردا يا نرخ گذاري    قيمت«: جمله آخر متن آمده اسـت     
  » .اندازد  كار تا حدودي از كار ميبازار
  . زيرا متن به اين موضوع اشار مستقيم ندارد.  صحيح نيست)3(گزينه 
  . زيرا ارتباطي به متن ندارد. صحيح نيست) 4(گزينه 

  4ـ گزينه 10
جملـه  . ه استجمله اول متن در خصوص از دست رفتن بازارهاي خارجي صنايع دستي كشور صحبت كرد         

بهترين ادامه بـراي    ) 4(گزينه  . تأثير بودن واردات صنايع دستي بر جايگاه آن بحث كرده است            دوم درباره بي  
  . استفاده كرده است» ولي با اين حال«زيرا از عبارت تناقضي  ،باشد متن مي

  منطقي  پاسخ سؤاالت
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 است، هـيچ    كه در حال حاضر جاري    » ب« ميليون دالري صنايع دستي از كشور        6البته اگرچه واردات    
انـدركاران    خـود دسـت   تأثير منفي در جايگاه صنايع دستي در داخل و خارج ندارد، ولي با اين حال،                

توليد صنايع دستي نيز با كم گذاشتن كيفيت محصوالت خود، باعث افت قيمـت ايـن محـصوالت در                   
  . اند داخل و خارج از كشور شده

  . ي به متن نداردزيرا نامربوط است و ارتباط. صحيح نيست) 1(گزينه 
 خـارج تأثيري در جايگـاه صـنايع دسـتي در داخـل و             زيرا طبق متن اين واردات      . صحيح نيست ) 2(گزينه  
  . ندارد
بنابراين به كار بردن عبارت تناقـضي       . زيرا جمله قبلي دقيقاً مبين اين عبارت است       . صحيح نيست ) 3(گزينه  
  . معني است بي» ولي با اين حال«

هر چند در جمله پاياني متن بيان شده واردات تأثير منفي در جايگاه صـنايع دسـتي   . استصحيح  ) 4(گزينه  
علت واقعـي افـت جايگـاه صـنايع دسـتي را كـم گذاشـتن كيفيـت                  ) 4(در داخل و خارج ندارد، در گزينه        

  ). علت جايگزين تأثير منفي واردات(داند  محصوالت مي
   2ـ گزينه 11

بـا  «ايـن جملـه     . امطلوب والدين توسط فرزنـدان صـحبت كـرده اسـت          متن در خصوص تكرار رفتارهاي ن     
مثالي است كه نظريه مطـرح شـده        » .كنند كه درست مثل مادر، اهل اسرافند        ناراحتي و نااميدي كشف مي    

  . كند در متن را تأييد مي
   1ـ گزينه 12

  : متن را مي توان به صورت زير خالصه كرد
 ايجاد فرهنگ كتابخواني ميان كودكان و نوجوانـان         ⇐رس  گسترش فضاي كتاب و كتابخواني در مدا      

  .  رشد فرهنگ كتابخواني⇐
آمـوزان    تعـداد زيـادي از دانـش      «: با توجه به استدالل فوق، مفروض پنهان استدالل به ايـن شـكل اسـت              

  » . را ندارندمدارس، فرهنگ و فضاي مناسب كتاب و كتابخواني
  . آمده است) 1(كه اين فرض در گزينه 

گيـري يـك    كـه شـكل   نادرست است، زيرا در متن كودكان و نوجوانان را با هم ذكر كرده، نه ايـن         ) 2(گزينه  
  . گيري در نوجواني بداند فرهنگ را در كودكي، زمينه شكل

ـ                  )3(گزينه   هـاي درسـي، خـارج از         اب، بحث داشـتن يـا نداشـتن مهـارت خوانـدن بـراي درك مطالـب كت
  . چهارچوب بحث است

  . ، ذاتي بودن گرايش به خواندن و يادگيري، از متن قابل برداشت نيست)4(گزينه 
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   3ـ گزينه 13
  . رسند فرض و آزمايشي به فروش مي ها با رمزهاي پيش تمام گاوصندوق: 1مقدمه 
   .دهند اي را تغيير نمي ها اين رمزهاي كارخانه خيلي: 2مقدمه 
  ) مفروض پنهان(: 3مقدمه 

  . ها دارند اي براي سرقت از گاوصندوق سارقان، امتياز ويژه: نتيجه
  » .ها ثابت و مشخص است رمز گاوصندوق«: كه فرض پنهان استدالل آن است كه

نادرست است، زيرا با فرض پنهان متن در تنـاقض اسـت و لـذا باعـث تـضعيف اسـتدالل مـتن                       ) 1(گزينه  
  . شود مي
  .كند در واقع از طريق آشكار كردن فرض پنهان، استدالل متن را تقويت مي. درست است) 2(ه گزين
  . گذرد اين گزينه ارتباطي با نتيجه استدالل ندارد و تأثيري در رد يا قبول آن نمي. نادرست است) 3(گزينه 
ا تغيير يا عدم تغيير رمز      كند، زير   اين گزينه تا حدودي استدالل متن را تضعيف مي        . نادرست است ) 4(گزينه  
  . داند اهميت مي را بي

   1ـ گزينه 14
  » .خانه عبدالرزاق خان تخريب شده است% 60«: طبق متن آمده است كه

 بخـش مهمـي از اقـدامات حفـاظتي انجـام            ←اگر اين خانه ثبت شـود       «: سپس اين جمله آمده است    
  » .شود مي

  . توان آن را نتيجه گرفت زيرا بر اساس جمله شرطي فوق، مي. نيستصحيح ) 1(گزينه 
  . شود زيرا از جمله فوق اين گزاره نتيجه نمي. صحيح نيست) 2(گزينه 
  . شود اين گزاره از جمله شرطي فوق نتيجه مي. صحيح نيست) 3(گزينه 

هاي شهر    الرزاق خان كه خود احياگر تاريخي خانه      حفاظت خانه عبد  «گيريم    از قسمت اول متن نتيجه مي     
اين حفاظت مستلزم ثبت «گيـريم   از طرفي از قسمت دوم متن نتيجه مي. »كاشان بوده، اهميت زيادي دارد   

ثبت اين اثر مـشروط بـه يـافتن         ) به درست يا غلط   (اين ملك در فهرست ميراث ملي كشور است، اما          
يجه اين است كه فعالً اين اثر در فهرست آثـار ملـي ثبـت شـود و                ترين نت   پس منطقي » .مالك آن شده است   

  . اقدامات حفاظتي آن آغاز شود تا مالك آن مشخص شود
  .شود  است و از خود متن نتيجه ميزيرا درستي يا نادرستي آن، تابع ديدگاه هر فرد. صحيح نيست) 4(ينه گز
   2ـ گزينه 15

  : توان به صورت زير خالصه كرد متن را مي
نامه بين دو سازمان اداري خاص، بـه ايـن شـهر رفتـه                و لغو تفاهم  » ب«براي نجات شهر    » الف«خانم  «

  » .است تا نگذارد اين شهر به سرنوشت ساير شهرهاي ساحلي كشور دچار شود
  . زيرا عيناً در متن آمده است. صحيح است) 1(گزينه 
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  . توان استنباط كرد ي را نميا از متن به هيچ عنوان چنين گزاره. صحيح نيست) 2(گزينه 
  . اي را استنباط كرد توان چنين گزاره از آخرين جمله متن، دقيقاً مي. صحيح است) 3(گزينه 
 ساله كـه در  52جهانگرد ايرانـي  » الف«خانم « :از جمله اول متن كه گفته است. صحيح است) 4(گزينه  

هاي ايران و بـسياري از        ها، استان هاي اخير با پاي پياده و با شعار صلح و وحدت به شهر              سال
كشورهاي جهان سفر كرده است، ظهر ديروز با هدف حمايت از سـتاد مردمـي نجـات شـهر                   

  » .ترك كرد» ب«، با دوچرخه پايتخت را به مقصد شهر »ب«
  

   19 تا 16تحليل سؤاالت 
  : كنيم براي حل اين سؤاالت، از مدل زير استفاده مي

  جمع  ماده  نر  

   A B  گاو

   C  D  گوسفند

      جمع

  : چون از هر كدام حداقل يك رأس وجود دارد، داريم
A,B,C,D ≥1 

  : كنيم حال قيدهاي داده شده را اِعمال مي

:  گاو نر<گاو ماده ): 1( قيد ����
B

A A B
≥

≥ ⇐ >

1

2  
  

  جمع  ماده  نر  

A  گاو ≥ 2 B ≥1 A B+ ≥ 3  

  گوسفند
C ≥1  D ≥1 C D+ ≥ 2  

A  جمع C+ ≥ 3 B D+ ≥ 2 A B C D+ + + ≥ 5  
  
A)) هاي نر دام= () هاي ماده دام (- 4): 2( قيد ���� C) (B D)+ = + − ⇐4  

 

≥): 3( قيد ���� B) دام ماده (9 D+ ≤ ⇐9 A C+ ≤ ⇐5  

  پاسخ سؤاالت تحليلي 

 )2(قيد 
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  : داريم) 3(با توجه به قيد 
  

  جمع  ماده  نر  

    A  گاو

     C  گوسفند

A  جمع C+ ≥ 3 B D+ ≥ 2   
  

  9                    حداكثر 5                    حداكثر 
  

  : شود هاي نر و ماده به شكل زير مشخص مي لذا مقادير حداقل و حداكثر دام
  »جدول نهايي«

  
  جمع  ماده  نر  

   A B  گاو

   C  D  گوسفند

  جمع
A C+  

3  

4  

5 

B D+  
7  

8  

9 

  

10  

12  

14  

  −5 3  −9 7    

  
 

  . باشد مي» )با احتماالت گسترده(احتمالي «و » تعيين وضعيت«اين سؤال از نوع : توضيح ����

   3ـ گزينه 16
C: طبق قيد سؤال داريم = 3  

A: داريم) 1(چون طبق قيد  ≥ 2  
Aدانيم كه  و مي A A C≤ ⇐ + ≤ ⇐ + ≤2 3 5 5  

A:  دقيقاً برابر است باAلذا مقدار  = 2  

   1ـ گزينه 17
B؛ ) گاو ماده) = (گوسفند نر + (2: طبق قيد سؤال داريم C B C− = ⇐ = +2 2  



 181  ـ گروه دامپزشكي1394سال 

 

www.masihkhah.com  

  :لذا با جاگذاري در جدول داريم
  

  جمع  ماده  نر  

A B A  گاو B+  

  گوسفند
B −2  D   

A  جمع B+ − 2    

  −5 3  −9 7    

  
 

A B≤ + − ≤3 2 5  

A B

A

( , )
A B (A,B)

( , )

>

≥


≤ + ≤ → 


2

3 2
5 7

4 3
 

B = C، غيرقابل قبول است، زيرا آنگاه       2 Bلـذا  . آيد كه مغاير قيـود اصـلي اسـت     به دست مي   0= = 3 
  . تنها جواب ممكن است

A C

B D
B D

+ =

+ =

= → =
5

9
3 6  

   4ـ گزينه 18
  : شد، طبق رابطه زير داريم رأس با10ها  اگر تعداد كل دام

A C (B D)
(A C) (B D) (B D) B D

+ = + −

+ + + = → + − = → + =
4

10 2 4 10 7  

 

  جمع  ماده  نر  

   A B  گاو

   C  D  گوسفند

  10 7 3  جمع

  
A): 1(حال طبق قيد  ≥   : ؛  لذا داريم2

A A
A C

C

≥
=

+ = → 
=

2 2
3

1
 

B: داريم) 1(لذا از قيد  A B= ⇐ >1  
  :  كل گاوها برابر است بادر نتيجه تعداد

A B+ = 3  

 ق .ق .غ
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   4گزينه ـ 19
Cگوسفندان نر  ؛ = گاوهاي نر : طبق قيد سؤال داريم A=  

Aلذا براي  C+يك مقدار زوج بايد به دست آيد ، :  
  

  جمع  ماده  نر  

   A B  گاو

   C  D  گوسفند

A  جمع C+    

  −5 3  −9 7    

  
  . باشد  مي4، عدد 5 تا 3كه تنها عدد زوج در بازه 

C A A C= = ⇐ + =2 4  

 A B
A B

>

= → =2 1  

  : داريم) 2(از قيد 

(A C) (B D)+ = + − 4  

( ) ( D) D+ = + − ⇒ =2 2 1 4 7  

  
  جمع  ماده  نر  

  3 1 2  گاو

  9 7  2  گوسفند

  12 8 4  جمع

  
  .  رأس است7تعداد گوسفندان ماده، .  صحيح نيست. رأس است8تعداد گوسفندان ماده، ): 1(گزينه  �
اخـتالف و تعـداد     .  صحيح نيست  . رأس است  3اختالف تعداد گاوهاي نر و گاوهاي ماده،        ): 2( گزينه   �

  .  رأس است1ده، گاوهاي نر و ما
  .  رأس است1تعداد گاوهاي ماده، .  صحيح نيست. رأس است3تعداد گاوهاي ماده،  ):3(گزينه  �
  .  صحيح است. رأس است6 اختالف تعداد گوسفندان ماده و گاوهاي ماده، ):4(گزينه  �

 )1(قيد 
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  23 تا 20تحليل سؤاالت 

  : كنيم براي حل اين سؤاالت، از مدل زير استفاده مي
  

  75  85  90  95  

          تراس

          پاركينگ

          انباري

  . امكانات دارد : �
  . امكانات ندارد : �
  ) � : 85تراس ( ، �فقط يك تراس ): 1( قيد ����
  

  75  85  90  95    

  �فقط يكي     �    تراس

            پاركينگ

            انباري

  
   متراژ فاقد انباري <متراژ داراي انباري ): 2( قيد ����

  .  يك آپارتمان همه امكانات را داردحداقل): 3( قيد ����

  . فقط يك آپارتمان تمامي امكانات را دارد: توان گفت مي) 1(و قيد ) 3(با توجه به قيد 
 يـا   90در مـورد آپارتمـان      (.  متري باشد  75تواند آپارتمان     مياحتماالً  آن آپارتمان،   ) 2(از طرفي طبق قيد     

  .)كنيم  متري فعالً اظهار نظري نمي95
  

  75  85  90  95    

  �فقط يكي): 1(قيد      �  �  تراس

          �  پاركينگ

          �  انباري
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  �:   ؛  پاركينگ يك آپارتمان ديگر�:  متري90پاركينگ آپارتمان ): 4( قيد ����

  : لذا دو وضعيت زير را داريم

  : )I( وضعيت ����
 

  75  85  90  95    

    �  � �  �  تراس

  �؛ ديگري �يكي): 4(د قي    �    �  پاركينگ

  متراژ فاقد انباري  <متراژ داراي انباري ): 2(قيد         �  انباري

  : )II( وضعيت ����
 

  75  85  90  95    

    �  � �  �  تراس

  �؛ ديگري �يكي): 4(قيد   �  �      پاركينگ

    �  �  �  �  انباري

  

   2ـ گزينه 20

، آن )2(طبـق قيـد   . باشـد   مـي (I)وضـعيت  لذا منظـور   . طبق قيد سؤال، فقط يك آپارتمان فاقد انباري است        

  .  متري باشد95تواند فقط آپارتمان  آپارتمان مي
  

  75  85  90  95    

    �  � �  �  تراس

  �؛ ديگري �يكي): 4(قيد     �    �  پاركينگ

    �  �  �  �  انباري

  
  

  .  متري به طور قطع مشخص است90 و 75لذا وضعيت دو آپارتمان 
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   2گزينه ـ 21
  : داريملذا .  است(I)منظور وضعيت  متري داراي هيچ امكاناتي نباشد، 85اگر آپارتمان 

  

  75  85  90  95    

    �  � �  �  تراس

  �؛ ديگري �يكي): 4(قيد     �  �  �  پاركينگ

  متراژ فاقد انباري <متراژ داراي انباري ): 2(قيد       �  �  انباري

 

  .  است� متري 95، پاركينگ واحد )4(طبق قيد 
  .  متري فاقد انباري خواهند بود95 و 90، واحدهاي )2(طبق قيد 
  : لذا داريم

  

  75  85  90  95  

  �  �  �  �  تراس

  �  �  �  �  پاركينگ

  �  �  �  �  انباري

  

  . مكاناتي ندارند متري به طور كامل مشابه است و هيچ ا90 و 85لذا وضعيت دو آپارتمان 
  3گزينه ـ 22

 متري فاقد انباري است، لـذا       85  ؛ چون آپارتمان      �:  متري فقط پاركينگ   85آپارتمان  : طبق قيد سؤال داريم   
  . باشد  مي(I)منظور وضعيت ) 2(طبق قيد 

  

  75  85  90  95    

    �  � �  �  تراس

  �؛ ديگري �يكي): 4(قيد     �  �  �  پاركينگ

  متراژ فاقد انباري <متراژ داراي انباري ): 2(قيد       �  �  انباري

 

  .  متري فاقد انباري هستند95 و 90هاي  ، آپارتمان)2(طبق قيد 
  .  متري فاقد پاركينگ است95، آپارتمان )4(طبق قيد 
  : لذا داريم
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  75  85  90  95  

  �  �  �  �  تراس

  �  �  �  �  پاركينگ

  �  �  �  �  انباري

  

  .  مورد بيشتر است3 متري، 95 متري نسبت به 75كانات آپارتمان لذا ام
   1ـ گزينه 23

پاركينـگ   متري فاقـد     95، آپارتمان   )4(لذا طبق قيد    .  متري داراي پاركينگ است    85طبق قيد سؤال آپارتمان     
  . باشد  مي(I)توان فهميد كه منظور وضعيت  بنابراين مي. است
  

  75  85  90  95  

  �  �  �  �  تراس

  �  �  �  �  ركينگپا

        �  انباري

  

  : ، سه حالت مختلف براي انباري، داريم)2(حال با توجه به قيد 
   95، 90، 85 : �كدام   هيچ : �   :حالت اول

  95، 90 : �  85 : �   :حالت دوم

  95 : �  90، 85 : �  :حالت سوم

  كدام   هيچ :�  95، 90، 85 : �:حالت چهارم
 

 

  حل مسأله
  1ـ گزينه 24

  : آيد ترين عدد شكل، از ضرب عدد روبرو در مجموع اعداد قطر ديگر به دست مي در هر شكل، بزرگ
 

3  6  
    ( )+ =6 3 2 30  

30  2  

 

  پاسخ سؤاالت كميتي  
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4  7  
    ( )+ =4 7 1 32  

1  32  

 

48  5  
    ( )+ =6 5 3 48  

3  6  

 

  40  ؟
    ( ?) ?+ = ⇒ =8 2 40 3  

8  2  

   3ـ گزينه 25
 نـشان  B و كـشاورزان را بـا   A روستا را مجموعه مرجع در نظر بگيـريم و دامـداران را بـا      اگر جمعيت كل  
  : دهيم، داريم

n(A) = 50%  

n(B) = 70%  

n(A B) =∩ 30% × 70% = 21% = 50% x x× ⇒ = 42%  

  . از دامداران، كشاورز نيز هستند% 42بنابراين 
   4ـ گزينه 26

وارهامساحت كل ن  ( )= + + + + + =4 7 2 1 5 2 21 

 7 قسمت، بعد از برش زدن مساوي باشد، پس مساحت هـر قـسمت برابـر              3از آنجا كه قرار است مساحت       
  . خواهد بود

hچين پاييني را  اگر ارتفاع خط
1

h) از محور افقي(چين بااليي را   و ارتفاع خط
2

  :  در نظر بگيريم، داريم
x h h= −

2 1
 

h مساحت قسمت پايين h h= + = ⇒ = ⇒ =
1 1 1

6
5 1 7 5 6

5
 

 مربوط به نوار چهارم                 
) مساحت قسمت باال h ) ( h ) ( h ) h= − + − + − = ⇒ − =

2 2 2 2
4 7 5 7 16 3 7  

h h x h h /⇒ = − = ⇒ = ⇒ = − = − = =
2 2 2 1

6 9
3 16 7 9 3 3 1 8

5 5
 

   2ـ گزينه 27

) ميانگين وزني تأخيرات ) ( ) ( ) ( )× + × + × + ×
=

10 15 20 10 30 5 40 0

100
 

               
+ +

= =
150 200 150

5
100

 

% % % % 

% 
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  هاي كمي مقايسه
 

  4ـ گزينه 28
 اسـت يـا   B برابر نقطه A 2كه سرعت نقطه  مسأله را بر اساس اين   

  . كنيم بالعكس، به صورت مجزا تحليل مي
  B برابر نقطه A ،2الف ـ سرعت نقطه 

 پادسـاعتگرد بچرخـد   B ،°90كه نقطـه   در اين حالت، پس از اين     
ضمناً با اطمينان   . كند   تالقي مي  A، براي اولين بار با نقطه       )xمحل  (
  .نخواهند كرد تالقي yتوانيم بگوييم، اين دو نقطه در محل  مي

 Bين نقطه   بنابرا.  تالقي خواهد كرد   A با نقطه    x در دورهاي بعدي خود نيز، دقيقاً در همان محل           Bاما نقطه   
پس تعداد دفعات روي هم قـرار       .  در هر دو دور يك بار تالقي خواهد داشت         Aدر هر دور يك بار و نقطه        
  .  بار است50گرفتن اين دو نقطه، دقيقاً 

   A برابر نقطه B ،2ب ـ سرعت نقطه 
كند و در دورهاي بعد نيـز مجـدداً            تالقي مي  B چرخش با نقطه     270° در اولين دور خود، پس از        Aنقطه  

زنـد، پـس دقيقـاً      دور مـي A 100بنابراين چون نقطـه  . گيرند  روي هم قرار مي    B با نقطه    yدر همين محل    
  . صحيح است) 4(است، پس گزينه چون پاسخ دو حالت مسأله متفاوت .  تالقي خواهد كردB بار با 100

 

  نسبت و درصد

   2ـ گزينه 29
=  در سيب1غير نوع هاي  درصد ويتامين 70%  

بي در گال1غير نوع هاي  درصد ويتامين  = 90%  
⇒  

غير هاي  درصد ويتامين

  در سيب و گالبي1نوع 

+
= =

70 90

2
80%  

 

   3ـ گزينه 30
=  در پرتقال و خيار2درصد ويتامين نوع  25%  +  40%  = 65%  

=  در پرتقال و خيار3 و 2، 1درصد ويتامين نوع  20(% + 25% + 35% ) + 40(% + 40% + )10%  

 

   = 80% + 90% = 170%   ⇒  

 

ها يكسان اسـت، بنـابراين        در اين سؤاالت، فرض بر اين است كه مقدار كل ويتامين در همه اين ميوه              : تذكر
البته در واقعيت چنـين     . هاي مختلف داشتيم    درصدهاي يك نوع ويتامين خاص را در ميوه       امكان جمع كردن    

  . توان به اين دو سؤال پاسخ داد ، نمياما بدون لحاظ كردن اين فرض. فرضي نادرست است

A 

B 

x 

y 

%%        

65%  

170%  
× 100% /= 38 2  
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  ((wwwwww..mmaassiihhkkhhaahh..ccoomm))سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري   وبوب

  

  

  ..هاي زير را دانلود و مطالعه كنيدهاي زير را دانلود و مطالعه كنيد  شود از سايت، فايلشود از سايت، فايل  توصيه ميتوصيه مي: : دانلوددانلود

    چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟   چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟ ��������

    منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي   منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي ��

  ) ) هاها  وهوهتمامي گرتمامي گر((هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     دفترچه  دفترچه��

  هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     پاسخنامه  پاسخنامه��������

    جزوه استعداد تحصيلي   جزوه استعداد تحصيلي ��
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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،    

كـرد،  توان از متن استنتاج يـا اسـتنباط    ده است، با توجه به آنچه مي     هايي را كه در زير آن آم        لسؤا
  . پيدا كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد

 

  

  

  

  

)5(  

  

  

  
  

)10(  

  

  

  

  
)15(  

  

  

  

  

)20(  

 مـواد   استفاده از بستر تازه نيز گزينه خوبي است ولي اين امر با مشكالتي چون افـزايش قيمـت                 
عنوان بستر و كاهش دسترسي اين مواد در صنعت توليد مرغ گوشتي مواجه شده                استفاده شده به  

در طـي   . استفاده مجدد از بستر، يك راه اساسي براي كاهش نياز به مـواد بـستري اسـت                . است
هـايي    بستر افزايش يافته است به طوري كه در سالن        هاي گذشته، تمايل به استفاده مجدد از          سال

اسـتفاده  شـود،     بستر قبلي استفاده مي   شود، از همان      مشاهده نمي اثر بيماري خاصي     ها  كه در آن  
تواند هم هزينه بـستر را بـراي توليدكننـدگان            باشد كه مي     از بستر، يك عمل اقتصادي مي      مجدد

كاهش دهد و هم از نيروي كار اضافي جهت خارج كردن بستر از سالن و انتقال آن به خارج از                    
تواند براي دو گله متوالي يا تعداد بيشتري گله انجـام        استفاده از بستر مي   . محيط مرغداري بكاهد  

مدت استفاده از بستر دارد ولي همگام با استفاده مجدد          كيفيت بستر، نقش اصلي در تعيين       . شود
هايي در رابطه با تأثير اين نوع بستر بر عملكـرد و سـالمتي پرنـدگان پرورشـي                    از بستر، نگراني  

  . وجود دارد كه تحقيقات كمي در مورد آن انجام شده است
يـك راه   . آوري نمود   اي مناسب عمل     تا آن را با شيوه     براي استفاده مجدد از بستر، بهتر است      
از مواد شيميايي مختلفي هماننـد زئوليـت و         . هاست  براي بهبود شرايط بستر، استفاده از افزودني      

جهت كاهش رطوبت و اسيديته و در نتيجه آن، كـاهش تـصعيد آمونيـاك از                سولفات آلومينيم   
مينيم در بستر، افزايش وزن و ضريب تبديل بهتـري         استفاده از سولفات آلو   . شود  بستر استفاده مي  

دهـد    تحقيقات نشان مـي   . را به دليل كاهش سطح آمونياك توليدي در طيور ممكن ساخته است           
تواننـد در مقايـسه بـا         بيشتر تركيبات اسيدي همچون رس اسيدي شده و سولفات آلومينيم مـي           

هـاي   يجه بهبود عملكرد جوجـه    روزگي و در نت    30شاهد، سبب كاهش سطوح آمونياك سالن تا        
و ميزان وقوع و شدت جراحات مربوط به كف پا و سوختگي بر روي سـينه در                 گوشتي گرديده   

  . اثر تماس با گاز آمونياك بستر را كاهش دهند

 ـ گروه دامپزشكي1395سال 

  درك مطلب: بخش اول
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)25(  
 

چنـين بـه نظـر      . بهبود كيفيت بستر شـود    تواند موجب     زئوليت از ديگر موادي است كه مي      
ينوپتيلوليت و پيت، تمايلي براي جذب آمونياك فـرّار از          رسد كه موادي همچون زئوليت، كل       مي

توانـد رطوبـت آن را كـاهش داده و در     همچنين وجود زئوليت در بستر مي     . دهند  خود نشان مي  
. هاي توليدكننده آمونياك در بستر جلـوگيري كنـد      از رشد ميكروارگانيسم    نتيجه با بهبود شرايط،   

  . ها در بستر است رگذار بر رشد ميكروارگانيسمتأثيطور كلي، رطوبت يكي از عوامل  به
 

   تواند موضوع پاراگراف قبل از متن فوق باشد؟ كدام مورد، ميـ 1
  ها  بستر در مرغداريهاي مديريت  چالش) 1  
  هاي مرغداري  انواع مختلف بستر در سالن) 2  
  هاي مرغداري   تعويض بستر در سالن)3  
  و عملكرد پرندگان پرورشي تأثير عوامل مختلف بر سالمتي ) 4  

هاي مرغداري بخواهند چندين بار از يـك بـستر            كند كه اگر سالن     نويسنده به طور ضمني اشاره مي     ـ  2
  .......... . استفاده نمايند، 

  . آن بر سالمت طيور آگاه شوندبهتر است قبل از اقدام به انجام اين كار، از تأثيرات ) 1  
  . ترين زمان ممكن كاهش دهند بستر را براي هر گله، به كوتاهبهتر است مدت استفاده از ) 2  
  . دهند طور چشمگيري افزايش مي هاي خاص را به با اين كار، احتمال ابتالي طيور به بيماري) 3  
   . بايد از امكان تأمين مواد بستر از منابع تأييد شده، اطمينان حاصل نمايند) 4  

  هاي مرغداري است؟  سبي براي فرآوري بستر در سالنبر اساس متن، كدام مورد، روش مناـ 3
  متمركز كردن گاز آمونياك متصاعد شده در نزديكي سطح زمين ) 1  
  هاي شيميايي داراي آمونياك افزودنياستفاده از ) 2  
  ثابت نگه داشتن ميزان رطوبت و اسيديته بستر ) 3  
  افزودن مواد اسيدي به بستر ) 4  

  توان از متن، نتيجه گرفت؟  بت موجود در بستر را ميرطوكدام مورد درباره ـ 4
تـوان رطوبـت بـستر را         ها، مـي    با افزودن اندكي آمونياك به مواد شيميايي مورد استفاده در مرغداري          ) 1  

  . كاهش و كيفيت آن را افزايش داد
آمونياك هاي توليدكننده     كاهش ميزان رطوبت موجود در بستر موجب كاهش فعاليت ميكروارگانيسم         ) 2  

   . شود مي
توان ميزان رطوبت آن را در سطح مطلوب ثابـت نگـاه    ها در بستر، مي   با كشت برخي ميكروارگانيسم   ) 3  

  . داشت
  . هاي موجود در آن دارد افزايش رطوبت، تأثير منفي بر كيفيت بستر و عملكرد ميكروارگانيسم) 4  
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)10(  

  

  

  

  

)15(  

  

  

  

  

)20(  

  

  

  

ها به طـور طبيعـي حـضور داشـته و متعاقـب               زي است كه در خاك و صخره      جيوه عنصري فل  
در برخي تحقيقات   . يابد  هاي معدني و صنعتي به محيط زيست راه مي          تغييرات جوي و يا فعاليت    

كمپلكـسا    اي از شـاخه اپـي       شد، تك ياختـه     تيلريوز اكوئي كه در گذشته بابزيا اكوئي ناميده مي        
تيلريـوز  ياختـه باعـث       اين تك . شود  هاي سخت منتقل مي     از كنه است كه به وسيله چندين گونه       

گرمـسيري دنيـا      خوني هموليتيك و زردي در مناطق گرمسيري و نيمه          هاي تب، كم    اسبي با نشانه  
دوره بيماري معموالً به صورت حاد است، اما اشكال تحتِ حاد و مـزمن بيمـاري نيـز                  . شود  مي

ن از يـك عفونـت حـاد بهبـود          اطبيعي يا پس از درم    طور    حيواناتي كه به  . ممكن است رخ دهد   
  .ها عمل كنند ها آلوده باقي بمانند و به عنوان مخزن براي كنه يابند، ممكن است سال مي

صـورت    در موارد حاد، خودداري از حركت به      .  روز است  10 تا   8دوره كمون تيلريوز اسبي     
و به تحريكات پاسـخ     شوند    گير مي   مينبرخي از حيوانات به طور جانبي ز      . افتد  ناگهاني اتفاق مي  

دهد كه بعد از يـك روز         گراد رخ مي     درجه سانتي  40اشتهايي كامل و تب با دماي         بي. دهند  نمي
هاي حركتي و حتي در سر و سطح شكمي محوطه بطني             ادم در ناحيه بخلق اندام    . شود  ماليم مي 

شوند و كوليـك راجعـه رخ          مي هاي مدفوع با موكوس ضخيم پوشيده       گلوله. گردد  نيز ايجاد مي  
پريده بوده و گاهي ممكـن اسـت          ها رنگ   شود، مخاط   هموگلوبينوري اغلب مشاهده نمي   . دهد  مي

هـا همـراه بـا        پريـدگي مخـاط     هاي جوان سستي و ضـعف، رنـگ         در اسب . برونشيت رخ دهد  
بـا  گـاهي   . باشـند   هاي مشخص اين بيمـاري مـي        هاي پتشي و نيز زردي شديد از نشانه         ريز  خون

خـوني مـشاهده      هـاي كـم     قرمز توسط انگـل، نـشانه     هاي    وجود آلودگي تعداد زيادي از گلبول     
 روز پس از تولد نيز گزارش شده است كه با رخـوت             3 تا   2ها،    آلودگي در كره اسب   . شود  نمي

  . و زردي شديد همراه است
هـايي    باشد امـا بـا محـدوديت        تشخيص انگل در گسترش خون، روش معمول تشخيص مي        

هاي سرولوژي نظيـر      آزمايش. همراه است، به ويژه اگر پارازيتمي از شدت كمي برخوردار باشد          
بادي غيرمستقيم جهت نـشان دادن آلـودگي در           كمپلمان، آزمايش فلورسنت آنتي   آزمايش تثبيت   

ص نيـست، مفيـد     يفاز پنهان كه پارازيتمي خفيف است و با بررسي ميكروسـكوپي قابـل تـشخ              
اي پليمراز، جهـت      هاي مولكولي از جمله واكنش زنجيره        از كشت انگل و روش     اخيراً. باشند  مي

  . تشخيص و شناسايي انگل استفاده شده است
 

   است؟نشدهدر متن فوق، كدام مورد درباره تيلريوز اسبي بحث ـ 5
  دوره نهفتگي ) 4  زا  عامل بيماري) 3  هاي درمان  روش) 2  عاليم بيماري ) 1  

   كند؟ اي را كه زير آن خط كشيده شده است، به خوبي توصيف مي  جملهكدام مورد، نقشـ 6
  تأكيد بر مقاوم بودن ناقل بيماري تيلريوز اسبي ) 1  
  توضيح وجه تمايز اشكال بيماري تيلريوز اسبي ) 2  
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  درباره شكل حاد تيلريوز اسبي تصحيح يك تصور غلط ) 3  
  يوز اسبي توصيف شرايط بروز يكي از اشكال بيماري تيلر) 4  

  ............. . هاي جوان  توان نتيجه گرفت كه تيلريوز اسبي در اسب مياز متن، ـ 7
  . خوني همراه نيست لزوماً با بروز عاليم كم) 1  
  . تري دارد  دوره كمون كوتاه )2  
  . شود كمتر مشاهده مي) 3  
  . رساند قرمز خون آسيب زيادي نميهاي  به گلبول) 4  

   آخر متن، كدام است؟  سنده در پاراگرافهدف اصلي نويـ 8
  هاي گوناگون در تشخيص بيماري تيلريوز اسبي  بررسي علل استفاده از روش) 1  
  هاي معمول تشخيص انواع بيماري تيلريوز اسبي  مقايسه روش) 2  
  هاي تشخيصي بيماري تيلريوز اسبي  معرفي تكنيك) 3  
هاي مبـتال بـه بيمـاري تيلريـوز           ري از خون در اسب    توصيف روش اصلي جداسازي انگل ناقل بيما      ) 4  

  اسبي 
 

  
 

  : راهنمايي
هاي اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شده، مـورد                 براي پاسخگويي به سؤال   

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         سؤال را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت          هر. 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

 

دهد كه نقـش بقايـاي        نشان مي شناسي آمريكا انجام شده،       تحقيق جديدي كه در مركز ملي اقيانوس      ـ  9
پوستان، بخشي از كربن سـطح   اين نوع از سخت. خارپوستان در گرمايش جهان ناديده گرفته شده است    

اي از بستر درياهـا كـه تحـت سـيطرة ايـن               با توجه به سطح گسترده    . كنند  درياها را به خود جذب مي     
كـربن جـو، بايـد نقـش ايـن          اكـسيد     سـازي حجـم دي      رسد در شـبيه     پوستان است، به نظر مي      سخت
  . پوستان را نيز در نظر گرفت سخت
  ؟ نيستهاي مستتر در متن فوق  يك از موارد زير، از فرض كدام
  . تحقيق ياد شده در متن، بدون ايراد و نتايج آن قابل اتكا است) 1  
  . اي واقعي و در حال وقوع است اي به نام گرمايش جهان، پديده پديده) 2  

  منطقي : بخش دوم
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  . اكسيد كربن جو، كاري دشوار است سازي حجم دي هاي جديد، شبيه ه دادهبا توجه ب) 3  
  . قدر زياد است كه ناديده گرفتن آن، غلط است پوستان، آن جذب كربن سطح درياها توسط سخت) 4  
 90و معموالً   ترين درد دوران ما باشد        شايد بعد از سرماخوردگي، شايع    . كمردرد بسيار شايع است   ـ  10

در واقـع كمـردرد يـك بيمـاري مـستقل نيـست و              . اند  بار كمردرد را تجربه كرده      م، يك درصد از مرد  
 درصد از موارد، خود به خـود خـوب   85به هر حال در . هاي مختلف باشد از بيمارياي   تواند نشانه   مي
هاي زيادي براي درمان كمردرد و عوارض حاصل از بيكـار شـدن افـراد                 جامعه، ساالنه هزينه  . شود  مي

  . پردازد  ميمبتال
  توان به درستي، از متن فوق استنباط كرد؟  يك از موارد زير را مي كدام
  . مورد جامعه را حذف كند هاي بي اي از بار هزينه تواند بخش عمده بيكاران ميمراقبت پزشكي از ) 1  
  . يابند ميبدون اقدامي خاص يا مداخلة پزشكي بهبود نشوند،  برخي از افرادي كه دچار كمردرد مي) 2  
  . بار مالي كمردرد براي جامعه، از سرماخوردگي هم بيشتر است) 3
  . كند ها نمي الزم به پيشگيري از وقوع بيماريتوجه جامعه، ) 4  
نگاري بايد گزارش يكپارچة دقيق از حوادث باشد و مورخ، به مثابه گزارشگر امـين و                   تاريخ :الفـ  11
  . طرف رويدادها عمل كند بي
  . نظر و تفسير مورخ از وقايع، به همان اندازة گزارش دقيق آنچه گذشته، مهم است. فم مخال :ب

   دهد؟ ، بهتر نشان مي»الف«را با نظر » ب«از موارد زير، دليل مخالفت يك  كدام
  . طرفانة رويدادها، محال است گزارش دقيق و بي) 1  
يكي مورخ جدا سازد و لذا صحبت از تاريخ         تواند خود را از نظرات ايدئولوژ       نگاري هرگز نمي    تاريخ) 2  

  . معني است به عنوان يك علم، بي
  . مورخ بايد نخست ديدگاهي اعتقادي برگزيند و سپس بر اساس آن، به انتخاب رويدادها بپردازد) 3  
  . نگاري را از نظر دور داشته است ، بعد مهمي از تاريخ»الف«) 4  
بندي ناشـيانه، كليـتش هـم          درخشان داشته باشد، با يك پايان      يك فيلم هر قدر هم آغاز و تداومي       ـ  12

مانـد و قـرار اسـت         شود؛ چرا كه آخرين تصاويري كه بيش از همه در ذهن مخاطب باقي مي               نابود مي 
  ....... . بندي و ماحصل كل اثر در آن متجلي شود، همين چند دقيقه نهايي فيلم است كه  جمع
  كند؟  ترين وجه جاي خالي در متن فوق را كامل مي يك از موارد زير به منطقي كدام
  . ارزش و وزن داردبه اندازة زمان يكي دو ساعت قبلش، ) 1  
  . افتد ها از قلم مي اغلب از ديد منتقدان هم، در بررسي فيلم) 2  
  . ماند آگاه تماشاچي باقي مي در ضمير ناخود) 3  
  . نشينند  فيلم ميبه واقع، مخاطبين براي ديدن آن، به تماشاي كل) 4  
هـا پيوسـته معلـوم        اگر پاسخ سـؤال   . هر جا تفكر جريان داشته باشد، احتمال خطا نيز وجود دارد          ـ  13

آمـوز جـايز اسـت، موقعيـت بايـد            آيد؛ ولي اگر خطاي دانش      باشد، فرصتي براي فكر كردن پيش نمي      
لـذا  . لي پـيش نخواهـد آورد     طوري فراهم شود كه او با اطمينان بداند كه اختالف نظرش با معلم اشكا             

  . آموزان، بايد بردباري و تحمل عقيدة مخالف را به معلمان آموزش داد براي تقويت قوه تفكر دانش
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   گيري متن است؟ يك از موارد زير، فرض مستتر در نتيجه كدام
  . آموزان با نظرشان را ندارند ها، بردباري الزم براي تحمل مخالفت دانش برخي از معلم) 1  
  . شان از قبل روشن است، پرهيز كنند ها بايد از پرسيدن سؤاالتي كه پاسخ معلم) 2  
آمـوز بـاال      هر جا تفكر الزم و جاري باشد قدرت تحمل نظر مخالف هم در معلـم و هـم در دانـش                    ) 3  

  . رود مي
غلـط  آموزان و جلوگيري از جـواب       مجموعه نظام آموزشي بايد به سوي ايجاد تفكر خالق در دانش          ) 4  

   . ها پيش برود توسط آن
 درصـد بـدون احتـساب آمـار جديـد      5/27ها نشان داده است كه در مـدت يـك سـال،       بررسيـ  14

در صـورتي كـه   .  افـزوه شـده اسـت   »الف«به كل نقدينگي موجود در اقتصاد كشور مؤسسات پولي،   
رصـد، نقـدينگي بـه     د27فكري براي رشد فزاينده كنوني نشود و سال آينده هم به همين نسبت، يعني              

 ميليارد دالر خواهد رسيد كـه بيـانگر رشـد    759 هزار و 15اقتصاد تزريق شود، حجم كل نقدينگي به      
  .  سال است2 درصدي نقدينگي، در مدت 81

  كند؟  بيني مطرح شده در متن را تضعيف مي يك از موارد زير، بهتر از بقيه موارد، پيش كدام
ي، كارشكني اين مؤسسات در ارائه آمار خود در موعـد مقـرر بـوده    عدم احتساب آمار مؤسسات پول ) 1  

  . است
تزريق نقدينگي به بازار، ممكن است باعث تورم افسارگسيخته و لذا مخالفت برخي فعاالن اقتصادي               ) 2  

  . شود
آوري و صرف چنـد پـروژه عمرانـي       قرار است سال آينده، مبلغ زيادي به صورت اوراق قرضه جمع          ) 3  

  . عظيم شود
، از افزايش حجم نقدينگي نگران بوده و قرار است با همكاري مؤسـسات              »الف«بانك مركزي كشور    ) 4  

  . مالي چند نشست اضطراري تشكيل دهد
 روزِ آفتـابي  280كشوري كه به طـور متوسـط   . شود ، يك كشور آفتابي محسوب مي    »الف «كشورـ  15

اين كشور، طي يك دهه گذشته، بـرخالف انتظـار          با اين حال، ميزان كمبود ويتامين دي ساكنان         . دارد
به همين علت در كنار قرص آهن، اسيد فوليك و كلسيم، ويتامين دي             . كننده داشته است    افزايش نگران 

  . شود نيز به صورت رايگان ميان مردم محروم توزيع مي
در مـتن را    يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، به بهترين وجه، تناقض موجـود                   كدام

  سازد؟  برطرف مي
هايي است كه در صورت عدم رعايت نكات  دهد كه نور آفتاب، داراي اشعه      تحقيق جديدي نشان مي   ) 1  

  . ايمني خاص، براي سالمت مضر است
تواننـد از فـضاهاي بـسته مثـل خانـه و              شود كه مردم تا مـي       باعث مي » الف«هواي بسيار گرم كشور     ) 2  

  . محيط كار خارج نشوند
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هاي خاصِ حاصل از كمبـود    ي  بيمار، حاكي از آن است كه       »الف«آمار جديد وزارت بهداشت كشور      ) 3  
  . ويتامين دي، رو به فزوني است

وري از    ، مردم اين كشور تمايلي به بهـره       »الف«هاي مكرر مسئولين مربوطه در كشور         رغم توصيه   علي) 4  
  . دهند صاد خانوار نشان نمينور گرماي آفتاب، جهت ارتقاي سالمت شخصي و اقت

  
  . 

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

  . صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيد

 

  .  پاسخ دهيد19تا  16 هاي با توجه به اطالعات زير، به سؤال: راهنمايي

ست در سه ايستگاه مختلف توقـف كنـد و در هـر ايـستگاه، حـداكثر سـه                   يك سرويس مدرسه قرار ا    
باالخره بعـد از     را سوار نموده و      Hو    A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F  ،Gآموز به اسامي      آموز از هشت دانش     دانش

هاي زيـر، در خـصوص ترتيـب سـوار شـدن              محدوديت. ها را به مدرسه برساند      ايستگاه سوم، همة آن   
  : رسه برقرار كنيدآموزان به سرويس مد دانش

• A  و E ديرتر از Dلزوماً با همنهشوند و البته  ، سوار سرويس مي  . 

• E و C ،شوند كدام در ايستگاه دوم سوار سرويس نمي هيچ .  

 .شوند ، سوار سرويس ميG به همراه يك نفر ديگر غير از F و Bها،  در يكي از ايستگاه •

• G و Hشوند هاي مختلف سوار سرويس مي ، در ايستگاه . 

 

    سوار سرويس شوند، كدام مورد زير صحيح است؟ C و Dاگر در ايستگاهي، فقط ـ 16
1 (E و Gشوند  ميس، در ايستگاهي مشترك سوار سروي .  
2 (A و Hشوند ، در ايستگاهي مشترك سوار سرويس مي .  
3 (Fشود  در ايستگاه سوم، سوار ايستگاه مي .  
4 (H ديرتر از Aودش ، سوار سرويس مي .  

  
  

  تحليلي : بخش سوم 
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  شود؟  ، در ايستگاهي مشترك سوار سرويس شوند، كدام مورد زير، قطعي ميC و Aاگر ـ 17
(I شماره ايستگاهي كه Aشود  سوار سرويس مي .  

(II با هم سوار شدن D و G در يك ايستگاه مشترك   
(IIIآموزاني كه به همراه   نام دانشHشوند  سوار سرويس مي .  
 III و III  4 (I ،II و IIفقط ) III  3  وIفقط ) II  2 و Iفقط ) 1

طـور    هاي دوم و سوم سوار سرويس شوند، كدام مورد زير، بـه             ، به ترتيب در ايستگاه    H و   Gاگر  ـ  18
  ؟  قطع صحيح است

1( A ديرتر از Cشود ، سوار سرويس مي .  
2 (F زودتر از Aشود ، سوار سرويس مي .  
3 (Cشود  در ايستگاه اول، سوار سرويس مي .  
4 (D و Gشوند  در يك ايستگاه، سوار سرويس مي .  
 تواننـد   نميآموز سوار سرويس شوند، اين دو نفر، كدام دو نفر زير              در ايستگاه سوم، دو دانش     اگرـ  19

  باشند؟ 
1 (E و H   2 (E و G  3 (C و E   4 (A . و E 

 

  .  پاسخ دهيد23 تا 20با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

 

. دهـد   شوند را نـشان مـي        پر مي  9 تا   1 دايره كه با اعداد      9 و   D و   A  ،B  ،Cزير، چهار مجموعه    شكل  
  : ها و اعداد در دست است ها، دايره اطالعات زير، در خصوص مجموعه

 .  نيستندB و  Aهاي   هستند، ولي عضو مجموعهC، عضو مجموعه 6 و 3اعداد  •

 . گيرد ، سه عدد متوالي قرار ميBدر مجموعه  •

 . گيرد  قرار نميDهيچ عدد فردي، در مجموعه  •

 . گيرند ، فقط در دو مجموعه قرار مي9 و 5، 2هر كدام از اعداد  •

  
  
  
  
  
  

A 

B 

C 

D 
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 قـرار  A در يك مجموعه مشترك قرار نگيرند، حاصل جمع اعـدادي كـه در مجموعـه            7 و   6اگر  ـ  20
  گيرند، كدام است؟  مي

1 (21  2 (22  3 (20  4 (23   

 9داخل چنـد دايـره از        باشد، عدد    32گيرند،     قرار مي  Cعدادي كه در مجموعه     حاصل جمع ا  اگر  ـ  21
   شود؟ دايره به طور قطع مشخص مي

1 (9  2 (7  3 (6  4 (5   
  ، لزوماً صحيح است؟ 2عدد كدام مورد، در خصوص محل قرار گرفتن ـ 22
  . B و هم در  Aهم در ) C    2 و هم در Bهم در  )1
  . C و هم در Dم در ه) C    4 و هم در Aهم در ) 3
  شوند؟  گيرند، به طور قطع مشخص مي  قرار ميAاز اعدادي كه در مجموعه چه تعداد ـ 23
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

 

 
 

  : راهنمايي
هـاي كمـي، اسـتعداد         كمي، شامل مقايسه   هاي  اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سؤال        

  . ل شده است، تشكي...عددي و رياضياتي، حل مسأله و
 ايـن بخـش از آزمـون، هـر سـؤال را             هاي    توجه داشته باشيد به خاطر متفاوت بودن نوع سؤال          ••••

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

 

 را به دقت بخوانيد و جواب هر سـؤال را در پاسـخنامه              27 تا   24 هاي  هر كدام از سؤال   : راهنمايي
  . عالمت بزنيد

 

 ،به جاي عالمت سؤال   . بين اعداد در هر كدام از اشكال زير، ارتباط خاص و مشتركي برقرار است             ـ  24
  كدام عدد بايد قرار بگيرد؟ 

  
  
  
  
  
  

  1( 25  2 (10  3 (75  4 (9  

  كميتي : بخش چهارم 

9   36   3 7    4    5 

8    ?     3  6    16   10 
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توانـد    مي 20  عدد، كمتر از   12حداكثر چند عدد از اين      . شده است  80 عدد دو رقمي     12ميانگين  ـ  25
  ؟ باشد
  1( 4  2 (3  3 (2  4 (6   
 ساعت بـه جـوش      10 ساعت و    15دو مشعل، هر كدام به تنهايي، ديگ پر از آبي را به ترتيب در               ـ  26
تر خـاموش شـود و تـا بـه       ساعت، مشعل قوي 2اگر دو مشعل با هم روشن شوند و پس از           . آورند  مي

هر دو مشعل تا به جوش      جوش آمدن ديگ آب، مشعل ديگر روشن بماند، از زمان شروع روشن شدن              
  كشد؟  آمدن ديگ پر از آب، چند ساعت طول مي

  1( 8  2 (12  3 (15  4 (10   
نسبت طول به عـرض مـستطيلِ   . اند در شكل زير، پنج مستطيل هم مساحت در يك مربع رسم شده    ـ  27

  هاشورخورده، كدام است؟ 
   5 به 16 )1  
  45 به 64) 2  
   1 به 5) 3  
   16 به 45) 4  

 

و ديگـري در سـتون      » الـف «، يكي در سـتون      استدو مقدار يا كميت     ، شامل   28سؤال  : راهنمايي
مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با توجه به دسـتورالعمل، پاسـخ صـحيح را بـه                     . »ب«

  : 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«   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       «
  
كننده، همواره ثابت     مجموع افراد شركت  . مشاركت دارند تعدادي زن و مرد     براي انجام يك پروژه،     ـ  28

شود كه اين نسبت       باشد، پروژه در همان مدت زمان انجام مي        3 به   2اگر نسبت تعداد زن به مرد،       . است
   . باشد1 به 2

  ب    الف
مدت زمان الزم براي انجام پروژه در 
مدت زمان الزم براي انجام پروژه در     .صورتي كه تمام افراد، مرد باشند

  .صورتي كه تمام افراد، زن باشند
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متن زير را به دقت بخوانيد و بـر اسـاس اطالعـات موجـود در نمودارهـاي زيـر، بـه                      : هنماييرا
  .  پاسخ دهيد30 و 29هاي  سؤال

 

نمـودار سـمت راسـت،      .  وجود دارد   D و    A  ،B  ،C، فقط چهار دامداري به اسامي       »الف«ر شهرستان   د
درصد تعداد گاوهاي متعلق به هر دامداري به كل گاوها و نمودار سمت چپ، درصد تعداد گاوهاي نر                  

  .  درصد از كل گاوها نر هستند30. دهند هر دامداري نسبت به كل گاوهاي نر را نشان مي
  
  
  
  

 

  
   درصد تعداد گاوهاي نر هر دامداري نسبت به تعداد كل گاوهاي نر          درصد تعداد گاوهاي هر دامداري نسبت به تعداد كل گاوها  

 

 

  ، ماده هستند؟ Cدامداري گاوهاي چند درصد از ـ 29
   1 (82  2 (85  3 (40  4 (5/62  

  كدام دامداري، بيشترين تعداد گاو ماده را دارد؟ ـ 30
   1 (D  2 (A  3 (C  4 (B   
  

20% 

25% 

35% 

B A 

20% 

D 
C 

10% 

15% 

45% B 

A 

30% 

D 

C 
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  متن اول
 

  : خالصه متن
  .  و مزايا و معايب اين كار اشاره شده استرعلت روي آوردن به استفاده مجدد از بست: پاراگراف اول
آوري بستر براي استفاده مجـدد معرفـي شـده            جهت عمل ) ها  استفاده از افزودني  ( يك روش    :پاراگراف دوم 

ه زئوليت و سولفات آلومينيوم پيـشنهاد شـده و مزايـاي اسـتفاده از سـولفات آلومينيـوم                   سپس دو ماد  . است
  . بررسي شده است
مزاياي اسـتفاده از زئوليـت در كـاهش رطوبـت كـه يكـي از عوامـل تأثيرگـذار بـر رشـد                        : پاراگراف سوم 
  . ها در بستر است بررسي شده است ميكروارگانيسم

 

  3ـ گزينه 1
ضعف تعويض بستر اشاره كرده و به جاي آن استفاده مجـدد  تداي پاراگراف اول به نقاط    كه اب   با توجه به اين   

از بستر را پيشنهاد كرده است، پاراگراف قبل از اين متن بـه احتمـال زيـاد در مـورد تعـويض بـستر بحـث                          
  . به آن اشاره شده است) 3(كرده است كه در گزينة  مي
  1ـ گزينه 2

نده با ابراز نگراني در مورد تحقيقات كم انجـام شـده بـر روي تـأثير اسـتفاده                   در انتهاي پاراگراف اول نويس    
آورده اسـت بـه طـور       اي كه در ابتـداي پـاراگراف دوم           مجدد از بستر بر سالمتي طيور و همچنين با توصيه         

آن بـر    از تأثيرات    ،ضمني به اين مورد اشاره دارد كه بهتر است قبل از اقدام براي استفاده مجدد از يك بستر                 
  . سالمتي طيور آگاه بود

  . اي به كاهش مدت استفاده از بستر نشده است صحيح نيست، زيرا در متن هيچ اشاره) 2( گزينه �
  . اي نشده است صحيح نيست، زيرا در متن در مورد افزايش چشمگير بيماري اشاره) 3( گزينه �
ن مواد بستر و همچنين منـابع تأييـد شـده    صحيح نيست، زيرا موضوع متن در مورد امكان تأمي        ) 4( گزينه   �

  . نيست
  4 گزينه ـ3

ها كاهش    كه تأثير آن  )  و سولفات آلومينيوم   رس اسيدي شده  (در پاراگراف دوم صراحتاً به موادي اشاره شده         
  . باشد  روزگي مي30سطوح آمونياك سالن تا 

 ـ گروه دامپزشكي1395پاسخ سال 

  پاسخ سؤاالت درك مطلب



  استعداد تحصيلي )متمركز نيمه(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره   202

 

www.masihkhah.com  

  2ـ گزينه 4
  : به جمالت مياني پاراگراف سوم توجه كنيد

توانــد رطوبــت آن را كــاهش داده و در نتيجــه بــا بهبــود شــرايط، از رشــد  در بــستر مــيوجــود زئوليــت «
   ».هاي توليدكننده آمونياك در بستر جلوگيري كند ميكروارگانيسم

  متن دوم
 

  : خالصه متن
هـاي بيمـاري،      را معرفـي كـرده، عامـل انتقـال نـشانه          » تيلريوز اكوئي «اين پاراگراف بيماري    : پاراگراف اول 

  . كند اي رايج و دوره بيماري را معرفي ميه مكان
  . كند اين پاراگراف طول دوره بيماري و عوارض آن را معرفي مي: دومپاراگراف 
  . كند هاي مختلف تشخيص بيماري را معرفي مي اين پاراگراف روش: سومپاراگراف 

  2 گزينه ـ5
زا معرفـي شـده و در    ل عامـل بيمـاري  در پـاراگراف او   . در پاراگراف دوم متن عالئم بيماري بيان شده است        

هـاي درمـان بيمـاري        اي به راه    دوره نهفتگي بيماري اشاره شده اما در متن هيچ اشاره         پاراگراف دوم به طول     
  . نشده است

  4ـ گزينه 6
اين جمله با اشاره به اين كه اگر حيواني دچار هر گونه عفونت حاد شده باشد و درمان گردد مخزنـي بـراي            

زمينة شرايط بروز نوعي از اين بيماري را با توصيف          ) ها عامل انتقال بيماري تيلريوز هستند       كنه (ها است   كنه
  . پاسخ صحيح است) 4(كند و گزينة  ايجاد آن بيان مي

كنـد بلكـه شـرايط بـروز بيمـاري را       را توصيف نمـي ) ها كنه(صحيح نيست، زيرا ناقل بيماري     ) 1( گزينه   �
  . مورد مقاوم بودن كنه به ميان نيامده استدهد و صحبتي در  توضيح مي

  . صحيح نيست زيرا كامالً نامرتبط به جمله بيان شده است) 2( گزينه �
آيـد امـا صـحيح نيـست زيـرا ايـن جملـه صـرفاً                  اي مناسب به نظر مي      هرچند در ظاهر گزينه   ) 3( گزينه   �

  . كند  عفونت حاد اشاره ميهاي با بلكه به تمامي بيماري. توضيحي در مورد تيلريوز اسبي نيست
  1ـ گزينه 7

ايـن جملـه در     : (به اين جمله توجـه كنيـد      . در جمالت نزديك به پايان پاراگراف دوم عيناً اشاره شده است          
  .) هاي جوان آمده است ح عالئم بيماري در اسبضادامه تو
  » .شود خوني مشاهده نمي مهاي ك هاي قرمز توسط انگل، نشانه گاهي با وجود آلودگي تعداد زيادي از گلبول«
  3ـ گزينه 8
اي بـه   اند ولي اشـاره  هاي مختلف معرفي شده   زيرا در اين پاراگراف صرفاً روش     . صحيح نيست ) 1( گزينه   �

   . علت استفاده از هر كدام نشده است
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براي مقايسه چند روش بايد مزايا و معايب هر يـك توضـيح داده شـود كـه در           . صحيح نيست ) 2( گزينه   �
  . اي انجام نگرفته است سوم هيچ مقايسهراگراف پا
  . هاي مختلف تشخيص بيماري را معرفي كرده است صرفاً روشاين پاراگراف . صحيح است) 3(گزينه  �
ها مجزا نشده و به عنـوان روش          روشروشي از ساير    زيرا در اين پاراگراف هيچ      . صحيح است ) 4( گزينه   �

تـشخيص  «نـشده و بحـث پيرامـون    » جداسازي انگل« در مورد در ضمن صحبتي . اصلي بيان نشده است   
  . است« انگل

 

  
 

  3ـ گزينه 9
  : استدالل متن چنين است

  . كنند ـ خارپوستان بخشي از كربن سطح دريا را به خود جذب مي
  . اي از بستر دريا را تحت سيطرة خود دارند ـ خارپوستان سطح گسترده

  . اكسيد كربن جو در نظر گرفته شود سازي حجم دي ن در شبيهپوستا بايد نقش اين نوع سخت :نتيجه
  . نباشداي هستيم كه فرض پنهان اين استدالل  حال به دنبال گزينه

گيـري اسـت و اگـر         صحت تحقيق انجام شده شرط الزم براي ايـن نتيجـه          زيرا  . صحيح نيست ) 1( گزينه   �
  . فتج آن را صحيح فرض نكنيم نتيجه متن زير سؤال خواهد رينتا

زيرا اگر پديـده گرمـايش زمـين واقعـي نباشـد نگرانـي در مـورد آن و انجـام                     . صحيح نيست ) 2( گزينه   �
  . سازي كاري بيهوده خواهد بود شبيه

شود و در واقـع معكـوس آن قابـل            سازي برداشت نمي    از متن دشوار بودن شبيه    . صحيح است ) 3( گزينه   �
سازي اعمال كرد لذا انجام آن        اطالعات جديد را در شبيه     برداشت است چرا كه نويسنده معتقد است بايد       

  . را كاري شدني در نظر گرفته است
كل استدالل متن دقيقاً بر همين موضوع داللت دارد كه به علت سـطح گـسترده               . صحيح نيست ) 4( گزينه   �

  . ها كاري غلط است پوستان ناديده گرفتن ميزان جذب كربن آن سيطره اين نوع از سخت
  2 گزينه ـ10

از اين جمله چنين برداشـت     . شود   درصد موارد خود به خود خوب مي       85در متن اشاره شده كه كمردرد در        
 درصد موارد براي درمان كمردرد بايد به مداخلـه پزشـكي روي آورد كـه ايـن مـورد در                     15شود كه در      مي
  . كمردرد را درمان كردتوان   اشاره شده است كه در برخي موارد بدون مداخله پزشكي نمي2گزينة 

  . ها به سادگي قابل رد كردن از طريق متن هستند ساير گزينه
  4ـ گزينه 11

. نگار ورود پيـدا كنـد       نگاري نبايد نظرات شخصي فرد تاريخ       معتقد است كه در تاريخ    » الف«در اين متن فرد     
بـه دنبـال    . دانـد   ان مـي  با اين نظر مخالف است و تفسير مورخ را از نظر اهميت با خـود تـاريخ يكـس                  » ب«

  . اي هستيم كه دليل مخالفت را بهتر نشان دهد گزينه

  پاسخ سؤاالت منطقي 
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طرفانـه نيـست بلكـه        محال بون گـزارش دقيـق و بـي        » ب«زيرا علت مخالفت    . صحيح نيست ) 1( گزينه   �
  . اهميت نظر مورخ است

رفين معتقد  از ط يك    جملة پاياني اين گزينه خارج از موضوع بحث است و هيچ          . صحيح نيست ) 2( گزينه   �
  . به علم نبودن تاريخ نيستند

گزينش ديدگاه اعتقادي نيست بلكـه تفـسير مـورخ را           » ب«زيرا علت مخالفت    . صحيح نيست ) 3( گزينه   �
  . كند امري مهم تلقي مي

 معتقد است كه تفسير مورخ امري با اهميت در حد خود تاريخ است و     »ب«فرد  . صحيح است ) 4( گزينه   �
  . اين مسأله را ناديده گرفته است» الف«از نظر وي فرد 

   1ـ گزينه 12
در يـك فـيلم را      تواند آغاز و تداومي درخـشان         نويسنده در ابتداي متن بيان كرده كه يك پايان نامناسب مي          

 نويسنده وزن و ارزش پايان فيلم بـا آغـاز و تـداوم    رلذا از نظ. كند نابود كند و با داليلي اين نظر را تأييد مي       
  . به درستي بيان شده است) 1(ل مقايسه و حتي برابر است كه اين موضوع در گزينة آن قاب
  1ـ گزينه 13

آموزان را به تفكـر تـشويق كنـيم      كه دانش   در متن بيان شده از آنجايي كه تفكر با خطا همراه است، براي اين             
 داشتن اختالف نظـر بـا       آموزان اين اطمينان حاصل شود كه در صورت بروز خطا و            نياز است كه براي دانش    

  : ل راهكاري اشاره شده استزدر ادامه متن براي حل اين مع. معلم براي او مشكلي پيش نخواهد آمد
  » .بايد بردباري و تحمل عقيدة مخالف را به معلمان آموش داد«

 اسـت  تواند علل مختلفي داشته باشد راهكار خاصي كه به يكي از اين علل مربوط    وقتي براي مشكلي كه مي    
وقتـي  . ل استزنظر نويسنده آن است كه قطعاً حتي در حدي محدود اين علت دليل وجود مع         شود،    ارائه مي 

نويسنده معتقد است بايد به معلمان تحمل عقيدة مخالف را آموزش داد، فرض پنهان اين اسـت كـه وجـود                     
  . آمده است) 1 ( ينةدارند معلماني كه تحمل عقيدة مخالف را ندارند كه اين فرض به درستي در گز

  3ـ گزينه 14
 درصد  27آينده هم مشابه سال گذشته مقدار نقدينگي          گيري متن بر اساس اين فرض است كه در سال             نتيجه

  . به دنبال تضعيف اين استدالل هستيم. افزايش يابد
اوراق قرضه،  آوري نقدينگي در قالب       با زير سؤال بردن فرض موجود در متن و با بيان طرح جمع            ) 3(گزينة  

  . كند افزايش ميزان نقدينگي را به خوبي تضعيف مي
   2ـ گزينه 15

 يعني نور خورشـيد  Dبه منابع طبيعي ويتامين » الف«كه مردم كشور  در متن چنين استدالل شده با وجود اين       
يـان  خواستة مـتن ب   .  توزيع شود  D باعث شده كه بين مردم قرص ويتامين         Dدسترسي دارند، كمبود ويتامين     

  . عمل و رفع تناقض موجود در متن استدليلي براي اين 
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يـا عـدم    رغم دسترسي به منبع ويتامين شـود          تواند باعث وجود مشكل، علي      در چنين شرايطي علتي كه مي     
  . اختالل در دسترسي به نور خورشيد است و يا توانايي در جذب ويتامين

دهنـد بـه      را در معرض نـور خورشـيد قـرار نمـي           خود   كه به علت گرماي شديد مردم       با بيان اين  ) 2(گزينه  
كند و تناقض موجود در متن را به درستي           درستي علت اختالل در دسترسي مردم به نور خورشيد را بيان مي           

  . كند برطرف مي

البتـه  .  آمـده اسـت    1394 دفترچه عمومي گروه علوم پايـه سـال          110عيناً در سؤال    متن اين سؤال     :توضيح
  . در دو مورد يكسان نيست ولي تحليل سؤال كامالً يكسان استخواستة سؤال 

 

  

   19 تا 16 مسائلتحليل 

از .  نفر در اين سه ايستگاه سوار سـرويس شـوند      8با توجه به صورت مدل سه ايستگاه وجود دارند كه بايد            
شـوند    وار سرويس مي  توانند سوار شوند، در دو ايستگاه سه نفر س          آنجا كه در هر ايستگاه حداكثر سه نفر مي        

  .: گيريم تر شدن مدل در نظر مي شكل زير را براي ساده. و در يك ايستگاه دو نفر

  اول  دوم  سوم

    

  : پردازيم حال به بررسي قيود مسأله مي

1- A   و E    ديرتر از D  در اين صورت    . شوند   سوار ميD              بايد در يكي از دو ايـستگاه اول يـا دوم سـوار 
  . هاي دوم يا سوم كي از ايستگاه در يE و A شود و سسروي

2- E و Cشوند يا در ايستگاه اول يا سوم سوار مي. (شوند  در ايستگاه دوم سوار نمي (. 

بـا توجـه   . شود   لزوماً در ايستگاه سوم سوار مي      Eشود كه      نتيجه مي  2 و   1از كنار هم گذاشتن دو قيد        -3
 . پذير است ندو حالت زير امكا) اول يا دوم (Dهاي ممكن براي  به جايگاه

  
  حالت اول

  اول  دوم  سوم

E  D 

  

  پاسخ سؤاالت تحليلي 
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  حالت دوم

  اول  دوم  سوم

E, A  D   
  
4- B   و F        به همراه يك نفر غير از G  پس لزوماً اين فرد در ايـستگاهي سـه نفـره سـوار             . شوند   سوار مي

 . شوند مي

5- G  و Hشوند  با هم سوار نمي . 

  . باشد مي» )احتماالت گستردهبا (احتمالي «و » گراف، چينش«اين مسأله از نوع : توضيح ����

  1ـ گزينه 16
 در ايـستگاه دوم    C،  2طبـق قيـد     . شـوند    در ايستگاهي دو نفره و با هم سوار مي         C و   Dطبق صورت سوال    

  . پذير است نيست پس حالت اول امكان
  

  اول  دوم  سوم

E   D, C 

  
. شـوند   بـا هـم سـوار مـي     F وB، 4 يكي در ايستگاه دوم و يكي سوم است و طبق قيد H و G، 5طبق قيد 

 بايد در ايستگاه دوم باشند و چون بـا  F و H( ،B و E يا G و E(چون در ايستگاه سوم دو نفر وجود دارند   
G  پس در ايستگاه دوم     ) 4طبق قيد   (شوند     سوار نميB   و F   و H       و در ايستگاه سـوم E   و G   و A   خواهنـد 
  . بود

 

  اول  دوم  سوم

E, G, A  B, F, H D, C 

 
 
 

  4گزينه ـ 17
  ) 2 و 1طبق قيدهاي . ( در ايستگاهي مشترك باشند، بايد در ايستگاه سوم سوار شوندC و Aكه  براي آن
  
  
  



 207  ـ گروه دامپزشكي1395سال 

 

www.masihkhah.com  

  حالت اول

  اول  دوم  سوم

E, A, C F, B, H D, G 

  
  
  

  حالت دوم

  اول  دوم  سوم

E, A, C D , G F, B, H 

  
  

 

 

� (Iشماره ايستگاه .  اين گزاره قطعي استAم است همواره سو .  
� (IIاين گزاره هم قطعي است  .  
� (IIIهمواره .  اين گزاره هم قطعي استF و B همراه Hهستند  .  
  2ـ گزينه 18
زيـرا در ايـستگاه     .  قطعاً در ايستگاه اول خواهند بـود       B و   Fهاي دوم و سوم باشند،         در ايستگاه  H و   Gاگر  
  . ر ايستگاه سوم جايي براي دو نفر نيستشوند و د  با او همراه نميB و Fشود و   سوار مي Gدوم

  حالت اول

  اول  دوم  سوم

E, H, C G, A D, F, B 

  
  

 

 

  اول  دوم  سوم

E, A, H D , G F, B, C  
  

  . ها در دو جدول يكسان نيستند ساير گزينه. شود  سوار ميA زودتر از Fدر هر دو حالت 

 5 و 4قيود 

 5 و 4قيود 

 2 و 1قيود 
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  3گزينه ـ 19
  : پذير بودن حالت را بررسي كنيم  امكانگيريم تا براي هر گزينه جدولي در نظر مي

  : 1گزينة 

  اول  دوم  سوم

E, H A, F, B D, C, G 

  
  : 2گزينة 

  اول  دوم  سوم

E, G F, B, A D, C, H 

  
  : 3گزينة 

  اول  دوم  سوم

E, C    

  
  .كند  را نقض مي5 يا 1پذير نيست زيرا در هر صورت يكي از قيدهاي  اين گزينه امكان

  
  : 4گزينة 

  اول  ومد  سوم

A, E F, B, H D, G, C 

  

  23 تا 20تحليل سؤاالت 

  .كنيم ها را نامگذاري مي تر شدن جايگذاري اعداد، جايگاه ابتدا جهت ساده

  

  

  

  

A 

B 

C 

D 

a b c 

d e f 

g h i 
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  : پردازيم حال به بررسي قيود مسأله مي
  .  قرار گيرندi يا h يا cهاي  توانند در جايگاه  فقط مي6 و 3قيد اعداد طبق اين  -1
 و 7متـوالي  عـدد  سه  باشند، تنها Bتوانند در   نمي6 و 3از آنجا كه   . والي قرار دارند   سه عدد مت   Bدر   -2

 .  باشندBتوانند در مجموعه   هستند كه مي9 و 8

 .  اعداد زوج هستندh و gهاي  پس جايگاه.  نيستDهيچ عدد فردي در  -3

هـا قـرار    تواننـد در آن  هايي كه اين سه عـدد مـي     جايگاه.  در دو مجموعه قرار دارند     9 و   5 و   2اعداد   -4
 .  هستندh و f و d و bبگيرند، 

 :  داريم4 و 3 و 2هم گذاشتن قيدهاي با كنار  -5

   .) است9 و 8 و 7 متعلق به يكي از اعداد f و d متعلق به اعداد زوج و h( است b در 5 -
 .)  است9 و 8 و 7 متعلق به يكي از اعداد f و d و 5 متعلق به b( است h در 2 -

  .  استf يا dهاي  از جايگاه در يكي 9 -
 ) نه لزوماً به ترتيب(.  هستندi و c در 6 و 3 مشخص است كه 5 و 1با كنار هم گذاشتن قيدهاي  -6

 است، تنها f يا e يا d در  8 و   i يا   c در   h  ،6 در   2كه    با توجه به اين   .  عددي زوج است   g،  3طبق قيد    -7
 . گيرد  قرار ميg در 4عدد زوج باقي مانده يعني 

  . رسد  مي1 به عدد aاند و لذا جايگاه  هاي جدول اشغال شده امي خانهتم -8
  : با توجه به قيود مسأله شكل نهايي به صورت زير است

  
  
  

 

 

 

 

 i يا c در 6 و 3 -

 f, e, d در 9 و 8 و 7 -

  .  نيستe در 9 -

  . است» )با احتماالت گسترده(احتمالي «و » چينش«اين مسأله از نوع : توضيح ����

  1ـ گزينه 20

 باشـد و    d بايـد در جايگـاه       7در يك مجموعه نباشد، عـدد        7كه با      است و براي اين    C در مجموعة    6عدد  

  .  هستندi و c هم در 6 و 3.  استe در 8 و f در 9 نيست پس e در 9چون 

A 

B 

C 

D 

1 5 

4 2 
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  :  برابر است باAپس حاصل جمع اعداد مجموعة 

+ + + =1 5 7 8 21 

   2ـ گزينه 21
   : باشد داريم32كه مجموع اعداد اين مجموعه   قطعي هستند و براي اين6 و 3 و 2 و 5 اعداد Cوعة در مجم

e f e f+ + + + + = ⇒ + =5 3 2 6 32 16  

e , f d⇒ = = ⇒ =7 9 8  

  : ها به صورت زير خواهند بود جايگاه
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  .  جايگاه قطعي است7پس عدد 
  4گزينه ـ 22

  .  استC و Dهاي    و در مجموعهh در جايگاه 2ست كه عدد طبق تحليل صورت مدل، واضح ا
  3ـ گزينه 23

  .  هستند قطعي هستندb و aهاي  طبق تحليل مدل، دو عدد كه در جايگاه
  
  

A 

B 

C 

D 

1 5 

4 2 

3 

7 8 9 

6 

A 

B 

C 

D 

1 5 

4 2 

 6 يا 3

8 7 9 

 6 يا 3
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  حل مسأله
  1ـ گزينه 24

  . اختالف دو عدد كناريعدد وسط دايره برابر است با مجذور در هر شكل، 

( )= − =
2 24 7 5 2  

( )= − =
2 2

36 9 3 6  

( )= − =
2 2

16 10 6 4  

? ( )= − = =
2 2

8 3 5 25  

  3ـ گزينه 25
 حداقل x باشد، بايد به ازاي هر عدد كوچكتر از          xميانگين چند عدد مختلف برابر عددي مانند        كه    براي اين 
ن با عدد كوچكتر بـا اخـتالف    در اعداد وجود داشته باشد به طوري كه اختالف ميانگي        xبزرگتر از   يك عدد   

  . اعداد بزرگتر از ميانگين با عدد ميانگين برابر باشد
 داشـته باشـيم بـه       80 داشته باشيم بايد تعدادي عـدد بزرگتـر از           20يك كوچكتر از    عدد  كه    پس براي اين  
كـه    باشـد بـراي ايـن   80 تا 20 برابر اختالف عدد كوچكتر از 80ها تا عدد   مجموع اختالف آن  طوري كه   

را انتخـاب   19 يعنـي  20بزرگتـرين عـدد دو رقمـي كـوچكتر از            حداكثر شـوند،     20تعداد اعداد كمتر از     
  . كنيم مي

− =80 19 61 

چون اعداد دو رقمي هستند،     .  شود 61 برابر   80عدد   تا خود    80مجموع اختالف اعداد بزرگتر از      پس بايد   
  :  است پس داريم19 برابر 80اختالف اين عدد تا .  است99توان انتخاب كرد  بزرگترين عددي كه مي
←يك عدد كمتر از  ) عدد بزرگتر از 4 حداقل 20 )× + = ←3 19 4 61 80  

← عدد كمتر از دو ) عدد بزرگتر از 7 حداقل 20 )× + = ←6 19 8 122 80  
←سه عدد كمتر از  ) عدد بزرگتر از 10 حداقل 20 )× + = ←9 19 12 183 80  
 عـدد داريـم پـس       12 خواهد شد در حالي كه در كل         13پذير نيست زيرا تعداد كل اعداد         حالت سوم امكان  
  .  داشت20توان دو عدد كمتر از  حداكثر مي

  2 گزينه ـ26
× مهارت  =  كار          زمان 

x  مهارت مشعل اول x x= ⇒ = × ⇒ =
1

1 15
15

 

y  مهارت مشعل دوم y y= ⇒ = × ⇒ =
1

1 10
10

 

  پاسخ سؤاالت كميتي  
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  مرحله  اول  دوم

y  x, y كننده كار  

÷ =
2 1

10
3 15

  زمان مرحله 2 

− =
1 2

1
3 3

  ( )+ =
1 1 1

2
15 10 3

  كار انجام شده  

 

  . هاي دو مرحله است خواستة مسأله مجموع زمان
+ =2 10 12  

  4ـ گزينه 27
   :كنيم شكل سؤال را به صورت زير نامگذاري مي

  
  

wخواستة مسأله نسبت 

p
  .  است

  
  
  

aايم و مساحت آن       تهنظر گرف  در   aطول ضلع مربع را     
برابرنـد،  مـستطيل   چون مـساحت هـر پـنج        .  است 2

aمساحت هر مستطيل 
21

5
   :داريم.  است

a x a x a / a⋅ = ⇒ = =
21 1

0 2
5 5

 

y a x y a / a / a= − ⇒ = − =0 2 0 8  

z y a / a z a z / a⋅ = ⇒ ⋅ = ⇒ =
2 21 1

0 8 0 25
5 5

 

w a z w a / a / a a= − ⇒ = − = =
3

0 25 0 75
4

 

p w a / a p a p a⋅ = ⇒ ⋅ = ⇒ =
2 21 1 4

0 75
5 5 15

 

x p 

x y 

z 

w 
a 
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a
w

p
a

= =

3

454
4 16

15

 

  .  است16 به 45پس نسبت طول به عرض قسمت هاشور خورده 
 

  هاي كمي مقايسه
 

  3ـ گزينه 28
)  باشـد  5مضرب  ( باشد   3 به   2اين عدد هم بايد قابل تقسيم به نسبت         چون مجموع افراد عددي ثابت است،       

  ).  باشد3مضرب ( باشد 1 به 2و هم قابل تقسيم به نسبت 
  : كنيم كمترين تعداد ممكن براي اين افراد را فرض مي.  هستند15مضرب پس كل افراد 

15= كل افراد  

=m مهارت يك مرد  

=w مهارت يك زن  

  . دهند  مرد پروژه را انجام مي9 زن و 6در اين صورت  . باشد3 به 2 وقتي نسبت افراد :حالت اول
  . دهند  مرد كار را انجام مي5 زن و 10صورت در اين .  باشد1 به 2 نسبت افراد  وقتي: دومحالت

  : زمان انجام پروژه در دو حالت برابر است پس داريم

= زمان  

w m w m
w m w m

= ⇒ + = +

+ +

1 1
10 5 6 9

6 9 10 5
 

 

w m w m⇒ = ⇒ =4 4  

 

پس مهارت زن و مرد با هم برابر است و فرقي ندارد كه مردان كار را انجـام دهنـد يـا زنـان و زمـان انجـام             
  . است) 3(لذا مقدار دو ستون برابر و پاسخ گزينة . پروژه يكسان خواهد بود

 

  نسبت و درصد

  1ـ گزينه 29
=x تعداد كل گاوها  

= تعداد كل گاوهاي نر 30%  x 

  كار

 مهارت
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  .  استCنسبت گاوهاي ماده به كل گاوها در دامداري خواستة اين مسأله 

C گاوهاي ماده C كل گاوهاي - C گاوهاي نر 
 = خواستة مسأله

C كل گاوهاي 
= 

C كل گاوهاي 

C كل گاوهاي = 25%  x 

C 15 = گاوهاي نر %  30(% x) = 5/4%  x 

= خواستة مسأله = = 82 %  

  2ـ گزينه 30
گاو ماده هر دامداري=  كل گاوهاي دامداري -گاوهاي نر دامداري   

A گاو ماده / x / ( / x)= − =0 35 0 45 0 3 5/21%  x 

B گاو ماده / x / ( / x)= − =0 20 0 10 0 3 17%  x 

C گاو ماده / x / ( / x)= − =0 25 0 15 0 3 5/20%  x 

D گاو ماده / x / ( / x)= − =0 2 0 3 0 3 11%  x 

  .  بيشترين گاو ماده را داردAاز مقايسة مقادير به دست آمده مشخص است كه دامداري 

 

x 5/4 %−  x25%  

x 25%  

5/20  

25  
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  ((wwwwww..mmaassiihhkkhhaahh..ccoomm))سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري   وبوب

  

  

  ..هاي زير را دانلود و مطالعه كنيدهاي زير را دانلود و مطالعه كنيد  شود از سايت، فايلشود از سايت، فايل  توصيه ميتوصيه مي: : دانلوددانلود

    چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟   چگونه براي آزمون استعداد تحصيلي آماده شويم؟ ��������

    منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي   منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي ��

  ) ) هاها  تمامي گروهتمامي گروه((هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     دفترچه  دفترچه��

  هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     پاسخنامه  پاسخنامه��������

    جزوه استعداد تحصيلي   جزوه استعداد تحصيلي ��
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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،    

ـ    ده است، با توجه به آنچه مي     هايي را كه در زير آن آم        لسؤا رد، توان از متن استنتاج يـا اسـتنباط ك
  . بزنيدپيدا كنيد و در پاسخنامه عالمت 

 

  
  
  
  

)5(  
  
  
  
  

)10(  
  
  
  
  

)15(  
  
  
  
  

)20(  
  
  

  

اي   اي، عالوه بر عملكرد ماده خشك، كيفيت علوفه نيز از اهميت ويژه             توليد گياهان علوفه  در  
بـا  . اي، عمدتاً تابعي است از عوامل ژنتيكي و عوامل محيطـي          كيفيت هر علوفه  . برخوردار است 

پذير نيست، لذا از طريق تغييـر عوامـل           مدت امكان   ه اينكه تغيير عوامل ژنتيكي در كوتاه      توجه ب 
. اي را با تغييراتي بهبود بخشيد       ها از گياهان علوفه     توان مواد مغذي مصرفي توسط دام       محيطي مي 

. داي دار   از بين عوامل محيطي، مرحله بلوغ گياه بيشترين تأثير را بر قابليت هضم گياهان علوفـه               
اي از طريق افـزايش       برخي از محققان گزارش كردند كه عموماً تأخير در برداشت گياهان علوفه           

هاي مختلف گياه، كاهش نسبت بـرگ بـه           هاي سلولي، افزايش ليگنين، خشبي شدن اندام        ديواره
كاهش پروتئين خام و باالخره كاهش قابليت هـضم در اجـزاي گيـاهي، باعـث كـاهش                  ساقه،  

در عين حال تأخير در برداشت، عملكـرد مـاده خـشك را در              . شود  اي مي   علوفهكيفيت گياهان   
  .دهد واحد سطح افزايش مي

اي، توسـط     هاي مختلف برداشت بر عملكرد و ارزش غذايي گياهان علوفـه            اثر واريته و زمان   
هاي مختلـف     اثر زمان ) 1996(اسنيمن و ژوبرت    . محققين مختلفي مورد مطالعه قرار گرفته است      

اي مورد مطالعه قرار      داشت را بر عملكرد خصوصيات شيميايي و قابليت هضم سورگوم علوفه          بر
ِ قابلِ هضم، در مرحله گلـدهي در بـاالترين    آنها گزارش كردند كه عملكرد علوفه خشك    . دادند

ها، اين مقدار كمتر      مقدار خود بود، در حالي كه در مرحله قبل از گلدهي و مرحله رسيدگي دانه              
با توجه به اينكه در مرحله قبل از گلدهي، عملكرد ماده خشك كمتر بوده و قابليت هـضم                  . بود

در . باشد، لذا برآيند اين دو فاكتور، كمتر از مرحلـه گلـدهي بـوده اسـت                 ماده خشك باالتر مي   
 حاصل ضرب ايـن دو، كمتـر از         اها، عملكرد ماده خشك كاهش يافت؛ لذ        مرحله رسيدگي دانه  
پروتئين خام در مرحله قبل از گلدهي و گلدهي در باالترين مقدار خود بود              . مرحله گلدهي بود  

  .كه با افزايش سن گياه، اين مقدار كاهش يافت

 دامپزشكيـ گروه 1396سال 
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ارزش غذايي اجزاي مختلف گياه ذرت را در مراحل مختلف بلـوغ            ) 1999 (توليرا و ساندستول  
 10 درصد بـه     30ها از     دانهآنها گزارش كردند وقتي كه رطوبت       . ها مورد مطالعه قرار دادند      دانه

 درصد افزايش يافته، در حـالي كـه سـهم          20يابد، سهم ساقه در ماده خشك،         درصد كاهش مي  
آنها اضافه كردند   . يابد   درصد كاهش مي   44 و   5/41ها از ماده خشك، به ترتيب         آذين و برگ    گل

برخوردار بـود، در     هضم و درصد پروتئين باالتري       كه پهنك برگ در مقايسه با ساقه، از قابليت        
. ها از بيشترين ليگنين و كمترين قابليت هضم و درصد پروتئين برخـوردار بودنـد            حالي كه ساقه  

  گزارشات متعددي حاكي از آن است كه بين عملكرد ماده خشك، نسبت برگ به ساقه و ارزش                
 اسـت،   فواصل برداشت نيز در نسبت اجزاي عملكرد مؤثر       . غذايي، يك رابطه منفي برقرار است     

به طوري كه با كاهش فواصل برداشت، نسبت برگ به ساقه، بيشتر و در نهايت، قابليـت هـضم                   
  .علوفه افزايش پيدا خواهد كرد

  
  كند؟ ساختار اطالعاتي موجود در متن را به بهترين شكل توصيف ميكدام مورد، ـ 1

هـايي بـا    ف آن با ارائه مثالهاي مختل   شود و جنبه    درباره يك ويژگي خاص، توضيحات كلي ارائه مي       ) 1  
  .شوند يكديگر مقايسه مي

هـايي در     تأثير متغيرهاي مختلف بر حصول شرايطي خاص مورد بررسي قرار گرفته و نتايج پژوهش             ) 2  
  .اين زمينه ارائه شده است

شود و درباره يكي از اين روابط، توضـيحات بيـشتري داده              چند عامل برقرار مي   بين  روابط دو سويه    ) 3  
  .شود يم

  .آيد گيري به عمل مي شود و از آنها نتيجه اي خاص ارائه مي نتايج دو مطالعه در حوزه) 4  
توان نتيجه گرفت كه با بررسي مراحل قبل از گلدهي، گلدهي و رسيدگي دانه در                 ميبر اساس متن،    ـ  2

  .................... .اسنيمن و ژوبرت دريافتند كه  اي،  سورگوم علوفه
  اي، بيشتر تابع عوامل ژنتيكي است تا عوامل محيطي ايي گياهان علوفهارزش غذ )1
 .يابد  مي  هر چه زمان برداشت گياه به تعويق بيافتد، قابليت هضم آن افزايش )2

 .يابد ها، ميزان پروتئين خام كاهش مي در مرحله رسيدگي دانه )3

 .مرحله گلدهي، زمان مناسبي براي برداشت گياه نيست )4

العمل گيـاه   ايج پژوهش انجام شده توسط توليرا و ساندستول، كدام مورد درباره عكس           بر اساس نت   ـ  3  
  ها، صحيح است؟ ذرت به كاهش ميزان رطوبت دانه

  .يابد ارزش غذايي و قابليت هضم ساقه افزايش مي) 1  
  .يابد هاي گياه افزايش مي ميزان پروتئين موجود در اندام) 2  
  .كند ر ماده خشك، كاهش چشمگيري پيدا ميهاي هوايي د سهم برخي اندام) 3  
  .يابد هاي مختلف گياه، به يك نسبت كاهش يا افزايش مي ميزان ماده خشك در اندام) 4  
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  ؟ندارداي وجود   در متن، اطالعات كافي درباره تأثير كدام مورد بر كيفيت و عملكرد گياهان علوفهـ 4
  ها ي برداشتفاصله زمان) 2  تركيب عوامل دروني و بيروني) 1  
  عوامل محيطي) 4    برداشت دير هنگام) 3  
  

  
  
  
  

)5(  
  
  
  
  

)10(  
  
  
  
  

)15(  
  
  
  
  

)20(  
  
  

  

هاي كشاورزي كـشور محـسوب        ترين قطب   نواحي جنوبي درياي خزر به عنوان يكي از مهم        
هـا در     كـش   شود و با توجه به تراكم كشت محصوالت مختلف، استفاده بيش از حد از آفـت                 مي

اغلب پس از مصرف، اين تركيبـات از طريـق          . ين مناطق، بسيار معمول است    مزارع كشاورزي ا  
شستشوي خاك مزارع در اثر بارش باران و نشت زهاب كشاورزي به منابع آب شيرين، به ويژه                 

پاشي، در نواحي ساحلي و مصبي دريـاي        ها پس از سم     توانند تا مدت    ها، راه يافته و مي      رودخانه
توانند با ورود به بدن ماهيان به عنـوان موجـودات             كيبات شيميايي مي  اين تر . خزر انباشته شوند  

هاي زيـستي در آنهـا شـده و از طريـق انباشـتگي زيـستي و                   غيرهدف آبزي، سبب بروز پاسخ    
 شـناختي ايـن سـموم بـر          بنابراين بررسـي آثـار سـم      . هاي غذايي به انسان منتقل شوند       زنجيره
آثار حاد آالينده ها به وسـيله       . معمولي ضروري است    هاي تجاري درياي خزر، نظير كپور         گونه

  .شود  مي هاي حاصل از آزمون سميت كشنده شناخته تعيين متوسط غلظت كشنده و ديگر كميت
گذارنـد كـه در سـطوح         ها با ورود به بدن ماهيان، آثار متعددي بر متابوليسم آنها مـي              آالينده

اين جـانوران از طريـق سيـستم        . ها متغير است    تها و خون تا باف      مختلف از ماده ژنتيكي، آنزيم    
بدين صورت كـه    . دهند  دهد، به اين تغييرات پاسخ مي       اي كه در كبد رخ مي       زدايي دو مرحله    سم

شـود كـه      هاي مرحله اول، به متابوليت تبـديل مـي          ابتدا ماده سمي وارد شده به كبد، با واكنش        
، ماننـد مـاالتيون و متابوليـت آن،         تـر باشـند     ممكن است حتي از ماده سـمي اوليـه خطرنـاك          

هاي مرحله دوم به ماده قابل دفع تبديل          هاي توليد شده با واكنش      سپس اين متابوليت  . ماالاكسون
در واقـع   . شـوند   شوند و از طريق دستگاه گوارش و يا سيستم دفع ادرار، از بدن خارج مـي                 مي

طح يك ارگانيـسم يـا توليـد آن         ها در س    هاي زيستي به ورود آالينده      هاي زيستي، پاسخ    شاخص
  .توانند عمومي يا اختصاصي باشند هستند كه مي
كننـد، تـشخيص      هاي اختصاصي كه اغلب مسير متابوليسم آالينده ها را بررسي مـي             شاخص

هاي ناچيز را در محـيط زيـست ميـسر كـرده و در بـسياري                  وجود يك آالينده خاص با غلظت     
هاي خوني و تغييرات پروفيل بيوشـيميايي         ويژگي. تندهاي عمومي هس    تر از شاخص    موارد، گران 

هاي زيستي عمومي و نشانگر تغيير در متابوليسم و هموسـتازي             ترين شاخص   خون، يكي از مهم   
شناسـي    هـاي سـم     هاست كه در پژوهش     بدن ماهي است كه به طور عمده، ناشي از تأثير آالينده          

  .شود آزمايشگاهي، از آنها استفاده مي
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ها در مزارع كشاورزي شمال ايران، قـصد          كش  ده متن، با اشاره به استفاده بيش از حد از آفت          نويسنـ  5
  ....................... .دارد تا  

  .درباره تأثيرپذيري منابع خاكي و آبي از يكديگر، يك مثال عيني و ملموس ارائه دهد) 1  
  .زي منطقه را به فكر يافتن راه چاره بياندازدبا بررسي داليل و آثار زيانبار آن، مسئوالن بخش كشاور) 2  
بنـدي   هاي جـانوري موجـود در آنهـا دسـته           شناختي اين سموم را بر منابع آبي منطقه و گونه           آثار سم ) 3  

  .نمايد
ِ ناشي از استفاده از اين سموم، توضيحاتي        العمل يك گونه جانوري آبزي به آلودگي آبي         درباره عكس ) 4  

  .ارائه دهد
  هاي شيميايي، صحيح است؟ ها به آالينده هاي زيستي ماهي اساس متن، كدام مورد درباره پاسخ بر ـ 6
.Iيابند  در پي تغيير در متابوليسم بدن ماهي، بروز مي.  

.IIسازند  يك اندام بدن ماهي را فعاالنه درگير مي.  
.IIIم آنها، در اندامي غير  اي مي  فرايندهاي دو مرحلهدهد از كبد رخ ميباشند كه مرحله دو.  

1 ( I و II  2(II و III  3( I ،II و III  4( فقط II 

، زيرِ آن خط كشيده شـده اسـت، بـه          )23 تا   21سطرهاي  (اي را كه در متن        كدام مورد، نقش جمله   ـ  7
  كند؟ خوبي توصيف مي

  .كند اند را از يكديگر متمايز مي هايي كه قبل از آن در متن مورد بحث قرار گرفته مكانيسم) 1  
  .دهد گيرد، به اختصار توضيح مي اي را كه در پاراگراف بعد مورد بحث قرار مي بندي دليل انجام دسته) 2  
  .گيرد كند كه در ادامه متن مورد بحث قرار مي درباره موضوع اصلي متن، نكته جديدي را مطرح مي) 3  
دهد كـه بـا آنچـه در مـتن            نجام مي اي ا   گيري  هاي شيميايي، نتيجه    ها به آالينده    دهي ماهي   درباره پاسخ ) 4  

  .آمده، به نوعي در تضاد است
   است؟نكردهنويسنده از كدام روش، براي توضيح ايده اصلي متن استفاده ـ 8

   قياس) 2    مقايسه) 1  
  روابط علت و معلولي) 4    توصيف فرايند) 3  
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  : راهنمايي
ا كه در هر سؤال مطرح شده، مـورد         هاي اين بخش، الزم است موقعيتي ر        براي پاسخگويي به سؤال   

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        هر سؤال را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت          . است، انتخاب كنيد  

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

 

بنـدي انـسان بـا پـستانداران      خـوار، مقايـسه دنـدان    مقايسه طول روده انسان بـا پـستانداران گيـاه         ـ  9
اند، همه آن     خوار و استناد به برخي اطالعات نادقيق، كه حاصل پس و پيش شدن وقايع تاريخي                گوشت
  .ايم خوار بوده خواران مدعي شوند ما در اصل گياه است كه موجب شده، گياهچيزي 

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

ايم، شرط كـافي بـراي ثبـوت ايـن           خوار بوده   خواران براي اثبات اينكه ما در اصل گياه         منابعي كه گياه  ) 1  
  .نابع الزم براي اثبات قطعي اين ادعا نيستندسازند، ولي اين منابع، تنها م ادعا را فراهم مي

بندي انسان با پستانداران گوشت خوار، دليلي محكـم بـر اينكـه انـسان در            صرف شباهت ميان دندان   ) 2  
  .باشد خوار بوده است، نمي اصل گياه

خـوار نبـودن اجـداد اوليـه انـسان       در صورت مقايسه درست و بررسي صحيح وقايع تـاريخي، گيـاه   ) 3
  .خواهد شدمسجل 

   .هايي موجود است ميان روده انسان با روده برخي پستانداران ديگر، شباهت) 4  

شـويم    ، اما اگر به تنوع و پيچيدگي انواع دايناسورها دقت كنيم، متوجـه مـي               ..............................ـ  10
هـاي ديگـر      اري از گـروه   اند و فرگـشت بـسي       تري از پستانداران داشته     آنها تنوع اكولوژيكي بسيار غني    
 خـوار   دايناسـورهاي گيـاه   . دار، وابسته به فرگشت دايناسورها بوده است        جانداران، از جمله گياهان گل    

توانـستند غـذاي خـود را درون دهـان و بـا اسـتفاده از        تنها خزندگاني هستند كه مثل پستانداران مـي      
.  هم بسيار بيشتر از پستانداران بوده اسـت        تنوع شكل و اندازه و ظاهر دايناسورها      . هايشان بجوند   دندان

در حقيقت آنها به سازوكارهايي بسيار پيشرفته براي بقا رسيده بودند كه مشابه آن، هرگز در پستانداران                 
  . ديده نشده است

  

  منطقي : بخش دوم
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  كند؟ ترين شكل، جاي خالي در ابتداي متن را كامل مي كدام مورد، به منطقي

انـد بـا يكـديگر     ليـل انقـراض دايناسـورها تـاكنون مطـرح شـده      هاي گوناگوني كـه دربـاره د    فرضيه) 1  
  .هاي چشمگيري دارند تفاوت

شـود، بايـد توجـه داشـت كـه بـسياري از انـواع         وقتي درباره دايناسورها و فرگشت آنها بحـث مـي       ) 2  
  .اند دايناسورها پستاندار بوده

همين فرض غلط است كه آنهـا       ها در حق دايناسورها روا داشته شده،          خطا و جفاي بزرگي كه مدت     ) 3  
  .اند موجوداتي ابتدايي، غيرقابل فرگشت و محكوم به انقراض بوده

هـاي پـستانداران، موجـوداتي        باور عمومي بر اين است كه بـسياري از دايناسـورها، بـرخالف گونـه               )4  
   ديگرهاي جانوري اند تا با گونه اند كه براي بقا، بيشتر با خود رقابت داشته غيراجتماعي بوده

ها توليدكننده عمـده متـان هـستند، كـه يكـي از          خواران، با ادعاي اينكه دامپروري      بسياري از گياه  ـ  11
حـل نهـايي پايـان دادن بـه بحـران             شود، راه   گازهاي اصلي در فرايند افزايش دماي زمين محسوب مي        

ايـن در حـالي   . داننـد  خواري مـي  گرمايش زمين را توقف مصرف فرآورده هاي دامي و گرايش به گياه   
تواند موجبـات گرسـنگي و سـختي بـراي            است كه آنان به خوبي واقفند كه عملي شدن اين تفكر، مي           

  .ها را فراهم آورد انسان
  خواران است؟ حل پيشنهادي گياه كدام مورد، فرض الزم براي درستي راه

د در بـازار جهـاني      حتي در وضعيت حاضر نيز، كشاورزي ارگانيك از تأمين تمامي نيازهـاي موجـو             ) 1  
  .عاجز است

كشاورزي ارگانيك، نوعي كشاورزي سالم است كه بايد با ترويج آن، به مقابله با افزايش دمـاي كـره        ) 2  
  .زمين رفت

هاي دامي    اي نامتعارف است كه در صورت توقف مصرف فرآورده          توليد بيش از حد گاز متان، پديده      ) 3  
  . مقابله كردتوان با آن خواري، مي و گرايش به گياه

  .اهميت جلوگيري از گرمايش زمين، از اهميت سير كردن جمعيت آن، بيشتر است) 4  
تـر،    دهد احتمال انقراض حيوانات بزرگ دريايي از موجـودات كوچـك            تحقيقات جديد نشان مي   ـ  12

تي، شدند؛ يا به عبار     تري دارند، در گذشته كمتر شكار مي        موجودات دريايي كه جثه بزرگ    . بيشتر است 
اما تمايل ماهيگيران تجاري براي     . تر دريايي، كمتر بود     ميزان شكار آنها در مقايسه با موجودات كوچك       

هـاي مـاهيگيري و زيـاد         تر و البته دستيابي به پول بيشتر، در كنار نوين شدن روش             شكار آبزيان بزرگ  
هـا،    بزيـان در اقيـانوس    توان گفت خطر انقـراض آ       به واقع مي  . شدن صيد، به اين روند دامن زده است       

هـاي    هاي آتي، بسياري از گونـه       شود طي دهه    بنابراين تخمين زده مي   . رابطه مستقيمي با حجمشان دارد    
  .نادر آبزيان منقرض شوند
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اي كه در متن، زيرِ آنها خط كشيده شده اسـت را بـا هـم                   كدام مورد، به بهترين وجه، رابطه دو جمله       
  دهد؟  نشان مي

  .دارد و دومي، نتيجه قطعي همان پديده است اي جديد را بيان مي ديدهاولي، علت پ) 1  
  .بيني متن است بيني متن است و دومي، همان پيش اولي، واقعيتي است كه در جهت پيش) 2  
كنـد و دومـي، احتمـال صـحت      گيري متن را تقويت مـي   ناپذير است كه نتيجه     اولي، روندي برگشت   )3  

  .برد گيري را زيرِ سوال مي نتيجه
بينـي اسـت كـه              گيري مـتن در تنـاقض اسـت و دومـي، پـيش               جديد است كه با نتيجه     اولي، روندي ) 4

  .كند مي   گيري متن را تضعيف نتيجه
. كننـد    مـي   هاي خود مراقبت    هاي امروزي، مانند پستانداران به خوبي از زاده         دانيم كه پرنده    همه مي ـ  13

هاي ديگر جانوران، بسيار نـادر اسـت؛    ستانداران نيست، اما در گروه   اين رفتار البته مختص پرندگان و پ      
تر بـه     اگر كمي دقيق  . اي از توانايي مغزي و البته سوخت و ساز نسبتاً باال نياز دارد              چون به سطح كمينه   

بينيم كه تمساح هاي امروزي هم، بـه خـوبي از         ميداران نگاه كنيم،      تنوع رفتار مراقبت والديني در مهره     
بنابراين تعجبي ندارد اگر بگوييم دايناسورها هـم كـه بـيش از             . كنند   مي  هاي خود مراقبت    ها و بچه    متخ

البتـه همـه دايناسـورها    . انـد  كـرده   هاي خود مراقبـت مـي       ها با پرندگان قرابت دارند، از جوجه        تمساح
تري داشـتند، مثـل       ينبرخي از آنها كه وزن سنگ     . هاي خود بخوابند    ها روي تخم    توانستند مثل پرنده    نمي

هاي خود را زير خاشـاك        ها، تخم   و هم مثل تمساح   » مگاپود«نوعي پرنده بوقلمون مانند امروزي به نام        
ها رشد كند، اما حتي در اين دايناسـورها           كردند تا جنين با گرماي تخمير برگ        در حالِ تجزيه مخفي مي    

ها از ابتدا در كنار هم زندگي را          ت و جوجه  اي و مراقبت والديني گروهي وجود داشته اس         هم رفتار گله  
  .شدند  رسيدند كه زير دست و پا له نشوند، وارد گله مي اي مي كردند و وقتي به جثه شروع مي

  هدف اصلي نويسنده متن فوق، كدام است؟
  .شود، متفاوت نيست هاي مختلف جانوران، آن طور كه تصور مي ها در نزد گونه مراقبت از زاده) 1  

  .فتار مراقبت والديني، در دايناسورها هم وجود داشته استر) 2
  .كردند هاي خود پيروي نمي دايناسورها از روش واحدي براي نگهداري از زاده) 3  
  .هاي جانوري و شانس بقاي آنها، همبستگي قوي وجود دارد بين رفتار مراقبت والديني در گونه) 4  
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، »الـف «هـاي كـشور     ي  ان، به تازگي ميان برخـي مرغـدار       شود ويروس آنفلوآنزاي پرندگ     گفته مي ـ  14
 پرنـده از    100شود شيوع اين ويروس، تنها موجب تلف شدن فقـط             با اينكه گفته مي   . انتشار يافته است  

هاي اين كشور شـده اسـت، دو كـشور همجـوار بـه         پرنده موجود در مرغداري    283,500كلِ حدود   
اند؛ ولـي قطـع ايـن         را ممنوع كرده  » الف«غي از كشور    هاي مر   صورت موقت، واردات مرغ و فرآورده     

هاي تلف شده، بسيار كمتر از تلفات مرغ كه به طـور معمـول           زيرا تعداد مرغ  واردات غيرمنطقي است،    
  .باشد و بنابراين، جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد دهد، مي روي مي

را به بهترين وجـه،     » الف«ز كشور   كدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود، درستي منع واردات ا           
  كند؟ تقويت مي

شوند، عاليم بيمـاري را فـوراً نـشان           بسياري از پرندگان كه به ويروس آنفلوآنزاي پرندگان آلوده مي         ) 1 
  .دهند نمي

كردنـد، در اقـدام مـشابهي، بـه قطـع             طيور وارد مـي   » الف«برخي از كشورهاي ديگري كه از كشور        ) 2    
  .اند  مبادرت ورزيدهواردات از اين كشور

اي الزم صـورت      در صورت تشخيص شيوع ويروس آنفلوآنزاي پرندگان، چنانچه اقـدامات قرنطينـه           ) 3  
  .توان از ضررهاي احتمالي بعدي جلوگيري كرد گيرد، مي

منـد هـستند و لـذا، در صـورت شـيوع ويـروس                ، به منافع كشور خود عالقـه      »الف«مسئوالن كشور   ) 4  
   .ن، اقدامات فوري جهت مهار آن انجام خواهند دادآنفلوآنزاي پرندگا

هـا از     اند با يك هفته نوردرماني، رسوبات مغزي عامل بروز آلزايمر را در موش              دانشمندان توانسته ـ  15
هرتزي قـرار دادنـد تـا از ايـن      40هاي موردِ آزمايش را در معرضِ تابش نور           محققان موش . بين ببرند 

اين فرايندي اسـت كـه در ذهـن         . نوسان واداشته تا امواج گاما توليد كنند      هاي مغز را به       طريق، سلول 
ها، دانشمندان    پس از يك هفته تابش نور به موش       . افرادي كه آلزايمر دارند به شدت ضعيف شده است        

هاي آميلوئيدي كمتري نسبت به مرحله پيش از انجـام            متوجه شدند كه مغز اين جوندگان، داراي پالك       
رسـد   هاي بيماري آلزايمر است و به نظر مي  هاي آميلوئيدي، يكي از نشانه      وجود پالك . تها اس   آزمايش

. كنـد   هاي فاقد آميلوئيد را بهبود بخشيده و فرايند توليد آميلوئيد را متوقف مي              تابش نور، فعاليت سلول   
يـن كـار را بـه       به گفته آنها، اين روش درماني از چنان امنيتي برخوردار است كه آنها در نظر دارنـد ا                 

  .سرعت وارد مرحله آزمايش انساني كنند
 مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود، كارآيي طرح دانشمندان بـراي درمـان آلزايمـر را زيـرِ                كدام

   برد؟ سؤال مي
  .هاي بيماري آلزايمر در انسان است هاي آميلوئيدي، تنها يكي از نشانه وجود پالك) 1  
فت بيماري آلزايمر نزد انسان و جانداران ديگر، هنوز كامالً شناخته شـده             دليل شروع بيماري و پيشر     )2  

  .نيست
هـاي جـانوري ديگـر، نظيـر          اينكه نوردرماني براي معالجه آلزايمر مفيد است يا نـه، هنـوز در گونـه              ) 3  

  .ها، آزمايش نشده است ميمون
اند همان تأثير را روي       نند، نتوانسته ها عمل ك    اند روي موش      حال توانسته   هايي كه تابه    بسياري از روش  ) 4  

  .انسان داشته باشند
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 . 

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

  . صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيد
 

  . دهيد پاسخ 19تا  16با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

 بـه يكـي از   هر برگ جريمـه، . اند  ، هر كدام چهار بار جريمه شده      D و   A  ،B  ،Cچهار راننده به اسامي     
اي كـه يـك       هـاي جريمـه     هر كدام از برگ   . باشد   برحسب هزار تومان مي    120 و   60 ،   30،  20،  10مبالغ  

كه اين چهـار راننـده      هايي    در خصوص ميزان جريمه   . كند، از نظر مبلغ متفاوت است       راننده دريافت مي  
  :اند، اطالعات زير موجود است دريافت كرده

 .اي، با هم برابر نيست هاي دريافتي هيچ دو راننده مبلغ كل جريمه •

 . استCهاي  ، كمتر از مبلغ كل جريمهAهاي  مبلغ كل جريمه •

 . استBهاي  ، بيشتر از مبلغ كل جريمهDهاي  مبلغ كل جريمه •

 60 تعلق خواهد داشت كه برگ جريمه        Bريافتي، در صورتي به     هاي د   كمترين مبلغ كل جريمه    •
  .هزار توماني دريافت نكرده باشد

  
 بـرگ جريمـه چنـد هـزار         D بيشتر باشد،    Dهاي     از مبلغ كل جريمه    Aهاي    مبلغ كل جريمه  اگر  ـ  16 

   است؟نكرده توماني را دريافت 
1( 10  2 (20  3 (30  4 (60  
 چـه   C و   D هزار تومان باشد،     10 برابر   D و   Bريافتي دو راننده    هاي د   اختالف مجموع جريمه  اگر  ـ  17

  اند؟ تعداد برگ جريمه با مبالغ يكسان دريافت كرده
1(3    2( 2    
 .توان تعيين كرد نمي) 4    1) 3

هـزار   30هـاي جريمـه       هاي جريمه صادر شده براي چهار راننده، تعداد برگ          ِ برگ   اگر در مجموع  ـ  18
 Cهاي جريمه صادر شده، به تنهايي بيشتر باشد، راننده            د هر كدام از ديگر برگ     توماني، از مجموعِ تعدا   

  كدام دو برگ جريمه را برحسب هزار تومان، به طور قطع دريافت كرده است؟
  30 و 10) 4  30 و 20)3  120 و 30) 2  60 و 30 )1

  تحليلي : بخش سوم 
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ـ   برابر اختالف مبلغ كل جريمـه B ،5/1 و  Aهاي    اختالف مبلغ كل جريمه   اگر  ـ  19  باشـد،  C و Aاي ه
 صـادر شـده     D و   Aجريمه، برحسب هزار تومان، به طور قطع، براي هـر دو راننـده              ) هاي( كدام برگ 

  است؟
  60) 4    120 )3  120 و 30 )2  120 و 20) 1
 

  .  پاسخ دهيد23 تا 20با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

 

 5 و   4،  3،  2،  1در پـنج دوره زمـاني متـوالي         ،  100قرار است يك پروژه ساختماني بزرگ، از صفر تـا           
 30 يا   25يا   20  يا 15يا   10در هر دوره زماني، بخشي از پروژه برحسب يكي از درصدهاي            . كامل شود 

  :هاي زير وجود دارد در انجام اين پروژه، محدوديت. شود پروژه تكميل مي از كل 35 يا
 .م برابر نيستدرصد پيشرفت پروژه در هيچ دو دوره متوالي، با ه •

 .ست نيها درصد پيشرفت پروژه در دوره زماني چهارم، كمتر از ساير دوره •

 درصـد   55توانـد بيـشتر از        مجموع درصد پيشرفت پروژه در هر دو دوره زماني متوالي، نمـي            •
 .باشد

 .ها بيشتر نيست درصد پيشرفت پروژه در دوره زماني دوم، از ساير دوره •

 

  تواند سه بار تكرار شود؟ ه، ميكدام درصد پيشرفت پروژـ 20

1 (25  2 (20  3 (15  4 (10  
نصف پيشرفت پروژه، در مجموع دو دوره زماني اول و سوم صـورت گرفتـه باشـد، درصـد                   ـ اگر   21

  پيشرفت پروژه در آخرين دوره زماني، چند درصد بوده است؟
1 (10  2 (15  3 (20  4 (25  
  ني متوالي، بر روي هم چقدر است؟حداكثر درصد پيشرفت پروژه، در سه دوره زماـ 22

1( 65  2(60   3 (75  4 (70   
 درصد بيـشتر از دوره زمـاني دوم و در دوره زمـاني              10اگر پيشرفت پروژه در دوره زماني سوم،        ـ  23

 درصد بيشتر از دوره زماني سوم باشد، چند درصد پيشرفت پروژه به طور قطع، در دو دوره                  10چهارم  
  ت؟اول و دوم صورت گرفته اس

 .توان تعيين كرد نمي) 4  35) 3  30 )2  25) 1
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  : راهنمايي
هـاي كمـي، اسـتعداد         كمي، شامل مقايسه   هاي  اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سؤال        

  . ، تشكيل شده است...عددي و رياضياتي، حل مسأله و
ز آزمـون، هـر سـؤال را         ايـن بخـش ا     هاي    توجه داشته باشيد به خاطر متفاوت بودن نوع سؤال          ••••

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

 

 را به دقت بخوانيد و جواب هر سـؤال را در پاسـخنامه              27 تا   24 هاي  هر كدام از سؤال   : راهنمايي
  . عالمت بزنيد

 

ت سـؤال، كـدام عـدد بايـد قـرار           به جاي عالم  . بين اعداد شكل زير، ارتباط خاصي برقرار است       ـ  24
   بگيرد؟

  
  
  
  

 

 

  1 (8  2 (12  3 (18  4 (36  
n)ـ  25 )(n )+ +1 n). ، عددي فرد و مثبت است     3 )(n )+ +2  به طور قطع، مضرب كدام عـدد        4

  .)عددي طبيعي استn (است؟ 

  1( 5  2 (6  3 (8  4 (9  

مجموع امتيـازي   . كند   امتياز كسب مي   242 خود، در مجموع      مسابقه متوالي  4تيم بسكتبال در    يك  ـ  26

همچنـين  .  برابر امتياز كسب شده در مسابقه دوم است        16كند،    كه اين تيم در دو مسابقه آخر كسب مي        

اگر نـسبت   . در مسابقه دوم، بيشتر است     امتياز از امتياز كسب شده       18در مسابقه اول،    امتياز كسب شده    

 باشد، اخـتالف امتيـاز      9 به   7بقه چهارم به امتياز كسب شده در مسابقه سوم،          امتياز كسب شده در مسا    

  كسب شده در دو مسابقه سوم و چهارم، كدام است؟

  1( 91  2 (26  3( 17  4 (13  

  كميتي : بخش چهارم 

5 

3 

7 

9 3 

12 

6 

4 

15  16  

    ؟10
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يـك  . مطابق شكل زير، از يكي از رئوس مربع، خطي به وسط ضلع مقابل آن، وصل شـده اسـت                  ـ  27
  مساحت دايره، چه كسري از مساحت مربع است؟. شود ميدايره به اضالع مثلث ايجاد شده، مماس 

1( ( )
π

−3 7 5
8

    

2(( )
π

−7 5
8

  

 3( ( )
π

−5 7
8

    

4 (( )
π

−7 3 5
8

  

 

 و ديگـري در سـتون     » الـف «، يكي در سـتون      استدو مقدار يا كميت     ، شامل   28سؤال  : راهنمايي
مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با توجه به دسـتورالعمل، پاسـخ صـحيح را بـه                     . »ب«

  : 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«   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       «

 

دهد كه وتر اين مثلث را به سه قسمت مساوي تقسيم             الزاويه را نشان مي     ر، يك مثلث قائم   شكل زي ـ  28
   .ايم متصل كرده B و Aايم و از رأس قائمه به نقاط  كرده

  
  
  
  

 

 

 

  ب    الف

OAN   5مساحتِ مثلث 

8
  OAM مساحتِ مثلث 

  

M 
B 

A 

N 
O 
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هـاي    ساس اطالعات موجود در جداول زير، به سـؤال        متن زير را به دقت بخوانيد و بر ا        : هنماييار
  .  پاسخ دهيد30 و 29

 

مجمـوع انبارهـاي سـالني،      . هاي انبارداري ارائـه داده اسـت        گزارشي كه مركز آمار ايران از كارگاه      در  
 انبـار بـوده   600، )دوره اول آمـارگيري  (1376 در سـال  Aاي و انبارهاي رو باز اسـتان       انبارهاي سوله 

. دهـد  ، به صورت ناقص ارائه ميAاي را در استان   دوره آمارگيري انبار سوله6 زير، نتايج  جدول. است
 را در طـي همـان شـش دوره          Aهمچنين نمودار زير، تعداد انبارهاي سالني و انبارهاي روبـاز اسـتان             

   .دهد آمارگيري نشان مي
 

  سال  دوره آمارگيري
  ه نسبت به اي در هر دور درصد كاهش يا افزايش انبار سوله

 Aدوره قبلي، در استان 

  ــ  1376  اول

  افزايش% 20  1379  دوم

  افزايش% 25  1382  سوم

  افزايش% 25  1385  چهارم

  كاهش% 40  1388  پنجم

  كاهش% 25  1391  ششم

  
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  باشد؟ مي) دوره ششم (1391كدام مورد، بيانگر تعداد كل انبارها در سال ـ 29
   1 (558  2 (573  3 (577  4 (593  

اي،  در كدام دوره در مقايسه با دوره قبل آن، درصد تغييرات انبارهاي سـالني بـا انبارهـاي سـوله             ـ  30
  دقيقاً يكسان بوده است؟

  دوم) 4  سوم) 3  چهارم) 2  پنجم) 1   

  »Aنمودار تعداد انبارهاي سالني و روباز در استان «

  1376     سال 1379    سال 1382    سال 1385   سال 1388   سال 1391سال 
    دوره پنجم    دوره چهارم     دوره سوم       دوره دوم        دوره اول دوره ششم

144 

255 

340 

180 

336 

210 

108 

162  168 
202 

210 

303 

  تعداد

 انبار روباز

 النيسانبار 



 229  دامپزشكيـ گروه 1396سال 

 

www.masihkhah.com 

  
  
  

 

 
  

  متن اول
 

  : خالصه متن
  . اي برخوردار است يت ويژه، كيفيت علوفه نيز از اهماي در توليد گياهان علوفه: پاراگراف اول

  : علوفه تابعي است ازكيفيت 
 . پذير نيست در كوتاه مدت امكان: عوامل ژنتيكي •

  ها   بهبود مواد مغذي مصرفي توسط دام⇐ تغيير عوامل محيطي  :عوامل محيطي •
  اي   هضم گياهان علوفهتقابليبيشترين تأثير بر :                         مرحله بلوغ گياه

 

   عملكرد ماده خشك در واحد سطح افزايش ⇐ تأخير در برداشت 
  )1996(تحقيقات اسينمن و ژوبرت  :پاراگراف دوم

 

  مرحله رسيدگي دانه  مرحله گلدهي  مرحله قبل از گلدهي  
  كمتر  ماكزيمم  كمتر  عملكرد علوفه خشك قابل هضم

قابليت × ه خشك عملكرد ماد
  هضم ماده خشك

A  ×  B  
B A↑ ×↓  B A×  

(max)  B A↓ ×↑  

  كاهش  max  max  پروتئين خام

 

  ) 1999(نتايج تحققات توليد و ساندستول : پاراگراف سوم

% ↑20        :   

% / ↓41 5    :   

% ↓44       :   

 ـ گروه دامپزشكي1396پاسخ سال 

  پاسخ سؤاالت درك مطلب

  ساقه

 ماده خشك

   آذين گل

 ماده خشك

  برگ

 ماده خشك
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   كاهش         عملكرد ماده خشك افزايش نسبت 
 

  ده خشك افزايش ارزش غذايي كاهش           عملكرد ما
 

   افزايش          قابليت هضم علوفه افزايش فواصل برداشت كاهش          
  

 

  2ـ گزينه 1
بررسي كرده است   » كيفيت علوفه « را بر روي      )عوامل ژنتيكي و عوامل محيطي    (متن تأثير متغيرهاي مختلف     

در ايـن   )) 1999(؛ تحقيقـات تـوليرا و ساندسـتول         )1996(ژوبرت  تحقيقات اسنيمن و    ( پژوهش   2و نتايج   
  . زمينه را در پاراگراف دوم و سوم بررسي كرده است

  3ـ گزينه 2
ميـزان پـروتئين خـام در مرحلـه     ) و جدولي كه بر اساس آن، در خالصه متن آمده اسـت        (در پاراگراف دوم    

پـروتئين خـام در   «.  پاراگراف دوم آمده اسـت يابد كه اين موضوع در آخرين جمله  رسيدگي دانه، كاهش مي   
  ».مرحله قبل از گلدهي و گلدهي در باالترين مقدار خود بود كه با افزايش سن گياه، اين مقدار كاهش يافت

  3 گزينه ـ3
  : با توجه به پاراگراف سوم داريم

   و   كاهش چشمگير نسبت ⇐⇐⇐⇐ها   كاهش رطوبت دانه

  1ـ گزينه 4
زيـرا مـتن بـه    . تركيب عوامل دروني و بيروني، متن به بررسي تركيب اين عوامل نپرداخته است :1 گزينه   ����

 بررسـي   )عوامل بيرونـي (نپرداخته است و صرفاً تأثير عوامل محيطي ) عوامل دروني(تأثير عوامل ژنتيكي  
  . شده است

  . در پاراگراف سوم، عيناً به اين موضوع اشاره شده است. صحيح استها،  برداشتفاصله زماني : 2 گزينه ����
  : براي جمله انتهاي پاراگراف دوم داريمبرداشت ديرهنگام، : 3 گزينه ����

   پروتئين خام كاهش ⇐برداشت ديرهنگام  
ررسي تأثير عوامـل محيطـي بـر كيفيـت و           متن به طور كامل به ب     . صحيح است  عوامل محيطي، : 4 گزينه   ����

  . اي پرداخته است عملكرد گياهان علوفه
  
  
  

  برگ

 ساقه

  برگ

 ساقه

  آذين گل
 ماده خشك

  برگ
 ماده خشك
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  متن دوم
 

  : خالصه متن
هاي كشاورزي كـشور محـسوب       ترين قطب   نواحي جنوبي درياي خزر به عنوان يكي از مهم        : پاراگراف اول 

  . شود مي
 راهيـابي ايـن     ⇐هـا     كـش    استفاده بيش از حد از آفت      ⇐تراكم كشت محصوالت مختلف در اين نواحي        

   انتقال به بدن انسان ⇐ ورود به بدن ماهيان غيرهدف ⇐ها به منابع آب شيرين  كش آفت
  . درياي خزر، ضروري استهاي تجاري  شناختي اين سموم بر گونه لذا بررسي آثار سم

  : دهد  در كبد ماهيان رخ مي زدايي طي دو مرحله سيستم سم: دومپاراگراف 
 . شود ابتدا ماده سمي وارد شده به كبد، به متابوليت تبديل مي: هاي مرحله اول واكنش •

  . شوند ها، به ماده قابل دفع تبديل مي اين متابوليت: هاي مرحله دوم واكنش •
  : سومپاراگراف 

       
  
  

  4ـ گزينه 5
جنوبي درياي خزر اشاره كرده اسـت و        ها در نواحي      كش   به استفاده بيش از حد آفت      ،متن در پاراگراف اول   

  . تأثير اين سموم بر آبزيان اين مناطق را بررسي كرده است
  1ـ گزينه 6
���� .I        ين جملـه پـاراگراف دقـت       به اول . صحيح است . يابند  ابوليسم بدن ماهي، بروز مي    در پي تغيير در مت

گذارنـد كـه در سـطوح       ها با ورود به بدن ماهيان، آثار متعددي بر متابوليسم آنها مـي              آالينده« : كنيد
   ».ها متغير است ها و خون تا بافت مختلف از ماده ژنتيكي، آنزيم

���� .II          دهـد كـه       مـي  پاراگراف دوم، توضيح  .  صحيح است  .سازند  يك اندام بدن ماهي را فعاالنه درگير مي
  . شود ها تجزيه و دفع مي هاي شيميايي از طريق كبد ماهي آالينده

���� .III     م آنها، در اندامي غير از كبـد رخ مـي               اي مي   فرايندهاي دو مرحلهصـحيح   .دهـد   باشند كه مرحله دو 
هر دو مرحله در    اي است كه      زدايي در ماهيان دو مرحله      بر اساس پاراگراف دوم، سيستم سم     . نيست

  . افتد بد اتفاق ميك
  
  
  

  هاي عمومي   شاخص                                 هاي اختصاصي  شاخص           
 هاي خوني و تغييرات پروفيل بيوشيميايي  ويژگي      )  تر ن گرا(ها  بررسي مسير متابوليسم آينده
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  3ـ گزينه 7
  : به آخرين جمله پاراگراف دوم دقت كنيد

ها در سطح يك ارگانيسم يا توليد آن هستند  هاي زيستي به ورود آالينده  هاي زيستي، پاسخ    در واقع شاخص  «
   ».توانند عمومي يا اختصاصي باشند كه مي

هـاي    كنـد؛ شـاخص      صحبت مي   )وضوع اصلي متن  م(ها    ها به بدن ماهي     اين جمله در خصوص ورود آالينده     
در خـصوص آن بـه تفـصيل صـحبت     ) ادامه مـتن (كند؛ در پاراگراف سوم     مطرح مي ) نكته جديدي (زيستي  

  . كند مي
  2ـ گزينه 8
هاي اختصاصي و عمومي صـحبت كـرده          در پاراگراف سوم متن در خصوص شاخص      . مقايسه) 1( گزينه   �

  . ها پرداخته است و به مقايسه هزينه و كاربرد آن
  . شود  از قياس ديده نمييدر متن اثر. قياس) 2( گزينه �
  . ها پرداخته است در پاراگراف دوم متن، به فرايند دفع سموم از بدن ماهي. توصيف فرايند) 3( گزينه �
پرداختـه  ، به توصـيف روابـط     پاراگراف اول به صورت علت و معلولي      . روابط علت و معلولي   ) 4( گزينه   �
  . ستا

 

  
 

  4ـ گزينه 9
  : باشد به صورت زير مياستدالل متن 

  
  
  
  

 

  . توان استنباط كرد مياي هستيم كه از متن  به دنبال گزينه
خواران است و نه برداشت از        صحيح نيست، زيرا اين گزينه بيشتر در راستاي تضعيف نظر گياه          ) 1(گزينه   �

  . متن
همچنـين ايـن گزينـه      . استفاده شـود  تواند     تضعيف استدالل مي   اين گزينه براي  . ، صحيح نيست  )2(گزينه   �

  . تواند چندان مناسب باشد نميگيري از متن  قطعيت زيادي دارد و براي نتيجه
  . اي براي اين عبارت وجود ندارد در متن قرينه. صحيح نيست) 3(گزينه  �
 برخي(زينه به دليل قطعيت كمتر      توجه كنيد كه اين گ    . باشد  ، بر اساس مقدمات متن صحيح مي      )4(گزينه   �

  . ها اولويت دارد نسبت به ساير گزينه)  موجود استهايي شباهتپستانداران، 
  

  پاسخ سؤاالت منطقي 

 خوار بوده انسان در اصل گياه

 خواران ادعاي گياه
  خوار  مقايسه طول روده انسان با پستانداران گياه

  خوار  بندي انسان با پستانداران گوشت مقايسه دندان
 استناد به برخي اطالعات نادقيق
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  3ـ گزينه 10
و بـراي ايـن     » .انـد   تـري از پـستانداران داشـته        دايناسورها تنوع اكولوژيكي بسيار غنـي     «: كند كه   متن بيان مي  
بـراي ايـن    . اي هستيم كه بتواند در ابتدا اين مـتن قـرار گيـرد              به دنبال گزينه  . كند  هايي ارائه مي    عبارت، مثال 

 يعنـي جملـه      شود،  كه يك كلمه تناقضي محسوب مي     » ...اما اگر   «: هاي متن توجه كنيد     موضوع به اولين واژه   
خطـا و جفـاي     «:  مطـرح شـده اسـت      )3(چنين عبارتي در گزينه     . قبلي بايد ادعايي خالف متن مطرح كند      

در حق دايناسورها روا داشته شده، همين فرض غلـط اسـت كـه آنهـا موجـوداتي                  ها    بزرگي كه مدت  
  ».اند ابتدايي، غيرقابل فرگشت و محكوم به انقراض بوده

  4ـ گزينه 11
  : دانند خواران رابطه علّي زير را صحيح مي بسياري از گياه

  ين افزايش   دماي زم⇐عمده توليدكننده متان : ها دامپروري
   :كنند حال با استفاده از رابطه فوق، پيشنهاد زير را مطرح مي

  
  
  
  

 

خواران به نتايج منفي اين طرح واقفند، فـرض ايـن اسـتدالل آن اسـت كـه                    كه طبق متن، گياه     با توجه به اين   
  . دانند تر از نتايج منفي آن مي خواران نتيجه مثبت اين طرح را مهم گياه
ر وضعيت حاضر نيز، كشاورزي ارگانيك از تأمين تمامي نيازهاي موجود در بازار جهاني        حتي د  :1 گزينه   ����

  . متن در خصوص كشاورزي ارگانيك صحبتي نكرده است.  صحيح نيست.عاجز است
كشاورزي ارگانيك، نوعي كشاورزي سالم است كه بايد با ترويج آن، به مقابله با افزايش دمـاي                  :2 گزينه   ����

  . مطابق متن، در خصوص كشاورزي ارگانيك، اطالعي نداريم. حيح نيستص. كره زمين رفت
هـاي   اي نامتعارف است كه در صورت توقف مصرف فرآورده       توليد بيش از حد گاز متان، پديده       :3 گزينه   ����

توليـد بـيش از حـد    «براي ادعاي نامتعارف بودن   . توان با آن مقابله كرد      خواري، مي   دامي و گرايش به گياه    
  . متن وجود ندارد اي در قرينه» انگاز مت

 صـحيح   .اهميت جلوگيري از گرمايش زمين، از اهميت سير كـردن جمعيـت آن، بيـشتر اسـت                 :4 گزينه   ����
  . باشد زيرا دقيقاً مفروض پنهان استدالل مي. است

  2ـ گزينه 12
  : به صورت زير خالصه كردتوان  متن را مي

    ميزان شكار موجودات دريايي كوچكتر <ريايي با جثه بزرگ  ميزان شكار موجودات د) در گذشته( :1مقدمه 

     ميزان شكار موجودات دريايي كوچكتر>ميزان شكار موجودات دريايي با جثه بزرگ    )در زمان حال( :2مقدمه 

   توقف بحران گرمايش زمين :نتيجه مثبت •  هاي دامي توقف فرآورده
+   

  خواري  افزايش گياه
⇐  

  ها  گرسنگي و سختي براي انسان :نتيجه منفي •
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  ها افزايش  انقراض آبزيان اقيانوس   حجم آبزيان افزايش     : 3مقدمه 
  هاي نادر آبزيان گونهاز انقراض بسياري : هاي آتي طي دهه): بيني پيش(نتيجه 

اي   ها خط كشيده شده است، بـه ايـن صـورت اسـت كـه جملـه اول، مقدمـه                     اي كه زير آن     ارتباط دو جمله  
  . باشد مي) بيني؛ جمله دوم پيش(گيري متن  براي نتيجه) واقعيتي(

  2ـ گزينه 13
  : خالصه كردتوان به صورت زير  موضوع اصلي متن را مي

  . كنند هاي خود مراقبت مي زادههاي امروزي و پستاندارن به خوبي از  پرنده: 1مقدمه 
  . ها با پرندگان قرابت دارند دايناسورها بيش از تمساح: 2مقدمه 
  . اند كرده هاي خود مراقبت مي دايناسورها هم از جوجه: نتيجه

  . دانسته است» اپودمگ«كه براي تقويت اين ادعا، رفتار برخي دايناسورها را مشابه رفتار 
» هايـشان  رفتـار دايناسـورها در مراقبـت از زاده   «توان دريافت كه هدف اصـلي نويـسنده،        با توجه به متن مي    

  . بيان شده است) 2(باشد؛ كه اين موضوع در گزينه  مي
  1ـ گزينه 14

  : توان به صورت زير خالصه كرد متن را مي
  . ، انتشار يافته است»الف«هاي كشور  برخي مرغدارييان مويروس آنفلوالنزاي پرندگان، : 1مقدمه 

: هاي كشور الف ميزان تلفات اين ويروس در مرغداري: 2مقدمه 
,

100

283 500
   

  » الف«توقف واردات مرغ از كشور : جوار دو كشور هم: 3مقدمه 
  تلفات مرغ به طور معمول   <تعداد تلفات مرغ در اثر ويروس آنفوالنزاي پرندگان : ادعاي نويسنده

  . قطع اين واردات توسط كشورهاي همجوار غيرمنطقي است: نتيجه
  .  را تضعيف كند»گيري متن نتيجه«را تقويت و لذا » 3مقدمه «اي هستيم كه  به دنبال گزينه

كند، نسبت     زيرا بيان مي  . صحيح است ) 1( گزينه   �
,

100

283 500
يست بلكه تعداد تلفات  نسبت واقعي نهايي ن    

  . صحيح نيست» ادعاي نويسنده«ي صورت گرفته در  و لذا مقايسهيابد  پس از گذشت زمان افزايش مي
انـد، عمـل درسـتي        زيرا شايد ساير كشورها نيز كه واردات خود را قطـع كـرده            . صحيح نيست ) 2( گزينه   �

  . اند انجام نداده
كند و در خصوص درستي يـا         اي صحبت مي    امات قرنطينه زيرا در خصوص اقد   . صحيح نيست ) 3( گزينه   �

  . صحبت نكرده است» الف«نادرستي واردات مرغ از كشور 
  . صحبت نكرده است» الف«زيرا در خصوص اقدام كشورهاي همجوار . صحيح نيست) 4( گزينه �
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  4ـ گزينه 15
  : كند گونه استدالل مي متن اين

    آلزايمر كاهش ⇐⇐⇐⇐ها  نوردرماني بر روي موش: نتيجه آزمايش
شـود كـه تـأثيري بـر روي      وارد جزئيات علمي بحث مي(دهد    هاي اين آزمايش را توضيح مي       سپس مكانيزم 

  .) گيري استدالل ندارد نتيجه
هـا نيـز مـوثر        ها مؤثر بوده است، لذا بر روي انـسان          چون اين روش بر روي موش     : مفروض پنهان استدالل  

  . است
  . ر نظر دارند كه اين كار را به سرعت وارد مرحله آزمايش انساني كننددانشمندان د: نتيجه متن

آميز بـوده اسـت، بـر         ها موفقيت   آيا آزمايشي كه بر روي موش     «: شود اين است    حال سؤالي كه مطرح مي    
  » ها نيز اثر مشابه دارد؟ روي انسان

  . مطرح شده است) 4(كه اين موضوع در گزينه 
 

  

   19 تا 16 مسائلتحليل 
 

  : هاي ممكن به شرح زير است كليه حالت
 

 I II III IV V مبلغ جريمه

10 � � � � � 

20 � � � � � 

30 � � � � � 

60 � � � � � 

120 � � � � � 

 230 220 210 180 120 مجموع

 

  : براي مدل كردن مسأله داريم
 

    )كمترين (1  2  3  4) بيشترين(

  نام راننده        

  مبلغ جريمه        

  

  پاسخ سؤاالت تحليلي 
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 . اي برابر نيست مبلغ كل هيچ دو راننده): 1(قيد  •

A): 2(قيد  • C< 

B): 3(قيد  • D< 

  هزار تومان II :(180وضعيت (نگرفته  هزار توماني 60 جريمه ← كمترين Bاگر ): 4(قيد  •

 هزار تومـان خواهـد بـود و         180 كمترين جريمه باشد،     B در زماني كه     با توجه به اين قيد، كمترين جريمه      
  . ها به ترتيب بعد از آن قرار خواهند گرفت ساير جريمه

  :  كمترين جريمه را بگيردBحالتي كه : (I)نتيجه 
 

    )مترينك (1  2  3  4) بيشترين(

      B نام راننده  

  مبلغ جريمه  180  210  220  230

 

  : پردازيم فوق، به بررسي سؤاالت مياطالعات با توجه به 

  .باشد مي» )با احتماالت گسترده(احتمالي «و » چينيش دو بعدي«اين سؤال از نوع : جهتو ����

  3ـ گزينه 16
D: بر اساس قيد سؤال داريم A<  

B:  داريم) 3(و ) 2( توجه به قيد با D A C< < <  
 هزار توماني دريافت    180 جريمه   B،  (I)و نتيجه   ) 4(، كمترين مبلغ جريمه را دارد، با توجه به قيد           Bچون  

  : لذا داريم. شود ها به ترتيب مشخص مي كرده و مبلغ جريمه
 

4  3  2  1    

C A D B م رانندهنا  

  مبلغ جريمه  180  210  220  230

 

 هـزار تومـاني دريافـت نكـرده     30و جريمه ) IIوضعيت ( هزار توماني شده است  210، جريمه   Dلذا فرد   
  . است
  1ـ گزينه 17

كـه بـا توجـه بـه        .  هـزار تومـان اسـت      B (10 و   D(هـاي      جريمه ف، اختال )3(با توجه به قيد سؤال و قيد        
   :كنيم ؛ لذا هر دو وضعيت را بررسي مي)210 و 220(باشد و يا  مي) 220 و 230(هاي ممكن يا  حالت
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)  :Iوضعيت  • , ) (B, D)====220 230 

  :  حاالت زير را داريم(A,C)براي 
1- ( , ) (A,C)=180 210  
2- ( , ) (A,C)=120 210  
3- ( , ) (A,C)=120 180  

 

)  :IIوضعيت  • , ) B,D====210 220 

   : داريم(A,C)براي 
4- ( , ) (A,C)=180 230  
5- ( , ) (A,C)=120 230  
6- ( , ) (A,C)=120 180  

  . ، سه برگه جريمه يكسان وجود داردD، نسبت به C برگه جريمه در در تمامي حاالت فوق، 
مـه   برگـه جري   3ايـن دو راننـده بـا هـم             در اين سؤال، هرگاه مبلغ جريمه دو راننده مشخص شـود،             : تذكر

  . تشمشترك خواهند دا
  2ـ گزينه 18

 هزار توماني را دريافت كـرده       30 راننده بايد جريمه     4هاي ممكن، هر      با توجه به قيد سؤال و تمامي حالت       
  . تواند اتفاق بيافتد نمي)  هزار توماني30فاقد برگه جريمه  (IIIلذا حالت . باشند

   :لذا داريم
 

4  3  2  1    

  نام راننده    

  مبلغ جريمه  120  180  220  230

 

  : باشد، لذا داريم) 1(تواند در جايگاه   نميC، )2(همچنين با توجه به قيد 
  
  
  
  

 

}هاي ممكن، اشتراك مبالغ       كه با توجه به تمامي حالت      , , }230 220  و  30هـاي      هـزار تومـاني، جريمـه      180
  . باشد  هزار توماني مي120
  

 

4  3  2  1    

 C    نام راننده  

  مبلغ جريمه  120  180  220  230
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  4گزينه ـ 19
   :با توجه به صورت سؤال، داريم

| A B | ( / ) | C A |− = −1 5  

A، چون )2(با توجه به قيد  C<لذا ، :| C A | (C A)− = −  
| A B | / (C A)− = −1 5  

C)حال براي مقادير مختلف  A)− مقدار ،| A B   :  قابل محاسبه است−|
  . كنيم  حالت مختلف با هم مقايسه مي5اين مقادير را با توجه به 

 

(C A)−  | A B   بررسي  −|

  .داريم واحد ن15اختالف  : �  15  10

10  30  � : ( , ) (A,C)=210 ) و 230 , ) (B,A)=180 210 

  . واحد نداريم45اختالف   :�  45  30

40  60  
�:  ( , ) (A,C)=180 ) و 220 , ) (B, A)=120 180  

     B =   . باشد مي) 4( مغاير قيد 120

   واحد 75اختالف   :�  75  50

60  90  � : ( , ) (A,C)=120 ) و 180 , ) (B,A)=210 120 

  . نداريم واحد 105اختالف   :�  105  70

  . نداريم واحد 120اختالف   :�  120  80

 

  :  حالت زير را داريم3با توجه به جدول فوق، 
  : 1حالت  •

 

4  3  2  1    

C D A B نام راننده  

  جريمهمبلغ   180  210  220  230

 

A D { , , }= 10 60 120∩  

  : 2حالت  •
 

4  3  2  1    

D B C A نام راننده  

  مبلغ جريمه  120  180  210  220

 

A D { , , }= 10 30 60∩  
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  : 3حالت  •
 

4  3  2  1    

D B C A نام راننده  

  مبلغ جريمه  120  180  210  230

 

A D { , , }= 20 30 60∩  

  . باشد  هزار توماني مشترك مي60ريمه  حالت فوق، برگه ج3در هر 
 

  23 تا 20تحليل سؤاالت 

  : كنيم براي حل اين سؤال از مدل زير استفاده مي
 

  دوره زماني  1  2  3  4  5

  درصد تكميل پروژه          
 

• , , , , ,35 30 25 20 15 10 

 . دو خانه متوالي يكسان نداريم): 1(قيد  •

  ): 2(قيد  •
4  

a max≥4
  

 

≥): 3(قيد  •   مجموع دو خانه متوالي55

}): 1(نتيجه  • , }, { , }, { , }, { , }30 30 35 25 30 35 35  .  به صورت متوالي نداريم35

  ): 4(قيد  •
2  

a min≤2
  

 

  2ـ گزينه 20

  : د، به صورت زير است، اگر قرار باشد، عددي تكرار شو)1(با توجه به قيد 

  دوره زماني  1  2  3  4  5

a a4  a  a2  a  درصد تكميل پروژه  

  : كنيم ، بررسي ميaمقادير مختلف را براي 
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(a ,a )2 4  a3  a  
a =2 10 )4قيد (    
a =4 60  � 

30  10  

a =2 10 )1قيد (     

a =4 45  � 

45  15  

a a= → =2 415 25   � 

a a= → =2 410 30   � 
60  20  

a =4 25 )   2قيد (  
a =2 0   � 

75  25  

 

  1ـ گزينه 21
  : با توجه به قيد سؤال داريم

a a+ =1 3 50  (*) 
  : لذا داريم

a a a+ + =2 4 5 50   (**) 
aبراي  a+ =1 3   :  داريم50

 

I :{aوضعيت  • ,a } { , }====1 3 35 15  
  .  خواهد بود35نيز برابر  a4، مقدار )2(كه با توجه به قيد 

a، (**)حال از رابطه  a+ =2 5   . تواند اتفاق بيافتد آيد كه نمي  به دست مي15
 

II :{aوضعيت  • ,a } { , }====1 3 30 20  
a، مقدار   )2(كه با توجه به قيد       =4 لذا .  باشد30تواند،   نميa3، مقدار )3(حال طبق قيد    . باشد   مي 30

  : داريم
  دوره زماني  1  2  3  4  5

a5 30  20  a2  30  هدرصد تكميل پروژ  

 

a:    داريمa5 و a2براي مقادير  a= =2 5 10  
 

III :{aوضعيت  • ,a } { , }====1 3 25 25  
a: داريم) 2(لذا طبق قيد    .  باشد 25تواند    نمي) 1( طبق قيد    a4كه مقدار    =4 ؛ حـال بـراي مقـادير       30

a2 و a5 ماند  باقي مي10 تنها مقدار .  
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  دوره زماني  1  2  3  4  5

  درصد تكميل پروژه  25  10  25  30 10

 

a، (III) و (II)كه در هر دو وضعيت  =5   . باشد  مي10
  3گزينه ـ 22

 3نيمم، لـذا،      برابر مي  a2، مقدار   )4( برابر ماكزيمم است، و همچنين طبق قيد         a4، تعداد   )2(چون طبق قيد    
  .  بايد لحاظ شود5 و 4 و 3بازه متوالي 

 

  دوره زماني  1  2  3  4  5

max     هدرصد تكميل پروژ  

 

a:  برابر با حداكثر مقدار ممكن باشدa4اگر مقدار  =4   :  لذا داريم35
 

 

 
 
 

a، در كنار    )1(حال طبق نتيجه     =4 مكـن  حـداكثر مقـدار م    . تواند قرار گيرد     نمي 25 و   30،  35، مقادير   35
a:   برابر است با5 و 3هاي  براي خانه a= =3 5 20  

a a a+ + = + + =3 4 5 20 35 20 75  

  4ـ گزينه 23
  : با توجه به قيد سؤال داريم

a a , a a= + = −4 3 2 310 10  

 

  دوره زماني  1  2  3  4  5

 a +3 10  a3  a −3   درصد تكميل پروژه    10

 

aاگر   =3 a باشد، لذا    25 =4 aلـذا  . باشـد  مي) 3( خواهد شد، كه اين مغاير قيد       35 =3 .  خواهـد بـود  20

(a ; a )= =2 410 30  
 

  دوره زماني  1  2  3  4  5

a5 30  20  10  a1  درصد تكميل پروژه  

 

aكه مقدار  a+ =1 5   . باشد  مي40
  

max 

  دوره زماني  1  2  3  4  5

  درصد تكميل پروژه        35 
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a)براي  ,a )1   :  داريم5
    ( , )10   ) 3(  مغاير قيد � :  30
    ( , )15 25  : �   
    ( , )20 20   :�  
    ( , )25 15   :�  
    ( , )30 10   :�  

 

a)توان مقدار   به طور قطع مشخص نيست، نميa1كه چون مقدار  ) a a+ +1 1   .  را تعيين كرد210
 

 

  حل مسأله
  1ـ گزينه 24

  : شويم وجه ميبا بررسي شكل مت
دو عدد مجاور در قطاع خارجي با هم جمع شده و           

  : شود حاصل در قطاع داخلي روبرو نوشته مي
+ =4 6 10  

+ =3 12 15  

+ =7 9 16  

   :لذا براي عالمت سؤال داريم
+ =3 5 8  

  3ـ گزينه 25
  :  به داده مسأله داريمبا توجه

(n )(n ) :+ +1 3  فرد و مثبت 
n n+ +

2 4 3  فرد و مثبت :
nاي    در عبارت سه جمله    n+ +

2 4 ، عـددي فـرد اسـت، و حاصـل نيـز فـرد           3كه مقـدار      ، با توجه به اين    3
nباشد؛ لذا مقدار   مي n+

2   . تماً بايد زوج باشد ح4
n n+

2 4  زوج :
n، زوج است، لذا n4، در عبارت 4كه چون مضرب 

  .  نيز قطعاً زوج است2
  .  نيز زوج خواهد بودnچون توان تأثيري در زوج يا فرد بودن عبارت ندارد، لذا مقدار 

   : عبارت خواسته شده داريمحال براي
(n )(n ) n n+ + = + +

22 4 6 8  

  

  پاسخ سؤاالت كميتي  

5 

3 

7 

9 3 

12 

6 

4 

15  16  

    ؟10
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n) زوج است nكه  با توجه به اين k)=   :  داريم2
   ( k) ( k)+ +

22 6 2 8  

k k= + +
24 12 8  

k(k )= + +4 3 8  

  :  دو وضعيت متفاوت داريمkحال براي 
 

.I k   زوج باشد :  k a==== 2           k(k )= + +4 3 8  
( a)( a )= + +4 2 2 3 8  

a( a ) (a( a ) )= + + → + +8 2 3 8 8 2 3 1  

  . باشد  مي8كه عبارت فوق قطعاً مضرب 
.II  k  فرد باشد   :k a= −= −= −= −2 1           k(k )= + +4 3 8  

( a )( a )= − − + +4 2 1 2 1 3 8  

a( a ) ( a )= − + + +4 2 1 2 2 8  

a( a ) ( (a ))= − + + +4 2 1 2 1 8  

( a )(a )= × − + +4 2 2 1 1 8  

( a )(a )= − + +8 2 1 1 8  

[( a )(a ) ]= − + +8 2 1 1 1  

  . باشد  مي8كه مقدار فوق نيز، مضرب 
  2ـ گزينه 26

  :  مسابقه متوالي داريم4براي 
a b c d+ + + = 242  

  : توجه به مفروضات سؤال داريمبا 
c d (b)

a b

+ =


= +

16

8
 

  :  داريمbكه با جاگذاري تمامي مجهوالت بر حسب 
(b ) b b b b+ + + = → + = → =8 16 242 18 8 242 18 243  

b = 13  

  :  دارند، داريم9 به 7كه مسابقه چهارم به سوم نسبت  با توجه به اين
c b

c d b
d b

=
+ = → 

=

9
16

7
 

  : تالف اين دو مسابقه برابر است باكه اخ
c d b b− = −9 7  

c d b− = = × =2 2 13 26  

  .  امتياز با هم اختالف دارند26لذا اين دو مسابقه 
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   4ـ گزينه 27
هاي   گزينه+ شكل درست هندسي    (اين سؤال تمامي مصاديق حل از طريق حدس حدود جواب را داراست             

  ). راديكالي
مساحت مربـع   % 25توان حدس زد كه مساحت دايره نشان داده شده، كمتر از              جه به شكل به راحتي مي     با تو 
  . است

/<0 25  

  : كنيم  محاسبه ميπها و عدد  هاي سؤال را با قرار دادن تقريب راديكال حال مقدار تقريبي گزينه

     / , / , π5 2 2 7 2 6 3� � �  

)1   
/

( ) ( / ) /
π

− = − =
3 8 4

3 7 5 7 8 5 1 05
8 8 8

�  

)2   
/

( ) ( / ) /
π

− = − =
3 14 4

7 5 7 2 2 1 8
8 8 8

�  

)3   
/

( ) ( / ) /
π

− = − =
3 7 2

5 7 5 2 6 0 9
8 8 8

�  

)4   
/

( ) ( / ) /
π

− = − =
3 1 2

7 3 5 7 6 6 0 15
8 8 8

�  

  . ها بسيار دور از واقعيت هستند تواند پاسخ سؤال باشد و ساير گزينه مي) 4(بنابراين تنها عدد گزينه 
 

  هاي كمي مقايسه
 

  2ـ گزينه 28
شود، مساحت سه مثلث ايجـاد شـده بـا هـم              الزاويه وقتي وتر به سه قسمت مساوي تقسيم مي          در مثلث قائم  
  ). برابر و ارتفاع مشترك استها با هم  قاعده(برابر است 

OAN OAB OBM
S S S x= = =  

  

  
  
  
  
  

 

  مساحت دايره

 عمساحت مرب

  ب    الف

x  �  ( x)
5

2
8

  

1  �   25/1  

 

> 
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  نسبت و درصد
بـراي محاسـبه تعـداد انبارهـاي        .  انبار بوده اسـت    600،  76طبق صورت سؤال، مجموع كل انبارها در سال         

  :  داريم76اي در سال  سوله

x x+ + = → =340 180 600 80  

  : از جدول قابل محاسبه استلذا تعداد انبارهاي سوله با استفاده 

  سال  دوره آمارگيري
اي در هر  درصد كاهش يا افزايش انبار سوله

 Aقبلي، در استان دوره نسبت به دوره 
 

              80  ــ  1376  اول

/  افزايش% 20  1379  دوم ( ) =0 8 80 64  

/  افزايش% 25  1382  سوم ( ) =1 25 64 80  

/  افزايش% 25  1385  چهارم ( ) =1 25 80 100  

/  كاهش% 40  1388  پنجم ( ) =0 6 100 60  

/  كاهش% 25  1391  ششم ( ) =0 75 60 45  

 

  1ـ گزينه 29
  : داريم91براي مجموع انبارها در سال 

+ + =210 303 45 558  

  4ـ گزينه 30
انبـار  (و تغييرات در نمودار مـشكي رنـگ         ) اي  درصد تغييرات انبارهاي سوله   (با يك نگاه اجمالي به جدول       

  :  ها به راحتي قابل حذف است  دوره، برخي)سالني
 

  اي انبار سوله  انبار سالني   
     افزايش      كاهش  )نسبت به دوره قبل(دوره سوم  •
     كاهش      افزايش   )نسبت به دوره قبل(دوره پنجم  •
     كاهش      افزايش   )نسبت به دوره قبل(دوره ششم  •

 

  :  براي دو دوره دوم و چهارم بررسي شودلذا فقط نياز هست كه درصد تغييرات انبار سالني

− : دوره دوم −
= = −

144 180 36

180 180
%20 )  اي برابر با درصد كاهش انبارهاي سوله(   

− : دوره چهارم
= =

162 108 54

108 108
% 50  
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