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  مقدمه 
ه يك آزمون استاندارد براي سنجش استعداد فرد جهت تحصيل و فعاليت در رشـت             » استعداد و آمادگي تحصيلي   «

در . سـنجد هاي مختلفي است كه هر يك، ابعادي از شخصيت فرد را مي         اين آزمون داراي بخش   . باشدمديريت مي 
اين آزمون هوش، سرعت عمل، تسلط داوطلب بر مباني رياضيات و نيـز قـدرت درك و تحليـل متـون پيچيـده و          

 Toeflي ماننـد    يها شورها در حد آزمون   استعداد و آمادگي تحصيلي در اكثر ك      . گيردطوالني مورد ارزيابي قرار مي    
شركت در آن بـراي متقاضـيان ادامـه تحـصيل در مقـاطع كارشناسـي ارشـد و             .  شناخته شده است   IELTSو يا   

  . هاي مديريت يك ضرورت استدكتراي رشته
 

  GMATالمللي آزمون بين
GMAT در واقع مخفف Graduate Management Admission Testاره شد، همانطور كه اش.  استGMAT 

 المللي است كه براي سنجش استعداد و آمادگي داوطلبـان تحـصيل در رشـته            آزموني شناخته شده در سطح بين     
 يك درس و يا رشته مشخص امتحـاني         GMATتوان گفت كه    به جرات مي  . گيرد  مديريت مورد استفاده قرار مي    

وزه مـواردي كـه مـورد سـوال قـرار           ح. باشدد مي هاي پايدار افرا  نيست، بلكه هدف از برگزاري آن سنجش توانايي       
از . شـود گيرد، طيف وسيعي از مباحث مقدماتي رياضي، هوش، منطق و آئين نگارش و ويرايش را شـامل مـي                   مي

باشد، عمالً ميزان تسلط داوطلبـان بـر زبـان انگليـسي      آنجا كه در آزمون بين المللي سواالت به زبان انگليسي مي        
  .شودنيز ارزيابي مي

بخـش  . باشـد مـي ) Verbal(و كالمـي  ) Quantitative( داراي دو بخش اصلي سـواالت كميتـي        GMATآزمون  
و بخش كالمـي  ) Data Sufficiency(ها و كفايت داده) Problem Solving(كميتي شامل سواالت حل مسأله 

و تـصحيح  ) Comprehension(، درك مطلـب  )Critical Reasoning(نيز شـامل سـواالت اسـتدالل منطقـي     
در ادامـه،  . اي هـستند  گزينـه 5در اين آزمون همه سواالت تستي و . باشدمي) Sentence Correction(جمالت 

  .شودها شرح داده مي هر يك از اين بخش

از سطوح ابتدايي تا اي رياضي است، كه مباحث رياضي  گزينه4 مجموعه سواالت :حل مسئله -1
 .گيردرا در بر ميدانشگاهي  پيش

و هاي منطقي  اين سرفصل مباحثي مانند تجزيه و تحليل يك متن، بررسي گزاره:الل منطقياستد -2

شود تا از داوطلب خواسته مياكثر سؤاالت اين بخش،  در .شودرا شامل ميسؤاالت چندقانوني 
بپردازد و سپس به سؤالي كه در رابطه با متن پرسيده شده پاسخ كوتاه به تحليل يك متن 

ها  استدالل منطقي معموالً از پيچيدگي خاصي برخوردار بوده و پاسخ به آنسؤاالت . دهد
 .هاي حل سواالت متعدد است مستلزم قدرت ذهني باال و آشنايي با تكنيك

 سواالتي است كه ماهيت رياضي و منطق را تواماً دارد، و هدف از آن سنجش توانايي :كفايت داده -3
 .باشدتعريف يك مسئله قابل حل مي

 .شودهاي مطالعه متون بلند تخصصي را شامل ميها و تكنيكروش :مطلبدرك  -4
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با توجه به .  هدف از آن سنجش تسلط دانشجويان بر آئين نگارش و ويرايش است:تصحيح جمالت -5
ترين ويژگي مهم يك مدير موفق است، در اين  گيري مهماينكه مهارت كالمي بعد از مهارت تصميم

  .  گيردزيابي قرار ميسواالت اين مهارت مورد ار

ايـن آزمـون    . باشدهاي مديريت مي  سنجش داوطلبان رشته  براي   مهمي مالك   GMAT كشورها آزمون    برخيدر  
كننـد،  به طوريكه دانشجوياني كه در اين آزمون امتيـاز بـااليي كـسب مـي              . شوداي استاندارد طراحي مي   به گونه 

  . برتر خواهند بودشان نيز جزو دانشجويان  معموالً در دوران تحصيل
 

 »GMAT چيزي بيش از يك آزمون است؛  
GMAT مهارت زندگي در جهان امروز است «  

 

  استعداد و آمادگي تحصيلي در آزمون سراسري كارشناسي ارشد
باشـد كـه در   المللـي مـي   بينGMAT مدل بومي شده آزمون »استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت   «

هـد كـه بـه اسـتانداردهاي آزمـون      د تغييراتي شده اسـت و رونـد سـواالت نـشان مـي     ها دستخوشطي اين سال 
شـود، بلكـه يكـي از       اين مبحث در ايران به صورت يك آزمون مستقل برگـزار نمـي            . المللي نزديك شده است    بين

ديريت م(هاي سراسري و آزاد گروه مديريت اجرايي        موارد امتحاني آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه       
ها و مراكز آموزشي مانند دانشگاه      البته برخي دانشگاه  . باشدمي)  و مديريت پروژه    مديريت شهري  ،MBAاجرايي،  

 نوبـت   هـاي ورودي    در آزمـون   GMATهـاي گذشـته از        پلي تكنيك تهران نيـز در طـول سـال           و صنعتي شريف 
  . اندشان كه به طور مستقل برگزار شده است، استفاده كرده دوم
در . هـا بـود    تنها شامل سه مبحث حل مساله، استدالل منطقي و كفايـت داده             GMAT،  1385 تا   1374ال  از س 

 سوال اسـتدالل    15 سؤال حل مسأله،     15 سؤال شامل    40» استعداد و آمادگي تحصيلي   «ها آزمون    طول اين سال  
 شـدن مباحـث درك مطلـب و     به بعد، بـا اضـافه  1386اما  از سال   . ها بوده است   سؤال كفايت داده   10منطقي و   

 سـؤال حـل     10 شـامل    ، سـوال  40هم اكنون آزمون    . تصحيح جمالت به آزمون، بودجه بندي سواالت تغيير كرد        
 سـوال تـصحيح جمـالت    5 سـوال درك مطلـب و    5ها،   سؤال كفايت داده   10 سوال استدالل منطقي،     10مسأله،  

 .باشدمي

 

  رشد دانشگاه آزاداستعداد و آمادگي تحصيلي در آزمون كارشناسي ا
 برگـزار   1376در آزمون كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي و مديريت شهري دانشگاه آزاد نيـز كـه از سـال                    

 GMATالبتـه بـا تركيبـي متفـاوت از          . باشـد گردد، يكي از مواد امتحاني، استعداد و آمـادگي تحـصيلي مـي            مي
  . لمللي و استعداد تحصيلي در آزمون سراسري ا بين
 1376 در  سـال   . هاي مختلف دستخوش تغييـرات زيـادي شـده اسـت           در سال  GMATآزمون دانشگاه آزاد،    در  
»GMAT «30       سوال از آزمون مديريت اجرايي را به خود اختصاص داد كه همه سؤاالت از نوع حل مساله بودند  .

 سـؤال اسـتدالل   10 سـؤال حـل مـساله و      20 سؤال از اين مبحث طرح گرديد كه شامل          30 نيز،   1378در سال   
طرح گرديده  » استعداد و آمادگي تحصيلي   « سوال از    20، همواره   1388هاي بعد تا سال       سال يدر ط . منطقي بود 
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سواالت حل مـساله عمـدتاً      .  سؤال استدالل منطقي بوده است     2سؤال حل مساله و      18كه به طور تقريبي شامل      
. شـود مـي ... عداد، سؤاالت هوش، حـساب و ديفرانـسيل و        شامل مسايلي از رياضيات پايه، هندسه فضايي، نظريه ا        

 فيزيك بوده نسبتاً ساده     -ها در دوران دبيرستان رياضي     سؤاالت اين قسمت براي داوطلباني كه رشته تحصيلي آن        

توجه به اين نكته ضروري است كه بودجه بندي سواالت حل مساله در آزمـون سراسـري و آزاد                   . است
اين سواالت هم مباحث پايه رياضـيات را در بـر            1391تا سال   آزمون دانشگاه آزاد    در  . تفاوت چشمگيري دارد  

تـابع،  و به خصوص مباحث انتگرال، مشتق، حـد  (گيرد و هم سواالتي از مباحث حساب و ديفرانسيل پيشرفته        مي
  . ست، سؤاالت حساب ديفرانسيل در بخش حل مسأله مد نظر نبوده ا1392 اما از سال ...)توابع نمايي و

طـوري   . متفاوت بوده استGMATآزمون هاي امتحاني مختلف  در كنكور آزاد در حوزه هاي اخير، گاهي      در سال 
هـا سـواالت اسـتدالل      هاي امتحاني، تمركز بيشتر بر سواالت حل مساله بوده و در برخي حوزه             در برخي حوزه  كه  

بنـدي   ر حـال حاضـر چهـارچوب و بودجـه         به طـور كلـي د     . اند منطقي و تصحيح جمالت بيشترين سهم را داشته       
  . باشددر كنكور آزاد قابل پيش بيني نمي GMATسواالت 

 10 سـؤال حـل مـسأله و    10 سـؤال، حـدود     20اما آخرين تركيب سؤاالت بدين صورت بوده است كه از مجموع            
انـشگاه آزاد،   د GMATدر  . باشد  ها و تصحيح جمالت مي      سؤال ديگر هم از مباحث استدالل منطقي، كفايت داده        

  . تا به حال سؤال درك مطلب نيامده است
 

  استعداد تحصيلي در آزمون دكترا
 ايـن  .گـردد  مـي هاي مختلف به صورت نيمـه متمركـز برگـزار       آزمون ورودي مقطع دكترا در رشته      1390 سال   از

ني كـه امتيـاز     در مرحله اول، داوطلبـا    . باشد مرحله آزمون كتبي سراسري و مصاحبه حضوري مي        2آزمون شامل   
يكـي از مـواد   . شوندها معرفي مي بيشتري كسب كنند، به تعداد چند برابر ظرفيت براي انجام مصاحبه به دانشگاه        

 GRE و GMATهـاي   ها، اسـتعداد تحـصيلي اسـت كـه برگرفتـه از آزمـون      امتحاني آزمون كتبي در همه رشته   
  . باشد مي

 دكتـرا و  ،هاي مشترك آزمـون اسـتعداد تحـصيلي    سرفصلهاي درك مطلب، استدالل منطقي و حل مسأله   بخش
GMAT   هـا و تـصحيح جمـالت        اما در آزمون دكتـرا، بـه جـاي سـؤاالت كفايـت داده             .  كارشناسي ارشد هستند، 

در ضمن در گروه فني . باشد سرفصل تحليلي را داريم كه مشابه سؤاالت چندقانوني در بخش استدالل منطقي مي         
داريم به نام سؤاالت تجسمي كه منحصر به همين گروه امتحاني           را سرفصل خاصي     مهندسي آزمون ورودي دكت    -

  . باشد و همين مقطع مي
بنـدي سـؤاالت، سـطح سـختي          هاي مشترك آزمون دكترا و كارشناسي ارشد، به لحـاظ بودجـه             البته در سرفصل  

اي   شود از منـابع ويـژه        توصيه مي  از اين رو به داوطلبان آزمون دكترا،      . هايي وجود دارد    سؤاالت و نوع سؤال تفاوت    
  . كه توسط مؤلفان همين كتاب تأليف شده است، استفاده كنند
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   در كنكور سراسري1393 تا 1374 از سال GMATتغييرات آزمون 

  1384 - 1374  1389- 1385  1393-1390  

  حل مسأله

   سؤال15
  سؤاالت پايه رياضي  •

   سؤال10
  سؤاالت پايه رياضي  •

   سؤال10
ــؤاالت  • ــه و سـ خالقانـ

 مفهومي رياضي

  سؤاالت هوش  •

  استدالل منطقي

   سؤال15
عمدتاً سؤاالت تحليل متن و      •

  ويژه تكميل استدالل  به

   سؤال10
عمدتاً سؤاالت تحليل متن     •

ويژه تضعيف و تقويـت       و به 
  استدالل 

   سؤال10
عمدتاً سؤاالت تحليـل     •

  متن 

  ها  كفايت داده
   سؤال10

  سؤاالت پايه رياضي  •
   سؤال10

  سؤاالت پايه رياضي  •
   سؤال10

ســــؤاالت مفهــــومي،  •
  خالقانه و چالشي

  ـــ  درك مطلب
   سؤال5

يك متن، معموالً در زمينه      •
  مديريت 

   سؤال5
يــك مــتن، معمــوالً در  •

  زمينه مديريت 
   سؤال 5   سؤال 5  ـــ  تصحيح جمالت 

  

   GMAT معرفي منبع اصلي درس
روزتـرين كتـاب      تـرين و بـه      كامـل ) چـاپ چهـارم   (پنجـه     قويخواه و      تأليف اساتيد وكيلي، مسيح    GMATكتاب  

GMAT          براي داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA   هاي   در ادامه ويژگي  . آيد   به حساب مي
  . نماييم هايي منتخب از آن را براي استفاده داوطلبان عزيز ارائه مي اين كتاب و بخش

  : شود كه به برخي از اين موارد در ادامه اشاره مياين كتاب داراي چند ويژگي مهم است 
هاي اخير، به روز شده و از ايـن           هاي مختلف، متناسب با تغييرات آزمون در سال         محتواي كلي كتاب در بخش     ـ 1

  . شود  محسوب ميGMATحيث، اين كتاب در حال حاضر به روزترين كتاب 
جمالت هم با ايجـاد تغييراتـي در سـاختار و محتـواي     هاي درك مطلب، استدالل منطقي و تصحيح         در بخش  ـ 2

  . كند ها متمايز مي هاي جديدي اضافه شده كه اين اثر را از ساير كتاب متن، نكات و تكنيك
ويژگي منحصر به فرد ديگر اين كتاب، سـاختار جديـد بخـش رياضـيات اسـت كـه در آن همزمـان بـه نيـاز                            ـ 3

هـايي كـه از    ند و بايد ابتدا مباحث پايه رياضي را فراگيرنـد و نيـز آن      داوطلباني كه در رياضي پايه ضعيفي دار      
  . قوت بااليي برخوردارند و انتظار دارند مطالب سطح باالتري را فراگيرند توجه شده است

در بخش اول مطالب پايـه رياضـي يـادآوري شـده          .  بخش تقسيم شده است    3مطالب رياضي در اين كتاب به       
  . داوطلباني است كه در باال اشاره شداست كه ويژه گروه اول 
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بخش دوم مباحث اصلي و پرتكرار است كه بيشترين تعداد سؤاالت حل مسأله و كفايـت داده هـا را بـه خـود           
اين بخش با در نظر گرفتن اصل مهم        . مطالعه اين بخش، براي همه داوطلبان ضرورت دارد       . دهد  اختصاص مي 

  . در كمترين حجم مطالب، بيشترين تعداد سؤاالت پوشش داده شوديعني سعي شده، . پارتو تأليف شده است
با . بخش سوم شامل سؤاالت كم تكرار يا خيلي سخت آزمون است كه از درجه اهميت كمتري برخوردار است                 

اين حال براي آن دسته از داوطلباني كه در رياضيات تسلط بااليي دارند و در نظر دارند تا بـه همـه سـؤاالت                        
GMATشود  دهند، مطالعه اين قسمت به صورت جدي توصيه مي پاسخ .  

 هـم اضـافه شـده       93 تكميل شده و پاسخ تشريحي سؤاالت سال         92بندي سؤاالت كنكور تا سال        ميكروطبقه ـ 4
  . است

با هدف تسهيل درك مطالب و پاسخ تشريحي سؤاالت و نيز ايجاد جذابيت هر چه بيـشتر مطالعـه، كتـاب در             ـ 5
»  در زندگيGMAT«هاي جانبي جذابي با عناوين ورزش ذهن، زنگ تفريح و  ده و نيز بخشدو رنگ چاپ ش 

  .ها نيز لذت ببريد اميدواريم از اين بخش. اضافه شده كه خود در يادگيري مطالب درس مفيد است
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   آماده شويم؟ GMATچگونه براي آزمون 
در مـتن هـر درس، ماهيـت        . مطالعـه كنيـد   شـده   منبع معرفـي    براي يادگيري هر بخش، ابتدا درس مربوط را از          

پـس از مطالعـه مـتن درس،    . سؤاالت آزمون، مباني مفهومي و روش حل آن با ذكر مثال توضيح داده شده اسـت           
شود، پاسـخ     توصيه مي . آمده، به دقت پاسخ دهيد       بندي شده را كه در پايان درس        ضروري است كه سؤاالت طبقه    
گـويي بـه سـؤاالت در     زيرا سعي شده است تا نكات مهم درس و نحـوه پاسـخ            . يدتشريحي سؤاالت را نيز مرور كن     

اگر در برخي سؤاالت، عليرغم توضيحات داده شده، اشـكال يـا ابهـامي بـاقي                . پاسخ تشريحي هر سؤال، مرورشود    
كـه  يـك ايـده خـوب ايـن اسـت      . مانده است، سؤال را عالمت بزنيد تا مجدداً در زمان ديگري، آن را مرور كنيـد             

زيرا گاهي اوقات، سؤال نكته خاصـي دارد كـه ممكـن            .  مطالعه كنيد  يفرد ديگر سؤاالت چالشي را به همراه يك       
  . است شما به خوبي به آن پي نبريد

هاي بيشتري نياز    بندي شده، در صورتي كه احساس كرديد، براي تسلط كامل، به تست             پس از مرور سؤاالت طبقه    
در ايـن كتـاب     .  مراجعه كنيد   باشد،  ، كه جلد دوم همين كتاب مي      GMATنك آزمون   توانيد به كتاب با     داريد، مي 

هـا گلچينـي از     اين تست . بندي شده و نيز به صورت جامع آمده است          هاي جديدي به صورت طبقه       مجموعه تست 
  . است... الملل، آزمون دكترا و  بينGMATها، آزمون  هاي نوبت دوم دانشگاه سؤاالت تأليفي، آزمون
  . هر فصل، آزمون پاياني فصل را مرور كنيدكامل مطالعه در مرحله بعد، پس از 

ايـد، مجـدداً مـرور     دادهپاسـخ  پس از اينكه همه فصول كتاب را مطالعه كرديد، سؤاالتي را كه در دور اول، اشتباه           
شيد كه مفـاهيم درس را در  توانيد اطمينان داشته با اكنون مي. ايد ها را ياد گرفته مطمئن شويد، نكات آن  كنيد تا   

بانك شود از كتـاب       ها، توصيه مي    و مهارت خود در حل تست     اما براي افزايش سرعت     . ايد  سطح مطلوبي فراگرفته  
 هاي جامع استاندارد ديگر را كـه       هاي جامع كنكور سراسري چند سال اخير و نيز آزمون           ، آزمون GMATآزمون  

زمـان  . د و سعي كنيد در زمان اسـتاندارد، سـؤاالت را پاسـخ دهيـد              مطالعه كني در اين كتاب آمده است، به دقت        
 دقيقـه   2بـراي هـر سـؤال،       ( دقيقه است    80، حدود   GMATسؤالي   40استاندارد پاسخ به يك آزمون استاندارد       

ه اول، تنهـا     سـاعت مربـوط بـه دفترچـ        3به اينكه در زمـان       با توجه    MBAالبته داوطلبان رشته    .) فرصت داريد 
  .  فرصت دارندGMAT دقيقه براي آزمون 100دهند، تا حدود   و رياضي را پاسخ ميGMATسؤاالت 

ريـزي كنيـد كـه يـك بـار       گيري هر چه بهتر از تالش خود، طوري برنامـه        براي نتيجه   شود،  در مجموع توصيه مي   
گـر، بـا حـل      بندي شده مطالعه كنيد تا مفـاهيم را فرابگيريـد و بـار دي                را همراه با سؤاالت طبقه     GMATدروس  
بـا توجـه بـه    . ها افـزايش دهيـد   هاي استاندارد، تسلط خود را در حل تست       هاي جامع كنكور و ساير آزمون       آزمون

بانك آزمون  ( در چند سال اخير، ضروري است داوطلبان از جلد دوم كتاب             GMATتغييرات چشمگير سؤاالت    
GMAT (هاي مشابه بيشتري را مرور كنند آزمون .  

  



  ، چاپ چهارم، انتشارات كتابخانه فرهنگGMATمباحث منتخب از كتاب 
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 GMATآزمون بررسي 

 به تفصيل مـورد بررسـي قـرار          جا هر بخش    ، در اين  GMATهاي مختلف آزمون      جهت آشنايي با بخش   
  GMATتوانيد به كتاب بانك آزمون  جهت مشاهده دفترچه كامل سؤاالت چند سال اخير، مي. گيرد مي

  . مراجعه كنيد

  

  
ت پايـه، هندسـه فـضايي، نظريـه اعـداد، سـواالت هـوش، حـساب و                  له عمدتاً مسايلي از رياضيا    أسواالت حل مس  

در دوران دبيرسـتان يـا دانـشگاه دروس         ني كه   اسواالت اين قسمت براي داوطلب    . شودرا شامل مي  ... ديفرانسيل و 
  . تر است اند، ساده رياضي داشته

شـود كـه      ا طوري طراحـي مـي     ه  اوالً سؤال . هاي اخير ماهيت سؤاالت حل مسأله، تغيير زيادي كرده است           در سال 
رسيدن به پاسخ صحيح، عالوه بر تسلط بر مفـاهيم رياضـي، مـستلزم برخـورداري از هـوش، خالقيـت و توانـايي                    
سازماندهي درست مسأله است و لذا داوطلبان بايد بدانند، اين بخش آزمون از حالت نكته تستي بـه يـك آزمـون            

ثانيـاً سـؤاالتي    . تـر شـده اسـت        نسبتاً سخت  1390 از سال    مفهومي تغيير كرده است و در مجموع سطح سؤاالت        
هر چند قالب كلي اين سؤاالت هم شامل شكل و عـدد            . اضافه شده كه هوش كميتي يا عددي را ارزيابي مي كند          

ها، فرمول يا رابطه رياضي نياز نيست و سؤاالت تا حدودي ساختارنيافته است و با آزمون و                   است، اما براي حل آن    
لـذا  . حل نمونه سؤاالت زياد، در افزايش رسيدن به ايده حل سؤال بسيار مؤثر است    . شوند  القيت حل مي  خطا و خ  

گيـر اسـت، امـا بـا      داوطلبان بايد دقت كنند كه پاسخ به اين سؤاالت معموالً در شروع براي همـه سـخت و وقـت     
  . دياب تمرين و ممارست، تسلط شما بر اين سؤاالت، به نحو چشمگيري افزايش مي

 

اند، عبور     كاشته شده  120 تا   1هاي     درخت به شماره   120سه نفر از خياباني كه كنار آن         :1 مثال
 و نفـر سـوم      3نفر اول درختان با شماره زوج، نفر دوم درختان بـا شـماره مـضرب                . كنند  مي

  روي چند درخت فقط دو عالمت خورده است؟ . زنند  را عالمت مي4درختان با شماره مضرب 
  1( 10  2( 20  3( 30  4( 40  
   با توجه به رابطه بين حروف در هر سطر، چه حرفي بايد در خانه خالي قرار داده شود؟ :2 مثال
1( D    
2( H    
3( B    
4( A 

 

 

  
  

  حل مسأله: بخش اول

C E O 

G A G 

D  B H 

? B D 
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  : راهنمايي
هاي اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شـده، مـورد                  اسخگويي به سؤال  براي پ 

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 و         هر سؤال را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت          . است، انتخاب كنيد  

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

 
شود و سپس درباره محتواي متن يك پرسش مطرح در اين سواالت، معموالً يك متن كوتاه آورده مي

 استدالل گيري خود را از متن بيان كنيد يا  تيجهخواهد نبه عنوان مثال اين پرسش از شما مي. گرددمي
  .متن را تقويت يا تضعيف نماييد

) مغالطه(در اين سواالت توانايي داوطلب در درك ساختار استداللِ درست و تشخيص استدالل نادرست 
مستلزم قدرت ذهني باال و آشنايي با قوانين منطق سؤاالت استدالل منطقي پاسخ به . شودسنجيده مي

  :هاي زير توجه نماييد براي آشنايي بيشتر با سواالت منطقي به مثال. هاي استدالل است انواع روشو
 

هاي جديد نامهكتابخانه مركزي بايد كامالً بازسازي شود تا بتواند ضوابط آيين :1مثال 
براي نمونه . ساختماني را كه توسط شوراي شهر به تصويب رسيده است، برآورده سازد

لكتريكي ساختمان مناسب نيست و در نتيجه روشنايي مجموعه گاه به گاه دچار سيستم ا
ها قابل  بعالوه تعداد كمي خروجي اضطراري وجود دارد و حتي برخي از آن. شود اختالل مي

  . استفاده نيستند
   استدالل نويسنده متن فوق بر كدام فرض زير استوار است؟

  .هاي شهر برخوردار است در ميان همه كتابخانه كتابخانه مركزي شهر از جايگاه خاصي)1
هاي جديد ساختماني نه تنها براي ساختمانهايي كه از هم اكنون ساخته نامه رعايت ضوابط آيين)2

 .االجراستشوند، بلكه براي ساختمانهاي قديمي نيز الزممي

 .گيرانه استهاي جديد ساختماني بسيار سختنامه آيين)3

هاي قديمي ساختماني وجود تعداد كافي خروجي اضطراري ضروري دانسته شده  نامه  در آيين)4
  . است
 نمايد، اما مديريتاندازي و كه كسب و كار كوچكي را راهكسي است  آفرين كاراصوالً -2مثال 

تبديل آفرين  فرد را به كار– يا حتي بزرگ –اندازي و اداره يك كسب و كار كوچك صرف راه
ي هاي جديد كند و راه حقيقي در كسب و كارش محصوالت جديد خلق مينآفريكار. كندنمي
  .كند ارائه خدمات عرضه ميبراي
  ؟ برداشت كردها از متن باال توان بهتر از ساير گزينههاي زير را مييك از گزينهكدام
  . باشد كارآفرينتواند يكصاحب يك كسب و كار بزرگ مي )1
  .آفرين است كارمتحول كند،ا اقتصادي ريك بنگاه  فردي كه )2

  منطقي استدالل : بخش دوم
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  .ندنك كسب و كار كوچك نميارهاندازي و اد  اقدام به راهآفرين افراد كار)3
  . بر عهده دارنديك كشور  مهمترين نقش را در اقتصاد آفرين افراد كار)4

 

 ها را اصطالحاً آيد كه آن گاهي اوقات در بخش استدالل منطقي، سؤاالتي با ماهيت كامالً متفاوت مي

  . ناميم مي» ها چندقانوني«

در اين . انددر دوران تحصيل خود آشنا شده» سواالت هوش«داوطلبان با اين سواالت بيشتر با عنوان 

شود و سپس براي آنكه داوطلب بتواند سواالت، يك مساله تحليلي شامل چندين مولفه مطرح مي

داوطلب در صورت تحليل . شودتعريف ميها و قوانيني متغيرها را نسبت به هم تحليل كند، محدوديت

به عنوان مثال . تواند با قوانين ارائه شده، به يك مدل معلوم و قابل تحليل برسددرست مساله مي

در حالي كه خودروها . داوطلب بايد ترتيب قرار گرفتن چند خودرو را در يك پاركينگ مشخص كند

 در خصوص جايگاه برخي از اين خودروها، رنگ و در ادامه مساله. هاي متفاوتي دارندها و رنگمدل

ها، دقيقاً دست آخر داوطلب بايد بتواند با كنار هم گذاردن اين داده. دهدها توضيحاتي ميمدل آن

 . ترتيب قرار گرفتن خودروها را مشخص كند

 قطعات سواالت تحليلي دقيقاً شبيه بازي پازل است كه در آن فرد بايد بتواند با كنار هم گذاشتن

نگري فرد و ميزان توانايي او را در اين نوع سواالت تفكر سيستمي يا كل. موجود، تصوير كاملي را بسازد

چند «در واقع براي حل اين نوع سواالت الزم است تفكر . سنجدتحليل مسايل پيچيده و چند بعدي مي

   .رايج شود» خطي«جايگزين تفكر » بعدي

سائل و استخراج مدل براي حل آنها نياز به زمان زيادي دارند، معموالً با توجه به اينكه تحليل اين م

لذا اين سواالت حساسيت . يابدمثل سواالت درك مطلب، به هر متن يا مساله چند سوال اختصاص مي

توان به همه سواالت آن پاسخ داد و چرا كه معموالً يا در صورت تحليل درست مسأله مي. خاصي دارند

البته اين سؤاالت بخش ثابت . توان به هيچ كدام از سواالت متن پاسخ داد ن صورت نمييا در غير اي

  .اند آزمون نيستند و هر چند سال يك بار در تركيب سؤاالت ديده شده
 

شـش كـاراكتري بـا     ) Password(خواهد براي رايانه خود يك كلمه عبور        يك كاربر كامپيوتر مي    :مثال

هاي زير را اعمـال كـرده       وي در ساخت كلمه عبور، محدوديت     . ر بسازد  مطابق شكل زي   6 تا     1ارقام  

 :است

 .از هر عدد، فقط يك بار استفاده شود •

 . باشد7جمع اعداد دو كاراكتر اول و آخر، برابر حاصل •

 . باشد1اختالف اعداد هر دو كاراكترِ كنار هم، بيشتر از  •
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بور ظـاهر شـود، چـه عـدد دو رقمـي، نيـز        ، عدد سه رقمي باشد كه در كلمه ع        635 اگر   -1

  تواند در كلمه عبور ظاهر شود؟ مي

1( 42  2( 14  3( 41  4( 12 

  باشد؟زير، حتماً صحيح مي) يا موارد( در حالت كلي، فقط كدام مورد -2

I( تواند يك كلمه رمز بسازد  مي35 و 24، 16 كاربر با سه عدد دو رقمي.  

II( ند با هم در كلمه عبور قرار داشته باشندتوان مي63 و 25 دوعدد دورقمي.  

III( ،تواند ظاهر شودعنوان آخرين عدد دورقميِ كلمه عبور مي به35 فقط در دو حالت.  

  III و II  4 (I و II  3( I فقط )I  2 فقط )1

  

  
ها   دادهدر سواالت كفايت. نظير استگويي و انتخاب گزينه صحيح در نوع خود بياين سواالت از حيث نحوه پاسخ

 ،كند يا خيرتوانايي شما در تحليل مسائل كمي و تشخيص اينكه آيا اطالعات داده شده براي حل آن كفايت مي
مساله و به دست آوردن پاسخ آن كامل  حل ،ها برخالف سواالت قبلي، در سواالت كفايت داده. شودسنجيده مي
  .ا اطالعات داده شده حل كنيد يا خيرتوانيد مساله را ببلكه بايد تشخيص دهيد مي. الزم نيست

فراموش . ها پاسخ صحيح را به روش زير انتخاب نماييد توانيد با استفاده از اطالعات داده شده در گزارهشما مي
  .نكنيد كه اين روش انتخاب گزينه صحيح همواره يك قرارداد ثابت است

  ها كفايت داده  :بخش سوم 

Password: 
ل 
 او
تر
راك
كا

  

وم
 د
تر
راك
كا

 
 

* * * * * *  
وم
س
ر 
كت
ارا
ك

رم  
ها
 چ
تر
راك
كا

 
 

م 
ج
پن
ر 
كت
ارا
ك

  

كت
ارا
ك

شم
ش
ر 
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به تنهايي كافي ) II(، ولي اطالع به تنهايي براي پاسخگويي به سوال كافي باشد) I(اگر اطالع  )1

به ) I(به تنهايي براي پاسخگويي به سوال كافي باشد، ولي اطالع ) II(نباشد و يا اينكه اطالع 

  . صحيح است) 1(تنهايي كافي نباشد، گزينه 

اگر هر يك از دو اطالع به تنهايي براي پاسخگويي به سوال كافي نباشد، ولي هر دو با هم كافي  )2

 . صحيح است) 2(نه باشد، گزي

) 3(به تنهايي براي پاسخگويي به سوال كافي باشد، گزينه ) II(و ) I(اگر هر يك از دو اطالع  )3

 . صحيح است

به تنهايي و با هم نيز براي پاسخگويي به سوال كافي نباشد، گزينه ) II(و ) I(اگر هر دو اطالع  )4

  . صحيح است) 4(

 
 

  

 
 

  : راهنمايي
هايي را كه در زير آن آمده         به دقت بخوانيد و پاسخ سؤال     متن را   .  آمده است   متن يكدر اين بخش،    

توان از متن استنتاج يا استنباط كرد، پيدا كنيـد و در پاسـخنامه عالمـت               است، با توجه به آنچه مي     
  . بزنيد

 
در متن در اين سواالت توانايي افراد، در درك، تجزيه و تحليل و به كار بردن اطالعات و مفاهيمي كه 

شود و سپس درباره محتواي متن چند پرسش  يك متن نسبتاً بلند آورده مي. شودآمده، سنجيده مي
گيري خود را از متن بيان  شود نتيجه به عنوان مثال در اين سواالت از شما خواسته مي. گرددمطرح مي

هستند تا بدانند شما از به بيان ديگر طراحان سوال، در صدد . كنيد يا عنواني براي متن انتخاب كنيد
  :آييد يا نههاي زير برمي پس مهارت

 

  فهميدن منظور اصلي متن �

  گيري منطقي از متن نتيجه �
   يافتن اطالعاتي خاص در متن  �
  ... تسلط در انتخاب عنوان براي متن و �

 

يت سرعت عمل كليد موفق. البته مهم اين است كه شما بتوانيد همه اين كارها با سرعت انجام دهيد
  . شما در اين نوع سواالت است

هاي زبان، طرح اين نوع چرا كه در اكثر آزمون. اين بخش براي همه داوطلبان آزمون شناخته شده است
براي . گيرد كلمه را دربرمي800ميانگين حدود  طوالني بوده و به طور نسبتاً متن .سواالت متداول است

  درك مطلب:  چهارمبخش
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بدين . هاي طوالني و پيچيده مهارت داشته باشد رك متنپاسخ به اين سواالت الزم است داوطلب در د
بايد به اين نكته دقت كرد كه گاهي . ها و نكات مفيدي در اين كتاب ارائه شده استمنظور تكنيك

هاي اوقات زمان كافي براي مطالعه كامل و دقيق متن سوال درك مطلب وجود ندارد و بايد با روش
  .طالعه كرد و به سواالت پاسخ دادهاي محدودي از متن را مخاصي بخش

با توجه به اينكه متن سؤاالت درك مطلب در مورد مفاهيم تخصصي در مديريت است، آشنايي قبلي با 
  . تر خواهد كرد اين مفاهيم پاسخ به سؤاالت را ساده

 

ي بايـد يـه     دانيد شركت مادر ما را مطلـع كـرده كـه بـه زود             همانطور كه مي  ): استراسبورگ(مدير پرسنلي  :مثال
ولي متاسفانه كاركنان در استراسبورگ راجـع بـه ايـن موضـوع خيلـي خوشـحال                 . پاريس نقل مكان كنيم   

. ايم ميليون فرانك كامل كرده25اوالً، ما اخيراً كار يك ساختمان اداره مركزي خودمان را با هزينه       . نيستند
هـيچكس بـه خـاطر      . ان اسـت  خصيـش ولي چيزي كه از نظر كاركنان مهمتر اسـت، مربـوط بـه زنـدگي ش               

  . هاي باالتر و مشكالت شهرهاي بزرگ مايل نيست به پاريس نقل مكان كند هزينه
اي بـرعكس   كنم، ولي اكثر كاركنان مـا بـه وضـوح عقيـده           من مشكل شما را درك مي     ): انكر(مدير پرسنلي 

بـه  . يگري را پيشنهاد كنيم   هاي د  ولي شايد ما بتوانيم انتخاب    . اكنون مقر ما در پاريس است     چون هم . دارند
يك راه اين است كه همانطور كه پيشنهاد شـده همـه            . رسد كه دو راه براي حل مشكل وجود دارد          نظر مي 

چيز را به پاريس منتقل كنيم، ولي همانطور كه گفته شد، اين كار پرهزينه خواهد بود و مشكالت پرسـنلي                 
هـاي   هـا بـه مكـان      وظيفـه اداره مركـزي و انتقـال آن         100امكان ديگر جدا كردن  برخي از        . كندايجاد مي 

تواند به سادگي در استراسبورگ قرار داده شود و         به طور مثال، بخش فني و بخش توزيع، مي        . مختلف است 
  .تواند بين دو مكان تقسيم شودوظايف پرسنل نيز مي. هاي فروش، بازاريابي و اداري در پاريس باشدبخش

  

   استراسبورگ، چرا انتقال به پاريس مطلوب نيست؟نظر كاركناناز نقطه -1

  .بخش استبراي اينكه كار كردن در ساختمان جديد شركت بسيار لذت) 1
  .اي از آنها مجبور خواهند شد كار خود را از دست بدهند عده)2
  .شودشان با مشكل روبرو مي به داليل مختلف زندگي شخصي)3
  .ن انتقال كاركنان به پاريس را تقبل نموده است در عجبند كه چرا شركت هزينه سنگي)4

  كند؟چه پيشنهادي براي حل مساله مي) انكر(مدير پرسنلي -2

  . شركت اجازه دهد كه هر يك از كاركنان كه مايل است در جستجوي شغلي ديگر برآيد)1
  . امور اداره مركزي تقسيم شود و براي هر يك محل به خصوصي در نظر گرفته شود)2
  .يه كاركنان استراسبورگ به پاريس منتقل شوند كل)3
  . امور پرسنلي در استراسبورگ بماند ولي امور فني و توزيع به پاريس منتقل گردد)4
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زبـان  نكات كاربردي آيين نگـارش و ويـرايش        هدف سواالت تصحيح جمالت، سنجش ميزان تسلط دانشجويان بر          
  . باشدفارسي مي

. شامل يك يا چند جمله محدود است كه زير سه بخش از جملـه خـط كـشيده اسـت                   هر سؤال تصحيح جمالت،     
اي كه زير آن عبارت آمده است، گزينه صـحيح را             چنانچه در يكي از سه بخش، خطايي وجود داشته باشد، شماره          

  . شود انتخاب مي) بدون خطا (4كند و اگر خطايي در عبارات مشخص شده نباشد، گزينه  مشخص مي
 

ادامه روند صـعودي ميـزان      از   براي امتناع كردن  عاون بانك مركزي چين تأكيد كرد اين كشور         م: مثال
                                     1                         2  
   بدون خطا.  اتخاذ كرده استهاي خارجي مهار ورود سرمايهاي را براي   تدابير ويژهتورم 
                          3                4  

 

  تصحيح جمالت  :پنجمبخش 
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  : اصول اساسي پاسخگويي به سواالت استدالل منطقي
گيري بيني پاسخ و تصميم طور كلي پاسخ به سواالت منطقي، شامل چهار مرحله مطالعه، تجزيه و تحليل، پيش به
  :در ادامه به اين اصول اشاره شده است. در هر يك از اين مراحل بايد اصولي را رعايت كرد. باشدمي

 

  العهمط. الف

  .ابتدا پرسش مطرح شده را بخوانيد .1
در اين صورت . به دقت بخوانيد) هابدون گزينه(شود پيش از خواندن متن، ابتدا پرسش مطرح شده را توصيه مي

توانيد به طور هدفمند، متن را هايي از متن بايست تاكيد كرد و نيز مي شما خواهيد دانست كه بر چه قسمت
 : اندن اين پرسش كهمثالً با خو. تحليل كنيد

  »كند؟نويسنده كدام استدالل زير را براي بازسازي كتابخانه بيان مي«
  .گيري بيان شده است، مطالعه كنيددانيد كه بايد متن را با هدف يافتن شواهد و مداركي كه براي نتيجهمي

 

  . هنگام مرور متن با انگشت اشاره خود خط ببريد .2
براي موفقيت در آزمون متحمل شويد، پس زحمت حركت دادن انگشت اشاره را شما كه قرار است زحمات زيادي 

  . مطمئن باشيد اين كار در تمركز ذهن و سرعت عمل شما تاثير انكار ناپذيري دارد! هم بكشيد
 

 . متن را دقيق و تحليلي بخوانيد .3

 در اين قسمت .دهندشان ميكنند و هنگام خواندن از خود هوشياري نخوانندگان بادقت همواره تحليلي فكر مي
اما . در اين سواالت بايد با نگاه انتقادي متن را خواند. شودهايي درباره تضعيف استدالل نويسنده مطرح مي سوال

بايد با درك عميق . در ساير سواالت شما بايد بتوانيد خود را جاي نويسنده بگذاريد و دقيقاً مثل او فكر كنيد
  . انستن آن، از متن نكاتي را برداشت كنيد و به سوال پاسخ دهيداستدالل نويسنده و صحيح د

بنابراين از خواندن سطحي متن . شود كه استدالل متن را ارزيابي كنيداز شما خواسته ميدر اين سؤاالت 
 در پاسخ به ،خوانند كساني كه متن را سطحي مي. خودداري كنيد) خواندن فقط به منظور تمام كردن متن(

جويي در زمان، متن را براي صرفه. شوند و مجبورند متن را دو بار و يا بيشتر مطالعه كنندچار مشكل ميسواالت د
  . همان بار اول با نگاه تحليلي و ذهن فعال مطالعه كنيد

 

 . به اولين و آخرين جمله متن توجه بيشتر داشته باشيد .4

گيري  دهند ابتدا نتيجهياري از نويسندگان ترجيح ميبس. پيام اصلي متن را بهتر درك كنيدتوانيد با اين كار مي
بنابراين در چنين مواردي، جمله اول . ذهني خود را بيان كنند و بعد با ارائه داليلي، استدالل خود را توجيه نمايند

به هر حال اولين و آخرين . شودعكس اين مورد نيز در سواالت منطقي ديده مي. در واقع نتيجه بحث است
  . ترين جمالت آن هستند متون منطقي مهمجمالت 

  تجزيه و تحليل. ب

  . متن را ساده كنيد .1
اگر بتوانيد ايده و مقصود اصلي مولف را به زبان خودتان بيان كنيد، كمك ! خودتان را جاي نويسنده متن بگذاريد

. كنند پيچيده بيان ميمنطقي، مفاهيم ساده را بصورتمعموالً طراحان سؤاالت استدالل ! ايد بزرگي به خود كرده
  . شوداگر شما در ذهن خود جمالت دشوار را ساده كنيد، تحليل و حل سوال برايتان آسان مي
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  . هاي اصلي آن تجزيه كنيد متن را به قسمت. 2
كه بتوان متن را به اجزاء اصلي آن موفقيت در آزمون استدالل مستلزم درك ساختار متن سوال است، بطوري

بنابراين . كوشدها يا نظرياتي بيان كرده و در اثبات آن مي منطقي، مولف ايدهاستداللر متن سوال د. تجزيه كرد
 : منطقي شامل سه قسمت استاستدالل هر متن سوال 

  .) مقصود اصلي كه مولف سعي در رسيدن به آن دارد(گيري   نتيجه-الف
  ) گيريمقدمات و شواهد ارائه شده براي نتيجه(  اثبات - ب
.) تواند درست يا نادرست باشدنحوه استفاده از مقدمات براي رسيدن به نتيجه، كه مي(  ساختار استدالل-ج

توان  منطقاً نمي».نهنگ يك حيوان است« و ».كنندبرخي حيوانات پرواز مي«به عنوان مثال از دو گزاره 
 . هرچند هر دو گزاره صحيح است».كندنهنگ پرواز مي «نتيجه گرفت كه

طور كلي به. وانايي شما در تشخيص اين سه قسمت در متن در يافتن پاسخ صحيح سوال نقش مهمي داردت
 در اولين طور كه گفته شد احتمال بيان نتيجههر چند همان. گيري و اثبات، محل مشخصي در متن ندارندنتيجه

يق هر يك از جمالت مطرح شده در شما بايد كاركرد دق. باشدآخرين جمله متن بيشتر از ساير جمالت آن مييا 
  . متن سوال را تعيين نماييد

هاي  ، از نشانهزيرا، چون، براي اينكه، با توجه به اين حقيقت كه، اين به دليل آن است كه، چرا كهكلماتي مثل 
، اين دهد كهلذا، بنابراين، در نتيجه، اين بدين معناست كه، اين نشان ميباشند و كلماتي مثل  مقدمات متن مي

  . هاي نتيجه متن هستند ، از نشانهكند كه، نتيجتاً، پس، به اين ترتيبثابت مي
 

  .  مفروضات پنهان مساله را استخراج نماييد. 3
  .البته مراقب باشيد عقايد شخصي خود را در آن دخالت ندهيد

 
توان يك رابطه علّي  به ياد داشته باشيد كه از مشاهده يك رابطه همزماني يا همبستگي، الزاماً نمي. 4

  .  را نتيجه گرفت
 

  پيش بيني پاسخ. ج
 

 . پيش داوري نكنيد، پيش بيني بكنيد .1

هاي ذهني خواننده انطباق زمينهكند متن سوال را طوري بنويسد كه با پيشدر برخي سواالت، طراح سعي مي
داوري از اين اشتباه اينست كه پيشتنها راه جلوگيري ! در اين صورت امكان بروز اشتباه زياد است. نداشته باشد

بايد عادت كنيد كه براي هر سوال منطقي نظرات، تجربيات و مصداقهاي خود را در مورد متن سوال . نكنيد
براي نمونه اگر نويسنده در مورد باشگاه منچستريونايتد صحبت كند، ممكن است ذهن بيشتر . فراموش كنيد

ساير تيمهاي اين باشگاه را ممكن است در حاليكه نويسنده . نايتد گرددخوانندگان متوجه تيم فوتبال منچستريو
  . ه باشدشتمدنظر دا

منطقي اين است كه پاسخ به برخي از اين سواالت،گاه مستلزم استدالل يك نكته مهم در پاسخ به برخي سواالت 
... و معلومات عمومي ،منطقاقتصاد، رياضيات، مديريت، آشنايي با تعاريف، اطالعات و قوانين علمي در زمينه 

شمول داشته و افراد مختلف از آنها اينها برخالف نظرات، تجربيات و مصداقهاي شخصي، ماهيت جهان. است
به طوركلي . لذا استفاده از آنها در پاسخ به سواالت نه تنها بالمانع بلكه ضروري است. برداشت مشابهي دارند
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اي كه لمي داشته باشد، يا بر اساس قوانين منطق بديهي باشد، به گونهاستفاده از هر نوع اطالعاتي كه اساس ع
  . هاي دو يا چندگانه داشت در اين قسمت جايز است نتوان از آنها برداشت

  :باشد مورد زير مي5 مورد اول از 3، منطقياستدالل به طور كلي محدوده اطالعات قابل استفاده در سواالت  
    اطالعات خود متن�
  اصول علمي و قضاياي علمي: نين جهان شمول  قوا�
  ل متن با استفاده از قوانين منطق  نتايج منتج از تحلي�
    نظرات شخصي�
  هاي اجتماعي و تاريخي   واقعيت�

سعي كنيد قبل . باشدداوري كه ممنوع است، پيش بيني در سواالت منطقي آزاد و بلكه مفيد مي   برخالف پيش
ها به اگر بدانيد در گزينه. تواند باشد داشته باشيدايده كلي از اينكه جواب چه چيزي ميها يك از بررسي گزينه

  . تر خواهد بوددنبال چه چيزي هستيد، يافتن گزينه درست بسيار ساده
 

  .  به پرسش متن توجه كنيد و فقط دنبال پاسخ همان پرسش باشيد .2
اگر چه متن و استدالل مطرح شده در آن را به طور كامل يكي از اشتباهات رايج در پاسخ به سواالت آن است كه 

استدالل  «:شودبراي مثال وقتي از شما پرسيده مي. ها به سوال توجه نكنيدايد، در انتخاب گزينهدرك كرده
. كند، درست نخواهد بوداي كه خالصه استدالل را بيان مي، انتخاب گزينه»نويسنده بر كدام فرض استوار است؟

اي كه تا حدي شبيه به متن باشد، لزوماً جواب درست بنابراين گزينه. تن از شما خواسته مشخصي داردپرسش م
  .باشدنمي

. شودگردد، مهمترين بخش اين سواالت محسوب مي مطرح مياستدالل منطقيپرسشي كه بعد از متن سواالت 
قي بر اساس نوع پرسش مطرح شده صورت منطاستدالل بندي سواالت آزمون ايست كه طبقهاين اهميت تا اندازه

كند تا دريابيد سوال از چه نوعي است و چگونه بايد به آن پس فهم دقيق اين پرسش به شما كمك مي. گيردمي
  . پاسخ دهيد

 

  گيريتصميم. د
 

  . هاي نامربوط را حذف كنيدگزينه .1
منطقي، بهتر است استدالل سواالت قبل از انتخاب گزينه صحيح در ! گيري و انتخاب استاكنون زمان تصميم

ها بدين جهت است در اين آزمون، نادرست بودن برخي گزينه. هاي نادرست را تشخيص داده و حذف كنيدگزينه
يكي از . يعني با نظرات نويسنده منطبق نيستند يا از مفاد متن فاصله دارند. كه خارج از چارچوب متن هستند

  . هاي نامربوط استمنطقي تمركز بر چارچوب متن و حذف گزينهتدالل اس سواالتها در ترين مهارتمهم
كند يا عيناً در متن آمده، اي را صرفاً به خاطر اينكه به مطلب درستي داللت ميهرگز گزينه :تذكر مهم ����

گردهاي ربط به سوال يكي از شهاي درست اما بيآوردن گزاره. بلكه بايد به خواسته سوال دقت كرد. انتخاب نكنيد
  .رايج در طرح سواالت استدالل است

 
  .ها نسبي است  فراموش نكنيد كه در سؤاالت تحليل متن، درستي يا نادرستي گزينه. 2

ها است، هرچند ممكن است اين گزينه هم كامالً صحيح نباشد  مهم اين است كه كدام گزينه، بهتر از ساير گزينه
  . نيز صحيح باشدهاي ديگري  يا عالوه بر اين گزينه، گزينه
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  .  وقت را از دست ندهيد. 3
گير هستند و يا با كمك رابطه يا فرمول خاصي قابل حل است  پيچيده و وقتاستدالل منطقيبرخي از سواالت 

اين سواالت نيروي ذهني شما را نيز كاهش داده و اعتماد به نفس را از . كه ممكن است شما با آن آشنا نباشيد
ايد، بهتر است آن را اگر ديديد در پاسخگويي به سوالي با مشكل مواجه شده! جبازي نكنيدپس ل. گيرند شما مي

  .در انتهاي آزمون اگر وقت اضافه داشتيد، مجدداً آن را بررسي كنيدكنيد و رها 
 

  » گيري نتيجه«و » يافتن فرض پنهان«سؤاالت مهم در نكات 

طور است؟ مـشابهت ايـن دو نـوع           چرا اين .  است اصول پاسخگويي به اين دو سؤال تا حد زيادي يكسان         
در يـافتن   . كنـيم   گيرد كه در واقع در هر دو، ما استداللي ناقص را تكميل مـي               سؤال، از اينجا نشأت مي    

؛ ولـي در    )ورودي اسـتدالل  (كنيم، از جنس مقـدمات اسـت          فرض پنهان، آنچه ما به استدالل اضافه مي       
امـا در هـر   ). خروجـي اسـتدالل  (كنيم، از جنس نتيجـه اسـت    ميمورد دوم، آنچه ما به استدالل اضافه   

  : صورت، در چند مورد، اين دو مثل هم هستند
كنيم، بايد از خود مـتن حاصـل شـود نـه از باورهـاي شخـصي يـا         ـ آنچه ما به استدالل اضافه مي  1

  . كنيم در واقع ما استدالل را با كمك خودش ترميم مي. هاي خارج از متن واقعيت
ر تكميل استدالل با اضافه كردن فرض پنهان يا نتيجه، بحث ارزيابي درستي اسـتدالل مطـرح                 ـ د 2

لذا قـضاوتي در خـصوص درسـتي يـا نادرسـتي            . نيست و كار ما صرفاً روانكاوي ذهن نويسنده است        
  . كنيم استدالل نمي

 در خيلي از مـوارد،      سازد، اين است كه     اما نكته مهم ديگر كه شباهت اين دو را بيش از پيش نمايان مي             
بـدين  . توانند با نتيجه استدالل جابجا شوند و بالعكس         هاي موجود در بخش مقدمات استدالل، مي        گزاره

بنابراين خيلـي اوقـات،     . معني كه هميشه مرز دقيق و قطعي بين مقدمات و نتايج استدالل وجود ندارد             
  . ازي كنيمتوان ساختار استدالل يك متن را به چند حالت مختلف مدلس مي

   : گزاره زير را در نظر بگيريد3: مثال  ����

• A B= 

• B C=  

• A C= 

Aتوان مطابق زير طوري نمايش داد كه گزاره  ها را مي اين گزاره C=نتيجه استدالل باشد :   

A B
A C

B C

=
= ← 

=
  

Aها را طوري نمايش دهيم كه گزاره  گزارهتوانيم  اين بار مي C=مقدمه استدالل باشد  :  

A B
B C

A C

=
= ← 

=
  

  . بينيم كه يك گزاره خاص، بسته به نحوه تحليل ما، ممكن است مقدمه استدالل يا نتيجه آن تلقي شود مي
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فرض پنهان، براي نويسنده . دو روي يك سكه هستند» گيري نتيجه«و » يافتن فرض پنهان «در واقع سواالت
همين فرض .  را دارد كه به علت بديهي بودن، از بيان آشكار آن صرفنظر شده استاي از استدالل مقدمهحكم 

توانيم اين دو نوع  بنابراين عمالً مي. گيريم  است كه مياي نتيجهپنهان براي ما كه مخاطب استدالل هستيم، 
  : كنيم براي تفهيم بهتر اين نكته مهم، مثال ديگري را با هم بررسي مي. سؤال را يكسان بدانيم

شما . فرض كنيد شما در حال گفتگو با يكي از دوستان خود هستيد كه دانشگاه را تجربه نكرده است :مثال  ����
شما در . نام كنم  واحد درسي، ثبت14توانم بيش از  ترم پيش مشروط شدم و لذا اين ترم نمي: گوييد به او مي

بر اساس يك قانون آموزشي در دانشگاه، دانشجويي كه مشروط شود، براي ترم «ايد كه  استدالل خود، فرض كرده
اين جمله كه فرض پنهان شماست و از نظر شما بديهي » .نام كند  واحد درسي را ثبت14تواند  بعد، حداكثر مي

بنابراين فرض پنهان براي . گيرد  است كه از استدالل شما مياي نتيجه براي دوست شما، شود، محسوب مي
  . شود گوينده يا نويسنده متن است و همان فرض پنهان، براي شنونده يا خواننده متن، نتيجه محسوب مي

 

  : سؤاالت تقويت و تضعيف استداللمهم در نكات 

  : گيري دارند ن فرض پنهان و نتيجهاين سؤاالت دو تفاوت اصلي با سؤاالت يافت

توانيم از  در سؤاالت تضعيف و تقويت استدالل ما محدود به رعايت چهارچوب استدالل نيستم، بلكه ميـ 1
بنابراين در اين سؤاالت اصالً . كمك بگيريم) تقويت يا تضعيف استدالل(هاي بيروني براي هدفي كه داريم  واقعيت

 2گيري، معموالً  در حالي كه در سؤاالت فرض پنهان و نتيجه. ز خود متن نتيجه شودها ا ضرورتي ندارد كه گزينه
  . شدند، به راحتي قابل حذف بودند گزينه به دليل اين كه از متن نتيجه نمي

 باشند، اما نبايد از آن مربوطها به موضوع استدالل  البته در سؤاالت تضعيف و تقويت استدالل هم بايد گزينه
  . دشوننتيجه 

گيري، در سؤاالت تقويت و تضعيف استدالل، ما به جاي صِرف تحليل  بر خالف سؤاالت فرض پنهان و نتيجهـ 2
  . كنيم زنيم و درست يا غلط تعيين مي  دست به قضاوت و ارزيابي مي استدالل و روانكاوي نويسنده،

  : باشد داشت، به شرح زير ميچند نكته مهم ديگري كه در سؤاالت تضعيف و تقويت استدالل بايد مد نظر 

. شود  در اين سؤاالت، ارزيابي تأثير هر گزينه در تضعيف يا تقويت استدالل، با فرض درستي آن گزينه انجام ميـ1
حتي اگر . آيد مي» درست فرض كنيمها را  اگر هر يك از گزينه«در واقع در پرسش مربوط به اين سؤاالت، قيد 

در واقع در اين سؤاالت ما وظيفه نداريم كه درستي . كنيم ها را تحليل مي  فرض گزينهاين قيد نيامده باشد، با اين
. ها را بر اساس اطالعات علمي بررسي كنيم، اين مسئوليت را خود سؤال به عهده گرفته است يا نادرستي گزينه

س فراموش نكنيم كه پ. وظيفه ما تنها اين است كه تأثير پذيرش درستي هر گزينه را بر استدالل مشخص كنيم
  . ممكن است يك گزينه خالف واقع باشد اما پاسخ صحيح مسأله باشد

تر است كه از قطعيت باالتري  اي صحيح  پيرو آنچه در بند قبل گفته شد، در اين سؤاالت معموالً گزينهـ2
. گيري هستيم موضعزيرا در اين سؤاالت عمالً ما در حال ). گيري درست برعكس سؤاالت نتيجه. (برخوردار باشد

از . تر باشد در واقع سؤاالت تقويت و تضعيف مثل يك جنگ كالمي است و پيروز اين جنگ كسي است كه قاطع
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كنيم كه با  اي را انتخاب مي ها را خود سؤال تضمين كرده، بنابراين گزينه طرفي در اين سؤاالت، درستي گزينه
  . رساند قطعيت بيشتري، ما را به هدف مي

  

  . هاي تقويت يا تضعيف يك متن بر اساس روش استدالل ذكر شده است  روشبرخيول به طور خالصه در جد
  

  هاي تضعيف استدالل روش  هاي تقويت استدالل روش  نوع استدالل

  ارائه دليلي ديگر براي توجيه نتيجه •  استنتاجي

 يا مقدمه بيان يكي از مفروضات پنهان •

  مناسب

  ذكر شواهد و مصاديق تائيدكننده •

 بيان مثال نقض  •

  زير سوال بردن صحت مقدمات •

  منطق استداللزير سوال بردن  •

  ارائه دليلي ديگر براي توجيه نتيجه •  استقرايي

 ذكر شواهد و مصاديق تائيدكننده •

 معيار قابليت 3تأكيد بر درستي  •

  ها  اطمينان، اعتبار و معرّف بودن نمونه

  بيان مثال نقض •

ناكافي بودن  (ها زير سؤال بردن معرف بودن داده •

 ...) برداري نادرست و ها، نمونه نمونه

 زير سؤال بردن قابليت اطمينان تحقيق •

 زير سؤال بردن اعتبار تحقيق  •

  زير سوال بردن صحت مقدمات •

توجيه علمي و منطقي چرايي ارتباط   •  علّي

  يعلّ

  اشاره به همبستگي باالي دو پديده •

 ذكر شواهد و مصاديق تائيدكننده •

  ترل شدن متغيرهاي مزاحم تأييد بر كن •

رغم وجود يكي از عوامل،  علي (بيان مثال نقض •

 .) ديگري وجود نداشته است

  اشاره به دخيل بودن متغيرهاي مزاحم  •

جابجايي علت (ي زير سوال بردن جهت ارتباط علّ •

  )و معلول

  دو پديده را معلول عامل سومي دانستن •

تصادفي خواندن ارتباط يا ناچيز دانستن ميزان  •

  )ضعيف دانستن همبستگي(عليت 

  ارائه دليلي ديگر براي توجيه نتيجه •  تشبيهي

  ذكر شواهد و مصاديق تائيدكننده •

  بيان مثال نقض •

استفاده از خود تشابه اما در وجهي مخالف نظر  •

 *نويسنده

  زير سوال بردن وجه تشابه •

 .كندسريع مي ثروت همچون هواپيمائي است كه رسيدن به خوشبختي را هموار و :مثال * ����

  . اما ممكن است اين هواپيما در وسط راه سقوط كند:تضعيف        
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  هاي تجربي براي انتخاب بر اساس حدس در سواالت تحليل متن تكنيك

توان به جواب قطعي رسيد و معموالً در اين در برخي موارد، عليرغم دقت در تحليل درست مساله باز هم نمي

كدام از خوانيد، هيچرا ميكه آخرين گزينه  اگر زماني. ين دو يا چند گزينه هستيمشرايط ناچار به انتخاب ب

مواظب آخرين . ها نظر شما را جلب نكرده است، بايد احتياط بيشتري در پاسخگويي به سوال داشته باشيد گزينه

  .ممكن است از روي ناچاري آن را انتخاب كنيد. ايد باشيداي كه خواندهگزينه

 قطعيت ندارد، اما گاهي اوقات كارساز ها تكنيكهر چند اين . توان از تكنيكهاي زير استفاده كردرايط ميدر اين ش

  .است

  .هائي كه بيش از حد كلي يا بيش از حد جزئي هستند، اجتناب كنيداز گزينه •

  .تواند جواب صحيح مساله باشدرسند، معموالً نميهائي كه خيلي بديهي به نظر ميگزينه •

رسد، اما پس از تامل بيشتر كامالً دچار ترديد ها، يك گزينه صحيح به نظر مي در برخورد اول با گزينهگاهي •

  .در اين مواقع بهتر است به حدس اول خود اطمينان كنيد. شويدمي

ها در متن و كنيد، قرار دادن گزينهمنطقي گير مياستدالل زماني كه روي يك سوال : روش حل معكوس •

  .تواند راهگشا باشددار بودن متن ميبررسي معنا

ايد، احتماالً اين گزينه نيز ايست كه آن را حذف كردهمانده يكي شبيه گزينههاي باقياگر در بين گزينه •

  .نادرست است

اي خيلي شبيه به يكي از جمالت متن است و تنها برخي كلمات مترادف جايگزين شده، احتماالً اگر گزينه •

  . ده طرح شده و بايد احتياط كردبراي انحراف خوانن

 . وقتي دو گزينه ضد و نقيض وجود دارد، به احتمال زياد جواب يكي از اين دو گزينه است •

 

  ها تكنيك قطعيت گزاره

. هائي كه داراي قيدها و عبارتهاي قطعي است، احتياط كنيدانتخاب گزينهگيري در خصوص   سؤاالت نتيجهدر

ها به احتمال زياد اين گزينه. باشد مي»قطعاً « و»بايد«، »هميشه«قطعي، كلماتي مثل منظور از قيدها و عبارتهاي 

  . شود  اما در سؤاالت تقويت و تضعيف استدالل وجود اين نوع قيدها يك مزيت محسوب مي.نادرست هستند

عيت بيشتر گيري قطعيت كمتر و برعكس در سؤاالت تقويت و تضعيف استدالل، قط در سؤاالت نتيجهبنابراين 

البته اين يك اصل قطعي نيست، بلكه يك احتمال قابل قبول است كه در . شود ها، امتياز محسوب مي گزينه

  . شود اي براي پاسخ به سؤال نداريم، استفاده از آن توصيه مي شرايطي كه ايده

وجود . عريف استقابل ت %)0( تا عدم قطعيت كامل %)100(ميزان قطعيت يك گزاره در طيفي از قطعيت كامل 

  : كنند ها به ما كمك مي برخي كلمات يا عبارات در جمله، در تشخيص ميزان قطعيت گزاره



 www.masihkhah.com                           محمد وكيلي، خواه هادي مسيح

  

23 

   :هاي قطعيت كامل نشانه ••••

  شك، شكي نيست، همه، هر، همواره، هميشه، هرگز، هيچ، يقيناً، اصالً، تنها، فقط حتماً، قطعاً بي  

  ):ولي نه كامل(هاي قطعيت باال  نشانه ••••

  ... اكثر، تعداد زياد، بيشتر مواقع، قريب به اتفاق، تقريباً هميشه، معموالً، اكثراً،   

 : هاي قطعيت متوسط نشانه ••••

  ... وجود دارد، بعضي، برخي، گاهي،   

 : هاي قطعيت ضعيف نشانه ••••

  ... و) به معناي ممكن است(تواند  شايد، ممكن است، به شرطي كه، اگر، مي  

 : هاي عدم قطعيت كامل نشانه ••••

  دانم  ينم  

، هر چند بار معنايي منفي دارند اما به لحاظ قطعيت، »هيچ«يا » هرگز«دقت كنيد كلماتي مثل  : تذكر����

  . كامل هستند

 در خون انسان، از طريق افزايش توان بدن بـراي           (HDL) افزايش سطح ليپوپروتئين غليظ      :مثال ����

ز طريـق يـك برنامـه مرتـب     ا. شـود  دفع كلسترول زيادي، باعث كاهش سطح كلسترول در خون مي   

  . يابد  در خون برخي افراد بطور چشمگيري افزايش ميHDLورزش و كاهش وزن سطح 

  )74سراسري، (  توان به درستي از متن باال نتيجه گرفت؟          كدام گزينه را مي 

  .  افراد الغر اصالً در معرض خطر ابتال به سطح باالي كلسترول در خون نيستند)1  
كنند، شديداً در خطر ابتال به سطح باالي كلسترول در خون در   طور مرتب ورزش نمي افرادي كه به)2 

  . سنين باال هستند
  .  ورزش و كاهش وزن مؤثرترين روش كاهش سطح كلسترول خون در انسانهاست)3 
  . دهد يك برنامه ورزش و كاهش وزن مرتب، سطح كلسترول خون برخي افراد را كاهش مي) 4 

 . صحيح است) 4(گزينه : پاسخ

  : استدالل متن به شكل زير است
  ↑⇐)  خونHDLسطح  (↑⇐) ورزش و كم كردن وزن(  در برخي افراد

  ↓) سطح كلسترول خون  (↑⇐)  توان بدن براي دفع كلسترول                     (

  : توان گفت بنابراين مي
   سطح كلسترول خون كمتر ⇐ورزش و كم كردن وزن بيشتر : در برخي افراد

  . كند صحيح نيست، زيرا گزاره فوق در خصوص برخي افراد صدق مي) 1(گزينه 
  . دن وزن صحبت كرده استصحيح نيست، زيرا در متن درخصوص ورزش مرتب و كم كر) 2(گزينه 
روش در حالي كه از متن، چنين چيزي استنباط         » مؤثرترين«صحيح نيست، زيرا عنوان شده است كه        ) 3(گزينه  
  . شود نمي
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البتـه اگـر   . دهـد   را كاهش ميبرخي افرادزيرا عنوان شده است كه سطح كلسترول خون  . صحيح است ) 4(گزينه  
  . آخرين جمله متن را به شكل ديگري بيان كرده است) 4(ه كنيد كه گزين توجه كنيد، مشاهده مي

  : ها حل سؤال با تكنيك قطعيت گزاره
در اين  . اي كه كمترين قطعيت را دارد، بيشتر است         بنابراين احتمال درستي گزينه   . گيري است   سؤال از نوع نتيجه   

اسـت و   ) تـرين (داراي صفت عالي    ) 3(گزينه  . اند  به صورت قطعي و عمومي بيان شده      ) 2(و  ) 1(هاي    سؤال گزينه 
بنـابراين  . قطعيت را كاهش داده است    » برخي«وجود كلمه   ) 4(اما در گزينه    . لذا از قطعيت بااليي برخوردار است     

  . پاسخ صحيح است) احتماالً(اين گزينه 

هاي دارويي و متخصصين بهداشت، توجه خود را به كلسترول خون  اين روزها شركت :مثال ����
مان باالتر باشد، ريسك مردن در اثر حمله قلبي بيشتر  هر چه ميزان كلسترول خون. اند دهمعطوف كر
اين مسأله منطقي است، چرا كه بيماري قلبي نسبت به هر كدام از ديگر عوامل، ساالنه افراد . است

 تواند مقدار حداقل سه عامل ـ سيگار، پرخوري و عدم تحرك ـ هر كدام مي. كشد بيشتري را مي
  . كلسترول خون را تحت تأثير قرار دهد

      توان از متن فوق، نتيجه گرفت؟ يك از موارد زير را مي كدام
 اگر فردي ميزان كلسترول خون خود را تحت نظر داشته باشد، ريسك ابتالي وي به بيماري كشنده قلبي                   )1  

  . پايين است
  . باشد  يك رژيم غذايي با كلسترول باال، علت اصلي مرگ افراد مي)2  
  . توان تغيير داد ريسك بيماري كشنده حمله قلبي را با تغييراتي در سبك زندگي مي) 3  
دهد، از طريق تغيير سطح كلسترول خون   تنها راهي كه سيگار، ريسك ابتال به بيماري قلبي را افزايش مي)4
  .باشد مي

  . صحيح است) 3(گزينه : پاسخ
  : دباش خالصه استدالل متن به شرح زير مي

 

  سيگار، پرخوري، 
  ⇐  كلسترول باالي خون   ⇐  عدم تحرك

  افزايش ريسك مردن 
  در اثر حمله قلبي

 

شود كه بيماري كشنده قلبي تنها به دليل كلسترول بـاالي   الزاماً صحيح نيست، زيرا از متن نتيجه نمي   ) 1(گزينه  
  .  واقع به نوعي مغالطه رفع مقدم صورت گرفته استدر. خون است

    افزايش ريسك مردن در اثر حمله قلبي⇐كلسترول باالي خون 
  )مغالطه رفع مقدم(  ريسك پائين مردن در اثر حمله قلبي ⇐كلسترول پائين خون  

  . شود  بودن رژيم غذايي با كلسترول باال در مرگ افراد از متن نتيجه نميليعلت اص. نادرست است) 2(گزينه 
تغييـر در سـبك     (مطابق متن با كنترل عواملي مثـل سـيگار، پرخـوري و عـدم تحـرك                 . درست است ) 3(گزينه  
 توان كلسترول خون را تحت تأثير قرار داد و در نتيجه ريسك بيماري كـشنده حملـه قلبـي را تغييـر                       مي) زندگي
  . داد



 www.masihkhah.com                           محمد وكيلي، خواه هادي مسيح

  

25 

 اسـت كـه سـيگار، ريـسك ابـتال بـه       تنها راهينادرست است؛ زيرا اين كه تغيير سطح كلسترول خون       ) 4(گزينه  
  . شود دهد، از متن نتيجه نمي بيماري قلبي را افزايش مي

  : ها حل سؤال با تكنيك قطعيت گزاره
ه كمتـرين قطعيـت را دارد، بيـشتر    اي كـ  بنابراين احتمال درسـتي گزينـه  . گيري است اين سؤال نيز از نوع نتيجه     

  . ها قطعيت كمتري دارد ، نسبت به ساير گزينه)3(در اين سؤال گزينه . است

 در سيستم رقابت آزاد موقعيت رقابتي يك كاال با استفاده از نسبت كيفيت كاال به قيمت آن : مثال����

به اين . التر خواهد بودهر چه مقدار اين نسبت بيشتر شود، موقعيت رقابتي كاال با. شودمعين مي

كنندگان آن كاال را ترتيب افزايش كيفيت كاال و يا كاهش قيمت آن، باعث خواهد شد كه مصرف

  . ترجيح دهند

  سازد؟ تر برخوردار ميگيري انجام شده در متن فوق را از منطق قويكدام يك از موارد زير، نتيجه

  )77سراسري، (  

تواند همزمان ايجاد شود، بدون آنكه موقعيت رقابتي آن تغيير آن مي افزايش قيمت يك كاال و كيفيت )1
  . كند
  . كنندگان از كيفيت يك كاال، تقريباً در همه موارد، با كيفيت واقعي كاال مطابقت دارد  ادراك مصرف)2
  . گيري فوق را تغيير دهد تواند نتيجهكنندگان و تبليغات تجارتي مي  عادات مصرف)3
كنندگان، قيمت باال و كيفيت باال را حتي بدون موقعيت رقابتي يكسان، ترجيح  از مصرف گروه زيادي)4

  .دهند مي
  . صحيح است) 2(گزينه : پاسخ

  : با توجه به استدالل مطرح شده، داريم

         موقعيت رقابتي تابعي است از  

  

  . شود ز نسبت               ناشي ميدهد كه موقعيت رقابتي ا تواند صحيح باشد، زيرا نشان مي مي) 1(گزينه 

  كنندگان نسبت به مفهوم      كند كه مصرف    اين همان فرض پنهان متن است و بيان مي        . صحيح است ) 2(گزينه  
  

  . دهند              عكس العمل نشان مي

  . كند غلط است، زيرا متن را تضعيف مي) 3(گزينه 
كنـد كـه نـسبت              چنـدان هـم                   كنـد و بيـان مـي        ينيز غلط است، زيرا متن را تضعيف م       ) 4(گزينه  
  . كننده نيست تعيين

  

  كيفيت
 قيمت

  كيفيت
 قيمت

  كيفيت
 قيمت

  كيفيت
 قيمت
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  : ها حل سؤال با تكنيك قطعيت گزاره

  . اي كه قطعيت باالتري دارد، بيشتر است ، احتمال درست بودن گزينه)تقويت استدالل(با توجه به نوع سؤال 
بيـشترين قطعيـت را   ) 2(قطعيت نسبتاً بـاال و گزينـه   ، )4(قطعيت كم، گزينه ) 3(و ) 1(هاي  در اين سؤال گزينه 

  . دارد؛ كه اتفاقاً پاسخ صحيح سؤال نيز همين گزينه است

هاي  شود در سؤاالت، ابتدا گزينه ها، توصيه مي براي استفاده هر چه بهتر از تكنيك قطعيت گزاره : نكته����
هاي تحليلي كه پيش از اين ذكر  تي كه با روشمانده، در صور هاي باقي ربط را حذف كند و بعد از بين گزينه بي

  . ها كمك بگيريد شد، نتوانستيد جواب درست را معين كنيد، از تكنيك قطعيت گزاره
  

GMAT    در زندگيدر زندگيدر زندگيدر زندگي        

ها بيان شد، در سؤاالت تضعيف و تقويت استدالل، احتمال درست بودن  طور كه در تكنيك قطعيت گزاره همان

گيري دقيقاً برعكس  در حالي كه در سؤاالت نتيجه. برخوردار است، بيشتر استاي كه از قطعيت باالتري  گزينه

در اين جلسه قاضي عمدتاً به . توان موقعيت را به يك جلسه محاكمه تشبيه كرد براي فهم بهتر مطلب مي. است

 ل متهمتضعيف استدال و دادستان در تالش براي تأييد استدالل موكل خود، وكيل در صدد گيري نتيجهدنبال 

هاي خود بسيار محتاط باشد و شخصيت او نمادِ دقت، حوصله و احتياط است  گيري قاضي بايد در نتيجه. است

وكيل بايد در نظرهايش جسور، با صالبت و تأثيرگذار باشد تا بتواند به خوبي از حقِ موكل ). ترجيح قطعيت كم(

دادستان نيز بايد بتواند به خوبي ). رجيح قطعيت باالت(مواضع او بايد شفاف، محكم و قطعي باشد . ع كنداخود دف

لذا بايد جسارت، صالبت و شفافيت . ادعاهاي نادرست را به چالش بكشد و اصطالحاً مو را از ماست بيرون بكشد

  . )ترجيح قطعيت كم (در كالمش ديده شود
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  مباحث پركاربرد
  

  

  مبحث هوشمبحث هوش

 
ت جديدي در بخش حل مسأله گنجانده شده كه در چهارچوب هاي اخير سؤاال در سال GMATدر آزمون 

اين سؤاالت تا حد زيادي ساختارنيافته است و تحت عنوان كلي سؤاالت هوش . گيرند مباحث رياضي جاي نمي
در يك . پردازد هايي از اين سؤاالت و توضيحاتي در مورد هر يك مي اين فصل به ارائه نمونه. قابل طرح هستند

  : شود  دسته اصلي را شامل مي3لي اين سؤاالت بندي ك تقسيم
  ـ تركيب شكل و عدد1
   تركيب كلمه و عدد -2
  ـ كشف ارتباط بين اعداد 3
   

  تركيب شكل و عدد-1

 

در واقع بين اشكال . شود كه بايد بين اجزاي آن ارتباط عددي برقرار كرد در اين سؤاالت تعدادي شكل داده مي
توان به  گاهي ارتباط عددي ميان اجزاي اشكال مسأله را مي.  ارتباط منطقي يافتداده شده و اعداد صحيح بايد
توان به سؤال مسأله كه در واقع يك معادله جديد است  با كمك اين معادالت مي. صورت معادالت رياضي نوشت

ابع آزمون و خطا پيدا كردن ارتباط عددي بين اَشكال، الگوريتم يا روش حل مشخصي ندارد و معموالً ت. پاسخ داد
در واقع در اكثر سؤاالت موضوع اين فصل، . اما اين تحليل ذهني بايد با سرعت عمل زيادي انجام شود. باشد مي

. رسيدن به پاسخ مسأله به خودي خود اهميت زيادي ندارد، بلكه زمان رسيدن به پاسخ حائز اهميت است
يك حدس بزنيم و سپس درستي اين حدس را در اشكال هاي اول بايد  بنابراين در اين سؤاالت با بررسي شكل

اين عمليات تا كشف . در صورت عدم كشف رابطه، بايد مجدداً حدس ديگري را ارزيابي كنيم. بعدي چك كنيم
  . ارتباط درست ادامه دارد

در تساوي زير ارقام مربوط به عدد سمت : 1 مثال ����

راست بر اساس نوع عملگر مربوط به اشكال سمت چپ 

با بررسي نوع رابطه مربوط به هر شكل، . شود تعيين مي

  . ارقام عدد مربوط به تساوي آخر را به دست آوريد

 
  
  

8 2 1 282 = 

1 4 2 154 = 

3 2 1 281 = 

� 7 2 = ?  
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  : توان نوع عملگر مربوط به هر شكل را به صورت زير تعريف كرد  تساوي اول مي3با بررسي : پاسخ
 

a a= −3 1 

 

 a a= 3
 

 

   a a= 3  

 
 a a=  

 

دهنده يك  باشد، هر شكل نشان هاي زير كه تلفيقي از اشكال و اعداد مي در تساوي: 2 مثال ����
  : با يافتن نوع رابطه با كمك معادالت داده شده، پاسخ سؤال را به دست آوريد. رابطه رياضي است

 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 

  

   :توان به صورت زير تعريف كرد وابط داده شده، عملگر مربوط به هر شكل را ميبا كمك ر :پاسخ
  

 a a= 2   =6 36  
 

 a a=  
 
 
   a a= + 4  

 

a a= 3
 

 
 

8 = 

= = ⇒ =30 0 2 0 7 807 ⇒ �  

7 

2 

7 =  

2 4  

5 

12 = 

− 3 9  4-=   

+ 

3  − 4  124=   + 

+ 4 3 11 = 

+ 3 2 11 = 

+ 1 6 0 + + 2 = ?  

1 = 

=2 8 

⇒ 

0 

1 

4 =   
⇒ + + + =36 1 4 8 49 + 1 6 0 + + 2 =   
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فرماست، به جاي  داده شده كه يك رابطه منطقي در بين آنها حكم رابطه 3با توجه به  :3 مثال ����

  عالمت سؤال چه عددي را بايد قرار داد؟ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  1( 224  2( 242  3( 422  4( 244  

  .  صحيح است1گزينه : پاسخ

 
 
 

, ,⇒ = = =4 2 1 2 1 4  

 
⇒ =4 1 1 224  

 

مثالً تعداد اضالع .  و خاصيت عددي آن يك رابطه منطقي برقرار استدر قالب سؤاالت بين هر شكل :نكته ����
بنابراين در حدس و گمان اوليه بهتر است از اين نكته . باشد دهنده يك مفهوم رياضي مي يك شكل هندسي نشان

a يا a3 يا a3 يا a3بر اين اساس        ممكن است معادل . استفاده شود ±   .  باشد3

هاي زير، كه تلفيقي  در تساوي :4 مثال ����

باشد، ارتباط خاصي  از اشكال و اعداد مي

توان به جاي  كدام عدد را مي. برقرار است

عالمت سؤال در شكل چهارم قرار داد تا اين 

، با همان استدالل ارتباط در اين شكل نيز

   سه تساوي قبل، برقرار بماند؟

  1( 160   
  2( 150   
  3(  88   
  4( 79  

 

3 2 15= 

4 4 34= 

1 
2 65= 

4 

4 ?= 6 

5 

5 3 821 = 1 

7 3 4 657 =  

7 548 =  4 1 

= ?  4  1 1  

a ,= − 2 a , a a= = +2 3  a a  

a  
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  .  صحيح است1گزينه : پاسخ

شود و نهايتاً اعداد حاصل با هـم   در واقع در اين مسأله، عدد داخل هر شكل ضربدر تعداد اضالع آن شكل مي         
  : بر اين اساس داريم. شوند  تقسيم مي2جمع و بر 

 

موعه اولمج    = × =3 3 4 12   

  
  
  

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

هاي زير، بين اعـداد و اشـكال ارتبـاط            در تساوي : 5 مثال   ����

يـك از مـوارد       به جاي عالمت سؤال، كدام    . خاصي برقرار است  

     زير، بايد قرار بگيرد؟ 

 

  
  1(   2(   3(   4(   

ساوي، برابر اختالف اعداد سـمت چـپ تـساوي اسـت و      در اين معادالت تعداد اضالع شكل سمت راست ت        : پاسخ
بنـابراين در   . عدد داخل شكل سمت راست تساوي، برابر اختالف تعداد اضالع اشكال سـمت چـپ تـساوي اسـت                  

  :تساوي اول داريم

  
  

 18 و 12

2 = × × =2 3 3 18 

+
= =
18 12

15
2

 

 4 4 مجموعه دوم

+
= =
48 20

34
2

 

= × =4 5 20 

1 2 

4 6 

  20 و 192 و 108

 48 و 20
 

=   و مجموعه سوم × =1 4 =   و 4 4 × × =4 4 6 96  = × × =2 3 5 30 

   4 و 96 و 30
+ +

= =
4 96 30

65
2

 

=  و  مجموعه چهارم × =5 5 4 = و   20 × × × =4 3 4 4 192  = × × =6 6 3 108 

 
+ +

= =
20 192 108

160
2

 

=  و × × =4 3 4 48 

1 1 2 5 

7 

7 

4 1 − =  
5 2 2 − = 

− 2 ?= 
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− = 1 

 
− =7 4  

   :و در تساوي دوم داريم
 
           −           =2  

 
− =5 2  

  : و در تساوي سوم داريم

          − = 1 

 
− =7 2  

 
 
 

ـ تركيب كلمه و عدد2  

 
 

 سؤاالت شبيه سؤاالت تركيب شكل و عدد اين. كلمات رابطه عددي وجود دارددر برخي سؤاالت ميان برخي 
در اين سؤاالت كليد حل مسأله توجه به تعداد كلمات هر حرف، تعداد . شوند هستند و با همان روش حل مي

  . باشد ها و ترتيب الفبايي حروف كلمه مي نقطه

ـ       . هاي زير، ارتباط خاصي برقرار است        در تساوي  :1 مثال   ���� ؤال، در سومين تساوي به جاي عالمت س
  )91سراسري (    چه اسمي بايد قرار بگيرد تا اين تساوي نيز برقرار باشد؟      

   ابراهيم )1  
   شهروز )2  
   فرزانه )3  
   شهرزاد )4  

 

  .  صحيح است4گزينه : پاسخ
 با آزمون   . را سنجد نه دانش رياضي      است كه هوش فرد را مي      »تركيب شكل و عدد   «اين سؤال از نوع سؤاالت        

. كنـد  هـاي كلمـه داللـت مـي         م شكل اول بر تعداد حروف كلمه و شكل دوم بر تعداد نقطـه             بري  و خطا پي مي   
ايـن ويژگـي را     » شـهرزاد « نقطه باشيم كه تنهـا       4 حرفي با    6اي    بنابراين در تساوي آخر، بايد به دنبال كلمه       

  . دارد

   در جدول زير حرف جا افتاده كدام است؟ :2 مثال ����
E C O 

B A B 

G B N 

D B ? 

  1( M  2( H  3( T  4( F 

⇒ − =7 4 1 

⇒ − =5 2 2  

⇒ − =7 2 1  

 مينا   =   +

 تقي  =   +

+   =  ?  
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  .  صحيح است2گزينه : پاسخ
هاي مربوط به ترتيب الفبايي حروف ستون اول و دوم را در هم ضرب كنيم و حرف مربوطـه را در                       بايد شماره   

 برابـر  B و عدد مربـوط بـه حـرف    4 برابر است با Dدر رديف آخر عدد مربوط به حرف   . ستون سوم بنويسيم  
 در جـاي خـالي قـرار    (H)يعني هشتمين حرف انگليسي ) 4 × 2 (8 مربوط به عدد   ، بنابراين حرف  2است با   

  . گيرد مي
 

  ـ كشف ارتباط بين اعداد3
 

در نگاه اول ممكن است تصور شود اين . در اين سؤاالت تعدادي عدد در قالب يك شكل يا جدول ارائه شده است
اي منطقي بين اعداد داده شده  توان رابطه تر مي قيقكه با يك بررسي د اند، در حالي اعداد تصادفي انتخاب شده

اين . شود كار با يك حدس آغاز مي» تركيب شكل و عدد«در اين سؤاالت نيز باز هم مثل سؤاالت . برقرار كرد
  . حدس بايد در اشكال و اعداد بعدي بررسي، اصالح و نهايتاً تأييد شود

شان به شكل مقابل، اعدادي را        ي آجرهاي ديوار خانه   اي، بر رو    اي با رعايت قاعده     پسربچه :1 مثال   ����
    ، كدام است؟   X.  نوشته است 

  
 

  1( 16  2( 0  3( 28  4( 44  
  . باشد در اين مسأله ميانگين مقادير هر دو آجر مجاور برابر مقدار آجر بااليي مي :پاسخ

  
  
  
  
  
  
  

  : در نتيجه
y

y y
+

= ⇒ + = ⇒ =
8

18 8 36 28
2

 

  : و داريم
x

x
+

= ⇒ =
28

28 28
2

 

28              18  

  x               y                 8  

12              4 

70              18                6 

25               11               1 
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در بين اعداد داخل هر شكل، ارتباط خاصي         :2 مثال   ����
به جاي عالمت سؤال، كدام عدد بايد قـرار         . برقرار است 
      داده شود؟ 

  1( 8  

  2( 9  

  3( 7  

  4( 6   
هاي باال و پايين جمع شده، رقم دهگان در پره سمت چپ و رقم يكان در  در اين اشكال اعداد روي پره: پاسخ

  : بنابراين در شكل آخر داريم. ست نوشته شده استپره سمت را
+ =5 31 36  

  . بايد در پره سمت راست درج شود) 6(پس رقم يكان 
 

  ارتباط بين اعداد يك دنباله

 

البته در اينجا اين ارتباط به . باشد يك حالت خاص ارتباط بين اعداد، مربوط به ارتباط بين اعداد يك دنباله مي
  . باشد و معموالً شامل تركيبي از عملگرها است دگي تصاعدهاي حسابي و هندسي نميسا

به جاي عالمـت سـؤال، چـه        . بين اعداد زير، از چپ به راست ارتباط خاصي برقرار است           :1 مثال   ����
  عددي بايد قرار گيرد؟ 

, , , , ?4348 5140 5734 6130  

 
  1( 6328  2( 6427  3( 6526  4( 6520  
  .  صحيح است1گزينه : پاسخ

  :  با بررسي اختالف هر دو جمله متوالي داريم:روش اول
− = = ×5140 4348 792 4 198  

− = = ×5734 5140 594 3 198  

− = = ×6130 5734 396 2 198  

  . شود  تا كم مي198پس اختالف بين هر دو جمله متوالي، هر بار 
x x− = ⇒ = + =6130 198 6130 198 6328  

 سمت راست تشكيل يك سري اعداد و دو رقم   عدد را دو رقم، دو رقم جدا كنيم، دو رقم اگر ارقام هر:روش دوم
  . دهند سمت چپ تشكيل سري عددي ديگر مي

  
 

  عدد  4348  5140  5734  6130  ?

x  30  34  40  48  دو رقم سمت راست  

y  61  57  51  43  دو رقم سمت چپ  
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) 8ديف دوم، اختالف دو عدد اول برابر بينيم در ر طور كه مي همان )− =48 40  6، دو عدد دوم برابر 8
( )− =40 34 ) 4 و دو رقم سوم برابر 6 )− =34 30 توان نتيجه گرفت اختالف دو عدد آخر  پس مي.  است4

  : پس داريم.  باشد2بايد 
x x− = ⇒ =30 2 28  

تر  افتد با اين تفاوت كه اعداد هر ستون از ستون قبلي خود بزرگ در رديف سوم نيز اتفاقي مشابه رديف دوم مي
  . اند شده

y y

− =

− = ⇒ − = ⇒ =

− =







51 43 8
57 51 6 61 2 63
61 57 4

 

  : حال داريم

? yx= = 6328  

سـؤال، چـه    به جاي عالمـت     . بين اعداد زير، از چپ به راست ارتباط خاصي برقرار است          : 2مثال   ����
    عددي بايد قرار گيرد؟     

 
, , , ? ,862914 38742 2315 12  

 
  1( 421  2( 365  3( 217  4( 319  
  .  صحيح است1گزينه : پاسخ

در اين دنباله به ترتيب از سمت چپ، تفاضل هر دو رقم متوالي، ارقام عدد بعدي را از سمت راست تشكيل 
  : بنابراين داريم. دهد مي

    862914  

| |− =8 6 2  

| |− =6 2 4  

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

| |− =9 1 8  

| |− =1 4 3  

 
    38742  

| |− =3 8 5  

| |− =8 7 1     ⇒ = عدد بعدي 2315  

| |− =7 4 3  

| |− =4 2 2  

 
    2315  

| |− =2 3 1  

| |− =3 1 2 = عدد بعدي⇒     421 
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| |− =1 5 4  

    421  

| |− =4 2 2  
                 ⇒ 12= عدد بعدي   

| |− =2 1 1 

  ارتباط بين ارقام يك عدد

 

در اين سؤاالت برخي . باشد يك حالت خاص ديگر از سؤاالت يافتن ارتباط بين اعداد، مربوط به ارقام يك عدد مي
از ارقام يك عدد نامشخص است و بر اساس ارتباطي كه بين ارقام تعريف شده و با كمك ارقام موجود، بايد ساير 

  . شخص كردارقام را م

. و هفتم آن به صورت زير داده شـده اسـت          ) دهگان(هاي دوم      رقمي، رقم  13از يك عدد     :1 مثال   ����
     چند است؟    B و  Aاختالف  .  است  15مجموع هر سه رقم متوالي     

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

 

   صفر )4   3 )3  1 )2  2 )1  
  .  صحيح است2گزينه : پاسخ

  :  است، براي ارقام اول تا سوم داريم15كه جمع هر سه رقم متوالي  با توجه به اين
 

( ) ( ) ( ) ( )( )

B B+ + = → + =
3 1 3 12

5 15 10  

  : همچنين براي ارقام دوم تا چهارم داريم

( ) ( ) ( ) ( )( )

+ + = → + =
4 3 4 32

5 15 10  

 

( ) ( )

B=
4 1

 

  . ابرنديعني رقم چهارم و رقم اول با هم بر
  : همچنين براي ارقام سوم تا پنجم داريم

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

B B

=

+ + = → + = → =+
5 4 3 5 4 3 5

10

15 15 5
���

 

  . يعني رقم پنجم و دوم با هم برابرند
  » .شوند  خانه يكبار، تكرار مي3اين ارقام هر «گونه نتيجه گرفت كه  توان اين با توجه به مطالب فوق مي
  : دتوان به صورت زير تكميل كر لذا ارقام اين عدد را مي
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            6              
B 5  A B 5  A B  5  A B 5  A B 

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

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

B A A A
=+ + = → + + = → =65 15 6 5 15 4  

  :  داريمB و Aحال براي محاسبه اختالف 
B A− = − =6 4 2  
 

  يافتن جاي مناسب اعداد در يك معادله
 

از طرفي اعدادي كه بايد در . باشد در اين سؤاالت يك معادله داده شده است كه تنها شامل تعدادي عملگر مي
اين معادله قرار گيرند مشخص هستند، اما مشخص نيست كه ترتيب قرار گرفتن اعداد به چه صورت باشد تا 

  . له برقرار باشدمعاد

هر عدد فقط   (هاي زير بتوانند قرار بگيرند        ، هر كدام در يكي از مربع      8 و   7،  5،  2اگر عدد    :1 مثال   ����

     شود؟   ، چند عدد مثبت مختلف حاصل مي        )در يك مربع 

 

  1( 3  2( 2  3( 4  4( 5   
  .  صحيح است1گزينه : پاسخ

  :اگر فرض كنيم اعداد معادله باال به ترتيب زير باشند

( ) ( )P Q R S A− + − =  

  : توان به صورت زير نوشت اين معادله را مي

( ) ( )P R Q S A+ − + =  

  : با توجه به اينكه حاصل عدد مثبت است، پس
P R Q S+ > +  

  : هاي ممكن به شرح زير هستند پس حالت
( ) ( )+ > + ⇒ + − + =5 7 2 8 5 7 2 8 2  

( ) ( )+ > + ⇒ + − + =5 8 2 7 5 8 2 7 4  

( ) ( )+ > + ⇒ + − + =7 8 5 2 7 8 5 2 8  
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  بندي شده هوش   مجموعه سؤاالت طبقه 
 

 

مجموعه سؤاالت هوش به سه دسته با درجـه سـختي آسـان، متوسـط و سـخت تقـسيم                    : راهنمايي

  . زني در اين مبحث به ترتيب اين سؤاالت را پاسخ دهيد براي باال رفتن مهارت تست. اند شده

 

  )گرمي تدس(سؤاالت دستة اول 

 

به جاي عالمت سؤال، چـه عـددي بايـد قـرار      . در شكل زير، بين اعداد ارتباط خاصي برقرار است        ـ  1
     گيرد؟   

  1( 43791  

  2( 17394  

  3( 19437  

  4( 41379  
 
 

  
, ـ 2 , , , , , ?3 6 12 15 30 33  

  1( 69  2( 36  3( 66  4( 45  

  ـ 3

  1( 73   2( 77  

  

   3( 65   4( 64  

,  ـ4 , , , , ?6 12 20 30 42 

  1( 56  2( 54  3( 58  4( 52   

  ـ 5

 

 

 

 

  1( 46  2( 36  3( 38  4( 44  

? 6 
11 45 

17 28  

7 

3 

 ؟ 19
17 

7 

23 42 13 

5 

21 40 

? 
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  ـ 6

     
2
5

         
3
8

         
4
9

      
5
12

        
a

b
         a b ?+ =  

 

  1( 19  2( 21  3( 23   4( 29   
 

  )تسلط(سؤاالت دستة دوم 

 

مجموع هر چهـار رقـم   .  است6 و رقم چهارم برابر 4برابر ) دهگان( رقمي، رقم دوم  16 از يك عدد     ـ7

     حاصل عبارت زير كدام است؟     .   است18متوالي برابر 
 

 4    6      D  C B    A    

  )16(  )15(  )14(  )13(  )12(  )11(  )10(  )9(  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  اندهگ  )1(
 
A B C D ?+ − + =  
 

  . توان تعيين كرد  نمي)4  12 )3  13 )2  14 )1  
 

در ايـن   . صورت زير داريم    ، پنجم و دوازدهم آن را به      )صدگان(هاي سوم      رقمي، رقم  16 از يك عدد     ـ8

      كدام است؟   A+Bحاصل   .  است 20ي برابر    رقم متوال 4عدد، مجموع هر    
  4    7        B   9   A  

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

  1( 11  2( 16  3( 9  4( 4   
 استفاده كرد و تكـرار ارقـام مجـاز          4 و   3،  2توان از اعداد      ها فقط مي    در تركيب زير، به جاي مربع     ـ  9

      به دست آيد؟     Aتواند براي   شد، چند عدد مختلف مي    با مي

 
 

  1( 24   2( 17  3( 32  4( 34   
  

  گيرد؟  در سؤاالت زير به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي: راهنمايي

  ـ 10

  1( 15  
  2( 9  
  3( 25  
  4( 13  

  

14  5  8  11  
11  3  5  9  

?  7  10  12  
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  ـ 11
  
  

 

 

  
 

  1( 21  2( 19  3( 17  4( 15   

  822) هـ( ،  462) ؟( ،   209) د( ،  714) هـ( ،  981) ن (  ـ 12

   چ )4   پ )3   س )2   هـ )1  
 

  ـ 13

  1( 24  
  2( 29  
  3( 26  
  4( 25  

 

  ـ 14

  1( 0  
  2( 1  
  3( 2  
  4( 3  

  ـ 15
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  1( 104  
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  4( 96  

 

,   ـ 19 , , , ?2 10 30 68  

  1( 98  2( 102  3( 126  4( 130  
 

  ـ 20

  
  

 

  1( 20  2( 22  3( 25  4( 30   

   ـ 21
  1( 20  
  2( 25  
  3( 36  
  4( 30  
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  .  با توجه به رابطه بين اعداد در اشكال داده شده، عدد مجهول در شكل آخر را به دست آوريدـ24
  
  
  
  

  

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

   شكل آخر را به دست آوريد؟ با توجه به رابطه بين اعداد در اشكال داده شده، عدد مجهول درـ 25
  
  

 
 
 
 

  1( 18  2( 13  3( 27  4( 6  
  گيرد؟   به جاي آخرين شكل كدام مورد قرار ميـ26
  

 

  
  

  1(   2(   3(   4(   
  

 

  )سؤاالت چالشي(سؤاالت دستة سوم 
 

  گيرد؟  به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي.  بين اعداد سري زير ارتباطي برقرار استـ27

53478 27384 24949 28741, , , ,?  

  1( 28447  2( 24778  3( 23479  4( 22739  
، بـه ترتيـب كـدام اعـداد قـرار           c و   b و   aبه جاي   .  در جدول زير ارتباطي بين اعداد وجود دارد        ـ28
  گيرند؟  مي

12  5  10    5  12  7    8  3  10    5  10  3  
7  9  11    10  8  6    9  7  5    4  6  8  
a b c   9  4  11    4  11  6    9  2  7  
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  گيرند؟   به ترتيب كدام اعداد قرار ميb و aبه جاي . هاي زير قانوني وجود دارد در جدولـ 29

17    9  5    4  5  13  1    9  1  5  9    7  1    4  
4    5  7              1  4  1  4    1  3    7  
3    5  4    6  9  7  5              5  4    5  
a   b 7    1  1  1  9    6  5  4  5    3  5    1  

 

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

 هر كدام نماد يك عدد هستند و ايـن جمـع تنهـا از ايـن دو عـدد      � و ○زير  در عمل جمع  ـ30

  گيرد؟  به ترتيب كدام اعداد قرار مي� و ○به جاي . تشكيل شده است
   2 و 3 )1  
  6 و 3 )2  
   4 و 6 )3  
   2 و 6 )4  
  

 
 

  گيرد؟  به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار مي.  اعداد زير ارتباطي برقرار است بين اشكال وـ31
  1( 8  
  2( 7  
  3( 6  
  4( 9   
  

 
 

  گيرد؟   در شكل زير به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار ميـ32
  1( 278  
  2( 265  
  3( 283  
  4( 291  
  
  گيرد؟  ينه قرار ميبه جاي عالمت سؤال كدام گز.  بين اعداد زير ارتباطي برقرار استـ33
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  گيرند؟  يك از اعداد زير قرار مي  به ترتيب كدامb و a به جاي ـ34

5  6  7    6  3  5    3  4  5    4  1  3  
8    5    5  6  4    6    3    3  4  2  
5  9  6    4    7    3  5  4    2    5  

b 4  7   6  5  4    4  2  5    4  3  2  
 

  1( −6 7  2( −4 7  3( −6 5  4( −4 5  
     تواند باشد؟     كدام مي  Aعدد   . بين اشكال و اعداد زير، ارتباط خاصي برقرار است    ـ 35
  1( 72  
  2( 48  
  3( 12  
  4( 36  

 
 
 
 

  
 

  
 
 

        زنگ تفريح زنگ تفريح زنگ تفريح زنگ تفريح 
  
  

  : برد آوري نام مي تامپسون در نظريه خود از سه نوع فن
  اي، متمركز  پيوسته ـ طولي، واسطه) 2     نوين سنتي،) 1        
  تصادفي، غيرتصادفي ) 4    فني، غيرفني ) 3  

 
 

) هاي مديريت دولتي، گروه الف  آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد، رشته1390سؤال سال (

=80 5  

90 40=  

100 36=  
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  93آزمون سراسري سال 

  

  93 سراسري سال  مجموعه سؤاالت آزمون  

  
  آزمون حل مسأله) الف

براي پاسخگويي به هر سؤال، الزم است مسأله مربوط بـه آن را  . هر سؤال اين آزمون، يك مسأله است  : راهنمايي
  . هر سؤال، فقط يك پاسخ صحيح دارد. اي كه بهترين پاسخ را مشخص كرده، انتخاب كنيد حل نموده و گزينه

 

كنـد كـه تعـداد        بنـدي مـي     فرنگي را طوري بسته      عدد توت  420فروشي،    فروشنده يك مغازه ميوه    .1
وي پس از آن كـه      . ها، يكي كمتر شود     هاي هر بسته، با يكديگر برابر و از تعداد كل بسته            فرنگي  توت

 طـوري   ها را به شكل ديگري، مجدداً       فرنگي  رساند، باقي توت    ها را به فروش مي      تعدادي از اين بسته   
هاي هر بسته، با يكديگر برابـر و از تعـداد كـل               فرنگي  كند كه اين بار نيز، تعداد توت        بندي مي   بسته
  فرنگي فروخته است؟  فروشنده در مرتبه اول، حداقل چند عدد توت. ها، يكي كمتر شود بسته

  1( 40  2( 180  3( 220  4( 320   
وي .  نوشـته شـده اسـت      49 تا   1ا، يكي از اعداد     ه   مداد دارد كه روي هر يك از آن        49آموزي    دانش .2

خواهد طـوري يكـي از مـدادها را بـردارد كـه               چيند و مي    مدادها را به ترتيب شماره، روي ميز مي       
هاي مدادهاي سمت راسـت، بـا يكـديگر           هاي مدادهاي سمت چپ و مجموع شماره        مجموع شماره 
  چند است؟عدد نوشته شده روي مدادي كه برداشته شده، . برابر شوند

  . باشد پذير نمي ن  امكا)4  35 )3  30 )2  25 )1  
. پايـه وجـود دارد    در يك رستوران، تعدادي صندلي داراي چهارپايه و تعدادي صـندلي داراي سـه    .3

هـاي    اي بيشتر است و كل پايـه        پايه  هاي سه    عدد از تعداد صندلي    11اي    هاي چهارپايه   تعداد صندلي 

اي جـايگزين     پايـه   هاي سه   اي بايد با صندلي     داد صندلي چهارپايه  چه تع .  عدد است  373ها    صندلي

اي، برابـر     پايـه   هاي سه   هاي صندلي   اي و مجموع پايه     هاي چهارپايه   هاي صندلي   شود تا مجموع پايه   

        شود؟ 

  1( 17  2(  15  3( 13  4( 11  
طـول هـر   . ابرندخط داخل مربع با يكديگر بر دهد كه طول پنج پاره   يك مربع را نشان مي      شكل زير، . 4

  باشد؟  خط چه نسبتي از طول ضلع مربع مي پاره

  1( 
−7 1
3

  2( 
+6 1
3

  

  3( 
−5 1
3

  4( 
+3 1
2
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وي بخـش  . يمايدپ  كيلومتر را در مدت نيم ساعت مي50سوز، مسافت   شخصي با يك ماشين دوگانه    . 5
 كيلومتر بـر سـاعت و بخـش دوم مـسير را بـا               80اول مسير را با سوخت گاز و با سرعت متوسط           

اين شـخص چنـد كيلـومتر از    . پيمايد  كيلومتر بر ساعت مي130سوخت بنزين و با سرعت متوسط  
  كند؟  مسير را با سوخت گاز طي مي

  1( 22  2( 24  3( 26  4( 28  
طوري كه مجموع ارقـام   توان ساخت، به عدد چهاررقمي با ارقام بدون تكرار مي، چند 6 تا 1 با اعداد  .6

  يكان و صدگان با مجموع ارقام دهگان و هزارگان، برابر باشد؟ 

  1( 28  2( 40  3( 48  4( 56  
  تواند باشد؟  كمترين اختالف بين مجموع مربعات يك عدد دو رقمي و خود آن عدد، چند مي. 7

  1( 1  2( 3  3( 4  4( 5   
 نفر، قيمـت    75اي با ظرفيت      يك آژانس مسافرتي به منظور جذب مشتري براي يك تور يك هفته           . 8

T به    Tهر بليط را از      nT
 

− 
 

21
120

دهنده تعداد افرادي است كـه در          نشان n تغيير داده است كه      

  ين درآمد را داشته باشد؟ نام كنند تا آژانس بيشتر چند نفر بايد در تور ثبت. كنند نام مي تور ثبت

  1( 75  2( 48  3( 40  4( 34   
 با هم مخلوط    2 به   5در يك پروژه ساختماني، براي تهيه بتن استاندارد بايد سيمان و آب به نسبت               . 9

شـود    مهندس ناظر اين پروژه، پس از بررسي بتن تهيه شده توسط كـارگران، متوجـه مـي                . شوند
چه كسري از بتن بايـد بـا        . كمتر از نسبت استاندارد است     درصد   30نسبت سيمان به آب در بتن،       

  سيمان جايگزين شود تا بتن استاندارد حاصل شود؟ 

  1( 
4
11

  2( 
3
14

  3( 
7
11

  . توان تعين كرد  نمي)4  

. ابق شكل زير، تعـدادي برگـه قـرار داده شـده اسـت             ، مط )كازيو( در هر طبقه از يك قفسة برگه         .10
اگـر  . هـاي طبقـات اول و دوم اسـت     هاي طبقات دوم و سوم، برابر تفاضل تعداد برگه          مجموع برگه 
هاي هر سه طبقـه       هاي طبقه اول را برداشته و در طبقه دوم قرار دهيم، تعداد برگه              تعدادي از برگه  
هـاي    هاي طبقه اول چند برابر تفاضـل تعـداد برگـه            برگهقبل از جابجايي، تعداد     . برابر خواهد شد  

  طبقات دوم و سوم بوده است؟ 
  1( 5/4   
  2( 2  
  3( 3  
  4( 5/2   
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  استدالل منطقي) ب

، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شده، مورد تجزيه  20 تا   11براي پاسخگويي به سؤاالت     : راهنمايي
هر . تري براي آن سؤال است، انتخاب كنيد        كنيد پاسخ مناسب    اي را كه فكر مي     و تحليل قرار دهيد و سپس گزينه      

هاي مطرح شده در هر سؤال و نتايجي كه بيان شـده و بيـان نـشده                   سؤال را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت         
  . نيدرسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بز تر به نظر مي ولي قابل استنتاج است، پاسخي را كه صحيح

 

دهند، شهر ديگري را براي محل زندگي خـود انتخـاب             شستگي ترجيح مي  معموالً افراد پس از بازن    . 11
را بـه  » الف« درصدي در تعداد افرادي كه شهر 3طبق آمار منتشره، در دهه گذشته كاهشي   . كنند

از آنجـا كـه     . اند، وجـود داشـته اسـت        عنوان محل زندگي براي دوران بازنشستگي انتخاب كرده       
باشد، بعيد نيست كه      شود، براي افراد بازنشسته مي      ارائه مي » فال«بسياري از خدماتي كه در شهر       

  . دهنده خدمات فوق بگذارد هاي ارائه اين كاهش، تأثير منفي قابل توجهي بر اقتصاد شركت
يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، استدالل فـوق را بـيش از مـوارد ديگـر،                       كدام  

  كند؟  تضعيف مي

بـه شـهري   » الـف «ده سال قبل، تعداد افرادي كه سال گذشته پس از بازنشـستگي از شـهر    در مقايسه با     )1  
  . ديگر مهاجرت نمودند، بيشتر بوده است

به شهرهاي ديگر مهـاجرت     » الف« در طول ده سال گذشته، تعداد افرادي كه به دليل تغيير شغل از شهر                )2  
  . نمودند، افزايش داشته است

انـد، افـزايش      ، تعداد افرادي كه بازنشسته شده و به شهر ديگري مهـاجرت كـرده              در طول ده سال گذشته     )3  
  . قابل توجهي داشته است

  . نمايد نسبت به ديگر شهرهاي كشور، افراد بازنشسته بيشتري را جذب مي» الف« شهر )4  

 مشكلي جدي در بين مردم، بـه خـصوص كودكـان            A، كمبود ويتامين    »الف« در مناطقي از كشور      .12
در يكي از اين مناطق، متخصصين كشاورزي در تالشند كشاورزان را بـه كاشـت گونـه                 . باشد  مي

الزم به ذكر است كه بـدن انـسان         . جديدي از برنج كه سرشار از بتاكاروتين است، تشويق نمايند         
اين طرح، شانس موفق شدن را دارد چـرا كـه           .  تبديل كند  Aقادر است بتاكاروتين را به ويتامين       

هاي برنجي كه در حال حاضـر كـشت            قوت غالب و توليد اصلي مردم آن منطقه است و گونه           برنج،
  . باشد شود، حاوي مقادير بسيار كمي بتاكاروتين مي مي
بيني است كه طـرح       يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، تأييدكننده اين پيش              كدام

  فوق، موفق خواهد شد؟ 

شـوند، دقيقـاً      هاي مختلف برنج كه در حال حاضر در منطقه فوق كـشت مـي               ونه شرايط رشد الزم براي گ     )1
  . همان شرايطي است كه گونه جديد نياز دارد

شوند، حاوي برخي مواد مغذي هستند كه در  هاي برنجي كه در حال حاضر در منطقه فوق كشت مي             گونه )2
  . گونه جديد وجود ندارند
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هـاي ديگـر، حـاوي بتاكـارونين      شوند كه نسبت به گونه قه كشت مي در حال حاضر، غالت ديگري در منط  )3
  . باشند بيشتري مي

  . تر از گونه جديد باشد گونه برنجي وجود ندارد كه از لحاظ بتاكاروتين، غني  در حال حاضر، هيچ)4

كشاورزان حاشيه رودخانه مرودشت، بايستي امسال انتخاب كنند كه آيا در فـصل پـاييز، گنـدم                 . 13
الزم به ذكر است كه گنـدم       . كه در بهار سال آينده، گندم بهاره بكارند         تانه كشت كنند يا اين    زمس

هاي جديـد از سـوي    اما به دليل اعمال محدوديت . زمستانه و بهاره هر دو به يك اندازه سودآورند        
دولت در خصوص استفاده از آب رودخانه مرودشت براي آبياري، محصول گندم زمـستانه در ازاي                

البته اين نكته بـراي گنـدم بهـاره صـدق           . باشد  ر هكتار زمين بسيار كمتر از ميزان متوسط مي        ه
بنابراين كاشت گندم بهاره نسبت به كاشت گندم زمستانه بسيار سودآور خواهـد بـود،               . كند  نمي

  ............. . چون كه 
  د؟ كن تري، استدالل فوق را كامل مي يك از موارد زير، به شكل منطقي كدام

  . توان با افزايش قيمت آن جبران نمود  برداشت كمتر از حد متوسط گندم زمستانه را نمي)1
  . كارند، كامالً با خاك آن منطقه سازگار است اي كه كشاورزان حاشيه رودخانه مرودشت مي  گندم بهاره)2
  . باشد، كاشته شود داشت مي گندم بهاره امسال بايستي قبل از زماني كه معموالً گندم زمستانه آماده بر)3 
  .  كاربردهاي گندم بهاره نسبت به گندم زمستانه، متفاوت است)4

آالت كشاورزي در نظر دارد نمونه آزمايشي از يك دستگاه برنـده              يك شركت توليدكننده ماشين   . 14
 كه  شود  هايي استفاده مي    طبق اعالم اين شركت، در اين دستگاه از تيغه        . هاي هرز توليد كند     علف

هايي هستند كه بـا اسـتفاده از ميـزان تيرگـي رنـگ،                مجهز به سنسورهاي نوري و ريزپردازنده     
جـويي    به گفته مخترع آن، اين دستگاه باعث صرفه       . دهد  هاي هرز تشخيص مي     محصول را از علف   

  . در ميزان به كارگيري نيروي انساني خواهد شد
  باشد؟  ليد دستگاه مذكور مييك از موارد زير، مشوق اجراي طرح فوق و تو كدام

  . هاي هرز، از نظر تيرگي رنگ، بسيار متنوع هستند هاي مختلف علف  گونه)1
  . كند ها تغيير قابل توجهي مي  تيرگي رنگ در برخي گياهان به تناسب فصل رشد آن)2
د و  شـو   شوند، چيـزي كـه بـه آن توجـه مـي             هاي هرز به صورت دستي از محصول جدا مي           زماني كه علف   )3

  . كند، اندازه كلي گياه و شكل برگ آن است محصول را از علف هرز متمايز مي
 انتخاب و دخالت در ژنتيك محصول، كشاورزان را قادر مي سازد كه تقريباً هر گونه محـصول مـورد نظـر                       )4 

  . هاي آن تغيير نكند خود را طوري برويانند كه تيرگي رنگ متمايزي داشته باشد ولي ديگر ويژگي

هاي آلوده به مواد راديواكتيـو قـرار       گردان كامالً درون بركه     هاي آفتاب   هاي گل   در آزمايشي، ريشه  . 15
گردان به رشد خود ادامه دادند و مواد راديواكتيو موجـود در آب بركـه را             هاي آفتاب   گرفتند و گل  
شده بود كه اين     درصد از مواد راديواكتيو درون آب بركه كاسته          85 روز   12در عرض   . جذب كردند 

بنـابراين  . باشـد  شود، نمـي   هاي سنتي گران قيمت انجام مي       مقدار، كمتر از پااليشي كه با تكنيك      



  ، چاپ چهارم، انتشارات كتابخانه فرهنگGMATمباحث منتخب از كتاب 

 

48 

اي كـه   زدايي از هـر بركـه   گردان براي آلودگي هاي آفتاب دهند كه از گل    پژوهشگران پيشنهاد مي  
  .آلوده به مواد راديواكتيو است، استفاده شود

صورتي كه صحيح فرض شود، اشاره به محدوديت استفاده از روش فوق            يك از موارد زير، در        كدام
  زدايي دارد؟  در آلودگي

  .  برخي گياهان ديگر نيز قادر به زدودن مواد راديواكتيو از آب هستند)1
گـردان در ايـن آب از    هاي آفتـاب  هاي آلوده به مواد راديواكتيو، بسيار سرد است و گل           آب بسياري از بركه    )2

  . روند بين مي
يابـد، مـواد راديواكتيـو را         هايي كه جريان آب به طور مصنوعي افـزايش مـي            گردان در بركه    هاي آفتاب    گل )3

  . كنند تر جذب مي سريع
گرداني كه در شـرايط عـادي    هاي آفتاب شوند، نسبت به گل  گرداني كه در بركه گذاشته مي       هاي آفتاب    گل )4

  . كنند كنند، رشد كمتري مي زندگي مي

هاي مرتبط با استعمال دخانيات، به خـاطر استنـشاق قطـران موجـود در دود                   اگرچه اكثر بيماري   .16
در تالشـي  . سيگار است، اعتياد به نيكوتين معموالً مانع ترك سيگار در اكثر افراد سيگاري اسـت  

ه، هاي مرتبط با سيگار، مسئولين تصميم دارند در پنج سال آينـد             براي جلوگيري از وقوع بيماري    
متأسفانه افراد سيگاري كـه اعتيـاد بـه نيكـوتين           . ميزان نيكوتين هر سيگار را به نصف برسانند       

  . دارند، با استعمال سيگار بيشتر، نسبت به اين تصميم، واكنش منفي نشان خواهند داد
  نمايد؟  هاي زير را در خصوص اجراي تصميم فوق، تأييد مي بيني يك از پيش اطالعات فوق، كدام

هايي كه در حال حاضـر معتـاد بـه نيكـوتين              احتماالً مقدار متوسط قطران استنشاق شده توسط سيگاري        )1
  . باشند، در طول پنج سال آينده كاهش نخواهد يافت مي
هايي كه در حال حاضر به نيكوتين اعتياد ندارند، در پنج سال آينده نـسبت بـه گذشـته،          احتماالً سيگاري  )2

  . شيدسيگار بيشتري خواهند ك
شوند، در پـنج سـال    كنند سيگار را ترك كنند و در اين تالش موفق مي  تعداد افراد سيگاري كه تالش مي   )3

  . آينده كاهش خواهد يافت
شـوند،    هاي مرتبط بـا سـيگار مـي          احتماالً ظرف پنج سال آينده، تعداد افراد سيگاري كه مبتال به بيماري            )4

  . كاهش خواهد يافت

 درصـدي داشـت و در   5/4، مصرف ماهي در استان فارس افزايش     1389 تا   1380اي  ه   در بين سال   .17
در طول اين دوره، جمعيت استان      .  درصد افزايش داشت   9همين زمان، مصرف طيور در اين استان        

هاي ديگر بـه ايـن اسـتان     اي به دليل مهاجرت از استان  درصد رشد كرد كه اين تا اندازه   6مذكور  
  . باشد مي
  تواند صحيح باشد؟  يك از موارد زير، نيز مي ي كه مطالب فوق، صحيح فرض شود، كدامدر صورت  

  .  به استان فارس مهاجرت نمودند، طيور اولويت اول غذايي بود1380هايي كه در دهه   براي آن)1
  . شان، از طيور دو برابر ماهي استفاده كردند  مردم استان فارس در رژيم غذايي1389 در سال )2
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  . فروشان ماهي، بيشتر بودند فروشان طيور نسبت به عمده ، عمده1380در دهه  )3
  .  بود1380، كمتر از سال 1389 مصرف سرانه ماهي در استان فارس در سال )4

ام و جالـب      هاي زيادي را در سطح اروپـا ديـده          هتل: نويسد   نويسنده يك كتاب راهنماي سفر مي      .18
اند، كيفيت نجاري بـسيار بـاالتر از نجـاري در      ساخته شده  1930هايي كه قبل از       است كه در هتل   

پرواضح است كه نجارهايي كـه قبـل از سـال           . اند  هايي است كه بعد از اين سال ساخته شده          هتل
  . اند اند، داراي مهارت، دقت و تالش بيشتري بوده  كار كرده1930
 نويـسنده فـوق را تـضعيف        يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فـرض شـود، اسـتدالل               كدام  

  نمايد؟  مي

  .  كاهش يافته است1930 متوسط طول دوره كارآموزي نجاري، از سال )1
 در دسترس داشتند، تفاوتي با كيفيت مصالح پـس از           1930 كيفيت مصالح چوبي كه نجاران قبل از سال          )2

  . اين سال ندارند
كـه آن سـاختمان فرسـوده و     ر باشد، احتمال اين هر چه كيفيت نجاري به كار رفته در يك ساختمان باالت         )3

  . نابود شود، كمتر است
هـاي   اند، پذيراي تعـداد مـسافر بيـشتري نـسبت بـه هتـل             ساخته شده  1930هايي كه پيش از سال         هتل )4

  .  هستند1930ساخته شده بعد از سال 

بيماري . يتامين را ندارد  اما بدن انسان توانايي جذب اين و      . دانه ذرت، حاوي ويتامين نياسين است     . 19
زماني كه براي اولين بار     . آيد  اي است كه به دليل كمبود ويتامين نياسين به وجود مي            پالگر بيماري 

ذرت از قاره آمريكا به اروپاي جنوبي وارد شد، غذاي اصلي مردم اروپا شد و بسياري از اروپاييـان                   
در همان زمـان،    . يماري پالگر مبتال شدند   كه ذرت را جزو مواد اصلي رژيم غذايي خود كردند، به ب           

  .ها بود، ناشناخته بود اين بيماري در قاره آمريكا، حتي بين افرادي كه ذرت غذاي اصلي آن
يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، به خوبي تضاد بيان شده فوق در خصوص                    كدام  

  دهد؟  بيماري پالگر را توضيح مي

  . يافت، نسبت به ذرت پرورش يافته در اروپا نياسين بيشتري داشت مريكا پرورش مي ذرتي كه در قاره آ)1
داد كـه ايـن    اي تغييـر مـي      هاي سنتي پخت ذرت در قاره آمريكا، نياسين موجود در ذرت را به گونه                شيوه )2

  . شد ويتامين توسط بدن انسان قابل جذب مي
كه در مقايسه با ديگر غالت        داران آنجا به دليل اين      ن زمين  زماني كه ذرت به اروپا معرفي شد، اين گياه بي          )3

  . داد، طرفدار پيدا كرد محصول بيشتري مي
شد كه اين بيماري نوعي بيماري عفـوني           قبل از كشف ارتباط بيماري پالگر با ويتامين نياسين، گمان مي           )4

  . يابد است كه از فردي به فرد ديگر انتقال مي



  ، چاپ چهارم، انتشارات كتابخانه فرهنگGMATمباحث منتخب از كتاب 

 

50 

هاي مضر بـر روي سـطح         هاي طبيعي هستند كه مدام باكتري       بيوتيك  داراي آنتي هاي سالم ما       ريه .20
افراد مبتال به فيبروز كيـستيك بـا        . كنند  ها محافظت مي    برند و از ريه     مجاري تنفسي را از بين مي     

هـاي    سازد، قادر به مبـارزه بـا بـاكتري          بيوتيك را مي    ها مقدار طبيعي از آنتي      كه ريه آن    وجود اين 
مايعات روي سطح مجاري تنفسي افراد مبتال بـه ايـن بيمـاري، داراي غلظـت                . باشند  يمذكور نم 

پژوهشگران بر اين باورند كه غلظت بـاالي نمـك، مـانع تأثيرگـذاري              . باشند  غيرطبيعي نمك مي  
  . شود بيوتيك درون ريه مي آنتي
به خـوبي تأييـد     يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، نظر پژوهشگران فوق را                 كدام  

  كند؟  مي

طور آزمايشي افزايش داده شـود، غلظـت نمـك بـه               وقتي غلظت نمك سطح مجاري تنفسي افراد سالم به         )1
  . گردد سرعت به مقدار طبيعي خود برمي

گيـرد، بافـت ريـه         وقتي ريه افراد مبتال به فيبروز كيستيك درون مايعي با غلظت نمك طبيعي قـرار مـي                 )2
  . ها مبارزه كند ريتواند با باكت مي
هـاي مـصنوعي      بيوتيـك   توان با پوشاندن سطح مجاري تنفسي با آنتـي          هاي ريوي را مي      بسياري از عفونت   )3

  . درمان كرد
ها در محيطي بـا غلظـت نمـك بـسيار كـم            هاي مذكور، قادر به از بين بردن باكتري         بيوتيك   برخي از آنتي   )4

  . هستند
  

  ها آزمون كفايت داده) ج

 و  Iتحـت عنـوان اطـالع       ( مسأله داده شده كه هر مسأله، از يك سؤال و دو اطـالع               10در اين بخش،    : يراهنماي
 را مـشخص كنيـد و در        30 تـا    21هاي    مطابق دستورالعمل زير، پاسخ صحيح سؤال     . تشكيل شده است  ) IIاطالع  
  . نامه عالمت بزنيد پاسخ
  

 بـه تنهـايي كـافي    IIشده، كافي باشـد ولـي اطـالع       به تنهايي براي پاسخگويي به سؤال مطرح         Iاگر اطالع    -1
  . نامه عالمت بزنيد  را در پاسخ1، گزينه )يا برعكس(نباشد 

 با هم براي پاسخگويي به سؤال كافي باشند، ولي هر كدام از اين دو اطـالع بـه تنهـايي                     II و   Iاگر دو اطالع     -2
 . عالمت بزنيدنامه   را در پاسخ2براي پاسخگويي به سؤال كافي نباشند، گزينه 

نامـه     را در پاسـخ    3 به تنهايي براي پاسخگويي به سؤال كافي باشـد، گزينـه             II و   Iاگر هر كدام از دو اطالع        -3
 . عالمت بزنيد

  . نامه عالمت بزنيد  را در پاسخ4 با هم نيز براي پاسخگويي به سؤال كافي نباشند، گزينه II و Iاگر دو اطالع  -4

 

تـر    مساحت دايره بـزرگ   . دهد  تر را نشان مي      دايره مماس بر مربع بزرگ      شكل زير، دو مربع و يك      .21
  است يا مساحت مربع كوچك؟ 

  (Iطول ضلع مربع كوچك، برابر قطر دايره است  .  
  (II فاصله مركز مربع كوچك و مركز دايره از يكديگر، برابر قطر دايره است .  
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بتـه  كـه ال   (6 تـا    1هـاي     شكل روبرو، شش كتاب به شماره     . 22

ايـن  . را نشان مي دهد   ) ها در شكل مشخص نيستند      شماره

هاي   اند كه هيچ دو كتابي با شماره        ها طوري قرار گرفته     كتاب

آيا شماره كتابي كه با عالمـت  . زوج، با يكديگر تماس ندارند   

  سؤال مشخص شده، عددي زوج است؟ 
  (Iج استهاي مجاور كتاب مشخص شده، عددي زو هاي كتاب  حاصل جمع شماره .  
  (IIهايي كه افقي هستند  هاي كتاب ضرب شماره  حاصل)عددي زوج است)هاي باال كتاب ، .  

گيرنـد     در هر سطر شكل روبرو، طوري قرار مي        3 تا   1 اعداد   .23
آيـا  . شـود   كه هيچ عددي در هيچ سطر و ستوني تكرار نمي         

x y> است؟   
  (I a b<   
  (II x b<   

 چه درصـدي از مـساحت   A در شكل روبرو، مساحت ناحيه       .24
    دايره بزرگ است؟

  (I  مساحت ناحيهBبرابر مساحت دايره كوچك است ، .  
  (II     مجموع مساحت ناحيه B        و دايره كوچك، برابر نصف مـساحت 

  . دايره بزرگ است
كند كه در هر روز،       هايش را به ترتيبي شروع مي        روي شنبه، فروش ميوه    گردي از   فروش دوره    ميوه .25

ها را براي فروش      فروشد و ثلث مابقي را به علت خرابي، دور ريخته و باقي ميوه              ها را مي    نصف ميوه 
  ريزد؟  وي در روز چهارشنبه، چند كيلوگرم ميوه را دور مي. دارد روز بعدش نگه مي

  (I هاي دور ريخته شده در روز چهارشنبه است  برابر ميوه81ده در روز شنبه، هاي دور ريخته ش ميوه .  
  (II فروشد  كيلوگرم ميوه مي81فروش در روز دوشنبه،  ميوه .  
m اعداد صحيح باشند، آيا k و m ،n اگر .26 k+ بر nپذير است؟   بخش  
  (I k بر nپذير است  بخش .  
  (II m k− بر nپذير است  بخش .  
دهـد كـه      شكل روبرو، دو قرقره كامالً مشابه را نـشان مـي          . 27

ها پيچيده شده است و فاصله گره دو سـر            طنابي به دور آن   
ها   كه قرقره   پس از آن  . طناب از دو دايره، به يك فاصله است       

پنج دور كامل در جهت پاد ساعتگرد دور بزنند، گره با كدام            
  قرقره در تماس خواهد بود؟ 

  (Iها است  فاصله مراكز دو دايره از يكديگر، سه برابر شعاع آن .  
  (II ها سه دور كامل در جهت ساعتگرد دور بزنند، گره با قرقرة پايين در تماس خواهد بود اگر قرقره .  

? 

    a 

y x   

b    

 

A 
B 



  ، چاپ چهارم، انتشارات كتابخانه فرهنگGMATمباحث منتخب از كتاب 

 

52 

 A  ،12اده از پيمانـه     اگر با اسـتف   .  در اختيار است   B و   A كيلوگرمي و دو پيمانه      10 يك كيسه برنج     .28
، حداكثر چند پيمانـه پـر       Bهاي كيسه، با استفاده از پيمانه         پيمانة پر برنج برداريم، از مابقي برنج      

  توان برداشت؟  برنج مي
  (I پيمانة پر از نوع 12 براي خالي كردن نصف اين كيسه، به برداشتن حداقل Bنياز داريم  .  
  (II  پيمانهB دو برابر پيمانه Aت اس .  
چينـيم   طور افقي و موازي كنار يكديگر مي ها را به تعدادي از آن.  چوب كبريت در اختيار داريم     16 .29

هاي عمودي،    كبريت  چينيم كه تمام چوب     ها مي   و مابقي را به طور عمودي و موازي، طوري روي آن          
افقـي، چنـد    هاي عمودي و      اختالف تعداد چوب كبريت   . هاي افقي را قطع كنند      تمام چوب كبريت  

  عدد است؟ 
  (I است5ها، مضرب  تعداد نقاط تالقي چوب كبريت  .  
  (II       هاي عمودي و افقي، يك چوب كبريت اضافه كنـيم، تعـداد نقـاط تالقـي              اگر به هر كدام از چوب كبريت

  .  خواهد شد7ها، مضرب  چوب كبريت
  رود؟  ، خواهر علي به دانشگاه ميآيا امروز. رود  اگر هواي امروز ابري باشد، علي به دانشگاه نمي.30
  (I رود كه يا هوا ابري نباشد يا علي همراه او باشد و يا هر دو در صورتي امروز خواهر علي به دانشگاه مي .  
  (IIرود  علي امروز به دانشگاه مي .  
  
  آزمون درك مطلب ) د

 انتخـاب كنيـد و در   35 تـا  31اي هـ  ترين پاسـخ را بـراي سـؤال    متن زير را به دقت بخوانيد و صحيح      : راهنمايي
  . پاسخنامه عالمت بزنيد

 

مديريت يك صفت ارثي و فطري نيست، بلكه نوعي تعامل اجتماعي تخصصي و يك فرآيند دوجانبـه،                 
يابد ضمن تأثيرگذاري بر سـاير   ساز است كه طي آن يك همكار يا عضو اجازه مي       تبادلي و گاهي تحول   

ناخواه، بايد بر     مديران، خواه . هاي گروهي و فردي خويش برسند       ه هدف ها انگيزه بدهد تا ب      اعضاء به آن  
بيشتر مديراني كه استعداد خداداد دارند، دل و دماغ و خلـق            . حال و هواي سازمان خود مسلط باشند      
كننـد و ايـن       شناختي كنترل مـي     هاي روان   اي غريب از توانايي     و خوي سازمان خود را به كمك آميزه       

 اهميت هوش عاطفي در محيط كار بـه دليـل ارتبـاط    ]1[. ناميم كه هوش عاطفي ميآميزه همان است   
نظـران مثـل سـلوي و          صاحب ]2[. هاي مديران وجود دارد     زيادي است كه بين بلوغ عاطفي و توانايي       

سزايي بر    دارند كه روحيه مدير و رفتارهاي او تأثيرات به          گلمن بر مبناي تحقيقات خود چنين بيان مي       
 مـثالً يـك     ]3[. كلي سازمان دارد زيرا روحيات كامالً مسري و قابل انتقال به ديگران هستند            عملكرد  

يـا يـك مـدير      . آموز منفي اسـت     آورد كه پر از افراد كم       مدير عصبي، سازمان زهرآگيني به وجود مي      
 از سـر    توانند هر چالشي را     دهنده پيروان وفاداري را به دنبال خود خواهد داشت كه مي            بشاش و الهام  
هاي نيرومند موفقيت كاري به شـمار         از آنجا كه روحيات و رفتارهاي مديران، محرك       . راه خود بردارند  

به عبارت ديگر، قبل از اينكـه مـديران         . روند، لذا وظيفه اصلي مديران ارشد رهبري عاطفي است          مي
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بپردازند، بايـد در وهلـه      بتوانند به كارهايي مثل تعيين استراتژي، تعيين بودجه يا استخدام كاركنان            
هـاي    اين دسته از مديران هيجان    . اول به تأثير روحيات و رفتارهاي خود بر ديگران توجه نشان دهند           

زنند و در ضمن، احساسات ديگـران را درك كـرده و كـم و زيـاد                   ها دهنه مي    خود را شناخته و بر آن     
   ]4[. سنجند هاي حسي و هيجاني سازمان خود را مي حالت

 

  هدف اصلي نويسنده در متن فوق، كدام است؟  .31
  تعريف مديريت كارآمد بر اساس نظرات اهل فن و تحقيقات جديد  )1  
   اشاره به اهميت كنترل عواطف و احساسات در روابط شخصي )2
  هاي مديران موفق در مقابل مديران ضعيف   تبيين ويژگي)3
  هاي مهم در امر مديريت   تأكيد بر يكي از خصيصه)4
  يك از موارد زير، صحيح است؟   بر اساس متن فوق، كدام.32

(I                  توانايي مدير در كنترل روحيات افراد سازمان، صفتي غيرفطري است كـه در برخـي مـديران
  . پرورش يافته است

(II      شناختي مدير است كه بر دستيابي افراد يك سازمان به             هوش عاطفي، نمايي از روحيات روان
  .ي تأثير زيادي دارداهداف گروهي و فرد

(III            كنند با ايجاد انگيزش      مديريت، ارتباطي دوجانبه است كه طي آن، مدير و كاركنان تالش مي
  . متقابل در يكديگر، امكان بلوغ عاطفي طرفين و در عين تحقق اهداف سازماني را فراهم سازند

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

  باشد؟   مكان مناسبي براي جمله زير مييك از موارد زير،  كدام.33
هـايي از رشـد و تعـالي عـاطفي            هايي مثل خودآگاهي، همدلي و عملكرد مـالي، نمونـه           توانايي«
  » .باشند مي

  1(] 4[  2(] 3[  3(] 2[  4(] 1[  
   توان از متن فوق، استنباط نمود؟ يك از موارد زير را مي كدام. 34
  . باشد كه معموالً القاءكننده حس مثبت بين افراد سازمان مي هوش عاطفي، توانايي سازنده است )1  
 مديريتي كه برخاسته از تعامالت اجتماعي است، يقيناً دوجانبه بوده و همـواره باعـث تحـول و دگرگـوني              )2  

  . گردد دروني طرفين مي
 و هماهنـگ  مشي سـازمان   كار اصلي يك مدير ارشد، استفاده از هوش عاطفي خود در راستاي تعيين خط     )3  

  . باشد نمودن افراد آن مي
هـا را بـا        مديران عاطفي، معموالً به طور غريزي احساسات افراد تحت امـر خـود را شناسـايي كـرده و آن                    )4  

  . دهند روحيات خود مطابقت مي
  باشد؟  بر اساس متن فوق، يك عامل مهم موفقيت اعضاء سازمان، كدام مورد مي. 35
  هاي سازماني و مديران مشابه خود  عضاء درون گروه تعامل مدير ارشد با ا)1  
   استعدادهاي خدادادي مديران سازمان  )2  
   روحيه چالش پذيري مديران )3  
   رفتار و روحيات فردي مديران ارشد )4  
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  تصحيح جمالت ) هـ

ده زير سه قسمت از هر يـك از جمـالت خـط كـشيده شـ               . در اين قسمت، پنج جمله داده شده است       : راهنمايي
هر يك از جمالت را به دقت بخوانيـد و مـشخص كنيـد آيـا در     . اند  مشخص شده3 و 2، 1هاي  است كه با شماره   
ها، خطايي از نظر دستور زبان، به كارگيري مناسب كلمات و اصطالحات و يا نگـارش اصـيل و                     يكي از اين قسمت   

راي خطاست در پاسخنامه عالمت بزنيد و       در صورت وجود خطا، شماره قسمتي را كه دا        . فصيح وجود دارد يا خير    
  . را عالمت بزنيد) بدون خطا (4در صورتي كه خطايي وجود ندارد، گزينه 

 

 در روسيه و بـه راه افتـادن سـيل در            در پي بارش باران شديد     به گزارش شبكه خبري يورونيوز،       .36

از محـل زنـدگي     وسي   يكصدهزار ر  رود حدود   انتظار مي سطحي گسترده در شرق دور اين كشور،        

   بدون خطا، خود تخليه شوند

، هـر شـركت     اوضاع و احـوال آن     در اعمال مديران شركت و اطالع مجمع عمومي از           براي نظارت . 37

 انتخـاب آنـان از طـرف مجمـع عمـومي بـوده و مـدت                 بازرساني باشـد كـه    سهامي بايد داراي    

   بدون خطا. شان يك سال است  مأموريت

 ميليـارد ريـال   468 هـزار و  2 بـه ارزش   ميليون سهم414با معامله بيش از اي يزد     طقه بورس من  .38

. را تجربـه كـرده اسـت       درصد افزايش معامالت     240 سال گذشته، بيش از      نسبت به مدت مشابه   

   بدون خطا

 طراحان  روي اين اصل   است؛   ترين كارهاي دنيا    يكي از سخت  بيدار شدن پس از يك خواب راحت        . 39

  . هـاي متفـاوت از خـواب بيـدار كنـد            ها را به سبك      انسان سازند تا   هاي خاصي مي    ساعتر روز   ه

   بدون خطا

خطاهـاي موجـود در      و كاهش مـشكالت و       اي مؤثر جهت رديابي چشم انسان       شيوه در اين مقاله،     .40

 و بـراي    دهبه صورت بالدرنگ كار كـر     االمكان     ارائه شده است كه حتي     هاي آن   ها و الگوريتم    روش

  بدون خطا. هاي بدون محدوديت مناسب باشد محيط

  

1 
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  93سراسري سال  پاسخنامه سؤاالت آزمون �

 

  حل مسأله ) الف
  1 گزينه -1

nها با توجه به اطالعـات مـسأله           لذا تعداد بسته  . گيريم   در نظر مي   nهاي هر بسته را       تعداد توت فرنگي     +1 
  . خواهد بود

فرنگي تعداد توت  n=  

=n تعداد بسته +1  

nالبته اين معادله يك ريشة ديگر يعني           = هاي فروش    حال تعداد بسته  .  نيز دارد كه قابل قبول نيست      21−
  . گيريم  در نظر ميxرفته را 

هاي فروش رفته تعداد بسته  x=  

هاي فروش رفته فرنگي تعداد توت   x= 20  

مانده تعداد توت فرنگي باقي  ( x)= −20 21  

هـاي جديـد را        و تعـداد بـسته     mهاي هـر بـسته را         حال با توجه به اطالعات مسأله تعداد جديد توت فرنگي           
m   . گيريم  در نظر مي1+

m(m تعداد توت فرنگي باقي مانده ) ( x) m(m )= + ⇒ − = +1 20 21 1  

خواسته مسأله پيدا كردن كمترين تعداد توت فرنگي فروخته شده در بار اول است و در واقـع بايـد كمتـرين                        
  . كنيم  در رابطة فوق عددگذاري ميxبنابراين از كمترين مقدار .  را بيابيمxمقدار 

x ( ) m(m )= ⇒ − = +1 20 21 1 1  

     m(m )⇒ × = +20 20 1  غيرقابل قبول
x ( ) m(m ) m(m )= ⇒ − = + ⇒ × = +2 20 21 2 1 20 19 1  

     maxm⇒ =19  

 بسته در بار اول فروخته است و حداقل تعداد توت فرنگي فروختـه شـده در بـار اول                    2پس فروشنده حداقل      
×برابر  =2 20   . است 40

   3 گزينه -2
هاي مدادهاي سمت چـپ و راسـت را كـه بـا هـم                  و مجموع شماره   xشماره مدادي كه بايد برداشته شود را          

  . گيريم  در نظر ميnمساويند 
  مجموع كل اعداد = هاي مدادهاي سمت چپ  مجموع شماره+ عدد مداد برداشته شده + هاي مدادهاي سمت راست  مجموع شماره  

ادمجموع كل اعد  n x n n x= + + = +2  

... n x n x n x
×

+ + + = + ⇒ = + ⇒ = +
49 50

1 2 49 2 2 1225 2
2

 

x n⇒ − =1225 2  

n(n ) n⇒ + = ⇒ =1 420 20 



  ، چاپ چهارم، انتشارات كتابخانه فرهنگGMATمباحث منتخب از كتاب 

 

56 

 بايد عددي فرد باشد تا حاصل سمت چپ معادله زوج      x عددي زوج است، پس مقدار       n2با توجه به اين كه        
  . قطعاً جواب سؤال نيست) 2(لذا گزينة . شود

  : كنيم  را در معادلة فوق امتحان مي35 و 25ش حل معكوس، دو عدد حال به رو  
x n n= ⇒ = ⇒ =25 1200 2 600  

n ...
×

= + + + = =
24 25

1 2 24 300
2

  غيرقابل قبول

x n n= ⇒ = = =35 1190 2 595  

n ...
×

= + + + + = =
34 35

1 2 3 34 595
2

 

  . است) 3(پس پاسخ صحيح گزينة  

   3 گزينه -3
ه پاي4هاي داراي  تعداد صندلي  x=  

=y  پايه3هاي داراي  تعداد صندلي   

 
                 x x y⇒ = ⇒ = ⇒ =7 406 58 47  

)  پايه4 پايه و 3هاي  هاي صندلي اختالف مجموع پايه ) ( )= × − × = − =58 4 47 3 232 141 91  

كم ) ها  مجموع تعداد پايه  ( واحد   7ه، اين اختالف به اندازه       پاي 3 پايه و يك صندلي      4جايي هر صندلي      با جابه   

=شود پس بايد      مي
91

13
7

هـا برابـر      پايه جايگزين شوند تا مجموع پايـه        هاي سه    صندلي چهارپايه با صندلي    

  . شود

   1 گزينه -4
خط مساوي    ل هر كدام از پنج پاره      و طو  xطول ضلع مربع را     . كنيم  اجزاء شكل را به صورت زير نامگذاري مي         

  . گيريم  در نظر ميLرا برابر 

AOCمثلث    
�

لذا . الساقين است    يك مثلث متساوي   
OH     حـال در مثلـث     . باشد   ميانه و عمود منصف مي

AHOالزاوية  قائم
�

  :  داريم

       
x x

(OH) L OH L= − ⇒ = −
2 2

2 2 2
4 4

 

OHدانيم كه  تحليل مشابه ميبا    PH′= .  

x x
OH OP PH x L L L x′+ + = ⇒ − + + − =

2 2
2 2

4 4
 

x x
L x L L x L xL

 
⇒ − = − ⇒ − = + − 

 
 

2 2
2 2 2 22 4 2

4 4
 

x y x y

x y x y

 
 


− = − =
⇒ ⇒

+ = + =

11 3 3 33
4 3 373 4 3 373

 

A B 

C D 

H H′ 
α 

x

2
 

x

2
  

L 

L 

L L 

L 

O P  

x 
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L x x L xL L xL x⇒ − = + − ⇒ + − =2 2 2 2 2 24 2 3 2 2 0  

  . كنيم  حل مي∆ و به روش Lاين معادلة درجه دوم را بر حسب   

b ac x x x∆ = − ⇒ ∆ = + =2 2 2 24 4 24 28  

x x x x ( x x)
L L

− ± − ± − ±
= ⇒ = =

22 28 2 2 7 2 7
6 6 6

 

                x
 −
  
 

7 1
3

 

L⇒  

                x
 +

−  
 

7 1
3

 غيرقابل قبول 

  .  بايد مثبت باشد، ريشة دوم قابل قبول نيستLاز آنجايي كه مقدار   

L
L x

x

− −
= ⇒ =

7 1 7 1
3 3

 

  حدس و گمان علمي  :راه حل دوم  

 كمي از    Lدانيم كه     شكل و طبق قضية حمار مي     با توجه به      
x

2
پس حاصـل    .  بزرگتر است  

L

x
 بايـد عـددي     

ها دانـستن     رويم براي بدست آوردن مقدار گزينه       ها مي   حال به سراغ گزينه   .  بيشتر باشد  5/0باشد كه كمي از     
  . ها نياز است قدار تقريبي راديكالم

/: يادآوري(   , / , / , /7 2 7 5 2 2 3 1 7 2 1 4� � � �(  

1گزينة   : 
/ /

/
− −

= =
7 1 2 7 1 1 7

0 57
3 3 3

�  

2گزينة   : 
( ) ( / / ) / /

/
+ × + × + +

= = = =
6 1 2 3 1 1 4 1 7 1 2 38 1 3 38

1 13
3 3 3 3 3

�  

3گزينة   : 
/ /

/
− −

= = =
5 1 2 2 1 1 2

0 4
3 3 3

 

4گزينة   : 
/ /

/
+ +

= = =
3 1 1 7 1 2 7

1 35
2 2 2

 

  . است) 1 ( يشتر باشد گزينة ب5/0اي كه كمي از  تنها گزينه  

   2 گزينه -5
مسافت= سرعت × زمان  x مسافت بخش اول      v T= =1 1 1  

    x V T= × x مسافت بخش دوم   v T= =2 2 2  
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x x km T T

T T h T T

+ = + =

⇒
+ = + =−

 
 
 
 
 

1 2 1 2

1 2 1 2

50 80 130 50

1 1
80

2 2

 

T T
T T h

T T

+ =
⇒ ⇒ = ⇒ = =

− − = −





1 2
2 2

1 2

80 130 50 10 1
50 10

80 80 40 50 5
 

T =2 = ساعت
1

12
5

⇒T دقيقه =1 18 = دقيقه
3
10

 ساعت 

x = × =1
3

80 24
10

 كيلومتر 

   4 گزينه -6
در از آنجا كه تكـرار      . دهيم   نمايش مي  Sمجموع ارقام يكان و صدگان يا مجموع ارقام دهگان و هزارگان را با                

+ برابـر    Sارقام مجاز نيست، حداقل مقدار       =1 2 + برابـر    S و حـداكثر مقـدار       3 =5 6 حـاالت  .  اسـت  11
  . ممكن به صورت زير هستند

    
 S  زوج ارقام به كار رفته در عدد  تعداد حاالت ممكن

  3  ـــ  0

  4  ـــ  0

! !× × =2 2 2 8  { , } , { , }1 4 2 3  5  

! !× × =2 2 2 8  { , } , { , }2 4 1 5  6  

! !
 

× × × = 
 

3
2 2 2 24

2
 { , } , { , } , { , }1 6 2 5 3 4  7  

! !× × =2 2 2 8  { , } , { , }3 5 2 6  8  

! !× × =2 2 2 8  { , } , { , }4 5 3 6  9  

  10  ـــ  0

  11  ـــ  0
 

  = + + + + =8 8 24 8 8    كل حاالت 56

   1 گزينه -7
افتاده اسـت و صـورت سـؤال        در صورت سؤال جا     » ارقام«اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه واژة              نكته  

  : بايد به شكل زير باشد
  » تواند باشد؟ كمترين اختالف بين مجموع مربعات ارقام يك عدد دو رقمي و خود آن عدد چند مي«  
بهترين روش براي حل اين سؤال رد گزينـه اسـت و از آنجـا كـه كمتـرين اخـتالف مـورد سـؤال اسـت، بـا                               

توان عـددي پيـدا كـرد كـه اخـتالف             با كمي بررسي مي   . كنيم   مي شروع) 1(ترين گزينه يعني گزينة       كوچك
  :  اين حالت را دارد35به عنوان مثال عدد .  باشد1مجموع مربعات ارقامش و خود آن عدد برابر 
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( )− + = − =2 235 3 5 35 34 1  

   3 گزينه -8
 است، تعداد افراد ثبت نـام كـرده در          75 و   0 كه عددي بين     n مقداري ثابت است و      Tطبق اطالعات مسأله      

  : تابع درآمد آژانس به صورت زير است. تور است

 درآمد آژانس
n

n T nT nT
   

= − = −      

2 2
21
1

120 120
 

Tاز آنجا كه    . خواستة سؤال ماكزيمم شدن مقدار درآمد آژانس است         
 يك عدد ثابت است، در كم يـا زيـاد           2

 تأثيري ندارد و براي ماكزيمم شدن درآمد، كافي است شدن درآمد
n

n
 

−  

2
1

120
  :  ماكزيمم شود

n
f (n) n

 
= −  

2
1

120
 

گيري مشتق  
n n

f (n) n
   ′⇒ = − − × −   
   

2 1
1 2 1

120 120 120
 

n n n n n     
= − − − = − −     
     

2
1 1 1 1

120 120 120 120 40
 

  . دهيم  صفر قرار مي مساوي صفر است پس اين تابع را برابر تابع مشتق در نقاط ماكزيمم و مينيمم  

nn n
f (n)

n

=  ′ = ⇒ − − = ⇒    =   

120
0 1 1 0

40120 40
 

  n ≥n غيرقابل قبول است زيرا   120= ≤0 براي بدست آوردن ماكزيمم مطلق تـابع بايـد مقـدار    .  است75
n)آن را در نقطة قابل قبول        )= ) جهت اطمينـان از مطلـق بـودن مـاكزيمم      ( و نقاط ابتدا و انتهاي بازه        40

  . محاسبه كنيم
f ( ) =0 0  

f ( ) /= × =
4 160

40 40 17 8
9 9

�  

f ( ) /= × =
9 675

75 75 10 5
64 64

�  

  .  نفر خواهد بود40نام  پس مقدار ماكزيمم درآمد آژانس به ازاي ثبت  

   2 گزينه -9

نسبت سيمان به آب در بتن استاندارد برابر           
5
2

كمتـر از   % 30حال با توجه به اين كه بتن توليد شـده           .  است 

)مقدار استاندارد است، نسبت بتن توليد شده برابر است با  / )− =
5 7
1 0 3

2 4
 .  
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نسبتي از  .  كيلو آب است   4 كيلو سيمان و     7در اين صورت    .  كيلو باشد  11كنيم كل بتن تهيه شده        فرض مي   
گيريم پـس از حـذف ايـن مقـدار از بـتن، مقـدار آب و                    در نظر مي   x را كه بايد با سيمان جايگزين شود         بتن

  : سيمان باقي مانده برابر است با
) سيمان باقي مانده x) x= − = −7 1 7 7  

)  مانده آب باقي x) x= − = −4 1 4 4  

  : كنيم پس ايم، سيمان به كل بتن اضافه مي از آب و سيمان حذف كرده كه x11حال به مقدار   
x كل سيمان x x= − + = +7 7 11 7 4  

=x كل آب      −4 4   

  
  

  4 گزينه -10
  : نويسيم ها را مي هاي مسأله رابطة بين تعداد برگه طبق داده  

x =1 طبقه اولهاي  تعداد برگه   

x =2 هاي طبقه دوم تعداد برگه  

x =3 هاي طبقه سوم تعداد برگه  

x x x x ∗+ = −2 3 1 2  

x x
x

−
⇒ = 1 3

2 2
 

  : دهيم  كاغذ را از طبقه اول برداشته و در طبقه دوم قرار ميnحال تعداد   
x n x n x− = + =1 2 3  

  : كنيم  جايگذاري مي*حال اين معادله را در رابطة   
n

x x x x n x x x= − ⇒ − = − ⇒ =3 1 2 1 1 2 22 2
2

 

n n n n
x n x n⇒ = + = ⇒ = + =3 1

3 5
2

2 2 2 2
 

 خواستة مسأله

n n

/
n

n n

= = = =
−

5 5
52 2 2 5

3 1 2
2 2

 

  استدالل منطقي) ب
   2 گزينه -11

بعـد از بازنشـستگي انتخـاب       را به عنـوان محـل زنـدگي           »الف«در متن اشاره شده كه تعداد افرادي كه شهر            
هايي كه خدمات  شود كه شركت    درصد كاهش داشته و اين موضوع باعث مي        3كنند، طي ده سال گذشته        مي

x
x x x

x

x

+
⇒ = ⇒ + = − ⇒ =

−

⇒ =

7 4 5
14 8 20 20 28 6

4 4 2
3
14
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در واقع در متن، . متضرّر شوند) در كُل و نه فقط در محدوده شهر الف(دهد    مربوط به بازنشستگان را ارائه مي     
  . توضعيت شهر الف به كل كشور تعميم داده شده اس

  .  زيرا تأثيري در رد يا قبول استدالل متن ندارد،1 گزينه �  
) كـاهش درآمـد خـدمات بازنشـستگي       ( زيرا بحث تغيير شغل، ارتباط مستقيمي با موضوع بحث           ،2 گزينه   �  

  . ندارد
دهد وضعيت شهر الف بر خالف وضعيت كلي صنعت خدمات بازنشـستگي اسـت و     زيرا نشان مي  ،3گزينه   �  

  . پذيري زير سؤال است ر اين استدالل استقرايي، ويژگي معرف بودن و تعميمدر واقع د
كند و لذا تا حدودي اسـتدالل مـتن را تقويـت               زيرا بر اهميت شهر الف در اين تحقيق تأكيد مي          ،4 گزينه   �  

  . كند مي

   1 گزينه -12
كـار كاشـت گونـه        مـه راه   مشكلي جدي در بين مردم، شمرده شده اسـت و در ادا            Aدر متن كمبود ويتامين       

بـه  .  اسـت، پيـشنهاد شـده اسـت        Aجديد برنج كه سرشار از بتاكاروتين، كه تركيبي قابل تبديل به ويتامين             
  . اي هستيم كه كارآمدي اين راهكار را تأييد كند دنبال گزينه

قيـت احتمـالي     اين گزينه با بيان اينكه شرايط براي رشد گونه جديد برنج مهيا است، مؤيـد موف                :1 گزينه   �  
  . طرح است

كند و لذا تا حدودي استدالل متن را           اين گزينه به يك نقطه ضعف در گونه جديد برنج اشاره مي            :2 گزينه   �  
  . كند تضعيف مي

  . اين گزينه ارتباطي با گونه جديد برنج ندارد: 3 گزينه �  
  .  بر موفق بودن طرح داللت نداردكند اما  اين گزينه خوب بودن طرح را به طور كلي تأييد مي:4 گزينه �  

  1 گزينه -13
گندم بهـاره   بنابراين كاشت   محصول گندم زمستانه، كمتر از گندم بهاره است،         در متن اشاره شده كه        

دانيم سودآوري هم تابع مقدار كشت محصول اسـت و هـم               مي .نسبت به گندم زمستانه سودآورتر است     
ن استدالل اين است كه امكان جبـران كـاهش برداشـت گنـدم              فرض پنهان اساسي اي   . تابع قيمت فروش آن   

اشاره شده و ابهام متن را از بين بـرده          ) 1(زمستانه با افزايش قيمت آن وجود ندارد كه اين موضوع در گزينة             
  . باشند ها در جهت تكميل استدالل نمي ساير گزينه. كند و در واقع اين گزينه به خوبي استدالل را تكميل مي

   4ينه  گز-14
هاي هرز از نظر تيرگي       با توجه به استدالل متن، موفقيت اين دستگاه وابسته به اين است كه محصول و علف                 

  . قابل تشخيص باشند
هـاي هـرز، بـر         صحيح نيست، زيرا در صورت پذيرش اين نكته، امكان تفكيك محصول از علـف              )1( گزينه   �  

  . كند استدالل را تضعيف مياساس تيرگي رنگ غيرممكن خواهد بود، بنابراين 
توانـد در طـول سـال      صحيح نيست، زيرا در صورت پذيرش اين نكته، دستگاه پيـشنهادي نمـي   )2( گزينه   �  

  . كند موفق عمل كند، بنابراين استدالل را تضعيف مي
  . تأثير است صحيح نيست، زيرا ارتباط خاصي به متن ندارد و بي) 3( گزينه � 
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توان با دخالت ژنتيكي در محـصول، رنـگ آن را از              كند كه مي    اين گزينه بيان مي   . ت صحيح اس  )4( گزينه   �  
  . تواند به خوبي كار كند  هاي هرز متمايز كرد، پس دستگاه مي نظر تيرگي نسبت به علف

   2 گزينه -15
زدايـي از     هاي آفتابگردان براي آلودگي     اي هستيم كه به محدوديت استفاده از روش كاشت گل           به دنبال گزينه    

  . هاي آلوده به مواد راديواكتيو داللت كند بركه
كنـد ولـي محـدوديتي         صحيح نيست زيرا امكان انجام روش مذكور را با گياهان ديگر بيان مـي              )1( گزينة   �  

  . كند براي روش مذكور بيان نمي
سرد بودن  . (كند   مي هاي روش مذكور اشاره     اين گزينه دقيقاً به يكي از محدوديت      .  صحيح است  )2( گزينه   �  

  ) آب
اين گزينه صرفاً راهكاري را براي افـزايش اثربخـشي روش ذكـر شـده پيـشنهاد                 .  صحيح نيست  )3( گزينه   �  

  . كند مي
هـا داريـم    گـردان در مقـصودي كـه از اسـتفاده از آن     هاي آفتاب كاهش رشد گل.  صحيح نيست)4( گزينه  �  
  . تأثير است بي) جذب مواد راديواكتيو(

  1گزينه  -16
در متن اشاره شده كه اعتياد با سيگار به دليل نيكوتين موجود در آن است و براي كاهش اعتيـاد طـي پـنج                          

سال آينده قرار است كه ميزان نيكوتين سيگار به نصف كاهش يابد؛ ولي طبق متن، كساني كه بـه نيكـوتين                     
بيني را پيدا كنيم كه توسط متن         پيشخواهيم يك     حال مي . اعتياد دارند سيگار بيشتري مصرف خواهند كرد      

  . تأييد شود
زيرا افراد معتاد به نيكوتين در طول پنج سال آينده، بـه دليـل كـاهش نيكـوتين                  . صحيح است ) 1( گزينه   �  

، پس قطران استنشاق شده نـه تنهـا كـاهش           )دو برابر (موجود در هر سيگار، مجبورند سيگار بيشتري بكشند         
  .هد داشتيابد بلكه افزايش خوا نمي

 بيـان  دارنـد اگر اين جمله در مورد كساني كه در حال حاضر به نيكوتين اعتيـاد          . صحيح نيست ) 2( گزينه   �  
  . شد، صحيح بود مي
زيرا چه بسا ترك سيگار براي كـساني كـه در حـال حاضـر معتـاد بـه نيكـوتين                     . صحيح نيست ) 3( گزينه   �  

  . تر شود هنيستند به علت كاهش نيكوتين موجود در سيگار ساد
كـشند بـراي    زيرا با توجه به متن از آنجا كه كساني كه در حال حاضر سيگار مي            .  صحيح نيست  )4( گزينه   �   

هاي مـرتبط بـا       تأمين نيكوتين مورد نياز در آينده مجبورند بيشتر سيگار بكشند، تعداد افراد مبتال به بيماري              
  . سيگار كاهش نخواهد يافت

   4 گزينه -17
  . شود رف ماهي به صورت زير محاسبه ميسرانه مص  

= سرانه مصرف ماهي  
  ميزان مصرف ماهي
 جمعيت استان
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افـزايش داشـته،    % 6افزايش داشته و جمعيـت اسـتان   % 5/4، 80از آنجا كه مصرف ماهي در استان طي دهه    
هش يافته  توان نتيجه گرفت كه افزايش مصرف ماهي كمتر از افزايش جمعيت بوده و لذا سرانه مصرف كا                  مي
  : كنيم در ادامه به زبان رياضي موضوع را تحليل مي. است

 

 

 سرانه جديد مصرف ماهي
( / ) /

( / ) /

+  
= =  +  

1 0 045 1 045
1 0 06 1 06

 

چون حاصل كسر      
/

/

1 045
1 06

بـه همـين    .  كوچكتر از يك است، سرانه مصرف ماهي استان كاهش يافتـه اسـت             

 درصد افزايش مصرف طيور از درصد افزايش جمعيـت بيـشتر بـوده،              توانيم نتيجه بگيريم كه چون      ترتيب مي 
  . پس سرانه مصرف طيور در اين ده سال بيشتر شده است

نادرست است، زيرا اوالً ما از ميزان مطلق مصرف طيور اطالعي نداريم و فقـط درصـد رشـد آن را                     ) 1(گزينه    
  . ع نداريم تا بتوانيم مقايسه بكنيمثانياً از ميزان مصرف ساير مواد غذايي نيز اطال. دانيم مي
هـا تعمـيم      توانيم بـه مقـدار مطلـق آن         زيرا نسبت درصدهاي تغيير دو مورد را نمي       . نادرست است ) 2(گزينه    

  . دهيم
  . گيري بر اساس اطالعات داده شده كامالً غيرمنطقي است نادرست است، زيرا چنين نتيجه) 3(گزينه   

  .  است داده شد، كامالً درستطور كه توضيح همان) 4(گزينه   

   3 گزينه -18
هـاي   اند، نـسبت بـه هتـل     ساخته شده1930هايي كه قبل از  نويسنده اعتقاد دارد كه كيفيت نجاري در هتل    

ساخته شده بعد از اين تاريخ بسيار باالتر است و از اين كيفيت باالتر، مهارت، دقت و تـالش بيـشتر نجـاران                        
  . گيرد  را نتيجه مي1930قبل از 

انـد، را    كـار كـرده  1930زيرا تا حدودي مهارت بيشتر نجاراني كه قبـل از سـال       .  نادرست است  )1( گزينه   �  
  . كند تأييد مي

) كيفيت مصالح مـورد اسـتفاده     ( نادرست است، زيرا يك عامل مؤثر بيروني را بر كيفيت نجاري             )2( گزينه   �  
  . كند پس استدالل متن را تقويت مي) رونيكنترل متغير بي(داند  در اين مقايسه يكسان مي

 1930هايي كه قبـل از   قضاوت نويسنده كيفيت درباره كتاب نجاري در ساختمان     .  درست است  )3(گزينه   �  
در . انـد  هايي است كه از آن زمان تا به حال سالم مانده         اند، بر اساس مشاهده نجاري در ساختمان        ساخته شده 
شـان   انـد، برخـي كيفيـت نجـاري      ساخته شده1930هايي كه قبل از       ساختمانتوان حدس زد كه از        واقع مي 

شان ضـعيف بـوده،       اند و برخي كه كيفيت نجاري       بيان شده، سالم مانده   ) 3(خوب بوده و بنابر آنچه در گزينه        
 اول  هـاي گـروه     مسلماً قضاوت نويسنده، تنها بر اساس ساختمان      . اند  احتماالً پيش از اين فرسوده و نابود شده       

  . هاي مورد بررسي او، معرف كل جامعه آماري نيست، بنابراين مقايسه انجام شده صحيح نيست بوده و نمونه
  . كند  نادرست است، اين گزينه در صورت صحت، تا حدودي نتيجه متن را تقويت مي)4( گزينه �  
  
  

  ميزان مصرف ماهي
 جمعيت استان

  ميزان مصرف ماهي
 جمعيت استان
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  2 گزينه -19
ها بود به علت جـذب نـشدن ويتـامين            صلي آن متن به اين تناقض اشاره كرده كه اروپايياني كه ذرت غذاي ا             

كه آمريكايياني كه ذرت غـذاي        شدند؛ حال آن    نياسين موجود در ذرت توسط بدن، به بيماري پالگر مبتال مي          
  . اي هستيم كه اين تناقض را توجيه كند به دنبال گزينه. شدند ها بود به اين بيماري مبتال نمي اصلي آن

ا در متن بيان شده كه بدن انسان توانايي جذب نياسـين را نـدارد، پـس وجـود                   زير. نادرست است ) 1(گزينه    
  . تواند كارساز باشد نياسين بيشتر در ذرت پرورش يافته در آمريكا نمي

دهد در قاره آمريكا بر خالف اروپاي جنوبي، نياسين ذرت جـذب بـدن                زيرا نشان مي  . صحيح است ) 2(گزينه    
) 3(و  ) 4(گزينـه   . شدند  ها به بيماري پالگر مبتال نمي       ها بر خالف اروپايي     اييشده و به همين دليل آمريك       مي

  . نادرست هستند، زيرا ارتباطي با موضوع بحث ندارند

   2 گزينه -20
مطابق متن بين دو رويداد غلظت غيرطبيعي نمـك در مايعـات روي سـطح مجـاري تنفـسي و نيـز بيمـاري                

  . اي هستيم كه اين رابطه علّي را تأييد كند به دنبال گزينه. فيبروز كيستيك رابطه علّي وجود دارد
  .  نادرست است، زيرا ارتباطي با رابطه علّي تعريف شده ندارد)1( گزينه �  
گيـريم    درست است، زيرا مطابق متن اگر كسي بيماري فيبروز كيستيك دارد آنگاه نتيجـه مـي       )2( گزينه   �  

پس مطـابق قاعـده عكـس       . ري تنفسي او غلظت غيرطبيعي دارد     كه نمك موجود در مايعات روي سطح مجا       
  . صحيح است) 2(نقيض گزينه 

  . نادرست است، زيرا ارتباطي با رابطه علّي تعريف شده ندارد) 3( گزينه �  
اولويـت  ) 2(كند، اما نسبت به گزينـه         اين گزينه تا حدي رابطه علّي را تأييد مي        .  نادرست است  )4( گزينه   �  

  .) تري برخوردار است دقت كنيد كه اين گزينه از قطعيت پايين. (ضعيفي دارد
 

  ها آزمون كفايت داده) ج

  3 گزينه -21
  : كنيم گذاري مي شكل را به صورت زير نام اجزاء   :بررسي سؤال  

 

     x= طول ضلع مربع كوچك   
     r= شعاع دايره   
     m= نصف قطر مربع كوچك   

 

 

)خواستة مسأله مقايسه بين مساحت دايره    r )π x) و مساحت مربع كوچك 2 )
  .  است2

x x
x ? r ? ?

rr
π ⇒ π ⇒ π

2
2 2

2
 

در واقع اگر مقدار كسر   
x

r
  . كند  براي پاسخ به سؤال كفايت مي را بدست آوريم

x 

r 

m 
m 
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xكند كه      اين اطالع بيان مي     :I اطالع   ����   r=  است پس    2
x

r
= توان به سؤال پاسخ داد لـذا          است و مي   2

  .كند اين اطالع به تنهايي براي پاسخ به اين سؤال كفايت مي

mكند كه  اين اطالع بيان مي: II اطالع ����   r=با توجه به اين اطالع داريم  :  

x
m m x x m r

r
+ = ⇒ = = ⇒ =2 2 2 2 2 2  

  . كند پس اين اطالع نيز به تنهايي براي پاسخ به سؤال كفايت مي  

دهند، با پاسخ دادة ديگر متناقض است ولي          ها به ما مي     توجه داشته باشيد پاسخي كه هر كدام از داده        : تذكر  
  . صحيح است) 3( اين وجود گزينة با

   4 گزينه -22
از آنجايي كه هيچ دو كتاب زوجي با هم در تماس نيستند، قطعاً كتاب افقي پاييني كتابي با                  : بررسي سؤال   

 عدد هـستند، حـداكثر دو كتـاب بـا شـماره زوج              4هاي عمودي     ب  از طرفي چون كتا   . شماره فرد خواهد بود   
  .  تا شرايط مسأله برقرار شود لذا كتاب افقي بااليي قطعاً زوج استها باشند توانند بين آن مي
  . پذير هستند هاي زير امكان ها، حالت براي ساير كتاب  

 

c b ? a    
  حالت اول  زوج  فرد  زوج  فرد

  حالت دوم  زوج  فرد  فرد  زوج

  حالت سوم  فرد  زوج  فرد  زوج

  : رويم حال به سراغ اطالعات مسأله مي  

كند كه در هـر دو حالـت مجمـوع اعـداد دو طـرف                 اين اطالع به دو حالت اول و سوم اشاره مي           :I اطالع   ����  
در اين دو حالت كتاب مشخص شده فرد يا زوج است لذا اين اطالع به تنهايي . كتاب مشخص شده زوج است   
  . كند براي پاسخ به سؤال كفايت نمي

  . كند سؤال است و هيچ كمكي به حل سؤال نمياين اطالع يك اطالع بديهي از روي صورت  : II اطالع ����  

پس هر دو .) كند  نكته جديدي را مطرح نمي   IIزيرا اطالع   ( را داريم    I مجدداً شرايط اطالع      :II و   I اطالع   ����  
  . كند اطالع با هم نيز براي پاسخ به سؤال كفايت نمي

   4 گزينه -23
در شكل اول پاسخِ سؤالِ مطرح شده بلـه         . جود دارد براي اين اطالع مثال نقضي به صورت زير و          :I اطالع   ����  

(y x)< است و در شكل دوم پاسخ خير (y x)>است  .  
1  3  2    2  3  1  
2  1  3    1  2  3  
3  2  1    3  1  2  

                                شكل اول  شكل دوم      

  زوج
  فرد

 

 

c  
 

 

b ? a 
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  .  نيز هستندII، مثال نقض اطالع I ذكر شده در اطالع هاي مثال  :II اطالع ����  

دهد   هايي كه در دو اطالع باال نشان داده شده هر دو مثال نقضي هستند كه نشان مي                  شكل :II و   I اطالع   ����  
  . توان پاسخ واحدي بدست آورد براي دو اطالع با هم نيز نمي

   2 گزينه -24
اگر زاوية قطاع مـشخص شـده را        . ناميم   مي rاع دايرة كوچك را      و شع  Rشعاع دايره بزرگ را     : بررسي سؤال    

αبناميم خواستة مسأله به شكل زير قابل بيان است  :  

 خواستة مسأله

( r )
r

R R

α
π α

= = =
π

2
2

2 2
360

360
 

 پارامتر 2داشته باشيم يا  را α و r ،R پارامتر 3در واقع براي پاسخ به سؤال يا بايد   
r

R
  . α و 

   : I اطالع ����   

BS
α π

= R r − = π
 

2 2
360

r2  

R
r R r

α α α   
⇒ = + ⇒ = +   α   

2
2 2 2360
1 1

360 360 360
 

  : كنيم اين اطالع را در خواستة مسأله جاگذاري مي  

rα 2

( r
α

2360
360 )

α 
 
 =

αα  ++  

2

360

11
360360

            (I) 

  . كند بنابراين اين اطالع به تنهايي كفايت نمي.  وابسته استαت به اين عبار  

   : II اطالع ����   

α π
(R r )− + π2 2

360
r = π2 1

2
R2

 

( )r ( )R R r

α
−α α

⇒ − = − ⇒ =
α

−

2 2 2 2
11 3601
1360 2 360
2 360

 

  : كنيم اين اطالع را در خواسته مسأله جايگذاري مي  

r
α 2
360

r

α
−

α
−

2
1

360
1
2 360

( )
α α

−
=

α
−

1
360 2 360

1
360

                (II) 

  Aمساحت 
 مساحت دايره بزرگ
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  . كند بنابراين اين اطالع نيز به تنهايي كفايت نمي.  وابسته استαاين عبارت به   
  : پس داريم.  هر دو برابر خواستة مسأله هستند و با هم برابرند(II) و (I)هاي  عبارت: II و Iاطالع  �  

( )
α 2
360

α

=
α

+

360

1
360

x
( )

x x

x ( x)

α
=

α
−

−
→ =

α + −−

360

1
1 22 360

1 2 11
360

 

( x)( x) x( x) x x x x x x⇒ + − = − ⇒ − − = − ⇒ = ⇒ =2 2 1
1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1

3
 

  : كنيم  را جايگذاري ميxحال مقدار   

x
α

= = ⇒ α = °
1

120
360 3

 

αتوان با جايگذاري  پس مي    :  مقدار خواستة مسأله را به دست آورد(II) يا (I) در يكي از روابط 120=

 خواستة مسأله

α 
 
 = = =

α
+

2
1

1360 9
4 121

360 3

 

  . كند  كفايت ميپس دو اطالع با هم براي پاسخگويي   
   1 گزينه -25
در واقع اگر مقدار ميوه در هر روز را داشته باشـيم،            . اين سؤال يك مسأله تك پارامتري است      : بررسي سؤال    

  .  آيد كل پارامترها به دست مي
  
  
  
  

qروشن است مقدار ميوه ابتداي هر روز يك تصاعد هندسي با قدر نـسبت               .  است xتنها پارامتر مسأله       =
1
3

 

  : دهد را تشكيل مي

 x ,     
x

,
3

   
x

,
9

   
x

,
27

   
x

,
81

   
x

,
243

 
x

729
 

↓  

 شنبه
↓  

 يكشنبه
↓  

 دوشنبه
↓  

شنبه سه  
↓  

 چهارشنبه
↓  

شنبه پنج  
↓  

 جمعه
 

  . يك اطالع بديهي استين اطالع  ا :I اطالع ����   

اين اطالع مقـدار      :II اطالع   ����  
x

×
1
2 9

دهـد كـه بـر اسـاس آن دورريـز روز       را مـي ) فـروش روز دوشـنبه   (

  : چهارشنبه به راحتي قابل محاسبه است

x=ميوه روز اول  

x
=
2

  بعد ميوه روز
x

=
3

x  دورريز
=
2

  فروش
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 كل ميوه روز دوشنبه
x

x= = × ⇒ = × × =
1

81 2 9 81 1458
2 9

 كيلوگرم 

 كل ميوه روز چهارشنبه
x

= = =
1458

18
81 81

 كيلوگرم 

= دورريز چهارشنبه ×
1
6

= كل ميوه چهارشنبه =
18

3
6

 كيلوگرم 

  . كند اين اطالع به تنهايي كفايت مي  
   2 گزينه -26
mپذير باشند،      بخش n هر دو بر     k و   mدانيم اگر     مي: بررسي سؤال     k+     نيز قطعاً بر n پذير خواهـد      بخش

mپذير باشد، قطعاً       بخش nبر  ) k يا   m(ها    اما اگر فقط يكي از آن     . بود k+   بر n در . پذير نخواهد بـود    بخش
mپذير نباشد،   بخشnكدام بر  ، هيچk و mحالتي كه  k− ممكن است بر nير باشد يا نباشدپذ  بخش .  

دهد   اطالعي نميmپذيري  پذير است اما در مورد بخش     بخش n بر   kكند كه     اين اطالع بيان مي     :I اطالع   ����   
  . كند لذا به تنهايي كفايت نمي

mپذيري  از بخش : II اطالع   ����    k− بر nپذير  توان بخش  نميm k+ بـر  n     را نتيجـه گرفـت بـه عنـوان 
−مثال   =16 2 +پذير است ولي       بخش 7 بر   14 =16 2 كـه در حالـت       پذير نيـست حـال آن        بخش 7 بر   18
−ديگر  =21 14 + و 7 =21 14   . پذير هستند  بخش7 هر دو بر 35

 را بررسـي  n بـر  mپـذيري   كـافي اسـت بخـش    .  را داشتيم  n بر   kپذيري     بخش Iاز اطالع    : II و   I اطالع   ����   
  . كنيم

k xn
m xn yn m (y x)n

m k yn

=
⇒ −


 =


= ⇒ +
− =

 

mپذير است لذا       بخش n نيز بر    mپس     k+   بر n پذير است و هر دو اطالع با هم براي پاسخ به سؤال               بخش
  . كند كفايت مي

   1 گزينه -27
  :ررسي سؤالب  

 

           L r (L r)= + π = + π2 2    طول طناب2
 

  
Lكند كه  اين اطالع بيان مي  :I اطالع ����   r=   .  است3

) طول طناب r r) r( ) / r= + π = + π2 3 2 3 12 28�  

×r برابر محيط قرقره يعني      5 دور كامل قرقره، گره طناب به اندازة         5پس از      π5 شود و به طور  جا مي  جابه 2
لذا اين اطـالع بـه تنهـايي بـراي پاسـخ بـه سـؤال        . توان گفت كه گره با كدام قرقره در تماس است   دقيق مي 
  . كند كفايت مي

پـس طـول    .  داشته باشد  B تا   Aتواند مكاني بين      گره با قرقره پايين در تماس است، مي       وقتي    :II اطالع   ����  
 دور كامـل قرقـره نظـر    5توان به طور قطع در مورد محل گره طناب پـس از         ت و نمي  طناب قابل تعيين نيس   

البته براي اطمينان كامل از عدم كفايـت ايـن          . لذا اين اطالع به تنهايي براي پاسخ به سؤال كافي نيست          . داد
تر است بـا    گير خواهد بود و به      هاي ممكن به تفكيك بررسي شود كه بسيار وقت          اطالع الزم است، تمام حالت    

 

B A 

r 

r 
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مندان، حل كامل سؤال در ادامه آمـده   با اين حال جهت اطالع عالقه. همين برآورد كلي، سؤال را پاسخ دهيم   
  . است

اين ميزان جابجايي باعث شـده      . شود   جابجا مي  rπ6ها، گره به ميزان       پس از سه دور گردش قرقره     دانيم    مي  
ممكن است گره در همان دور اول گردش با قرقره پـايين تمـاس              . رقره پايين باشد  است تا گره در تماس با ق      

و يا ممكن است، بعد از اين كه يك يا چنـد دور كامـل               .) يعني موفق نشود كه يك دور كامل بزند       (پيدا كند   
  : هاي زير را خواهيم داشت بنابراين نامساوي. زند، نهايتاً با قرقره پايين تماس پيدا كند مي
                               ميزان جابجايي گره        

.  اگر گره در دور اول با قرقره پايين تماس پيدا كند:حالت اول  
L L

r r≤ π ≤ + π ⇒6
2 2

  

  . اگر گره در دور دوم با قرقره پايين تماس پيدا كند: حالت دوم  
L L

( r L) r r ( r L)+ π + ≤ π ≤ + π + π + ⇒2 2 6 2 2
2 2

 

  . م با قرقره پايين تماس پيدا كند اگر گره در دور سو:حالت سوم  
L L

( r L) r r ( r L)+ π + ≤ π ≤ + π + π +2 2 2 6 2 2 2
2 2

 

 حالـت فـوق را      3هـر يـك از      . پذير نخواهد بود، زيرا نامساوي غيرممكن خواهد شد         هيچ حالت ديگري امكان     
  : كنيم بررسي مي

  : حالت اول  

L
r L r

L L
r r r L r

L L
r r r r L

≤ π ⇒ ≤ π
≤ π ≤ + π ⇒ ⇒ π ≤ ≤ π

π ≤ + π ⇒ π ≤





⇒


π ≤

6 12
26 10 12

2 2
6 5 10

2 2

 

  : حالت دوم  
L L

r L r r r L L r L r+ π + ≤ π ≤ + π + π + ⇒ ≤ π ≤ + π
5 5

2 2 6 2 2 4
2 2 2 2

 

L r L r

r L r

r L r r L r L

≤ π ⇒ ≤ π
⇒ π ≤ ≤ π

π ≤ + π ⇒



π ≤ ⇒ π






≤






5 8
4

6 82 5
5 5 6 5 5

4 3
2 2 5

 

  : حالت سوم  
L L

r L r r L L r L r+ π + ≤ π ≤ + π + ⇒ ≤ π ≤ + π
9 9

4 4 6 5 4 2
2 2 2 2

 



  ، چاپ چهارم، انتشارات كتابخانه فرهنگGMATمباحث منتخب از كتاب 

 

70 

L r L r

r L r

r L r r L r L

≤ π ⇒ ≤ π
⇒ ⇒ π ≤ ≤ π

π ≤ + π ⇒





π ≤


⇒ π ≤

9 4
2

2 42 9
9 9 2 9 9

2
2 2 9

 

 حالت، تحليل كنيم كه گره پس از پنج دور كامل در جهت پادساعتگرد، با كدام      3اكنون بايد براي هر يك از         
 جابجـا  rπ10 بـه ميـزان   روشن است پس از پنج دور كامـل، گـره دقيقـاً       . قرقره ممكن است در تماس باشد     

  . خواهد شد
r  : بررسي حالت اول   L rπ ≤ ≤ π10 12  

 
 
 

  
  
  
  
  

                     : L r= π12 2 فرض                                 : L r= π10 1 فرض   
       r L r= π + = π2 2 r طول طناب                             26 L r= π + = π2 2    طول طناب 22
هـا    يك از گره    گيرد كه در هر حال با هيچ         قرار مي  B و   Aاست كه در حالت اول، گره در موقعيتي بين          روشن    

  . در تماس نخواهد بود
  : بررسي حالت دوم  

 
 
 

  
  
  
  
  
  

                                         : L r= π
8
5

:                                           2 فرض  L r= π
6
5

   1 فرض 

                              r= π10                                ميزان جابجايي گره r= π10 ميزان جابجايي گره   

* rπ6 

rπ2 

{rπ2 

B 
 rπ5 * نقطه پاياني

rπ2 

{rπ3 

A 
 نقطه پاياني

 نقطه پاياني *

Aنقطه پاياني  
* 

rπ
3
5

  

rπ
3
5

  

rπ  

rπ
4
5

  

rπ
8
5

  

rπ  

rπ
2
5

  
B 

rπ
2
5
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L r r r r= + π = π + π = π
16 26

2 2 2
5 5

Lطول طناب       r r r r= + π = π + π = π
12 22

2 2 2
5 5

  طول طناب

            r+ π
24

1
5

دور
r

r

π
= =

π

10
26
5

+rتعداد دوره گره           π
6

2
5

دور
r

r

π
= = =

π

10 50
22 22
5

  د دوره گرهتعدا

بنابراين قطعاً اين اطالع به     .  با كدام قرقره در تماس خواهد بود، جواب واحد ندارد          Aكه گره     بينيم كه اين    مي  
  . كند و نيازي هم به بررسي حالت سوم نيست تنهايي كفايت نمي

   4 گزينه -28
A−10مانده  برنج برداريم، برنج باقي  A12 كيلوگرمي   10اگر از كيسه برنج     : بررسي سؤال      خواهد بود، 12

توان برداشت، بايد حاصل      مي Bكه بدانيم از باقي مانده برنج، چند پيمانه پر            حال براي اين  
A

B

− 
 
 

10 12
 را 

  . در واقع اين مسأله يك سؤال دو پارامتري است. محاسبه كنيم
 نيـاز   B پيمانـه پـر از       12 حـداقل براي خالي كردن نصف كيسه به       كند كه     اين اطالع بيان مي     :I اطالع   �  

  : است

B B≤ ⇒ ≤
5

12 5
12

 

لذا اين اطالع به تنهايي براي پاسخ به سـؤال  .  بدست آوردB و Aتوان اطالع خاصي در مورد   از اين داده نمي     
  . كند كفايت نمي

Bكند كه  اين اطالع بيان مي  :IIاطالع  �   A= 2  

A A

B A A

− −     
= = −     

     

10 12 10 12 5
6

2
 

 

 Aچون در مورد . توانيم به سؤال جواب دهيم   چون مسأله دو پارامتري است، با دانستن نسبت دو پارامتر نمي            
توانيم به سؤال پاسخ دهيم و اين اطالع بـه تنهـايي بـراي پاسـخ بـه سـؤال كفايـت          اطالعي نداريم نمي  Bيا  
  . كند نمي

 Iكـه اطـالع     در حالي . روشن است كه با توجه به وجود دو مجهول، نياز به دو معادله داريم              : II و   I  اطالع ����  
  . كند بنابراين هر دو اطالع با هم نيز كفايت نمي. توانيم به جواب يكتا برسيم دهد و نمي يك نامعادله به ما مي

   2 گزينه -29
هاي عمـودي را      تعداد چوب كبريت  : بررسي سؤال    
 نمـايش   mهـاي افقـي را بـا           و چـوب كبريـت     n با
  . دهيم مي

                       m n+ =16  
          mn= تعداد برخوردها   
                                | m n |=    خواستة مسأله −

  �      
        
      �  
        

 

n تا   

m تا   
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mn كه   كند  اين اطالع بيان مي     :Iاطالع   �   k= اعدادي كه امكان دارد در اين شرايط صدق كنند         .  است 5
  : به صورت زير است

{m,n}  | m n |−  

{ , }5 11  6 
{ , }10 6  4 
{ , }15 1  14 

لذا اين اطالع بـه تنهـايي       . آيد و جواب يكتا نيست      ين سه عدد مختلف براي خواستة مسأله به دست مي         بنابرا  
  . كند كفايت نمي

m)كند كه     اين اطالع بيان مي     :IIاطالع   �   )(n ) k+ + =1 1  است اعدادي كـه در ايـن شـرايط صـدق            7
  : كنند به صورت زير است مي

{m,n}  | m n |−  

{ , }6 10  4 
{ , }13 3  10 

 

آيـد جـواب يكتـا نيـست و اطـالع بـه تنهـايي كفايـت                 چون دو عدد مختلف براي خواستة سؤال بدست مـي           
  . كند نمي

 وجـود   n و   m زوج عـددي كـه بـراي         گيريم تنها   هاي دو اطالع باال اشتراك مي       بين جواب   :II و   I اطالع   ����  
}دارد  , }6   . كند پس دو اطالع با هم براي پاسخ به سؤال كفايت مي.  است10

  . اعالم شده كه نادرست است) 3(در كليد سازمان سنجش پاسخ اين سؤال گزينه : تذكر 

   2 گزينه -30
  :  زير تعريف شده استدر صورت سؤال يك گزاره شرطي، به شكل: بررسي سؤال   
   نرفتن علي به دانشگاه ⇐ابري بودن هوا   

  . كه خواهر علي به دانشگاه برود است براي اين) و كافي(ابري نبودن يا همراهي علي شرط الزم   :Iاطالع  �  
  : اي شرطي به شكل زير تعريف شده است  نيز گزارهIدر واقع در اطالع   
   ابري نبودن هوا يا همراهي علي ⇐ خواهر علي به دانشگاه رفتن  
  . كند روشن است كه اين اطالع به تنهايي كفايت نمي  

روشن است كه از اين اطالع بر اساس قاعده عكس نقيض گزاره شرطي صـورت سـؤال نتيجـه                     :IIاطالع   �
  : گيريم مي

  . هوا ابري نيست⇐ رفتن علي به دانشگاه 
  . گيريم اي نمي اما از اين اطالع به تنهايي در مورد خواهر علي نتيجه  

  :  داريمI نتيجه گرفتيم كه هواي ابري نيست و لذا بر اساس اطالع IIاز اطالع   :II و Iاطالع  ����  
  رود ه مي خواهر علي به دانشگا⇐هوا ابري نيست  

  . بنابراين هر دو اطالع با هم كافي است  
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  آزمون درك مطلب ) د

  : خالصه متن سؤال
  . ساز تعامل اجتماعي تخصصي و يك فرآيند دوجانبه، تعادلي و گاهي تحول: مديريت

  . دهد گذارد و براي رسيدن به اهداف گروهي و فردي انگيزه مي  يك عضو بر ساير اعضاء تأثير مي�
  .  صفتي ارثي و فطري نيست مديريت�

  شناختي  هاي روان اي غريب از توانايي آميزه: هوش عاطفي
  . هاي مديران، ارتباط زيادي وجود دارد  بين بلوغ عاطفي و توانايي�
  . سزايي بر عملكرد كلي سازمان دارد  روحيه مدير و رفتارهاي او تأثيرات به�
  . ان است روحيات كامالً مسري و قابل انتقال به ديگر�
  .  وظيفه اصلي مديران ارشد، رهبري عاطفي است�
 توجه به روحيات و رفتارهاي خود بر ديگران، قبل از تغيير اسـتراتژي، تعيـين بودجـه يـا اسـتخدام كاركنـان                        �

  . مطرح است
 

   4 گزينه -31
 يكـي از    نادرست است، زيرا موضوع اصلي متن، اهميت هوش عاطفي در مديريت اسـت كـه تنهـا                ) 1(گزينه    

  . آيد عوامل مؤثر بر مديريت كارآمد به حساب مي
نادرست است، زيرا در متن اهميت كنترل عواطف و احساسات در مديريت كاركنان بحث شده نـه                 ) 2(گزينه    

  . در روابط شخصي
  . نادرست است، زيرا در اين متن تنها به يك ويژگي خاص مديران موفق اشاره شده است) 3(گزينه   
هاي مهم در امر مديريت       زيرا متن به اهميت هوش عاطفي به عنوان يكي از خصيصه          . درست است ) 4(گزينه    

  . پرداخته است

   1 گزينه -32
هر چند در ابتداي متن، مديرت صفت ارثي و عاطفي دانسته نشده است، اما در ادامه                .  نادرست است  Iعبارت    

  . انسته شده استهوش عاطفي يك استعداد خدادادي براي برخي مديران د
در بخش اول متن هدف مديريت، ايجاد انگيزه در سايرين براي دسـتيابي بـه اهـداف              .  درست است  IIعبارت    

  . فردي و گروهي دانسته شده است
هاي مديران    شناختي دانسته شده است كه با توانايي        هاي روان   اي از توانايي    در ادامه متن هوش عاطفي، آميزه       

  . رابطه دارد
توان نتيجه گرفت كه هوش عاطفي، بر دستيابي افراد يك سازمان به اهداف فـردي و گروهـي تـأثير                      ميپس    

  . زيادي دارد
زيرا در ابتداي متن به صراحت بيان شده كـه در مـديريت، يـك عـضو در ديگـران               .  نادرست است  IIIعبارت    

  . اردلذا ايجاد انگيزه، ماهيت دوجانبه و متقابل ند. كند ايجاد انگيزه مي
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   3 گزينه -33
كـه بـه   ] 2[لـذا جملـه پـيش از شـماره     . شـود  شـروع مـي  » هـا  توانـايي «اگر دقت كنيد، اين جمله با كلمـه         
  . اشاره دارد، بيشترين هماهنگي را با جمله مذكور دارد» هاي مديران توانايي«

   1 گزينه -34
هاي او را بر عملكرد كلي سـازمان بـسيار          كه روحيه مدير و رفتار      نويسنده پس از اين   . صحيح است ) 1(گزينه    

زند كه از اين مثال به درستي اين          دهنده را مثال مي     داند، يك مدير عصبي و يك مدير بشّاش و الهام           مؤثر مي 
  . بريم گزينه پي مي

  ). نه هميشه(ساز است   تحولگاهيدر ابتداي متن بيان شده كه مديريت . نادرست است) 2(گزينه   
در متن توجه به تأثير روحيات و رفتارهاي خود بر ديگـران، پـيش از تعيـين خـط                   . درست است نا) 3(گزينه    

مشي سازمان و هماهنگ نمودن افراد، حائز اهميت دانسته نشده، اما ادعا نشده كـه هـوش عـاطفي بايـد در                      
  . مشي سازمان و هماهنگ نمودن افراد به كار رود راستاي تعيين خط

توان برداشت كرد كه مديران عاطفي احساسات افراد را با روحيات خود              از متن نمي  . نادرست است ) 4(گزينه    
  . دهند مطابقت مي

   4 گزينه -35
روشن است كه هدف اصلي متن، روشن نمودن اهميت رفتار و روحيـات فـردي مـديران ارشـد در موفقيـت                        

  . فردي و گروهي اعضاء سازمان است

  2 گزينه -36
  . ار معنايي مثبت است و نبايد در جمله با وجه معنايي منفي استفاده شودداراي ب» انتظار رفتن«  

   4 گزينه -37
  . ، شركت است نه مديران2در قسمت » آن«دقت كنيد كه مرجع ضمير . در اين جمله خطايي وجود ندارد  

   3 گزينه -38
 و در ساير معاني كـاربرد  وجود دارد قابل استفاده است» تجربه«فقط در جايي كه معني » تجربه كردن«فعل    

  . آن غلط است

   2 گزينه -39
  . برداري و كاربرد آن نادرست است گرته» روي اين اصل«عبارت   

   3 گزينه -40
  . غلط است» درنگ«به كلمة فارسي » بال«اضافه كردن پيشوند عربي . نادرست است» بالدرنگ«  
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  93آزمون آزاد 

  

  93  مجموعه سؤاالت آزمون آزاد  

  
  
، رهايي  بدو فعاليت برخوردار است   هدف از توجيه كارمند جديد اين است تا وي از مشكالتي كه در              . 1

  بدون خطا.  زدوده شودناكارآمدي احتمالهاي وي در مورد  يابد و نگراني

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

الي خواهد بـود،    وضعيت كشاورزي و برداشت محصول در سال بعد ع        «: گويد  يكي از متخصصين مي   . 2

  كند؟  يك از جمالت زير استدالل فوق را تضعيف مي كدام» .چون امسال باران خوبي آمده است

    .  گوينده هيچ راه حل عملي ارائه نكرده است)1  

  .  وضعيت باران بر خيلي از عوامل ديگر نيز تأثير دارد)2  

  .  برداشت محصول خوب تنها تابع ميزان باران نيست)3  

  . شود ايش باران موجب بهبود آب و هوا نيز مي افز)4  

 درصد هزينه خريـد خـود را        25اگر  .  ميليون ريال فروخته است    8مت  ي بازرگاني كاالي خود را به ق      .3

  سود برده باشد، نسبت هزينه خريد به قيمت فروش كاالي او چقدر است؟ 

  1( 
3
4

  2( 
4
5

  3( 
5
4

  4( 
5
6

  

  اي بايد بگذاريم؟  اي را حذف كنيم به جاي آن چه نشانه هر جا كه بخشي از سخن يا كلمه از جمله. 4

   سه نقطه )4   ستاره )3  ي بياني   دو نقطه)2   نقطه بند )1  

   نگارش كدام عبارت غلط است؟ .5

  . ي ناپسند و هر كس را اين خوي مبادشكن  پيمان)1  

  . شكني ناپسند و سزاوار مردم شريف نيست  پيمان)2  

  شكني ناپسنديده است و نشان عدم تعهد   پيمان)3  

  . شكني ناپسند است و سزاوار مردم شريف نيست  پيمان)4  

  . درست است.. .........ي  ها جز گزينه ي گزينه  از نظر نگارش فارسي به كار بردن كلمات همه.6

   تأثيرات )4   پيشنهادات )3   مكالمات)2   مصنوعات)1  

? 

1 

2 3 4 
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گنجد به چهـار      عبارتي كه در اين قسمت مي     . در سؤال زير قسمتي از آن خالي گذاشته شده است         . 7
كدام گزينه مفهوم را بهتـر بيـان        . دهند  هاي سؤال را تشكيل مي      صورت بيان شده است كه گزينه     

  كرده است؟ 

  » ...شي كه افالطون در رهايي سقراط از بند به عمل آورده بود سعي و كوش«  

  .  زعماي دموكراسي را به وي بدبين كرد)1  
  .  موجب آن شد كه رهبران دموكراسي به افالطون بدبين شوند)2  
  .  باعث شد كه زعماي دموكراسي نسبت به وي ظنين و بدبين شوند)3  
  .  سقراط به بدبيني برسندي  موجب شد كه زعماي دموكراسي درباره)4  
 درصـد كـاهش     20يك شركت خودروسازي، قيمت مدل خاصي از خودروهاي خـود را بـه ميـزان                . 8

درآمـد حاصـل از   .  درصد افزايش يافته است50در پايان ماه تعداد فروش اين مدل خاص         . دهد  مي
  فروش در اين ماه چند درصد افزايش داشته است؟ 

   درصد 25 )4   درصد 20 )3   درصد 15 )2   درصد 10 )1  
 5000شـود مبلـغ       شهردار يك شهر پيشنهاد داده كه از هر وسيله نقليه شخصي كه وارد شهر مي               .9

او . وي معتقد است اين تعرفه، ترافيـك شـديد شـهر را از بـين خواهـد بـرد                  . تومان دريافت شود  
 برگشت اتوبوس بـه نقـاط       كند كه به دليل باالتر بودن مبلغ اين تعرفه از قيمت رفت و              استدالل مي 

يك از    كدام. هاي خود از اتوبوس استفاده خواهند كرد        نزديك شهر، بسياري از مردم به جاي ماشين       
  دهد كه استدالل شهردار غلط است؟  هاي زير در صورت صحت نشان مي گزينه

  . كنند، ماشين شخصي ندارند اكثر افرادي كه اكنون از اتوبوس استفاده مي )1  
بيني شده در قيمت بنزين، هزينه استفاده از ماشين شخصي بـراي سـفر بـه داخـل شـهر را             يش پيش  افزا )2  

  . افزايش خواهد داد
 توماني ترافيـك شـديد      5000اند كه حاضرند به جاي پرداخت تعرفه           بسياري از مخالفين طرح بيان كرده      )3  

  . شهر را تحمل كنند
استفاده از ماشين شخصي براي سفر به داخل شهر از اتوبـوس   در حال حاضر هم به دليل هزينه پاركينگ      )4  

  . تر است گران
تكـرار ارقـام مجـاز      (تـوان سـاخت        مـي  3 چند عدد سه رقمي زوج و مضرب         4 و   3،  2،  1با ارقام   . 10

    ؟)باشد مي
  1( 8  2( 9  3( 10  4( 11   
 و بر اين باورند كـه       يادگيري تأكيد  بر   اي اجتماعي   مراودهپردازان يادگيري اجتماعي بر تأثير         نظريه .11

   بدون خطا. هاي زيادي آموخت توان نكته  تجربه مستقيم ميرهگذراز 

.  مشخص شـده انـد     3،  2،  1هاي    در جمله فوق زير سه قسمت خط كشيده شده است كه با شماره              
ناسـب  اين جمله را به دقت بخوانيد و مشخص كنيد آيا خطايي از نظر دستور زبان، به كار بردن م                  

1 2 

3 4 
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را ) 4(اگر خطايي وجـود نـدارد گزينـه         . ها و يا نگارش اصيل وجود دارد يا خير          ها و اصطالح    كلمه
  . انتخاب كنيد

  1( 1  2( 2  3( 3  4( 4   
توانـد از دانـشي كـه          با يـادگيري نيـست، مـي       قادر به كسب تجربه    گرچه رابطه بر خالف انسان    . 12

  بدون خطا. گيري و حل مشكالت بهره گيرد اي تصميمبر. كنند به آنها ارائه ميمتخصصان بشري 

اين . اند   مشخص شده  3،  2،  1هاي    زير سه قسمت خط كشيده شده است كه با شماره         در جمله فوق      
جمله را به دقت بخوانيد و مشخص كنيد آيا خطايي از نظر دستور زبان، بـه كـار بـردن مناسـب                      

 را انتخـاب    4اگر خطايي وجـود گزينـه       . د يا خير  ها و يا نگارش اصيل وجود دار        ها و اصطالح    كلمه
  . كنيد

  1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
. متـر اسـت      سـانتي  10 هر كـدام     AC و   AB درجه و طول اضالع      30 برابر   C زاويه   ABC در مثلث    .13

  متر مربع است؟  مساحت مثلث چند سانتي
  1( 45  

  2( 15 5  

  3( 25 3  

  4( 35 2  
اگر مساحت كل مزرعـه برابـر       .  است 3 به   5 نسبت طول به عرض يك مزرعه مستطيل شكل مثل           .14

   هكتار باشد، طول آن چند متر است؟ 8/4
  1( 300  2( 360  3( 120 2  4( 200 2  
 درصد باقيمانده را خـرج      75انداز نمايد و      رصد درآمدش را براي ماه بعد پس       د 40 اگر يك كارمند     .15

   تومان داشته باشد، كل درآمد ماهانه او چقدر است؟ 150000كند و هنوز 
   تومان 1,000,000 )2   تومان 1,200,000 )1  
   تومان 2,000,000 )4     تومان 800,000 )3  
  ؟ ندارد كدام گزينه به ويرايش نياز .16
  .  آل بويه بغداد را فتح كرده و خليفه را بركنار و پسرش را به جاي او برگماردند)1  
  . ي امروز مجلس مطرح و تصويب شد  كليات اليحه بودجه در جلسه)2  
  .  گزارشات رسيده را بررسي و مطالب مهم را به دقت يادداشت كردم)3  
  . ويب رسيدي شوراي دبيران مطرح و به تص ها در جلسه ي نامه  همه)4  
.  به دست آورده است    57اي برابر      سؤال يك آزمون پاسخ داده و نمره       24 يكي از داوطلبان به تمام       .17

 نمره مثبت و به هر پاسخ غلط يك نمره منفـي تعلـق گرفتـه باشـد،         5/3اگر به هر پاسخ صحيح      
  هاي غلط او بيشتر است؟  هاي صحيح اين فرد چه تعداد از پاسخ پاسخ

  1( 14  2( 12  3( 10  4( 12   

A 

B C 
30 

1 2 

3 4 
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2 اگر كارگري در هر      .18
1
3

 دقيقه چنـد كـارتن را آمـاده         50در  .  كارتن كبريت را آماده كند     4 ساعت   

  كند؟  مي

  1( 
1

2
2

  2( 
2

2
3

  3( 
5

2
6

  4( 2   

  هاي زير كوچكتر از بقيه است؟ يك از كسر  كدام.19

  1( 
26
100

  2( 
1
4

  3( 
7
27

  4( 
2
8

  

  )  يك مربع استABCDشكل (در شكل داده شده محيط دايره چقدر است؟ . 20
  1( AB = 4  
  2( OB = 2 2  
  
  

  يك براي پاسخگويي به سؤال كافي است؟  از دو اطالع فوق كدام
كـه     به تنهايي كافي نيست و يا ايـن        2 به تنهايي براي پاسخگويي به سؤال كافي است ولي اطالع            1 اطالع   )1  

  . افي نيست به تنهايي ك1 به تنهايي براي پاسخگويي به سؤال كافي است ولي اطالع 2اطالع 
  . باشند  هر يك از دو اطالع به تنهايي براي پاسخگويي به سؤال كافي نيستند ولي هر دو با هم كافي مي)2  
  .  به تنهايي براي پاسخگويي به سؤال كافي است2 و 1 هر يك از دو اطالع )3  
  .  با هم نيز براي پاسخگويي به سؤال كافي نيستند2 و 1 دو اطالع )4  
  

B A 

D C 
O 
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  1393مه سؤاالت آزمون آزاد سال  پاسخنا�
  

 

  1 گزينه -1
از مشكل  «. (يك فعل با وجه معنايي مثبت است و تنها براي امور مثبت قابل استفاده است              » برخوردار بودن «  

  ) نادرست است» برخوردار بودن
   3 گزينه -2

) 3(ود كـه گزينـه   ش فرض پنهان نويسنده اين است كه باران تنها عاملي است كه موجب افزايش محصول مي   
  . تأثير هستند ها بي ساير گزينه. كند با زير سؤال بردن اين فرض پنهان، استدالل را تضعيف مي

   2 گزينه -3
در واقع سؤال، نسبت قيمت خريد به قيمت فـروش بـراي            . قيمت فروش محصول تأثيري در محاسبات ندارد        

  . سودِ قيمت خريد را خواسته است% 25رسيدن به 
قيمت فروش= يمت خريد ق+ سود    

قيمت فروش= قيمت خريد   ( / )+1 0 25  

 خواستة مسأله
/

= = =
×

4
1 25 5

 

   4 گزينه -4
قـرار  (...) كنيم، به جاي آن سـه نقطـه    اي را حذف مي طبق اصول نگارشي هر جا كه بخشي از سخن يا كلمه            

  . دهيم مي
  2 و 1 گزينه -5

  ). شكني ناپسند است پيمان(، فعل جمله اول بدون قرينه حذف شده است )1 (در گزينه  
تفـاوت دارد، بنـابراين حـذف آن     ) نيـست (بـا فعـل جملـه دوم        ) استناپسند  (، فعل جمله اول     )2(در گزينه     

  . نادرست است
  . ، فعل است در جمله دوم به قرينه لفظي حذف شده است كه كامالً صحيح است)3(در گزينه   
  3 گزينه -6

  . كه نشان جمع عربي است، جمع بست» ات«توان آن را با  پيشنهاد يك كلمه فارسي است و نمي  
  2 گزينه -7

  ). برداري گرته(غلط است » به عمل آوردن«جملة صورت سؤال به خودي خود نادرست است زيرا كاربرد فعل   
شود زيـرا معـادل    چندان توصيه نمي  » بدبين«به جاي   » ظنين«و  » رهبران«به جاي   » زعما«هاي    كاربرد واژه   

  . ها موجود و مرسوم است فارسي آن
شود كه رهبران دموكراسي نسبت به افالطـون بـدبين            از طرفي از جملة صورت سؤال اين چنين برداشت مي           

  . نادرست است) 4(اند و نه سقراط لذا گزينة  شده

  قيمت خريد
  قيمت خريد قيمت فروش

  ريدقيمت خ



  ، چاپ چهارم، انتشارات كتابخانه فرهنگGMATمباحث منتخب از كتاب 

 

80 

شوند زيرا مشخص نيـست       د كه باعث كژتابي در مفهوم مي      ان  استفاده كرده » وي«از واژة   ) 3(و  ) 1(هاي    گزينه  
  . گردد يا سقراط به افالطون برمي» وي«كه 
استفاده كرده است بهترين گزينـه      » بدبين«و  » رهبران«هاي    كه هم كژتابي ندارد و هم از واژه       ) 2(لذا گزينة     

  . است
   3 گزينه -8

= درآمد فروش × تعداد فروش   قيمت فروش 

= درآمد جديد  تعداد فروش  
+ × 

 

50
1

100
 قيمت فروش 

− 
 

20
1

100
 

) درآمد جديد /= ×1 5 تعداد فروش ) ( /× ×0 8 قيمت فروش ) / (= ×1 2 قيمت فروش× تعداد فروش )  

  .افزايش داشته است% 20پس درآمد فروش   
  4 گزينه -9

  . آمده است87سؤال تكراري است و پيش از اين در كنكور سراسري سال اين   
ل شخصي نسبت به حمـل و نقـل عمـومي،           تر شدن هزينة حمل و نق       در واقع شهردار فرض كرده كه با گران         

با بيان اين كه در حـال حاضـر هـم همـين             ) 4(در گزينه   . مردم از حمل و نقل عمومي استفاده خواهند كرد        
  . كند شرايط صادق است استدالل شهردار را تضعيف مي

  . براي ديدن توضيحات بيشتر به سؤاالت تضعيف استدالل قياسي مراجعه كنيد  
   4 گزينه -10
به سؤاالت درس آمار و آنـاليز       .  آمده است  88ين سؤال تكراري است و پيش از اين در كنكور سراسري سال             ا  

  . تركيبي مراجعه كنيد
   2 گزينه -11

  .  آمده است1386اين سؤال تكراري است و پيش از اين در كنكور سراسري سال   
  :  اين صورت استحالت صحيح جمله به. در اين گزينه فعل بدون قرينه حذف شده است  
  » ... و بر اين باورند دارندبر يادگيري تأكيد ... «  
  3 گزينه -12
  .  آمده است1391اين سؤال تكراري است و پيش از اين در كنكور سراسري سال   
در ضمن فعل نيز . استفاده شود» آن«است كه با هم تطابق ندارند و بايد ضمير    » رايانه«،  »آنها«مرجع ضمير     

  . د باشدبايد مفر
   3 گزينه -13
  .  است30° هم Cالساقين است پس زاوية  هاي مسأله مثلث متساوي طبق داده  
  

     �A ( )= − + = °180 30 30 120  

         �A , A⇒ = ° = °21 60 60  
  

A 

B  C 

30  30  

10  10  1  2  

H  
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طبـق  .  اسـت  5 يعنـي    AB نـصف    AHپس  . صف وتر است   ن 30°رو به زاوية      الزاويه، ضلع روبه    در مثلث قائم    
  : فيثاغورث داريم

AB AH BH= +2 2 2
 

BH AB AH⇒ = − = − =2 2 100 25 5 3  

BC BH= =2 10 3  

ABCS BC AH= × = × × =
1 1

10 3 5 25 3
2 2

 

   4 گزينه -14
  : پس.  مترمربع است10,000هر هكتار برابر   

/ هكتار =4 8 48000  مترمربع 

         
x

x

=
⇒

=




5
3

=x مساحت  215  

x x x⇒ = ⇒ = ⇒ = =2 215 48000 3200 3200 40 2  

=x طول زمين = × =5 5 40 2 200 2  

  2 گزينه -15
  . آمده است) با اندكي تفاوت (76اين سؤال تكراري است و پيش از اين در كنكور آزاد سال   

         
x

/ x

=


⇒

=


0 4

مانده حقوق باقي   / x=0 6  

= پول خرج كرده
75
100

)مانده حقوق باقي(  ( / x) x= =
3 9
0 6

4 20
 

= پول باقي مانده − باقي مانده حقوق  x پول خرج كرده x x= − =
6 9 3
10 20 20

 

x , x , ,= ⇒ =
3

150 000 1000 000
20

 تومان 

   2 گزينه -16
از طرفي بعد از فـتح كـرده        . بدون قرينه انجام شده است    ) بركنار كرد (در قسمت دوم، حذف فعل      ) 1(گزينه    

  . فتح كرد: ، ويرگول بيايد يا به جاي آن گفته شود»و«بايد به جاي 
  . تبدون ايراد اس) 2(گزينه   
  . عربي، جمع بست» ات«توان با  كلمة فارسي را نمي. نادرست است» گزارشات«) 3(گزينه   
  )مطرح كرد. (حذف فعل بدون قرينه دارد) 4(گزينه   
  2 گزينه -17

هاي صحيح پاسخ  T=  

هاي غلط پاسخ  F=  

 طول زمين

  زمينعرض

 كل حقوق

 انداز پس
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T F
/ T T , F

/ T F





+ =
⇒ = ⇒ = =

− =

24
4 5 81 18 6

3 5 57
 

T F⇒ − = − =18 6 12  

 

  4 گزينه -18

= ساعت
2
1 100
3

  دقيقه 

  كار  زمان

  كارتن4   دقيقه100
 x   دقيقه50

x⇒ = 2  كارتن

   4 و 2 گزينه -19

=دانيم كه  مي. ها است  سؤال مقايسه بين گزينهخواستة  
1 2
4 8

  . با هم برابرند) 4(و ) 2(ذا دو گزينة  و ل

)1(گزينه   : = + = + >
26 25 1 1 1 1
100 100 100 4 100 4

 

)3(گزينه   : > =
7 7 1
27 28 4

 

  . توانند پاسخ مسأله باشند مي) 4(و ) 2(پس هر دو گزينة   
   3 گزينه -20
ت بخـش هندسـه     بـه سـؤاال   .  آمده اسـت   81اين سؤال تكراري است و پيش از اين در كنكور سراسري سال               

  . مراجعه كنيد
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