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اي    به سؤاالت هر بخش، مباحث مربوط به آن را از كتاب نقـره             شود پيش از پاسخگويي     توصيه مي 

  . رنگ استعداد تحصيلي تحصيلي، ويرايش چهارم مطالعه كنيد

جهت مطالعه بهينه هر بخش، يك فايل راهنمايي مطالعه استعداد تحصيلي بـر روي سـايت قـرار                  

پـس از   . اي رنـگ را بخوانيـد       جه به مطالب آن فايل، كتاب نقـره       شود با تو    توصيه مي . گرفته است 

  . پاسخ دهيد 94و  93آزمون سال منتخب توانيد به سؤاالت  تسلط بر مباحث هر بخش، مي

 

 

 

 

ها يكسان است و مخاطب آزمون هر گـروه آزمايـشي              سطح سختي سؤاالت در تمامي گروه      :توجه

  . ها نيز پاسخ دهيد گروهكنيم به سؤاالت ساير  كه باشيد، توصيه مي

 

 

 

 

جهـت كـسب    . اين سؤاالت در دو جلسه آخر كالس و نزديك به آزمون، بررسي و حل خواهد شـد                

  : اطالعات بيشتر به آدرس سايت مراجعه كنيد
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  : راهنمايي
را كـه در زيـر آن       به دقت بخوانيد و پاسخ سؤاالتي       اين متن را    . آمده است  متن   يكدر اين بخش،    

توان از متن استنتاج يا اسـتنباط كـرد، پيـدا كنيـد و در پاسـخنامه                   آمده است، با توجه به آنچه مي      
  . عالمت بزنيد

        ))))93939393انساني، انساني، انساني، انساني، علوم علوم علوم علوم ((((

  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

  

  

)15(  

  

  

  

  

)20(  

  

  

ايـن بيمـاري تـأثير      . گـردد     اني مي هاست كه منجر به ناتو      ترين بيماري   سكته مغزي يكي از شايع    
زيادي هم بر بيمار و هم بر خانواده بيمـار كـه نقـش مراقبتـي و حمـايتي از بيمـار را دارنـد،                         

 درصد از بيماران مبتال به سكته مغزي، بعد از بستري و بـازتواني اوليـه از         80حدود  . گذارد  مي
هاي روزمره، وابسته به اعـضاي خـانواده خـود            نجام فعاليت گردند و در ا     بيمارستان مرخص مي  

بـسياري  ] 1. [گيـرد   شوند و عمدتاً بار سنگين مراقبت از اين بيماران بر دوش خانوده قرار مي               مي
گيرند و بـه خـاطر        از اين بيماران، بعد از ترخيص از بيمارستان، در منازل تحت مراقبت قرار مي             

عملكرد . باشد  ها مي   هاي آن   ع مهم مراقبتي از اين افراد، خانواده      هاي اجتماعي، يكي از مناب      ارزش
در هنگام وارد شدن صدمه شـديد       ] 2. [اصلي خانواده، بايد برآوردن نيازهاي فردي اعضاء باشد       

اي براي منـابع و وقـت       به يكي از اعضاي خانواده، اين نيازها ممكن است به شكل فشار فزاينده            
كننـده بايـد خـود را بـا            پس از سكته مغزي، حاد هستند و مراقبـت         تغييرات. در خانواده درآيد  

تغييرات ناشي از سكته مغزي سازگار كند و شيوه زندگي خود را نيز بـه سـمت ارائـه مراقبـت                     
از آنجا كه سكته مغزي يك رويداد غيرمنتظره است، اعضاي خانواده معموالً به طـور               . تغيير دهد 

طبيعي اسـت وقتـي   . گيرند كننده از بيمار قرار مي      نقش مراقبت ناگهاني و بدون آمادگي قبلي، در       
شـود، سـاير اعـضاء        اي مبـتال مـي      كننـده   يكي از اعضاي خانواده به بيمـاري مهلـك و نـاتوان           

دهند كه در هر مرحله، عاليم آن متفاوت و اغلب شامل آشفتگي هيجـاني                هايي نشان مي    واكنش
حوصـلگي، گريـه كـردن،     اس درماندگي، كـم   و عاطفي، گيجي و بهت، عصبانيت و خشم، احس        
مراقبين خانوادگي به عنوان افـراد در معـرض         . مشغوليت ذهني و اختالل در خواب و اشتهاست       

مطالعات انجام شده در ساير كشورها حاكي از        . شوند  خطر و بيماري، فشار زيادي را متحمل مي       
مغـزي، دچـار احـساس فرسـودگي،        كنندگان از بيماران مبتال به سكته         آن بوده كه اكثر مراقبت    

كننـدگان، منجـر      فرسودگي مراقبت . شوند  تنهايي، افسردگي، كاهش سالمت جسمي و رواني مي       
فرسـودگي  . شـود   ها مـي    ها و كاهش كيفيت ارائه مراقبت توسط آن         به كاهش كيفيت زندگي آن    

مـالي  كننده بار روحـي ـ روانـي، جـسمي و      كننده، يك اصطالح كلي است كه توصيف مراقبت

  درك مطلب: بخش اول
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در حقيقـت فرسـودگي     . شـود   كننـده تحميـل مـي       باشـد كـه بـر مراقبـت         ناشي از مراقبت مي   
كننـدگان    كنندگان، اشاره به سطح بااليي از استرس دارد كه ممكن است توسط مراقبـت               مراقبت

  ]3. [تجربه شود
. فرسـودگي ذهنـي و فرسـودگي عينـي        : شـود   فرسودگي در مراقبين به دو دسته تقسيم مـي        

شود كـه     خصوص مراقبين اصلي اطالق مي      عيني به اثرات منفي بيماري بر مراقبين، به       فرسودگي  
هاي اجتماعي، كار     شامل مواردي عيني مانند اختالل در روابط خانوادگي، محدوديت در فعاليت          

هـاي هيجـاني    فرسودگي ذهنـي بـه واكـنش   . و تفريح، مشكالت مالي و مشكالت جسمي است    
شود كه شامل مواردي مانند فـشار روانـي،           ر و مراقبت از وي گفته مي      مراقبين نسبت به فرد بيما    

اطالعات و آمار دقيقي در مورد سالمت جسمي        . احساس از دست دادن، فقدان و افسوس است       
 الزم بـه ذكـر      .كنندگان از بيماران دچار سكته مغزي در كشور ما وجود نـدارد             و روحي مراقبت  

ور ما، بيماران مبتال به سكته مغزي، بعـد از تـرخيص از   است كه متأسفانه در حال حاضر در كش 
ايـن در حـالي     ] 4. [گيرند  بيمارستان، تحت حمايت اجتماعي هيچ سازمان و يا انجمني قرار نمي          

است كه بسياري از اين بيماران، نيازمند خدمات مهمـي در رابطـه بـا تـأمين نيازهـاي ادراري                    
كلم، پيـشگيري از زخـم بـستر، فيزيـوتراپي و غيـره             و دفعي، نيازهاي غذايي، ت    ...) سونداژ و   (

. گيـرد  كنندگان از اين بيمـاران قـرار مـي        ها بر عهده مراقبت     باشند و بار سنگين اين مسئوليت       مي
ها، تا كنون در كشور       رغم شيوع باالي سكته مغزي و احتمال بالقوه فرسودگي در مراقبان آن             علي

گونـه آمـار و ارقـام مـستند و             نگرفته است و هـيچ     ما اين موضوع مورد توجه پژوهشگران قرار      
  .باشد رسمي در اين خصوص در دست نمي

    سازد؟    يك از موارد زير، به بهترين وجه، ساختار متن را مشخص مي                ـ كدام1
هاي صحيح مقابلـه بـا آن بـه اختـصار توضـيح داده                يك بيماري خاص مورد اشاره قرار گرفته و راه        ) 1  

  . شود مي
اي نوظهور در حوزه سالمت جسمي توصيف، ابعاد روحي و روانـي آن بـا جزييـات تبيـين و                      پديده) 2  

  . شود درستي روش جاري مقابله با آن به چالش كشيده مي
  . شود به معضلي در حوزه سالمتي اشاره و اثرات آن، به ويژه بر افراد ديگر، توضيح داده مي) 3  
  . گيرد د و تعريف و انواع آن مورد اشاره قرار ميشو اي فردي ـ اجتماعي توصيف مي پديده) 4  

تر از بقيه موارد، براي ذكر عاليمـي چـون            يك از موارد زير، دليلي غيرمحتمل       ـ با توجه به متن، كدام     2
» و اختالل در خـواب و اشتهاسـت       ....... آشفتگي هيجاني و عاطفي، گيجي و بهت، عصبانيت و خشم           «
    باشد؟     مي) 17 تا   15سطرهاي   (

  هاي اجتماعي متفاوت  تفاوت عاليم فرسودگي در كشورهاي مختلف با ارزش) 1  
  فشار فزاينده وارده بر مراقبين بيماريِ مورد بحث در متن ) 2  
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  اي براي تعريف يك اصطالح كليدي در متن حاضر  ايجاد زمينه) 3  
  گوناگوني نوع واكنش مراقبين در مراحل مختلف حمايت از بيمار ) 4  

انـد،    مشخص شده ] 4[و  ] 3[،  ]2[،  ]1[هاي    ين جا براي قرار دادن جمله زير در متن كه با شماره           ـ بهتر 3
    كدام است؟   

زايـي    به عنوان مثال، فرد براي مراقبت از يك بيمار مبتال به بيماري مزمن ممكن است عوامل اسـترس                 «
ها، از دست دادن دوستان        بحران هاي فردي، رويارويي با     مانند فشار مالي، كنترل و درمان عاليم و نشانه        

  » .و يا از دست دادن صميميت را تجربه كند
  1] (4 [  2] (1[  3] (1[  4] (3[  

ها خط   اي كه در پاراگراف دوم، زير آن        يك از موارد زير، بهتر از بقيه موارد، رابطه بين دوجمله            ـ كدام 4
    دهد؟    كشيده شده است را نشان مي     

  ول ـ علت معل) 2    مشكل ـ راه حل ) 1  
  فرضيه ـ تأييد ) 4  گيري اوليه ـ نقض آن  نتيجه) 3  

 

 
  

  : راهنمايي
براي پاسخگويي به سؤاالت اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شـده، مـورد                   

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

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

 

ـ نوعي حشره بومي    » وتا«حشرات  هاي كوچكي را به پشت        ـ پژوهشگران براي مدت چند ماه، المپ      5
هـاي شـبانه ايـن     باشد ـ وصل كردند تا براي اولين بار بتواننـد فعاليـت    زالندنو كه قادر به پرواز نمي

گردنـد، مـشاهدات      از آنجا كه اين حشرات، شبانه به دنبال غذا مي         . حشرات را به تفصيل مشاهده كنند     
باره عادات غذايي اين حشره در شب افزايش خواهـد          دانشمندان به مقدار قابل توجهي، دانش ما را در        

  . داد
  )93دامپزشكي، (   هاي زير، استوار است؟      يك از فرضيه    استدالل فوق، بر كدام   

دهـد، در طـول روز از ايـن     در هنگام شب از خود نـشان مـي  » وتا«كدام از رفتارهايي كه حشره      هيچ) 1  
  . كند حشره بروز نمي

 مشاهده رفتار غذايي اين حشره بودند و لذا توجهي به ديگـر رفتارهـاي آن             محققين فقط عالقمند به   ) 2  
  . نكردند

   منطقي  :دوم بخش 
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ها و ابزار بصري ديگـر، جهـت          ، محققين از تكنيك   »وتا«در مشاهده رفتارهاي غذايي و شبانه حشره        ) 3  

  . هاي كوچك استفاده نكردند تقويت المپ

 قابل توجهي در رفتار غـذايي ايـن حـشره    هاي كوچك به پشت اين حشره، باعث تغيير     اتصال المپ   )4  

  . شود در هنگام شب نمي

گويـد پدرشـان در    مريم مـي . نظر دارند ـ مريم و برادرش امير با هم بر سرِ سال تولد پدرشان اختالف 6

بيمارستاني كه پدر   . باشد   مي 1318 به دنيا آمده است ولي امير معتقد است كه او متولد سال              1320سال  

 را دارد 1320 را ندارد اما اطالعـات كامـل سـال        1318 متولد شده است، مستندات سال       ها در آنجا    آن

توان نتيجه گرفت     بنابراين مي . ولي در اين اسناد، اطالعاتي مربوط به تولد پدر مريم و امير وجود ندارد             

  .  متولد شده است1318ها در سال  كه پدر آن

  )93زبان، (     استوار است؟   هاي زير،   يك از مفروضه    استدالل فوق، بر كدام   

  . ها در چه سالي متولد شده است دانند كه پدر آن كدام از بستگان امير و مريم نمي هيچ) 1  

  . دانند مريم و امير، روز و ماه تولد پدر خود را مي) 2  

  . باشد  مي1318مستندات بيمارستاني در خصوص تولد پدر امير و مريم، متعلق به سال ) 3  

  . ادعاها ـ يا ادعاي مريم، يا ادعاي امير ـ درست استيكي از ) 4  

 ساعت كار به 700كند ـ قبالً به ازاي هر   ـ شركتي كه كاركنان موقت جذب مي» تك آرام«ـ شركت 7

 روز  5» تـك   آرام«در حال حاضـر، سياسـت جديـد         . داد   روز مرخصي استحقاقي مي    5/2پرسنل خود،   

تر است؛ چرا     بديهي است كه سياست جديد سخاوتمندانه     . باشد   ساعت كار مي   1200اي  مرخصي به از  

  . دهد كه به ازاي ساعات كاري به كارمندان خود، تعداد روز بيشتري مرخصي مي

  )93علوم انساني، (    اي است كه استدالل فوق، بر آن استوار است؟          يك از موارد زير، فرضيه      كدام

 ساعت برسد، اين شـركت      700ها به     كه كاركرد آن    ، قبل از اين   »تك  آرام«تعدادي از كاركنان شركت     ) 1  

  . كنند را ترك مي

  . هاي رقيب دارد هاي شركت ، شباهت بسيار زيادي با سياست»آرام تك«سياست جديد شركت ) 2  

ماننـد و      ساعت با اين شـركت مـي       1200، حداقل به اندازه     »كت  آرام«تعداد قابل توجهي از كاركنان      ) 3  

  . كنند كار مي

  . كنند ، از سياست جديد اين شركت راضي هستند و آن را تأييد مي»تك آرام«اكثر كاركنان شركت ) 4  
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 آيـا همـه     شناس را اشغال كرده، اين است كـه         ـ در حقيقت، سؤال بزرگي كه ذهن دانشمندان عصب        8

كنند يا احساس و درك هر كسي، مختص خود اوست؟ مطالعـه   افراد، جهان را يكسان درك و حس مي     

اند، تا حد قابل تـوجهي، درك خـود را    ثاري خلق كردهآدهد افراد كه چنين  برخي آثار هنري نشان مي    

ون ونگـوك ترديـدي   حتي درباره برخي از هنرمندان، مثل ونـس      . اند  از جهان اطراف به اثر هنري افزوده      

  )94زبان، (  .  اند وجود ندارد كه درگير مشكالت عصبي بوده       

  گيري متن فوق است؟  كدام مورد، فرض الزم براي درستي نتيجه
  . واقعيت بدون برداشت ذهني افراد از آن، وجود خارجي ندارد) 1  
بينانـه درك   يگـران، واقـع  توانند جهان اطراف را فارغ از حاالت و نظرات فردي خود و د              منتقدين مي ) 2  

  . كنند
  . هنرمند كسي است كه از تلفيق احساسات و تفكرات خود با دنياي پيرامونش، ابايي ندارد) 3  
  . نيافتني است اگرچه واقعيت يكي است، ولي برداشت افراد از آن، متفاوت و براي غير دست) 4  

قيقـات علمـي خـود را كـاهش         ـ همچنان كه مؤسسات دولتي به دليل مـشكالت مـالي، بودجـه تح             9
ايـن تغييـر و انتقـال       . شود  دهند، تحقيقات بيشتر و بيشتري توسط بخش خصوصي، تأمين بودجه مي            مي

رسند، در حاشـيه قـرار گيرنـد؛          شود كه آن دسته از تحقييقاتي كه به نتايج بحث برانگيزي مي             باعث مي 
كنـد از مـسايل      سـعي مـي    باشـد، معمـوالً     چرا كه بخش خصوصي كه نگران وجهه و نـام خـود مـي             

  . برانگيز دوري كند بحث
  هاي زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، استوار است؟ يك از فرضيه استدالل فوق، بر كدام

  )93لوم پايه، ع(   
گـذاري در موضـوعاتي        مؤسسات دولتي در مقايسه با مؤسسات خصوصي، تمايل بيشتري به سرمايه            )1  

  . است بحث برانگيز باشدها ممكن  دارند كه نتايج آن

برانگيـز   كنند، معموالً بر اين باورند كه نتايج بحث      مؤسسات خصوصي كه تحقيقات را تأمين مالي مي       ) 2  

  . اين تحقيقات، هميشه قابل اجتناب نيست

دهنـد كـه      دهنـد، معمـوالً اجـازه نمـي         دانشمنداني كه در موسسات خصوصي تحقيقـات انجـام مـي          ) 3  

  . ها را تحت تأثير قرار دهد ش خصوصي، روش تحقيق آنهاي مالي بخ نگراني

فقط تحقيقاتي داراي نتايج معتبر هستند كه به دور از هر گونه نگراني از بحث برانگيـز بـودن نتـايج                     ) 4  

  . مربوط انجام شوند
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سـلولي   ـ اگرچه همواره تصور غالب اين بوده كه اعماق زمين آنقدر گرم است كه موجـودات تـك          10
ندگي در آنجا نيستند، امروزه برخي دانشمندان بر اين باورنـد كـه اجتماعـاتي از موجـودات                  قادر به ز  

ايـن دانـشمندان    . گـذرد   ها مـي    ها سال از حيات آن      سلولي در اعماق زمين وجود دارند كه ميليون         تك
 مـايلي زمـين   74/1كنند كـه از اعمـاق    اي بنا مي سلولي زنده استدالل خود را بر كشف موجودات تك      

  . اند بيرون آورده شده
  )93علوم پايه، (  هاي زير، استوار است؟         يك از مفروضه   استدالل دانشمندان، بر كدام    

  . باشند سلولي به دست آمده، حاصل تماس خاك سطح زمين با تجهيزات حفاري نمي  موجودات تك )1  
  . سطح زمين ندارددما در اعماق مختلف حفاري شده، تفاوت قابل توجهي با نقاط بسيار گرم ) 2  
  .  مايل در زمين حفر نشده است74/1تر از  تا كنون گودالي عميق) 3  
هـايي دارنـد كـه قـبالً بـراي دانـشمندان              سلولي استخراج شده، قرابت نژادي با گونـه         موجودات تك ) 4  

  . اند شناخته شده بوده
نسبت به اوايل، كمتـر از قواعـد   نويس يونان باستان اوريپيد، در اواخر دوره كاري خود،      ـ نمايشنامه 11

اي كه اخيراً از اين نويسنده كشف شده است، خطوط و             در نمايشنامه . كرد  سنتي سرودن شعر تبعيت مي    
تـوان    كنند و به همين دليل، مـي        هاي او تبعيت مي     هاي اولين نمايشنامه    ها به اندازه زيادي از سنت       نوشته
  . ، در اوايل دوره كاري اوريپيد نوشته شده استگيري كرد كه نمايشنامه تازه كشف شده نتيجه
  )93هنر، (  اي مستتر در استدالل فوق است؟        يك از موارد زير، بيانگر فرضيه         كدام
  . اند هاي اورييد، به نظم نوشته شده تمامي نمايشنامه) 1  
ش اولـين   اي ننوشـت كـه در آن از سـبك نگـار             اوريپيد هرگز در اواخر دوره كاري خود، نمايشنامه       ) 2  

  . هاي خود پيروي كرده باشد نمايشنامه
نويسي بود كه از قواعد سنتي سـرودن شـرع جـدا              در اواخر دوره كاري خود، اوريپيد تنها نمايشنامه       ) 3  

  . شده بود
  . شد كرد، از قواعد سنتي سرودن شعر بيشتر غافل مي همچنان كه اوريپيد در حرفه خود پيشرفت مي) 4  
امروزه هر كسي كه دسترسي به يـك دوربـين ديجيتـال دارد، فقـط      . هنر نيست ـ عكاسي ديگر يك     12

  . نقص بگيرد كافي است آن را به طرف سوژه مورد نظر قرار دهد تا يك عكس بي
  )93هنر، (  فرض نويسنده استدالل فوق، بر كدام مورد است؟            

  . كند دوربين عكاسي هرگز خطا نمي) 1  
  . مهمي در عكاسي نيستانتخاب سوژه، فاكتور هنري ) 2  
  . نقص نيست گاه بي هنر هيچ) 3  
  . عكاسي با ديگر انواع دوربين، يك هنر است) 4  
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تري   وقت دارند، به تعطيالت كمتر و كوتاه        رود، افرادي كه شغل تمام      ـ زماني كه نرخ بيكاري باال مي      13
تر در    روند و طوالني    طيالت مي ها بيشتر به تع     روند و برعكس، زماني كه نرخ بيكاري پايين است، آن           مي

وقت از امنيـت شـغلي خـود،          توان نتيجه گرفت كه درك كاركنان تمام        بنابراين، مي . مانند  تعطيالت مي 
  . گذارد روند، تأثير مي روي تعداد دفعات و طول تعطيالتي كه مي

  )94هنر، (    گيري استدالل فوق، بر آن استوار است؟         كدام مورد، فرضي است كه نتيجه     

  . هاي سفر در زمان پايين بودن نرخ بيكاري، كمتر است هزينه) 1  

رونـد، ترسـي از بيكـار شـدن           افرادي كه در زمان پايين بودن نرخ بيكاري، به تعطيالت طوالني مـي            ) 2  
  . ندارند

  . اي با نرخ بيكاري ندارد درك كاركنان از امنيت شغلي خود، رابطه) 3  
  . وقت داشته باشند شغلي تمامدهند كه  اكثر مردم ترجيح مي) 4  
تمـام  . ـ رمز گاوصندوق يكي از رمزهاي مهمي اسـت كـه هميـشه بايـد در خـاطر داشـته باشـيد                     14

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     خريده طور كه   دهند؛ گاوصندوق را همان     اي را تغيير نمي     رمزهاي كارخانه 

  . يعني دادن يك امتياز ويژه به سارقان
  )94 دامپزشكي،(    كند؟    كدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود، استدالل فوق را تقويت مي            

كننـد و مجبـور       برخي افراد كه حافظه ضعيفي دارند، رمز گاوصندوق خود را به راحتي فراموش مـي              ) 1  
  . ا براي رمزگشايي به كارخانه مربوطه ببرندشوند آن ر مي

ها، همراه با يك رمز اوليه كه در پاكتي مهر و موم شده قرار دارد، بـه خريـدار                 بسياري از گاوصندوق  ) 2  
  . شوند يا نماينده او تحويل داده مي

 گذارنـد كـه بـر عمـوم مـشخص           هاي ساخت گاوصندوق، رمز ثابتي براي توليدات خود مي          كارخانه) 3  
  . است

اي را    امروزه به دليل رشد فناوري، سارقان به وسايلي دسترسي دارند كه كار رمزگـشايي هـر وسـيله                 ) 4  
  . بسيار آسان كرده است

 حشراتي هستند كه معموالً محصوالت ذرت را در كانادا به نـابودي  (Stem borer)ـ استم بوررها 15
» واسـپ «اي از زنبور، به نام زنبور         ا استفاده از گونه   هاي ديگر، اين حشره را ب       در برخي قاره  . كشانند  مي

تـوان تخريـب مـزارع        خورد، مي   نمي» استم بورر «از آنجا كه اين نوع زنبور، چيزي جز         . كنند  كنترل مي 
هـاي ديگـر حـشرات در كانـادا           كه گونه   گونه زنبور كنترل كرد بدون اين       ذرت كانادا را با واردات اين     

  . تهديد شوند
  )93كشاورزي، (  اي است كه استدالل فوق، بر آن استوار است؟              موارد زير، فرضيه    يك از  كدام
  . الذكر ندارد هاي فوق هيچ واسپي در آمريكاي شمالي، قربات نژادي نزديكي با واسپ) 1  
  . ، مؤثرتر هستند»استم بورر«هاي كنترل  ها نسبت به ديگر شيوه  واسپ ها، در ديگر قاره) 2  
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  . كنند هايي به جز آمريكاي شمالي زندگي مي است كه در قاره» استم بوررهايي«اصلي ذرت غذاي ) 3  
»  بوررها  استم«الذكر قادرند آنقدر در اقليم كانادا زنده بمانند تا تعداد قابل توجهي از                هاي فوق   واسپ) 4  

  . را بخورند
.  اسـت Cبع عالي براي ويتامين شود، من هايي از آسيا يافت مي    اي موسوم به آلما كه در قسمت        ـ ميوه 16

 را در فـرد      Cچنانچه تكه كوچكي از اين ميوه، رنده شده و به ساالد اضافه شود، نياز روزانه ويتـامين                  
فرآيندي جديد براي از بين بردن مقدار زيادي از ترشـي           . كند؛ ولي اين ميوه بسيار ترش است        تأمين مي 

لذا با توجـه بـه ايـن امـر، آمـاده            . ، مناسب كند  »الف«شور  تواند آن را براي ذائقه مردم ك        اين ميوه، مي  
  . ، توليد كنيم»الف«شويم كه اين ميوه را براي فروش در كشور  مي

  )93كشاورزي، (  :   بجزكند،    استدالل فوق، تمام موارد زير را فرض مي      
  . برد فرآيند جديد، بخش قابل توجهي از ويتامين ميوه آلما را از بين نمي) 1  
  . ز ترشي، مشكل ديگري براي مصرف اين ميوه وجود نداردبج) 2  
  . ميوه فوق، فقط در ساالد قابل استفاده است) 3  
  . كنند ، عموماً غذاهاي ترش مصرف نمي»الف«مردم كشور ) 4  

كنند، سه برابر افـرادي       دهد كه نوجواناني كه مرتب بازي كامپيوتري مي          تحقيقات نشان مي    : پزشك ـ 17
هاي كـامپيوتري   قانوني كه فروش بازي. كنند، مستعد ابتال به سندرم تونل مچ دست هستند كه بازي نمي 

را به افراد زيرِ سن قانوني ممنوع كند، به مهار كردن اين نوع ناراحتي دردناك در بين نوجوانان كمـك                    
  . خواهد كرد

  )93م پزشكي، علو(  باشد؟       هاي زير مي   يك از فرضيه   گيري پزشك فوق، بر اساس كدام       نتيجه
  . شود يك نوجوان دچار سندرم تونل مچ دست شود، بازي كامپيوتري است  تنها چيزي كه باعث مي )1  
هاي كامپيوتري به افراد زيرِ سن قـانوني رأي           اكثر نمايندگان مجلس، به قانون ممنوعيت فروش بازي       ) 2  

  . مثبت خواهند داد
  . كنند، مبتال به سندرم تونل مچ دست نيستند يوتري ميطور منظم بازي كامپ همه نوجواناني كه به) 3  
  . هاي كامپيوتري براي فرزندان خود خودداري خواهند كرد بسياري از والدين، از خريد بازي) 4  
  كند؟ ـ كدام مورد، به طور منطقي، استدالل زير را كامل مي18

رخـشك بـه   يبرند، نـوعي ش  رنج ميشد از سوءتغذيه  به مردم فقير يكي از جزاير استوايي كه گمان مي     «
. متعاقب اين اقدام، سرطان كبد در بين اين افراد، ناگهان افـزايش يافـت             . عنوان كمك غذايي اهدا شد    

احتماالً دليل اين اتفاق، شيرخشك اهدايي بوده اسـت؛ چـرا كـه تحقيقـاتي كـه بـه تـازگي بـر روي                 
 در معرض مقدار مختصري مـاده سـمي   هايي كه دهد موش هاي آزمايشگاهي انجام شده، نشان مي   موش

شود، مبتال بـه   خورانده مي) نوعي پروتئين موجود در شير(ها كازئين  گيرند و به آن     آفالتوكسين قرار مي  
  )93زبان، (  »   ........... .كه   ربط نيست چون   گيري، بي    شوند، اين نتيجه    سرطان كبد مي  

مردم جزيره مذكور است، باعـث رشـد نـوعي كپـك            در مناطق استوايي، بادام زميني كه قوت غالب         ) 1  
  . شود كه توليدكننده ماده آفالتوكسين است مي

  . كازئين، تنها پروتئين موجود در شير نيست) 2  
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  . تر است زا حساس كبد در مقايسه با ديگر غدد بدن، نسبت به مواد سرطان) 3  
  . تشيرخشك، بهترين شكل شير براي ارسال به مناطق استوايي اس) 4  
  كند؟  ـ كدام مورد، به طور منطقي، استدالل زير را كامل مي19

هاي كاري در سازمان استاندارد، تا پايـان سـال جـاري بازنشـسته                تعداد قابل توجهي از رؤساي گروه     
خواهند شد و تعداد كاركناني كه واجد شرايط رئيس گروه شدن هستند، نصف تعداد رؤساي گروهـي                 

مديريت سازمان استاندارد، تصميم بـه اسـتخدام رئـيس گـروه از             . ته شوند است كه قرار است بازنشس    
خارج از سازمان را ندارد و با اشغال بيش از يك پست سازماني، توسط هر رئيس گـروه نيـز مخـالف                      

هاي سازمان استاندارد در سال آينده بدون رئيس خواهند بود مگـر ايـن كـه                  بنابراين برخي گروه  . است
  )93لوم انساني، ع(  ......... .  

  . اين سازمان، حقوق رؤساي گروه را افزايش دهد) 1  
  . سازمان استاندارد، تعداد كاركنان خود را در هر گروه كاهش دهد) 2  
  . كند، كاهش دهد سازمان فوق، تعداد كاركناني را كه در سال آينده جذب مي) 3  
  . هاي خود را كاهش دهد اين سازمان، تعداد گروه) 4  
هاي اخير با پاي پياده و با شعار صلح و وحـدت               ساله كه در سال    52جهانگرد ايراني   » الف«انم  ـ خ 20

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     
 را هم سرنوشت ساير شـهرهاي سـاحلي كـشور      » ب«خواهم تا اجازه ندهند شهر        بزنم و از مسئالن مي    

  . پيدا كند
  )94دامپزشكي، (     از آن استنباط كرد؟    توان نميبر اساس اطالعات مندرج در متن، كدام مورد زير را            

  . از آن عواقب بيمناك است» الف«نامه بين دو سازمان مذكورف داراي عواقبي است كه خانم  تفاهم) 1  
نامه مذكور را     ير خود كرده، به اجبار تفاهم     با حمايت آن، اقدام به فعاليت اخ      » 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
رغم سن نسبتاً باالي خود، هنـوز توانـايي فيزيكـي الزم بـراي                بر اين باور است كه علي     » الف«خانم  ) 4  

  . را داراست» ب«سفر با دوچرخه، از پايتخت به شهر 
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دو نوع گياه ترخون، يعني ترخون روسي       . كه گياهي دانه توليد كند، بايستي ابتدا گل دهد          ـ براي اين  21
دهد ولـي ترخـون    ترخون روسي گل ميكه  و ترخون فرانسوي بسيار شبيه به هم هستند؛ به استثناي اين 

هاي ترخون روسي فاقد آن عطر و طعم منحـصر بـه              با اين وجود، برگ   . فرانسوي اين توانايي را ندارد    
  . كند فردي است كه ترخون فرانسوي را براي پخت و پز پرطرفدار مي

آن، نتيجـه   تـوان بـر اسـاس         يك از موارد زير را مـي        در صورتي كه اطالعات فوق صحيح باشد، كدام       
  )93كشاورزي، (  گرفت؟   

شـوند،    فروختـه مـي   » ترخـون «هايي بـا برچـسب        هايي هستند كه درون پاكت      گياهاني كه حاصل دانه   ) 1  
  . باشند ترخون فرانسوي نمي

  . هاي ترخون روسي، احتماالً معطر نيستند  گل )2  
  . رتر است به عنوان يك گياه تزئيني، ترخون فرانسوي از ترخون روسي پرطرفدا )3  
  . دهند هاي معطر هستند، معموالً گل نمي گياهاني كه داراي برگ) 4  
هاي قند به جاي قند واقعـي بـه كـودك، هـيچ               دهد كه دادن جايگزين     ها مطالعه نشان مي     ـ نتايج ده  22

اگـر  . فعـال كنـد     توانـد كـودك را بـيش        در حقيقت، قند واقعي نمـي     . تأثيري بر فعاليت كودك ندارد    
هاي زياد و جلوگيري از پوسـيدگي دنـدان كـودك، ميـزان قنـد                  براي محدود كردن كالري    خواهيد  مي

توانيد اين كار را انجام دهيد، اما نبايد فكر كنيد به ايـن ترتيـب، كـودك                   دريافتي وي را كم كنيد، مي     
  . گيرد شما آرام و قرار مي

  )94زبان، (   كند؟    كدام مورد، منظور اصلي متن را توصيف مي        
  گشايي معضالت  رجسته كردن نقش تحقيق و مطالعه در راهب) 1  
  روشن ساختن ماهيت يك تناقض ) 2  
  هاي ناخواسته  هشدار براي جلوگيري از وقوع آسيب) 3  
  كنار زدن باور غلط ) 4  
توان   بنابراين مي . ـ هر انساني كه تا كنون پا به عرصه حيات گذاشته است، داراي والدين بوده است               23

هاي زنـده بيـشتري نـسبت بـه امـروز       فت كه سه هزار سال كه به عقب برگرديم، تعداد انسان نتيجه گر 
  . وجود داشته است

  )93علوم انساني، (  نقص موجود در استدالل فوق، كدام است؟         
انـد، ناديـده    تعداد افرادي كه در طول اين سه هزار سال، در هر نسل از خود فرزنداني باقي نگذاشـته  ) 1  

  . گيرد مي
هايي كه سه هزار سال پيش زنـده بودنـد، تقريبـاً غيـرممكن                اين مطلب كه تخمين دقيق تعداد انسان      ) 2  

  . گيرد است را ناديده مي
  . گيرد تأثير احتمالي بالياي طبيعي، از قبيل قحطي و طاعون را بر تاريخ بشر ناديده مي) 3  
ال حاضر در قيد حيات هستند، داراي والد و         هايي كه در ح     گيرد كه انسان    اين واقعيت را در نظر نمي     ) 4  

  . اجداد مشترك هستند
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زمينـي در ايرلنـد     اخيراً شكلي جديد و مضرتر، از قارچي كه در قرن نوزدهم باعث قحطـي سـيب   ـ 24
تـوان بـا اسـتفاده بيـشتر از قـارچ         با اين وجود، چون كه اين نوع قارچ را مـي          . شد، ظهور كرده است   

برد، بعيد است كه اين آفت بتواند باعث كمبود گـسترده غـذا در كـشورهايي                هاي امروزي از بين       كش
  . زميني است ها سيب شود كه غذاي اصلي آن

گيـري اسـتدالل فـوق را زيـرِ سـؤال             يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، نتيجه            كدام
  )93كشاورزي، (  برد؟    مي
باشد، اما مردم بسياري از كـشورها عمـدتاً           قاط دنيا مي  زميني قوت غالب در بسياري از ن         اگرچه سيب   )1  

  . وابسته به گندم و يا برنج هستند
هـا    كش  زده، استطاعت خريد و مصرف اين قارچ        زميني در بسياري از كشورهاي آفت       كشاورزان سيب ) 2  

  . را ندارند
ـ        زميني در بسياري از كشورها، عالوه بر قارچ         كشاورزان سيب ) 3   د قـارچ را از بـين       كشي كـه نـوع جدي

  . كنند كش ديگر نيز استفاده مي برد، از چندين آفت مي
زمينـي سـهواً از يـك كـشور           هاي آلوده سـيب     نوع جديد قارچ، اولين بار زماني انتشار يافت كه تخم         ) 4  

  . زميني به نقاط ديگر راه يافت صادركننده سيب
 24بسيار از پزشكان، بـا رهـا بـيش از           خوابي يكي از داليل آشكار خطا در محل كار است و              ـ كم 25

با اين وجـود، در يـك معاينـه توسـط همكـاري همرديـف خـود،                 . ساعت بدون خواب كار مي كنند     
لذا جاي نگراني وجود نـدارد كـه        . اند  خوابي تشخيص داده نشده     كدام از اين پزشكان، مبتال به كم        هيچ
  . ها شود وسط آنخوابي كه عادت اين پزشكان است، منجر به تكرار خطا ت كم

  )93علوم پزشكي، (  باشد؟    يك از سؤاالت زير، براي ارزيابي استدالل فوق، مفيد مي           پاسخ به كدام  
خـوابي را در ديگـران        هـاي كـم     شود كه فرد به خوبي نتوانـد نـشانه          خوابي باعث مي    آيا عادت به كم   ) 1  

  تشخيص دهد؟ 
  شوند؟  ابي، باعث وقوع خطا در محيط كار ميخو در رابطه با پزشكان، آيا فاكتورهايي بجز كم) 2  
هـاي غيرمـرتبط بـا        هايي از بيمـاري     شوند، نشانه   خوابي تشخيص داده مي     آيا پزشكاني كه مبتال به كم     ) 3  

  دهند؟  خوابي هم از خود نشان مي كم
اد دارند كـه    اند، چه تعدادي اعتق      از بين بيماراني كه به تازگي توسط پزشكان مورد معالجه قرار گرفته             )4  

  خوابي بودند؟  ها، مبتال به بي بسياري از پزشكان آن



   انتشارات كتابخانه فرهنگ94 و 93سؤاالت منتخب استعداد تحصيلي سال    14

 

 

www.masihkhah.com 

انـد، معلـوم       هزار زن انجام داده    65 سال روي    20اي كه پژوهشگران آمريكايي به مدت         ـ در مطالعه  26
در اين تحقيقات، عادات غذا     . كند  شده است كه مصرف منظم ماهي، ناشنوايي در سنين پيري را كم مي            

ترين نتايج نـشان داد       يكي از مهم  . اهش طبيعي شنوايي آنها مورد بررسي قرار گرفت       خوردن و موارد ك   
 20خورند، خطر از دست دادن شنوايي آنها،          در هفته مي  ) از هر نوع  (افرادي كه حداقل دو وعده ماهي       

ت نـدر   خورند يا به    البته اين نتيجه، نسبت به زناني است كه هرگز ماهي نمي          . كند  درصد كاهش پيدا مي   
تواند آن را     هر چند ناشنوايي، بسيار معمول و مرتبط با سن است، اما مصرف ماهي مي             . خورند  ماهي مي 

  . به تأخير بياندازد
  كند؟  گيري متن را بهتر از بقيه، تضعيف مي كدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود، درستي نتيجه

  )94لوم انساني، ع(   
 مورد اشارة متن شركت كردند، در اكثر اوقات، بيش از دو وعده در              بسياري از آنهايي كه در پژوهش     ) 1  

  . كردند هفته از ماهي مصرف مي
خوردند، اخـتالف   كردند و آنهايي كه اصالً ماهي نمي بين زناني كه در رژيم خود از ماهي استفاده مي        ) 2  

  . چشمگيري به لحاظ شغل و سبك زندگي وجود نداشت
گنجانند، تمايل بيشتري از ديگران به ورزش كردن دارند كه            يي خود ماهي مي   آنهايي كه در رژيم غذا    ) 3  

  . شود هاي مختلف مي اين امر، خود موجب حفظ سالمتي بدن در جنبه
از تمام آنهايي كه قرار بود در پژوهش مـورد اشـاره شـركت داده شـوند، قبـل از شـروع پـژوهش،                        ) 4  

كدام از آنان، از ايـن لحـاظ          ه اختالفي ميان هيچ   سنجي به عمل آمد و مشخص شد ك         آزمايش شنوايي 
  . وجود ندارد

بنـد در     يابد و اسـتفاده از پـشه        ـ عامل بيماري ماالريا از طريق نيش پشه ناقل آن به انسان انتقال مي             27
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 اشت استفاده از پشهكارشناسان بهد
يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، دليلي محكم براي عـدم تمايـل كارشناسـان                  كدام

  )93دامپزشكي، (  باشد؟       بند مي  بهداشت نسبت به استفاده از پشه      
  . ا موثر هستند، تأثيرات منفي بر سالمتي انسان دارندهايي كه در مبارزه با پشه ماالري كش حشره) 1   
  . كند هاي ديگر را نيز به فرد منتقل مي 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 از اين بيماري نمياي  و در نتيجه بعدها فرد دچار شكل كشنده

هاي كودكان واكسن وجود دارد، براي بيماري ماالريا واكسني مـؤثر و              اگرچه براي بسياري از بيماري    ) 4
  . كارآمد وجود ندارد



 15      ـ محمد وكيلي خواه هادي مسيح

 

 

www.masihkhah.com 

هـا    هايي در زمينه تجهيزات كوهنوردي صورت گرفته و اين پيـشرفت             پيشرفت  ـ در ده سال گذشته،    28

ها،   رغم اين پيشرفت    اما علي . تر كرده است    بخش  تر و لذت     ايمن ورزش كوهنوردي را براي كوهنوردان،    

  . هاي گزارش شده در اين ورزش، دو برابر شده است تعداد آسيب

يك از موارد زير، تـضاد بيـان شـده را             در صورتي كه تمامي اطالعات فوق، صحيح فرض شود، كدام         

  )93علوم انساني، (  كند؟    توجيه مي 

 دست به كارهايي زدنـد كـه مهـارت الزم بـراي انجـام       اتكاي تجهيزات جديد،كوهنوردان زيادي به  ) 1  

  . ها را نداشتند آن

هاي كوهنوردي افزايش يافته، ولي تعـداد تلفـات جـاني ايـن ورزش تغييـري                  اگرچه ميزان جراحت  ) 2  

  . نكرده است

  . دهند خ ميبيني ر هاي كوهنوردي به دليل شرايط آب و هوايي غيرقابل پيش برخي از آسيب) 3  

رغم اين كه ورزشي خطرناك است، به كوهنوردان باتجربه آسيب و جراحت              ورزش كوهنوردي علي  ) 4  

  . كند وارد نمي

ترين چهارراه شهر را تغيير داد و با اين           سه سال پيش، كميته ترافيك شهر در اقدامي، شلوغ        : ـ نيلوفر 29
اين اقدام، تالشي قابل تحسين است؛ چرا كـه  . خشيدكار، ديد رانندگان را به ميزان قابل توجهي بهبود ب 

  . باعث كاهش تعداد تصادفات در آنجا شد
در طول سه سال گذشته، هر هفته تعداد تصادفات بيشتري در چهارراه مذكور اتفاق افتاده اسـت                 : رضا

داده كنم كه اقدام كميته ترافيك، احتمال وقوع تصادف را در چهـارراه مـذكور افـزايش                   و من فكر مي   
  . است

  )93علوم انساني، (  يك از سؤاالت زير، در ارزيابي استدالل رضا، مفيد و كاربردي است؟                   پاسخ به كدام  
الذكر اجرا شد، هر كدام از اعضاي كميته ترافيك، چنـد سـال سـابقه        زماني كه تغيير در چهارراه فوق     ) 1  

  فعاليت در اين كميته داشتند؟ 
الـذكر، چـه تغييراتـي         ترافيك و آمدوشد خودروها در چهارراه فـوق        در طول سه سال گذشته، حجم     ) 2  

  كرده است؟ 
  آيا اكثريت شهروندان، از عملكرد كلي كميته ترافيك راضي هستند؟ ) 3  
   مجروح شدند؟  چه تعداد از رانندگاني كه قبل از اجراي تغيير مذكور، دچار حادثه تصادف شدند،) 4  
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 درصدي براي خودروهـاي نـو از افـزايش          50اد دارند كه ماليات     نظران كشور اعتق    ـ برخي صاحب  30

شود كه روند آلـودگي       ها جلوگيري خواهد كرد و اين كار باعث مي          رويه تعداد خودروها در خيابان      بي

اگرچه اكثر متخصصين قبول دارند كه اين افـزايش ماليـات باعـث             . هواي شهرها كندتر صورت پذيرد    

ي از سوي مردم خريداري شود و به تدريج تعداد كمتري خـودرو در              خواهد شد تعداد خودروي كمتر    

ها بر اين باورند كه اين اقدام، تأثيري بر معـضل آلـودگي هـوا نخواهـد                   ها خواهد بود، ولي آن      خيابان

  . داشت

كدام يك از موارد زير، در صورتي كـه صـحيح فـرض شـود، تأييدكننـده اسـتدالل متخصـصين، در                      

  )93علوم پايه، (  باشد؟      ليات بر آلودگي هوا مي    خصوص تأثير افزايش ما   

بخشي از عايدات حاصل از سيستم مالياتي جديد، صرف توسعه مترو به عنوان يـك شـيوه حمـل و                    ) 1

  . نقل پاك خواهد شد

با باال رفتن عمر خودروها، مصرف سوخت به صورت بهينه انجام نخواهد شد و در نتيجـه آلـودگي                   ) 2

  .  شود هوا بيشتر مي

  . درصد است50شود، كمتر از  در حال حاضر، مالياتي كه بر روي خودرو بسته مي) 3

  . آلودگي هوا است ها توسط خودروها، علت اصلي انتشار آالينده) 4

كدام اثري از كارهـاي       شوند، در هيچ    ـ در ليست پانزده كار موسيقيايي كه اين روزها مكرراً اجرا مي           31

كنند كارهايي    ها سعي مي    اگرچه متوليان اين برنامه   .  نيست 19دان آلماني در قرن       چارد واگنر، موسيقي  ري

ارائه دهند كه مردم دوست دارند، عدم اجراي كارهاي واگنر به معني عدم محبوبيت آثار او نيست چـرا        

  .باشد بر مي كه اجراي كارهاي واگنر روي صحنه بسيار گران و هزينه

  )93هنر، (  نمايد؟     گيري فوق را تأييد مي     ز موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، نتيجه           يك ا  كدام

  . باشد تجربه نمي هاي بي ليست مذكور، شامل كار گروه) 1  

  . هاي اخير، انواع مختلف كارهاي هنري محبوبيت قابل توجهي پيدا كرده است در سال) 2  

 سال گذشـته    75تايي، از كارهايي هستند كه در طول حداقل           هتمام اجراهاي ذكر شده در ليست پانزد      ) 3  

  . اند محبوبيت داشته

هاي فـشرده     هاي فشرده فروخته شده از كارهاي واگنر، به مراتب بيشتر از تعداد لوح              اخيراً تعداد لوح  ) 4  

  . هاي ديگر بوده است دان مربوط به كار موسيقي
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اي از او را  كشته شده اسـت، تـصوير تراشـيده شـده     ميالدي 1501ـ سنگ قبل سربازي كه در سال  32

دانان، اين تصوير را به هنرمندي نـسبت          برخي از تاريخ  . دهد كه در لباس رزم آماده نبرد است         نشان مي 

زيسته است اما از بين تمام استنادهايي كـه بـه ايـن               دهند كه در همان قرن، يعني قرن شانزدهم، مي          مي

بنـابراين، ايـن    . باشـد    نمـي  1800كدام متعلق به قبل از سده         ود، هيچ ش  سنگ قبر و تصوير روي آن مي      

  . زيسته است تر به زمان حال مي تصور به احتمال قوي، متعلق به هنرمندي است كه نزديك

يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، چنانچه جايگزين شواهد ذكر شده در رابطـه              كدام

  )93هنر، (  گيري باال را تقويت كند؟          نتيجه  تواند  با تصوير مذكور شود، مي     

 بـراي   1700اي به پا دارد كه از جنس چرمي است كه تا قبـل از سـده                   در اين تصوير، سرباز چكمه    ) 1  

  . شد ساخت چكمه استفاده نمي

  . تصوير سرباز، توسط خانواده زن او سفارش و بر روي سنگ قبر وي كشيده شد) 2  

اي كه سنگ قبـر سـرباز در آنجـا قـرار دارد، تعيـين                 ند هنري متعلق به موزه    برخي از كارهاي ارزشم   ) 3  

  . باشند  مي1400قدمت شدند و معلوم شد كه اين كارها متعلق به سده 

 هنرمندي گمـارده    1525دهند كه در سال       شواهد موجود در اسناد و مدارك مربوط به اين تصوير نشان مي           ) 4  

  . اي كه سنگ قبر سرباز در آنجا قرار دارد، درست كند راي موزهشد تا تعداد نامعلومي كار هنري ب

انـد كـه ميـزان        ـ محققان به تازگي با بررسي خطر احتمالي در فلز آلومينيوم، به اين نتيجـه رسـيده                33

ايـن هـشداري اسـت كـه        . ها براي مقابله با تعريق بدن، بايد كاهش يابـد           استفاده از آن در دئودورانت    

فلز آلومينيوم در لوازم آرايش و      . اند  فدرال آلمان براي شناسايي خطرات احتمالي داده      كارشناسان اداره   

جـات و همچنـين در    طور در آب آشـاميدني، سـبزيجات، ادويـه     همين. شود  خميردندان نيز استفاده مي   

  . ردبندي نيز وجود دارد و بنباراين، بايد در استفاده از اين مواد، تجديد نظر كامل ك هاي بسته فويل

  )94زبان، (   توان به عنوان خطا، در استدالل فوق ذكر كرد؟          كدام مورد را مي  

  توسل به منبعي غيرموثق ) 1  

  تعميم بيش از حد و نامطمئن )  2  

  اشتباه گرفتن وجود رابطه بين دو عامل با رابطه علت و معلولي ) 3  
  دور باطل ) 4  
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 قيمت اين محصول در بازار شده اسـت و احتمـاالً            ـ تقاضاي جهاني باال براي ذرت، باعث افزايش       34
شـود و چـون كـه         اي در خوراك دام استفاده مـي        ذرت به طور گسترده   . اين قيمت، همچنان باال بماند    

باشد، بسياري از دامداران، احتماالً تجارت خـود را رهـا خواهنـد     حاشيه سود در تجارت دام پايين مي  
بـا ايـن وجـود،      . م، قيمـت گوشـت افـزايش خواهـد يافـت          بديهي است كه با كاهش تعداد دا      . كرد

  . كنند بيني مي الوقوعي را براي قيمت گوشت پيش مدت و قريب كارشناسان كاهش كوتاه
بيني   كننده پيش   يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، به بهترين شكل ممكن، توجيه                كدام

  )93كشاورزي، (  باشد؟      كارشناسان مي  
ني كه در اين تجارت خواهند ماند، بيشتر از گذشته، دام خود را با منابعي غير از ذرت تغذيـه                    دامدارا) 1

  . خواهند كرد
  . دهندگان دام نيز دوباره افزايش خواهد يافت با افزايش قيمت گوشت تعداد پرورش) 2
 از زمـان  به طور كلي، دامداراني كه تصميم به تغييـر شـغل و خـروج از تجـارت دام دارنـد، زودتـر          ) 3

  . هاي خود را به بازار خواهند فرستاد معمول، دام
كردنـد، بـه رژيـم غـذايي          كنندگاني كه در گذشته، به طور منظم گوشت مصرف مي           برخي از مصرف  ) 4

  . اند كه در آن هيچ يا مقدار كمي گوشت وجود دارد روي آورده
اي خطـر      به مقدار قابل مالحظـه     اي منتشر شده در يك مجله تغذيه، مصرف چغندر          ـ بر اساس مقاله   35

اين مقاله، اشاره به نتايج تحقيقي دارد كه نشان مي دهد افـرادي كـه               . دهد  ابتال به سرطان را كاهش مي     
كننـد، در   هـايي كـه چغنـدر مـصرف نمـي      كنند، نصف آن در طي روز، يك يا چند چغندر مصرف مي    

  . معرض خطر ابتال به سرطان هستند
  نمايد؟   در صورتي كه صحيح فرض شود، استدالل نشريه فوق را تضعيف مييك از موارد زير، كدام

  )93كشاورزي، (   
كردنـد، نـسبت      در پژوهشي ديگر، بيماران مبتال به سرطان كه روزانه يك يا چند چغندر مصرف مي              ) 1  

  . به كساني كه چغندري مصرف نكردند، شانس بيشتري براي بهبود نداشتند
  . كنند اند كه هيچ نوع سبزي بجز چغندر مصرف نمي حقيق فوق، اعالم نمودهكنندگان در ت شركت) 2  
گردان   در پژوهشي ديگر، دانشمندان دريافتند كه افرادي كه روزانه يك قاشق غذاخوري روغن آفتاب             ) 3  

كننـد، در معـرض خطـر ابـتال بـه             كنند، يك چهارم كساني كه از اين روغن مصرف نمـي            مصرف مي 
  . سرطان هستند

هايي كـه چغنـدر مـصرف         ن  كنندگان در تحقيق فوق كه چغندر مصرف كردند، در مقايسه با آ             شركت) 4  
  . دادند نكردند، احتماالً بيشتر ورزش منظم انجام مي
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هـاي اخيـر      هـا در سـال      رسد، جمعيت قورباغه    ـ با افزايش مقدار اشعه ماوراء بنفش كه به زمين مي          36
بيند     بنفش آسيب مي    ها در اثر اشعه ماوراء      وراثتي درون تخم قورباغه   كاهش يافته است، از آنجا كه ماده        

تـوان   شوند، مي ها ژالتيني بوده و با پوسته و يا پوششي بازدارنده محافظت نمي          و چون كه تخم قورباغه    
  . باشد ها، احتماالً به دليل افزايش تشعشعات ماوراء بنفش مي نتيجه گرفت كه كاهش جمعيت قورباغه

  كند؟  ك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، استدالل فوق را تأييد ميي كدام
  )93دامپزشكي، (   

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 مشترك با قورباغه

كننـد، بـسيار كمتـر از         ها و يا ماسه پنهـان مـي         ِ سنگ   هايي كه تخم خود را زير       كاهش جمعيت قورباغه  ) 3  
  . كنند هايي است كه تخم خود را پنهان نمي قورباغه

حتي در مناطقي كه افزايش قابل توجهي در تشعشعات ماوراء بنفش وجود نداشته است، تعداد بـسيار                 ) 4  
  . شوند ها تبديل به قورباغه مي كمي از تخم قورباغه

ـ نوعي مارمولك درختي ـ از نظـر انـدازه از همنـوع     » الف«ـ چون كه ايگواناي بالغ ساكن جزيره 37
محققين بر اين باورند كه در هر دوره زاد و ولـد، شـرايط      . سيار كوچكتر است  خود در جزاير مجاور، ب    
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          محققين همچنين كشف كرده   . كند  حمايت مي 
اند و اين اختالف، به اين دليل است كـه             درصد از نوزادان با جثه بزرگتر زنده مانده        40ك و   جثه كوچ 

  . كنند تر از دست شكارچيان خود فرار مي نوزادان با جثه بزرگتر، راحت
ر، نادرسـت  درست و براي ديگـر جزايـر مجـاو       » الف«كدام مورد، در صورتي كه در خصوص جزيره         

  و ديگر جزاير است؟ » الف«باشد، توضيح مناسبي براي تفاوت در اندازه جثه ايگوانا در جزيره 
  )93دامپزشكي، (   

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 اين جزيره، طعمه مرغان ماهيكنند و در نتيجه درصد كوچكي از ايگواناهاي  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«ه در جزيره    ايگواناهايي ك ) 3  

  . روند شمار مي
بـه ايـن جزيـره آورده شـدند و در           » الف«هاي وحشي كه اولين بار توسط ساكنين اوليه جزيره            گربه) 4  

  . د، از بين رفتندباش ها مي  بودند، به دليل نوعي بيماري كه خاص گربه گذشته شكارچي اصلي ايگوانا
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هايشان بـسته     ها دور شدن از محل زندگي خود، حتي اگر چشم           هاي طاليي پس از ساعت      ـ سنجاب 38
ها نيـز   ها و عنكبوت در اردك. توانند به راحتي نقطه آغاز را پيدا كرده و به النه خود بازگردند    باشد، مي 

دهد كه نـوع      هاي مشابه در انسان، نشان مي      اما انجام آزمايش  . هايي به اثبات رسيده است      چنين توانايي 
هـا از مـسير اوليـه دور          ها و موش    هايي است و اگر بخوهد مثل سنجاب        بشر، اساساً فاقد چنين توانايي    

هاي   كه با چشم    هايش باز باشد يا اين      حال چه چشم  . شود، عمالً توانايي بازگشت به نقطه آغاز را ندارد        
  . بسته اين كار را انجام دهد

يـابي انـسان را زيـر     گيري متن درباره جهت     پذيري نتيجه   م مورد، كمتر از بقيه موارد، اعتبار و تعميم        كدا
  )94هنر، (    برد؟   سؤال مي

ز  ا قبـل كننـدگان در ايـن آزمـايش،          ها يكي نيست و شركت      يابي انسان   هوش فضايي و قدرت جهت    ) 1  
  . انجام آن، از اين نظر مورد سنجش قرار نگرفتند

هـا، نژادهـا، جنـسيت و سـنين           كننده در آزمايش، به تناسب از مليـت          شده بود كه افراد شركت     سعي) 2  
  . مختلف باشند

هـا از     افرادي كه در اين آزمايش شركت كردند، اگرچه از نظر تعداد، انـدك بودنـد، ولـي تمـامي آن                   ) 3  
  . سالمتي روحي و جسمي كامل برخوردار بودند

شدند و مسافت مربوطه براي هـر فـرد،           كننده در آزمايش، از آن دور مي        نقطه آغازي كه افراد شركت    ) 4  
  . كدام براي هيچ دو نفري، يكسان نبود هيچ

 

 

 

 

  : 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 دهيد42تا  39هاي  توجه به اطالعات زير، به سؤالبا : راهنمايي

        ))))93939393علوم انساني، علوم انساني، علوم انساني، علوم انساني، ((((

.  در روز جمعه پخش شود     Y و    X قرار است در دو شبكه تلويزيوني        F و   A  ،B  ،C  ،D  ،Eشش برنامه   
اطالعـات زيـر،   .  آن روز، برنامه دارد20 تا 18 و 18 تا 16، 16 تا   14هر شبكه، فقط در سه بازه زماني        

  : ها در دست است ها از شبكه ها و زمان پخش آن صوص برنامهدر خ
 . شوند  توسط يك شبكه و به صورت غيرمتوالي پخش ميF و Bهاي  برنامه •

  لي تحلي: سوم بخش 
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 . شود  پخش ميC و Bهاي   زودتر از برنامهAبرنامه  •

 . شوند ، همزمان پخش نميD و Cهاي  برنامه •

 . دشون  همزمان پخش ميE و A ،Cدو برنامه از سه برنامه  •

 . كند  را پخش ميF و Dهاي  ، حداقل يك برنامه از برنامهXشبكه  •

 

 در  X پخش شـود، كـدام برنامـه توسـط شـبكه             D دقيقاً بعد از برنامه       E، برنامه   Yـ اگر در شبكه     39
    شود؟     پخش مي 20 تا   18ساعت  

  1 (C  2 (B   3 (E  4 (A    
  ، كدام است؟ Y پخش شود، آخرين برنامه پخش شده توسط شبكه X  توسط شبكهDـ اگر برنامه 40
  C  3 (B  4 (E) 2  . توان تعيين كرد نمي) 1  
 باشـند، كـدام دو      C و   Fهاي    ، به ترتيب برنامه   Y و آخرين برنامه شبكه      Xـ اگر اولين برنامه شبكه      41

  شوند؟  برنامه، لزوماً در دو بازه زماني متوالي پخش مي
  1 (D و B  2 (F و D  3 (E و A  4 (F و A   
 پخش شوند، هم زمان و هم نام شبكه چند برنامه، به طور قطـع               Y از شبكه    A و   Cهاي    ـ اگر برنامه  42

    شود؟    مشخص مي 
  ها  همه برنامه) 4  2) 3  4  )2  3) 1  

 

  .  پاسخ دهيد46 تا 43با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

        ))))93939393زبان، زبان، زبان، زبان، ((((

گير را در سه رده سني نوجوانان، جوانان و           ، هر كدام سه كشتي    Y و   Xزشي، دو تيم    در يك مسابقه ور   
 F و   A  ،B  ،C  ،D  ،Eگير اعزامي      كشتي 6اسامي  . كنند  اعزام مي ) گير  در هر رده يك كشتي    (بزرگساالن  

  : ها برقرار است گيران و تيم هاي زير، در خصوص كشتي محدوديت. باشد مي
• E و F در تيم نه Yدر رده بزرگساالننه دارند و  عضويت  . 

• B و  Cتيمي هستند ، هم . 

• B از Cتر است و در رده باالتري نسبت به او، عضويت دارد  مسن . 

• A و Dگيرند  در يك رده سني كشتي نمي . 
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    ؟  نيست  يك از موارد زير، صحيح        در رده سني نوجوانان كشتي بگيرد، كدام         Cـ اگر   43

1 (Bگيرد ن كشتي مي لزوماً در گروه بزرگساال .  

  2 (Bتواند با   ميFرده باشد  هم .  

  3 (E لزوماً عضو تيم Xاست  .  

  4 (Dتواند با   ميFرده باشد  هم .  

 كشتي  Xيك از افراد زير، قطعاً در رده بزرگساالن تيم             در يك رده كشتي بگيرند، كدام      E و   Aـ اگر   44
    گيرد؟    مي

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

    گيرد؟     در كدام رده سني كشتي مي     A كشتي بگيرد،     Y در تيم    Dـ اگر   45

  . توان تعيين كرد نمي) 2    جوانان ) 1

  نوجوانان ) 4    بزرگساالن ) 3

  باشد؟  ، لزوماً صحيح ميCيك از موارد زير، در خصوص  تيمي باشند، كدام  همF و Dـ اگر 46

  . گيرد  كشتي ميXنان تيم در رده سني جوا) 2  . گيرد  كشتي ميDتر از  در رده سني پايين) 1

  .  استXعضو تيم ) 4    .رده است  همEبا ) 3

 

  .  پاسخ دهيد50 تا 47ت با توجه به اطالعات زير، به سؤاال: راهنمايي

        ))))99994444هنر، هنر، هنر، هنر، ((((

روز جمعـه قـرار اسـت در هـر          .  است  Z و    X  ،Yمجموعه تئاتر يك مجتمع فرهنگي، داراي سه سالن         
 و  A  ،B  ،C  ،Dپنج تئاتر   . ، برنامه نمايش تئاتر اجرا شود     )ن نمايش زما(سالن اين مجتمع، در سه سانس       

E    از آنجا كه نمايش تئاتر به صورت زنده        . ها در اين روز را تشكيل دهند         برنامه اين سالن   9 قرار است
همچنـين مـدير مجتمـع فرهنگـي     . تواند همزمان در دو سالن اجرا شـود  شود، يك نمايش نمي اجرا مي 

اطالعات زير درباره برنامه نمـايش ايـن        .  كه در يك سالن، نمايشي دو بار اجرا شود         اجازه نداده است  
  : تئاترها در دست است

 . شوند  مرتبه اجرا مي1 و 2، 3، به ترتيب D و E ،Cهاي  نمايش •

 . شود  اجرا نميC همزمان و يا زودتر از نمايش Aنمايش  •

 .  نبايد در دو سانس متوالي اجرا شودBنمايش  •

 . شود  اجرا ميZ در سالن D نمايش •
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 اجرا شود، به ترتيب در كدام سانس و در كدام سـالن، بـه   E، نمايش  Xـ اگر در سانس سوم سالن       47
  شود؟   اجرا ميBطور قطع نمايش 

 Zسانس دوم ـ سالن ) Y   2سانس سوم ـ سالن ) 1

  Yسانس اول ـ سالن ) X    4سانس اول ـ سالن ) 3  

 كـدام  Z باشـد، ترتيـب برنامـه سـالن     A و   E  ،Cهـاي     ، به ترتيب نمايش   Yن  هاي سال   ـ اگر برنامه  48
  ها است؟  نمايش
1 (B ،D و E  2 (C ،E  و B   3 (B ،E  و D  4 (D ،E و B 

 نمايش، سانس و محل اجراي چند نمايش بـه  9 باشد، از ميان  E، نمايش   Xـ اگر اولين برنامه سالن      49
  شود؟  طور قطع مشخص مي

1(4  2 (3  3 (7  4 (5   
  شود؟   اجرا ميE اجرا شود، در كدام مورد، لزوماً تئاتر C، تئاتر Zـ اگر در سانس اول سالن، 50

 Xسانس دوم ـ سالن ) Y    2سانس اول ـ سالن ) 1

 Xسانس اول ـ سالن ) Z   4سانس سوم ـ سالن ) 3

 

  .  پاسخ دهيد54 تا 51با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

        ))))93939393زبان، زبان، زبان، زبان، ((((

، A  ،B  ،C  ،Dهاي    شكل زير، نماي جانبي يك ساختمان سه طبقه كه داراي شش واحد آپارتمان به نام              
E    و F    اين ساختمان از شمال به دريا و از جنـوب بـه جنگـل مـشرف اسـت                 . دهد   است را نشان مي .

  : ها، موجود است اطالعات زير، در خصوص آپارتمان
 . است واقع شده F، دقيقاً روي واحد Bواحد  •

 . انداز دارد ، دقيقاً زيرِ واحدي قرار دارد كه آن واحد، به دريا چشمDواحد  •

 . ، در يك طبقه قرار ندارندC و Aواحدهاي  •

 . كدام انداز دارد يا هيچ ها به جنگل چشم ، يا فقط يكي از آنF و Eاز واحدهاي  •

 

 

 

 

 

 

 

 

انـداز خواهنـد      طور قطع بـه دريـا چـشم       طبقه باشند، كدام واحدها، به         هم D و   Cـ اگر واحدهاي    51
  داشت؟ 
1 (A و C  2 (A و E  3 (B و C  4 (E و C  

 جنگل دريا
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يك از موارد زير، لزوماً        به دريا باشد، كدام    Eانداز واحد      به جنگل و چشم    Dانداز واحد     ـ اگر چشم  52
  صحيح است؟ 

1 (C2  . انداز دارد  به دريا چشم (Aانداز دارد  به دريا چشم .  
3 (E4  . انداز دارد شم به جنگل چ (Bانداز دارد  به دريا چشم .  

  انداز دارد؟  يك از واحدهاي زير، لزوماً به جنگل چشم طبقه باشند، كدام  همA و Eـ اگر واحدهاي 53
1  (D  2 (B  3 (C  4 (كدام  هيچ  

شـته  انداز دا   ها، به دريا و ديگري به جنگل چشم         طبقه باشند و يكي از آن        هم F و   Aـ اگر واحدهاي    54
  انداز دارند؟  يك از واحدهاي زير، لزوماً به جنگل چشم باشد، كدام

.I واحد B  
.II واحد C  

.III واحد F 

1 (I و III  2 (I و II  3 (I ،II و III  4 (II و III  

  .  پاسخ دهيد58 تا 55هاي  با توجه به اطالعات زير، به سؤال: راهنمايي

        ))))99994444علوم انساني، علوم انساني، علوم انساني، علوم انساني، ((((

دهد كه دو سالن مطـابق شـكل، دو     در يك نمايشگاه را نشان ميD و A ،B ،Cشكل زير، چهار سالن    
  . باشند در و دو سالن ديگر، داراي تنها يك در مي

ها، مربوط به يكي از موارد پوشاك، صنايع دستي، مواد غـذايي و لـوازم خـانگي                   هر كدام از اين سالن    
  . هاي زير، موجود است اطالعات و محدوديت. باشند مي

 . ازم خانگي دو در داردسالن لو •

 .  استCسالن صنايع دستي يا يك در دارد يا  •

 . باشد  مربوط به پوشاك نميBسالن  •

 . هاي پوشاك و مواد غذايي، درِ روبروي يكديگر ندارند سالن •

  

  
  
  
  

A B 

C D  
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    ـ اگر سالن پوشاك، تنها يك در داشته باشد، كدام مورد، لزوماً صحيح است؟                      55
  . وازم خانگي، درِ روبروي هم ندارندهاي پوشاك و ل سالن) 1  
  . هاي صنايع دستي و لوازم خانگي درِ روبروي هم دارند سال) 2  
  . هاي لوازم خانگي و مواد غذايي درِ روبروي هم ندارند سالن) 3  
  . سالن مواد غذايي دو در دارد) 4  
يـك از مـوارد زيـر،          كدام هاي لوازم خانگي و مواد غذايي درِ روبروي هم داشته باشند،            ـ اگر سالن  56

    لزوماً صحيح است؟         
    . حاوي مواد غذايي استCسالن ) 1  

  . سالن پوشاك دو در دارد) 2   
  . سالن مواد غذايي دو در دارد) 3  
  . سالن صنايع دستي، درِ روبروي سالن لوازم خانگي دارد) 4  
  روبروي يكديگر دارند؟  مربوط به صنايع دستي باشد، كدام دو سالن، درهاي Dـ اگر سالن 57
  مواد غذايي و پوشاك ) A     2مواد غذايي و ) 1  
  پوشاك و صنايع دستي ) 4  پوشاك و لوازم خانگي ) 3  
توانند يك در، روبـروي يكـديگر داشـته            و لوازم خانگي مي    Dهاي    ـ در چند حالت مختلف، سالن     58

  باشند؟  
   2) 4  1) 3   صفر  )2  3) 1  

  .  پاسخ دهيد62 تا 59ي ها طالعات زير، به سؤالبا توجه به ا: راهنمايي

        ))))94949494علوم انساني، علوم انساني، علوم انساني، علوم انساني، ((((

 تـا   401هـا از      هايي كه سه رقم آخـر آن        پدر يك خانواده، پنج فقره چك از دسته چك خود، به شماره           
خريـد  «،  »خريد خودرو «باشد، به ترتيب شماره از دسته چك جدا كرده و براي يكي از موارد                  مي 405
اين . كند  صادر مي » كمك به يك مؤسسه خيريه    «و  » شهريه مدرسه پسر  «،  »شگاه دختر شهريه دان «،  »كولر
در خصوص اين پنج فقره چك، اطالعات زير در دسـت           . شوند  هاي مختلفي وصول مي     ها در زمان    چك
  : است
 . باشد ها نمي كدام از شهريه ، مربوط به هيچ404چك با سه رقم آخر  •

 . اند والي وصول شدههاي مربوط به خريد، به طور مت چك •
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و دقيقاً قبل از چك كمك به مؤسـسه          403چك خريد كولر دقيقاً پس از چك با سه رقم آخر             •
 . خيريه وصول شده است

 . شود ، فقط چك شهريه مدرسه پسر خانواده وصول مي402بعد از چك با سه رقم آخر  •

 

 شماره چـك مربـوط بـه        ـ اگر اولين چك صادر شده، دومين چك وصول شده باشد، سه رقم آخر             59
  كمك مؤسسه خيريه كدام است؟ 

  1 (402  2 (403   3 (404  4 (405  

، مربوط به كـدام     401ـ اگر آخرين چك صادره، اولين چك وصول شده باشد، چك با سه رقم آخر                60
  مورد بوده است؟ 

    شهريه دانشگاه دختر) 2    خريد كولر ) 1  
  ه كمك به مؤسسه خيري) 4    شهريه مدرسه پسر) 3  
ـ اگر چك شهريه دانشگاه دختر و چك كمك به مؤسسه خيريه، بـه صـورت متـوالي صـادر شـده         61

  شود؟  باشند، مورد مصرف چند چك به طور قطع مشخص مي
  1 (5  2 (2  3 (4  4 (3  
، كدام چـك  404ها وصول شده باشد، دقيقاً بعد از چك  ، قبل از همه چك401ـ اگر چك با شماره   62

  شود؟   وصول مي
   كمك به مؤسسه خيريه  )2    403شماره ) 1  
  405شماره ) 4    شهريه دانشگاه دختر ) 3  

 

  .  پاسخ دهيد66 تا 63با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

        ))))94949494دامپزشكي، دامپزشكي، دامپزشكي، دامپزشكي، ((((

در . يك دامدار تعدادي گاو و گوسفند نـر و مـاده ـ از هـر نـوع و جـنس ـ حـداقل يـك رأس دارد         
  : وسفندهاي نر و ماده، اطالعات زير در دست استخصوص تعداد گاو و گ

 . تعداد گاوهاي نر از تعداد گاوهاي ماده، بيشتر است •

 . هاي ماده كمتر است  رأس از تعداد دام4هاي نر،  تعداد دام •

 .  دام ماده دارد9دامدار حداكثر  •
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  اگر دامدار سه رأس گوسفند نر داشته باشد، چند رأس گاو نر دارد؟ ـ 63
  . مشخص نيست) 4  2دقيقاً ) 3  1دقيقاً ) 2   3اقل حد) 1

   دو رأس بيشتر از گوسفندان نر باشند، دامدار چند گوسفند ماده دارد؟  ـ اگر تعداد گاوهاي ماده،64
1 (6  2 (5  3 (7  4 (8  

   رأس باشد، او چند رأس گاو دارد؟ 10ـ اگر تعداد گوسفندان اين دامدار 65
  2) 4   5حداقل ) 3  3حداكثر ) 2  4) 1

ـ اگر تعداد گاوهاي نر و تعداد گوسفندان نر اين دامدار به يك اندازه باشـد، كـدام مـورد صـحيح                      66
  است؟ 
  .  رأس است8تعداد گوسفندان ماده، ) 1
  .  رأس است3اختالف تعداد گاوهاي نر و گاوهاي ماده، ) 2
  .  رأس است3تعداد گاوهاي ماده، ) 3
  .  رأس است6ف تعداد گوسفندان ماده و گاوهاي ماده، اختال) 4

 

  . پاسخ دهيد 70 تا 67ت با توجه به اطالعات زير، به سؤاال: راهنمايي

        ))))94949494دامپزشكي، دامپزشكي، دامپزشكي، دامپزشكي، ((((

.  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،     ه اين چهار آپارتمان، كدامك در خصوص اين  

  : اطالعات زير موجود است
 .  متري نيست85فقط يك آپارتمان داراي تراس است كه آن هم  •

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 •

 .  متري و يك آپارتمان ديگر، فاقد پاركينگ است90فقط آپارتمان  •

 

طـور قطـع      ، بـه  )هـا ( فاقد انباري باشد، وضعيت امكانات كـدام آپارتمـان         فقط يك آپارتمان  ـ اگر   67
  شود؟  مشخص مي

   متري 90 متري و 75) 2    تري  م75فقط ) 1
   متري 85فقط ) 4     متري 95همه به جز ) 3
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 متري داراي هيچ امكاناتي نباشد، وضعيت كدام دو آپارتمان، از لحـاظ امكانـات               85ـ اگر آپارتمان    68
  كامالً مشابه يكديگر است؟ 

   متري 90 و 85) 2     متري 95 و 90) 1
   متري 90 و 75) 4     متري 95 و 75) 3

 متري، از امكانات مطرح شده فقط پاركينـگ داشـته باشـد، وضـعيت امكانـات                 85ـ اگر آپارتمان    69
   متري چگونه است؟ 95 متري نسبت به آپارتمان 75آپارتمان 

  . دو مورد بيشتر دارد) 2   . ديك مورد بيشتر دار) 1
  . كامالً مشابه است) 4    . سه مورد بيشتر دارد) 3

   متري، داراي پاركينگ هستند؟ 85 و 75هاي  ، آپارتمان ـ در چند حالت مختلف70
1 (4  2 (2  3 (3  4 (5  

 

  .  پاسخ دهيد74 تا 71با توجه به اطالعات زير، به سؤاالت : راهنمايي

        ))))93939393هنر، هنر، هنر، هنر، ((((

در هر   (80 و   70،  60،  50 را در چهار دهه      D و   A  ،B  ،Cچهار كتاب تأليفي خود به اسامي       اي    نويسنده
به چـاپ رسـانده     ) دو كتاب توسط يك انتشارات     (Z و   X  ،Yو توسط سه انتشاراتي     ) دهه يك كتاب  

  : اطالعات زير، موجود است. است
 . چاپ رسيده است، به Y، دقيقاً بعد از انتها كتاب منتشر شده توسط انتشارات Dكتاب  •

 .  نبوده استZ به چاپ رسيده، توسط انتشارات 80كتابي كه در دهه  •

 . دو كتابي كه توسط يك انتشاراتي به چاپ رسيده، در دو دهه غيرمتوالي به چاپ رسيده است •

 .   به چاپ رسيده استB و ديرتر از كتاب A، زودتر از كتاب Cكتاب  •

 

    باشد؟    يك از موارد زير، صحيح مي       رسيده باشد، كدام      به چاپ   60، در دهه   Dـ اگر كتاب    71
  .  به چاپ رسيده است70 در دهه  X توسط انتشارات Aكتاب ) 1
  .  به چاپ رسيده است70 در دهه Z توسط انتشارت Cكتاب ) 2
  . ، دو كتاب از اين نويسنده را به چاپ رسانده استZانتشارات ) 3
  .  چاپ رسيده استبه 70 در دهه X توسط انتشارات Cكتاب ) 4
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 به چاپ رسيده باشد، نام انتشاراتي كدام        Y چاپ شده، توسط انتشارات      60ـ اگر كتابي كه در دهه       72
    ؟   باشد  نميكتاب، به طور قطع مشخص     

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

 60هـاي      به چاپ رسيده باشد، كدام دو كتاب، به ترتيب در دهه           Zـ اگر دو كتاب توسط انتشارات       73
  اند؟   به چاپ رسيده80و 

1 (B و A   2 (D  و A   3 (C و D  4 (C و A 

، به ترتيـب در     D و   Cهاي     به چاپ رسيده باشند، كتاب     X توسط انتشارات    B و   Aهاي    ـ اگر كتاب  74
  اند؟  ها به چاپ رسيده كدام دهه

   80 و 60) 4  70 و 60) 3  80 و 70) 2   60 و 70) 1

 

  .  پاسخ دهيد78 تا 75، به سؤاالت با توجه به اطالعات زير: راهنمايي

        ))))93939393هنر، هنر، هنر، هنر، ((((

پنج خانواده كه شامل خانواده سعيد، خانواده خاله سعيد، خانواده عمه سعيد، خـانواده دايـي سـعيد و                   
هر خـانواده بـا     ( و پيكان    90خانواده عموي سعيد هستند، توسط پنج خودروي پرايد، پژو، سمند، تندر            

  : شوند هاي زير، در مقصد وارد يك ويال مي ا رعايت محدوديتروند و ب نيك مي به پيك) يك خودرو
باشد، يا اولين خودرويي است كه وارد ويال شده يـا             خودروي پرايد كه متعلق به عمودي سعيد نمي        •

 . چهارمين خودرو

، دقيقاً بعد از خودروي عمه سعيد و دقيقاً قبل از خودروي دايي سعيد، وارد ويال                90خودروي تندر    •
  .شود مي

 . شوند دقيقاً قبل از خودروي پژو، خودروهاي عموي سعيد و دايي سعيد، به ترتيب وارد ويال مي •

 . شود خودروي خاله سعيد، دقيقاً جلوي خودروي سمند وارد ويال مي •

 

   تواند توسط خانواده سعيد وارد ويال شود؟ ، به عنوان چندمين خودرو مي90ـ خودروي تندر 75
  چهارمين خودرو ) 1
  .  داشته باشد90توانند تندر  خانواده سعيد نمي) 2  
  سومين خودرو ) 3  
  دومين خودرو ) 4  
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  ـ اگر خودروي خاله سعيد، پيكان باشد، خودروي عمه سعيد كدام است؟ 76
  سمند ) 4  پژو) 3  90تندر ) 2  پرايد ) 1

ـ               77 ه بعـد از آن     ـ اگر چهارمين خودروي وارد شده به ويال، خودروي دايي سعيد باشد، خـودرويي ك
   وارد ويال شده، كدام است؟

  خودروي خانواده عمه سعيد ) 2  خودروي خانواده خاله سعيد) 1
  خودروي سمند ) 4  خودروي خانواده سعيد ) 3

ـ اگر خودروي پيكان، دو خودرو جلويش و دو خودرو پشت سرش وارد ويال شوند، خودرويي كه                 78
    تعلق به كدام خانواده است؟      شود، م    دقيقاً قبل از پيكان وارد ويال مي     

  خانواده خاله سعيد ) 2    خانواده عموي سعيد ) 1
  خانواده دايي سعيد ) 4    خانواده عمه سعيد ) 3

  .  پاسخ دهيد82 تا 79هاي  با توجه به اطالعات زير، به سؤال: راهنمايي

        ))))93939393دامپزشكي، دامپزشكي، دامپزشكي، دامپزشكي، ((((

هـا    هر كـدام از پوشـه     . ختلف دارد هاي م    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  CDتر را روي دو       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 نرمDم پوشه حاوي فيلم، از حجم پوشه حج •

 . شود  ذخيره ميDVDباشد، روي يك   كه حاوي عكس نميAپوشه  •

 . C پوشه نهشود  افزار ذخيره مي  پوشه حاوي نرمنه، 2 شماره CDروي  •

 . باشد ، حاوي بازي نميDپوشه  •

 

 به طور قطـع، حـاوي كـدام مـورد           Bرين حجم را داشته باشد، پوشه       ـ اگر پوشه حاوي بازي، بيشت     79
    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  
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  ؟ باشد نميحيح يك از موارد زير، ص  ذخيره شود، كدام1 شماره DVDـ اگر پوشه حاوي فيلم روي 80
  . 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،      2 شماره DVDـ اگر پوشه حاوي فيلم در  81

ها را از راست به چپ و از بيـشترين حجـم بـه كمتـرين                  ير، به تريتب حجم پوشه    يك از موارد ز     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   نداردـ اگر پوشه حاوي بازي كه بيشترين حجم را          82

   شود؟ ك از موارد زير، به طور قطع مشخص ميي 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  
 

  .  پاسخ دهيد86 تا 83ي ها با توجه به اطالعات زير، به سؤال: راهنمايي

        ))))99994444 مهندسي،  مهندسي،  مهندسي،  مهندسي، ----فني فني فني فني ((((

 30 و   20،  15،  10،  5ب، تلفن همراه، تلفن ثابت، گاز و برق منزل فردي بـه يكـي از مبـالغ                  پنج قبض آ  

او قرار است دو قبض را با اينترنت، دو قبض را از طريق خودپرداز و يك قـبض را                   . هزار تومان است  
    :ها در دست است اطالعات زير، در خصوص اين قبض. از طريق مراجعه به بانك پرداخت كند

 . هيچ دو قبضي يكسان نيستمبلغ  •

 هزار تومـان اخـتالف   10شود،  مبلغ قبض تلفن ثابت و قبضي كه با مراجعه به بانك پرداخت مي        •
 . دارند
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 . اند كدام مربوط به آب نبوده اند، هيچ هايي كه اينترنتي پرداخت شده قبض •

 .  هزار توماني، نه اينترنتي پرداخت شده و نه مربوط به تلفن بوده است20قبض  •

 هزار تومان است، بين مبـالغ دو قبـضي اسـت كـه از طريـق خـودپرداز          15مبلغ قبض برق كه      •
 . اند پرداخت شده

 

 هزار تومان بيشتر از مبلغ قبض تلفن همراه باشـد، نحـوه پرداخـت               20ـ اگر مبلغ قبض تلفن ثابت،       83
  هاي زير، به طور قطع مشخص است؟  يك از قبض كدام

  آب، برق، تلفن همراه ) 2     آب، گاز، تلفن ثابت) 1   
  برق، تلفن ثابت ) 4   تلفن همراه  برق، تلفن ثابت،) 3   

  شود، كمترين مبلغ باشد، كدام مورد صحيح است؟  ـ اگر قبض گاز كه توسط خودپرداز پرداخت مي84
  . شود قبض آب، از طريق مراجعه به بانك پرداخت مي) 1   
  . شود داخت ميقبض تلفن همراه، توسط خودپرداز پر) 2   
  . شود قبض برق با مراجعه به بانك پرداخت مي) 3   
  . گيرد پرداخت قبض آب از طريق خودپرداز صورت مي) 4   

 هزار تومان باشد، كدام مورد در خصوص قبض تلفن همراه، لزوماً صحيح             10ـ اگر مبلغ قبض آب،      85
  است؟ 

  . داخت شده استاينترنتي پر) 2  .  توسط خودپرداز پرداخت شده است) 1   
  .  هزار تومان است5مبلغ آن ) 4  .  هزار تومان است30به مبلغ ) 3   

ـ اگر قبض گاز از طريق بانك پرداخت شده باشد، چند قبض از پنج قبض، هم مبلغ آن و هم نحـوه             86
  باشد؟  پرداختشان به طور قطع مشخص مي

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

  .  پاسخ دهيد90 تا 87هاي  زير، به سؤالبا توجه به اطالعات : راهنمايي

        ))))93939393 مهندسي،  مهندسي،  مهندسي،  مهندسي، ----فني فني فني فني ((((

كه سؤال    اين معلم، پس از آن    . پرسد   مي B و   Aهاي    آموز به نام     را از دو دانش    Y و   Xمعلمي، دو سؤال    
X   شنود، سؤال  كند و پاسخ آن را مي     را مطرح ميYهر دو سؤال اين معلم، ممكـن اسـت   . پرسد  را مي

» بلـي «ها، يا كلمـه       آموزان به هر كدام از سؤال       پاسخ دانش . موز پاسخ داده شود   آ  توسط فقط يك دانش   
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اطالعات زيـر، در خـصوص نحـوه     ). كه ممكن است پاسخ صحيح يا پاسخ غلط باشد        (» خير«است يا   
  : ، در دست استB و Aپاسخ دادن 

 ). نه لزوماً صحيح(باشد و  مي» بلي« به سؤالي پاسخ دهد، پاسخش Aاگر  •

 ). و نه لزوماً غلط(است » خير«دهد،   به اولين سؤالي كه جواب ميBپاسخ  •

 . شود حداقل يكي از سؤاالت، صحيح پاسخ داده مي •

آموز، به يكـي از سـؤاالت پاسـخ           باشد، يكي از دو دانش    » خير«اگر پاسخ صحيح هر دو سؤال،        •
 . دهد موز ديگر به سؤال ديگر، پاسخ غلط مي آ صحيح و دانش

 

است، غلط پاسخ داده شود، كدام مورد، به طور قطـع،           » بلي«، كه پاسخ صحيحش     Yؤال  ـ اگر به س   87
    صحيح است؟    

   1 (Aدهد  به يكي از سؤاالت، صحيح پاسخ مي .  
  . است» خير«دهد،   به هر سؤالي كه جواب ميBپاسخ ) 2   
   3 (B به سؤال Xدهد  پاسخ مي .  
   4 (Aدهد  به يكي از سؤاالت، غلط پاسخ مي .  

   به تنها سؤالي كه پاسخ داده، پاسخ غلط بدهد، كدام مورد، لزوماً صحيح است؟ Aـ اگر 88
   1 (B به سؤال Xپاسخ صحيح داده است ، .  
  . بوده است» خير«پاسخ صحيح به هر دو سؤال، ) 2   
  . ، غلط بوده استXپاسخ داده شده به سؤال ) 3   
  .  داده شده است)نه لزوماً صحيح(» بلي«، پاسخ Yبه سؤال ) 4   

 به يك سؤال، صحيح پاسـخ دهـد، كـدام مـورد، در              Bباشد و   » بلي«،  Xـ اگر پاسخ صحيح سؤال      89
  ، لزوماً صحيح است؟ Xخصوص پاسخ داده شده به سؤال 

   1 (A 2  . داده است» بلي« پاسخ (Bبه اين سؤال، پاسخ داده است  .  
   3 (B كدام  هيچ) 4  . داده است» خير« پاسخ  

 پاسخ دهد و پاسخ هر دو نفر نيز صحيح باشـد، كـدام مـورد                Y به سؤال    B و   X به سؤال    Aگر  ـ ا 90
    ؟  نيست لزوماً صحيح    

  . بوده است» خير«، Bپاسخ داده شده توسط ) 2  . بوده است» خير«، Xپاسخ صحيح سؤال ) 1   
   3 (A و Bپاسخ داده شده به سؤال ) 4  . اند ، پاسخ يكسان ندادهX ،»است» بلي .  
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  .  پاسخ دهيد94 تا 91هاي  با توجه به اطالعات زير، به سؤال: راهنمايي

        ))))93939393كشاورزي، كشاورزي، كشاورزي، كشاورزي، ((((

، دو زن، دو ايراني، دو غيرايراني، دو جوان و دو ميانـسال وجـود               ، دو مرد  D و   A  ،B  ،Cدر بين افراد    

  : اطالعات زير، در خصوص اين افراد در دست است. دارند

 .  دو جوان وجود دارد، دو زن وC و A ،Bدر بين سه نفر  •

 . از افراد جوان، يكي ايراني است و يكي غيرايراني •

• B و D هر دو جواننه هر دو ايراني و نه هر دو مرد هستند، نه  . 

 .  يك مرد غيرايراني استCني باشد، را يك جوان ايAاگر  •

    ، هر دو ايراني باشند، كدام مورد، لزوماً صحيح است؟              D و  Aـ اگر   91

  1 (C 2  . مرد جوان است، يك (Bيك زن جوان است ،  .  

  3 (A4  . ، يك زن ميانسال است (Cيك مرد غيرايراني است ، .  

    يك از افراد زير، لزوماً غيرايراني است؟             ، زن جوان ايراني باشد، كدام     Aـ اگر   92

B .I    C .II  D .III  
 

  1 (I و II  2 ( فقطII   3 ( فقطI  4 ( فقطIII  

يك از موارد زيـر، در خـصوص جـوان ايرانـي، لزومـاً       و غيرايراني باشند، كدام هر د   ،B و   Aـ اگر   93

  صحيح است؟ 

  1 (D3  . زن است) 2  .  است (Cمرد است) 4  .  است .  

توانـد     غيرايراني باشند، زن ميانسال غيرايراني، كدام مورد زير، مـي          D يك مرد و     C جوان،   Bـ اگر   94

  باشد؟ 

  D و A) 2  . ايراني باشدتواند غير زن ميانسال، نمي) 1  

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

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

  . اي كه در ابتداي هر دسته سؤال آمده است، پاسخ دهيد دستورالعمل ويژه
را به دقت بخوانيد و جواب هر سؤال را در پاسـخنامه عالمـت              زير  هر كدام از سؤاالت     : راهنمايي

  . بزنيد

 

ام عـدد  به جاي عالمت سـؤال، كـد  . ـ بين اعداد زير، از چپ به راست، ارتباط خاصي برقرار است      95
  )93دامپزشكي، (     بايد قرار بگيرد؟   

?3 4 6 8 9 12 12 16 20 18  

  1 (15   2 (20   3 (18  4 (16  
به جاي عالمت سؤال، عدد مناسـب       . ـ بين اعداد زير، از چپ به راست، ارتباط خاصي برقرار است           96

  )93زبان، (  . را قرار دهيد  
?16 23 28 38 62  

  1 (43  2 (47  3 (51  4 (49  
به جاي عالمت سـؤال، كـدام عـدد    . ـ بين اعداد زير، از چپ به راست، ارتباط خاصي برقرار است      97

  ) 94علوم انساني، (  بايد قرار بگيرد؟     

  ?2 12 60 240 720 

  1 (960  2 (1400  3 (1440  4 (1920  

   عدد بايد قرار بگيرد؟ به جاي عالمت سؤال، كدام. ـ بين اعداد زير، ارتباط خاصي برقرار است98
  ) 93علوم انساني، (  

?24 32 38 62  

  1 (72  2 (70  3 (76  4 (72   

  كميتي : بخش چهارم 
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به جاي عالمت سؤال، كدام عـدد       . ـ بين اعداد زير، از چپ به راست، ارتباطي خاصي برقرار است           99
  ) 94زبان، (  بايد قرار بگيرد؟     

  , , , , , , ?1 3 6 8 16 18  
  1 (36  2 (32  3 (24  4 (20  
بـه جـاي عالمـت      . ـ بين هر سه عدد مطابق شكل، از چپ به راست، ارتباط خاصي وجـود دارد               100

  ) 93علوم پايه، (  سؤال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟        

?  24  14  30  15  8  15  6  2  

 

  1 (30  2 (25  3 (45  4 (40  
به جاي عالمت سؤال، عدد مناسب      . ـ بين اعداد زير، از چپ به راست، ارتباط خاصي برقرار است           101

  ) 93هنر، (  . را قرار دهيد  
3 11 35 107 ?  

  1 (323  2 (254  3 (189  4 (217  
به جاي عالمت سؤال، كدام عـدد       . رقرار است ـ بين اعداد زير، از چپ به راست، ارتباط خاصي ب          102

  )93كشاورزي، (     بايد قرار بگيرد؟   
?41 73 89 97 101  

  1 (105  2 (103  3 (133  4 (109  

بـه جـاي   . ـ بين هر سه عدد متوالي در اعداد زير، از چپ به راست، ارتباط خاصي برقـرار اسـت         103
  )93، پزشكيعلوم (     عالمت سؤال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟       

?2 3 7 18 47 123  

  1 (209  2 (264  3 (322  4 (416  

ـ در شكل زير، بين اعـداد ارتبـاط خاصـي           104
به جاي عالمت سؤال، كـدام عـدد        . برقرار است 

  )94هنر، (  بايد قرار گيرد؟ 
  

 

 

  1 (18  2( 20  3 (22  4 (24   
 

28       6       12      14 

34       ?      26  

52     44  

96  
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به جـاي   . ر است ـ بين اشكال و اعداد زير، ارتباط خاصي برقرا        105
  )94 مهندسي، -فني (  عالمت سؤال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟ 

  1 (24  
  2 (14    
  3 (18    
  4 (22   

 

 

به جاي عالمـت سـؤال، كـدام    . ـ بين هر دسته از اعداد، در شكل زير، ارتباط خاصي برقرار است           106
  )94دامپزشكي، (  عدد بايد قرار بگيرد؟      

  
  
  
  

 

  1 (3  2 (5  3 (9  4 (14  
  ـ در شكل زير، به جاي عالمت سؤال، كدام عدد بايد قرار گيرد؟107

45  9  125  25  

  6  30  ؟  65

  1 (13  2 (33  3 (39  4 (49   
 

متن زير را به دقت بخوانيد و براساس اطالعات موجود در جدول و نمـودار داده شـده،                  : راهنمايي
  . پاسخ دهيد 109 و 108هاي  به سؤال

        ))))93939393زبان، زبان، زبان، زبان، ((((

الت پستي سه منطقه، به تفكيك نوع محموله در يك دوره زماني مشخص، طبـق جـدول                 ـ تعداد محمو  
اي زيـر،     همچنين نمـودار دايـره    . اطالعات مربوط به دو مورد در جدول، در دست نيست         . باشد  زير مي 

  . ها چند درصد است ها نسبت به كل محموله دهد كه درصد هر كدام از انواع محموله نشان مي
  
  
  

 

  عادي  سفارشي  پيشتاز  

  370  630  420  1منطقه 

  505    505  2منطقه 

    280  105  3منطقه 

 

 پيشتاز
 عادي

 سفارشي

25% 

45% 

30% 

2

3

5

6

7

12

17

?

4  7    3  6  

1  32    30  2  

          

  5  48    40  ؟

8  2    3  6  
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    ، چند محموله است؟      3هاي پستي منطقه     حموله ـ كل م 108
  1 (764  2 (979  3 (864  4 (746  
    ، از نوع سفارشي بوده است؟       2هاي منطقه     ـ تقريباً چند درصد از محموله      109
  1 (3/48  2 (6/44  3 (6/46  4 (2/52  

 

ـ   متن زير را به دقت بخوانيد و بر اساس اطالعات موجود در نمودار زير،             : راهنمايي هـاي   ؤال بـه س
  .  پاسخ دهيد111 و 110

        ))))93939393علوم انساني، علوم انساني، علوم انساني، علوم انساني، ((((

، تعداد كارمندان هر بخـش      )البته به طور ناقص   (جدول سمت راست    . اي داراي سه بخش است      ـ اداره 
اي سمت چپ، درصد تعـداد كارمنـدان داراي مـدرك             ها و نمودار دايره     به تفكيك مدرك تحصيلي آن    

ند را نسبت به كل دارندگان مـدرك كارشناسـي نـشان            كارشناسي كه در هر بخش مشغول به كار هست        
  .  درصد از كارمندان هر بخش، داراي مدرك باالي كارشناسي هستند60همچنين . دهد مي
 

 

  باالي كارشناسي  كارشناسي  ِ كارشناسي  زير  
    30  110  بخش اول

  198  42    بخش دوم

      12  بخش سوم

 

 

 

  از كارمندان بخش سوم، داراي مدرك تحصيلي باالتر از كارشناسي هستند؟ ـ چند نفر 110
  1 (90  2 (120  3 (100  4 (80    

، در بخش اول كـار      نيستندـ تقريباً چند درصد از كارمنداني كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي            111
  كنند؟  مي
  1 (35%  2 (65%  3 (45%  4 (55%  

 

25%  

35%  

40%  

  بخش اول

  بخش دوم

  بخش سوم
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يد و براساس اطالعات موجود در جدول و نمـودار داده شـده،             متن زير را به دقت بخوان     : راهنمايي
  .  پاسخ دهيد113 و 112هاي  به سؤال

        ))))93939393هنر، هنر، هنر، هنر، ((((

 و جدول زير، نسبت به كارمنـدان زن بـه           E و   A  ،B  ،C  ،Dـ نمودار زير، تعداد كارمندان پنج شركت        
  . دهد ها نشان مي مرد را در اين شركت

001

05

06

75

04

ت
شر"

A

ت
شر"

B

ت
شر"

C

ت
شر"

D

ت
شر"

E

هنسبت زن به مردهنام شر"ت

A

B

C

D

E

به 32

57

3

به

3به

به5

به 32

7

  
  

  ، زن هستند؟ D و Bهاي  ن شركتـ تقريباً چند درصد از كارمندا112
   1 (9/46  2 (5/45  3 (5/54  4 (1/53  

  كنند؟   كار ميE و Aهاي  ـ تقريباً چند درصد از كارمندان مرد، در شركت113
   1 (8/36  2 (9/71  3 (3/33  4 (2/44  

 

متن زير را به دقت بخوانيـد و براسـاس اطالعـات موجـود در جـدول داده شـده، بـه                      : راهنمايي
  .  پاسخ دهيد115 و 114ي ها سؤال

        ))))93939393، ، ، ، علوم پزشكيعلوم پزشكيعلوم پزشكيعلوم پزشكي((((

 هـزار تومـان پـول از مـشتريان         315ـ يك فروشگاه لوازم پزشكي، پس از فروش چهار نـوع جـنس،              
اي، درصد پول دريافتي از فروش هر جنس را نـسبت بـه كـل پـول                   نمودار دايره . دريافت نموده است  

 كه هر جنس با چند درصد سود فروخته شـده  دهد همچنين جدول زير، نشان مي   . دهد  دريافتي نشان مي  
  . پاسخ دهيد115 و 114هاي   به سؤال با توجه به اطالعات داده شده،. است
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دلايرصد سودهنام جنس

جنس1

جنس2

جنس3

جنس4

25

20

12

8

%20

%30

%40

%10

ج

ع4
هنو

س
ن

ج
هنوع1 س

ن

جنس هنوع2

س هنوع3
جن

  
 

  ، چند تومان سود كرده است؟ 2فروشگاه، از فروش جنس نوع ـ فروشنده 114
  1 (3,375  2(  10,500  3( 3,150  4 (7,000  

   هزار تومان بوده است؟ 5ـ سود حاصل از فروش كدام نوع جنس، كمتر از 115
  1 (4  2 (1  3 (3  4 (2   
 درصـد افـزايش     20اگر قيمت خريـد     . كند   درصد سود مي   80اي از فروش محصولي       ـ فروشنده 116

  )94زبان، (  ت بماند، سود جديد چه كسري از قيمت فروش خواهد بود؟               يابد و قيمت فروش ثاب     

  1 (
1

2
  2 (

1

3
  3 (

1

4
  4 (

1

5
  

به تعداد دلخواه در اختيـار      كيلوگرم، از هر كدام      50 كيلوگرم و    10 كيلوگرم،   1هايي با وزن      ـ وزنه 117
  )94هنر، (   كيلوگرم را ساخت؟       67ها،    توان با اين وزنه    به چند طريق مي   . داريم
  1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  
جـا   آموزي در محاسبه ميانگين سه عدد دو رقمي، اشـتباهاً ارقـام يكـي از اعـداد را جابـه      ـ دانش 118
  )93زبان، (   ميانگين اصلي اختالف خواهد داشت؟         ميانگين به دست آمده، حداكثر چقدر با          . نويسد  مي
  1 (24  2 (48  3 (27  4 (36  
تـرين عـدد را بـا صـفر           اگر كوچـك  . باشد   مي 18 عدد صحيح مثبت و غيرصفر برابر        4ـ ميانگين   119

  يك از موارد زير، در خصوص ميزان كاهش ميانگين، صحيح است؟  جايگزين كنيم، كدام

  )93علوم انساني، (   
  كدام  هيچ) 4  5/4كمتر از ) 3  5/4بيشتر از ) 2   5/4بر با برا) 1  
كدام عـدد را حـذف كنـيم تـا ميـانگين            .  را در نظر بگيريد    400 تا   300 بين   7هاي عدد     ـ مضرب 120

  )93كشاورزي، (  اعداد، قبل از حذف آن عدد و پس از حذف آن عدد، برابر باشند؟              
  . ود نداردچنين عددي بين اعداد ذكر شده، وج) 2    343) 1  
  3 (350    4 (357   

40% 

20% 10% 

30% 

 2جنس نوع 

ج
ع  
نو
س 

ن
1
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 نهـال اضـافه   3 تايي تقـسيم كنـد،   4هاي  ها را به دسته وي اگر آن  . ـ كشاورزي تعدادي نهال دارد    121
اگـر ايـن    .  نهال كم خواهد آمـد     2 تايي تقسيم كند، براي تكميل دسته آخر،         5هاي    اگر به دسته  . آيد  مي

  )93كشاورزي، (  داد نهال ممكن است اضافه بيايد؟           تايي تقسيم كند، چه تع      6هاي   ها را به دسته    نهال
   3) 4  صفر ) 3  2) 2  4) 1   

.  اسـت 8 بـه  3 و نسبت افراد بيمار بـه افـراد سـالم    5 به 2ها به مردها   ـ در يك جامعه، نسبت زن     122
  )93، ، هنرعلوم پزشكي(  حداقل چه كسري از افراد سالم، زن هستند؟          

  1 (35

77
  2 (1

22
  3 (1

77
  4 (1

56
  

ها را از كوچك به بزرگ مرتـب كنـيم، اخـتالف هـر دو عـدد                    عدد متمايز داريم كه اگر آن      14ـ  123
  است؟ترين عدد كدام  كوچك. باشد  مي75ميانگين اين اعداد برابر . شود  مي6متوالي برابر 

  )93علوم پزشكي، (   
  . توان تعيين كرد نمي) 4  36) 3  48) 2  42) 1  

 

و ديگـري در سـتون      » الف«، شامل دو مقدار يا كميت است، يكي در ستون           ت زير سؤاال: 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 بزنيد1تر است، در پاسخنامه گزينه  بزرگ» الف« اگر مقدار ستون ••••
  .  را عالمت بزنيد2تر است، در پاسخنامه گزينه  بزرگ» ب« اگر مقدار ستون ••••
  . را عالمت بزنيد3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزينه » ب«و » الف« اگر مقادير دو ستون ••••
  » ب«و  » الـف «اي را بين مقادير دو ستون         داده شده در سؤال، نتوان رابطه      اگر بر اساس اطالعات      ••••

  .  را عالمت بزنيد4   تعيين نمود، در پاسخنامه گزينه 
 

  )93علوم انساني، (  .  دهد ـ كاري را علي دو روزه و همان كار را حسين سه روزه انجام مي              124

  ب    الف
مقداري از كار را كه علي و 

 در نصف حسين به همراه هم
  .دهند روز انجام مي

 
 
  

مقداري از كار را كه حسين 
در يك روز و نيم انجام 

  .دهد مي
  . ايم  االضالع برابر همان اضالع ساخته هايي متساوي الزاويه، مثلث ـ روي اضالع يك مثلث قائم125

  )93علوم پايه، (  
  ب    الف

االضالع  مساحت مثلث متساوي
  تر بزرگ

  
  

  و مثلث هاي د مجموع مساحت
  تر االضالع كوچك متساوي
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ترين  ـ فردي با گره زدن دو سر نخي كه طول آن نامعلوم است و پيچيدن آن به دور سه ميخ، بزرگ                    126
سپس با همان نخ، اما اين مرتبه به صورت دوال، عمل بـاال را              . سازد  االضالع ممكن را مي     مثلث متساوي 

  ) 94زبان، (  .  دهد   مجدداً انجام مي 
  ب    الف

درصد كاهش مساحت 
  ها مثلث

  75 %  

نسبت قطر مربع كوچك به قطر مربع متوسط،        . ـ سه مربع كوچك، متوسط و بزرگ در اختيار داريم         127
  )94علوم انساني، (   . است5 به 4 و نسبت قطر مربع متوسط به قطر مربع بزرگ، 3 به 2

  ب    الف
اختالف مساحت مربع بزرگ و 

  مربع متوسط
 
  

مربع متوسط اختالف مساحت 
  و مربع كوچك 

 طوري پر شوند كه در هيچ سطر و سـتوني،           3 تا   1هاي جدول زير، قرار است توسط اعداد          ـ خانه 128
  )93زبان، (   .يك عدد تكرار نشود    

  z 1  

y 3    
    x 

 

  ب    الف

x y z+ ++ ++ ++ +    xyz  
اه قطرهايش و خطوطي كه وسط اضالع روبـروي آن را بـه يكـديگر    ـ شكل زير، مربعي را به همر 129

  )93هنر، (  .  دهد وصل كرده است، نشان مي     

  
 

  ب    الف
  هاي  ها و مستطيل تعداد مربع

  موجود در شكل
  

  الزاويه  هاي قائم نصف تعداد مثلث
  موجود در شكل
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آن و تعـداد اعـداد      تـر از       كوچـك  5 عددي دورقمي است كه تعداد اعداد دورقمي مـضرب           Xـ  130
 عددي دورقمي است كـه تعـداد        yهمچنين  . تر از آن، با يكديگر برابر هستند         بزرگ 5دورقمي مضرب   

تر از آن، با يكـديگر         بزرگ 3تر از آن و تعداد اعداد دورقمي مضرب            كوچك 3اعداد دورقمي مضرب    
  )93علوم پزشكي، (  .  برابر هستند 

  ب    الف
x     y 

 
 

 

هـر يـك از     . شـود   هايي از نوع تجسمي را شامل مي        خش از آزمون استعداد، سؤال    اين ب : راهنمايي
  .  را به دقت بررسي نموده و جواب صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيد6 تا 1هاي  سؤال

 

بـه جـاي    . ، ارتباط خاصي بين الگوها از چپ به راست وجود دارد          6 تا   1هاي    در سؤال : راهنمايي
  بايد قرار بگيرد تا اين ارتباط حفظ شود؟ ) 4 تا 1موارد (عالمت سؤال، كدام الگو 

  ـ1

     
 

                              
 

               4 (              3(              2(             1(  
 

  ـ 2
        

  
  
  
 
 

 

 

 

 

  )ويژه گروه فني و مهندسي(تجسمي : چهارم بخش 

? 

?

(1 (2 (3 (4
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  ـ 3

                
 

 

                                    
                 4 (               3 (               2 (             1(  

 

  ـ 4

         
  

 

                               
 

            4 (             3 (              2 (             1(  
  ـ 5

        
 
 

                                         
 

            4 (            3(              2 (            1(  

? 

?  

? 



 45      ـ محمد وكيلي خواه هادي مسيح

 

 

www.masihkhah.com 

  ـ 6
     

  
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 درجه در   90اين الگو قرار است هر بار       . ، الگويي ارائه شده است    7در سمت چپ سؤال     : راهنمايي
هاي درون الگو بر اثر جاذبـه زمـين بـه پـايين               گرد بچرخد و بعد از چرخش، مربع        جهت پادساعت 

كه الگو، سـه مرتبـه        پس از آن  .  درجه بعدي انجام شود    90سقوط كرده و بعد از پايداري، چرخش        
، وضعيت نهايي را نشان خواهـد       4 تا   1يك از موارد      اي را انجام بدهد، كدام       درجه 90اين چرخش   

  داد؟ 
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) الگوي پـاييني  (اگر الگوي دوم    . كند  هار مرحله تغيير مي   ، الگوي بااليي در چ    8در سؤال   : راهنمايي
 4 تـا    1يـك از مـوارد        نيز به همين طريق تغيير نمايد، اين الگو نهايتاً بعد از تغيير چهارم، به كـدام               

    تبديل خواهد شد؟
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 چرخانـدن   كودكي بـا  . ، در سمت چپ، چهار الگوي مقوايي ارائه شده است         9در سؤال   : راهنمايي
يـك از     كدام. سازد  هايي را مي    ها به يكديگر، طرح     و چسباندن آن  )  پشت و رو كردن    نه(اين الگوها   
   ساخته شود؟ تواند نمي، )4 تا 1موارد (موارد زير، 

  ـ 9
  

 

 

 

 

  2 (  1(  
 

              
2

         
  4 (  3 (  

?

D

A

E

B C

B D

A

C E E

C B

D A A B

CD

E

EC

DA

B

(1 (2 (3 (4

?

D

A

E

B C

B D

A
C E E

C B

D A

A B
CD

E

EC

DA

B



 47      ـ محمد وكيلي خواه هادي مسيح

 

 

www.masihkhah.com 

توانـد بـاز    سمت راست، چند مورد مـي ، از چهار الگوي ارائه شده در كادر 10در سؤال  : راهنمايي
  شده مكعب مستطيل سمت چپ باشد؟ 
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اي كه در كنار آن قرار گرفته، نـشان   ، در سمت چپ، يك الگو به همراه آينه  11در سؤال   : راهنمايي
يك از موارد     اه كنيم، كدام  در آينه، به الگو نگ    ) عمود بر صفحه كاغذ   (اگر از روبرو    . داده شده است  

     ديده خواهد شد؟4 تا 1
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 مكعب كوچك   9اين الگو از به هم چسبانده شدن        . ، الگويي ارائه شده است    12ل  در سؤا : راهنمايي
يافتـة الگـو      ، دوران 4 تـا    1يـك از مـوارد        كـدام . يكسان ساخته شده و سطح آن رنگ شده اسـت         

   باشد؟ تواند نمي
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