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حل سواالت منتخب
بخش اول :درك مطلب
پاراگراف 1
سكته مغزی يكي از شايعترين بیماریهاست كه منجر به ناتواني ميگردد .اين بیماری تأثیر زيادی هم بر بیمار و هم بر خانواده بیمار كه
نقش مراقبتي و حمايتي از بیمار را دارند ،ميگذارد .حدود  80درصد از بیماران مبتال به سكته مغزی ،بعد از بستری و بازتواني اولیه از
بیمارستان مرخص ميگردند و در انجام فعالیتهای روزمره ،وابسته به اعضای خانواده خود ميشوند و عمدتاً بار سنگین مراقبت از اين
بیماران بر دوش خانوده قرار ميگیرد ] 1[ .بسیاری از اين بیماران ،بعد از ترخیص از بیمارستان ،در منازل تحت مراقبت قرار ميگیرند و به
خاطر ارزشهای اجتماعي ،يكي از منابع مهم مراقبتي از اين افراد ،خانوادههای آنها ميباشد .عملكرد اصلي خانواده ،بايد برآوردن نیازهای
فردی اعضاء باشد ] 2[ .در هنگام وارد شدن صدمه شديد به يكي از اعضای خانواده ،اين نیازها ممكن است به شكل فشار فزايندهای برای
منابع و وقت در خانواده درآيد .تغییرات پس از سكته مغزی ،حاد هستند و مراقبتكننده بايد خود را با تغییرات ناشي از سكته مغزی
سازگار كند و شیوه زندگي خود را نیز به سمت ارائه مراقبت تغییر دهد .از آنجا كه سكته مغزی يك رويداد غیرمنتظره است ،اعضای
خانواده معموالً به طور ناگهاني و بدون آمادگي قبلي ،در نقش مراقبتكننده از بیمار قرار ميگیرند .طبیعي است وقتي يكي از اعضای
خانواده به بیماری مهلك و ناتوانكنندهای مبتال ميشود ،ساير اعضاء واكنشهايي نشان ميدهند كه در هر مرحله ،عاليم آن متفاوت و
اغلب شامل آشفتگي هیجاني و عاطفي ،گیجي و بهت ،عصبانیت و خشم ،احساس درماندگي ،كمحوصلگي ،گريه كردن ،مشغولیت ذهني و
اختالل در خواب و اشتهاست .مراقبین خانوادگي به عنوان افراد در معرض خطر و بیماری ،فشار زيادی را متحمل ميشوند .مطالعات انجام
شده در ساير كشورها حاكي از آن بوده كه اكثر مراقبتكنندگان از بیماران مبتال به سكته مغزی ،دچار احساس فرسودگي ،تنهايي،
افسردگي ،كاهش سالمت جسمي و رواني ميشوند .فرسودگي مراقبتكنندگان ،منجر به كاهش كیفیت زندگي آنها و كاهش كیفیت ارائه
مراقبت توسط آنها ميشود .فرسودگي مراقبتكننده ،يك اصطالح كلي است كه توصیفكننده بار روحي ـ رواني ،جسمي و مالي ناشي از
مراقبت ميباشد كه بر مراقبتكننده تحمیل ميشود .در حقیقت فرسودگي مراقبتكنندگان ،اشاره به سطح بااليي از استرس دارد كه
ممكن است توسط مراقبتكنندگان تجربه شود]3[ .
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فرسودگي در مراقبین به دو دسته تقسیم ميشود :فرسودگي ذهني و فرسودگي عیني.
فرسودگي عیني به اثرات منفي بیماری بر مراقبین ،بهخصوص مراقبین اصلي اطالق ميشود كه شامل
مواردی عیني مانند اختالل در روابط خانوادگي ،محدوديت در فعالیتهای اجتماعي ،كار و تفريح ،مشكالت
مالي و مشكالت جسمي است .فرسودگي ذهني به واكنشهای هیجاني مراقبین نسبت به فرد بیمار و
مراقبت از وی گفته ميشود كه شامل مواردی مانند فشار رواني ،احساس از دست دادن ،فقدان و افسوس
است .اطالعات و آمار دقیقي در مورد سالمت جسمي و روحي مراقبتكنندگان از بیماران دچار سكته مغزی
در كشور ما وجود ندارد .الزم به ذكر است كه متأسفانه در حال حاضر در كشور ما ،بیماران مبتال به سكته
مغزی ،بعد از ترخیص از بیمارستان ،تحت حمايت اجتماعي هیچ سازمان و يا انجمني قرار نميگیرند ]4[ .اين
در حالي است كه بسیاری از اين بیماران ،نیازمند خدمات مهمي در رابطه با تأمین نیازهای ادراری (سونداژ و
 )...و دفعي ،نیازهای غذايي ،تكلم ،پیشگیری از زخم بستر ،فیزيوتراپي و غیره ميباشند و بار سنگین اين
مسئولیتها بر عهده مراقبتكنندگان از اين بیماران قرار ميگیرد .عليرغم شیوع باالی سكته مغزی و
احتمال بالقوه فرسودگي در مراقبان آنها ،تا كنون در كشور ما اين موضوع مورد توجه پژوهشگران قرار
نگرفته است و هیچگونه آمار و ارقام مستند و رسمي در اين خصوص در دست نميباشد.
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كداميك از موارد زير ،به بهترين وجه ،ساختار متن را مشخص ميسازد؟
 )1يك بيماري خاص مورد اشاره قرار گرفته و راههاي صحيح مقابله با آن به اختصار توضيح داده ميشود.
 )2پديدهاي نوظهور در حوزه سالمت جسمي توصيف ،ابعاد روحي و رواني آن با جزييات تبيين و درستي
روش جاري مقابله با آن به چالش كشيده ميشود.
 )3به معضلي در حوزه سالمتي اشاره و اثرات آن ،به ويژه بر افراد ديگر ،توضيح داده ميشود.
 )4پديدهاي فردي ـ اجتماعي توصيف ميشود و تعريف و انواع آن مورد اشاره قرار ميگيرد.
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بهترين جا برای قرار دادن جمله زير در متن كه با شمارههای [ ]3[ ،]2[ ،]1و [ ]4مشخص شدهاند،
كدام است؟
«به عنوان مثال ،فرد برای مراقبت از يك بیمار مبتال به بیماری مزمن ممكن است عوامل
استرسزايي مانند فشار مالي ،كنترل و درمان عاليم و نشانههای فردی ،رويارويي با بحرانها ،از
دست دادن دوستان و يا از دست دادن صمیمیت را تجربه كند».
]3[ )4
]1[ )3
]1[ )2
]4[ )1
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كداميك از موارد زير ،بهتر از بقیه موارد ،رابطه بین دوجملهای كه در پاراگراف دوم ،زير آنها خط
كشیده شده است را نشان ميدهد؟
 )2معلول ـ علت
 )1مشكل ـ راه حل
 )4فرضيه ـ تأييد
 )3نتيجهگيري اوليه ـ نقض آن
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رمز گاوصندوق يكي از رمزهای مهمي است كه همیشه بايد در خاطر داشته باشید .تمام
گاوصندوقها با رمزهای پیشفرض و آزمايشي به فروش ميرسند و نكته همین جاست كه خیليها
اين رمزهای كارخانهای را تغییر نميدهند؛ گاوصندوق را همانطور كه خريدهاند ،استفاده ميكنند و
اين ،يعني دادن يك امتیاز ويژه به سارقان.

كدام مورد ،در صورتي كه صحیح فرض شود ،استدالل فوق را تقويت ميكند؟
 )1برخي افراد كه حافظه ضعيفي دارند ،رمز گاوصندوق خود را به راحتي فراموش ميكنند و مجبور ميشوند آن را براي
رمزگشايي به كارخانه مربوطه ببرند.
 )2بسياري از گاوصندوقها ،همراه با يك رمز اوليه كه در پاكتي مهر و موم شده قرار دارد ،به خريدار يا نماينده او تحويل
داده ميشوند.
 )3كارخانههاي ساخت گاوصندوق ،رمز ثابتي براي توليدات خود ميگذارند كه بر عموم مشخص است.
 )4امروزه به دليل رشد فناوري ،سارقان به وسايلي دسترسي دارند كه كار رمزگشايي هر وسيلهاي را بسيار آسان كرده است.
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در مطالعهای كه پژوهشگران آمريكايي به مدت  20سال روی  65هزار زن انجام دادهاند ،معلوم شده است
كه مصرف منظم ماهي ،ناشنوايي در سنین پیری را كم ميكند .در اين تحقیقات ،عادات غذا خوردن و
موارد كاهش طبیعي شنوايي آنها مورد بررسي قرار گرفت .يكي از مهمترين نتايج نشان داد افرادی كه
حداقل دو وعده ماهي (از هر نوع) در هفته ميخورند ،خطر از دست دادن شنوايي آنها 20 ،درصد كاهش
پیدا ميكند .البته اين نتیجه ،نسبت به زناني است كه هرگز ماهي نميخورند يا بهندرت ماهي ميخورند.
هر چند ناشنوايي ،بسیار معمول و مرتبط با سن است ،اما مصرف ماهي ميتواند آن را به تأخیر بیاندازد.
كدام مورد ،در صورتي كه صحیح فرض شود ،درستي نتیجهگیری متن را بهتر از بقیه ،تضعیف ميكند؟
 )1بسياري از آنهايي كه در پژوهش مورد اشارة متن شركت كردند ،در اكثر اوقات ،بيش از دو وعده در هفته از ماهي مصرف
ميكردند.
 )2بين زناني كه در رژيم خود از ماهي استفاده ميكردند و آنهايي كه اصالً ماهي نميخوردند ،اختالف چشمگيري به لحاظ
شغل و سبك زندگي وجود نداشت.
 )3آنهايي كه در رژيم غذايي خود ماهي ميگنجانند ،تمايل بيشتري از ديگران به ورزش كردن دارند كه اين امر ،خود موجب
حفظ سالمتي بدن در جنبههاي مختلف ميشود.
 )4از تمام آنهايي كه قرار بود در پژوهش مورد اشاره شركت داده شوند ،قبل از شروع پژوهش ،آزمايش شنواييسنجي به
عمل آمد و مشخص شد كه اختالفي ميان هيچكدام از آنان ،از اين لحاظ وجود ندارد.
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در ده سال گذشته ،پیشرفتهايي در زمینه تجهیزات كوهنوردی صورت گرفته و اين پیشرفتها ورزش
كوهنوردی را برای كوهنوردان ،ايمنتر و لذتبخشتر كرده است .اما عليرغم اين پیشرفتها ،تعداد
آسیبهای گزارش شده در اين ورزش ،دو برابر شده است.
در صورتي كه تمامي اطالعات فوق ،صحیح فرض شود ،كداميك از موارد زير ،تضاد بیان شده را توجیه
ميكند؟
 )1كوهنوردانزياديبهاتكايتجهيزاتجديد،دستبهكارهاييزدندكهمهارتالزمبرايانجامآنهارانداشتند.
 )2اگرچهميزانجراحتهايكوهنورديافزايشيافته،وليتعدادتلفاتجانياينورزشتغييرينكردهاست.
 )3برخيازآسيبهايكوهنورديبهدليلشرايطآبوهواييغيرقابلپيشبينيرخميدهند.
 )4ورزشكوهنورديعليرغماينكهورزشيخطرناكاست،بهكوهنوردانباتجربهآسيبوجراحتواردنميكند.
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شكل زير ،چهار سالن  C ،B ،Aو  Dدر يك نمايشگاه را نشان ميدهد كه دو
سالن مطابق شكل ،دو در و دو سالن ديگر ،دارای تنها يك در ميباشند.
هر كدام از اين سالنها ،مربوط به يكي از موارد پوشاك ،صنايع دستي ،مواد
غذايي و لوازم خانگي ميباشند .اطالعات و محدوديتهای زير ،موجود است.
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•
•
•
•

سالن لوازم خانگي دو در دارد.
سالن صنايع دستي يا يك در دارد يا  Cاست.
سالن  Bمربوط به پوشاك نميباشد.
سالنهای پوشاك و مواد غذايي ،درِ روبروی يكديگر ندارند.
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اگر سالنهای لوازم خانگي و مواد غذايي درِ روبروی هم داشته باشند ،كداميك
از موارد زير ،لزوماً صحیح است؟
 )1سالن  Cحاوي مواد غذايي است.
 )2سالن پوشاك دو در دارد.
 )3سالن مواد غذايي دو در دارد.
 )4سالن صنايع دستي ،درِ روبروي سالن لوازم خانگي دارد.
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اگر سالن  Dمربوط به صنايع دستي باشد ،كدام دو سالن ،درهای روبروی
يكديگر دارند؟
 )2مواد غذايي و پوشاك
 )1مواد غذايي و A
 )4پوشاك و صنايع دستي
 )3پوشاك و لوازم خانگي
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پدر يك خانواده ،پنج فقره چك از دسته چك خود ،به شمارههايي كه سه رقم
آخر آنها از  401تا  405ميباشد ،به ترتیب شماره از دسته چك جدا كرده و
برای يكي از موارد «خريد خودرو»« ،خريد كولر»« ،شهريه دانشگاه دختر»،
«شهريه مدرسه پسر» و «كمك به يك مؤسسه خیريه» صادر ميكند .اين
چكها در زمانهای مختلفي وصول ميشوند.
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در خصوص اين پنج فقره چك ،اطالعات زير در دست است:
• چك با سه رقم آخر  ،404مربوط به هیچكدام از شهريهها نميباشد.
• چكهای مربوط به خريد ،به طور متوالي وصول شدهاند.
• چك خريد كولر دقیقاً پس از چك با سه رقم آخر  403و دقیقاً قبل از چك
كمك به مؤسسه خیريه وصول شده است.
• بعد از چك با سه رقم آخر  ،402فقط چك شهريه مدرسه پسر خانواده وصول
ميشود.
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اگر اولین چك صادر شده ،دومین چك وصول شده باشد ،سه رقم آخر شماره
چك مربوط به كمك مؤسسه خیريه كدام است؟
405 )4
404 )3
403 )2
402 )1
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اگر آخرين چك صادره ،اولین چك وصول شده باشد ،چك با سه رقم آخر ،401
مربوط به كدام مورد بوده است؟
 )2شهريه دانشگاه دختر
 )1خريد كولر
 )4كمك به مؤسسه خيريه
 )3شهريه مدرسه پسر
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يك دامدار تعدادی گاو و گوسفند نر و ماده ـ از هر نوع و جنس ـ حداقل يك رأس دارد .در
خصوص تعداد گاو و گوسفندهای نر و ماده ،اطالعات زير در دست است:
• تعداد گاوهای نر از تعداد گاوهای ماده ،بیشتر است.
• تعداد دامهای نر 4 ،رأس از تعداد دامهای ماده كمتر است.
• دامدار حداكثر  9دام ماده دارد.
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اگر دامدار سه رأس گوسفند نر داشته باشد ،چند رأس گاو نر دارد؟
 )3دقيقاً 2
 )2دقيقاً 1
)1حداقل 3
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دامپزشكي94 ،

حل سواالت منتخب
بخش سوم :تحليلي

اگر تعداد گاوهای ماده ،دو رأس بیشتر از گوسفندان نر باشند ،دامدار چند گوسفند ماده دارد؟
8 )4
7 )3
5 )2
6 )1

www.masihkhah.com
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دامپزشكي94 ،

9/28/2015

حل سواالت منتخب
بخش چهارم :كميتي

بین اعداد زير ،از چپ به راست ،ارتباط خاصي برقرار است .به جای عالمت سؤال ،كدام عدد بايد
قرار بگیرد؟
3
4
6
8
9 12 12 16
? 20 18
15 )1

20 )2

18 )3

16 )4

كشاورزي93 ،

www.masihkhah.com

حل سواالت منتخب
بخش چهارم :كميتي

بین اعداد زير ،از چپ به راست ،ارتباط خاصي برقرار است .به جای عالمت سؤال ،عدد مناسب را
قرار دهید.
16
23
28
38
؟
62
43 )1

47 )2

www.masihkhah.com
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51 )3

49 )4

زبان93 ،

9/28/2015

حل سواالت منتخب
بخش چهارم :كميتي

بین اعداد زير ،از چپ به راست ،ارتباط خاصي برقرار است .به جای عالمت سؤال ،كدام عدد بايد
قرار بگیرد؟
2
12
60
240
720
؟
960 )1

1400 )2

1440 )3

1920 )4

علوم انساني94 ،

www.masihkhah.com

حل سواالت منتخب
بخش چهارم :كميتي

بین اعداد زير ،از چپ به راست ،ارتباط خاصي برقرار است .به جای عالمت سوال ،كدام عدد قرار
بگیرد؟
1
3
6
8
16
18
؟
36 )1

32 )2
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24 )3

20 )4

زبان93 ،

9/28/2015

حل سواالت منتخب
بخش چهارم :كميتي

بین هر سه عدد مطابق شكل ،از چپ به راست ،ارتباط خاصي وجود دارد .به جای عالمت سؤال،
كدام عدد بايد قرار بگیرد؟

30 )1

25 )2

45 )3

40 )4

علوم پايه93 ،

www.masihkhah.com

حل سواالت منتخب
بخش چهارم :كميتي

در شكل زير ،بین اعداد ارتباط خاصي برقرار است .به جای عالمت سؤال ،كدام عدد بايد قرار
گیرد؟

18 )1

20 )2
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22 )3

24 )4

هنر94 ،

9/28/2015

حل سواالت منتخب
بخش چهارم :كميتي

بین هر دسته از اعداد ،در شكل زير ،ارتباط خاصي برقرار است .به جای عالمت سؤال ،كدام عدد
بايد قرار بگیرد؟

3 )1

5 )2

9 )3

14 )4

دامپزشكي94 ،

www.masihkhah.com

حل سواالت منتخب
بخش چهارم :كميتي

در شكل زير ،به جای عالمت سؤال ،كدام عدد بايد قرار گیرد؟

13 )1

33 )2

www.masihkhah.com
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39 )3

49 )4

كشاورزي94 ،

9/28/2015

حل سواالت منتخب
بخش چهارم :كميتي

وزنههايي با وزن  1كیلوگرم 10 ،كیلوگرم و  50كیلوگرم ،از هر كدام به تعداد دلخواه در اختیار
داريم .به چند طريق ميتوان با اين وزنهها 67 ،كیلوگرم را ساخت؟
6 )1

8 )3

7 )2

9 )4

هنر94 ،
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با تشكر
هادي مسيح خواه
www.masihkhah.com
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