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  كتابخانه فرهنگ 

  

  تربيت بدنيگروه دفترچه سؤاالت و پاسخ تشريحي :   عنوان 

  خواه  هادي مسيح-محمد وكيلي  :  مؤلفان 

   كتابخانه فرهنگ :  ناشر 

  1000 :  تيراژ 

  1394 :  اولچاپ 

   طاووس رايانه:  ليتوگرافي 

  داالهو :  چاپ 

  اصالني :     صحافي      

   ريال 120,000 :  قيمت 

  ، طبقه 1348تهران، خيابان انقالب، بين فروردين و ارديبهشت، ساختمان :   دفتر مركزي 

  66412171:  ـ فكس 66498929 - 30 :، كتابخانه فرهنگ، تلفن چهارم     

   طبقه اول، ،1348تهران، خيابان انقالب، بين فروردين و ارديبهشت، ساختمان : فروشگاه مركزي 

  66412171، فكس 66498929:   كتابخانه فرهنگ، تلفن 

  پاساژ ) روبروي دانشگاه(تهران، خيابان انقالب، بين فروردين و فخر رازي : فروشگاه مركزي 

   66494966:    فروزنده، كتابفروشي معراج، تلفن 

 است، هركس تمام يا قسمتي از 1348اين اثر، مشمول قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب «

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

 همراه با پاسخ كامالً تشريحي گـروه آزمايـشي تربيـت بـدني              1390-93داد تحصيلي سال    استع
  هاي آزمايشي  قابل استفاده براي همه گروه

  . 1394كتابخانه فرهنگ، : تهران : مشخصات نشر 
    8-449-155-964-978: شابك 

  ي مختصرفيپا: نويسي وضعيت فهرست
    1360خواه، هادي،  مسيح: شناسه افزوده
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  مقدمه
هاي مختلف براي اولـين بـار بـه صـورت نيمـه متمركـز         در رشتهي آزمون ورودي مقطع دكتر   1390از سال   

در . باشـد    مـي  »مـصاحبه حـضوري   « و   »كتبي سراسـري  «مون   مرحله آز  2اين آزمون شامل    . گرددبرگزار مي 
مرحله اول، داوطلباني كه امتياز بيشتري كسب كنند، به تعداد چند برابر ظرفيت بـراي آزمـون مـصاحبه بـه                     

زبـان  «اسـت كـه ماننـد       » استعداد تحصيلي «يكي از مواد امتحاني آزمون كتبي،       . شوندها معرفي مي   دانشگاه
  .ها مشترك است بين همه رشته»انگليسي

 جهت تحصيل در مقطـع تحـصيالت        »سنجش استعداد فرد  «يك آزمون استاندارد براي     » استعداد تحصيلي «
. سنجدهاي مختلفي است كه هر يك، ابعادي از شخصيت فرد را مي            اين آزمون داراي بخش   . باشدتكميلي مي 

باشد كه بـراي   المللي مي    بين GRE يا   GMAT در مقطع دكتري، مشابه آزمون        »آزمون استعداد تحصيلي  «
در اين آزمـون هـوش، سـرعت        . شود  ادامه تحصيل در مقاطع تحصيالت تكميلي در ساير كشورها، برگزار مي          

عمل، تسلط داوطلب بر مباني رياضيات و نيز قدرت درك و تحليل متون پيچيده و طوالني مورد ارزيابي قرار                   
  . گيردمي

  :گردد  گروه آزمايشي به شرح زير برگزار مي9كتري در آزمون نيمه متمركز د، 1390از سال 

  ـ  گروه آزمايشي هنر1
  ـ  گروه آزمايشي علوم انساني2
  ـ  گروه آزمايشي زبان3
  ـ  گروه آزمايشي علوم پزشكي4
  ـ  گروه آزمايشي دامپزشكي5
  ـ  گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي6
  ـ  گروه آزمايشي علوم پايه7
  مهندسي-يشي فنيـ  گروه آزما8

  ـ  گروه آزمايشي تربيت بدني9
لذا در اين سال آزمـون      .  گرديد  انساني ادغام   با گروه علوم  ، گروه تربيت بدني از آزمون حذف و         1393سال  از  

  .  گروه آزمايشي برگزار شد8در 
 

  هاي آزمايشي مختلفدر گروه» استعداد تحصيلي«مقايسه آزمون 

در ايـن   . كـامالً مـشابه اسـت     )  مهندسي -ها به جز فني   همه گروه ( آزمايشي   ت گروه فاستعداد تحصيلي در ه   
  :باشد مبحث به ترتيب زير مي4ها سواالت استعداد تحصيلي شامل گروه

  درك مطلب : بخش اول •
   منطقي  :بخش دوم •
   تحليلي  :بخش سوم •
   كميتي  :بخش چهارم •
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  .  يگزين سواالت منطقي شده است مهندسي، سواالت تجسمي جا-اما در مورد گروه آزمايشي فني
ها تقريباً  هاي مختلف آن در مورد همه گروه      همانطور كه اشاره شد، ساختار كلي آزمون و بخش        

  . يكسان است
هاي تخصصي مـرتبط بـا همـان گـروه       سواالت درك مطلب براي هر گروه آزمايشي از متن        در بخش اول،    

ها به عنوان تمرين    هاي درك مطلب ساير رشته    د از متن  تواننلذا هر چند داوطلبان مي    . انتخاب شده است  
  . تر جواب خواهند دادهاي مرتبط با گروه آزمايشي خود را راحتاستفاده كنند، متن

ها كامالً يكـسان اسـت و عمـالً نـوع           هاي منطقي، تحليلي و كميتي، سواالت در همه گروه        در مورد بخش  
 سـاير  گردد داوطلبان در ايـن بخـش، سـواالت          لذا توصيه مي  . باشد مستقل از گروه آزمايشي مي     ،سواالت

  . پاسخ دهندنيز ها را گروه
  . باشددر مورد سواالت منطقي، برخي سواالت تكراري مي

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

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

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

  : دهد  را نشان مي92 تا 90جدول زير، تغييرات آزمون از سال 
  

  92سال   91سال   90سال   ماهيت سؤاالت  

  :بخش اول

  درك مطلب

  يك متن متناسب 

  با گروه

+ 

  چند سؤال از متن 

   متن2

+  
   سؤال10

   متن3

+  
   سؤال15

   متن2

+  
   سؤال10

: بخش دوم

منطقي
(*)

  
   سؤال10   سؤال15   سؤال10  منطق و استدالل

: بخش سوم

  تحليلي

سازي  مدل

  ها چندقانوني

   مدل2

+  
   سؤال10

   مدل2

+  
   سؤال15

   مدل2

+  
   سؤال10

  :بخش چهارم

  كميتي

  ماهيت رياضي

   نسبت و درصد••••

   حل مسأله••••

  هاي كمي مقايسه ••••

   سؤال10

  رياضي مقدماتي

   سؤال15

   خالقيت+هوش 

  اضيدر ري

   سؤال10

    هوش+رياضي 

   سؤال40   سؤال60   سؤال40  مجموع
 

هاي مختلف يكسان باشد       تنها بخش آزمون استعداد تحصيلي كه ممكن است سؤاالت آن در گروه           :  توجه (*)

هـا بـراي هـر گـروه آزمايـشي، سـؤاالت متفـاوتي         ساير بخشدر . باشد مي» بخش منطقي«و عيناً تكرار شود  

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

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

تجربة مؤلفين در زمينة ها  اين كتاب بر اساس سال
هاي هوش، استخدامي و استعدادسنجي تأليف شده  آزمون

اي رنگ، شرح درس بر اساس  در كتاب نقره. است
ها، و  هاي آزمون دكتري به منظور فراگيري تكنيك سرفصل

ساختار . هاي حل و نكات تستي، نوشته شده است روش
كتاب، دقيقاً منطبق بر استعداد تحصيلي دكتري و با همان 

در . باشد متمركز دكتري آمده مي ترتيب كه در آزمون نيمه
 آزمون خود به چند فصل  بخش4اين كتاب هر يك از 

 گويي به هر تفكيك شده و به تفصيل در خصوص نحوه پاسخ
 .زني بحث شده است هاي تستها و مهارت سوال، تكنيك

طور  همين. سؤاالت تأليفي استاندارد در هر درس آمده است
هاي مختلف در   گروه92 تا 90سؤاالت منتخب دكتري سال 

  . بندي شده است آن طبقه
هاي جديد ويرايش شده است؛ و در  پس از هر سال برگزاري آزمون، كتاب بر اساس آخرين تغييرات  سرفصل

  . اشدب حال حاضر ويرايش سوم آن در دسترس مي

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

 . گيرند سؤاالت را فرا

، بخش آخر كتاب )منطقي(دانشجويان گروه فني و مهندسي، به جاي بخش دوم كتاب  •
  . را مطالعه كنند)  صرفاً ويژه متقاضيان اين گروه نوشته شده استتجسمي، كه(

هاي سؤاالت آزمون  هاي طاليي رنگ استعداد تحصيلي؛ شامل دفترچه سري كتاب : جلد دوم�
؛ انتشارات كتابخانه فرهنگ؛ محمد وكيلي، هادي 1390-93هاي  ، سال)متمركز نيمه(دكتري 
  خواه مسيح

  ي آزمون استعداد تحصيلي در آزمون متمركز، از اولين سال تا آخرينِ آن ها كتاب طاليي شامل دفترچه
  . اند ها پرداخته مؤلفين كتاب، به بررسي تمامي سؤاالت و حل آن. باشد مي

هـاي    در كتـاب   94 تـا    90با توجه به حجم زياد سواالت،  تصميم بر آن شد تا پاسخ تشريحي سواالت سـال                  

  : گانه منتشر شودطور جدا طاليي براي هر گروه به
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  ـ  پاسخ تشريحي گروه آزمايشي علوم انساني 1
  ـ پاسخ تشريحي گروه آزمايشي هنر2
  ـ  پاسخ تشريحي گروه آزمايشي زبان3
  ـ  پاسخ تشريحي گروه آزمايشي علوم پزشكي4
  ـ  پاسخ تشريحي گروه آزمايشي دامپزشكي5
  طبيعيـ  پاسخ تشريحي گروه آزمايشي كشاورزي و منابع 6
  ـ  پاسخ تشريحي گروه آزمايشي علوم پايه7
  مهندسي-ـ  پاسخ تشريحي گروه آزمايشي فني8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي رنـگ و فراگيـري مفـاهيم و     شود همگام با مطالعه كتـاب نقـره     به متقاضيان گرامي توصيه مي    

شان را     لطهاي گروه مربوط به خود را نيز مطالعه و ميزان تس            ها، كتاب طاليي رنگ دفترچه      تكنيك

  . هاي گذشته محك بزنند بر آزمون سال
 

 

توانيد سواالت اسـتعداد تحـصيلي آزمـون دكتـري     ميباشد،  هاي طاليي مي حاضر كه از سري كتاب    در كتاب   

  .         را به همراه پاسخ تشريحي مالحظه فرمائيدتربيت بدني گروه 92تا  90سال ) هاي سازمان سنجش دفترچه(

 

  :توان به موارد زير اشاره كردتاب ميهاي كاز ويژگي
هاي كامالً تشريحي با هدف آموزشي ارائه ها سعي شده است تا پاسخدر روش حل تست •

  .شوند

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

  .شده است

 به شكلي ساختارمند ارائه ل سواالت منطقي و تحليلي، سعي شده است تا روش حلحدر  •

 .شود و تمامي نكات آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد
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تواننـد از نمونـه     هاي بيشتر، مي  به منظور حل تمرين   سؤاالت گروه امتحاني خود،     داوطلبان عزيز پس از مرور      

 اسـت، بهـره     هـا آمـده     هاي طاليي ساير رشته      ديگر كه در كتاب    هاي امتحانيِ سواالت استعداد تحصيلي گروه   

  . ببرند

 

 

 

  آشنايي با نويسندگان كتاب
 

هـا تـدريس اسـتعداد تحـصيلي و هـوش در مقـاطع                خواه، سابقه سـال     محمد وكيلي و هادي مسيح    
مـشاركت در تـأليف   . ها و مؤسسات معتبر آموزشي را دارنـد       كارشناسي ارشد و دكتري در آموزشگاه     

 كارشناسي ارشد، نيز از ديگر سـوابق        GMATكتب آموزشي در زمينه استعداد تحصيلي دكتري و         
هـاي هـوش و       همچنين طرح سؤاالت آزمـون    . باشد  ايشان در زمينه استعداد و آمادگي تحصيلي مي       

  .باشد استعداد تحصيلي و شغلي، بخش ديگري از تجربيات مؤلفان در اين زمينه مي
 

 

 

                             با آرزوي توفيق روزافزون          

  مد وكيلي  و هادي مسيح خواه   مح
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  تقدير و تشكر

به خصوص از دوسـت عزيزمـان آقـاي مهنـدس           . اند  در انتشار اين كتاب دوستان زيادي نقش داشته       
 زحمـات زيـادي كـشيدند،        كه در آماده شدن اين اثـر         GMATپنجه از مدرسان خوب درس      قوي

اي را در جهت ارتقاء  ي و نظرات شايسته   ها، نكات علم    حل  دانشجويان زيادي نيز راه   . شودقدرداني مي 
. باشـد  كيفيت اين اثر ارائه نمودند كه مجـالي بـراي ذكـر نـام تـك تـك ايـن عزيـزان فـراهم نمـي                         

هـا آرزوي   نويسندگان اين اثر از همه اين دوستان گرامي صميمانه قدرداني و تشكر نموده و براي آن        
ن نكته اشاره شـود كـه كتـاب حاضـر مرهـون             در پايان ضروري است به اي     . موفقيت روزافزون دارند  

زاده، مديريت كتابخانه فرهنگ است كه در تمامي مراحل گام به           ها و زحمات آقاي ناصر نقي     حمايت

  .گام ما را همراهي نمودند
هـا، و     سواالت متنوع، پاسـخ   مندي از منابع تكميلي از جمله         خوانندگان محترم كتاب به منظور بهره     

در ميـان گذاشـتن سـؤاالت،       هاي مفيد و تكميلي، همچنـين         دريافت فايل ن و   آخرين تغييرات آزمو  
  : توانند به دو سايت اينترنتي زير مراجعه نمايند نظرات و پيشنهادهاي خود با نويسندگان مي

  
  

www.estedadtahsili.ir       ,      www.masihkhah.com 
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  . مراجعه كنيد) هاي فوق آدرس(ايشان هاي اساتيد، به سايت  همچنين مشاهده برنامه كالس
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  ((wwwwww..mmaassiihhkkhhaahh..ccoomm))سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري   وبوب

  

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

    آشنايي با آزمون استعداد تحصيلي   آشنايي با آزمون استعداد تحصيلي ��

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

    منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي   منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي ��

   گزيده مباحثي از آزمون استعداد تحصيلي  گزيده مباحثي از آزمون استعداد تحصيلي   ��

  ) ) هاها  تمامي گروهتمامي گروه((هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     دفترچه  دفترچه��

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

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

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

  
  
  
  
  
  
)5(  

 تـرين  مهـم  بدن قسمت كدام كه است مطرح برايتان سوال اين و هستيد رشد سخت بدنساز يك اگر
 بيـشترين  كـه  است جايي چون است، پشت جوابش است، آن عضالت حجم بر افزودن براي بخش
 فـضاي  فقـرات  سـتون  كننـده  راسـت  و ترپز التسيموس، عضالت. دارد وجود آن در عضله مقدار

 هـاي  بخش تمام از بيش فرد هر پشت تقريبا و اند داده پوشش را بدن از ديگر بخش هر از تر گسترده
  .سرشانه و بازو چون هايي بخش از بيش بسيار خصوص به دارد؛ عضله بدنش، ديگر

  
  
  
  
  
)10(  
  
  
  
  
  
)15(  

 تحت الزم حد از كمتر و شود مي داده اختصاص بدن بخش اين به كمي اهميت اغلب وجود، اين با
 به بيشتر و است مربوط تمرين حجم به كمتر پشت، بر مناسب تمرين عدم البته. گيرد مي قرار تمرين
 منطقـه  واقع، در. گردد برمي پشت مختلف هاي بخش بر حركات فشار تمركز در افراد ناتواني مسأله
 سـخت  بدنسازان براي ما كه پشتي برنامه. است پيچيده و وسيع بخشي شما باسن و گردن پشت بين
 داد خواهد قرار فشار تحت متعدد زواياي از را شما پشت مختلف هاي بخش ايم، گرفته نظر در رشد

 در. داد خواهـد  قـرار  فشار تحت همزمان هم ار كمر ناحيه و پشتي دلتوئيد پشت، باالي عضالت و
 بـسياري  كـه  جايي آن از دارد، وجود عضالت صحيح دادن قرار هدف بر اي ويژه تأكيد برنامه، اين
 تأكيد اين و كنند كار درستي به پشت ناحيه عضالت روي بايد چطور كه اند نياموخته هرگز افراد از
 در عـضالني  حجـم  بيشترين به دستيابي براي بدن يعضالن گروه ترين وسيع اين بر صحيح تمركز و

  .است  الزامي)15 (ممكن زمان كمترين
  
  
  
  

 هـستند  بـدن  جلوي در كه هايي آن و دارند قرار شما بدن پشت در كه عضالتي بين كليدي تفاوت
 ديگـر  كند مي سعي كه نابينا فرد يك مثل اما ببينيد، را ها آن تمرين طول در توانيد نمي كه است اين

 ايـن  بـه . كنيد بدل فرصت يك به را چالش نقطه اين توانيد مي هم شما كند، تقويت را خود حواس

 گروه تربيت بدنيـ 1390سال 

  درك مطلب: بخش اول

 پزشكي ـ گروه علوم 1390سال 
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)20(  

 توانـد  مي شما پشت كنيد، متمركز هدف منطقه روي را تكرار يك فشار تمام بياموزيد وقتي كه دليل
 ذهنـي  رتبـاط ا كـه  دليـل  ايـن  به كند، رشد است رؤيت قابل  برايتان  كه عضالتي تمام از تر سريع

  .آيد مي حساب به موفق تمرين يك در فاكتورها ترين مهم جزو عضالني
  
  
  
  
)25(  

 عـضالت  بـر  باشـيم  داشـته  سريعي نگاه دهيد اجازه عضالت، اين از يك هر دادن قرار هدف براي
 گـردن  پـشت  از كه شكل ذوزنقه اي عضله دارد، قرار ترپز عضله پشت مركز باالي بخش در. پشت
 را پـشت  مركـز  تـا  پـايين  از و شـده  كششيده پشتي دلتوئيدهاي نزديك تا طرفين از و شده شروع
 فشار توانيد مي. دهيد قرار فشار تحت شراگز حركت توسط را ترپز بااليي بخش. است داده پوشش
 قبيـل  اين در. كنيد حس باال از كش سيم كشش و پارويي حركات در هم را ترپز پاييني بخش روي

  .يافت خواهيد دست شديدتري انقباض به بكشيد، تر عقب را ها رنجآ چه هر حركات،
  
  
  

)30(  

 است گرفته قرار پشت بخش ترين خارجي در مياني دلتوئيد پشت در دلتوئيد پشتي سرهاي از يك هر
 عقـب  هـا  شـانه  امتداد در را خود هاي آرنج شما اگر .ماژور ترس و مينور ترس عضالت باالي دقيقا

  .كنيد حس را پشتي دلتوئيد روي فشار تمركز توانيد مي كنيد، منقبض را ترپز كه ناي بدون  بكشيد،
 بـاالي  و خـارجي  بخـش  در اند، گرفته قرار پشتي دلتوئيد پايين ماژور ترس و مينور ترس عضالت  

 بـه  پـشت  مختلف حركات در عمده طور به و گرفته قرار عضالت اين زير رومبويد عضله و پشت
  .دهند مي كمك ترپز و التسيموس عضالت به ييپارو حركات خصوص

  
  

)35(  

 بخـش  از و كمـر  پـايين  تـا  بغـل  زيـر  از كه است شكلي پروانه بزرگ عضله التسيموس عضالت
 ايـن  التـسيموس  كردن احساس براي راه بهترين. است شده كشيده فقرات ستون از خارجي باالتنه 

 همـواره . بكشيد عقب و پايين سمت به زمانهم را ها آرنج باال، از كش سيم كشش طول در كه است
 و حـداقل  بـه  را بـازو  جلو كار كه اين براي دهيد، انجام خود هاي آرنج كشش با را پشت حركات

  .برسانيد حداكثر به را التسيموس روي فشار
  
)40(  

 را فقـرات  سـتون  از طوالني بخش حقيقت در كمر فيله همان يا فقرات ستون كننده راست عضالت
 قابـل ) كمـر  ناحيـه  (پـشت  پايين بخش در تنها اما. است يافته گسترش طرفين سمت به و دهپوشان
 اجرا را كمر فيله حركت است كافي پشت، پايين كار كردن حس و فشار تفكيك براي. است رؤيت
  .كنيد نزديك باسن به را خود پشت كنيد سعي و كنيد

 

  است؟ كدام فوق، متن براي عنوان بهترين ـ 1
  رشد سخت بدنسازان براي رشد يتاهم) 1
  پشت ناحيه عضالت بر صحيح تمركز تأثيرات) 2
  رشد سخت بدنسازان در پشت عضالت رشد هاي روش) 3
  آن تأثيرات و پشت عضالت براي مناسب تمرين عدم داليل) 4
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   ............... .كه است اين نابينا فرد يك به اشاره از نويسنده منظور ـ 2
 رشـد  جهـت  عـضالني  ــ  ذهني ارتباط تقويت براي تمرين بهترين پشت عضالت قويتت كند تأكيد) 1

  .باشد مي هستند، جسمي ناتواني داراي كه رشد سخت ورزشكاران در عضالني
  .شود يادآور را پشت عضالت تقويت در عضالني ذهني ارتباط و هدف نقطه بر تمركز لزوم) 2
  .كنند تقويت يكسان عضالني تقويت براي را خود حواس تمامي تا دارند نياز ورزشكاران) 3
  .دهد مي قرار رشد براي بهتري وضعيت در را عضالت آن بدن، عضالت نديدن دهد نشان) 4

 ايـن  عـضالت  رشـد  بـراي  پشت بر تمرين حين زير، حركات از يك كدام انجام متن، به توجه با ـ 3
  ؟نيست مناسب ناحيه
  .بكشيد عقب شانه امتداد در را خود هاي آرنج ترپز، انقباض بدون) 1
  .دهيد قرار فشار تحت را پشت شكل ذوزنقه عضله مناسب، حركات با) 2
 فـشار  فقـرات  ستون كننده راست عضالت پاييني بخش روي باسن، سمت به تشپ كردن نزديك با) 3

  .كنيد ايجاد
  .ها آرنج نه دهيد، انجام خود بازوهاي با را كشش پشت، باالي روي فشار رساندن حداكثر به براي) 4

  باشد؟ تواند مي چه بعدي پاراگراف موضوع فوق، متن يافتن ادامه صورت در ـ 4
  پشت ناحيه در عضالت رشد براي مناسب حركات برخي عملي آموزش) 1
  بدنسازي حين در ها آن عملكرد و بدن پشت عضالت كامل تشريح) 2
  بدن جلوي و پشت عضالت بين كليدي هاي تفاوت) 3
  ها آن بر فشار اعمال از بعد پشت عضالت آزادسازي ملزو) 4

 

  
  
  
  
)5(  
  
  
  
  
)10(  
  

 در مـصنوعي،  تـا  گرفته طبيعي از عام طور به را ها پديده تمامي تواند مي كه است باور اين بر علم
 از يكـي  بنـابراين . كنـد  مهـار  و دهد قرار خود ژرفكاوانه و روشنفكرانه هاي پژوهش شيوه قلمرو

 بهبـود  و زنـدگي  شـيوه  بر آدمي استفاده مورد مختلف اشياي تأثير بررسي توان مي را علم وظايف
 هـا،  قابليـت  بـا  محـيط  بيـشتر  چـه  هر انطباق با توان مي را اي وظيفه چنين. دانست انسان عملكرد

 شـرايط  در اسـت  مجبور خود روزمره زندگي در انسان. كرد دنبال  آدمي نيازهاي و ها محدوديت
 وسـايل،  ايـن  صـحيح  حمـل  شـيوه . كنـد  حمل مختلف هاي روش و ها شكل به را يليوسا ويژه
 سـنگين  وسايل حمل نامناسب هاي روش زيرا. گيرد قرار خاص توجه مورد بايد كه است اي مسأله

 دوران در نوجوانان. شود مي فرد اسكلت شكل تغيير و جسماني عوارض ايجاد سبب مكرر طور به
 سـنگين  اي مدرسه هاي كيف حمل كه دهند مي انجام را متنوعي و زياد حركتي هاي فعاليت تكامل،

 از هـا،  كيف حمل زمان مدت و ها كيف نوع حمل، نحوه. است ها آن هاي فعاليت ترين مهم جمله از
 معطـوف  خـود  بـه  را پزشـكان  و بدني تربيت متخصصان معلمان، والدين، توجه كه است مسايلي



  ـ گروه تربيت بدني1390سال 

 

www.masihkhah.com 

13

  
  
  
)15(  

 آثـار  و فـشارها  اسـت  ممكن مدرسه، هاي كيف انواع ديگر و ها تيپش كوله از استفاده. است داشته
 در اخـتالل  بـه  منجـر  و كند تحميل آموزان دانش اسكلت و قامت وضعيت بر را آشكاري و پنهان
 حمـل  سـوء  آثـار  محققـان . شـود ) تنفسي عروقي، ـ قلبي متابوليكي، (فيزيولوژيكي اعمال برخي
  .اند كرده گزارش تحصيلي مختلف مقاطع نآموزا دانش در را سنگين هاي پشتي كوله

  
  
  
  
)20(  

 تقريبـا  هـايي  كيـف  كـشور،  اين آموزان دانش كه دادند نشا كنگ هنگ در تحقيقي در ولي، هونگ
 بـه  بار مقدار اين حمل كه دريافتند محققان اين. كنند مي حمل را خود بدن وزن درصد 20 معادل
 سـطح  بـه  تـري  توجـه  قابل فشار اعمال و برداشتن مقد براي الزم توليدي نيروي دار معني افزايش
 در شده انجام تحقيقات مروري، اي مقاله در شري. شود مي منجر تر سبك بارهاي با مقايسه در زمين
 توصـيه  و مطالعـه  را آمـوزان  دانـش  روي بر ها پشتي كوله طرح و بار وزن فيزيولوژيكي آثار زمينه
 تـا  10 از بيـشتر  نبايد آن وزن و شود متمركز كمر مياني سمتق در بايد آل ايده پشتي كوله بار كرد،
 بايـد  آل ايده پشتي كوله كه كرد پيشنهاد محقق اين همچنين. باشد آموزان دانش بدن وزن درصد 15

  .كند جلوگيري شانه بر وارد هاي آسيب از تا باشد كمربند و هوا بالشتك داراي و بوده دوبندي
  
)25(  
  
  
  
  
)30(  
  
  
  
  
)35(  

 وزن بهينـه  حـدود  تعيين منظور به را پشتي كوله حمل مروري، پژوهش يك در همكاران و اكليبر
 فيزيولـوژيكي،  اطالعـات  كـه  داشـتند  اظهـار  ايـشان . كردنـد  بررسـي  كودكـان  در پـشتي  كوله

 براي بدن وزن درصد 15 تا 10 پيشنهادي وزن حدود از است ممكن بيومكانيكي، و اپيدميولوژيكي
 به مربوط هاي آسيب و پشتي كوله از استفاده بين ارتباط تعيين حال اين با كنند، تحماي پشتي كوله
 تـأثير  و بـدني  آلـودگي  مانند فردي هاي ويژگي پشتي، كوله طرح همچون عواملي بررسي نيز و آن

 و چنـسرينكور . دارد نيـاز  بيـشتري  تحقيقـات  به پشتي، كوله حمل هنگام نياز مورد هاي سازگاري
 حمـل،  زمان مدت و پشتي كوله وزن عامل دو هر كه دادند نشان استراليا در پژوهشي در همكاران
 پـشتي  كوله حمل كه داشتند اظهار محققان اين. دهد مي قرار تأثير تحت را گردن و ها شانه وضعيت

 وضـعيت  در قامت داشتن نگه براي ساله، 16 تا 13 آموزان دانش براي بدن، وزن درصد 15 وزن با

 بهتـرين  پشتي كوله بزرگساالن، روي بر شده انجام تحقيقات بيشتر در .است سنگين بسيار يح،صح و قائم

 نيـز  نوجوانـان  سـني  گـروه  بـراي  شده، انجام تحقيقات در .است شده معرفي وسايل حمل براي وسيله

  .است شده معرفي پشتي كوله مدرسه، وسايل حمل روش بهترين بزرگساالن، همانند
 متفـاوت  و متغيـر  كنـد،  ايجـاد  را بيومكانيكي و فيزيولوژيكي آثار كمترين كه اي بهينه وزن ليكن  

 وزن بـا  و تـر  بزرگ هاي كيف سمت به مدرسه هاي كيف حمل در كنوني روند. است شده گزارش
 بـراي  پيـشنهادي  نسبي وزن مختلف، پژوهشگران اخيرا كه است حالي در اين رود، مي پيش بيشتر
  .كنند مي گزارش قبلي محققان از كمتر بار ره را مدرسه هاي كيف حمل
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  است؟ كدام اول، پاراگراف در نويسنده اصلي هدف ـ 5
  بحث موضوع كردن مطرح براي زمينه ايجاد) 1
  انسان عملكرد و زندگي شيوه بر علم نقش درباره بحث) 2
  انسان بدن داخلي و خارجي هاي اندام سالمت بر وسايل حمل تأثير چگونگي طرح) 3
 مخـرب  آثـار  بـه  مربوطـه  مـسئولين  توجه چرخش در آموزان دانش جسمي مشكالت نقش به اشاره) 4

  سنگين هاي پشتي كوله حمل

  دهد؟ مي نشان بهتر را اول پاراگراف در اطالعات دهي سازمان مورد، كدام ـ 6
  روزمره زندگي در ها آن كاربرد و علمي هاي دانسته بين شكاف) 1
  آن با برخورد روش و داليل آوردن و مشكل يك طرح) 2
  پديده يك مخرب تأثير چگونگي قدم به قدم توصيفِ) 3
  معين مصداق يك به آن ربط و مسأله يك كلي طرح) 4

 3 وزن بـه  اي پـشتي  كوله و دارد وزن كيلوگرم 40 كه آموزي دانش كه گرفت نتيجه توان مي متن از ـ 7
   .............. .كند، مي حمل كيلوگرم

  .شود مي شانه آسيب دچار احتماالً هوا بالشتك و بند دو داراي اي پشتي كوله اب حتي) 1
  .يابد نمي افزايش دار معني طور به حركتش براي الزم توليدي نيروي احتماالً) 2
  .برساند ساعت يك از كمتر به را آن حمل زمان مدت بايد) 3
  .گردد مي جسمي هاي عارضه دچار درازمدت در) 4

  است؟ صادق متن، اين در مندرج هاي يافته درباره زير، موارد از يك كدام ـ 8
     .I بـاري  كـه  هنگـامي  بـا  مقايسه در زمين بر بيشتري نسبتا فشار اعمال به نياز سبك بارهاي حمل 

  .دارد شود، نمي حمل
     . IIكند نمي بازي نقش آن هاي آسيب ايجاد در پشتي كوله وزن تفاوت.  
     . IIIشود لحاظ بايد متغير چندين افراد، براي مناسب پشتي كوله هتوصي براي.  
    III فقط) I  2 فقط) 1
3 ( Iو III  4 ( IIو III  

   .......... .كه گرفت نتيجه توان مي متن، در مندرج تحقيقات با ارتباط در ـ 9
  .دارد مستقيم رابطه مربوطه، كشورهاي با حاصله نتايج) 1
  .دارند پشتي كوله حمل زمان غيرمت بر بيشتري تأكيد همگي) 2
  .دهد مي نشان را بيشتر تحقيقات لزوم حاصله، نتايج) 3
  .است نشده حاصل نيز نسبي توافقي حتي هنوز) 4
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  داد؟ پاسخ متن به توجه با توان نمي را زير هاي سوال از يك كدام ـ 10
  چيست؟ آل ايده نسبتا پشتي كوله يك ويژگي) 1
  است؟ مشاهده قابل برعكس، يا سنگين به سبك از پشتي كوله حمل در خاصي روند آيا) 2
  چيست؟ است، پشتي كوله آموزان، دانش براي مدرسه وسايل حمل وسيله بهترين كه آن داليل يا دليل) 3
 مـورد  تحـصيلي  مختلـف  مقـاطع  آموزان دانش براي سنگين هاي پشتي كوله حمل مخرب تأثيرات آيا) 4

  ست؟ا گرفته قرار مطالعه و توجه
  
  

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

 

 زمـان  در .اسـت  يافتـه  افـزايش  درصـد  4 فقط شدم، استاندار من كه زماني از »الف« استان در بيكاري ـ 11

  .هستند بهتر بسيار من اقتصادي هاي سياست كه است مشخص .رسيد درصد 14 به بيكاري قبلي، استاندار
  است؟ فوق استدالل درستي بر تري قوي دليل زير، عبارات از يك كدام     
  .است درآمده اجرا به» الف «استان به جديد صنايع جذب براي جديد مالياتي هاي برنامه برخي) 1
  .است يافته كاهش چشمگيري نحو به جديد استاندار مديريت طي در» الف «استان جمعيت) 2
 در» الف «استان جمعيتي ساختار و كشور اقتصادي وضعيت نظير اجتماعي ـ اقتصادي مهم متغيرهاي) 3

  .اند بوده يكسان استاندار، دو هر دوران
 ديـد، ج اسـتاندار  مديريت طي در و درصد 12 تا قبلي، استاندار مديريت طي در كشور بيكاري نرخ) 4

  .يافت افزايش درصد 2 تا فقط
 را فروش كل درصد 6 تقريبا ها آن فروش بودند، كتابفروشي عقبي هاي قفسه در تاريخي هاي كتاب وقتي ـ 12

 در هـا  آن از هايي نمونه نيز و منتقل كتابفروشي جلوتر هاي قفسه به ها كتاب اين كه زماني از .داد مي تشكيل

  .است يافته افزايش درصد 18 به بعد و درصد 14 به ها كتاب نوع اين روشف اند، شده داده قرار ويترين
  است؟ كدام گيري نتيجه ترين ضعيف فوق، متن به توجه با     
 در كـه  هـايي  كتاب از بيشتر دارند، قرار مغازه جلويي قسمت در كه را هايي كتاب ها، مشتري محتمالً) 1

  .خرند مي اند، گرفته قرار تر عقب هاي قسمت
 مغـازه  در جلـوتر  هم باز هاي قفسه به را ها آن كه صورتي در تاريخي هاي كتاب فروش است ممكن) 2

  .يابد افزايش ببريم،

   منطقي  :دوم بخش 
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  .گشت خواهند باز ديگري تاريخي كتاب خريد براي محتمالً اند، خريده تاريخي كتاب يك كه هايي مشتري )3
 در كـه  شـد  هـا  مشتري برخي توسط ها ابكت اين خريد باعث ويترين، در تاريخي هاي كتاب نمايش) 4

  .خريدند نمي را ها كتاب اين صورت اين غير

 زيـرِ  گيرنـد،  مـي  قرار قلب جراحي عمل تحت» الف «بيمارستان در كه نفري چهار هر از نفر يك ـ 13
 بـه  بنـابراين . است نفر شش هر از نفر يك» ب «بيمارستان در آمار اين كه حالي در ميرند مي عمل
  .برويد» ب «بيمارستان به حتما داريد، قلب عمل به نياز اگر كه كنيم مي يهتوص شما

  است؟ فوق متن در مندرج توصيه رد براي دليل بهترين زير، داليل از يك كدام     
  .است تر مدرن» الف «بيمارستان از» ب «بيمارستان تجهيزات) 1
  .دارد اراختي در را قلب جراحان بهترين از يكي» الف «بيمارستان) 2
  .گذارد مي بيمه برعهده را بيشتري هاي هزينه و دارد بيمه با بهتري قرارداد» الف «بيمارستان) 3
 اسـت،  وخـيم  قلبـشان  وضعيت كه افرادي و سالخورده افراد روي بر قلب عمل در» الف «بيمارستان) 4

  .دارد تخصص

 مزبور شركت كردند، سقوط ماه كي طي در» پرند «شركت بوئينگ هواپيماهاي از فروند سه وقتي ـ 14
 را هـوايي  صـنعت  در افـراد  از بـسياري  تـصميم  اين. داد را جديد بوئينگ هواپيماي سه سفارش
 محـصول  نـوع  آن از اسـتفاده  در ها مشتري شود، مي حادثه دچار محصولي وقتي زيرا كرد متعجب

  .گردند مي رغبت بي
  كند؟ مي هتوجي بهتر را» پرند «شركت تصميم مورد، كدام     
 پـرواز  از پيش هاي بازرسي سطح ارتقاي جهت جديدي هاي دستورالعمل كشوري هواپيمايي شركت) 1

  .است كرده ابالغ هوايي خطوط به
 تعـداد  هواپيماها خوب كيفيت دليل به اما كردند، سقوط انساني خطاي دليل به بوئينگ هواپيماي سه) 2

  .بود زياد يافتگان نجات
 شـركت  ايـن  از ديگر هوايي خطوط در شغل يافتن دليل به» پرند «هوايي شركت نانكارك از بسياري) 3

  .شدند استخدام ها آن جاي به جديدي كاركنان و رفتند
 كـرد،  سـقوط » پرنـد  «شـركت  بوئينـگ  هواپيمـاي  يـك  فقـط  حادثه، سه اين از قبل سال در چه اگر) 4

  .نشدند هوايي هسانح گونه هيچ دچار رقيب هاي كارخانه توليدي هواپيماهاي
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 در فقـط  هـا  ماهواره اين تعمير كه آنجايي از. هستند مهم هواشناسي و مخابرات جهت ها ماهواره ـ 15
. اسـت  ضـروري  مربوطـه  تعميـرات  براي فضانورد اعزام است، پذير امكان فضا در گردششان مدار
 پروازهـاي  لـذا . دهنـد  انجـام  درست را خود فعاليت توانند نمي ها ماهواره اين تعميرات، اين بدون

  .يابد ادامه بايد فضانوردان انتقال و نقل جهت فضايي
  كند؟ مي تضعيف را فوق استدالل بقيه از بهتر مورد، كدام     
 جديـد  هاي ماهواره ارسال هزينه از بيشتر را ها آن تعمير هزينه ها، ماهواره قطعات تكنيكي فرسودگي) 1

  .گرداند مي
 بـراي  الزم سوخت هزينه خود امر اين كه است سنگين تجهيزات از استفاده تلزممس ها ماهواره تعمير) 2

  .دهد مي افزايش را فضا به فضانورد فرستادن
 بـا  را مربـوط  كارهاي هواشناسان ولي است مهم بسيار هواشناسي مسائل در ها ماهواره نقش چه اگر) 3

  .دهند انجام توانند مي هم كامپيوتر كمك
 و كـاهش  را فـضايي  پروازهـاي  هزينه تا است گرفته تصميم دولت عمومي، افكار رفشا به پاسخ در) 4

  .دهد اختصاص اجتماعي رفاه هاي برنامه به را بيشتري بودجه
 ميـزان  كـه  شود بيني پيش اگر. شوند مي فروش پيش برداشت از قبل اغلب كشاورزي محصوالت ـ 16

 هواشناسـان  امـروز . برعكس و رود مي نپايي آن فروش پيش قيمت بود، خواهد زياد ذرت محصول
 كـه  آنجـايي  از بنـابراين . شد خواهد شروع ذرت رويش براي كافي بارش فردا از كه كردند اعالم
  .كـرد  خواهـد  اُفـت  شـديدا  آن فـروش  پيش قيمت است، ضروري محصول اين رشد براي باران
  كند؟ مي عيفتض بقيه از بيشتر را فوق گيري نتيجه شود، فرض صحيح اگر مورد، كدام
  .يافت خواهد ادامه نيز ذرت محصول رشد فصل از بعد تا اند، كرده بيني پيش هواشناسان كه باراني) 1
  .داد نخواهد زيادي محصول نكند، دريافت كافي رطوبت خود رشد حساس مرحله در كه ذرتي) 2
 نوسـانات  دچـار  قبـل  زراعي فصل به نسبت زراعي فصل اين در ذرت محصول فروش پيش قيمت) 3

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

  .يافت خواهد اشاعه رشد فصل پايان از قبل زياد وسعت در است،
 بـه  نـه  و (اول باغچه به. شد كاشته فرنگي گوجه بوته يكساني تعداد آزمايشگاهي، باغچه دو در ـ 17

 كيلوگرم 10 دوم باغچه و فرنگي گوجه كيلوگرم 20 اول باغچه. شد افزوده منيزيم نمك) دوم باغچه
 باغچه بيشتر محصول نشد، افزوده ها باغچه به آب از غير به ديگر چيز هيچ كه آنجايي از. دادند بار
  .باشد بوده منيزيم نمك افزودني حاصل بايد اول

  كند؟ مي تضعيف را فوق استدالل بقيه، از بيشتر شود، فرض صحيح اگر مورد، كدام     
  .كرد نفوذ دوم باغچه به اول باغچه از منيزيم نمك از كمي مقدار) 1
  .بود شده كاشته باغچه هر در برابر نسبت با فرنگي گوجه بوته متفاوت گونه چهار) 2
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  .بودند تمتفاو آفتاب نور تابش ميزان و خاك بافت نظر از آزمايشگاهي باغچه دو) 3
 كننـد،  مـي  رقابـت  باغچـه  امكانـات  از اسـتفاده  در فرنگـي  گوجه بوته با كه هرز هاي علف از برخي) 4

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

 بايـد  تعجـب  كمال در اما كنيم، مي استفاده رايانه از مقاالتمان حجم گيري اندازه براي ما: سردبير ـ 18
 از يكـي  وقتـي  مـورد،  چنـدين  در. اسـت  نادرسـت  قطعا رايانه توسط واژگان شمارش كه گويمب

 رايانـه  توسط شده داده تعداد با را آن ما و درآورد را مقاالت واژگان تعداد ويراستارها، ترين خبره
  .بودند متفاوت هم با اعداد اين كرديم، مقايسه

  است؟ مبتني زير، هاي مفروضه از يك كدام بر سردبير، استدالل     
  .نيست رايانه خود عملكرد نقص حاصل رايانه توسط واژگان شمارش نادرستي) 1
  .ندارد بستگي گيرد مي اندازه كه اي مقاله حجم به رايانه توسط واژگان شمارش درستي) 2
  .باشد تر دقت كم رايانه، شمارش به نسبت ويراستار توسط دقيق شمارش كه است غيرمحتمل) 3
  .است متفاوت ويراستار معيارهاي با گيرد مي كار به واژگان شمارش در رايانه كه عيارهاييم) 4

 طـي  در و بـوده  الغر جواني در كه هستند افرادي عموما كنند مي عمر معمول از بيش كه افرادي ـ 19
 2 يشافزا با الغر جوانان بنابراين. است شده مي اضافه وزنشان به كيلوگرم 2 حدود سال هر جواني

    .كنند زياد را خود عمر طول توانند مي سال در كيلوگرم
  :كه است آن دارد، وجود استدالل در كه نقصي يك
  .باشد مي گيري نتيجه آن درستي فرضش، پيش كه دهد مي ارائه خود گيري نتيجه درستي براي داليلي) 1
 خـود  حدوث علت در دهند مي روي هم با كه اي پديده دو كه دارد مي مفروض مستندات ارائه بدون) 2

  .مشتركند
 شـود،  مـي  يافـت  جمعيـت  يـك  از بخـشي  در غالبـا  كه ويژگي يك كه گيرد مي ناديده را مسأله اين) 3

  .نيست جمعيت كل غالب ويژگي ضرورتا
 اظهـار  توان مي حداكثر كه حالي در است ديگري پديده وقوع علت پديده يك كه كند مي گيري نتيجه) 4

  .است رسيده اثبات به اي بطهرا وجود كه داشت

 بـر  كـه  كننـد  مطـرح  تصويب و بررسي براي را قانوني خواهند مي پارلمان نمايندگان از بسياري ـ 20
 قـانون  ايـن  منتقدان. گردد تعيين) رفراندوم (پرسي همه طريق از ها گذاري سياست برخي آن، مبناي
 منـافع  داراي كه ثروتمند هاي گروه يراز نيست اتكا قابل و درست ها پرسي همه نتايج كه گويند مي

 قـرار  تأثير تحت را دهندگان رأي نظرات تلويزيوني تبليغات طريق از توانند مي هستند، خود خاص
  .دهند
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  كند؟ مي تأييد را منتقدان استدالل موارد، بقيه از بهتر شود، فرض صحيح اگر مورد، كدام     
 نظـر  طرفدار عنوان به كه ندارند تمايلي خود بينندگان ادند دست از ترس خاطر به تلويزيوني مراكز) 1

  .شوند شناخته خاصي سياسي
 اخـتالف  يكـديگر  بـا  كند اتخاذ بايد دولت كه هايي سياست درباره خاص منافع با مختلف هاي گروه) 2

  .دارند كامل نظر
  .ندارد وجود اي رابطه نيتلويزيو تبليغات و دهند مي رأي كه افرادي تعداد بين پارلماني انتخابات در) 3
 تلويزيوني تبليغات مالي توان ندارند همخواني ثروتمند هاي گروه منافع با كه هايي سياست طرفداران) 4

  .نيستند دارا را
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :راهنمايي
 و بخوانيـد  دقـت  بـه  را سـواالت . گيرد مي قرار سنجش مورد شما تحليلي توانايي بخش، اين در

  . صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيدپاسخ 
 

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

 حريفـان  ديگـر  بـا  مرتبـه  دو كدام هر D وA، B،  C اسامي به باز شطرنج چهار شطرنج، مسابقه يك در
 دسـت  در زيـر  اطالعات طفق مسابقات، نتايج از. است داشته برنده يك مسابقات همه. دهند مي مسابقه
  :است
  .است بوده هايش باخت تعداد برابر دو  Aبردهاي تعداد  •
  .ببرند بار دو هر را خود هاي حريف از كدام هيچ اند نشده موفق  Dنه و  Cنه  •
•   Bبه نه  Cبه نه و است باخته D.  
  باشد؟ تواند مي كدام ،C بردهاي تعداد حداكثر ـ 21

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

  باشد؟ مي صحيح زير، موارد از يك كدام ـ 22
1 (B و C بار يك كدام هر توانند مي A باشند برده را.  
  .باشد برابر هم با تواند نمي B و A بردهاي تعداد) 2
3 (C باشد بازنده خود مسابقات همه در تواند مي.  
4 (D باشد بازنده مسابقه سه در فقط تواند مي.  

   تحليلي  :سوم بخش 
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 و بـرده  را يكـي  لزومـا  انـد،  داده انجـام  هـم  مقابل كه اي مسابقه دو از ر،زي افراد از نفر دو كدام ـ 23
  اند؟ باخته را ديگري

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

 را خـود  مـسابقه  دو هـر  ،)كـساني  يا (كسي چه مقابل A باشد، كرده كسب برد يك فقط D اگر ـ 24
  است؟ برده لزوما
  D و D  4 (B      وD  3 ( C      قطف) B  2      فقط) 1

  باشد؟ برابر هم با تواند مي هايشان باخت و برد تعداد ،)افراد (فرد كدام ـ 25
  D و C    2 (C      فقط) 1
  دهنده مسابقه افراد از كدام هيچ) A    4      بجز همه) 3

 

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

 جشنِ روز مورد در فاطمه و نسرين زهرا، حسن، رضا، علي، اسامي به خانواده يك اعضاي از نفر شش
  :ضمنا. است شده واقع سال اول ماه شش در ها آن از نفر سه تولد روز فقط. كنند مي بحث خود تولد

  .است بوده علي از قبل ماه 14 فاطمه تولد  •
  .است شده متولد فاطمه از قبل ماه 27 نسرين  •
  .است شده متولد حسن از بعد ماه 19 يعل  •
  .است آمده دنيا به علي از بعد ماه 2 زهرا  •
  .است شده متولد بهار پاياني روزهاي در زهرا  •

  است؟ كدام بهار، متولدين جنسيت ـ 26
  زن يك و مرد دو) 2    مرد يك و زن دو) 1
  .كرد مشخص توان نمي دقيقا) 4   زن يك و مرد يك) 3

  است؟ شده رعايت صحيح طور به كوچك، به بزرگ از افراد سني ترتيب ،مورد كدام در ـ 27
  زهرا و فاطمه حسن، نسرين،) 2   علي و نسرين فاطمه، حسن،) 1
  فاطمه و حسن رضا، نسرين،) 4   زهرا و فاطمه نسرين، حسن،) 3

  كند؟ مي بيان صحيح طور به را زهرا و حسن سني اختالف مورد، كدام ـ 28
  .است كوچكتر حسن از ماه 25 زهرا) 2  . است كوچكتر زهرا از ماه 17 حسن) 1
  .است بزرگتر زهرا از ماه 21 حسن) 4  . است بزرگتر زهرا از ماه 17 حسن) 3
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  است؟ افراد تولد جشن برگزاري صحيح ترتيب بيانگر مورد، كدام شمسي، كامل سال يك در ـ 29
  هفاطم نسرين، رضا، زهرا،) 2   فاطمه حسن، زهرا، علي،) 1
  علي فاطمه، حسن، زهرا،) 4   فاطمه رضا، حسن، علي،) 3

  بود؟ خواهد صحيح مورد، كدام باشد، بزرگتر علي از نيم و سال يك دقيقا رضا اگر ـ 30
  .است كوچكتر ماه 7 حسن از رضا) 2  . است بزرگتر ماه 20 رضا از زهرا) 1
  .است كوچكتر ماه 23 نسرين از رضا) 4  . است كوچكتر ماه 3 رضا از فاطمه) 3
  
  

 

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

  .است شده تشكيل ... و مسأله حل رياضياتي، و عددي
 اساس بر را سوال هر آزمون، از بخش اين سواالت نوع بودن متفاوت خاطر به باشيد داشته توجه 

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

در  را سـوال  هـر  جـواب  و دهيد پاسخ 34 تا 31 سواالت به زير، اطالعات به توجه با: راهنمايي
  . پاسخنامه عالمت بزنيد

 

 چنـد  در و متـوالي  سال سه در خاص، باشگاه يك اي حرفه ورزشكاران تعداد دهنده نشان ،زير جدول
) كاراتـه  و تكوانـدو  (رزمـي  و) واليبـال  فوتبـال،  هنـدبال،  واترپلو، (توپي ،)واترپلو و شنا (يآب رشته
  .باشد مي

  متوالي سال سه در باشگاه اي حرفه ورزشكاران تعداد
  1388 سال  1387 سال  1386 سال  ورزش نام

  33  29  25  شنا

  19  19  14  واترپلو

  20  22  25  هندبال

  32  9  28  فوتبال

  15  18  18  واليبال

  18  20  18  تكواندو

  30  31  36  كاراته

  يكميت: بخش چهارم



  استعداد تحصيليـ ) ه متمركزنيم(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره

 

www.masihkhah.com 

22

 ،1388 و 1387 هـاي  سـال  در تـوپي  هـاي  رشـته  در فعـال  ورزشـكاران  از درصـد  چنـد  تقريبا ـ 31
  اند؟ داشته فعاليت فوتبال از غير اي رشته در كه اند بوده ورزشكاراني

1 (4/61   2 (4/51   3 (6/48   4 (6/38  

  است؟ بوده رشته كدام به مربوط ورزشكاران، تعداد رشد رينبيشت ،1387 و 1386 هاي سال بين ـ 32
  فوتبال) 4   تكواندو) 3   واترپلو) 2   شنا) 1

 سـال  دو از ،انـد  نداشته سروكار توپ با كه ورزشكاراني به ورزشكاران كل نسبت سال، كدام در ـ 33
  است؟ بوده كمتر ديگر،

1 (1387     2 (1386   
  2 و 1 موارد) 4     1388) 3

 شناگران ثلث كه اختالف اين با بوده قبل سال افراد همان باشگاه اين اعضاي ،1389 سال در گرا ـ 34
 ورزشـكاران  تعـداد  باشـند،  آورده روي هنـدبال  رشـته  بـه  كاران رزمي از نيميو   واترپلو رشته به

  داشت؟ خواهد افزايش درصد چند تقريبا قبل، سال به نسبت سال اين در توپي هاي رشته
1 (5/60   2 (3/59   3 (7/40   4 (5/39  

 

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

  .  را عالمت بزنيد1گزينه  پاسخنامه در است، بزرگتر» الف «ونست مقدار اگر �
  .  را عالمت بزنيد2گزينه  پاسخنامه در است، بزرگتر» ب «ستون مقدار اگر �
  . را عالمت بزنيد3گزينه  پاسخنامه در هستند، برابر هم با ستون دو مقادير اگر �
» ب «و» الف «ستون دو مقادير بين را اي رابطه نتوان سوال، در شده داده اطالعات اساس بر اگر �

  . را عالمت بزنيد4گزينه  پاسخنامه در نمود، تعيين

 

  .است شده مماس درجه، 50 زاويه يك اضالع بر دايره يك زير، شكل در ـ 35
  »ب «ستون               »الف «ستون          
  دايره مركز فاصله              دايره قطر           
  زاويه رأس از                                    
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 سـن  ميـانگين  نيـز  آن تر قبل سال دو و بوده سال 27 والدينش و علي سن ميانگين قبل، سال سه ـ 36
  .است بوده سال 20 مادرش و علي

  »ب «ستون                              »الف «ستون          
  مادرش و علي سن ميانگين                    علي پدر اكنونِ سن     

  بعد سال 15 در                                                  

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

1 تا زمين با برخورد بار هر از پس بسكتبال، توپ يك ـ 37

3
 تـوپ  يـك  و آيـد  مـي  باال قبلي ارتفاع 

1 تا زمين با برخورد بار هر از پس واليبال

2
 چـه  بـا  تـوپ  دو ايـن . آيـد  مي باال خود قبلي ارتفاع 

ـ ) همزمان لزوما نه (زمين با برخورد بار پنجمين از بعد دو هر تا شوند رها بايد ارتفاعي اختالف  ات
  بيايند؟ باال متري سانتي 10 ارتفاع

  متر سانتي 30 و متر 7) 2   متر سانتي 50 و متر 6) 1
  متر سانتي 10 و متر 21) 4   متر سانتي 30 و متر 24) 3

 5 زن، كارمنـدان  بـه  مرد كارمندان نسبت كه بوده كارمند 1200 داراي دولتي) سازمان (اداره يك ـ 38
 حـداقل  اداره، ايـن  در. باشـد  مي 5 به 3 متأهل، زن كارمندان به لمتأه مرد كارمندان نسبت و 3 به

  باشند؟ مي كار به مشغول مجرد مرد كارمند چند
1 (540   2 (480   3 (450   4 (270  

3 تاريخي، نوع از احمد كتابخانه هاي كتاب ثلث ـ 39

8
 ايـن  ميـانگين . باشند مي رمان مابقي و مذهبي 

 تعـداد  تـا  كنـد  خـارج  خود كتابخانه از بايد كتاب چند حداقل او. است جلد 160 كتاب، نوع سه
  شود؟ برابر نوع سه هر در ها كتاب

1 (60   2 (20   3 (40   4 (80  

 حـداكثر  يـا  و گندم كيسه 20 حداكثر يا آرد كيسه 12 حداكثر حملِ تحمل دستفروش يك گاري ـ 40
 كيـسه  چند حداكثر برنج، كيسه 7 و گندم كيسه 7 بر الوهع دستفروش اين. دارد را برنج كيسه 30
  كند؟ حمل و اضافه گاري بار به تواند مي آرد
1 (4   2 (5   3 (6   4 (7  
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 متن اول
  
  3 گزينه ـ 1

 و اسـت » پـشت  عـضالت  رشـد  «متن موضوع اوالً. كند مي زيادي كمك متن عنوان يافتن در متن اول جمله
 در پشت عضالت رشد هاي روش «متن عنوان بهترين لذا. باشند مي» رشد سخت دنسازانب «آن مخاطب ثانيا

  .باشد مي» رشد سخت بدنسازان
  .است ربط بي 4 گزينه و جزيي خيلي ،2 گزينه كلي، حد از بيش ،1 گزينه

 شـده  بحث متن در آنچه هر ديگر، عبارت به باشد،» مانع و جامع «كه است عنواني عنوان، بهترين: يادآوري
 حد از بيش يا كلي حد از بيش يا نامناسب عنوانهاي. كند منع نشده اشاره متن در آنچه هر از و كند جمع را

  :اند شده مشخص نامناسب عنوانهاي نمادين صورت به زير شكل در. هستند نامرتبط يا و جزيي

  
 

  2 گزينه ـ 2
 ديـده  در كـه  بـدن  جلوي عضالت با بدن پشت عضالت كليدي تفاوت بيان براي نويسنده متن، 17 خط در

 بـدن  پـشت  عـضالت  چـون  است، آمده ادامه در كه كند مي اشاره نابينا فرد يك به است عضالت اين نشدن
 حـواس  سـاير  از گـرفتن  كمك با و هدف منطقه روي فشار تمام تمركز با تمرين هنگام در شوند، نمي ديده

  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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 به توجه اهميت به نهايت در. داد رشد را آنها هستند، رويت قابل كه عضالتي تمام از تر سريع توان مي حتي
  .كند مي تاكيد موفق تمرين يك در فاكتورها مهمترين از يكي عنوان به عضالني ذهني ارتباط
 نشده رشد سخت ورزشكاران در» جسمي ناتواني «به نيز و» تمرين بهترين «به اي اشاره متن در ،1 گزينه در

  .است
  .است متن از غيرمستقيم نتيجه اما دارد، اشاره درستي نكته به چند هر 3 گزينه
 بـدل  فرصـت  يـك  به را چالش نقطه اين توانيد مي شما كه شده اشاره متن در نيست، صحيح لزوما 4 گزينه
  .است نويسنده بيان از غيرمستقيم اي نتيجه اين اينكه ضمن افتد، نمي اتفاق اين الزاما ولي كنيد
  4 گزينه ـ 3

 مـورد  در امـا . اسـت  شده اشاره 42 تا 40 خط در 3 گزينه ،26 تا 23 خط در 2 گزينه ،29 خط در 1 گزينه
 دهـيم  انجام خود هاي آرنج كشش با بايد را پشت حركات بايد شده، عنوان 37 خط در كه همانطور 4 گزينه
  .برسد حداكثر به) التسيموس (پشت عضالت روي فشار تا
  4 گزينه ـ 4

 گزينه اما شد، اشاره متن در تلويحا نيز 3 گزينه. است شده داده پوشش حاضر متن در بيخو به 2 و 1 گزينه
 مناسـبي  ترتيـب  هـم  زمـاني  تقدم و تاخر لحاظ به و باشد متن مكمل تواند مي كه دارد موضوعي به اشاره 4

  .دارد
   دوممتن 

  1 گزينه ـ 5
 حمـل  مـورد  در خـاص  طـور  بـه  بعد و كند مي اشاره انسان زندگي در علم نقش به ابتدا اول، پاراگراف در

  .كند مي آغاز را بحثي علمي مالحظات و وسايل
 نـه  و دارد داللـت  اول پـاراگراف  مقدمـه  به ،2 گزينه. كند مي بيان را نويسنده اصلي هدف خوبي به 1 گزينه
  .نويسنده اصلي هدف
  .اول اگرافپار نه است متن كل هدف عبارتي به يا بعد پاراگرافهاي هدف ،3 گزينه
 تلقـي  نويـسنده  اصـلي  هدف تواند  نمي صورت هيچ به اما بوده توجه مورد ضمني طور به چند هر ،4 گزينه
  .شود
  4 گزينه ـ 6
 عملكـرد  بهبود و زندگي شيوه بر آدمي استفاده مورد مختلف اشياي تأثير بررسي «مساله به پاراگراف اين در
 چگـونگي  خـصوص  در علمي مالحظات «معين مصداق يك نعنوا به بعد و شده پرداخته» علم كمك با او

  .است گرفته قرار بحث مورد» انسان توسط وسايل حمل
  2 گزينه ـ 7
 كـه  رود مـي  انتظـار  بنـابراين  است، كمتر هم %10 از حتي آموز دانش بدن وزن به بار وزن نسبت اينكه به توجه با

 ميـزان  بـا  متناسب اينكه مورد در .هستند نادرست 4 و 1 هاي گزينه لذا نكند، ايجاد او براي مشكلي وزن اين حمل

  .است نادرست نيز 3 گزينه لذا است، نشده بحثي متن در است، قبول قابل حمل براي زماني مدت چه بار، وزن
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 برداشـتن  قـدم  بـراي  الزم توليدي نيروي و شده حمل بار وزن بين كه گرفت نتيجه توان مي متن 33 خط از
 توليـدي  نيـروي  آمـوز،  دانـش  بدن وزن به بار وزن نسبت بودن كم به توجه با لذا دارد، وجود مستقيم رابطه
  .است صحيح 2 گزينه لذا. بود نخواهد زياد او حركت براي الزم
  3 گزينه ـ 8
 نادرسـتي  شـود،  مـي  مـشخص  I عبارت درستي شد، ذكر قبل سوال پاسخ پاياني قسمت در آنچه به توجه با

  .است روشن كامالً متن از گيري تيجهن به توجه با II عبارت
 آمادگي حمل، زمان مدت بار، وزن ميزان نظير متغيرهايي به فرد هر مناسب پشتي كوله است مشخص متن از

  .دارد بستگي ... و فرد بدني
  .هستند صحيح III و I عبارتهاي بنابراين

  3 گزينه ـ 9
  )1 گزينه نادرستي (است نشده تحقيق نتايج در كشورها و جغرافيايي منطقه نقش به اي اشاره هيچ متن در
 و اسـت  بوده» بار وزن «به مربوط بار حمل در تأكيد و توجه بيشترين گرفت نتيجه توان مي متن از طرفي از
  )2 گزينه نادرستي. (حمل زمان مدت نه

 گزينـه  تيدرس (گيرد صورت بايد بيشتري تحقيقات هنوز گرفت، نتيجه توان مي متن 29 خط از كه همانطور
 چـه  اينكـه  يا) 33 خط (چيست حمل وسيله نوع بهترين اينكه مثل است، شده حاصل نسبي توافقات اما) 3

  )4 گزينه نادرستي ... (و هستند موثر حتما متغيرهايي
  4 گزينه ـ 10

  .است آمده متن 22 خط در 1 گزينه در شده طرح سوال پاسخ
  .است آمده تلويحا متن 19 تا 17 خط در 2 گزينه در شده طرح سوال پاسخ
  .است آمده متن 15 خط در كه است» بلي «4 گزينه در شده طرح سوال پاسخ
 آن داليـل  يا دليل اما ،)33 (شده معرفي وسايل حمل براي وسيله بهترين پشتي كوله متن در اينكه عليرغم اما
  .است نشده ذكر
  
  
  3 گزينه ـ 11

  :كند يم استدالل گونه اين» الف «شهر استاندار
  .است يافته افزايش درصد 4: من استانداري زمان در                    
  .است بهتر من اقتصادي هاي سياست ⇐                                                            بيكاري ميزان

  .رسيد رصدد 14 به: قبلي استاندار زمان در                    
  .كند تقويت را استاندار استدالل كه كنيم انتخاب را اي گزينه بايد حال
  

  پاسخ سؤاالت منطقي
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 قيـاس  يـك  فعلـي  اسـتاندار  قيـاس  واقـع  در .دارد اساسي ايراد استاندار، استدالل منطقي ساختار: توجه
 ميزان ددرص 14 و دهد مي نشان زمان طول در را روند يك افزايش، درصد 4 كه دليل اين به. است الفارق مع

 درصد 20 از قبلي، استاندارد زمان در بيكاري ميزان شايد مثالً. كند مي بيان مشخص زمان يك در را بيكاري
 18 به درصد 14 از فعلي استاندارد زمان در بيكاري ميزان ولي ؛)كاهش درصد 6 (است رسيده درصد 14 به

 اسـتاندار  دو هـر  زمـان  در بيكـاري  غييـر ت روند بايد يا حال، هر در. است رسيده) افزايش درصد 4 (درصد
  ).فرد دو هر شدن استاندار از بعد سال يك مثالً (مشخص زمان يك در بيكاري درصد يا شود، مقايسه
  .كنيم تقويت را غلط استدالل اين تا كنيم تالش بايد فوق، بحث از جدا معهذا،
 ولي باشد، استاندار حرف تقويت براي موجه دليل يك تواند مي گزينه اين چند هر. نيست صحيح) 1 (گزينه
 را) 3 (گزينـه  شـرط  كـه  اسـت  درسـت  هنگامي گزينه اين. دارد قرار بعدي مقام در) 3 (گزينه با مقايسه در

  .باشيم پذيرفته
 مهـاجرت  گفـت  تـوان  مـي  چـون . كنـد  مي تضعيف حدودي تا را استاندار حرف زيرا. است غلط) 2 (گزينه
 هاي سياست نه است؛ بيكاري وضعيت بهبود اصلي علّت» الف «استان از بيكاران، خصوصا جمعيت، گسترده
  .جديد استاندار اقتصادي
 لـذا  اسـت،  بـوده  يكـسان  استاندار، دو هر زمان در عمومي شرايط كند مي بيان زيرا. است صحيح) 3 (گزينه
  .شود مي ناشي استاندار دو اقتصادي هاي سياست در تفاوت از زياد احتمال به بيكاري، ميزان تغيير در توفيق
 متوسـط  بـا  مقايـسه  در اسـتاندار  دو هر زمان در بيكاري شرايط دهد مي نشان زيرا. نيست صحيح) 4 (گزينه
 كـشور  درصـد  12 از بيـشتر  قبلـي  استاندار بيكاري درصد 14 ميزان هم. است داشته بدتري وضعيت كشور
  .است كشوري افزايش درصد 2 از شتربي فعلي استاندار زمان در افزايش درصد 4 ميزان هم و است
  3 گزينه ـ 12
 باعـث  كتابفروشـي  ويتـرين  جلـوتر  هاي قفسه به تاريخي هاي كتاب آوردن كه است شده بيان چنين متن در

  :داند مي صحيح را زير رابطه نويسنده واقع در. است شده ها كتاب اين فروش افزايش
  ↑فروش  جلوتر هاي قفسه

  :نكند بيان را فوق رابطه كه هستيم اي گزينه دنبال به
 گـرفتن  قـرار  بـا  فروش ميزان كه است آن گيري نتيجه ترين منطقي زيرا. است مناسبي گيري نتيجه) 1 (گزينه
  .دارد مثبت همبستگي جلوتر هاي قفسه در كتاب
  .كند مي تأييد را متن در شده بيان همبستگي رابطه ازير. است مناسبي گيري نتيجه) 2 (گزينه
 رابطـه  كتـاب  قبلـي  خريـدهاي  با تاريخي كتب فروش كند مي بيان زيرا. نيست خوبي گيري نتيجه) 3 (گزينه
  .فروشي كتاب هاي قفسه در گرفتن قرار محل با الزاما نه و دارد
 فروش در مستقيم تأثير كتاب، بودن ديد معرض در كه كند مي بيان زيرا. است مناسبي گيري نتيجه) 4 (گزينه
  .دارد آن
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  4 گزينه ـ 13
  :كرد خالصه زير صورت به توان مي را نويسنده استدالل

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

)1
4

)                                        (
1

6
(  

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

 تجهيـزات  بـودن  مـدرن  علـت  بـه  كنـد  مي بيان و شود مي استدالل تقويت باعث زيرا. است غلط) 1 (گزينه
  .است» الف «بيمارستان از كمتر بيمارستان، اين در مير و مرگ احتمال» ب «ستانبيمار
 بر تأثيري دارد، اختيار در را قلب جراحان بهترين از يكي» الف «بيمارستان كه اين. نيست صحيح) 2 (گزينه
  .ندارد» الف «بيمارستان در مرگ احتمال
  .ندارد متن موضوع به ارتباطي مهبي با بيمارستان قرارداد نوع. نيست صحيح) 3 (گزينه
 در چـون . نيـستند  مقايـسه  قابـل  هم با بيمارستان دو آماري جامعه كند مي بيان زيرا. است صحيح) 4 (گزينه

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

  .ندارد بيمارستان
  2 گزينه ـ 14
 3 خريـد  سـفارش » پرنـد  «شـركت  بوئينگ، هواپيماي سقوط وجود با: كه است شده بيان چنين متن در

  .است داده را بوئينگ شركت از هواپيما فروند
  .كند وجيهت را تصميم اين كه هستيم اي گزينه دنبال به

  .ندارد متن بر تأثيري گزاره اين زيرا. نيست صحيح) 1 (گزينه
 طرفـي  از. است بوده انساني خطاي بوئينگ، هواپيماي سقوط علت كند مي بيان زيرا. است صحيح) 2 (گزينه
 مجـدد  سفارش براي» پرند «شركت تصميم لذا. بود زياد يافتگان نجات تعداد هواپيما، باالي كيفيت علت به
  .است بوده درستي تصميم بوئينگ واپيمايه

  .ندارد استدالل در تأثيري شود، اضافه متن به اگر كه است خبري جمله يك زيرا. نيست صحيح) 3 (گزينه
 كـه  كنـد  مـي  بيـان  زيرا. رود مي سوال زير» پرند «شركت تصميم گزينه اين پذيرفتن با. است غلط) 4 (گزينه

  .است نشده هوايي انحهس گونه هيچ دچار رقيب هواپيماهاي
  1 گزينه ـ 15
 تعميـر  بـه  نيـاز ) هـستند  مهم هواشناسي و مخابرات براي كه (ها ماهواره چون: است آمده چنين متن در

 بـه  فـضانوردان  اعزام نتيجه در است، ضروري فضانوردان توسط گردششان مدار در تعمير اين و دارند
 فضا به فضانوردان اعزام هزينه افزايش به مردم كه كرد ستنباطا توان مي ها گزينه مطالعه با .است الزامي فضا
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 توجيـه  را هزينـه  اين و اند كرده بيان را متن استدالل ها اعتراض اين به پاسخ در سياستمداران. دارند اعتراض
  .كنند مي
  .است غيرضروري هزينه اين كه كند بيان و كند تضعيف را فوق استدالل كه هستيم اي گزينه دنبال به حال
 جديـد،  مـاهواره  ارسال و نيست پذير توجيه ها ماهواره تعمير هزينه كند مي بيان زيرا. است صحيح) 1 (گزينه
  .دارد كمتري هزينه
 هـا  مـاهواره  تعمير جهت فضانوردان اعزام هزينه بردن باال علت واقع در گزينه اين. نيست صحيح) 2 (گزينه
  .كند مي بيان را

 ولي كرد، استفاده كامپيوتر از توان مي هواشناسي براي ماهواره جاي به كند مي يانب. نيست صحيح) 3 (گزينه
 كارهـاي  بـراي  هـا  مـاهواره  از اسـتفاده  لـذا . اسـت  نكـرده  بيان جايگزيني ها، ماهواره مخابراتي كاربرد براي

  .است ضروري مخابراتي
  .است شده عمومي هاي خواسته تسليم دولت كه كند مي بيان فقط زيرا. نيست صحيح) 4 (گزينه
  4 گزينه ـ 16
  :كرد استخراج را ذرت محصول درباره زير رابطه توان مي متن از

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

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

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

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

⇐اشاعه بيماري  ⇐بيني ميزان محصول   محصول پيش↑  ↑روش قيمت پيش ف↓

  3 گزينه ـ 17
  :كرد خالصه زير صورت به توان مي را متن

 باغچه دوم  باغچه اول

    نمك منيزيم+

  كيلوگرم محصول10   كيلوگرم محصول20

  .شود مي محصول افزايش باعث خاك به منيزيم نمك افزودن: نتيجه در
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 الزامـا  خـاك  به منيزيم نمك افزودن كه كند بيان و كند تضعيف را فوق استدالل كه هستيم اي گزينه دنبال به
  .شود نمي محصول افزايش باعث
  .شود متن تقويت يا تضعيف باعث تواند مي گزاره اين. نيست صحيح) 1 (گزينه
 تقويـت  باعـث  لـذا . است يكسان باغچه دو هر در سنجش مورد نمونه كه كند مي بيان. است غلط) 2 (گزينه
  .شود مي متن تقويت نتيجه در و نمونه حجم
 و آفتاب نور تابش ميزان دارد احتمال. است نبوده ثابت عوامل ساير كه كند مي بيان. است صحيح) 3 (گزينه
  .منيزيم نمك نه و است شده اول باغچه محصول افزايش باعث خاك بافت
 منيـزيم  نمـك  زيـادي  قدارم اگر. است كم محصول مقدار است، كرده نفوذ منيزيم كمي ميزان چون: تقويت
  .شد مي محصول افزايش باعث كرد، مي نفوذ

  .است نداشته محصول افزايش در تأثيري نيز دوم باغچه خاك در منيزيم نمك نفوذ: تضعيف
 افـزايش  باعث هرز هاي علف بردن بين از با منيزيم نمك كه كند مي بيان گزاره اين. نيست صحيح) 4 (گزينه

  .كند مي تقويت را متن استدالل طريق اين از و شود مي محصول
  3 گزينه ـ 18

  :كه كند مي ادعا چنين سردبير
 تطـابق  ويراسـتارها  ترين خبره توسط شده شمارش واژگان با رايانه توسط شده شمارش واژگان تعداد
  .است نادرست رايانه توسط واژگان شمارش نتيجه در ندارد،
 شـمارش  صـحت  گيـري  انـدازه  اصـلي  شاخص كـه  است نآ استدالل اين در رفته كار به اصلي مفروضه
  .باشند مي ويراستارها واژگان،
  .كند مي بيان را رايانه توسط واژگان شمارش نادرستي دليل زيرا. نيست صحيح) 1 (گزينه
  .است بحث موضوع از خارج زيرا. نيست صحيح) 2 (گزينه
  .باشد يم متن در رفته كار به پنهان مفروض زيرا. است صحيح) 3 (گزينه
  .كند مي بيان را شمارش اختالف اين علّت زيرا. نيست صحيح) 4 (گزينه
  4 گزينه ـ 19
  :است شده آورده زير همبستگي رابطه متن اول جمله در

 ↑ طول عمر كيلوگرم 2الغر بودن در جواني و افزايش ساالنه 

  . رابطه همبستگي فوق، در جمله دوم متن رابطه علّي زير را نتيجه گرفته استپس با توجه به
   طول عمر⇐ كيلوگرم در جوانان الغر 2افزايش ساالنه 

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

  .وجود ندارد»      گيري داليل               نتيجه«:       ي در متن استدالل حلقه. صحيح نيست) 1(گزينه 
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 علت پديده، دو اين كه است نشده بيان و است نيامده متن در همزماني رابطه زيرا. نيست صحيح) 2 (گزينه
  .است داده تشخيص ديگري علت را يكي بلكه. دارند يكسان
  .نداريم اطالعي متن آماري جامعه و نمونه حجم خصوص در زيرا. نيست صحيح) 3 (گزينه
 تشخيص را عليت جهت يك همبستگي، رابطه يك از توان نمي كه كند مي بيان زيرا. است صحيح) 4 (گزينه
  .داد
  4 گزينه ـ 20

 تصويب رفراندوم طريق از ها گذاري سياست برخي كه كنند تصويب را قانوني خواهند مي پارلمان نمايندگان
 همه نتيجه نتيجه در و دهندگان رأي نظر تلويزيوني تبليغات طريق از ثروتمند اقشار گويند مي منتقدان. شود
  .دهند تغيير را پرسي
  .كند تقويت را منتقدان نظر كه هستيم اي گزينه دنبال به

 بـا  برنامـه  ختسـا  در تمايـل  عـدم  دليـل  بـه  تلويزيـوني  مراكـز  كند مي بيان زيرا. نيست صحيح) 1 (گزينه
 تضمين را منتقدان نظر گزينه اين لذا. گيرند قرار ثروتمند اقشار استفاده مورد توانند نمي سياسي، گيري جهت
  .كند مي

  .ندارد منتقدان نظر بر تأثيري زيرا. نيست صحيح) 2 (گزينه
 افرادي و تلويزيوني تتبليغا بين كه كند مي بيان و كند مي تضعيف را منتقدان نظر زيرا. است غلط) 3 (گزينه
  .نيست اي رابطه دهند، مي رأي كه

 را تلويزيـوني  تبليغـات  مـالي  توانـان  ثروتمنـد،  اقشار مخالفين كه كند مي بيان زيرا. است صحيح) 4 (گزينه
  .شود مي تأمين پرسي همه و تلويزيوني تبليغات طريق از ثروتمند اقشار نظر نتيجه در ندارند؛

  
  

 

  25تا  21تحليل سؤاالت 
 

  .كنيم مي خالصه را شده داده قواعد
  ⇐. است داده مسابقه 2 حريفان ديگر با باز شطرنج هر ـ 1

  .است داده انجام بازي 6 باز شطرنج هر ����           
  .است شده انجام بازي 12 كالً ����          

  .است داشته برنده يك بازي هر ـ 2
  باخت 2 و برد A)2 ⇐ 4 هاي باخت () =A بردهاي (ـ 3
  .است باخته D به بار يك و برده را  Dبار يكC ⇐ اند نبرده دوبار را حريفي هيچ  DوC  ـ 4
  .است نباخته  Dو  Cبه  Bـ 5

  پاسخ سؤاالت تحليلي
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 . باشد اين مسئله تك بعدي و با درجه آزادي گسترده مي:  توضيح����

  2 گزينه ـ 21
  :است برده را زير هاي حريف از يك كدام C كه كنيم مي بررسي

:A 4 قاعده طبق (بار يك حداكثر(  
:B 5 قاعده طبق (دفعه هيچ(  
:D 4 قاعده طبق (بار يك دقيقا(  
  .است شده برنده بار 2 حداكثر و بار 1 حداقل C لذا
  1 گزينه ـ 22
  .ببازند او به بار يك و ببرند را A ريكبا توانند مي كدام هر B و C :1 گزينه ����
 بـا  B و A بردهـاي  تعداد صورت آن در. ببازد را A به بازي دو هر تواند مي B زيرا. است غلط :2 گزينه ����
  .شود مي برابر هم
  .است برده را D بار يك C ،4 قيد طبق. نيست صحيح: 3 گزينه ����
 باخته) 5 قيد (B به بار 2 و) 4 قيد (A به بار يك] حداقل[ ،)4 قيد (C به بار يك D. است غلط: 4 گزينه ����

  .است باخته بار 4 حداقل يعني. است
  3 گزينه ـ 23
  .باشد باخته B به بار دو هر A دارد امكان. نباشد درست است ممكن :1 گزينه ؟
  .است باخته B به بار دو هر D ،5 قيد طبق. است غلط :2 گزينه ����
  .باشد مي 4 قاعده نتيجه. است صحيح :3 گزينه ����
  .باشد باخته A به بار دو هر C است ممكن. نيست درست الزاما :4 گزينه ؟

  2 گزينه ـ 24
  .است بوده C فرد مقابل مسابقه آن ،4 قيد طبق باشد، برده بار يك فقط D اگر
 C مقابـل  A ،3 قيـد  طبـق  و سوال صورت به توجه با كه شود توجه. است برده بار 2 را D فرد لزوما A لذا
  .است باخته B به را بازي دو هر و است برده بار يك
  4 گزينه ـ 25

  :باشد زير صورت به تواند مي فرد هر هاي باخت و برد تعداد
  برابري برد و باخت  باخت  برد  فرد
A  ً2دقيقاً   4دقيقا  ���� 

B  2حداكثر   4حداقل  ���� 

C  4حداقل   2حداكثر  ����  

D  4حداقل   2حداكثر  ���� 

  .نيست برابر هم با هايش باخت و برد تعداد فردي هيچ لذا
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  30 تا 26تحليل سؤاالت 
 

  :كنيم مي خالصه را شده داده قواعد
  سال دوم ماه 6 در ديگر نفر 3 تولد ⇐ سال اول ماه 6 در نفر 3 تولد ـ 1
  علي از قبل ماه 2 فاطمه ⇐ علي از قبل ماه 14 فاطمه ـ 2
  فاطمه از قبل ماه 3 نسرين ⇐ فاطمه از قبل ماه 27 نسرين ـ 3
  بهار پاياني روزهاي در زهرا ـ 4
  حسن از بعد ماه 7 علي ⇐ حسن از بعد ماه 19 علي ـ 5
  علي از بعد ماه 2 زهرا ـ 6
  :داريم )6 (و) 5 (،)3 (،)2 (قواعد تركيب با

  : خواهيم داشت  متولد شده است،1365فرض كنيم زهرا در خرداد سال ) 4(اگر براساس قاعده 
 1365فروردين  علي،): 6(طبق قاعده  •

 1364حسن، شهريور ) : 5(طبق قاعده  •

 1363بهمن  فاطمه، ): 2(طبق قاعده  •

 1361نسرين، آبان ): 3(طبق قاعده  •

   رضا نيمه دوم سال ،)1(اند، طبق قاعده   آمده ل به دنيا زهرا و حسن در نيمه اول سا چون علي، •
  فروردين
1365  

  ارديبهشت
  خرداد
1365  

  مرداد  تير
  شهريور
1363  

  مهر
  آبان
1361  

  دي  آذر
  بهمن
1363  

  اسفند

    فاطمه      نسرين    حسن      زهرا    علي
            → رضا←  
 . باشد ين مسئله تك بعدي و با درجه آزادي محدود ميا:  توضيح����

  3 گزينه ـ 26
  .اند آمده دنيا به بهار در زهرا و علي
  2 گزينه ـ 27

  :است زير صورت به سني ترتيب
  زهرا علي، فاطمه، حسن، نسرين،
  .كرد اظهارنظر قطعيت با توان نمي) 4 (گزينه صحت مورد در كه شود توجه
  4 گزينه ـ 28
  .است آمده دنيا به زهرا از قبل ماه 21 حسن: داريم) 6 (و) 5 (قيد به توجه با
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  1 گزينه ـ 29
  فاطمه نسرين، حسن، زهرا، علي،: از عبارتست جشن برگزاري صحيح ترتيب

  رضا   
  .باشد درست تواند مي) 3 (گزينه و) 2 (گزينه باشد، آمده دنيا به مهرماه در رضا اگر مثالً كه شود توجه
  4 هگزين ـ 30
  :داريم لذا. است آمده دنيا به ماه مهر در رضا يعني باشد، بزرگتر) ماه 18 (سال 5/1 علي از رضا اگر
  .است كوچكتر ماه 20 رضا از زهرا :1 گزينه ����
  .است كوچكتر ماه 1 حسن از رضا :2 گزينه ����
  .است كوچكتر ماه 4 رضا از فاطمه :3 گزينه ����
  .است كتركوچ ماه 23 نسرين از رضا :4 گزينه ����
  

 

 

 نسبت و درصد
 

 جـزو  هـم  و اسـت  آبي هاي رشته جزو هم» واترپلو «كه كرد دقت بايد 34 تا 31 مسايل در: مهم تذكر
  .توپي هاي رشته

  واترپلو، هندبال، فوتبال، واليبال : هاي توپي ورزش •
  شنا، واترپلو: هاي آبي ورزش •
   تكواندو، كاراته  شنا،: هاي غيرتوپي ورزش •

  1 هگزين ـ 31
  88 و 87 سال در واليبال و هندبال واترپلو، هاي رشته ورزشكاران كل تعداد

=100 %×  
  88 و 87 سال در توپي هاي رشته ورزشكاران كل تعداد

  پاسخ  =

  /61 4%=100%= ×
113

100
184

%
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

+ + + + +
= ×

+ + + + + + +

19 19 22 20 18 15

19 19 22 20 39 32 18 15
  

  4 گزينه ـ 32
  87 و 86 سال از هاي رشته ورزشكاران افزايش

=100 %×  
  86سال  ورزشكاران تعداد

  87 و 86 سالهاي بين ورزشكاران تعداد رشد =

  16%=100%= ×
4

100
25

%−
= ×

29 25

25
  87 و 86 هاي سال بين شنا رشته رانورزشكا تعداد رشد

  7/35%=100%= ×
4

100
14

%−
= ×

19 14

14
  87 و 86 هاي سال بين واترپلو رشته ورزشكاران تعداد رشد

  پاسخ سؤاالت كميتي
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  <100 0%−
= ×

22 25

25
  87 و 86 هاي سال بين هندبال رشته ورزشكاران تعداد رشد

  39%=100%= ×
11

100
28

%−
= ×

39 28

28
  87 و 86 هاي سال بين فوتبال رشته ورزشكاران تعداد رشد

  =100 0%−
= ×

18 18

18
  87 و 86 هاي سال ينب واليبال رشته ورزشكاران تعداد رشد

  11%=100%= ×
2

100
18

%−
= ×

20 18

18
  87 و 86 هاي سال بين تكواندو رشته ورزشكاران تعداد رشد

  <100 0%−
= ×

31 36

36
  87 و 86 ايه سال بين كاراته رشته ورزشكاران تعداد رشد

 بـا  صـرفا  بلكـه  آوريـم،  دسـت  بـه  درصد برحسب را آخر جواب حتما نيست الزم مقايسه براي: مهم تذكر
  :باشد مي زير صورت به كسرها بزرگي ترتيب. كرد مشخص را بزرگترين توان مي كسرها مقايسه

  > > >
11 5 4 2

28 14 25 18
  

  .است بوده فوتبال رشته به مربوط رشد بيشترين لذا
  3 گزينه ـ 33

  ورزشكاران كل تعداد
  غيرتوپي هاي رشته ورزشكاران كل تعداد

  اند نداشته سروكار توپ با كه ورزشكاراني به ورزشكاران كل نسبت= 

  [ ]
/

+ + + + + +
= = ≈

+ +

25 14 25 28 18 18 36 164
2 075

25 18 36 79
  1386 سال در

  

  [ ]
/

+ + + + + +
= = ≈

+ +

29 19 22 39 18 20 31 178
2 225

29 20 31 80
  1387 سال در

  

  [ ]
/

+ + + + + +
= ≈

+ +

33 19 20 32 15 18 30 167
2 06

33 18 30 81
  1388 سال در

  .است بوده ديگر هاي سال از كمتر ،1388 سال به مربوط نسبت نابراينب
  3 گزينه ـ 34
  :باشد مي زير قرار به 89 سال در رشته هر بازيكنان تعداد شده، داده توصيفات به توجه با

    1389 سال
22    
30    
44    
32    
15    
  
  





24  
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  89 تا 88 سال از توپي هاي رشته كارانورزش كل تعداد افزايش
  88 سال در توپي هاي رشته ورزشكاران كل تعداد  ×% 100

 هاي رشته ورزشكاران افزايش درصد =
  1388 سال به نسبت 1389 سال توپي در

  /40 1%=100%= ×
35

100
86

%−
= ×

121 86

86
  

 

هاي كمي مقايسه  

 

  2 گزينه ـ 35
  .است دايره مركز نيز O و هستند مماس دايره بر AB و AC شكل در

ˆ AC          و AB بودن مماس ˆC B= = ° ⇒90  
ˆ)          شكل تقارن محور (OA شكل تقارن ˆA A= →1 2  

    

OAC مثلث دو تساوي يا , OAB

∆ ∆

  
  ˆ ˆA A A= ° → = = °1 250 25  

  ضلع مقابل
sin  وتر θ =  

  :  برابر است باsinθدانيم كه  مي

  r r
sin OA , D r

OA sin
° = ⇒ = =25 2

25
  

  : داريم» ب«و » الف«در مقايسه ستون  با توجه به مقادير فوق،
  »ب«ستون     »الف«ستون   
  فاصله مركز دايره از رأس زاويه  �  دايرهقطر   

  
r2  � OA  

  
r2  � 

r

sin 25
  

  2  � 
sin

1

25
  

sin: دانيم مي( ° =
1

30
2

(  1

2
  � sin 25  

  sin °30  � sin °25  
  
  

<
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  3 گزينه ـ 36
  3 = A-علي قبل سال سه سن⇒ = Aعلي فعلي سن  

  3 = F-علي پدر قبل سال سه سن⇒ = Fعلي پدر فعلي سن  
  3 = M-علي مادر قبل سال سه سن⇒ = Mعلي مادر فعلي سن  

  (A ) (F ) (M ) A F M− + − + − + +
= − =

3 3 3
3 27

3 3
  

  A F M (I)→ + + = 90  
  آن از تر قبل سال دو=  قبل سال 5  

  5= A -  علي قبل سال 5 سن  
  5= M -  علي مادر قبل سال 5 سن  

  (A ) (M )− + −
= = ⇒

5 5
20

2
  قبل سال 5 در مادرش و علي سن ينميانگ

  IA M A M
A M F

+ − +
= → − = → + = → =

10
20 5 20 50 40

2 2
  

  »ب«ستون     »الف«ستون 

F �  
A M+

+15
2

  

40  � +
50

15
2

  

40  � 40  

  . كه مقادير دو ستون با هم برابر است
 

 حل مسأله

 

  4 گزينه ـ 37
  :است شده داده نشان زمين با برخورد ارب هر در بسكتبال توپ ارتفاع زير شكل در
 سـقوط  انـدازه  همـان  به دوباره و آيد مي باال يكبار توپ را ارتفاع هر موارد ساير در اول، بار جز به واقع در

1 ارتفاع بار هر اينكه به توجه با. كند مي

3
 يهندسـ  تصاعد يك هاي جمله توپ ارتفاع پس است، قبل حالت 

1 نسبت با

3
  .دهند مي تشكيل را 
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  :داريم بيايد، باال cm10 توپ خواهيم مي برخورد، بار 5 از بعد اينكه به توجه با

  
n

n

a cm , q , a ?

a a q a ( ) a cm
− −

= = =

= ⇒ = ⇒ = × =

6 1

1 6 1 5
1 1 1

1
10

3

1
10 3 10 2430

3

  

q كه تفاوت اين با فقط داريم، مشابهي جريان هم واليبال توپ مورد در =
1

2
 هندسي تصاعد هاي جمله اگر 

  :داريم دهيم، نشان b با را واليبال توپ ارتفاع به مربوط

  
q , b , b ?

b b q b ( ) b
−

= = =

= ⇒ = → = × =

6 1

6 1 5 5
6 1 1 1

1
10

2

1
10 2 10 320

2

  

aمتر   سانتي10 متر و 21   b cm→ − = − = =1 1 2430 320 2110  
  2 گزينه ـ 38

  : كنيم مسئله را به صورت زير مدل مي
  جمع  متأهل  مجرد  
  B5  A3    زن
  B3  A5    مرد
  1200      جمع

  A A A A+ = → = → =3 5 1200 8 1200 150  
  : لذا داريم

  جمع  متأهل  مجرد  
  B5  450    زن

  B3  750    مرد

  B8  1200    جمع

مـردان مجـرد، زنـان      (توجه شود كه ستون مجردهـا       . حداقل تعداد مردان مجرد را محاسبه كنيم      . خواهيم  مي
 تعداد زنـان مجـرد نيـز كمتـر           تر شود، يعني هر چه تعداد مردان مجرد كم      . با هم رابطه مستقيم دارند    ) مجرد
 .شـود ) صـفر ( كه تعداد زنـان مجـرد حـداقل          ،شود  لذا هنگامي تعداد مردان مجرد حداقل مي      . شود  مي
  : ين خواهيم داشتبرابنا

  جمع  متأهل  مجرد  
  B5  450  صفر  زن

  x B3  750  مرد

  B8  1200    جمع
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  : معادله زير را داريم» ها رديف زن«براي 
  B B= + → =450 5 0 90  

  : داريم» رديف مردها«لذا براي 

  
B

B x ( ) x x

x

=
= + → = + → − =

=

90
750 3 750 3 90 750 270

480
  

  1 گزينه ـ 39
  رمان هاي كتاب نسبت = 1 -) تاريخي هاي كتاب نسبت + مذهبي هاي كتاب نسبت(  

  ( ) ( )
+

= − + = − =
1 3 8 9 7

1 1
3 8 24 24

  

  = × =
1

480 160
3

  تاريخي هاي كتاب تعداد=  تاريخي هاي كتاب نسبت × ها كتاب كل تعداد

  = × =
3

480 180
8

  مذهبي هاي كتاب تعداد=  مذهبي هاي كتاب نسبت × ها كتاب كل تعداد

  = × =
7

480 140
24

  رمان هاي كتاب تعداد=  رمان هاي كتاب نسبت × ها كتاب كل تعداد
 بقيـه  از كمتـر  رمـان،  هـاي  كتاب تعداد اينكه به جهتو با شود، برابر نوع سه هر در ها كتاب تعداد اينكه براي
  .كنيم خارج را مذهبي و تاريخي هاي كتاب مابقي بايد است،

  تاريخي اضافي هاي كتاب تعداد = 140-160=20  

  مذهبي اضافي هاي كتاب تعداد = 140-180=40  

  .شود خارج كتابخانه از بايد كه هايي كتاب تعداد = 20 +40=60  

  2 گزينه ـ 40
  :دهيم نشان B با را برنج كيسه هر و G با را گندم كيسه هر و A با را آرد كيسه هر وزن گرا

  B30G = 20A = 12 = گاري ظرفيت  

  :آوريم دست به برنج كيسه برحسب را گندم كيسه هر و آرد كيسه هر وزن توانيم مي

  
G B G B B

A B A B B

= → = =

= → = =

30 3
20 30

20 2

30 5
12 30

12 2

  

  :با است برابر برنج كيسه 7 و گندم كيسه 7 با گاري شده اشغال ظرفيت

  G B ( B) B / B= + = + =
3

7 7 7 17 5
2

  گاري شده اشغال ظرفيت
  گاري مانده باقي ظرفيت = گاري كل ظرفيت - گاري شده اشغال ظرفيت  

  B / B / B , B A− = =
2

30 17 5 12 5
5

  

  / B / A A= = × =
2

12 5 12 5 5
5

  گاري مانده باقي ظرفيت
  .كرد اضافه گاري به توان مي ردآ كيسه 5 يا برنج كيسه 5/12 اندازه به يعني
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  ذهن ورزش

 مـدير  كه اين براي آيا گفت خواهد شما به كه شده تشكيل سوال چهار از زير كوئيز

  نه؟ يا داريد را الزم شايستگي باشيد، اي حرفه

 و بدهيـد  پاسـخ  خودتـان  كنيـد  سعي اول سوال هر مورد در. نيستند مشكل ها سوال
  .خير يا ايد داده جواب درست ببينيد تا بخوانيد را پاسخ بعد

 

 انجام را كار اين چطور. دهيد قرار يخچال در را زرافه يك شده خواسته شما از ـ 1

  دهيد؟ مي

 آن درب سپس و گذاريم مي يخچال داخل را زرافه. كنيم مي باز را يخچال درب: پاسخ
 دسـته  آن از شـما  آيـا  شـود  مـشخص  كـه  اسـت  ايـن  سوال اين از هدف. بنديم مي را

  !خير يا ببينند پيچيده خيلي را ساده مسائل دارند تمايل كه هستيد افرادي
 

  كنيد؟ مي چه. دهيد قرار يخچال در را فيل يك شده خواسته شما از حال ـ 2

 يخچـال  در را فيـل  و كنـيم  مـي  باز را يخچال درب كه است اين شما پاسخ آيا پاسخ،
  بنديم؟ مي را آن درب و گذاريم مي
  !نيست درست اين! نه

 در را فيـل . كنـيم  مـي  خـارج  يخچـال  از را زرافـه . كنـيم  مـي  باز را يخچال درب: پاسخ
 شـود  مشخص كه است اين براي سوال اين. بنديم مي را آن درب و گذاريم مي يخچال

 فكـر  تـان  بعـدي  هاي گيري تصميم بر آن تاثير و خود قبلي كارهاي نتايج به شما آيا
  !خير يا كنيد مي

 

 حيوان، يك جز به كه است داده ترتيب جنگل حيوانات براي كنفرانس يك شير ـ 3

  كيست؟ غايب حيوان يك آن. دارند حضور آن در حيوانات همگي

 بايـد   جلـسه  ايـن  غايب حيوان پس است؟ يخچال در االن فيل كه رفته يادتان: پاسخ
 اتاطالعـ  سـپردن  خـاطر  بـه  در شـما  حافظه كه است اين سوال اين از هدف! باشد فيل

  .شود سنجيده
 ديگـر  سـوال  يك هنوز نباشيد، نگران ايد نداده درست پاسخ سواالت به جا اين تا اگر

  .است مانده
 

 قـايق  شـما . هاست كروكوديل سكونت محل كه كنيد عبور رودخانه يك از بايد ـ 4

  كنيد؟ مي چه. نداريد

  .كنيد مي بورع آن از كردن شنا با و پريده رودخانه داخل به! است ساده خيلي پاسخ
 سـوال  ايـن  از هـدف ! داده ترتيب شير كه هستند اي جلسه در االن آنها ها؟ كروكوديل

 دوبـاره  كـه  گيريـد  مـي  درس خـود  قبلـي  هاي اشتباه از آيا شود مشخص كه است اين
 .خير يا نكنيد تكرار را ها آن
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  ((wwwwww..mmaassiihhkkhhaahh..ccoomm))سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري   وبوب

  

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

    آشنايي با آزمون استعداد تحصيلي   آشنايي با آزمون استعداد تحصيلي ��

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

    منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي   منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي ��

   گزيده مباحثي از آزمون استعداد تحصيلي  گزيده مباحثي از آزمون استعداد تحصيلي   ��

  ) ) هاها  تمامي گروهتمامي گروه((هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     دفترچه  دفترچه��

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

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

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

  
  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

  

  

)15(  

  

  

  

شود و هدف از ايـن        ورزش پرداخته مي  علم ورزش، علمي است كه در آن به مسايل علمي و تخصصي             
ل مربوط به علوم ورزش بـرده و آن  يعلم آن است كه عالقمندان به ورزش از اين طريق پي به كليه مسا            

كار گيرند تا كمتر دچار آسيب شده و همچنين از طريق علم ورزش مهارت خود را در هـر رشـته                       را به 
  . ورزشي افزايش دهند

ات عالي رسيده و انديشه و فكر او بسيار تابناك شده و حاصل كار و               آدمي در مراحل تمدن به درج     
هـر يـك از     . روز وسـعت يافتـه اسـت        انديشه و هوشمندي انسان يعني علوم و معارف بشري نيز روزبه          

هاي انساني در قرن بيستم به صورت درياي پهناور درآمده است به طوري كه در                 ها و فروع معرفت     دانش
. ها وقت صرف كرد تا در آن تخصص يافت و به مقام شامخي رسيد               علوم بايد سال  هاي    هر يك از رشته   

انسان نه تنها ناگزير است از برگزاري مسابقه آن علم يا فن در جهان آگاه گردد و از بزرگـان آن رشـته                       
 بلكه همين فرد بايد عالقمند به اين رشته هم باشد و همين موارد لزوم داشـتن تأسي جويد و پيش برود،     

كس حتي كساني كه فقط ورزش را         امروزه هيچ . كند  اطالعات كافي و يا معلومات عمومي را ايجاب مي        
توانند منكر ارزش     دهند، نمي   هاي رسمي انجام مي     به خاطر ورزش نه به خاطر اهداف قهرماني در رقابت         

 نـوع ورزشـي     ها در هـر     هاي علمي در باال بردن سطح تكنيك، تاكتيك و به طور كلي كيفيت تيم               روش
ها وابسته به رعايت اصول و قوانيني علمـي متكـي بـر اصـول                 در ورزش اجراي صحيح مهارت    . باشند

  . مكانيكي و بيومكانيكي است
نظر از تالش شخصي ورزشـكار در         شود صرف   ها كشيده مي    ها در سطح حتي صدم ثانيه       وقتي رقابت 

اكثر از قدرت و توان ورزشـكار در تمرينـات           به طور دقيق ارزش تمرينات و نحوه استفاده حد          پيروزي،
هاي علمي و ساير خصوصياتي كه يـك مربـي موفـق بايـد                توسط يك مربي آگاه و با استفاده از روش        

 تربيت بدني  ـ گروه 1391سال 

  درك مطلب: بخش اول

 پزشكي ـ گروه علوم 1390سال 
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ريزي صحيح تمرينات به نحوي كه ورزشـكار در           داشته باشد، از جمله اصول علمي تربيت بدني، برنامه        
  . ه باشد، به طور كامل روشن و غيرقابل انكار استروز مسابقه در حداكثر كيفيت بدني و توان مسابق

  يابيم كه در مسير عمومي تاريخ زندگاني انسان،         درمياگر ما ادوار گذشته را مورد مطالعه قرار دهيم،          ] 1[
هاي بسيار به وجود آمده است و پيدايش اجتماعات و حركت آنان اگرچـه بـه ظـاهر                    ها و تمدن    فرهنگ

هـاي     در يكديگر تأثيرات متقابل داشته و تـاريخ عمـومي بـشر را از جنبـه                مستقل بوده ولي به حقيقت    
  . حركت دروني و بيروني به وجود آورده است

اگرچه علوم ورزشي و نقش اساسي آن در بين تمامي ملل هنوز به مراحل كمال نرسيده ولـي بـدين                
هاي   و پروتوني و تجمع منظومه    اجتماع انساني چون تشكيل الكتروني       :  نتيجه نهايي رسيده است كه اوالً     

تحـول و حركـت     : شمسي پيوسته متحرك و متكامل بوده و از مراحل مختلفي گذشته است و در ثـاني               
هاي معنوي و دروني مورد مطالعه بوده بلكه براي تطابق حركات روحي و               افراد اجتماعي نه فقط از جنبه     

يات و زندگي خويشتن را در اين يافته است         هاي علمي را مورد توجه قرار داده و دوام ح           جسمي انگيزه 
كه جسم و روح خود را مبتني بر تحول زمان و نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن ايـن دو پديـده                       

  ] 2. [محسوس و معقول سزاوار عدل آفرينش و محق به ادامه زندگي سالم و متعالي باشد
ن قدر براي سرنوشت و زندگي بـشري        حفظ سالمت ملل و ايجاد تحول در جوامع مختلف، هما         ] 3[

هـا، تفـسيرها و       هـا، تحقيـق     همه اين تـالش   . اند  مهم بوده است كه اكتشافات و اختراعات صنعتي بوده        
هاي علمي در اين مدت بيش از دو قرن باعث شدند تربيت بدني بـه صـورت علـم                     تجربيات و آزمايش  

در جـوامعي كـه   ] 4[ جنبه حياتي پيدا كند؛ درآمده و انجام ورزش براي مردم جوامع صنعتي      اي    جداگانه
رو   گيـر اسـت و از ايـن         افتادگي آن جامعه نيز چشم      هاي كمي و كيفي ورزش وجود دارد، عقب         نارسايي

است كه ورزش امروز در جوامع مترقي دنيا عالوه بر اثرات بهداشتي و نقش مهـم آن در سـالمت يـك               
گيرد؛ به    تصادي مورد مطالعه و پژوهش علمي قرار مي       ملت به عنوان يك پديده اجتماعي و عامل مهم اق         

اي به وجود آورده است كه در گذشـته يـا    ل تازهياين دليل كه ترقي دانش و فنون و پيشرفت تمدن مسا       
  . شده است چندان توجهي به آن نميمورد نظر نبوده و يا آن كه 

  هـاي پزشـكي،      پـژوهش  هاي علمي ورزش و تربيت بدني در جوامع صنعتي امـروز جـدا از               بررسي
شناسي، اقتصاد و تاريخ نبوده بلكه با همه علـوم فـوق،             روانشناسي، بهداشت، جامعه    آموزش و پرورش،  
دهد كـه اسـتعدادهاي خـود را       تربيت بدن فرصت را به كودك، نوجوان و جوان مي         . رابطه مستقيم دارد  

جوان و جوان امروزي فقـط در محـيط         نو. بيازمايد و به پرورش خود با راهنمايي مربي آگاه همت ورزد          
ورزش حاضر است نظم را بپذيرد، چرا كه در آن محيط، همه مانند او به دسـتورها و مقـررات مربـوط                      

گذارند و مسأله تبعيض مطـرح نيـست و همـساالن و همراهـان ديگـرش هـم مجبورنـد بـه               احترام مي 
  . دستورهاي مربي عمل كنند
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  .................. . شود كه  ار عدل آفرينش ميبرطبق متن، انسان زماني سزاوـ 1
  . هاي علمي را در يك راستا قرار دهد حركات روحي و جسمي و انگيزه) 1  
  . سازد اجتماع انساني و مطالعه ابعاد معنوي و دروني اين اجتماع را كامل مي) 2  
  . هماهنگي ميان روح و جسم با زمان و نظام خلقت را ايجاد نمايد) 3  
  . هاي شمسي را مورد توجه قرار دهد تشكل الكتروني و پروتوني و تجمع منظومه) 4  

 در ارتباط بـا موفقيـت يـك ورزشـكار در روز مـسابقه                يك از موارد زير،     براساس متن فوق، كدام   ـ  2
  صحيح است؟ 

  . وقتي مفيد است كه ورزشكاران قبالً به آمادگي جسماني الزم رسيده باشند) 1  
  . نبايد از نقش تالش شخصي خود جداي از عوامل ديگر غافل بمانندورزشكاران ) 2  
هـا در موفقيـت برنامـه آموزشـي           ها و تمدن    نقش توجه به سر عمومي تاريخ زندگاني انسان، فرهنگ        ) 3  

  . مربيان كمتر از آگاهي از اصول مكانيكي و بيومكانيكي نيست
  . ايد تأثير عامل تالش شخصي را نمودار سازندكشد ب ها مي ورزشكاران در زماني كه به صدم ثانيه) 4  

  توان از متن فوق، استنباط نمود؟  كدام مورد را مي ـ3
   . اي بدون تكنولوژي و سرگرمي است بدون ورزش، زندگي بشر همانند جامعه) 1  
  . ورزش فعاليتي اجتماعي است كه نقشي كمال يافته در بين تمامي ملل دنيا دارد) 2  
هاي دروني و بيروني هـر اجتمـاع را در طـول تـاريخ آن نـشان                   تاريخي است كه جنبه   ورزش امري   ) 3  

  . دهد مي
  . باشند جوامع صنعتي براي تربيت بدني نقش مهمي در رشد اقتصادي قائل مي) 4  

اند، بـراي قـرار دادن        مشخص شده ] 4[و  ] 3[،  ]2[،  ]1[هاي    ترين قسمت در متن كه با شماره        مناسبـ  4
  م است؟ جمله زير كدا

  » . به نيروي انساني سالم بيش از هر زمان ديگر قابل لمس است كه احتياج جوامع كنوني، براي اين«

  1 (1  2 (2  3 (4  4 (3   
  باشد؟   با توجه به مفاهيم متن فوق، صحيح مي يك از موارد زير، كدامـ 5
I .             و مهـارت خـود را در        شـوند      عالقمندان به ورزش با فراگيري علم ورزش، كمتر دچار آسيب مي 

  . دهند رشته مربوطه افزايش مي
II  .    كند افراد ورزشكار در رشته خود به مقام باالتري دست يابند             برگزاري مسابقات ورزشي كمك مي

  . و به سطح دانش و آگاهي بيشتري برسند
III .           توسـط  هاي ورزشي     آگاهي از برخي علوم اصول مكانيكي و بيومكانيكي در اجراي درست فعاليت

  . كند ورزشكار نقش ايفا مي

 III و III  4 (I و II  3 (I ،II و III  2 (Iفقط  )1  
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ايـن امـر شـامل    . را به كـار بـرد  » سازي فراهم«گيبسون براي توصيف عملكردهاي اشياي محيطي، واژه     
براي مثـال، سـطح افقـي     شود؛    بوط به اندازه و شكل معين اشيا در يك مجموعه محيطي مي           اطالعات مر 

. سـازد   روي آن بنشيند، ليكن سطح عمودي چنين حالتي را ممكـن نمـي            تواند    ميمحلي است كه انسان     
درخت استراحت كند، لذا سطح عمودي براي موش خرما محلـي           تواند روي تنه عمودي       ميموش خرما   
چوب بيسبال براي ورزشكار بزرگـسال فرصـت ضـربه زدن بـه تـوپ را فـراهم             . حت است براي استرا 

معناي ضمني آن ايـن اسـت كـه مـردم           ] 1. [تواند اين كار را با آن انجام دهد         كند، ليكن كودك نمي     مي
؛ بـراي   )1990كـونزاك،   (سنجند، نه نسبت به شيء ميزان شـده           اشياي محيطي را نسبت به خودشان مي      

هاي متناوب بـاال بـرود، نـه تنهـا            تواند از يك رديف پله با گام        خواهد بداند آيا مي     كه مي مثال شخصي   
ارتفـاع  بـديهي اسـت   . سـنجد   گيرد، بلكه آن را با اندازه گام و بدن خود مي            ارتفاع هر پله را در نظر مي      

براي نـشان   . اي كه باالت رفتن از آن براي بزرگساالن راحت است، براي كودكان نوپا مناسب نيست                پله
  ] 2. [شود نه ابعاد بيروني از ابعاد دروني استفاده مي» مقياس بدني«دادن 

ها در رشد اين است كه ممكن است توانايي با تغيير فرد تغيير كنـد، بنـابراين                   معناي ضمني اين ايده   
هـاي حركتـي      نمو جسمي يا پيـشرفت قابليـت      . كنند  در اين حالت، الگوهاي حركتي جديدي ظهور مي       

اي نمـو     سرانجام كودك نوپا به انـدازه     . دهد  امكان انجام اعمالي را كه قبالً براي فرد ميسر نبود به او مي            
عالوه بر اين، مقيـاس اشـياي محيطـي         . هاي متناوب باال رود     ها با گام    كند كه به راحتي بتواند از پله        مي

  ] 3. [دهد  مي برايش ممكن نبود،نسبت به اندازه جثه فرد به او امكان انجام كارهايي را كه قبالً 
هايي كه مناسـب بـا قـد اغلـب            هاي سني ديگر نيز كاربرد دارد؛ براي مثال، پله          مقياس بدني در رده   

سالمندي كه آرتروز دارد، خيلي بلند باشد، به طوري كه نتواند از آن             بزرگساالن است، امكان دارد براي      
ديواري ممكن است براي اكثر بزرگساالن در ارتفاع مناسـبي          تلفن  . هاي متناوب باال رود     به راحتي با گام   

در . باشد، ولي براي كسي كه روي صندلي چرخدار نشسته است بلند بوده، استفاده از آن ميـسر نباشـد                  
هر سني رسيدن به يك هدف حركتي بستگي به وضعيت فرد دارد، زيرا او داراي شكل و انـدازه معينـي                     

  . شوند ه موجب حركات معيني مياست، و همچنين اشياي محيطي ك
گيبسون همچنين اين ايده، كه سيستم عصبي مركزي عامل اجـراي محاسـبات نامحـدود اطالعـات                 

ديـدگاه  . مربوط به محرك براي تعيين سرعت و جهت شخص و اشياي در حال حركت است را رد كرد                 
شـود، بـه      ده انجام مـي   هاي آين   بيني وضعيت   پردازش اطالعات مدعي است كه اين محاسبات براي پيش        
حـال آن كـه بـر طبـق         . اي را دريافت كـرد      طوري كه براي مثال، بتوان به باال پريده، توپ پرتاب شده          

توانند به طور مستقيم محيط خود را درك          ها، سر و بدن مي      هاي گيبسون افراد با حركت دائمي چشم        گفته
ه اطالعات مربوط به هر دو عامل فـضا و          آورد ك   اين فعاليت يك ميدان جريان بصري به وجود مي        . كنند

شـود نـه تنهـا       كننده آن نزديك مـي      كند؛ براي مثال، تصوير توپ بيسبالي كه به پرتاب          زمان را تأمين مي   
كننده توپ با     پرتاب. شود  دهنده موقعيت توپ است، بلكه تصوير آن بر شبكيه چشم نيز گسترده مي              نشان
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كند؛ يعنـي ايـن كـه         بندي مي   دادن و ضربه زدن خود را زمان      ب   تا  توجه به ميزان گسترده شدن تصوير،     
دهد تا او بداند چه وقـت تـوپ در            ميزان گستردگي، اطالعات مستقيمي به سيستم عصبي مركزي او مي         

به همين شكل، ميزان گستردگي تصوير يك اتومبيل كه از مقابـل            . گيرد   قابل ضربه قرار مي    دامنه مسافتِ 
توانـد    از ديدگاه گيبسون فرد مـي     . دهد  را به دست مي   » لحظه تصادف «راننده،  آيد روي شبكيه چشم       مي
بينـي    طور مستقيم لحظه تصادف را درك كند و به انجام محاسبات پيچيده سرعت و مسافت براي پيش                  به

  ] 4. [محل و زمان برخورد و وقوع تصادف نياز ندارد
 شاهدي براي حمايـت از ايـده گيبـسون در    پژوهشگران غالباً حركات دريافتي حيوانات را به عنوان     

تواند باال بپرد و توپ يـا اسـتخواني را در هـوا               كنند؛ براي مثال، سگ مي      زمينه ادراك مستقيم مطرح مي    
دهند كه    ها اين كار را زماني انجام مي        آن. توانند به شكار خود ضربه بزنند       بگيرد و بعضي از حشرات مي     

تواننـد    ذهنـي انـسان را ندارنـد، مـي         حشرات و حيوانات كه ظرفيت       .شكار در فاصله معيني قرار گيرد     
ادراك حركت و انجام عمل وجود داشـته        آشكارا اشيا را در فضا دريافت كنند، لذا بايد چيزهايي براي            

  . باشد كه مستلزم محاسبات پيچيده سرعت و مسافت نيست
هـاي مـورد    اگرچه زمينه. شود ه ميتأثير ديدگاه بوم شناختي به تازگي در تحقيقات رشد حركتي ديد     

هاي جديد به دانشمندان رشـد يـاري          محدودند اما در زمينه طرح روش     مطالعه قرار گرفته، از نظر تعداد       
  ). 1989كالرك و ويتال، (رسانده است 

  
   موضوع اصلي متن فوق، كدام است؟ـ 6

  بين سيستم ادراكي و سيستم حركتي منظور تأكيد بر رابطه تنگاتنگ موجود  ارائه شواهد و داليل به) 1  
هـاي حركتـي انـسان و         بـه فعاليـت   سازي از ديدگاه گيبـسون و پيونـد دادن آن             توضيح مفهوم فراهم  ) 2  

  حيوانات 
   و ايده ادراك مستقيم محيط خود يساز هاي گيبسون درباره فراهم تشريح ديده) 3  
  هاي تكامل حركتي ديگر  يدگاهتوصيف ديدگاه ادراكي ـ كنشي گيبسون و تقابل آن با د) 4  

  ؟ باشد نمييك از موارد زير، درباره ديدگاه گيبسون صحيح  با توجه به متن، كدامـ 7
I    .،دهند  مقياس بدني را به خوبي نشان مي ابعاد دروني و بيروني كه متناسب با اندازه بدن باشند .  

II   .دانند  بر درستي ايده گيبسون مياي برخي، حركات دريافتي حيوانات نظير شكار را ادله .  
III .               توان در حـالي      رشد ادراك و رشد حركت بايد با يكديگر مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرند و نمي

  . كه محيط اطراف فرد ناديده گرفته شده، او را بررسي كرد

  II و III  4 (I و II   3 (I، II فقط) I  2فقط ) 1  
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  ت زير پاسخ نداده است؟ يك از سؤاال متن فوق، به كدامـ 8
  كند؟  حركات دريافتي حيوانات چرا ايده گيبسون در زمينه ادراك مستقيم را تأييد مي) 1  
  تواند با چوب بيسبال ويژه بزرگساالن به توپ ضربه بزند چيست؟  معناي ضمني آن كه كودك نمي) 2  
رد بـراي سـالمند كـه آرتـروز دارد،          هايي كه مناسب با قد اغلب بزرگساالن است امكان دا           اين كه پله  ) 3  

  اي است؟  خيلي بلند باشد، مؤيد چه نكته
  هاي سني مختلف كدام است؟  هاي گيبسون براي آموزش نوجوانان و جوانان رده فوايد ايده) 4  

اند،    مشخص شده  4 و   3،  2،  1هاي    هاي متن كه با شماره      يك از قسمت    توان به كدام    جمله زير را مي   ـ  9
  اضافه كرد؟ 

هـاي فـرد، معـاني اشـيا را           بنابراين رابطه بين فرد و محيط چنان در هم آميخته شده است كه خصلت             «
  ».كند تعريف مي

  1 (4  2(  3  3 (1  4 (2   
  كند؟  شناختي گيبسون به خوبي بيان مي كدام مورد، نظر نويسنده را درباره ديدگاه بومـ 10

هـا در مطالعـات تكامـل         كـارگيري آن    اي گيبسون و به   ه  به وجود آمده بين طرح ديدگاه     تأخير زماني   ) 1  
  . داند هاي ديگر مي هابر ضعف اين ديدگاه در مقايسه با ديدگحركتي را دليلي 

اي  شناختي، دانشمندان رشد را تشويق كرده است تـا بـه افـراد در حـال رشـد، بـه شـيوه                 ديدگاه بوم ) 2  
  . متفاوت با گذشته نظر كند

  . داند اي اثبات اين ديدگاه را كافي نميبرشواهد ارائه شده ) 3  
  . هاي كاربردي محدودي دارند پذيرد، اما معتقد است زمينه هاي گيبسون را مي ايده) 4  

 

  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

دبعـدي رهبـري در ورزش      مدل چن ) 1990(هاي ورزشي، چالدوري      هاي مربيگري در تيم     در زمينه سبك  
هـاي مـوقعيتي ماننـد شـرايط تـيم،            براساس اين مدل، رفتار مربيان تحـت تـأثير ويژگـي          . را ارائه كرد  

هاي اعضاي تـيم يـا ورزشـكاران       هاي رهبر يا مربي مانند سن، درجه و سابقه مربيگري و ويژگي             ويژگي
 موفقيت، عملكرد، رضـايتمندي و       ربيان، قرار دارد و در نهايت رفتار م       مانند سن، سابقه و سطح بازيكنان     

هـاي مربيگـري    در تحقيقات بسيار زيادي وجود سـبك . دهد حتي انسجام گروهي را تحت تأثير قرار مي      
، )1383(بـراي مثـال مـرادي       . هاي ورزشي مختلف نشان داده شده اسـت         متفاوت در ميان مربيان و تيم     

) 2000(و بنـت و مانوئـل       ) 1995(و چـالدوراي    ، ريمر   )1991(، پانكتو و سانتوس     )1990(چالدوراي  
حـسيني  . كننـد   نشان دادند كه مربيان بيشتر از رفتار آموزش و تمرين و كمتر از رفتار آمرانه استفاده مي                

اي بيشتر از رفتار آموزش و تمرين و كمتر از رفتـار              نيز نشان داد كه مربيان فوتبال حرفه      ) 1386(كشتان  
تـر از مربيـان       پي بردند كه مربيان فوتبال آمرانه     ) 1986(كالكستون و ليسي    . دكنن  دموكراتيك استفاده مي  

 فوتبـال و بيـسبال بيـشتر از     نشان داد كـه مربيـان جـودو،     ) 1996(همچنين شرمن   . كنند  تنيس رفتار مي  
  . جويند هاي رهبري آمرانه بهره مي سبك
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، )1386(، حـسيني  )1383(دي ، مـرا  هـاي مختلـف   هاي مربيگري در رشته نظر از مقايسه سبك   صرف
هـاي موفـق و نـاموفق تفـاوت           ، بين سبك مربيگري مربيـان تـيم       )2002(و رنج   ) 1991(وستر و ويس    

هـاي تيمـي      ، بين بهبود مهارت بازيكنـان ورزش      )2005(همچنين آلفريمن   . داري را مشاهده كردند     معني
مـدار    بين سبك رهبـري رابطـه     ) 1384(با افزايش سبك حمايت اجتماعي مربيان، فتحي        ) عملكرد بهتر (

گرا و موفقيت ورزشكاران رابطه       بين سبك رهبري تحول   ) 2002(گيران و دكستر      مربيان و موفقيت كشتي   
. در زمينه انسجام گروهي نيز تحقيقات بسياري انجام شـده اسـت           . داري را گزارش كردند     مثبت و معني  

ماننـد سـن و     (هـاي فـردي ورزشـكاران          ويژگي ،)مانند اندازه و موفقيت گروه    (كارون عوامل موقعيتي    
 و در  )مانند رفتار، سن، سابقه و درجـه مربيگـري مربيـان   (هاي مربيان     ، ويژگي )رضايتمندي ورزشكاران 

. داند  را بر انسجام گروهي مؤثر مي     ) هاي گذشته تيم و سابقه بازيكنان       مانند موفقيت (نهايت عوامل تيمي    
، حـسيني كـشتان     )1383(مرادي  . بيان به عوامل مختلفي بستگي دارد     بنابراين انسجام گروهي و سبك مر     

و ) 2003(، تورمن   )1996(، گاردنر و همكاران     )1994(، پيس و كوزاب     )1997(، وستر و ويس     )1386(
هاي ورزشي، نشان دادنـد كـه         هاي مربيگري بر انسجام گروهي تيم       با بررسي نقش سبك   ) 2004(روناين  

دموكراتيك، حمايت    هاي مربيگري آموزش و تمرين،       بين انسجام تيمي با سبك     داري  رابطه مثبت و معني   
همچنـين  . داري با سبك مربيگـري آمرانـه وجـود دارد           اجتماعي و بازخورد مثبت و رابطه منفي و معني        

، )2000(، بيچـسن    )2000(، نـوالن    )1999(، چاو و بروس     )1998(، كارون و هاسنبالس     )1982(كارون  
داري بين رفتار مربيـان و انـسجام          نيز رابطه مثبت و معني    ) 2006(و موراي   ) 2004(انگ  ، ه )2002(رنج  

  . گروهي گزارش كردند
بر موفقيت تيم   پس اين احتمال وجود دارد كه سبك مربيگري ممكن است هم بر انسجام تيمي و هم                 

نسجام گروهي و موفقيـت    البته ا . مؤثر باشد، به همين دليل، در اين تحقيق دو متغير مذكور بررسي شدند            
، وستر و ويـس     )1971(در اين زمينه، مارتنز و پيترسن       . تيمي نيز ممكن است رابطه متقابلي داشته باشند       

) 2002(، رنـج    )2002(، كارون و همكاران     )1993(، ايچاس و كران     )1993(، كارون و اسپينك     )1991(
ان انـسجام گروهـي بـا عملكـرد موفـق      داري مي گزارش كردند كه رابطه مثبت و معني ) 2004(و هانگ   

) 2002(، كارون، بري و آيـس       )1998(، سيد گريوز    )1386(، حسيني كشتان    )1383(مرادي  . وجود دارد 
هاي يك تـيم      نيز در پايان فصل مسابقات ضريب همبستگي زيادي را بين انسجام تيمي و درصد پيروزي              

ن داد كه انسجام تأثير ناچيزي بر عملكـرد دارد          نشا)  2000(با اين حال گريو     . مشاهده كردند ) موفقيت(
همچنين . تر هستند   هاي بازنده منسجم    هاي برنده از تيم     گذارد و تيم    و عملكرد تأثير بيشتري بر انسجام مي      

هاي ورزشـي،    تحقيق تجربي در مورد رابطه ميان انسجام و عملكرد تيم46در تجزيه و تحليل جامعي از     
، گزارش كردند كه سطوح باالي انسجام سبب عملكـرد موفـق            )2000(تيونس   ويلر و اس    كارون، كلمن، 

  . شود تيم مي
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  ؟ نيست، براساس اطالعات مندرج در پاراگراف اول و دوم، صحيح يك از موارد زير كدامـ 11
  . همبستگي وجود دارد بين نوع ورزش مربوطه و رفتار مربي در آن ورزش، ) 1  
  . بين سبك مربيگري آمرانه و انسجام تيمي، همبستگي منفي وجود داردبرخي بر اين باورند كه ) 2  
هاي موفق و     اند كه در سبك مربيگري مربيان در نزد تيم          محققيني وجود دارند كه به اين نتيجه رسيده       ) 3  

  . ناموفق تفاوت وجود دارد
در تعيين رفتار مربيان    ترين اثر را      هاي فردي مربي و خصوصيات اعضاي تيم، مهم         تعامل ميان ويژگي  ) 4  

  . دارد
در چنـين صـورتي،     . توان به دو پاراگراف جداگانه تبديل كرد        از نظر منطقي، پاراگراف دوم را مي      ـ  12

  ها كدام خواهند بود؟  موضوع هر كدام از اين پاراگراف
  هاي مربيگري ـ انسجام گروهي   سبك)1  
  هاي فردي ورزشكاران  هاي مربيان ـ ويژگي ويژگي) 2  
  ها  ها و ناكامي كننده كاميابي هاي ورزشي ـ عوامل تعيين كاميابي و ناكامي تيم) 3  
  هاي فردي ورزشكاران  هاي موفق و ناموفق ـ ويژگي تيم) 4  
  يك از سؤاالت زير، پاسخ داده است؟  متن حاضر، به كدامـ 13

، سـبك مربيگـري او الجـرم     اگر مربي يك تيم بيسبال برحسب مثال به مربيگري تيم فوتبال بپـردازد            ) 1  
  شود؟  عوض مي

انتخاب سبك آمرانه يا سبك دموكراتيك توسـط مربيـان را تحـت            هاي ورزشي،   چگونه ماهيت رشته  ) 2  
  دهد؟ تأثير قرار مي

اي متقابـل     چرا نويسنده بر اين باور است كه بين انسجام گروهي و موفقيـت تيمـي، احتمـاالً رابطـه                  ) 3  
  وجود دارد؟ 

الً نتايج يكساني درباره رابطه بين متغيرهايي كه نويسنده در نظر دارد در مطالعـه خـود مـورد                   چرا قب ) 4  
  بررسي قرار دهند، به دست آورده نشده است؟ 

تر از بقيه، براي اين مقدمه مقاله علمي ذكر           توان به عنوان ايرادي موجه       را مي  يك از موارد زير   كدامـ  14
  كرد؟
  ت پيشين استفاده زياد از تحقيقا) 1  
  تفوق جنبه توصيفي بر جنبه تحليلي ) 2  
  . گردند و باعث سردرگمي ميذكر تحقيقاتي كه نتايج متفاوت دارند ) 3  
  عدم ارتباط بين تحقيقات قبلي و موضوع تحقيق مقاله ) 4  
ر اند كه معتقدند تأثير عملكرد بر انـسجام بيـشت           محققين زير، در زمره كساني ذكر شده      يك از     م  كداـ  15

  است نه برعكس؟ 
  ) 1990(چالدوري ) 4  )2004(روناين ) 3  ) 2005(آلفريمن ) 2  )2000(گريو ) 1  
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  : راهنمايي
براي پاسخگويي به سؤاالت اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شـده، مـورد                   

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

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

  
بنـابراين بـراي عـضو شـدن در تـيم           . پوشند  مي» الف«ش تنيس مارك    همه اعضاي تيم تنيس، كف    ـ  16

در كدام مورد، نوع منطق به كار رفته، مشابه منطـق موجـود در              . بپوشيد» الف«تنيس، بايد كفش مارك     
  متن فوق است؟ 

تـان صـبح بـه        خواهيد نامـه    بنابراين اگر مي  . شوند  تمام مرسوالت پستي، قبل از ظهر تحويل داده مي        ) 1  
  . صد برسد، بايد آن را روز قبل پست كنيدمق

بنـابراين بـراي    . تمام افرادي كه سه مقاله بنويسند، اين دوره را با موفقيت پست سر خواهند گذاشت              ) 2  
  . موفقيت در اين دوره، بايد سه مقاله بنويسيد

، بايـد در ايـن محلـه        بنابراين براي پولدار شـدن    . هاي اين محله به افراد پولدار تعلق دارند         تمام خانه ) 3  
  . اي بخريد خانه

  . بنابراين ساعت بايد سه باشد. دهند فروشي ساعت سه را نشان مي هاي ساعت همه ساعت) 4  
. استانداردهاي سختگيرانه در استخدام، دليل اصلي كمبود نيروي كـار در مـدارس دولتـي نيـست            ـ  17

گونه بهبودي در شرايط كـاري و         معملين هيچ هاي اخير     كمبود معلم اساساً به اين دليل است كه در سال         
  . اند و حقوقشان متناسب با حقوق مشاغل ديگر، افزايش نيافته است شان نديده حقوقي

يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شوند، به بهترين وجـه، ادعاهـاي فـوق را تأييـد                       كدام
  كند؟  مي

اي، از عوامـل رهـا كـردن شغلـشان            ان آزادي حرفـه   خيلي از معلمين معتقدند كه حقوق پايين و فقد        ) 1  
  . باشد مي

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

   منطقي  :دوم بخش 
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بـه جـاي    . زمان قابل توجهي را صرف انتخاب تشك تختخـواب خـود كنـد            بايست    هر فردي مي  ـ  18
بايـست    سفارش دادن يك تشك از روي كاتالوگ و يا صرفاً رفتن به مغازه و نگاه كردن، هر كس مـي                   

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

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

  . بريم در خواب به سر مي
  عملكرد جمله آخر، وقتي كل متن در نظر گرفته شود، كدام است؟ 

  . سازد اي مبهم در متن را روشن مي معني جمله) 1  
  . ستنكته اصلي متن است كه كل متن جهت اثبات آن نگاشته شده ا) 2  
  .گيري متن آورده شده است عبارتي است كه در تأييد نتيجه) 3  
  . اي از متن آورده شده است ً جهت بيان خالصه اي نامرتبط است كه صرفا نكته) 4  
مورخان اين دشمني را به وسـيله       . ژوليوس سزار، سردار بزرگ رومي، منفور همه ساكنين روم بود         ـ  19

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

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

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

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

  . زند مي
واقعيت اين است كه در سه سـال        . امسال فوران كند تقريباً قطعي است     » الف«احتمال اين كه كوه     ـ  20

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

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

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

  . آن رسيدند، پيشروي خواهند كرد
  . ار داخلي كوه آتشفشاني، تا زمان انفجار كوه افزايش خواهد يافتفش) 2  
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  . تر خواهد بود هاي قبلي ثبت شده در دنيا عظيم ، از تمامي فوران»الف«فوران عظيم قريب به وقوع كوه ) 3  
  . امسال سبب تخليه يك روستا از سكنه خواهد شد» الف«كوه ) 4  
هـا   كه بـه آن  كنند، خطر اين    هاي مركزي شهر تردد مي      ابانكساني كه در ساعات پاياني شب در خي       ـ  21

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

هـاي   كه، خيابـان  سوم اين. ها بيشتر است ي موجود باشد، احتمال حمله دزدان در شب     اگر فرصت مناسب  
بر اين اساس، واضح است كـه احتمـال دزدي   . خيزتر هستند مركزي شهر نسبت به ساير نقاط شهر جرم 

هاي مركزي رفت و آمد دارد، نسبت به كسي كه در همان زمان در ساير                 از كسي كه ديروقت در خيابان     
  . كند، بيشتر است هر تردد مينقاط ش

  كند؟  گيري متن را تقويت مي  بهتر از بقيه موارد، نتيجه كدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود،
  . آورند ها در شب دزدان را از مناطق خروجي شهر به مركز شهر مي اتوبوس) 1  
  . شود برد زده ميدر تمامي مناطق شهر به جز مركز آن، به مردم فقط در ساعات روز دست) 2  
  . در مركز شهر نسبت به ساير مناطق شهر، دزدان بيشتري وجود دارد) 3  
  .زنند تا در حومه شهر دزدان بيشتر در مناطق مركزي شهر به مردم دستبرد مي) 4  
كنند و بـه واسـطه تمايـل بـه پـول درآوردن و اسـتفاده از                   هاي فوتبال دانشگاه را ترك مي       ـ ستاره 22

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

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

  . كنند درآوردن استفاده مي
 در موقع تـرك دانـشگاه ازا يـن انگيـزه      شوند، ر مثبت وارد دانشگاه مي  افرادي كه با انگيزه ايجاد تغيي     ) 3  

  . تهي هستند
  . كند، يك فوتباليست است اي بازي مي  كه در يك ليگ حرفهXبر همه ثابت شده است ) 4  
دهـد، بلكـه همچنـين از رابطـه           هـايي كـه درمـانگرمي       درمـاني نـه تنهـا از توصـيه          ـ فوايـد روان   23

كه اين رابطـه ممكـن اسـت در       با وجود آن  . شود  گردد، حاصل مي    به بيمار ارائه مي   اي كه     گرانه  حمايت
طول ساليان متمادي موجب مخارج زيادي شود، بسياري از بيماران، نگراني درمانگر بـراي سالمتيـشان                
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بـا ايـن وجـود،      . داننـد   را واقعي و اين رابطه همدردانه را عامل اصلي بهبود سالمت روحي خود مـي              
 درصد از روابـط درمـانگر ـ بيمـار بعـد از ايـن كـه بيمـار         8 اخير نشان داده است كه تنها مطالعات
  . كند دهد، ادامه پيدا مي كند، پايان مي هاي رسمي را كه در آن پول پرداخت مي مالقات

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

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

  . كمك كنند
  . يابد شان باز هم ادامه مي درماني  درصد از بيماران، بعد از اتمام روان8روند بهبود ) 4  
مجموعـه  . يك فرد به ارزيابي چگونگي اعمال سابق او بستگي دارد         » خوب بودن «ـ قضاوت درباره    24

، تنهـا   ناميدن يك نفـر   » خوب«بنابراين،  . شود  او محسوب مي  » خوبي«كارهاي نيك يك فرد، تنها معيار       
اي از اعمال خوب اوست و هرگز ضامن خوب بـودن كارهـاي متـصور و آينـده او      كننده مجموعه  بيان

  . نيست
  اي است كه در استدالل فوق وجود دارد؟  هاي زير، داراي همان نقيصه يك از استدالل كدام
هاي امتيازآوري است     ابموفق ناميده شدن يك بازيكن بسكتبال، الزاماً در ارتباط مستقيم با تعداد پرت            ) 1  

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

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

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

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

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

هاي حاميان بخشنده زيـادي       كه بتواند به كار خود ادامه دهد، نيازمند كمك          براي آن » الف «ـ مؤسسه 25
هاي مالياتي نياز دارند تا بتوانند به مؤسـسه           اين حاميان بخشنده به آينده مالي خوب يا معافيت        . باشد  مي
تـا بـه گـروه      توجـه نيـاز دارد        دولت به يك بودجه اضافي يا يك مدير اجرايي بي         . كمك كنند » الف«

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

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

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

مـرد حاضـر اسـت بـه        . تا هفته دوم فروردين ترك كنـد      تواند كار خود را       ، اما نمي  هم مرخصي بگيرد  
اند كه هرگز قبل از مشهد نبايـد بـه            عقيده  ها هم   تنهايي به كيش سفر كند، اما به مشهد نه و هر دوي آن            

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

  . نخواهد كردمرد به كيش سفر ) 1  
  . اين زوج، به تعطيالت جداگانه نخواهند رفت) 2  
  . زن به مشهد سفر نخواهد كرد) 3  
  . اين زوج، دو هفته تعطيالت را با هم به سر نخواهند برد) 4  
كردنـد و حـدوداً        ساعت در هفته كار مي     40 ميليون فرانسوي به طور ميانگين       30،  2004ـ در سال    27
دهنـد كـه      اين ارقام نشان مـي    . آور است   ر اين باور بودند كه شغلشان بسيار مالل        ميليون فرانسوي ب   25

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

  كدام مورد، بيانگر وجود نقصي منطقي براي اين استدالل است؟ 
  . گيرد ها وجود نداشته باشد، ناديده مي را كه ممكن است تقريباً هيچ شباهتي ميان گروهاين احتمال ) 1  
  . دهد هايي با عاليق دوگانه را در كنار هم قرار مي گيري درباره گروه دو نتيجه) 2  
  . گيري ديگر نيز باشند توانند مبناي چندين نتيجه كند كه مي گيري مي براساس شواهدي نتيجه) 3  
  . كنند گيري آن، براساس فرضياتي است كه يكديگر را نقض مي يجهنت) 4  
 حمله و تعدادي از مـردم را از         Xها به منطقه      آن. اند  ـ تا بحال بارها موجودات فضايي به زمين آمده        28

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

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

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

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

  . آورند
  . اند اط كره زمين نبودهموجودات فضايي از لحاظ تكنولوژي قادر به رفتن به تمام نق) 4  
اي است كه همه اعضاي آن، حداقل چهار بار در هفتـه بـا هـم شـام                    ـ خانواده خوشبخت، خانواده   29
بايست يكي از ايـن        منظم با هم شام بخورند، مي      كه يك خانواده براساس يك روالِ       براي اين . خورند  مي

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

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

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

  . اعضاي يك خانواده حق ندارند به خوشبختي فردي خود فكر كنند) 1  
  . اعضاي خانواده نبايد پرمشغله باشند) 2  
  . ر بگيرنداعضاي خانواده بايد منظماً از حال هم خب) 3  
  . اعضاي خانواده بايد براي يكديگر وقت بگذارند) 4  
برخـي راننـدگان، راننـدگان كـاميون        . ـ فقط رانندگان كاميون، رانندگان خوبي در بزرگراه هـستند         30

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

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

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

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

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

  . صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيد
 

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

، چهار نوع   D و   A  ،B  ،Cكشاورزي در زميني مطابق شكل زير، دور يك چاه آب در چهار قطعه زمين               
ايـن كـشاورز بـسته بـه نـوع          . اند، كاشته اسـت      نامگذاري شده  4 و   3،  2،  1هاي    محصول كه با شماره   

) 4 تـا درجـه      1درجه  (ه لحاظ مرغوبيت    محصول كاشته شده در هر قطعه، از چهار نوع كود متفاوت ب           
جـه  اهـاي زيـر مو      كشاورز در كاشت محصوالت و استفاده از كودها با محدوديت         . استفاده كرده است  

  : است
 .  استفاده شده است2 كاشته شده است و نه از كود درجه 2، نه محصول شماره Dدر قطعه  •

 3آن محـصول شـماره        اي كـه در       ، براي قطعـه   )4 و درجه    1درجه  (بهترين كود و بدترين كود       •
 . كاشته شده است، استفاده نشده است

) اي كه ديواره مـشترك ندارنـد        دو قطعه ( در دو قطعه زمين غيرمجاور       4 و   1محصوالت شماره    •
 . اند كاشته شده

 كاشته شده   1 استفاده شده است و محصولي غير از محصول شماره           3، از كود درجه     Cدر قطعه    •
 . است

  
  
  
  
  

 

 

 

 نيز استفاده شود، در كدام      2 كاشته شده است، از كود درجه        2اي كه محصول شماره       قطعهدر  اگر  ـ  31
  ، شماره محصول كاشته شده و درجه مرغوبيت كود، لزوماً يكي خواهد بود؟ )ها يا قطعه(قطعه 

  ها  تمام قطعه) C  4فقط ) C   3 و A 2 (Aفقط ) 1  

  تحليلي : سوم بخش 
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از مـوارد زيـر، در      يـك     ، كـدام  نباشـند بوط به يك قطعه      مر 3 و كود درجه     3اگر محصول شماره    ـ  32
  ، صحيح است؟ 2خصوص كود درجه 

  .  استفاده شده استBدر قطعه ) 1  
  .  كاشته شده است1اي استفاده شده است كه محصول شماره  در قطعه) 2  
  .  كاشته شده است4اي استفاده شده است كه محصول شماره  در قطعه) 3  
  .  كاشته شده است3ده شده است كه محصول شماره اي استفا در قطعه) 4  
 اسـتفاده   2 كاشته شده است، از كود درجـه         4اي محصول شماره       در قطعه  ، در چند حالت مختلف   ـ  33

  شده است؟ 
   6) 4  2) 3  4) 2  صفر ) 1  
اي كه بـدترين كـود مـورد           مورد استفاده قرار گرفته باشد، در قطعه       Aاگر بهترين كود براي قطعه       ـ34

  تواند كاشته شده باشد؟  استفاده قرار گرفته است، كدام محصوالت مي
   4 يا 3) 4  2 يا 1) 3   3 يا 2) 2  4 يا 1) 1  
 در يك قطعه مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـند، محـصول               4 و كود درجه     2اگر محصول شماره    ـ  35

  توان تعيين كرد؟  كاشته شده چند قطعه از چهار قطعه را به طور قطع مي
  ها  تمام قطعه) 4  1) 3  2) 2  صفر ) 1

 شماره محصول    كاشته شوند، ) نه لزوماً به ترتيب    (D و   A در قطعات    2 و   1اگر محصوالت شماره    ـ  36
   ، لزوماً يكسان است؟ كاشته شده و درجه كود استفاده شده در چند قطعه

  ها  تمام قطعه) 4  1) 3  2) 2  صفر ) 1
طوري محصوالت و كودها را براي قطعات انتخاب كـرد كـه در             توان    در چند حالت مختلف، مي    ـ  37

  ؟ نباشداي، شماره محصول و درجه كود يكسان  هيچ قطعه
   3) 4  1) 3  2) 2  صفر ) 1  

 

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

 

 كيلـوگرمي و دو     30 كيلـوگرمي، دو كـودك       20دو كـودك     كيلوگرمي،   10دو كودك   (هشت كودك   
) مطـابق شـكل   ( دو طرف يك االكلنگ      H و   A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F  ،Gبه اسامي   )  كيلوگرمي 40كودك  

وزن   شان شد، با كـودك هـم        اند كه وقتي نوبت     طوري در دو صف چهار نفري پشت سر هم قرار گرفته          
در . عـدي بدهنـد   خود سوار االكلنگ شوند و به بازي بپردازند و پس از آن جاي خود را بـه دو نفـر ب                    

  : هاي زير وجود دارد سوار شدن اين هشت كودك، محدوديت
 . وزن نيستند  همH و B ،Fهيچ دو نفري از كودكان  •
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• G دقيقاً پشت سر B و D دقيقاً جلوي Fدر صف ايستاده است  . 

• F از Cتر و از   سبكDتر است  سنگين . 

 . دشو  ميG و A كيلوگرمي، نوبت 40بالفاصله بعد از كودكان  •

  
 

، لزوماً چـه كـسي سـوار        C سوار االكلنگ شده باشد، بالفاصله بعد از         A بالفاصله بعد از     Hـ اگر   38
  االكلنگ شده است؟ 

  1 (A    2 ( كيلوگرم 20كودكي با وزن   
  3 (E     4 ( كيلوگرم  30كودكي با وزن    
يك از موارد زيـر، در        ماالكلنگ شده باشند، كدا    كيلوگرمي سوار    10ـ اگر در دولين نوبت، كودكان       39

   لزوماً صحيح است؟ Fخصوص 
  .  استCتر از   كيلوگرم سبك20) 2  .  سوار االكلنگ شده استBدقيقاً قبل از ) 1  
  . استBوزن  هم) 4  . در نوبت دوم سوار االكلنگ شده است) 3  
 چنـد   B و   F كيلوگرمي سوار االكلنگ شده باشند، اختالف وزن         10ـ اگر در آخرين نوبت، كودكان       40

  كيلوگرم است؟ 

  . توان تعيين كرد نمي) 4  10) 3   20) 2  صفر ) 1
 10كيلوگرمي سوار االكلنـگ شـده باشـد، كودكـان            30 در سومين نوبت و ديرتر از افراد         Hـ اگر   41

  اند؟  كيلوگرمي در نوبت چندم سوار االكلنگ شده
  چهارم ) 4  دوم ) 3  وم س) 2  اول ) 1  
 ترتيب صحيحي از وزن افراد نوبـت اول تـا           تواند  نمي،  )از راست به چپ   (ير  يك از موارد ز     ـ كدام 42

  نوبت چهارم باشد؟ 
  1( 10 ،30 ،40 ،20    2 (20 ،30 ،40 ،10   

  3 (40 ،10 ،20 ،30    2 (40 ،20 ،30 ،10   
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  تواند ايستاده باشد؟  مي) كساني( بعد از چه كسي Dتر باشد،   سنگينG از Dـ اگر 43
  1 (A يا G  2 (G يا F  3 (A يا F  4 ( فقطF  
 10يك از مـوارد زيـر، در خـصوص افـراد               كدام   كيلوگرم و نفر آخر صف باشد،      F  ،20ـ اگر وزن    44

  ؟ باشد نميكيلوگرمي صحيح 
  . شوند در نوبت دوم سوار االكلنگ مي )1  
  .  كيلوگرمي ايستاده است20 و يك فرد Gها بين  يكي از آن) 2  
  . اند يلوگرمي سوار االكلنگ شده ك30ديرتر از افراد ) 3  
  .  كيلوگرمي ايستاده است20 و يك فرد Aها بين  يكي از آن) 4  
 كيلـوگرمي باشـد،     20كيلوگرمي و آخرين نوبت براي كودكـان         10ـ اگر اولين نوبت براي كودكان       45

  ؟ باشد نمييك از موارد زير، صحيح  كدام
   . كيلوگرمي ايستاده است20، كودك Cبعد از ) 1  
  .  خواهد شدF كيلوگرمي، نوبت 10بعد از كودكان ) 2  
  .  كيلوگرمي ايستاده است40، كودك Eبعد از ) 3  
  .  خواهد شدF كيلوگرمي، نوبت 30بعد از كودكان ) 4  



 استعداد تحصيليـ ) نيمه متمركز(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره   60

www.masihkhah.com 

  
 
 

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

  . ، تشكيل شده است...ضياتي، حل مسأله وعددي و ريا
  توجه داشته باشيد به خاطر متفاوت بودن نوع سـؤاالت ايـن بخـش از آزمـون، هـر سـؤال را                        ••••

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

ـ        53 تا   46هر كدام از سؤاالت     : راهنمايي ر سـؤال را در پاسـخنامه    را به دقت بخوانيد و جـواب ه
  . عالمت بزنيد

  
هاي زير، بين اعداد و اشـكال ارتبـاط خاصـي     در تساويـ  46

يـك از مـوارد زيـر،         كدامبه جاي عالمت سؤال،     . برقرار است 
  بايد قرار بگيرد؟ 

 

 

 

 

  1(   2 (  3 (  4 (  
 

 چه عددي بايـد قـرار       به جاي عالمت سؤال،   . در شكل زير، بين اعداد ارتباط خاصي برقرار است        ـ  47
  گيرد؟ 

  1 (43791  

  2 (17394  

  3 (19437  

  4 (41379  
 

aنسبت سن يك زوج در حال حاضر،        ـ  48

b
 سـال   7پـس از    .  اعداد صحيح هستند   b و   aباشد كه      مي 

aها  زندگي، نسبت سن آن

b

+

+

6 2

6 3
  تواند باشد؟  ل ميها چند سا اختالف سن آن.  خواهد شد 

  1( 7  2 (11  3 (15  4 (4   

  كميتي : بخش چهارم 
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ها باالي ديپلم بوده و مردان زيـرِ           درصد از زن   34 مركب از تعدادي زوج جوان، مدرك        يدر جمع ـ  49
هاي زيرِ ديـپلم، مـدرك همسرانـشان          اگر نيمي از زن   . دهند   درصد از كل افراد را تشكيل مي       33ديپلم،  

   زير، صحيح است؟ باالي ديپلم باشد، كدام يك از موارد
  . دهند كه هر دو، مدركشان زيرِ ديپلم است هايي تشكيل مي  درصد از كل افراد را زوج34) 1
  . هاي زيرِ ديپلم از تعداد كل افراد باالي ديپلم، بيشتر است تعداد زن )2
  . ميانگين مردها از زن ها باسوادتر هستندبه طور ) 3
  . هايي هستند كه هر دو، مدركشان باالي ديپلم است  درصد از كل افراد، زوج3كمتر از ) 4

اگر اين طنـاب را در سـه        .  متري در اختيار داريم    5 مكعب مستطيل شكل و يك طناب        يك كارتنِ ـ  50
در حالت ديگـر، دو سـر       . رسد  حالت ممكن دور كارتن بپيچيم، در يك حالت، دو سر طناب به هم مي             

حجم ايـن كـارتن،     . آيد   متر طناب اضافه مي    2ت سوم نيز،    طناب يك متر از هم فاصله دارند و در حال         
  چند مترمكعب است؟ 

  1( 3  2 (2  3 (1  4 (4   
كنـد كـه مجمـوع طـول دو قطعـه       فردي يك مفتول دراز فلزي را طوري به سه قسمت تقسيم مي       ـ  51

ا اگر وي قطعه بزرگ را به هست قسمت برابر تقسيم كرده و ب            . تر، نصف طول قطعه بزرگ شود       كوچك
تر قبلي، يك مربع بسازد، طـول قطعـه اسـتفاده             ها به همراه يكي از دو قطعه كوچك         كنار هم چيدن آن   

  ،چه نسبتي از طول مفتول اوليه خواهد بود؟ نشده

  1 (10

42
  2 (5

14
  3 (2

21
  . توان تعيين كرد نمي) 4  

اگر چهار دايره مشابه و مماس بر هم، مطابق شكل زير، از نخ ساخته شده باشند و آن را از چهـار                      ـ  52
  سوزد؟ نقطه مشخص شده، همزمان آتش بزنيم، كدام دايره، دقيقاً قبل از آخرين دايره، به طور كامل مي

  1 (C  
  2 (B 

  3 (A  
  4 (D  

 

مجموع هر چهار رقم    .  است 8و رقم چهارم برابر      4برابر  ) دهگان( دوم   رقم رقمي،   16از يك عدد    ـ  53
  .  را بيابيدA-Bحاصل . هاي دوازدهم و هفتم، پنج واحد با هم اختالف دارند رقم.  است20برابر 

 4   8        B      A    

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

 

  1 (3  2 (3-  3(  1-   4 (4   
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و » الـف «، شامل دو مقدار يا كميت هستند، يكي در ستون           56 تا   54هر كدام از سؤاالت     : ماييراهن
مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با توجه به دستورالعمل، پاسخ              . »ب«ديگري در ستون    

  : صحيح را به شرح زير تعيين كنيد
  .  را عالمت بزنيد1زينه بزرگتر است، در پاسخنامه گ» الف«  اگر مقدار ستون ••••   
  .  را عالمت بزنيد2بزرگتر است، در پاسخنامه گزينه » ب«  اگر مقدار ستون ••••   
  .  را عالمت بزنيد3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزينه » ب«و » الف«   اگر مقادير دو ستون ••••   
  و » الـف « مقـادير دو سـتون       اي را بين      اگر براساس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه          ••••   

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

اي است كـه      شكل زير، يك ساعت عقربه    ـ  54
  . كند  شروع به حركت مي12دقيقاً از ساعت 

 

 

 

 

 

  »ب«ستون     »الف«ستون 
كـشد تـا عقربـه        مدت زماني كه طول مـي     

اي اولين  شمار، بر   شمار و عقربه دقيقه     ساعت
  . مرتبه روي هم قرار بگيرند

 
  

كـشد تـا      نصف مدت زماني كه طـول مـي       
شـمار بـراي      شـمار و دقيقـه      عقربه سـاعت  

  .دومين بار روي هم قرار بگيرند

خـواهيم بـا چنـد        مـي . اندازه متفاوت قـرار دارنـد     كتاب در سه     14اي،    در يك قفسه از كتابخانه    ـ  55
  . ها را مرتب كنيم شود، آن و كتاب با يكديگر عوض ميجابجايي كه با هر جابجايي فقط جاي د

  
  »ب«ستون     »الف«ستون 

هـا كـه      حداقل تعداد جابجايي  
ها از راست به چـپ، از         كتاب

 . بزرگ به كوچك مرتب شوند

ها كـه     جايي  حداقل تعداد جابه    
ها از چپ به راسـت، از         كتاب

  . بزرگ به كوچك مرتب شوند
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االضالع و هـم      ثلث متساوي مطابق شكل زير، هم م    ـ  56
  . كنيم  قسمت مساوي تقسيم مي16مربع را به 

  
  

 

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

  
 
 

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

 

) بـه تفكيـك جنـسيت     (التحصيل پنج رشته دانشگاهي       افراد فارغ چپ، مربوط به تعداد     ـ جدول سمت    
برخي . در مشاغل مرتبط و تعدادي در مشاغل غيرمرتبط مشغول به كار هستند           ها    است كه تعدادي از آن    

از افراد هر رشته نيز بيكار هستند كه نمودار سمت راست، درصد اين افراد در هـر رشـته تحـصيلي را                      
  . دهد نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ، چند نفر است؟ X1التحصيل در رشته  تعداد افراد فارغـ 57
  1 (87  2 (78  3 (70  4 (82  
  ها، بيشتر است؟  رشتهاختالف تعداد مردان بيكار و زنان بيكار در كدام رشته تحصيلي، از ديگر ـ 58

  1 (X2  2 (X3  3 (X4  4 (X1  
  اند؟   در مشاغل مرتبط، جذب بازار كار شدهX2رشته التحصيل  تقريباً چند درصد از مردان فارغـ 59

  1( 7/63%  2 (43%  3 (34%  4 (7/36%  
  ط به كدام رشته است؟  مربو بيشترين تعداد افراد بيكار مرد،ـ 60

  1 (X2  2 (X3  3 (X5  4 (X1   
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  متن اول
  : خالصه متن

  . شود ه ميختپردا علمي است كه در آن به مسائل علمي و تخصصي ورزش علم ورزش،: پاراگراف اول
ها وابسته به رعايت اصول و قوانين علمي متكي بر اصـول              در ورزش اجراي صحيح مهارت    : پاراگراف دوم 

  . مكانيكي و بيومكانيكي است
ريزي صحيح تمرينات به نحوي كه ورزشـكار در           از جمله اصول علمي تربيت بدني، برنامه      : پاراگراف سوم 

  . ن مسابقه باشد، به طور كامل روشن و غيرقابل انكار استروز مسابقه در حداكثر كيفيت بدني و توا
  . ها و اجتماعات در يكديگر تأثيرات متقابل داشته است توسعه فرهنگ: پاراگراف چهارم
ــ بـشر دوام حيـات و زنـدگي          2. ـ اجتماع انساني پيوسته متحرك و متكامل بوده اسـت         1: پاراگراف پنجم 

  . م يافته استخويشتن را در هماهنگي ميان روح و جس
در جـوامعي كـه   . حفظ سالمت ملل و ايجاد تحول در جوامـع مختلـف مهـم بـوده اسـت              : پاراگراف ششم 

  . گير است افتادگي آن جامعه نيز چشم هاي كمي و كيفي ورزش وجود دارد، عقب نارسايي
  . داردصنعتي با بسياري از علوم رابطه مستقيم هاي علمي ورزش در جوامع   بررسي:پاراگراف هفتم

 

   3ـ گزينه 1
هـاي معنـوي و       تحول و حركت افراد اجتماعي نـه فقـط از جنبـه           «: به جمله آخر پاراگراف پنجم توجه كنيد      

هاي علمي را مـورد توجـه قـرار           دروني مورد مطالعه بوده بلكه براي تطابق حركات روحي و جسمي انگيزه           
 جسم و روح خود را مبتني بر تحول زمـان و            داده و دوام حيات و زندگي خويشتن را در اين يافته است كه            

نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن اين دو پديده محسوس و معقول سزاوار عدل آفـرينش و محـق بـه                      
  » .ادامه زندگي سالم و متعالي باشد

   2ـ گزينه 2
شـود،    يهـا كـشيده مـ       ها در سـطح حتـي صـدم ثانيـه           وقتي رقابت «: به جمله اول پاراگراف سوم توجه كنيد      

 به طور دقيق ارزش تمرينات و نحوه استفاده حداكثر از            در پيروزي، نظر از تالش شخصي ورزشكار        صرف
هـاي علمـي و سـاير         قدرت و توان ورزشكار در تمرينات توسـط يـك مربـي آگـاه و بـا اسـتفاده از روش                    

  ـ گروه تربيت بدني 1391پاسخ سال 

  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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ريـزي صـحيح      رنامـه خصوصياتي كه يك مربي موفق بايد داشته باشد، از جمله اصول علمي تربيت بـدني، ب               
تمرينات به نحوي كه ورزشكار در روز مسابقه در حداكثر كيفيت بدني و توان مسابقه باشد، به طـور كامـل                     

يعني تالش شخصي ورزشكار، شرط الزم و اساسي بـراي موفقيـت در كنـار               » .روشن و غيرقابل انكار است    
  . شود كار نباشد، موفقيت كسب نمييعني اگر تالش شخصي ورزش. باشد مي) هاي علمي روش(ساير عوامل 

مسابقه در حداكثر كيفيت ورزشكار در روز «: زيرا مطابق جمله آخر پاراگراف سوم     . صحيح نيست ) 1(گزينه  
  » .بدني و توان مسابقه باشد

كشد، عالوه بـر      ها مي   زيرا مطابق پاراگراف سوم، در زماني كه رقابت به صدم ثانيه          . صحيح نيست ) 4(گزينه  
  . خصي، استفاده از علم ورزش و مربي با تجربه حائز اهميت استتالش ش

   4ـ گزينه 3
ورزش وجـود دارد،  هـاي كمـي و كيفـي     در جوامعي كـه نارسـايي     «: به پاراگراف ششم مراجعه كنيد    

رو است كه ورزش امروز در جوامع مترقي دنيا عالوه بـر         گير است و از اين      افتادگي آن جامعه نيز چشم      عقب
داشتي و نقش مهم آن در سالمت يك ملت به عنوان يك پديده اجتمـاعي و عامـل مهـم اقتـصادي                    اثرات به 

گيرد؛ به اين دليل كه ترقي دانش و فنـون و پيـشرفت تمـدن مـسايل                   مورد مطالعه و پژوهش علمي قرار مي      
شـده   نمـي اي به وجود آورده است كه در گذشته يا مورد نظر نبوده و يا آن كـه چنـدان تـوجهي بـه آن                           تازه

   ».است
  3ـ گزينه 4

هـا، تفـسيرها و       ها، تحقيق   ها، تفسيرها و همه اين تالش       ها، تحقيق   همه اين تالش  «: در پاراگراف ششم داريم   
هاي علمي در اين مدت بيش از دو قرن باعـث شـدند تربيـت بـدني بـه صـورت علـم                       تجربيات و آزمايش  

كه احتياج    براي اين «] 4[» .نعتي جنبه حياتي پيدا كند    اي درآمده و انجام ورزش براي مردم جوامع ص          جداگانه
  » . به نيروي انساني سالم بيش از هر زمان ديگر قابل لمس است جوامع كنوني،

   4ـ گزينه 5
���� I .شوند و مهـارت خـود را در    عالقمندان به ورزش با فراگيري علم ورزش، كمتر دچار آسيب مي

تا كمتر دچار آسـيب شـده و        «:  مطابق پاراگراف اول متن    .صحيح است  .دهند  رشته مربوطه افزايش مي   
  ».همچنين از طريق علم ورزش مهارت خود را در هر رشته ورزشي افزايش دهند

���� II .    كند افراد ورزشكار در رشته خود به مقـام بـاالتري دسـت               برگزاري مسابقات ورزشي كمك مي
  . صحيح نيست .يابند و به سطح دانش و آگاهي بيشتري برسند

���� III .            هـاي ورزشـي      آگاهي از برخي علوم اصول مكانيكي و بيومكانيكي در اجراي درست فعاليـت
در ورزش  «: بـر اسـاس جملـه آخـر پـاراگراف دوم          . صحيح است  .كند  توسط ورزشكار نقش ايفا مي    

ها وابـسته بـه رعايـت اصـول و قـوانيني علمـي متكـي بـر اصـول مكـانيكي و                         اجراي صحيح مهارت  
  » .تبيومكانيكي اس
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  دوممتن     
  : خالصه متن

مـردم  . را به كار بـرد    » سازي  فراهم«گيبسون براي توصيف عملكردهاي اشياي محيطي، واژه        : پاراگراف اول 
» مقياس بدني«براي نشان دادن    . سنجند، نه نسبت به شيء ميزان شده        اشياي محيطي را نسبت به خودشان مي      

  . بيرونيشود، نه ابعاد  از ابعاد دروني استفاده مي
مقياس اشياي محيطي نسبت به اندازه جثه فـرد         . ممكن است توانايي با تغيير فرد، تغيير كند       : پاراگراف دوم 

  . دهد به او امكان انجام كارهايي را كه قبالً برايش ممكن نبود، مي
  . در هر سني رسيدن به يك هدف حركتي بستگي به وضعيت فرد دارد: پاراگراف سوم

هاي گيبـسون افـراد بـا حركـت           طبق گفته . گيبسون ايده سيستم عصبي مركزي را رد كرد       : پاراگراف چهارم 
  . توانند به طور مستقيم محيط خود را درك كنند ها، سر و بدن مي دائمي چشم

پژوهشگران غالباً حركات دريافتي حيوانات را به عنـوان شـاهدي بـراي حمايـت از ايـده                  : پاراگراف پنجم 
  . كنند اك مستقيم مطرح ميگيبسون در زمينه ادر

  . شود شناختي به تازگي در تحقيقات رشد حركتي ديده مي تأثير ديدگاه بوم: پاراگراف ششم
 

   2ـ گزينه 6
در پاراگراف پـنجم و شـشم، مـتن در          . سازي را توضيح دهد     متن سعي دارد تا ديدگاه گيبسون درباره فراهم       

  . ده استهاي حركتي انسان و حيوان صحبت كر خصوص فعاليت
  1ـ گزينه 7
� I.          ،دهنـد    مقياس بدني را به خوبي نـشان مـي          ابعاد دروني و بيروني كه متناسب با اندازه بدن باشند . 

از ابعـاد   » مقيـاس بـدني   «بـراي نـشان دادن      «: به آخرين جمله پاراگراف اول توجه كنيد      . صحيح نيست 
  » .شود نه ابعاد بيروني دروني استفاده مي

� II . صـحيح  . داننـد  اي بر درستي ايده گيبسون مي      كات دريافتي حيوانات نظير شكار را ادله      برخي، حر
پژوهـشگران غالبـاً حركـات دريـافتي        «. در پاراگراف پنجم متن به اين موضوع اشـاره شـده اسـت            . است

كننـد؛    حيوانات را به عنوان شاهدي براي حمايت از ايده گيبسون در زمينه ادراك مـستقيم مطـرح مـي                  
تواننـد    تواند باال بپرد و توپ يا استخواني را در هوا بگيرد و بعضي از حشرات مـي                  مثال، سگ مي  براي  

  ».به شكار خود ضربه بزنند
� III .                 تـوان در     رشد ادراك و رشد حركت بايد با يكديگر مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرنـد و نمـي

پـاراگراف دوم و    .  صـحيح اسـت    .دحالي كه محيط اطراف فرد ناديده گرفته شده، او را بررسي كـر            
  . سوم در تأييد اين موضوع صحبت كرده است

  .  صحيح نيست(I)لذا فقط گزاره 
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  4ـ گزينه 8
 پـاراگراف   كنـد؟   حركات دريافتي حيوانات چرا ايده گيبسون در زمينه ادراك مستقيم را تأييد مي            ) 1 ����

  . پنجم در پاسخ به اين سؤال آمده است
در هاي سني مختلف كـدام اسـت؟          يبسون براي آموزش نوجوانان و جوانان رده      هاي گ   فوايد ايده ) 2 ����

معناي ضمني آن اين است كه مـردم اشـياي   «. اواسط پاراگراف اول به اين سؤال پاسخ داده شده است  
  » .سنجند، نه نسبت به شيء ميزان شده محيطي را نسبت به خودشان مي

وب بيسبال ويژه بزرگـساالن بـه تـوپ ضـربه بزنـد             تواند با چ    معناي ضمني آن كه كودك نمي     ) 3 ����
در هر سني رسيدن بـه يـك هـدف حركتـي            «. در پاراگراف سوم به اين سؤال پرداخته است        چيست؟

  » .بستگي به وضعيت فرد دارد
هايي كه مناسب با قد اغلب بزرگساالن است امكان دارد براي سالمند كه آرتروز دارد،                 كه پله  اين) 4 ����

  .  براي اين سؤال در متن، پاسخي ارائه نشده استاي است؟ د، مؤيد چه نكتهخيلي بلند باش
   3ـ گزينه 9

  . بهترين محل براي قرار گرفتن اين جمله است] 1[محل 
 توانـد   كودك نمي  كند، ليكن   ه زدن به توپ را فراهم مي      بچوب بيسبال براي ورزشكار بزرگسال فرصت ضر      «

بنابراين رابطه بين فـرد و محـيط چنـان در هـم آميختـه شـده اسـت كـه                     «. اين كار را با آن انجام دهد      
مـردم اشـياي محيطـي را       معناي ضمني آن اين است كـه         ».كند  هاي فرد، معاني اشيا را تعريف مي        خصلت

  . )1990كونزاك، (سنجند، نه نسبت به شيء ميزان شده  نسبت به خودشان مي
   2ـ گزينه 10

شناختي به تازگي در تحقيقات رشد حركتـي          تأثير ديدگاه بوم  «: جه كنيد به اولين جمله پاراگراف ششم تو     
  » .شود ديده مي

  سوممتن 
  : خالصه متن

هـاي اعـضاي تـيم        هاي رهبر، و ويژگي     هاي موقعيتي، ويژگي    رفتار مربيان تحت تأثير ويژگي    : پاراگراف اول 
هـاي ورزشـي       ميان مربيـان و تـيم      هاي مربيگري متفاوت در     در تحقيقات بسيار زيادي وجود سبك     . باشد  مي

  . مختلف نشان داده شده است
داري مـشاهده شـده    گرا و موفقيت ورزشكاران رابطه مثبت و معنـي        بين سبك رهبري تحول   : پاراگراف دوم 

  . اند داري بين رفتار مربيان و انسجام گروهي گزارش كرده همچنين رابطه مثبت و معني. است
 

   انسجام     عملكرد  : )2000(و تحقيقات گري: پاراگراف سوم
 

   انسجام     عملكرد :                    ساير تحقيقات

 دار تأثير معني

 ناچيزتأثير 
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   4ـ گزينه 11
  . در ابتداي پاراگراف اول به اين موضوع پرداخته است. صحيح است) 1( گزينه �
  . صحيح است» ...برخي بر اين باورند«: چون گفته است. صحيح است) 2( گزينه �
  . ابتداي پاراگراف دوم به اين موضوع پرداخته است. تصحيح اس) 3( گزينه �
زيرا در متن اشاره نشده است كه كدام ويژگـي، تـأثير بيـشتري بـر روي رفتـار                   . صحيح نيست ) 4( گزينه   �

  . مربيان دارد
  1ـ گزينه 12

وم در قـسمت د . را بررسي كرده اسـت » سبك رهبري     موفقيت ورزشكاران   «ابتداي پاراگراف دوم رابطه     
  .  گزارش شده است»   انسجام گروهي  رفتار مربيان «پاراگراف، رابطه 

    1ـ گزينه 13
اي بيـشتر از      مربيـان فوتبـال حرفـه     «: به جمالت انتهايي پاراگراف اول دقت كنيد      . صحيح است ) 1(گزينه  

ين پاراگراف   و در آخرين جمله هم     ».كنند  رفتار آموزش و تمرين و كمتر از رفتار دموكراتيك استفاده مي          
هاي رهبري آمرانه     مربيان جودو، فوتبال و بيسبال بيشتر از سبك       «: اشاره دارد به سبك مربيگري در بيسبال      

  » .جويند بهره مي
  . ها پاسخ نداده است و به بررسي دليل و علت روابط مطرح شده در متن نپرداخته است متن به ساير پرسش

   1ـ گزينه 14
اما اشكال اساسي مقاله آن است كه بـيش         . نوان ايرادي براي متن در نظر گرفته شود       تواند به ع     مورد مي  4هر  

  . از حد به بررسي نتايج تحقيقات پيشين پرداخته است
و بررسي ارتبـاط تحقيقـات پيـشين بـا     ) 2رد گزينه (توجه كنيد كه در مقدمه مقاله علمي به مباحث تحليلي     

  . شود  نميپرداخته) 4رد گزينه (موضوع تحقيق مقاله 
  1ـ گزينه 15

  :  به رابطه زير معتقد است)2000(مطابق پاراگراف سوم، گريو 
 

       انسجام    عملكرد 
  

  
  

   4ـ گزينه 16
  : در صورت مسأله آمده است

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

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

 دار تأثير معني

 ناچيزتأثير 

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

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

  . كه با ساختار منطقي متن سؤال متفاوت است» . استB شرط الزم براي Aبنابراين .  هستندBها، Aتمام «
  : باشد ير ميساختار منطقي اين گزينه به صورت ز. نادرست است) 3(گزينه 

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

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

  . متن به دنبال بيان دليلي براي كمبود معلم در مدارس است
  : پذيرد متن رابطه علت و معلولي زير را مي

  ����  كمبود معلم در مدارس               ⇐⇐⇐⇐حقوق و شرايط نامناسب كار  
  : كند علت و معلولي زير را رد ميو رابطه 

  ����  كمبود معلم در مدارس      ⇐⇐⇐⇐ضوابط پيچيده و مشكل استخدامي  
  : پردازيم ها مي حال به بررسي گزينه

صحيح است، زيرا حقوق كم و شرايط نامساعد كار را علت اصلي ترك شغل و در نتيجه كمبود ) 1(گزينه 
  . داند معلم مي

  .  ندارد، زيرا در متن درخصوص سطح سواد معلمان صحبتي نشده استارتباطي به متن) 2(گزينه 
غلط است، زيرا ضوابط پيچيده و مشكل استخدامي را عامل اصلي كمبود معلم در مدارس ) 3(گزينه  

  . كند داند، در حالي كه خالف ادعاي متن است و متن را تضعيف مي مي
در . داند تخدامي را علت كمبود معلم در مدارس ميغلط است، زيرا ضوابط پيچيده و مشكل اس) 4(گزينه 

  . كند، نه تقويت واقع اين گزينه متن را تضعيف مي
 

خواه، محمد وكيلي؛ انتشارات      استعداد تحصيلي دكتري؛ هادي مسيح    «تري از متن، در كتاب       ترجمه مناسب : تذكر

  . ارائه شده است»  قياسيتقويت استداللكتابخانه فرهنگ؛ فصل اول، درس 

 

 

   1ـ گزينه 18
  : خالصه متن به شرح زير است

  . شود   انتخاب غلط تشك، باعث مشكالت دايم در بخش زندگي ناخودآگاه مي•
  . در عبارت فوق، منظور از زندگي ناخودآگاه مشخص نيست
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زندگي «بريم كه منظور نويسنده از   درست است، زيرا از جمله آخر متن به اين نكته پي مي1گزينه 
  . شود ، نصف عمر است كه در خواب سپري مي»ودآگاهناخ

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

خر روشن نيست تا جمله آ» ناخودآگاه« نادرست است، زيرا اصوالً تا قبل از جمله آخر، مفهوم 3گزينه 
  . تأثيري در رد يا قبول آن داشته باشد

  .  نادرست است، زيرا مطابق توضيح داده شده، جمله آخر به بحث متن مربوط است4گزينه 
   4ـ گزينه 19

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

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

  . يت نيستندنادرست است، زيرا سياستمداران و سناتورهاي رومي الزاماً فاقد صالح) 1(گزينه 
  : نادرست است، اين گزينه به شكل زير بايد اصالح شود) 2(گزينه 

  » . آن گروه نيز صادق استكلگمان بر آن دارد كه هر چيز كه در مورد گروهي صدق كند، درباره «
  . نادرست است، زيرا ارتباطي با موضوع بحث ندارد) 3(گزينه 
  . كند  قالبي انديشيدن اشاره ميدرست است، زيرا به درستي به خطاي) 4(گزينه 

   2ـ گزينه 20
  : توان به شكل زير بيان نمود خالصه متن را مي

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

 داخل كوه فشار
  ⇐  در حال زياد شدن

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

 

 متري محل جريان مواد مذاب 100روستاهايي كه تا   ⇐
  .در سال گذشته قرار دارند، بايد از سكنه خالي شوند

  :  فرض پنهان مهم وجود دارد2در استدالل فوق، 
  .  داشتهاي آتشفشاني، همچنان ادامه خواهد ـ روند رو به افزايش فعاليت1
 متري محل جريان مواد مذاب      100 تا شعاع    حداكثرـ در فوران عظيمي كه پيش رو است، مواد مذاب           2

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

  . ان مواد مذاب آتشفشاني را مالك تخليه ساكنه قرار داد دامنه فورحداكثرخسارات جاني بايد 
  . كند درست است، زيرا يكي از مفروضات پنهان متن را بيان مي) 2(گزينه 
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  . شود نادرست است، زيرا از متن چنين برداشتي نمي) 3(گزينه 
  .  يك روستا از سكنه خالي خواهد شد، نهروستاهانادرست است، زيرا در متن آمده است كه ) 4(گزينه 

   2ـ گزينه 21
هـاي    دليل را به شرح زير براي زياد بودن خطر دستبرد زدن به كساني كه در شب هنگام در خيابان    3در متن   

  : كنند، ذكر كرده است مركزي تردد مي
  ـ تنها بودن اين افراد 1
  . ـ احتمال بيشتر حمله دزدان در شب2
  بت به ساير نقاط شهر هاي مركزي شهر نس خيزتر بودن خيابان ـ جرم3

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

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

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

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

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

  . ساير نقاط شهر مقايسه شده نه با حومه شهر نادرست است، زيرا مناطق مركزي شهر با  )4(گزينه 
  .  اطمينان پيدا كرد2توان از درستي گزينه  ها هم مي در اين سؤال با كمك تكنيك قطعيت گزاره: نكته

  . ها بيشتر است  از ساير گزينهفقط به دليل كلمه 2 قطعيت گزينه
  3ـ گزينه 22

  : شوند اي مي هاي حرفه كنند و وارد ليگ  دليل دانشگاه را ترك مي2هاي فوتبال به  ستارهمطابق متن، 
  ـ تمايل به پول درآوردن 1
  ـ استفاده از شهرت براي ايجاد تغيير مثبت 2

  : زير خالصه كردتوان استدالل متن را به صورت  پس مي
  
  
  
  
  

 ستاره فوتبال بودن

 تمايل به پول درآوردن

 تمايل به ايجاد تغيير مثبت در جهان

 اي هاي حرفه ترك دانشگاه و ورود به ليگ
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تمايل بـه ايجـاد تغييـر       ( كه در زمان ورود به دانشگاه، شرط سوم          xبر اساس اين استدالل، در مورد شخص        
تـرك دانـشگاه و   (كـرد، نتيجـه اسـتدالل      ، فوتبال بازي مي    xگيرد كه اگر      را دارد، نتيجه مي   ) مثبت در جهان  

  : هاي زير است دالل مبتني بر فرضاين است. شد حاصل مي) اي هاي حرفه ورود به ليگ
  .  تمايل به پول درآوردن داردxـ 1
  .  فوتبال بازي كند، ستاره فوتبال خواهد شدxـ صرف اينكه 2
  .  در زمان ورود به دانشگاه دارد، پايدار خواهد ماندxـ انگيزه ايجاد تغيير مثبت در جهان كه 3
  . كند  در حال حاضر فوتبال بازي نميxـ 4

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

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

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

  . شود به رد نتيجه نمي
   2ـ گزينه 23

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

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

 درست است، زيرا مطابق متن و بنا به نظر بسياري از بيماران، رابطـه همدردانـه ميـان درمـانگر و                      )2(گزينه  
 بهبود سالمت روحي بيمار است، بنابراين در صورت عـدم اسـتفاده از ايـن رابطـه، يـك                    عامل اصلي بيمار،  

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

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

شان سالمت خود را كامالً به دسـت آورنـد و             از طرفي ممكن است برخي بيماران بعد از اتمام روان درماني          
  . نيازي به تداوم ارتباط با درمانگر نداشته باشند
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   1ـ گزينه 24
توان به آينده تعميم داد و در ادامه          روند گذشته را الزاماً نمي    : كند  اشاره مي در متن به يك انتقاد قابل قبول        

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

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

  : باشد ساختار منطقي متن به شرح زير مي
  
  
  
  
  
  
  

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

  : يعني
~ :  قاعده عكس نقيضمطابق S, ~ T ~ R⇒⇒⇒⇒  

  : يعني
  
  
  
  
  

  : از طرفي، داريم
P , ~ R Q⇒⇒⇒⇒ ∗  

  بودجه اضافي دولت
S 

  توجه يي بيمدير اجرا
T 

 يا

  حاميان مالي آينده 
  خوبي دارند 

Q 

 يا

حاميان مالي از 
  ماليات معاف هستند

R 

دريافت كمك توسط 
  از حاميان » الف«موسسه 

)P( 

  توجه نبودن مدير اجرايي دولت بي

  عدم بودجه اضافي دولت

  ⇒⇒⇒⇒  عدم معافيت مالياتي حاميان مالي  و
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  :  را خواهيم داشت كه طبق قاعده عكس نقيضQ ~در غير اين صورت 
~ Q , ~ R ~ P⇒⇒⇒⇒  

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

  
  
  
  

 

 

 

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

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

   3ـ گزينه 26
  : از متن نتايج زير قابل استخراج است

  . گيرد  هفته اول را مرخصي مي2مرد يكي از ) 1
  . تواند مرخصي بگيرد زن هفته دوم را مي) 2
  . سفر به مشهد خواهد بودسفر به كيش قطعاً بعد از ) 4

,
←←←←

4 3
  . سفر مشترك قطعاً به كيش نخواهد بود) 5   

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

←←←←
6 4

  . مرد قطعاً به كيش سفر نخواهد كرد) 7   
,

←←←←
4 2

  . ش سفر نخواهد كردزن قطعاً به كي) 8   
  . مرد به تنهايي به مشهد سفر نخواهد كرد) 9

,
←←←←

9   . نخواهد رفت) سفر تنهايي(مرد قطعاً به تعطيالت جداگانه ) 10   7
  : بنابراين نتيجه اين است كه 

  » .روند زن و مرد در هفته دوم با هم به سفر مشهد مي«) 11
  7يجه بند نت: درست است) 1(گزينه 
  11نتيجه بند : درست است) 2(گزينه 
  .  است11در تناقض با نتيجه بند : نادرست است) 3(گزينه 

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

  »الف«يافت كمك توسط مؤسسه در

  عدم معافيت مالياتي حاميان مالي

  ⇒⇒⇒⇒  حاميان مالي آينده خوبي دارند  و
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، 2مطابق بند . (اين زن و مرد تنها در هفته دوم تعطيالت را با هم به سر خواهند برد   : درست است ) 4(گزينه  
  .) تواند مرخصي بگيرد زن هفته اول را نمي

  . توان از متن نتيجه گرفت ا نمير) 3(لذا عبارت گزينه 
  1ـ گزينه 27

 جامعـه آمـاري     2 جامعه آماري مختلف بيان شـده اسـت و ارتبـاط ميـان               2 گزاره در مورد     2در متن   
  . مشخص نشده است

ها را بـه هـم        توان ويژگي آن    درست است، زيرا الزاماً دو جامعه آماري بر هم منطبق نيستند و نمي            ) 1(گزينه  
 جامعه آماري متفاوت از هم باشند، نسبت دادن ارتباط ساعت كـاري             2اين چنانچه اعضاء اين     بنابر. ربط داد 
  . آور دانستن شغل نادرست خواهد بود و مالل
  . شود  در اين دو گروه از متن نتيجه نميعاليق دوگانهنادرست است، زيرا وجود ) 2(گزينه 
كند ولي بر اين باور است كه         تيجه متن را تأييد مي    نادرست است، زيرا اين گزينه به طور ضمني ن        ) 3(گزينه  

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

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

  .) كنند مي
   2ـ گزينه 28

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

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

  . است
ت، زيرا در متن به صراحت انگيزه آمدن موجودات ناشناخته بـه كـره زمـين، حملـه و                   درست اس ) 2(گزينه  

  . مطالعه روي نوع بشر ذكر شده است
اي نشده كه موجودات فضايي در مطالعـه خـود بـه دنبـال چـه                  زيرا در متن اشاره   . نادرست است ) 3(گزينه  

  . شان به همراه دارد يا خيراطالعاتي هستند و اين كه آيا اين تحقيقات اطالعات باارزش براي
  . شود نادرست است، زيرا از متن نتيجه نمي) 4(گزينه 

   4ـ گزينه 29
  : باشد  گزاره زير مي4خالصه متن شامل 

  .  خوشبختي خانوادهشرط الزمالف ـ حداقل چها بار در هفته با هم شام خوردن، 
 روال مـنظم  شرط الزماي با هم بودن، ب ـ نداشتن برنامه پرمشغله اعضاء خانواده يا اختصاص زمان بر 

  با هم شام خوردن 
   خوشبختي خانوادهشرط الزمج ـ خوشبختي اعضاء خانواده، 
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   خوشبختي افراد شرط الزم، )داشتن برنامه پرمشغله(د ـ كار كردن 
  : توان ساختار استدالل متن را به شكل زير ترسيم كرد پس مي

  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

 

 

  

  

  
  

كامالً نادرست است، زيرا طبق متن خوشبختي فردي اعضاء خانواده، شـرط خوشـبختي خـانواده                ) 1(گزينه  
  . است

اده و در نتيجـه     نادرست است، زيرا طبق متن پرمشغله بودن، شرط الزم خوشبختي اعـضاء خـانو             ) 2(گزينه  
  . شرط الزم خوشبختي خانواده است

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

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

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

  . هستندAها، Cبرخي 
  . هستندBها، Cبرخي   ⇐

بخت خانواده خوش
(P) 

  نداشتن برنامه پرمشغله اعضاء خانواده 
(R) 

 يا

  اختصاص زمان براي با هم بودن 
(S) 

 يا

  پرمشغله بودن اعضاء خانواده
(~R) 

⇐ 

⇐ 

   بار در هفته 4حداقل 
  با هم شام خوردن 

(Q) 

  و

  خوشبختي اعضاء خانواده
(T) 

⇐ 

خانواده خوشبخت 
(P) 

  صاص زمان براي با هم بودن اخت
(S) 

  پرمشغله بودن اعضاء خانواده
(~R) 

⇐ 

⇐ 

   بار در هفته 4حداقل 
  با هم شام خوردن 

(Q) 

  و

  خوشبختي اعضاء خانواده
(T) 

⇐ 
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  . نادرست است) 1(گزينه 

  . هستندBها، Aفقط 

  .ستند نيBها، Cبرخي 
  . هستندCها، Aبرخي   ⇐

  . نادرست است) 2(گزينه 

  .  هستندBها، A فقط •

  .  هستندAها، C برخي •

  . هستندBها، Aفقط 

  . هستندBها، Cبرخي 
 . هستندAها، Cبرخي   ⇐

  . نادرست است) 3(گزينه 

  . هستندBها، Aفقط 

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

  . درست است) 4(گزينه 

  . هستندBها، Aفقط 

  . هستندAها، Cبرخي 
  . هستندBها، Cبرخي   ⇐

  
 

 

   37 تا 31تحليل سؤاالت    
 

   :شرايط مسأله
  .  كاشته نشده است2، محصول شماره Dدر قطعه ) 1(
  . اده نشده است استف2، از كود درجه Dدر قطعه ) 2(
  .  استفاده شده است3 يا 2 كود 3براي محصول شماره ) 3(
  . اند  در قطعات مجاور هم كاشته شده4 و 1محصوالت شماره ) 4(
  .  استفاده شده است3، از كود درجه Cدر قطعه ) 5(
  . ، كاشته نشده است1 محصول Cدر قطعه ) 6(

  پاسخ سؤاالت تحليلي

  .  هستندBها، C برخي ⇐⇐⇐⇐
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  .  استفاده شده است4 يا 1 از كود درجه D در قطعه ⇐) 2(و ) 5(از  :)7(
  : توان در جدول زير خالصه كرد اطالعات مسأله را مي

                D C B A قطعه زمين  
  نوع محصول      4يا3يا2  4يا3يا1    3    1  4    4  1

  درجه كود      3  4يا1    3يا2            
 

 اصـلي وارد كـرد را موقتـاً در سـمت راسـت              ن در جـدول   اتو  در باال برخي اطالعات كه در اين مرحله نمي        
  . ايم جدول آورده

 يك جورجين است كه بايد      شبيهدر واقع مسأله    .  بعدي، با درجه آزادي محدود است      2مسأله از نوع چينش     
  . توانيم قرار دهيم ببينيم قطعات اطالعاتي سمت راست در كجاي جدول سمت چپ مي

   3ـ گزينه 31
  : شود ورت زير خالصه مياطالعات موجود مسأله به ص

                    D C B A قطعه زمين  
  نوع محصول      3  4يا1    3    2    1  4    4  1

  درجه كود      3  4يا1    3    2            
 

 استفاده شده است     2، كود   2مطابق فرض مسأله براي محصول      
( )

⇐

3

   اسـتفاده   3 قطعاً كـود     3 براي محصول    
  

  .گيرد  قرار مي3 محصول و كود شماره C  در قطعه         شده است 
 نيز، كود   2هر چند براي محصول شماره      .  شماره محصول و درجه كود يكي است        قطعاً   Cبنابراين در قطعه    

 استفاده شده و در نتيجه شماره و درجه كود يكي است اما مشخص نيست كه در كدام قطعـه قـرار                      2درجه  
بنـابراين فقـط در     . باشـد    هم الزاماً شماره محصول و درجه كود يكي نمـي          D در مورد قطعه شماره   . گيرد  مي

  .  شماره محصول و درجه كود يكي استلزوماً Cقطعه 
   4ـ گزينه 32

 2 و كـود درجـه       3 محـصول شـماره      ⇐ مربوط به يك قطعه نيـستند      3  و كود درجه      3محصول شماره   
  . مربوط به يك قطعه هستند

  .  صحيح است4بنابراين گزينه 
   2ـ گزينه 33

 اسـتفاده   3، كـود    3 براي محصول شماره     ⇐ استفاده شده باشد     2، كود درجه    4اگر براي محصول شماره     
( )

⇐

7

  : در اين حالت داريم.  كاشته شده است1، محصول شماره D در قطعه 

  

  

 6 و 5

)3( 

)3( 
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        D C B A قطعه زمين  
  نوع محصول      3  1    4    2

  درجه كود      3  4يا1    2    4يا1
 

، 1در هر حالت در مورد درجه كود محصول شـماره     .  حالت وجود دارد   2،  4در مورد قطعه محصول شماره      
  .  حالت قابل تصور است4 حالت وجود دارد، بنابراين در مجموع 2

   1گزينه ـ 34

ه شده است     استفاد Aدر قطعه    1كود درجه   
( )

⇐

7

.  اسـتفاده شـده اسـت   4 كود درجـه  D در قطعه  
( )

⇐

3

 در 

 كاشته نشده است 3 محصول Dقطعه 
( )

⇐

1

  .  كاشته شده است4 يا 1 محصول D در قطعه 
  1ـ گزينه 35

 شده    استفاده 4 از كود درجه     2براي محصول شماره    
( )

⇐

7

 اسـتفاده شـده اسـت    1 از كود درجه D در قطعه    
( )

⇐

5

 كاشته نشده است     2 محصول شماره    C در قطعه    
( )

⇐

5

 كاشت شده   4 يا   3 محصول شماره    C در قطعه    
  : مطابق جدول زير است خالصه اطالعات. است

                    D C B A قطعه زمين  
  نوع محصول      4يا3  4يا3يا1    3    2    1  4    4  1

  درجه كود      3  1    3يا2    4            
 

  . توانيم به طور قطع محصول كاشته شده در هيچ يك از قطعات را مشخص كرد با اين اطالعات نمي
  3ـ گزينه 36

اند       كاشته شده  D و   A در قطعات    2 و   1محصوالت شماره   
( )

⇐

1

 و محصول   D در قطعه    1  محصول شماره     
  : در اين حالت داريم.  كاشته شده استA در قطعه 2شماره 

 باشد   4تواند شماره      نمي Cمحصول قطعه    محصول قطعه    ⇐) 4(
( )

⇐

6

.  اسـت  3 شـماره    C محصول قطعـه     
  .  اطمينان داريم3وع محصول و درجه كود تنها از يكسان بودن ن

D C B A قطعه زمين  
  نوع محصول  2  4  3  1

  درجه كود      3  4 يا 1
  ؟ـ گزينه 37

شماره هيچ محصولي با درجه كود مورد استفاده آن يكسان نيـست               
( )

⇐

3

 2 كـود درجـه   3  بـراي محـصول   

شود  استفاده مي
( )

⇐

2

   4شود يا محصول   كاشته مي1 يا محول D در قطعه 
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  . شود  كاشته مي2 قطعاً محصول C در قطعه ⇐شود   كاشت نمي4 قطعاً محصول C  در قطعه ⇐) 4(

                D C B A قطعه زمين  
  شماره محصول      2  4 يا 1    3    1  4    4  1

  درجه كود      3  4 يا 1    2            
 

  3هاي ممكن براي محصول شماره  حالت
  :  حالت داريم2، در اين صورت A در قطعه 3محصول شماره ) 1

  D در قطعه 1 با كود درجه 4محصول  / B در قطعه 4 با كود درجه 1 محصول �   
  Dعه  در قط4 با كود درجه 1محصول  / B در قطعه 1 با كود درجه 4محصول  �   
  :  حالت داريم2، در اين صورت B در قطعه 3محصول شماره ) 2

  D در قطعه 1 با كود درجه 4محصول  / A در قطعه 4 با كود درجه 1 محصول �   
  D در قطعه 4 با كود درجه 1محصول  / A در قطعه 1 با كود درجه 4 محصول �   

  .  حالت قابل تصور است4بنابراين در كل 
 

   45 تا 38تحليل سؤاالت 
 

  بررسي قيود مسأله 
  . وزن نيستند  همH و B ،Fهيچ دو نفري از ) 1(

B F B H F HW W , W W , W W≠ ≠ ≠  

)2 (G دقيقاً پشت سر Bاست  .  
  
  
)3 (D دقيقاً جلوي Fاست  .  
  
  
  
)4 (F از Cتر و از   سبكDتر است  سنگين .  

D F CW W W< <  

  
  : يمگير  نتيجه مي4از قيد ) 5(

  DW = 20 kg10  يا   

  FW = 30 kg20  يا   

  CW = 40 kg30  يا   

B 

G 

D 

F 
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G.      شود  ميG و A، نوبت kg 40بالفاصله بعد از كودكان ) 6( AW W= ⇐   
  
BW: گيريم نتيجه مي) 6(و ) 2(از دو قيد ) 7( kg= 40  

  1ـ گزينه 38
  . توانيم ترتيب برخي افراد را به صورت زير نمايش دهيم ، مي5با توجه به فرض سؤال و نيز قيد 

kg40  kg40  

A G 

H  

  : باشد  به شرح زير ميF و Dممكن براي محل قرار گرفتن ، تنها حالت )3(از طرفي با توجه به قيد 

kg40  kg40  

A G 

H D 

 F 

  : توان در جدول زير خالصه كرد اطالعات موجود را مي) 5(با توجه به نتيجه 
  .توانند سوار االكلنگ شوند  ميG و A است و بعد از او kg40  قطعاCًروشن است كه وزن 

  ترتيب  وزن  نفر اول  نفر دوم
B  C 40  1  

G A   2  

D H   3  

F    4  

   3 و 1ـ گزينه 39
گيـريم   نتيجـه مـي  ) 6(توجه به قيـد  سوار االكلنگ شده باشند، با  كيلوگرمي 10اگر در اولين نوبت، كودكان     

  . كيلوگرم يا در نوبت دوم قرار دارند يا در نوبت سوم 40دكان كو
  كيلوگرمي در نوبت دوم  40كودكان : حالت اول ����

)6 (⇐ A و G در نوبت چهارم   
)2 (⇐ B نوبت سوم در  
) 3( اين نتيجه با قيـد  ⇐.  قطعاً در نوبت چهارم قرار دارد Fيلوگرم، پس    ك 30 يا   20 برابر   F وزن   ⇐) 5(

  . ناپذير است مسأله در تناقض است پس اين حالت امكان
  ترتيب  وزن  نفر اول  نفر دوم
   kg10  1  

B   kg 40  2  

G  A   3  

F    4  

  

G      A 
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   كيلوگرمي در نوبت سوم 40كودكان : حالت دوم ����
)6 (⇐ A و G در نوبت چهارم   
)2 (⇐ Bدر نوبت سوم   
 قطعاً در نوبـت دوم       F كيلوگرم است، بنابراين با توجه به اطالعات موجود،          30 يا   20 برابر   F وزن   ⇐) 5(

قرار دارد 
( )

⇐

3

  D قطعاً درن وبت اول قرار دارد  .  
  ترتيب  وزن  نفر اول  نفر دوم

D H  kg10  1  

F     2  

B    kg40  3  

G  A   4  

 10 قطعاً در نوبت اول قـرار دارد و وزنـش برابـر    H باشد، پس G يا Bوزن  تواند هم  نميH چون  ⇐) 1(

  . كيلوگرم است
  . قطعاً صحيح هستند3 و 1هاي   حاصل، گزينهبنابراين با توجه به اطالعات

   3ـ گزينه 40

)3 (⇐ D   ًنوبت آخر نيست، بنابراين وزن       قطعاD كيلـوگرم باشـد      10توانـد      نمي 
( )

⇐

5

 20 برابـر    D  وزن    
 نيـز   Bوزن  ) 7(از طرفي طبق نتيجـه      .  كيلوگرم است  40 برابر   C كيلوگرم و وزن     30 برابر   Fكيلوگرم، وزن   

  . باشد  كيلوگرم مي10 برابر B و Fبنابراين اختالف وزن .  كيلوگرم است40

  ترتيب  وزن  فرد اول  فرد دوم 
     1  

     2  

      3  

   kg10  4  

   2ـ گزينه 41
شـوند يـا در نوبـت         وار االكلنگ مي   كيلوگرمي يا در نوبت اول س      30گيريم، افراد     از صورت سؤال نتيجه مي    

  دوم 
)6 (A   و G         30 افـراد    ⇐.  كيلوگرمي قطعـاً در نوبـت اول هـستند         40 در نوبت دوم قرار دارند و كودكان 

  . كيلوگرمي در نوبت دوم قرار دارند
)7 (Bقطعاً در نوبت اول قرار دارد  .  

)1 (F    د قطعاً در نوبت چهارم قرار دار .
( )

⇐

5

 كيلـوگرمي در  10 كودكان ⇐ كيلوگرم است 20 برابر F  وزن 
  . نوبت سوم قرار دارند
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  ترتيب  وزن  فرد اول  فرد دوم 
 B 40  1  

G A 30  2  

  H 10  3  

  F 20  4  

   4ـ گزينه 42
  : شود يها در ادامه بررسي م پذيري هر يك از گزينه امكان

   20، 40، 30، 10: ها ترتيب وزن: 1بررسي گزينه  ••••
)6 (⇐ A و Gدر نوبت چهارم قرار دارند  .  
)5 (⇐ FW kg= DW و 30 kg=10 و CW kg= 40  
)7 (⇐ BW kg= 40  
)1 (⇐ HW kg=10  

، يـك   1بنابراين گزينه   . گيرد   كيلوگرم وزن دارد و در نوبت دوم قرار مي         E 20 تنها فرد باقيمانده، يعني      ⇐
  . پذير است حالت امكان

  ترتيب  وزن  نفر اول   منفر دو
H D  10  1  

E F 30  2  

C B 40  3  

A  G 20  4  

   10، 40، 30، 20 :ها ترتيب وزن: 2بررسي گزينه  ••••

)6 (A و Gدر نوبت چهارم قرار دارند  .  
)7 (Bدر نوبت سوم قرار دارد  .  

)5 (
( )

DW kg⇐ =

3

20Fدر نوبت دوم قرار دارد  .  
( )

CW kg⇐ = ⇐

5

40 Cدر نوبت سوم قرار دارد  .  
)1 (H   تواند باشد   در نوبت دوم نمي⇐ H تنهـا فـرد باقيمانـده يعنـي     ⇐.  در نوبت اول قـرار دارد E در 

  . پذير است  نيز يك حالت امكان2راين گزينه ببنا. نوبت دوم قرار دارد
  ترتيب  وزن   نفر اول  نفر دوم

H D 20  1  

E F 30  2  

C B 40  3  

A G 10  4  

  30، 20، 10، 40: ها ترتيب وزن: 3بررسي گزينه  ••••
)7 (Bدر نوبت اول قرار دارد  .  
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)6 (A و Gدر نوبت دوم قرار دارند  .  
)5 (DD W kg⇐ =   .  در نوبت سوم قرار دارد20

     FF W kg⇐ =   . نوبت چهارم قرار دارد در 30
     CC W kg⇐ =   .  در نوبت اول قرار دارد40

)1 (H تواند در نوبت چهارم قرار گيرد          نمي⇐ H     تنها فرد باقيمانده يعني      ⇐.  در نوبت سوم قرار دارد E 
  . است پذير  نيز يك حالت امكان3راين گزينه در نوبت چهارم قرار دارد، بناب

  ترتيب  وزن  نفر اول   نفر دوم
C B 40  1  

A G 10  2  

H D 20  3  

  F 30  4  

   40، 30، 20، 40: ها ترتيب وزن: 4بررسي گزينه  ••••
)7 (Bدر نوبت اول قرار دارد  .  
)6 (G , Aدر نوبت دوم قرار دارند  .  
)5 (DD W⇐  Fزيـرا   . در تناقض اسـت   ) 3( اين حالت با قيد      ⇐گيرد    نوبت چهارم قرار مي    در   10=

  . ناپذير است  يك حالت امكان4پس گزينه .  باشدDتواند بعد از  نمي
  ترتيب  وزن  نفر اول   نفر دوم

 B 40  1  

A G 20  2  

  30  3  

  D 10  4  

  1ـ گزينه 43
 قطعـاً نادرسـت هـستند و    4 و 3، 2هـاي    ايستاده باشد، بنابراين گزينهFاند بعد از    تو   نمي D،  )3(با توجه به    

  . بريم  پي مي1بدون بررسي بيشتر به درستي گزينه 
   1ـ گزينه 44

 كيلوگرم است F ،20وزن 
( )

⇐

5

  .  كيلوگرم استD ،10 وزن 

Fآخر صف است   نفر 
( )

⇐

3

 Dد ر نوبت سوم قرار دارد  .  
)6 (⇐ G   و A توانند در نوبت اول باشند         نمي⇐ G   و A       در نوبت دوم قـرار دارنـد  .⇐ B    در نوبـت 

  . اول قرار دارد
)6 (G و Aكيلوگرم وزن داشته باشند 40توانند   نمي ⇐ G و A 30كيلوگرم وزن دارند  .  
)1 (Hتواند در نوبت اول يا چهارم قرار گيرد   نمي⇐ Hدر نوبت سوم قرار دارد  .  
  .  در نوبت اول قرار داردC ⇐ كيلوگرم است C 40وزن ) 5(
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  .  نادرست است1بنابراين تنها گزينه .  در نوبت چهارم قرار داردEني تنها فرد باقيمانده يع
  ترتيب  وزن  نفر اول   نفر دوم

C B 40  1  

A G 30  2  

H D 10  3  

E F 20  4  

   4ـ گزينه 45
  .  كيلوگرم يا در نوبت دوم قرار دارند يا در نوبت سوم40كودكان با وزن 

  .  كيلوگرمي در نوبت سوم قرار دارند30 كودكان ⇐  كيلوگرمي در نوبت دوم40كودكان : حالت اول ••••
)7 (Bدر نوبت دوم قرار دارد  .  
)6 (A و Gدر نوبت سوم قرار دارند  .  
  .  در نوبت چهارم قرار داردF ⇐ كيلوگرم است F 20 وزن ⇐ باشد kg30تواند   نميFوزن ) 5(
)3 (D بايد در نوبت سوم قرار گيرد، اما A و Gپذير نيست پس اين حالت امكان.  در نوبت سوم هستند .  

  ترتيب  وزن  نفر اول   نفر دوم
  kg 10  1  

 B   kg40  2  

A G kg 30  3  

 F kg 20  4  

  .  كيلوگرمي در نوبت دوم قرار دارند30 كودكان ⇐  كيلوگرمي در نوبت سوم40كودكان : حالت دوم ••••
)7 (Bدر نوبت سوم قرار دارد  .  
)6 (A و Gدر نوبت چهارم قرار دارند  .  
  . قرار دارد در نوبت دوم F ⇐ كيلوگرم است F 30 وزن ⇐ باشد kg20تواند   نميFوزن ) 5(
)3 (Dبايد در نوبت اول قرار گيرد  .  
)1 (Hتواند در نوبت دوم يا سوم قرار گيرد   نمي⇐ Hدر نوبت اول قرار دارد  .  
گيـرد، تنهـا فـرد باقيمانـده           كيلوگرم دارد و در نوبت سوم قرار مي        C 40 بيشتر است، پس     F از   Cوزن  ) 5(

  . گيرد رار مي در نوبت قEيعني 
  .  نادرست است4بنابراين تنها گزينه 

  ترتيب  وزن  نفر اول   نفر دوم
H D kg 10  1  

E F   kg30  2  

C B kg 40  3  

A  G kg 20  4  
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  حل مسأله
 

  3ـ گزينه 46

شـود و     در اين معادالت اختالف اعداد در سمت چپ، با تعداد اضالع شـكل سـمت راسـت مـشخص مـي                     
بنـابراين در تـساوي     . كل سمت چپ، با عدد عبارت سمت راست مشخص شده اسـت            ش 2اختالف اضالع   

  : اول داريم

− = 1 

 

− =7 4  

   :و در تساوي دوم داريم
 

           −           =2  

 

− =5 2  

  : و در تساوي سوم داريم

          − = 1 

 

− =7 2  

   3ـ گزينه 47
اگر هر عدد . افتد جايي اتفاق مي   ها جابه   شويم كه ارقام ثابت هستند و فقط بين آن          با بررسي شكل، متوجه مي    

  . شود  تبديل ميCADEBش به  فرض كنيم، در انتهاي فلABCDEرا در ابتداي فلش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پاسخ سؤاالت كميتي

⇒ − =7 4 1 

⇒ − =5 2 2  

⇒ − =7 2 1  

A B C D E′ ′ ′ ′ ′

7 3 9 1 4
 

ABCDE

41 3 7 9
 

CADEB

34 7 91
 

C A D E B′ ′ ′ ′ ′

9 7 1 4 3
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  : براي محاسبه پاسخ داريم
  
  
  
  
  

كه مقدار 
CADEB

1 9 4 3 7
  . آمده است) 3( در گزينه 

   3گزينه ـ 48

aها   فرض كنيم، چون نسبت سن آنy و سن همسر را برابر xرا برابر اگر سن شوهر 

b
  :  است داريم

x na

y nb

=


=
 

xها به ترتيب برابر  هفت سال بعد، سن آن + y و 7 +   : با توجه به صورت سؤال داريم. باشد  مي7
x a

y b

+ +
=

+ +

7 6 2

7 6 3
 

  : تساوي داريمراست جبري بر روي سمت با عمليات 
x y ( a ) ( )

y ( b ) ( )

+ + + −
=

+ + + −

6 2 5 5

7 6 3 4 4
 

x ( a )

y ( b )

+ − +
=

+ − +

7 6 5 7

7 6 4 7
 

  
  

  : صورت و مخرج داريمقايسه مستقيم  مكه از
x a

y b

= −


= −

6 5

6 4
 

  : ها را محاسبه كنيم، داريم خواهيم اختالف سن آن چون مي
x y ( a ) ( b ) x y (a b)− = − − − → − = − −6 5 6 4 6 1 

aكه اگر  b−را يك ضريب در نظر بگيريم داريم  :  
x y k− = −6 1 

  
  

ABCDE

9 7 14 3
 

CADEB 
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  :  داريمkكه به ازاء مقادير مختلف 
k x y

k x y

k x y

k x y

= → − = −

= → − =

= → − =

= → − =

0 1

1 5

2 11

3 17

 

xكه مقدار  y−   . ها آمده است  در گزينه11=
   4ـ گزينه 49

  : كنيم  براي حل اين مسأله، از مدل زير استفاده مي:روش اول
 

  كل  باالي ديپلم  پايين ديپلم  
        زن

        ردم
        

 

هـا بـا      اگر بپذيريم كه تمامي اين افراد زوج هستند، بنابراين تعـداد كـل زن             . ناميم   مي A2تعداد كل افراد را     
  . تعداد كل مردها برابر است

Aتعداد مردان  A=ها  تعداد زن  
 

  . شود ها تكميل مي» زن«يف ها باالي ديپلم باشند، رد از زن% 34اگر 
  كل  باالي ديپلم  پايين ديپلم  
 A66%  A34%  A  زن

 A      مرد

      A2  

  : دهند، لذا داريم كل جمعيت را تشكيل مي% 33مردان زير ديپلم 
2 (33% A 66) = % A 

  
  : كه براي رديف مردان داريم

 

  كل  باالي ديپلم  پايين ديپلم  
 A66%  A34%  A  زن

 A66%  A34%  A  مرد

  )A66(%2  )A34(%2  A2  
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  : شوهرشان مدرك باالي ديپلم دارند%) A 33(هاي زير ديپلم  نصف زن
  A33%:   مرد باالي ديپلم- زن پايين ديپلم ••••

  : بندي جدول به صورت زير داريم كه با تقسيم
 

  كل  باالي ديپلم  پايين ديپلم  

  زن
A33%  

A33%  
A34%  A 

  A66%  مرد
A33%  

A1%  A 

  )A66(%2  )A34(%2  A2  
 

  : با توجه به جدول فوق، داريم
  A1%:  زن باالي ديپلم - مرد باالي ديپلم ••••
  A33%:  مرد باالي ديپلم - زن پايين ديپلم ••••

 

 

 

  : كنيم ا را بررسي ميه با توجه به جدول فوق، گزينه
  : زيرا اين نسبت برابر است با. صحيح نيست) 1( گزينه �

( A)

A
= =

2 33

2
33%  A 

  : زيرا. صحيح نيست) 2( گزينه �
  

هاي پايين ديپلم تعداد زن  تعداد كل افراد باالي ديپلم  ���� 
                        66%  A   ���� 34(%2  A) 

                        66%  A   ���� 68%  A 

  : زيرا. صحيح نيست) 3( گزينه �
هاي باالي ديپلم  زن  مردهاي باالي ديپلم ����  

                   34%  A   ���� 34%  A 

  كل  باالي ديپلم  پايين ديپلم  

  زن
A33%  

A33%  

A33%  
A1%  A 

  مرد
A33%  

A33%  
A33%  

A1%  A 

  )A66(%2  )A34(%2  A2  

  هاي زير ديپلم زوج
  كل افراد

% 

<  

=  
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  : زيرا اين نسبت برابر است با. صحيح است) 4( گزينه �
( A)

A
= =

2 1

2
1%  A 

  : نمودار درختي به صورت زير استفاده كنيمتوانيم از  براي مدل كردن مسأله مي: روش دوم
% A66هاي پايين ديـپلم       است، لذا زن  % 34هاي باالي ديپلم      چون تعداد زن  .  در نظر بگيريم   Aها را     زنتعداد  

  . باشد مي
  
  
  
  

 

 

 

   »هاي پايين ديپلم، مدرك همسرانشان باالي ديپلم باشد اگر نيمي از زن«
  
  
  
  
  

 

  
  : هاي پايين ديپلم، مدرك همسرانشان پايين ديپلم است بنابراين نيمي ديگر از زن

  
  
  
  
  
  

 

  : دهند، خواهيم داشت كل جمعيت را تشكيل مي% 33چون مردان زير ديپلم 
 

% =33) جمعيت(    →    2 (33% A 66) = % A 

ديگـر بـا زن بـاالي ديـپلم ازدواج           لـذا نيمـي       انـد،   با زن پايين ديپلم ازدواج كرده     %) A33(ها    كه نيمي از آن   
  . اند كرده

  ي باالي ديپلمها زوج
 كل افراد

%  

  زن باالي ديپلم

)A34(%  

  زن پايين ديپلم

)A66(%  

  (A)زن 

)A33 (% مرد باالي ديپلم  

  زن باالي ديپلم

)A34(%  

  زن پايين ديپلم

)A66(%  

  (A)زن 

)A33 (% مرد باالي ديپلم  

)A33 (%مرد پايين ديپلم  

  زن باالي ديپلم

)A34(%  

  زن پايين ديپلم

)A66(%  

  (A)زن 

 جمعيت  = 28



 91   ـ گروه تربيت بدني  1391 سال 

 

www.masihkhah.com 

  
  
  
  
  
  

 

  : توان گفت يعني مي
  A1%  ∴ مرد باالي ديپلم ـ زن باالي ديپلم ••••
  A33%  ∴ مرد پايين ديپلم ـ زن باالي ديپلم ••••
  A33%  ∴ ديپلم پايين مرد باالي ديپلم ـ زن ••••
  A33%  ∴ ديپلم پايين ديپلم ـ زن پايين مرد ••••

   3ـ گزينه 50
اگر طناب به صورت زير بسته شود، دو سر طناب . دهيم  نمايش ميa, b, cاضالع اين مكعب مستطيل را با 

  :  متر است، داريم5چون طول طناب . رسد به هم مي
 
 

a c a c a c (I)+ = → = − → = −
5

2 2 5 2 5 2
2

  
 

 

 

 

 

  :آيد  متر طناب اضافه مي2اگر طناب را در راستاي زير ببنديم، 

(I)

a c

a b ( c) b

= −

+ = − → − + = −
5

2

5
2 2 5 2 2 2 5 2

2
  

 

          c b b c (II)− + = − → − = −5 2 2 5 2 2 2 2  
  : اگر طناب را در راستاي زير ببنديم، دو سر طناب از هم يك مترف فاصله دارند

  
 

                                     b c (III)+ = +2 2 5 1  
  

)A1 (% مرد باالي ديپلم  

)A33 (%مرد پايين ديپلم  

)A33 (% مرد باالي ديپلم  

)A33 (%مرد پايين ديپلم  

  زن باالي ديپلم

)A34(%  

  زن پايين ديپلم

)A66(%  

  (A)زن 

a 

b 

c 
×××× 

×××× 

m2  

a 

b 

c 

a 

b 

c 

×××× ×××× m1  
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  . دهند مي» دو معادله، دو مجهول خطي« با هم تشكيل دستگاه (II) و (I)روابط 
b c (II)

b c (III)

− = −


+ =

2 2 2

2 2 6
     →   b b= → =4 4 1  

 

b
(III) b c c c c

=

∴ + = → × + = → = → =
1

2 2 6 2 1 2 6 2 4 2  

 

c
(I) a c a a

= −
∴ = − → = − = → =

25 5 5 4 1
2

2 2 2 2
 

   :اين مكعب مستطيل برابر است باحجم 

V a b c V V= × × → = × × → =
1

1 2 1
2

 

   1ـ گزينه 51
  : دهيم  قطعه مفتول را به صورت زير نشان مي3
  

  : تر است، داريم تر برابر نصف طول قطعه بزرگ چون مجموع دو قطعه كوچك

S M L (I)+ =
1

2
 

  : ه كنيمتوانيم محاسب از اين معادله طول كل مفتول را مي

  طول كل مفتول

S M L

S M L ( L) L L

+ =

∴ + + → + =

1

2 1 3

2 2
 

 

  : دهيم كنيم و با يكي از قطعات فوق، تشكيل مربع مي  قسمت تقسيم مي7تر را به  مفتول بزرگ
  
  
  
  
  

S L=
1

7
  )طول قطعه استفاده شده (

Lطول اين قطعه بايد 
1

7
  . باشد

  :  داريم(I)از معادله 

S L

S M L L M L M L L

=

+ = → + = → = −

1

71 1 1 1 1

2 7 2 2 7
 

 جمع دو معادله

S          M                         L 
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M L M L
−

= → =
7 2 5

14 14
)     طول قطعه استفاده نشده(  

  :دهيم حال به سؤال خواسته شده پاسخ مي

 
L

L

×
= = =

×

5
5 2 1014

3 3 14 42

2

 

 

   4 گزينه ـ 52
  :  بناميم، داريمPاگر محيط هر دايره را : روش اول

P به اندازه    ها   در گام اول، تمامي دايره     -1

8
 از هر   

ــي   ــش م ــرف آت ــد ط ــرف  . گيرن ــون از دو ط چ

Pسوزند،  مي

4
  . سوزد  از محيط هر شكل مي

  
  

 

  
 

 

 

 

 

 و  A چون در مرحله قبلي آتش به نقطه تماس          -2
Cــي ــش از    م ــعله آت ــد، ش ــره Aرس  C وارد داي

Pاين فاصـله    . شود  مي

8
. سـوزد    از دو طـرف مـي      

Pيعني در   

16
 و دايـره    A شعله وارد شده از دايره       

Cرسند  به هم مي .  
 براي سادگي محاسبات گـام قبلـي را در نظـر            -3

در ادامه گام اول،    . نگيريم و از گام اول ادامه دهيم      

Pها به ميزان  هر كدام از دايره

8
  . سوزد ديگر مي 

  
  

  طول قطعه استفاده نشده

 طول مفتول اوليه

A B 

C D 

P

8
 

P

8
 

P

8
 

P

8
  

P

8
 

P

8
 

P

8
 

P

8
 

A B 

C D 

P

16
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 وارد شـده    C و   B بـه    Aدر اينجا شعله آتـش از       
 نيـز شـعله آتـش وارد        Dهمچنين از دايره    . است

  .  خواهد شدCدايره 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را به طور    C و   Bدر مرحله چهارم، سوختن دايره      
  . كنيم جداگانه بررسي مي

  
C4-           با توجه به ورود شعله آتش از دايـره D   بـه

  . سوزد  به طور كامل ميC، دايره Cدايره 
  
  

 

  
  
B4-     در اينجا دايره B     سوزد   نيز به طور كامل مي .

 به طور همزمان   C و   B، دايره   4با توجه به مرحله     
  . سوزد مي

  
  

 

  
  

P

8
 

P

8
 

P

8
 

A B 

C D 

P

16
 

A B 

C D 

A B 

C D 
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از هـر   . شـود    مي D وارد دايره    B شعله از دايره     -5

Pطرف  

8
هـا از دو      شعله  باقي مانده است كه چون     

Pشوند، در فاصـله       سمت به يكديگر نزديك مي    

16
 

  . رسند به هم مي
  
  
  
  

 

6- P

8
ها   با توجه به موارد فوق ترتيب سوختن دايره       . ، در مرحله آخر خواهد سوخت     A باقي مانده از دايره      

  : عبارتست از
  C = B -2 و 1
3- D  
4- A 

  . سوزد ، قبل از آخرين دايره ميDلذا دايره 
  . كند ها را تعيين مي ها، ترتيب سوختن دايره محل قرار گرفتن شعله: روش دوم

 به اين دايره، باعـث سـوختن سـريع ايـن     D و A و همچنين ورود شعله دايره    C محل قرار گرفتن شعله      �
  . شود دايره مي

  . شود اي ديگر به آن وارد نمي ن شعله از دايرهچو.  قطعاً آخرين دايره استA دايره �
  . شود  به آن وارد ميAسوزد، چون شعله از دايره   ميDتر از دايره   سريعB دايره �

  : ها برابر است با با توجه به موارد فوق، ترتيب سوختن دايره
  B و C -2و1
3- D  
4- A  

  2ـ گزينه 53
  :  است، براي ارقام اول تا چهارم داريم20با توجه به اين كه جمع هر چهار رقم متوالي 

 

8=     +    →  20=    +  4  +    +  8  
  
  

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

A B 

C D 

P

16
 

P

16
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  : همچنين براي ارقام دوم تا پنجم داريم
8=     +    →  20=  4  +    +  8  +    

  
  . يعني رقم اول با رقم پنجم برابرند

( ) ( )

=

5 1
 

  : همچنين براي ارقام سوم تا ششم داريم
 

4=    →  12=    +    +    →  20=    +  8  +    +    
  
  

  . يعني رقم ششم و دوم با هم برابرند
  » .شوند  خانه يكبار، تكرار مي4اين ارقام هر «گونه نتيجه گرفت كه  توان اين ميبا توجه به مطالب فوق 
  : توان به صورت زير تكميل كرد لذا ارقام اين عدد را مي

 

      8        8        8        8  
A 4    B A 4    B A 4    B A 4    B 

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

 

Bيعني  =   : توان نوشت هاي دوازدهم و هشتم، پنج واحد با هم اختالف دارند، مي ؛ چون رقم8
 

3=     → 5=     - 8  →  5=     -  B 

 

  . اد را قرار د3توان مقدار  لذا در جاهاي خالي مي
  :  است، براي چهار رقم اول داريم20حال چون جمع، هر چهار رقم متوالي برابر 

 

5 = A → 20  =  A  +15 → 20 =   A +  4  +  3  +  8  
  
  

Aحال مقدار  B−برابر است با  :  
( )= − = −5 8 3  

 

 
 

)3 (     ) 5  (              ) 2 (    ) 3 (     ) 4 (    ) 5( 

)6(         )3 (    ) 5  ()    6  (         ) 3 (    ) 4 (     ) 5)     (6 ( 

8=  

)1(    ) 1)       (2)        (3)      (4 ( 
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  هاي كمي  مقايسه
 

   3ـ گزينه 54
  : ساعت، در هر زمان مشخص داريمهاي  به زاويه بين عقربهبراي محاس: نكته

| x y |α = −
11

30
2

 

  : در فرمول فوق داريم
α : هاي ساعت  زاويه عقربه  
x :  ساعت  
y :  دقيقه  

  : كنيم مقادير هر ستون را به صورت جداگانه محاسبه مي
  هاي ساعت براي اولين بار  عقربهمنطبق شدن: »الف« ستون ••••

:هاي ساعت، در زمان       براي اولين بار، عقربه    y′1)   و   1ساعت y چـون  . شوند  بر روي هم منطبق مي    )  دقيقه
). ها بر روي هم منطبق هستند، لذا زاويه برابر صفر است            عقربه )α ـ  y با جايگذاري در رابطه، مقدار       0= ه  ب

  . آيد دست مي

| ( ) (y) | (y) y= − → = → =
11 11 60

0 30 1 30
2 2 11

 

60 و   1يعني در ساعت    

11
 1يعنـي   . شـوند   بـر روي هـم منطبـق مـي        هاي ساعت براي اولين بار         دقيقه عقربه  

60و )  دقيقه60(ساعت 

11
  .  گذشته است12 دقيقه از ساعت 

t ( )= + = +1
60 1

60 60 1
11 11

 

  هاي ساعت براي دومين بار  عقربهمنطبق شدن: »ب« ستون ••••
بـا  . شـوند   بر روي هم منطبق مـي     )  دقيقه y و   2ساعت   (y′2:هاي ساعت، در زمان       براي دومين بار، عقربه   

  : جايگذاري در رابطه داريم

| ( ) (y) | (y) ( ) y= − → = → =
11 11 120

0 30 2 30 2
2 2 11

 

20 و   2يعني در ساعت    

11
 2يعنـي  . شـوند  هاي ساعت براي دومين بار بـر روي هـم منطقـه مـي        دقيقه عقربه  

120و )  دقيقه120(ساعت 

11
  .  گذشته است12 دقيقه از ساعت 

t ( )= + = +2
120 1

120 120 1
11 11
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  : كنيم حال مقادير دو ستون را با هم مقايسه مي
 

  »ب«ستون     »الف«ستون 

t1  ����  t2
1

2
  

( )+
1

60 1
11

  ����  ( )× +
1 1

120 1
2 11

  

             +
1

1
11

   ����   +
1

1
11

  
 

  . صحيح است) 3(كه چون مقادير دو ستون با هم برابر است، گزينه 
:به ازاي هر    . هاي ساعت بر هم منطبق هستند        عقربه 12به ياد داشته باشيد كه رأس ساعت         :نكته :′ ′′1 5 27 

  . شوند هاي ساعت بر روي هم منطبق مي مجدداً عقربه)  ثانيه27 دقيقه و 5يك ساعت و (
: : : : : : : :′ ′′ ′ ′′ ′ ′′→ → →12 00 00 1 5 27 2 10 54 3 16 21  

: : : : : : : :′ ′′ ′ ′′ ′ ′′ ′ ′′→ → →4 21 48 5 27 15 6 31 42 7 38 09  

: : : : : : : :′ ′′ ′ ′′ ′ ′′→ → →8 43 36 9 49 03 10 54 30 12 00 00  

  1ـ گزينه 55
  : كنيم مقادير هر ستون را محاسبه مي

  .  چپ، از بزرگ به كوچك مرتب شوندها از راست به كتاب: »الف« ستون ••••
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )4( 

)5( 

= 

)1( 

)2( 

)3( 
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  . شوند  مرتب ميپها از راست به چ جايي، كتاب  جابه6با حداقل 
  .بزرگ به كوچك مرتب شونداست، از ها از چپ به ر كتاب: »ب« ستون ••••
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)6( 

)4( 

)3( 

)2( )1( 
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  . شوند چپ به راست مرتب ميها از  جايي، كتاب  جابه5با حداقل 
  . صحيح است) 1(است، گزينه » ب«بيشتر از ستون » الف«كه چون مقدار ستون 

   2ـ گزينه 56
  : كنيم ها را به صورت زير محاسبه مي مقادير هر يك از ستون

  ها  تعداد مثلث: »الف« ستون ••••
  : ها داريم براي محاسبه تعداد مثلث

   تا 16   :1 مثلث با طول ضلع ����
   تا  7   :2 مثلث با طول ضلع ����

  
  
  
  

 

   تا 3: 3 مثلث با طول ضلع ����
  
  
  
  
   عدد 1: 4 مثلث با طول ضلع ����

+:     ها برابر است با لذا مجموع تعداد مثلث + +1 3 7 16  

)5( 

5 

6 7 

1 
2 

3 

4 
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  ها  تعداد مربع» ب« ستون ••••
  : كنيم ها از رابطه مقابل استفاده مي براي محاسبه تعداد مربع

ها تعداد مربع  

i

i

=

=∑
4

2

1

 

ها تعداد مربع  ( ) ( ) ( ) ( )= + + +
2 2 2 21 2 3 4  

ها تعداد مربع  = + + +1 4 9 16  

1× مربع 16كند كه  اين رابطه بيان مي 2× مربع 9، 1 3× مربع 4، 2 4× مربع 1 و 3   .  داريم4
  : كنيم حال مقادير دو ستون را با هم مقايسه مي

  »ب«ستون             »الف«ستون 
  ها     تعداد مربع����ها         تعداد مثلث   

      + + +1 3 7 16  ����  + + +1 4 9 16  
                  +3 7 ���� +4 9  
                     10  ���� 13  

  . صحيح است) 2(بزرگتر است، لذا گزينه » ب«كه مقدار ستون 
 

  نسبت و درصد
 

  : دهيم جدول را به صورت زير نشان ميبراي سادگي در پاسخگويي به سؤال، 
  التحصيالن شاغل فارغ  
  مرد  زن  

  
  مرتبط

  غيرمرتبط
  مرتبط

  غيرمرتبط

  مرد  زن

X1  
         21  

    5  

        13  

   7  
26  20  

X2  
         12  

   7  

         15  

  18  
19  33  

X3  
            4    

   8  

        18  

   15  
12  33  

X4  
         21  

    4  

              9  

   4  
25  13  

X5  
        21  

   12  

       20  

   18  
33  38  
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حال با استفاده از جـدول فـوق و   . دهد تعداد مردان و زنان شاغل در هر رشته را نشان مي  كه دو ستون آخر،     
  : كنيم التحصيالن در هر رشته را محاسبه مي نمودار سمت چپ، تعداد كل فارغ

  : X1 رشته ••••
شاغلين زن+ بيكاران زن =  اين رشته التحصيالن كل فارغ  

 

∴   زنان +25 % A A= → =50 26  % A A→ =50 52  

  X1التحصيالن زن رشته  كل فارغ

∴ مردان +20 % / A A A A A A′ ′ ′ ′ ′ ′= → + = → = → =
1 2

33 3 20 20 30
3 3

  

  X1حصيالن مرد رشته الت كل فارغ
  : X2 رشته ••••

∴   زنان +19 % B B= → =24 19  % B B→ =76 25  

∴ مردان +33 % B B′ ′= → =25 33  % B B B′ ′ ′→ = → =
3

75 33 44
4

 

  : X3 رشته ••••

∴   زنان +12 % / C C C C C C= → + = → = → =
1 2

33 3 12 12 18
3 3

 

 

∴ مردان +33 % / C C′ ′= → =17 5 33  % / C C′ ′→ =82 5 40  

  : X4 رشته •
∴   زنان +25 % / D D= → =35 9 25 % / D D→ =64 1 39  

 

∴ مردان +13 % D D′ ′= → =35 13  % D′ →65 D′ = 20  

  : X5 رشته ••••
∴   زنان +33 % E E= → =25 33 % E E→ =75 44  

 

∴ مردان +38 % E E E′ ′ ′= → =0 38   

  : كنيم با استفاده از مقادير فوق، جدول را تكميل مي
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  التحصيالن كل فارغ  التحصيالن بيكار فارغ  التحصيالن شاغل فارغ  
  مرد  زن  

  
  مرتبط

  غيرمرتبط
  مرتبط

  غيرمرتبط

  كل  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

X1  
         21  

    5  

        13  

   7  
26  20  

    
52  30  82  

X2  
         12  

   7  

         15  

  18  
19  33  

    
25  44  69  

X3  
            4    

   8  

        18  

   15  
12  33  

    
18  40  58  

X4  
         21  

    4  

              9  

   4  
25  13  

    
39  20  59  

X5  
        21  

   12  

       20  

   18  
33  38  

    
44  38  82  

 

 بـه    »التحـصيالن شـاغل     التحصيالن از فارغ    كل فارغ «از اختالف   التحصيالن بيكار در هر رديف نيز         تعداد فارغ 
  : آيد دست مي

  التحصيالن كل فارغ  التحصيالن بيكار فارغ  التحصيالن شاغل فارغ  
  مرد  زن  

  
  مرتبط

  غيرمرتبط
  مرتبط

  غيرمرتبط

  كل  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

X1  
         21  

    5  

        13  

   7  
26  20  26  10  52  30  82  

X2  
         12  

   7  

         15  

  18  
19  33  6  11  25  44  69  

X3  
            4    

   8  

        18  

   15  
12  33  6  7  18  40  58  

X4  
         21  

    4  

              9  

   4  
25  13  14  7  39  20  59  

X5  
        21  

   12  

       20  

   18  
33  38  11  0  44  38  82  

 

  : دهيم با استفاده از جدول فوق، به سؤاالت خواسته شده پاسخ مي
   4ـ گزينه 57

X1 التحصيالن رشته  كل فارغ  = 82  

  



 استعداد تحصيليـ ) نيمه متمركز(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره   104

www.masihkhah.com 

   4ـ گزينه 58
  : التحصيالن بيكار داريم با استفاده از ستون فارغ
 التحصيالن بيكار فارغ  

  اختالف  مرد  زن  
X1  26  10  16  

X2  6  11  5  

X3  6  7  1  

X4  14  7  7  

X5  11  0  11  

  .  بيشترين مقدار استX1كه اين اختالف در رشته 
   2ـ گزينه 59

  ، اشتغال مرتبطX2التحصيل رشته  مردان فارغ  15
34= %  

44  
=  

 X2التحصيل رشته  مردان فارغ

  3ـ گزينه 60
  . باشد  نفر مي11 با X2بيشترين تعداد مردان بيكار، مربوط به رشته 
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  ((wwwwww..mmaassiihhkkhhaahh..ccoomm))سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري سايت تخصصي استعداد تحصيلي دكتري   وبوب

  

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

    آشنايي با آزمون استعداد تحصيلي   آشنايي با آزمون استعداد تحصيلي ��

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

    منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي   منتخب سؤاالت استعداد تحصيلي ��

   گزيده مباحثي از آزمون استعداد تحصيلي  گزيده مباحثي از آزمون استعداد تحصيلي   ��

  ) ) هاها  تمامي گروهتمامي گروه((هاي استعداد تحصيلي هاي استعداد تحصيلي     دفترچه  دفترچه��

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

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

توان از متن استنتاج يـا اسـتنباط كـرد،     ده است، با توجه به آنچه مي     ايي را كه در زير آن آم      ه  لسؤا
  . پيدا كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد

  
  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

  

  

)15(  

  

  

  

قوانين عمومي علـم    . استناپذير    تجزيه و تحليل بيومكانيكي در بررسي و مطالعه تكامل حركتي اجتناب          
سـازند    كننده حركت را نمايان مي      كننده و ارزيابي    حركت و نيرو، قوانيني هستند كه اساس منطقي تحليل        

گيري كنند و شناخت رشد و تكامل حركتـي           توانند اندازه   و مالكي هستند كه اعتبار حركت انسان را مي        
نيرو، براي تعيين كردن شكل ماهرانـه بـراي         يك رويكرد علم حركت و      . را از سطح توصيفي ارتقا دهند     

الگوهاي حركتي اساسي و نيز براي تفسير الگوهاي تكاملي، روندهاي تكاملي و عملكرد فـرد، بـه كـار                   
پيشرفت از يك مرحلـه     . شوند  ارزيابي مي » كيفيت بيومكانيكي «الگوهاي حركتي عموماً بر مبناي      . رود  مي

همچنـين روابـط    . »از نظر بيومكانيكي مؤثرتر اسـت     «ود كه   ش  تكاملي به مرحله بعد حركتي مشخص مي      
اند ترجيح دارند بر روابطي كه بر حسب حركـات            درون تكليفي كه بر حسب علم مكانيك توصيف شده        

  . شوند توصيف مي
هاي متعددي دارد و در روشن ساختن اهميت نـسبي قـدرت عـضالني در                 ومكانيكي فايده بيرويكرد  

در بـدن   رود و منبـع نيـرو         نيرو براي توليد حركت به كار مـي       . سودمند است تكامل الگوي حركتي نيز     
براي استفاده از شكل پيشرفته در يك مهارت پايه الزم است كـه انقبـاض               . انسان قدرت عضالني است   

وجـود    عضالني نيروي كافي براي شروع و آغاز، براي ايجاد شتاب و توقف يا تغيير جهت حركتي را به                 
بزرگـساالن عمومـاً قـدرت مـؤثري بـراي      . كه در حد مطلوب الگوي مورد نظـر باشـد     طوري    آورد، به 

كنـد و بـه عنـوان         ها را چندان محدود نمي      الگوهاي حركتي دارند، زيرا قدرت موجود شكل اجراي آن        
فقدان يا نقـص  . اين موقعيت در كودكان كامالً متفاوت است. رود مانعي براي عملكرد بيشينه به كار نمي    

اين حالت در خالل چند سـال اول حيـات،     . سازد  اغلب شكل را ديكته و عملكرد را محدود مي        قدرت،  
محـدوديت شـكل و     . هايي كه زمان بروز الگوهاي حركتي كودكان است، كامالً قابل مشاهده است             سال

 ـ گروه تربيت بدني1392سال 

  درك مطلب: بخش اول

 پزشكي ـ گروه علوم 1390سال 
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دار سرعتي، دقيقاً به سطح رشد و تكامل عـصبي ـ عـضالني     هاي جهت عملكرد، به خصوص در مهارت
  . شود  به ميزان قدرتي كه در او وجود دارد مربوط ميكودك و

سرعت، محـصول كـاربرد نيـروي       . هاي حركتي اساسي ضروري است      ايجاد سرعت در اكثر مهارت    
: كار برد   توان به   نيروها را در يك الگوي حركتي، به صورت زير مي         . زياد در يك دوره زماني معين است      

ـ در نتيجة سرعت توليد شده از       2. شوند  الگوي يگانه انجام مي   زمان مشابه، به صورت يك       ـ اساساً در  1
اي كـه     شوند، يا متوالياً و به صورت الگوهـاي زنجيـره           طريق عامل زماني و نيز حجم نيروها محدود مي        

، به صورت   »نيروها«بندي    رسند و بر طبق اصل جمع       يابد، به انجام مي     طور مداوم افزايش مي     سرعتشان به 
آورد بـا     بر طيق آن اصل، نيرويي كه حركت اوليه را به وجود مـي            . آيند  ل افزايش درمي  نيروهايي در حا  

بندي تا زماني ادامه دارد كه الگو         شود و اين جمع     آورد، جمع مي    وجود مي   نيرويي كه حركت بعدي را به     
الً شـناخته   انطباق زماني بهينه براي اضافه كردن نيروها در همه الگوهاي حركتي، كام           . كامل و تمام شود   

شود اين است كه در يك توالي از حركات، هر حركت جديـد بايـد                 آنچه از آن فهميده مي    . شده نيست 
اين كار، سـهم بيـشينه هـر نيـرو و           . اش رسيده باشد    يشينهبزماني آغاز شود كه حركت قبلي به سرعت         

كه ايجـاد سـرعت هـدف       از نظر بيومكانيكي، زماني     بنابراين،  . سازد  بيشترين سرعت ممكن را فراهم مي     
اگـر  . طور همزمان  طور متوالي مؤثرتر است تا به       كارگيري نيروهاي موجود به     يك الگوي حركتي باشد، به    

كار رود، برتري الگويي كه داراي اجزاي متوالي اسـت      اين نظريه در ارزيابي الگوهاي حركتي تكاملي به       
انـداز     و پديده تكاملي باز كردن در چـشم        شود  بر الگويي كه از يگانگي اجزا برخوردار است روشن مي         

دهنده يك انتقال است از رشد و تكامل حركتي يگانه بـه        نشان» سرآغاز«ظهور اين   . گيرد  درستي قرار مي  
  . هاي معين اي بودن در مهارت توالي زنجيره

 

  موضوع اصلي متن فوق، كدام است؟ ـ 1
   و غيرعضالني توصيف حركت و اثر نيروها در توليد حركت عضالني) 1  
  معرفي قوانين عمومي علم حركت در قالب رويكرد تكامل بيومكانيكي ) 2  
  توصيف چگونگي پيشرفت حركت انساني از منظر علم مكانيك ) 3  
  بررسي اهميت و ارزش علم بيومكانيك در بررسي رشد حركتي ) 4  

  توان از متن، نتيجه گرفت؟  يك از موارد زير را مي كدامـ 2
  . هاي حركتي، رابطه خطي مستقيم وجود دارد ويكرد بيومكانيكي، بين سرعت و نيرو در مهارتدر ر) 1  
  . علم بيومكانيك بهترين مالك توصيفي موجود در زمينه شناخت رشد حركتي انسان است) 2  
توان با كاهش سرعت تا يك        هاي حركتي اساسي، مي     بندي نيروها در مهارت     كارگيري اصل جمع    با به ) 3  

  .  مشخص نيرو را افزايش دادحد
وان عملكرد بيشينه كودكان را در بروز الگوهـاي حركتـي كـه             ت كارگيري رويكرد بيومكانيكي مي     با به ) 4  

  . قدرت عضالني الزم براي انجامشان را ندارند، افزايش داد
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  كند؟  ميتجزيه و تحليل بيومكانيكي، به بهترين نحو بيان ـ كدام مورد، نظر نويسنده را درباره 3
  . انجامد سازي الگوهاي حركتي مي داند كه به يگانه آن را نقطه آغاز يك انتقال مي) 1  
دهد به نوعي شناخت كه از بعد توصيفي          به ما امكان مي   رويكرد بيومكانيك در بررسي رشد حركتي،       ) 2  

  . رود، دست يابيم فراتر مي
ا معتقـد اسـت اسـتفاده از آن در مطالعـات تكامـل              كنـد، امـ     از آن به عنوان يك رويكرد مفيد ياد مي        ) 3  

  . حركتي اندكي زود است
معتقد است كه اين رويكرد در تفسير الگوهاي حركتي كارايي دارد اما از تعيين كردن الگـويي بـراي                   ) 4  

  . پيشرفت حركتي فرد عاجز است
   ؟نيستهاي حركتي، صحيح  بر اساس متن، كدام مورد، در خصوص سرعت در مهارتـ 4

  . اي، سرعت و نيرو در حال افزايش است در الگوهاي زنجيره) 1  
  . عامل زمان در افزايش سرعت، مؤثر است) 2  
  . افزايش سرعت، ارتباط مستقيم با افزايش حجم نيروها دارد) 3  
  . انطباق زماني بهينه در توالي حركات و افزايش سرعت، مؤثر است) 4  

هاي حركتي بزرگساالن و كودكان در پـاراگراف دوم مـتن، كـدام             ، از اشاره به الگو    هدف نويسنده ـ  5
  است؟ 
ارائه توضيحي براي روشن كردن منظور خـود از نـسبي بـودن قـدرت عـضالني در تكامـل الگـوي                    ) 1  

  حركتي 
هـاي سـني       نشان دادن انعطاف رويكرد بيومكانيكي در تجزيه و تحليل تكامل حركتـي افـراد در رده                 )2  

   مختلف 
  ه جزئيات بيشتر، در خصوص يكي از فوايد رويكرد بيومكانيكي ارائ) 3  
  هاي الگوهاي حركتي بزرگساالن و كودكان  برشمردن تفاوت) 4  
  

  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

آغـاز شـده اسـت      اي را كه از محيط خـانواده          توانند مشاركت ورزشي    همساالن يك كودك، بالقوه مي    
هرگاه يك گروه همسال عزم كنند در يك فعاليت ورزشي شركت نمايند، بديهي است كـه                . تقويت كنند 

هرگاه گروه به رفتار غيرفعال گرايش نشان       . شوند  اكثر اعضاي آن گروه به آن فعاليت ورزشي كشيده مي         
گويند وقتـي در      تر مي   كاران بزرگ ورزش. كنند  دهد، اعضاي گروه نيز تمايل به ادامه همان برنامه پيدا مي          

شـدند،    هاي ورزشـي كـشانيده مـي        اند، توسط گروه همسال و دوستان خود به زمين          دوران مدرسه بوده  
اولين گروه همسال كودك، كـساني      . هاي ورزشي يكسان نبوده است      هرچند اين اثرگذاري در تمام رشته     

 سالگي، بازي با همساالن خود را آغاز كرده و          4 تا   3كودكان از سنين    . شوند  هستند كه با او همبازي مي     
  . دهند تا اوايل دوره مدرسه آن را ادامه مي

اند كه گـروه همـساالن بـر          چند كشور مختلف از جمله آمريكا، ژاپن و كانادا گفته         پسران و دختران    
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اي همسال  ه  كودكان در دوره نوجواني به گروه     . اند  مشاركت ورزشي آنان در دوره كودكي اثرگذار بوده       
هـا در     هاي همسال در رفتار اجتمـاعي آن        ؛ لذا اين گروه   )همساالن مدرسه يا محل   (پيوندند    تر مي   رسمي

هاي مختلف مانند كودكي، نوجـواني         دوره 1976گرين دورفر در سال     . گذارند  طول دوره جواني اثر مي    
مسال در كليه مقاطع سني فوق      و جواني بانوان ورزشكار را مطالعه كرد و به اين نتيجه رسيد كه گروه ه              

اي از مقاطع سـني       برخي از افراد ديگر در پاره     . اند  در ميزان و نوع مشاركت ورزشي بانوان اثرگذار بوده        
انـد، در دوره نوجـواني تـأثير و           در دوره كودكي بسيار نقش داشـته      كه  اند؛ براي مثال خانواده       مهم بوده 

  . نقش چندان مهمي ندارند
هاي انفـرادي     هاي گروهي در مقايسه با شركت در ورزش         در مشاركت فرد در ورزش    همساالن غالباً   
هـاي    كودكان و نوجوانان تحت نفوذ و حمايت همساالن همجنس خود در فعاليـت            . تأثير بيشتري دارند  
 همسر يا خود او بيشترين نقش را        ،طور نيست؛ دوستان    در مورد بزرگساالن اين   . كنند  ورزشي شركت مي  

عنوان   افراد پس از فراغت از تحصيل و دور شدن از مدرسه به           .  ورزشي فرد بر عهده دارند     در مشاركت 
. گردنـد   شوند و معموالً از گروه همـسال جـدا مـي            عضوي از نيروي كار وارد محيط اجتماعي خود مي        

گر، از طرف دي  . يابد  اند، اين تمايالت به تدريج كاهش مي        هاي ورزشي داشته    هرگاه گروه همسال گرايش   
كه   هاي جديد ورزشي را فراهم كند يا اين         توانند موجبات مشاركت    در محيط كار مي   گروه همسال جديد    

يـا در   . طور تفريحي و با پيوستن به باشگاه ورزشي محـل، فعاليـت خـود را ادامـه دهـد                    تواند به   او مي 
هـاي ورزشـي      ها و گـروه      استخدام شده است، به تيم     يصورتي كه در مؤسسات بزرگ صنعتي و خدمات       

  ). 1978لوي و همكاران، (وابسته به آن مؤسسه، ملحق شود 
انـد، در دوره ميانـسالي    طور معمول كليه افراد و حتي كساني كه در ورزش قهرماني درگيـر بـوده        به

هاي ورزشي بـراي      اي به فقدان برنامه     اين روند تا اندازه   . كنند  فعاليت ورزشي و مشاركت خود را كم مي       
 تأكيـد زيـاد بـر آمـادگي     1970هـاي نخـستين دهـه     از سال. شود  قشر اجتماعي مربوط مياين گروه و 

هـاي تفريحـي و       جسماني و بهداشت باعث شده است كه براي افراد ميانـسال و بزرگـسال نيـز برنامـه                 
طوري كه اين روند در جوامع غربي مورد قبـول واقـع شـده اسـت و                   بيني و اجرا شود، به      ورزشي پيش 

در چنين وضعيتي ممكن است مجدداً در اين سنين نيز گـروه            . گيرد  مي بر افراد را در  يادي از   هاي ز   گروه
  . همسال مؤثر باشد و بر ميزان و نوع مشاركت ورزشي فرد اثر مهم بگذارد

رغم اثر مهم گروه همسال بر مشاركت ورزشي فرد، هنوز كامالً مشخص نشده است كـه افـراد                    علي
كه با توجـه      كنند يا اين    هاي مورد عالقه آنان شركت مي       تخاب و سپس در فعاليت    ابتدا گروه همسال را ان    

خـصوص   هـاي همـسال كـه بـه آن رفتـار بـه              هاي مختلف بـه گـروه       به عالقه و تمايل خود به فعاليت      
اگرچه كامالً روشن نيست كدام حالت ابتدا وجود        ). 1978لوي و همكاران،    (شوند    پردازند، ملحق مي    مي

شود كه فـرد    بديهي است كه عالقه به ورزش و تمايل به پيوستن به گروه همسال موجب مي              دارد، ليكن 
  ). 1988لكو و گرين دورفر، (هاي فعال اجتماعي وابسته شود  به گروه

 



  استعداد تحصيلي) متمركز نيمه(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره   110

 

www.masihkhah.com  

  هدف اصلي نويسنده در متن فوق، كدام است؟ ـ 6
  انواده توصيف اثرات مهم گروه همسال بر مشاركت ورزشي كودك در خارج از محيط خ) 1  
  هاي ورزشي در مقاطع سني مختلف  بررسي ميزان عالقه و مشاركت فرد در فعاليت) 2  
  تر همساالن بر مشاركت ورزشي فرد در مقايسه با اثرات محيط خانواده  تأكيد بر اثرات مهم) 3  
  ه به ورزش و مشاركت ورزشي افراد در سنين مختلف قالتوضيح تأثيرات همساالن بر ع) 4  

  كند؟   مورد، ارتباط پاراگراف اول متن با ادامه آن را به بهترين نحو بيان ميكدامـ 7
  . گيرد كند كه با ارائه شواهدي در ادامه متن، مورد تأييد قرار مي نظري را ارائه مي) 1  
  . كند غيرمستقيم پرسش در خصوص موضوع متن، خواننده را به خواندن متن ترغيب ميبا طرح ) 2  
  . سازد اي محدودتر مي دهد كه ادامه متن آن را تا اندازه اي را انجام مي يگير نتيجه) 3  
  . هاي متن است  مبناي استدالل كند كه اين تعاريف، كلمات و اصطالحاتي را تعريف مي) 4  

   بر اساس متن، كدام مورد، در خصوص اثر گروه همسال، صحيح است؟ـ 8
.I اش دارد هاي ورزشي  در فعاليتتري نسبت به عالقه فرد به ورزش، نقش مهم .  
.II از ورزشي به ورزش ديگر، متفاوت است .  
.III يابد تحت تأثير وضعيت تأهل فرد، تغيير مي .  

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

 را در هاي زيـر    يك از نقش    ، كدام )40 تا   38(سطرهاي  » .برعهده دارند .........  همسر   ،دوستان«جمله  ـ  9
  كند؟  متن ايفا مي

  . كند دهد كه به تضعيف نظر مطرح شده در ابتداي پاراگراف كمك مي شاهدي ارائه مي) 1  
  . كند دهد و از آن پشتيباني مي توضيح بيشتري درباره جملة قبل خود در پاراگراف مي) 2  
  . شود يكند كه در ادامه متن، به آن پاسخ داده م غيرمستقيم سؤالي را مطرح مي) 3  
  . دهد با ذكر يك استثناء، نسبت به هر گونه تعميم عجوالنه، هشدار مي) 4  
 هاي زير، كمتر از موارد ديگر است؟  گيري يك از نتيجه احتمال موافقت نويسنده، با كدامـ 10

  . بين عالقه يك فرد ميانسال و وجود برنامه ورزشي مدون، همبستگي وجود دارد) 1  
  . تواند به نوعي اثر گروه همساالن را تشديد كند  و دانشگاه ميتحصيل در مدرسه) 2  
  . يابد ورزشي فرد، از كودكي تا بزرگسالي افزايش ميهاي  فعاليتاثرات گروه همساالن بر ) 3  
هاي فعال جمعي، تحت تأثير ميزان عالقه فرد به ورزش و تمايلش به پيوسـتن                 وابستگي فرد به گروه   ) 4  

  . يابد ايش و يا كاهش ميبه گروه همسال، افز
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  : راهنمايي
هاي اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شده، مـورد                 براي پاسخگويي به سؤال   

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

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

 

بـراي رقابـت بـا نوشـابه پرطرفـدار          » ب«نوشابه جديد شركت    : »الف«توليدكننده نوشابه     شركتـ  11
بـراي  » ب«شـركت   . شود، به بـازار آمـده اسـت         هاي بلند و مشكي فروخته مي       كت ما كه در بطري    شر

بنابراين، بعيد نيـست    . هاي ما استفاده كرده است      هاي مشابه بطري    عرضه محصول جديد خود، از بطري     
  . درا بخرن» ب«كه بسياري از مشتريان كه قصد خريد نوشابه ما را دارند، به اشتباه نوشابه شركت 

برچـسبي كـه روي     . دو بطري به سادگي قابل تـشخيص هـستند        . چنين نيست : »ب«شركت توليدكننده   
» الـف «كه چنين چيزي در مورد بطـري شـركت            بطري شركت ما است، به رنگ طاليي است در حالي         

  . كند صدق نمي
 را  »ب« بـه بهتـرين وجـه، پاسـخ شـركت             كه صحيح فرض شـود،      يك از موارد زير، در صورتي       كدام

  كند؟  تضعيف مي

طـور قابـل    بـه » ب«هاي شـركت   بينيم كه بطري    هاي كنار هم چيده شده را نگاه كنيم، مي          وقتي بطري ) 1  
  . بلندتر است» الف«هاي شركت  توجهي از بطري

طبيعي است كه مشتريان گهگاهي بر حسب عادت عمومي، با توجه به شكل كلي بطـري، نوشـابه را                   ) 2  
  . از يخچال بردارند

، برچسب نوشابه خـود را بـه طـور قابـل رؤيتـي در تبليغـات                 »الف«بر خالف شركت    » ب«شركت  ) 3  
  . دهد نمايش مي

» ب«هاي توليد شده توسط شركت        زمينه برچسب، بر روي بطري بسياري از نوشابه         رنگ طاليي پس  ) 4  
  . شود ديده مي

  

  منطقي : دومبخش 
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عاليم كنـار جـاده باعـث       . جود ندارد هاي فرعي، عاليم رنگي و      ـ در حاشيه كناري بسياري از جاده      12
هاي سر راه خود را ببينند و تصميم مناسـب را نـسبت بـه               ها و پيچ    تر قوس   شود كه رانندگان راحت     مي

توانـد    كه ديدِ راننده محدود است، اين عاليـم مـي           خصوص زماني   به. موقعيت خودرو در جاده بگيرند    
كـه منطقـه شـمال كـشور در تمـامي       پس از ايـن با اين حال، . كمك خوبي براي ايمني در جاده باشد    

اي رنگي نصب كرد، ميزان تصادفات ساليانه در          هاي باريك و پرپيچ و خم خود، عاليم كنار جاده           جاده
  . ها، عمالً به مقدار ناچيزي افزايش يافت اين جاده

ليـل  كه صحيح فرض شود، به بهترين شـكل ممكـن، بـه توضـيح د                يك از موارد زير، در صورتي       كدام
  ؟  كند افزايش تصادفات كمك مي

  . در هواي نامساعد به اندازه شب، راننده ديدِ مناسبي از جاده ندارد) 1  
  . هاي باريك و پرپيچ و خم دارد منطقه شمال به نسبت، سهم زيادي از جاده) 2  
ليه و نـه    هاي باريك و پرپيچ و خم، مربوط به سرنگون شدن وسايط نق             بسياري از تصادفات در جاده    ) 3  

  . ها است تصادف آن
هـا    آن جـاده    كردنـد تـا شـبانه در          ها، بسياري از رانندگاني كه تالش مي        پس از نصب عاليم در جاده     ) 4  

  . كردند رانندگي نكنند، ديگر اين كار را نمي
هاي متعلق به دوره رنـسانس در شـهر پـاليتيتو در اثـر                هاي متمادي است كه ساختمان      ـ براي مدت  13

جـاي پـارك بـراي    . بيننـد  آيند، آسيب مـي  هاي توريستي كه به اين شهر مي       هاي اگزوز اتوبوس    هآاليند
ها در كنار خيابان در هر زمانِ توقف توريستي،           وسايل نقليه محدود است و بنابراين بسياري از اتوبوس        

در . كنـد   د مـي  هدف، به اندازه حركت اتوبوس، گازهاي سمي ايجـا          ايستند و اين ايستادنِ بي      بيهوده مي 
هاي توريـستي را      هايي را ايجاد كرده است كه حدود يك سوم اتوبوس           حال حاضر شهرداري پاركينگ   

هـاي اگـزوز      هـاي شـهر پـاليتيتو در اثـر آالينـده            دهد و بنابراين آسيب به سـاختمان        در خود جاي مي   
  . ها، به طور قابل توجهي كاهش خواهد يافت اتوبوس

تر از موارد ديگر، استدالل فـوق را تأييـد     صورتي كه صيح فرض شود، قوي   يك از موارد زير، در      كدام
  كند؟  مي
جـايي    چهارم زمان حضور خود در شهر پـاليتيتو را صـرف جابـه              هاي توريستي، كمتر از يك      اتوبوس) 1  

  . كنند اي به نقطه ديگر از شهر مي مسافرين از نقطه
هـا    كنند، به ناگزير در زماني كه مـسافرين آن          يدا نمي هاي توريستي كه جاي پارك پ       برخي از اتوبوس  ) 2  

  . چرخند هاي شهر مي در حال بازديد هستند، در خيابان
هـا، در معـرض       اي اگـزوز اتوبـوس      هاي دوره رنسانس شهر پاليتيتو، عالوه بر خطر آالينده          ساختمان) 3  

  . هاي ديگر هم هستند تهديد با آلودگي
هـاي ايـن      عدودي خودرو در شهر پاليتيتو، تهديدي جدي بـراي سـاختمان          هاي اگزوز تعداد م     آالينده) 4  

  . شوند شهر محسوب نمي
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ـ به گفته يك اقتصاددان، به طور متوسط درمان اورژانسي يك فرد سالمند كه دچار صدمات ناشـي                  14
100,از زمين خوردن شده است،     طور قابل تـوجهي،   واند بهت يك برنامه درماني مي. باشد  تومان مي000

حل مطلـوب بـه نظـر         گرچه به داليل متعدد، اين راه     . احتمال زمين خوردنِ يك سالمند را كاهش دهد       
  . باشد  تومان به همراه دارد و قابل توجيه نمي130000,اي حدود  رسد، اما هزينه مي

تري، استدالل فوق را تـضعيف         به طور جدي   يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود،           كدام
  نمايد؟  مي

هـاي جـدي      از بين سالمنداني كه اين برنامه را فقط براي چند ماه رعايت كردند، تعداد زمين خوردن               ) 1  
گزارش شده، بيش از اين تعداد براي افرادي بود كه برنامه فوق را براي حـداقل زمـان توصـيه شـدة        

  . يك سال، رعايت كردند
شود، در بين افـرادي كـه در آسايـشگاه سـالمندان              هايي كه منجر به صدمات جدي مي        زمين خوردن   )2  

  . كنند كنند، به مراتب كمتر از اين تعداد در سالمنداني است كه در خانه، تنها زندگي مي زندگي مي
ه در  نتيجه مكرر صدمات حاصل از زمين خوردن، عبارت از درد مزمن و لزوم مصرف دارو است كـ                 ) 3  

  . شود هاي درماني، چنين زمين خوردنِ افراد سالمند گنجانده نمي محاسبات ميانگين هزينه
هاي منظمي است كه متخصصين       هاي برنامه درماني جديد، شامل ويزيت       بخش قابل توجهي از هزينه    ) 4  

رعت هـاي ديگـر ايـن برنامـه درمـاني، بـا سـ               دهند، كه اين هزينه نسبت به هزينه        بهداشت انجام مي  
  . يابد بيشتري افزايش مي

 نـسبت بـه     1385، در مجموع در سال      »الف«هاي ويديويي در منطقه       دهنده فيلم   مراكز كرايه : ـ مريم 15
اين كاهش، احتمـاالً بـه خـاطر گـشايش          .  فيلم ويديويي كمتر كرايه دادند     10000,، تعداد   1384سال  

باشد كه اولين و تنها مركز كرايه فيلم در اين منطقـه بـود كـه                  مي» هويديو رسان «مركز كرايه ويديويي    
  . فروخت ها را با قيمت ارزاني مي عالوه بر كرايه دادن فيلم، فيلم

طور كه خودت گفتي، ميزان كاهش بـه تعـداد            همان. تواند وجود داشته باشد     دليل ديگري هم مي   : داود
 4000 فقـط    1385در سـال    » ويديو رسـانه  «ا بايد توجه داشت كه مركز كرايه         ويديو بود، ام   10000,

  . فيلم فروخت
تـري تـضعيف    طور جـدي  كه صحيح فرض شود، مخالفت داود را به يك از موارد زير، در صورتي    كدام
  نمايد؟  مي

روزهاي خاصي از هفته، با تخفيـف، فـيلم         ، در   »الف«دهنده فيلم ويديويي در منطقه        اكثر مراكز كرايه  ) 1  
  . دادند كرايه مي

هايي كه فروخت، تعداد بيشتري فيلم اجـاره   نسبت به تعداد فيلم  » ويديو رسانه «، مركز   1385در سال   ) 2  
  .داد
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» الـف «فروختند، در منطقـه       دادند اما فيلم نمي     ، دو مركز كرايه ويديو كه فيلم كرايه مي        1385در سال   ) 3  
  . دندايجاد ش

  . دادند ها را به دوستان خود، قرض مي كردند، اغلب آن افرادي كه فيلمي را خريداري مي) 4  
كننـد و     هاي سنتي نمايشنامه انگليسي در دوره رنـسانس را رد مـي             ـ امروزه مورخين ادبيات، تحليل    16

ـ        ديگر اين استدالل را كه دستاوردهاي ناگهـاني نمايـشنامه          ك امـر تـاريخي     نويـسانِ دوره اليزابـت، ي
نامتعارف و نوعي بازكشفِ جادويي شكل نمايشي يونان باستان براي موضوعات انگليسي معاصر بـوده               

در عوض، بسياري از دانشجويان تئاتر، امروزه بـه نمايـشنامه دوره اليزابـت، بـه                . است را قبول ندارند   
هاي   ي محلي، به خصوص نمايش    كنند كه از نظر ساختاري، شبيه به نمايشنامه سنت          عنوان چيزي نگاه مي   

  . اخالقي قرون وسطي است
    يك از موارد زير، با متن فوق، مغايرت دارد؟ كدام

ها باشد، امروزه به عنـوان قـسمتي    شد نتيجه آني خالقيت نمايشنامه دوره اليزابت، كه زماني گمان مي  ) 1  
  . آيد از يك روند تاريخي به حساب مي

پردازد، اما ساختار و شـكل ايـن           دوره رنسانس به موضوعات انگليسي مي      اگرچه نمايشنامه انگليسي  ) 2  
  . نمايشنامه، مشابه نمايشنامه كالسيك يونان است

  . اي داشته است نظر مورخين نسبت به پيشينيان نمايشنامه انگليسي دوره رنسانس، تغيير قابل مالحظه) 3  
  . باشد انس ميانگلستان، داراي سنت نمايشنامه، قبل از دوره رنس) 4  
تواند شهرت و اعتبار افرادي را كـه داراي           بالقوه مي » الف«كتاب جديد آقاي    : اي به يك ناشر     نامهـ  17

با اين وجود، خوانندگان كتاب نبايد به انتقادهـاي         . اند، تخريب كند    هاي مديريتي رده باال بوده      مسئوليت
 همه آشـكار اسـت و انتقادهـاي او فقـط            براي» الف«نگرش مغرضانه آقاي    . اهميت دهند » الف«آقاي  

افـرادي كـه هرگـز در زنـدگي خـود مـسئوليت واقعـي               . كند  افرادي كه شبيه او هستند را متقاعد مي       
  . اند و نخواهند داشت و لذا داراي صالحيت براي قضاوت نيستند نداشته

  هاي ضعيف زير است؟  يك از تكنيك استدالل فوق، حاوي كدام

ل، آن است كه مورد نقد قرار دادنِ منشأ و پايه يك ادعا، براي رد آن ادعـا، كـافي   فرض مسلم استدال  ) 1  
  . است

، »الـف «اين استدالل، بر اين فرض مسلم استوار است كه اكثريت مردم با نگرش ضد مديريتي آقـاي           ) 2  
  . عقيده هستند هم

  . كند استدالل فوق، از كلمه مسئوليت در بيش از يك معني استفاده مي) 3  
  . اين استدالل، علت و معلول را اشتباه گرفته است) 4  
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 تومان، مـستقيماً  2500ها حلقه فيلم ويديويي را به قيمت هر كدام          ، ميليون »الف«ـ شركت سينمايي    18
با اين وجود، ايـن شـركت   . ردب  تومان سود مي1000فروشد و براي هر حلقه فيلم     به مشتريان خود مي   

 تومـاني را بـا قيمتـي        2500هـاي     شدة غيرقانوني از فـيلم      هاي كپي   كه مردم نسخه    دهد؛ چون   ضرر مي 
 تومان  500تا به حال، حدود يك ميليون حلقه فيلم با كپي غيرقانوني به قيمت              . خرند  بسياري كمتر مي  

بنابراين، كپي غيرقانوني براي شركت مذكور، حداقل يـك ميليـارد           .  هر حلقه، فروخته شده است     براي
  . تومان هزينه از سود بالقوه اين شركت به همراه داشته است

گيري فوق، قابـل      كند كه نتيجه    اي است كه در صورت درستي، كمك مي         يك از موارد زير، فرضيه      كدام
  توجيه باشد؟ 

  .  تومان براي هر حلقه نخواهد بود500اي غيرقانوني، هرگز كمتر از قيمت ويديوه) 1  
 تومـان   2500هـايي كـه توليدشـان قطـع شـده اسـت را بـا قيمـت زيـرِ                      ، هرگز فيلم  »الف«شركت  ) 2  

  . فروشد نمي
هاي اصلي، كـاري      ها از فيلم    ارند كه تشخيص آن   هاي غيرقانوني كپي شده، چنان كيفيت بااليي د         فيلم  ) 3  

  . تقريباً غيرممكن است
هـاي شـركت      هاي ويديويي غيرقانوني فروخته نشده بود، حداقل يك ميليون نسخه از فـيلم              اگر فيلم ) 4  

  . شد  تومان براي هر فيلم فروخته مي2500، با قيمت »الف«
 پرورش، نتايج تحقيقات آموزشي را تبديل به برنامه آموزشـي اسـتاندارد             ـ وقتي مسئولين آموزش و    19
آموزان نسبت به گذشته، كمتـر و كمتـر           كار گيرند، دانش    كنند كه آن را به      كنند و معلمين را ملزم مي       مي

توان گفت كه تبديل تئوري فـوق         بنابراين مي . گيرند، حتي اگر معلمين، همان معلمين قبلي باشند         ياد مي 
  .   اصول عملي، كاري اشتباه استبه

  هاي زير، استوار است؟  يك از فرضيه استدالل فوق، بر كدام

  . هاي استاندارد شده، متفاوت هستند معلمين، در توانايي تدريس بر اساس برنامه) 1  
   .هاي آموزشي كنند هاي تحقيقاتي خود را تبديل به برنامه اين خودِ محققين هستند كه بايد يافته) 2  
هـا تنظـيم شـده اسـت،         هاي آموزشي استاندارد شده بـر مبنـاي آن          نتايج تحقيقات آموزشي كه برنامه    ) 3  

  . درست هستند
  . كنند، مؤثر نيست هاي آموزشي را عمل مي هايي كه معلمين برنامه شيوه) 4  
س التـين،  نام در در رغم تعداد كمِ ثبت     ، تصميم دارد علي   »الف«ـ اداره آموزش و پرورش شهرستان       20

اداره آموزش و پرورش اين شهر اعتقاد دارد كه         . به ارائه اين درس در بهترين دبيرستان شهر ادامه دهد         
خواهنـد   آموزاني كـه مـي   هزينه باالي تدريس زبان التين، با مزاياي بسياري كه درس التين براي دانش           

  . وجيه استهاي زبان انگليسي خود را تقويت كنند به همراه دارد، قابل ت مهارت
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كه صحيح فرض شود، استدالل مسئولين آمـوزش و پـرورش را بـه                  يك از موارد زير، در صورتي       كدام
  نمايد؟  ترين شكل ممكن، تضعيف مي جدي

تواننـد بـه همـان انـدازه كـه از             هاي انگليسي خود دارند، مي      آموزاني كه نياز به تقويت مهارت       دانش) 1  
  . ها سود ببرند واندن ديگر زبانبرند، از خ خواندن التين سود مي

نظران هم    شود، حتي صاحب    جا صحبت نمي    طور رايج همه    چون در دنياي مدرن، زبان التين ديگر به       ) 2  
  . از تلفظ صحيح كلمات و عبارات آن، مطمئن نيستند

 كنند، در درس التـين موفـق عمـل          آموزاني كه در درس زبان انگليسي موفق عمل مي            برخي از دانش  ) 3  
  . كنند نمي

  . كنند كنند، در ديگر دروس هم، موفق عمل مي آموزاني كه در درس التين موفق عمل مي اكثر دانش) 4  
 

 .  
 

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

  . صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيد

 

  .  پاسخ دهيد25 تا 21 توجه به اطالعات زير، به سؤاالت با: راهنمايي

 

 در سه گروه سه تيمي، با يكـديگر  Iو ... ، A ،B تيم به اسامي 9در يك مسابقه ورزشي، در مرحله اول    
سـه تـيمِ صـعود كـرده، در         . كنـد   پردازند و از هر گروه، يك تيم از اين مرحله صعود مي             به رقابت مي  

اطالعات زير، در خصوص    . شود  كنند و در نهايت، يك تيم قهرمان مي         قابت مي مرحله دوم با يكديگر ر    
  : اين مسابقه، موجود است

اي با هم رقابت كنند، تيم سوم رقيب اين دو تيم، از آن مرحله صـعود                   در مرحله  B و   Iهاي    تيماگر   •
 . كند مي

تواننـد     از مرحله اول نمـي     ،I و   D  ،G  ،Hهاي    كدام از تيم     از مرحله اول صعود كند، هيچ      Fاگر تيم    •
 . صعود كنند

اي بايـد بـا هـم      نيز، در مرحلهG و Eهاي  اي با هم رقابت كنند، تيم ، در مرحلهC و   Aهاي    اگر تيم  •
 . رقابت كنند

كند و     رقابت كند، حتماً صعود مي     H و   B  ،D  ،Fهاي    اي با حداقل يكي از تيم       ، در مرحله  Cاگر تيم    •
 . كند ميدر غير اين صورت، صعود ن

  تحليلي : سوم بخش 
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اي،    نيز، در هـيچ مرحلـه      E و   Aهاي    كنند و تيم    اي با هم رقابت مي      ، لزوماً در مرحله   I و   Hهاي    تيم •
 . كنند با هم رقابت نمي

  
 با يكديگر به رقابت بپردازند، كـدام دو تـيم زيـر، ممكـن     C و A ،Bهاي  اگر در مرحله دوم، تيم  ـ  21

  ؟ نباشندگروه  است در مرحله اول، هم
  1 (B  وE   2 (D و F  3 (B و G  4 (C  و D 

هـاي زيـر، در       يك از تـيم     هاي كدام   گروهي  ، به مرحله دوم صعود كنند، هم      F و   A  ،Cاگر سه تيم    ـ  22
   شود؟ طور قطع مشخص مي مرحله اول به

  1(  I  2 (H  3 (G  4 (D    
رحلـه اول  هـاي حاضـر در مرحلـه دوم باشـد، كـدام تـيم، در م                  يكي از تـيم    F قهرمان و    Bاگر  ـ  23
    بوده است؟Aگروهي  هم
  1 (C 2 (D 3 (G 4 (F  
  شود؟  گروه باشند، كدام تيم قهرمان مي  همF با E و D با B ،C با Aاگر در مرحله اول، ـ 24
  1 (H  2 (G  3 (B  4 (C 

  رقابـت F و Eهاي  گروه باشد تا در مرحله دوم، با تيم ها بايد در مرحله اول هم ، با كدام تيمBتيم  ـ  25
  كند؟ 
  1 (A و D  2 (A و G  3 (4  . توان تعيين كرد نمي (D و G 

 

  . ، متأسفانه در هيچ مرجعي موجود نيست92 گروه تربيت بدني 30 تا 26سؤاالت 
سـت بـا دفتـر انتـشارات     اگر نمونه سؤاالت در اختيار شما داوطلب محترم قرار دارد، خواهشمند ا       

  . ائه شودتماس بگيريد تا پاسخ تشريحي اين سؤاالت ار
 

  
  

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

  . ، تشكيل شده است...عددي و رياضياتي، حل مسأله و
  توجه داشته باشيد به خاطر متفاوت بودن نوع سـؤاالت ايـن بخـش از آزمـون، هـر سـؤال را                        ••••

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

 

  كميتي : بخش چهارم 



  استعداد تحصيلي) متمركز نيمه(هاي دكتري  مجموعه سؤاالت آزمون ورودي دوره   118

 

www.masihkhah.com  

 را به دقت بخوانيد و جـواب هـر سـؤال را در پاسـخنامه           34 تا   31هر كدام از سؤاالت     : راهنمايي
  . عالمت بزنيد

 

  كدام قالب، از شكل حذف شده است؟ . در شكل زير، بين اعداد ارتباطي خاصي برقرار استـ 31

3  6  5  2  

6  12  10    

9  18    6  

    25  10  

 

  1 (    2 (  
  
  
  

  3 (    4 (  
  
  

 

 B برابـر مـساحت ناحيـه    A ،5/1اگر مساحت ناحيه . دهد مركز را نشان مي ـ شكل زير، دو مربع هم 32
  باشد، مساحت مربع بزرگ، چند برابر مساحت مربع كوچك است؟ 

  1 (5/2  
  2 (5/5  
  3 (5/4  
  4 (6/5  

 

ها از باالترين قسمت شروع به ريختن كرده و           ، مطابق شكل زير، شن    ـ در يك ساعت شني سه طبقه      33
 دقيقه پـس از آن، ريخـتن شـن در كـل سـاعت،               20 دقيقه، باالترين قسمت كامالً خالي و        40پس از   

 درصـد  20پس از گذشت چند دقيقه از شروع ريختن شن، قسمت مياني ساعت، دقيقاً           . شود  متوقف مي 
  داده است؟ از مقدار شن را در خود جاي 

  1 (12  
  2 (24  
  3 (16  
  4 (32  

      4  

    20    

12  30      

 

      4  

    15    

12  24      

 

      4  

    15    

15  30      

 

      4  

    20    

15  24      

 

A  

B 
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اي هم مركز كه شعاع يكي دو برابر ديگـري اسـت، همزمـان و در                  دو دونده، روي دو مسير دايره     ـ  34
تر،   اگر سرعت دوندة روي دايره كوچك     . كنند   از نقاط مشخص شده، شروع به دويدن مي         خالف جهت، 

زند، دو دونده چند       دور كامل مي   7تر،    كه دوندة سريع   برابر سرعت دوندة ديگر باشد، در مدت زماني          3
  اند؟  راستا شده  لحظه شروع، با مركز همبجزمرتبه، 
  1 (10  
  2 (14  
  3 (12  
  4 (16  

 

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

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

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

 3همچنـين   . طور كامل رنـگ كننـد        را به  B و   Aهاي    توانند نماي ساختمان     روز مي  4  كارگر در  4ـ  35
  .  را رنگ كنندA و ثلث نماي ساختمان Bتوانند كل نماي ساختمان    روز مي3كارگر در 

 

  ب    الف
 Bرنگ استفاده شده در نماي ساختمان    Aنصف رنگ استفاده شده در نماي ساختمان 

 نسبت بـه شـهر      Aاند كه شهر       روي يك خط راست واقع شده      ي طور E و   A  ،B  ،C، Dپنج شهر   ـ  36
B  ، از شهرD دورتر است و شهر B نسبت به شهر C به شهر ،Aتر است  نزديك .A   نيـز وسـط D و E 

  . است
  ب    الف

 C و Bفاصله دو شهر    D و Eفاصله دو شهر 
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 تـا   37هـاي     وجود در جدول، به سؤال    متن زير را به دقت بخوانيد و براساس اطالعات م         : راهنمايي
  .  پاسخ دهيد40

 

هاي كسب شده توسط ورزشكاران پنج تيم نخست مسابقات ورزشـي را نـشان                جدول زير، تعداد مدال   
كـه در  ) مـرد يـا زن  (دهد كه در هر تيم، چند درصد از ورزشـكاران   نمودار زير، نيز نشان مي    . دهد  مي

كننده    درصد از مردان شركت    C  ،8مثالً در تيم    . اند  مدال شده اند، موفق به كسب       مسابقات شركت كرده  
  . اند اند و بقيه حذف شده ، مدال گرفتههكنند  درصد از زنان شركت32و 

  برنز  نقره  طال  مدال

  جنسيت 

  تيم
  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  جمع

A 8  4  5  5  2  4  28  

B 6  2  1  5  6  4  24  

C 3  3  4  4  3  1  18  

D  1  3  4  2  2  4  16  

E 1  1  3  1  3  5  14  

  100  18  16  17  17  13  19  جمع

 
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  ؟ اند نشده، موفق به كسب مدال Cكننده از تيم  چند نفر از ورزشكاران زنِ شركتـ 37
  1 (17  2 (15  3 (18  4 (16  
، چند نفـر بيـشتر از ورزشـكاران زنِ    E و Dكننده از دو تيم      در مسابقات، ورزشكاران مردِ شركت    ـ  38

  اين دو تيم بوده است؟ 
  5) 4  2) 3  3) 2  صفر ) 1  
  اند؟  ، موفق به كسب مدال شدهBچند درصد از ورزشكاران تيم ـ 39
  1(  35  2 (30  3 (32  4 (24  
  اند؟  آوران زن بوده ، مدالD و Cتقريباً چند درصد از ورزشكارانِ دو تيم ـ 40
  1 (7  2 (8  3 (7/5  4 (6/8  

 Aتيم         B تيم        Cتيم          D تيم       Eتيم 

 مرد

 زن

20% 

28% 

35% 
33% 

8%  

32% 

26% 

44% 

10% 

25% 

10 

20 

30 

40 

50 
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  متن اول
  : خالصه متن

  . ناپذيرند اجتنابتجزيه و تحليل بيومكانيكي در بررسي و مطالعه تكامل حركتي : پاراگراف اول
  . رود و منبع نيرو در بدن انسان قدرت عضالني است نيروي براي توليد حركت به كار مي :پاراگراف دوم
آورد بـا نيرويـي كـه        وها، نيرويي كه حركت اوليه را به وجـود مـي          بندي نير   اصل جمع طبق  : پاراگراف سوم 

كارگيري نيروهاي موجود به طور متوالي مؤثرتر است تا           به. شود  آورد، جمع مي    حركت بعدي را به وجود مي     
  . طور همزمان به
  

  4ـ گزينه 1
جمله اول  . ي است  اهميت علم بيومكانيك در مطالعه تكامل حركت       ، بررسي هدف اصلي نويسنده از متن فوق     

  . متن، مؤيد اين مطلب است
  2ـ گزينه 2

در رويكرد بيومكانيكي، بين سرعت و نيـرو  «  :صورت صحيح جمله عبارتست از    . صحيح نيست ) 1(گزينه  
  » .وجود دارد) نه الزاماً خطي(هاي حركتي، همبستگي مستقيم  در مهارت

از طرفي ديگر، منظور اصلي نويـسنده       . ا تأييد كرد  توان اين عبارت ر     با رد گزينه مي   . صحيح است ) 2(گزينه  
  . در اين گزاره آمده است

  .  همبستگي مستقيم وجود دارد»سرعت و نيرو«بين طبق متن . صحيح نيست) 3(گزينه 
  . گيري منطقي متن نيست نتيجه ولي ،صحيح باشداست ممكن ) 4(گزينه 

  2ـ گزينه 3
بيان صرف توصيف   نسبت به   را  تجزيه و تحليل بيومكانيكي     دن  فراتر بو  خصوصاً جمله آخر،     ،پاراگراف اول 

  . كند مي
  4گزينه ـ 4

) 4(را تشخيص داده اسـت، گزينـه        » سرعت و نيرو  «بر اساس پاراگراف سوم كه رابطه همبستگي مثبت بين          
  . صحيح است

  

 ـ گروه تربيت بدني1392سال پاسخ 

  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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  1ـ گزينه 5
هاي متعـددي دارد و       نيكي فايده رويكرد بيومكا «. باشد   جمله اول پاراگراف دوم مي     بيان ديگري از  ) 1(گزينه  

  » .در روشن ساختن اهميت نسبي قدرت عضالني در تكامل الگوي حركتي نيز سودمند است
 

  دوممتن 
  : خالصه متن

اي را كه از محيط خانواده آغاز شـده           توانند مشاركت ورزشي    همساالن يك كودك، بالقوه مي    : پاراگراف اول 
  . است، تقويت كنند

گروه همسال در تمايل فرد بـه ورزش در         تحقيق در خصوص تأييد تأثير      رسي نتيجه چند    بر: پاراگراف دوم 
  . سنين كودكي، نوجواني و جواني

هـاي   هاي گروهي در مقايسه با شركت در ورزش همساالن غالباً در مشاركت فرد در ورزش    : سومپاراگراف  
 شدن از مدرسه به عنوان عضوي از نيروي        افراد پس از فراغت از تحصيل و دور       . انفرادي تأثير بيشتري دارند   

  . گردند شوند و معموالً از گروه همسال جدا مي كار وارد محيط اجتماعي خود مي
طور معمول كليه افـراد در دوره ميانـسالي فعاليـت ورزشـي و مـشاركت خـود را كـم                       به: پاراگراف چهارم 

  . كنند مي
شود كـه فـرد    يل پيوستن به گروه همسال موجب ميبديهي است كه عالقه به ورزش و تما    : پاراگراف پنجم 

  . هاي فعال اجتماعي وابسته شود به گروه
  4ـ گزينه 6

  . هدف اصلي متن در آخرين جمله متن، در پاراگراف پنجم، به صراحت بيان شده است
  1ـ گزينه 7

ئه شواهد و قراين و     پس در ادامه متن، با ارا     . موضوع اصلي پاراگراف اول، در اولين جمله آن بيان شده است          
  . دهد بررسي نتايج تحقيقات مختلف، اين موضوع را توضيح مي

  3ـ گزينه 8
� I-        صـحيح نيـست   . اش دارد   هـاي ورزشـي     تري در فعاليت    نسبت به عالقه فرد به ورزش، نقش مهم .

كند كـه بـين عالقـه فـرد بـه ورزش و تـأثير گـروه                   پاراگراف پنجم به صراحت اين موضوع را بيان مي        
  . مسال، هنوز رابطه مشخصي تعيين نشده استه
� II-       به اولين جمله پاراگراف سوم توجه كنيد      .  صحيح است  .از ورزشي به ورزش ديگر، متفاوت است :

هـاي    هـاي گروهـي در مقايـسه بـا شـركت در ورزش              همساالن غالباً در مشاركت فرد در ورزش      «
  » .انفرادي تأثير بيشتري دارند
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� III-   به اين جمله از پاراگراف سـوم توجـه         .  صحيح است  .يابد  عيت تأهل فرد، تغيير مي    تحت تأثير وض
  » .دوستان، همسر يا خود او بيشترين نقش را در مشاركت ورزشي فرد بر عهده دارند«: كنيد

  2ـ گزينه 9
و  همـسر يـا خـود ا   ،دوسـتان ] مثالً[طور نيست؛     در مورد بزرگساالن اين   «: به جمله قبل از آن توجه كنيد      

ي قبلـي خـود را     كـه در واقـع، منظـور جملـه    ».بيشترين نقش را در مشاركت ورزشي فرد بر عهده دارند         
  . كند روشن مي

  3ـ گزينه 10
  . طبق آخرين جمله پاراگراف چهارم اين رابطه صحيح است) 1 �
  . تواند صحيح باشد طبق جمالت ابتدايي پاراگراف دوم اين گزاره مي) 2 �
. مسال در سنين كودكي، نوجواني و جواني بر مشاركت ورزشي، قابل تـشخيص اسـت              اثرات گروه ه  ) 3 �

  . ها در متن ذكر نشده است  ولي ميزان اهميت آن )مطابق پاراگراف دوم(
  . بر اساس پاراگراف پنجم صحيح است) 4 �

 

  
  
   2ـ گزينه 11

شـابه هـر دو شـركت،       هـاي نو    شكل بـودن قـوطي      كند كه عليرغم هم     ادعا مي » ب«شركت توليدكننده   
  . ها، توليدكننده آن را تشخيص دهند توانند از روي رنگ برچسب قوطي مشتريان مي

هاي دو شركت، بـر قابـل تـشخيص           نادرست است، زيرا با زير سؤال بردن هم شكل بودن قوطي          ) 1(گزينه  
ل ببرد، بلكه تا حدي     را زير سؤا  » ب«تواند استدالل شركت      كند، لذا نمي    ها توسط مشتري داللت مي      بودن آن 

  . كند آن را تقويت نيز مي
درست است، زيرا حاكي از اين است كه تفاوت رنگ برچسب، براي تشخيص توليدكننده توسط               ) 2(گزينه  

  . مشتري الزاماً كافي نيست
نادرست است، زيرا بر قابل تشخيص بودن توليدكننده نوشابه به كمك برچسب نصب شـده روي         ) 3(گزينه  

  . كند را به خوبي تقويت مي» ب«كند، بنابراين استدالل شركت  يد ميقوطي تأك
از برچسب طاليـي    » ب«زيرا داللت بر اين دارد كه به دليل استفاده فراوان شركت            . نادرست است ) 4(گزينه  
بنـابراين پاسـخ    . دهنـد   نسبت مي » ب« مشتريان با اين برچسب آشنا هستند و آن را به شركت             احتماالًرنگ،  
  . كند را تا حدي تقويت مي» ب «شركت

   4ـ گزينه 12
ها، ميزان تصادفات ساليانه كاهش يابد، اما در عمل      رود با نصب عالئم رنگي كنار جاده        مطابق متن، انتظار مي   

تـوانيم اطمينـان يـابيم     بنابراين مي. نه تنها اينچنين نشده، بلكه ميزان تصادفات اندكي افزايش هم داشته است  

  منطقي  پاسخ سؤاالت
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 تعداد تصادفات ساليانه چقدر باشد، عوامل ديگري غير از وجود يا عـدم وجـود عالئـم رنگـي                    كه در اينكه  
  . لذا براي توجيه افزايش تعداد تصادفات، بايد به دنبال عامل سومي باشيم. نقش دارد

انتظـار  در واقـع مطـابق اسـتدالل مطروحـه در مـتن،             . توان تحليل كرد    اين مسأله را از زاويه ديگري نيز مي       

)يابـد      تصادفات كاهش مـي    نسبتها،    رود با نصب عالئم رنگي در كنار جاده         مي  نـه   ،(

در . بنابراين كاهش اين نسبت با افزايش صورت كـسر لزومـاً منافـات نـدارد     . »ها  تصادف«لزوماً تعداد مطلق    
رشد آن بـيش از رشـد صـورت         (ه است   افزايش داشت ) تعداد سفرها (گيري كنيم مخرج كسر       واقع بايد نتيجه  

  .) شود بوده و اين باعث كاهش مقدار كسر مي) تعداد تصادفات(كسر 
كند تا در هواي نامساعد ديد بهتـري          نادرست است، قاعدتاً نصب عالئم رنگي به راننده كمك مي         ) 1(گزينه  

  . بدرود از اين طريق تعداد تصادفات كاهش يا از جاده داشته باشد، پس انتظار مي
تواند بـر رابطـه       نادرست است، زيرا اين عامل قبل و بعد از نصب عالئم رنگي يكسان بوده و مي               ) 2(گزينه  

  .نصب اين عالئم و تعداد تصادفات تأثير بگذارد
  ). 2مشابه گزينه (نادرست است ) 3(گزينه 
ـ             همان. درست است ) 4(گزينه   ه پـارادوكس مطـرح     طور كه در پاسخ اين سؤال توضيح داده شد، براي توجي

شده در متن بايد به دنبال عامل سومي باشيم كه بر تعداد تصادفات مؤثر باشـد و بتوانـد بـر افـزايش مقـدار             
  . مخرج كسر داللت كند

   1ـ گزينه 13
هاي توريستي كه بـه دليـل نبـود           شود تا از تعداد اتوبوس      ها توسط شهرداري باعث مي      ايجاد پاركينگ 

كننـد، كاسـته شـود، در نتيجـه      ايستند و گازهاي سمي ايجاد مي      نار خيابان مي  جاي پارك، بيهوده در ك    
  . شود هاي قديمي شهر در اين مناطق وارد مي آسيب كمتري به ساختمان

هاي توريستي در شهر مربـوط بـه          گيريم، بيشتر زمان حضور اتوبوس      درست است، زيرا نتيجه مي    ) 1(گزينه  
ايستند كه مقدمـه اسـتدالل مـتن را تأييـد      هدف كنار خيابان مي ارك، بيزماني است كه به دليل نبودن جاي پ 

  . كند مي
  . كند نادرست است، زيرا با زير سؤال بردن صحت مقدمات متن، نتيجه آن را تضعيف مي) 2(گزينه 
نـد  توا نادرست است، زيرا ارتباطي با استدالل صورت گرفته ندارد و تأثيري در رد يا قبول آن نمي) 3(گزينه  

  . داشته باشد
هـاي قـديمي در نتيجـه         آسيب ساختمان (نادرست است، زيرا در حد ضعيفي مقدمه استدالل متن          ) 4(گزينه  

  . شود برد و لذا باعث تضعيف استدالل مي را زير سؤال مي) ها دود اگزوز اتوبوس
  3ـ گزينه 14

گيـري از      كمتر از هزينه پـيش      تومان 30,000درمان اورژانسي زمين خوردن     ) هر بار (مطابق متن، هزينه    
  . داند پذير نمي گيري را به لحاظ اقتصادي توجيه زمين خوردن است، لذا پيش

  تعداد تصادفات

 تعداد سفرها
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نادرست است، زيرا صرفاً بر لزوم رعايت برنامه براي حداقل يك سال تأكيد كرده و ارتبـاطي بـا                   ) 1(گزينه  
  . مالحظه اقتصادي طرح ندارد

بهتر مراقبت از افـراد مـسن در آسايـشگاه سـالمندان تأكيـد دارد و      نادرست است، زيرا بر شرايط  ) 2(گزينه  
  . ارتباطي با مالحظه اقتصادي طرح ندارد

گيـري از زمـين       كند كه درمان اورژانسي بـر خـالف پـيش           درست است، زيرا بر اين امر تأكيد مي       ) 3(گزينه  
گيـري   ر شـده و از هزينـه پـيش       هاي درمان اورژانس تكرا     خوردن، اثر كوتاه مدت دارد و در بلندمدت هزينه        

  . برد  لذا به خوبي استدالل نويسنده را زير سؤال مي تجاوز خواهد كرد،
نسبت بـه  ) گيري كننده پيش(زيرا نه تنها بر بيشتر بودن هزينه روش درماني جديد . نادرست است ) 4(گزينه  

آن به مرور بيشتر هـم خواهـد        هاي    كند كه حتي هزينه     كند، بلكه اذعان مي     روش درمان اورژانس تصريح مي    
  . كند شد، بنابراين استدالل نويسنده را تقويت مي

   4ـ گزينه 15
، بـه  »الـف «دهنـده منطقـه        حلقه را در مراكز كرايه     10,000مريم دليل كاهش تعداد كرايه فيلم به تعداد         

  . دهد نسبت مي» ويديورسانه«ها با قيمت ارزان توسط  فروش فيلم
، اين عامل را براي توجيـه كـاهش         »ويديورسانه« حلقه فيلم توسط     4000روش تنها   داوود با توجه به ف    

  . داند  عددي مراكز اجاره فيلم كافي نمي10,000كرايه 
خواهيم اثبات كنيم دليـل بيـان شـده           در واقع مي  . اي هستيم كه استدالل داوود را تضعيف كند         به دنبال گزينه  

  . كند  كرايه فيلم را توجيه مي عددي10,000توسط مريم به تنهايي كاهش 
ارائه تخفيف در روزهـايي خـاص از    . نادرست است، زيرا ارتباطي با موضوع مورد اختالف ندارد        ) 1(گزينه  

  . هاي فيلم ندارد هفته، روند ثابتي داشته و لذا تأثيري در كاهش تعداد كرايه
10,به تعداد در كل منطقه م زيرا در متن عنوان شده، تعداد كرايه فيل. نادرست است) 2(گزينه    كـاهش  000

كند و نه كـاهش   دهنده فيلم را توجيه مي يافته است، اما اين گزينه كاهش كرايه فيلم توسط مراكز سابق كرايه       
  . در كل منطقه را

در منطقـه   نادرست است، زيرا علت جديدي را براي توجيه كاهش كرايه فيلم توسط مراكز سابق               ) 3(گزينه  
  .كند بنابراين استدالل داوود را تقويت مي. كند پيشنهاد مي» الف«

 عـدد فـيلم،   4000تواند به خوبي توجيه كند كه چطور فروش ارزان قيمت       درست است، زيرا مي   ) 4(گزينه  
لم در واقع مطابق اين گزينه، خريـد هرحلقـه فـي   .  عدد كاهش دهد 10,000ها را تا      توانسته تعداد اجاره فيلم   

بـه تنهـايي مـسأله را توجيـه        )  حلقـه فـيلم    4000فروش  (لذا همين علت    . باشد  معادل چند بار اجاره آن مي     
  . كند مي
   2ـ گزينه 16

هاي دوره اليزابت، يك امر تاريخي نامتعارف و نوعي بازكـشفِ جـادويي               نامه   نمايش :ديدگاه مورخين قديم  
  .  بوده استسي معاصرموضوعات انگليشكل نمايش يونان باستان ولي براي 
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نمايـشنامه دوره اليزابـت، از نظـر سـاختاري شـبيه بـه              : ديدگاه مـورخين و دانـشجويان تئـاتر امـروزي         
  . است) هاي اخالقي قرون وسطي به خصوص نمايش(هاي سنتي محلي  نمايشنامه
  . شود اي از بيان متن است و مغايرتي ديده نمي زيرا به نوعي خالصه. نادرست است) 1(گزينه 
  . كننده ديدگاه مورخين قديم است كه امروزه مورد قبول نيست درست است، زيرا بيان) 2(گزينه 
نادرست است، زيرا به درستي به تغييـر ديـدگاه مـورخين در طـول زمـان نـسبت بـه نمايـشنامه                       ) 3(گزينه  

  . كند انگليسي دوره رنسانس اشاره مي
 آخر متن كه به نمايشنامه سنتي محلـي در قـرون وسـطي            نادرست است، زيرا درستي آن از جمله      ) 4(گزينه  

  . شود كند، تائيد مي اشاره مي
   1ـ گزينه 17

كند و به جـاي اثبـات ادعـاي خـود،             وارد مي » الف«نويسنده نامه بدون ارائه دليل، اتهامي را به آقاي          
  . كند فرافكني مي

نقد قـرار داده و سـعي كـرده بـا ايـن روش      را مورد  » الف«درست است، زيرا در متن صرفاً آقاي        ) 1(گزينه  
  . در حالي كه اين تكنيك، قابل دفاع نيست. ادعاي او را رد كند

عقيـده باشـند، اتفاقـاً     هـم » الـف «آيد كه اكثريت مردم بـا آقـاي    نادرست است، زيرا از متن برنمي    ) 2(گزينه  
  . ندا عقيده هم» الف«نويسنده نامه مدعي است كه تنها گروه خاصي با آقاي 

» مـسئوليت «رسد در بار دوم هم، منظور نويسنده نامه از كلمـه              زيرا اوالً به نظر مي    . نادرست است ) 3(گزينه  
كه حتي اگر اين كلمه در بيش از يـك معنـي بـه كـار رفتـه                    ضمن اين . همان پست يا جايگاه مديريت است     

  . باشد، الزاماً نادرست نيست
  . تن ساختار علت و معلولي نيستنادرست است، زيرا ساختار م) 4(گزينه 

   4ـ گزينه 18
  
  
  
  
  

آيـا  «در استدالل فوق، يك سؤال جدي مطرح است         . خواهد  سؤال در واقع فرض پنهان استدالل فوق را مي        
انـد، در صـورت عـدم      خريـداري كـرده    تومان،500هاي با كپي غيرقانوني را با قيمت  كساني كه فيلم  
 در  »هاي اصـلي را بخرنـد؟        تومان، كپي  2500ي، حاضر بودند با پرداخت      هاي غيرقانون   عرضه اين كپي  

كنـد كـه همـان فـرض پنهـان            واقع پاسخ اين سؤال، شكاف بين مقدمات و نتيجه استدالل را مـشخص مـي              
  . باشد مي

از فروش هر حلقه فيلم » الف«شركت 
 .برد  تومان سود مي1000

يك ميليون حلقه فيلم با كپي غيرقانوني 
 .فروخته شده است

كپي غيرقانوني، حداقل يك ميليارد 
 . ن از سود بالقوه شركت كاسته استتوما
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نادرست است، زيرا استدالل فوق مبتني بر اين فرض كه قيمت ويديوهاي غيرقانوني هرگز كمتـر                ) 1(گزينه  
  . باشد  تومان نخواهد بود، نمي500از 

  ). 1مشابه گزينه (نادرست است ) 2(گزينه 
هـاي اصـلي و       زيرا لزوماً چنين فرضي نكرده است؛ بلكه اخـتالف قيمـت نـسخه            . نادرست است ) 3(گزينه  

هـاي غيرقـانوني قابـل     غيرقانوني آنقدر زياد است كه حتي با فرض عدم برابري كيفيت، امكان فـروش كپـي        
  . تتصور اس
طور كه ابتدا توضيح داده شد، اين فرض، شكاف بين مقدمات موجود در               درست است، زيرا همان   ) 4(گزينه  

  . استدالل و نتيجه آن است
   3ـ گزينه 19

 

  
  
  

 نتـايج صـحه     بـه درسـتي   يعني تلويحاً   . داند   نتايج تحقيق به اصول عملي را كاري اشتباه مي         تبديلنويسنده  
  ). كند كه چرا اما اشاره نمي(داند  اما آن را اجرايي نمي) استفاده دقت كنيد، نگفته بديلتبه كلمه (گذارد،  مي

  . شود نادرست است، زيرا از متن نتيجه نمي) 1(گزينه 
نادرست است، زيرا در متن مشخص نشده كه علت اثربخش نبودن نتايج تحقيق چيست؛ لذا ايـن                 ) 2(گزينه  

  . معلوم نيست كه مشكل، مجريان طرح باشندپيشنهاد لزوماً درست نيست، زيرا 
  . مطابق توضيحات داده شده درست است) 3(گزينه 
نبود حمايـت   (هاي اجراي معلمان مناسب باشد اما به داليل ديگر            نادرست است، زيرا شايد شيوه    ) 4(گزينه  

  . طرح شكست بخورد...) يا توان مالي، عدم همكاري والدين و
   1 گزينه ـ 20

پذير   آموزان، هزينه باالي تدريس آن را توجيه        مزاياي بسيار فراگيري درس التين براي دانش      :  متن پيام اصلي 
  . كند مي

ها نيز به انـدازه زبـان التـين منفعـت داشـته               درست است، زيرا اگر قرار باشد يادگيري ساير زبان        ) 1(گزينه  
  . قتصادي نداشته باشدباشد، پرداخت هزينه باال براي يادگيري زبان التين شايد توجيه ا

  . نادرست است، زيرا تأثيري در رد يا قبول استدالل متن ندارد) 2(گزينه 
دهـد    تواند استدالل متن را تقويـت كنـد، زيـرا نـشان مـي               نادرست است، البته در حد ضعيفي مي      ) 3(گزينه  

ا حتي اگر فـرد بـر زبـان         كند و لذ    نياز نمي   صرف تسلط بر زبان انگليسي، فرد را از يادگيري درس التين، بي           
  . انگليسي تسلط داشته باشد، الزم است باز در كالس درس التين هم شركت كند

در واقع بر اهميت فراگيري درس      . كند  نادرست است، چرا كه تا حدي استدالل متن را تقويت مي          ) 4(گزينه  
  . اندد كند و موفقيت در آن را به معناي موفقيت در ساير دروس مي التين تأكيد مي

برنامـه  نتايج تحقيقات آموزشـي بـه       تبديل  
آموزشي و الزام معلمان به اجـراي آن برنامـه          

 .شود آموزان مي باعث يادگيري كمتر دانش

) نتايج تحقيقـات  ( تئوري فوق  تبديل
 .به اصول عملي، كاري اشتباه است
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  25 تا 21تحليل مسائل 
  مسأله تحليل دوم 
  بررسي قيود مسأله 

   صعود تيم سوم گروه ⇐ B و Iـ رقابت 1
  . كنند  از مرحله اول صعود نميI و D ،G ،H ⇐ از مرحله اول Fـ صعود تيم 2
  ) در يكي از مراحل (G و E رقابت ⇐ A و Cـ رقابت 3
  C صعود تيم ⇐ H و B ،D ،Fهاي   با يكي از تيمCـ رقابت 4
  . كند  صعود نميC تيم ⇐ I و A ،E ،Gهاي   با يكي از تيمCـ رقابت 5
   در يكي از مراحل I و Hـ رقابت 6
  . كنند اي رقابت نمي  هيچ مرحله درE و Aـ 7
  
  4ـ گزينه 21
  . كند  رقابت نميB با I ⇐ 1قيد 
  . گروه هستند همC يا A در مرحله اول با H و I ⇐ 6قيد 
  . دكنن قطعاٌ در مرحله اول با هم رقابت مي G و E ⇐ 3قيد 
   همگروه هستند B يا A با G و E ⇐ همگروه نيستند C در مرحله اول قطعاً با G و E ⇐ 5قيد 
  

  E و G قطعاً با تيم Bهمگروه هستند  .  
  . كنند  رقابت ميC يا A هم با هم در گروه D و Fهاي باقيمانده يعني  تنها تيم

  
  
  
  
  
  
  
   3ـ گزينه 22
  .كنند  در مرحله اول با هم رقابت ميG و E ⇐ 3قيد 
  .  همگروه هستندF يا C در مرحله اول با G و E ⇐ 7قيد 

  پاسخ سؤاالت تحليلي 

 7قيد 

H,I D,F 

G         E 

A         B 

 

      C 

A B C 
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 در يـك گـروه      F بـا    G و   E بنابراين قطعاً    ⇐.  همگروه نيستند  C در مرحله اول با تيم       G و   E ⇐ 5قيد  
  . قرار دارند

  2گزينه ـ 23
  . كند  به مرحله دوم صعود نميI و D ،G ،Hهاي  كدام از تيم  هيچ⇐ 2قيد 
 بـه   C قهرمان شـده، پـس       Bز طرفي چون    ا.  همگروه نيست  F و   Bهاي     در مرحله اول با تيم     C ⇐ 4قيد  

كنـد، بايـد       رقابـت مـي    F و   B چون دراين مرحله با      Cزيرا در اين صورت     (مرحله دوم صعود نكرده است      
  .) قهرمان شود

  .كنند  با هم رقابت ميH و I ⇐ 6قيد 
  .  همگروه هستندF قطعاً در مرحله اول با H و I ⇐وه نيستند گر  همC يا B با H و I ⇐ 1 و 4قيد 
  .  همگروه استB همگروه باشد، پس با Cتواند با   نميD ⇐ 4قيد 
  .  همگروه استC قطعاً با G ⇐ قرار دارد C و ديگري در گروه B يكي در گروه A و E ⇐ 7قيد 
  
  
  
  
  

 

 

پـذير نيـست،       نيز بايد با هم رقابـت كننـد كـه امكـان            E و   G رقابت كند،    C با   Aاگر قرار باشد     ⇐ 3قيد  
  . C و Gهاي   با تيمE همگروه است و B و Dهاي   با تيمAبنابراين 

   4ـ گزينه 24
  : كنيم ها را مطابق شكل زير ترسيم مي وليه تيمتركيب ا

  
  
  
  
  
  

  . كند  به مرحله دوم صعود ميC تيم ⇐ 4قيد 
توانند با هم رقابت كنند، بنابراين اين دو تيم از اين مرحلـه                در مرحله اول نمي    I و   H از آنجا كه     ⇐ 6قيد  

  .كنند  در مرحله دوم با هم رقابت ميصعود كرده و
  . شود  قهرمان ميC در مرحله دوم ⇐ 4قيد 

D         A 

F          

 

      B 

F B 

C         G 

 

      E 

H         I 

A         B   G         D    E        F  
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   1ـ گزينه 25

   :كنيم ها را مطابق شكل زير ترسيم مي تركيب اوليه تيم
  
  
  
  
  
  

 

 همگـروه   F و   Bهـاي      پس در مرحله اول بـا تـيم         از مرحله اول صعود نكرده،     C از آنجا كه تيم      ⇐ 4قيد  
  .  همگروه است E در مرحله اول با تيم Cنبوده است، بنابراين 

 هـم بايـد در همـين گـروه باشـد كـه        G در مرحله اول همگـروه باشـند،         C با   A اگر قرار باشد     ⇐ 3قيد  
  (*) Fت يا  اسB يا در گروه Aپذير نيست، بنابراين  امكان
   همگروه نيست I از مرحله اول صعود كرده است، پس در اين مرحله با B از آنجا كه ⇐ 1قيد 

H و I در مرحله اول، قطعاً با Fهمگروه هستند  .  
 *⇐ A در مرحله اول، قطعاً با Bهمگروه است  .  
 بـه  G و Dتواند همگروه باشد بنـابراين    نميD از مرحله اول صعود نكرده، پس با C از آنجا كه   ⇐ 5قيد  

  .  قرار دارند2 و 1هاي  ترتيب در گروه
  
  
  
  
  
  
  

G         D 

H          I 

 

      C 

E         F A         B 

B         E 

 

      F 

B E F 

 

 6يد ق

)3(           )2 (           ) 1 (  

 A         D   C         G   H         I 

B         E 

 

      F 

B E F 
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  حل مسأله   
 

  3ينه ـ گز31
سطر چهارم،  ؛ و   3؛ سطر سوم، در     2در سطر دوم، در     شويم، عدد اول هر ستون،        متوجه مي سطرها  با بررسي   

  : شوند ؛ ضرب مي5در 
3  6  5  2  

×3 2  ×6 2  ×5 2    

×3 3  ×6 3    ×2 3  

    ×5 5  ×2 5  
 

  :هاي خواسته شده داريم لذا براي مجهول
  
  
  
  
   1ـ گزينه 32

3، مطابق شكل، Bمساحت 

8
  . باشد ، مساحت مربع كوچك مي

  

BSكوچك              S=
3

8
  

  

3، مطابق شكل، Aمساحت 

8
  . باشد مربع بزرگ و مربع كوچك مي، اختالف مساحت 

  
  

ASبزرگ−Sكوچك(  (S=
3

8
   

  
  : طبق صورت سؤال داريم

A BS S=
3

2
 

  پاسخ سؤاالت كميتي  

      ×2 2  

    ×5 3    

×3 5  ×6 5      

 

1  

2  

3  
4  5  

6  

7  

8  

1  

2  3  

4  

5  

6  7  

8  
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(S
3

8
−S بزرگ كوچك  ) ( S=

3 3

2 8
كوچك  ) S→ −S بزرگ كوچك  S=

3

2
كوچك   

S2 S−2 بزرگ كوچك  S= 3 كوچك  S→ 2 =S بزرگ 5 كوچك   

S

S
=

5

2
 

   2ـ گزينه 33
شـد،   اگر نسبت دهانه خروجي بااليي، به اندازه خروجي پائيني بود، هر اندازه شن به قسمت وسط وارد مـي        

 دقيقـه زمـان تخليـه قـسمت         40 دقيقه زمان تخليه طبقه بـاال و         40يعني  . شد  در همان لحظه نيز تخليه مي     
  . توان نسبت دهانه و خروجي را تعيين كرد حال با توجه به صورت مسأله، مي. شد وسط مي
 كنيـد  دقـت (: باشـد   دقيقه مي60 دقيقه زمان تخليه قسمت باال است، و زمان تخليه قسمت وسط 40چون  

ريـزد، بـه طـور همزمـان شـن از             اي كه شن از باالترين قسمت به قسمت مياني مي            دقيقه 40در طول مدت    
  . باشد  مي2 به 3 لذا نسبت دهانه دو خروجي .)ريزد ترين قسمت نيز مي قسمت مياني به پايين

  
  
  
  
  

 

  
  

 واحد در قسمت مياني     1 و    واحد به قسمت زيرين رفته     2)  واحد 3(از ميزان حجم ورودي به قسمت مياني        
  . ماند باقي مي

  
  
  
  
  
  

 

 

 3(از قـسمت فوقـاني آمـده باشـد          % 60، بايـد    ) واحد 1(در قسمت مياني باقي بماند      % 20كه    لذا براي آن  
  ). واحد

 كوچك

 بزرگ

  دقيقه40

  دقيقه60

3 

2 

 ودي واحد حجم ور3

  واحد در قسمت مياني1

  واحد به قسمت پايين2
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  در قسمت مياني  مانده    قسمت فوقاني  خروجي  
3      1  

60%x =  
→  

x      20%  
  : لذا داريم

% (60 40 دقيقه ) = 24  دقيقه
  4ـ گزينه 34

 1 بـه    2نيـز   ) ت پيموده شده در هـر دور      مساف(ها     است، لذا نسبت محيط    1 به   2چون نسبت شعاع دو دايره      
تـوان   تـر اسـت، مـي     برابر دونده دايره بـزرگ     3تر،    از طرف ديگر چون سرعت دونده دايره كوچك       . باشد  مي

تر تنها يك دور كامل را        دود، دونده دايره بزرگ     تر مي    دوري كه دونده دايره كوچك     6هر  «: نتيجه گرفت 
   ».كند طي مي

  . اي به صورت زير قرار دارند نيد كه دو دونده در يك مسير دايرهبراي سادگي مسأله فرض ك
 V7يعني سـرعت نـسبي دو دونـده نـسبت بـه هـم برابـر                 

 از آن را    Vتر و يك       از آن را دونده سريع     V6كه  . باشد  مي
  . دپيماي دونده كندتر مي

1به عبارت ديگر هـر      

7
) دور كامـل از دايـره         / )°51  كـه   4

6كند،    متحرك كندتر طي مي   

7
تر طـي      ديگر را متحرك سريع    

  . كند مي

1هر  لذا به ازاي    . گيرند  در طي اين فرايند، دو متحرك دو بار در يك راستا قرار مي            

14
) دوري    / )°25  كه  7

  . شوند راستا مي كند، دو متحرك هم متحرك كندتر طي مي
  
  
  
  
  

 

   :زند، داريم  دور كامل مي7كه متحرك تندتر حال با توجه به خواسته مسأله، 
  متحرك تندتر    متحرك كندتر  

  1

7
    6

7
  

x⇒ =
7

6
  x    7  

V V6 

/ °25 7 
/ °51 4 
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7زند، متحرك كندتر،   دور كامل كه متحرك تندتر مي7يعني به ازاي 

6
  . كند  دور را طي مي

  : گيرند داريم حرك در يك راستا قرار ميلذا براي محاسبه تعداد دفعاتي كه دو مت
 

  زند تعداد دوري كه متحرك كندتر مي            راستا شدن تعداد دفعات هم                                       

                           1                             1

14
  

         x x /⇒ = = =

7
986 16 3

1 6

14

                                     7

6
  

  
  . گيرند  بار در يك راستا قرار مي16يعني دو متحرك 

 

  هاي كمي مقايسه
 

   2ـ گزينه 35
  . كنيم استفاده مي» مهارت× زمان = كار «براي حل اين سؤال از رابطه 

  . كنند  را رنگ ميB و Aز ساختمان  رو4 كارگر در 4: از صورت سؤال داريم
A B (I)× = +4 4  

  . كنند  را رنگ ميA و ثلث نماي ساختمان B روز نماي ساختمان 3 كارگر در 3از طرفي 

A B (II)× = +
1

3 3
3

 

  :  داريم(II) از (I)از تفريق رابطه 

( ) (A B) ( A B)− = + − +
1

16 9
3

 

A A A A= − → = → =
1 2 21

7 7
3 3 2

 

  :   داريم(I)با جاگذاري در رابطه 

B= +
21

16
2

 

B B B
−

− = → = → =
21 32 21 11

16
2 2 2

 

  : كنيم حال مقادير دو ستون را با هم مقايسه مي
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  . بيشتر است» ب«لذا مقدار ستون 
   4ـ گزينه 36

  : با توجه به اطالعات مسأله داريم
•••• A وسط E و Dاست .  
  

 

 

 

DB: يعني.  دورتر استD، از شهر Bنسبت به شهر  A شهر •••• AD<؛ كه دو حالت زير را داريم :  
 

   )ب(حالت                   )الف(حالت           
  
  

 

 

AB: يعني. تر است   نزديك A شهر   به،  C نسبت به شهر     B شهر   •••• AC< .  اي به شـعاع      يعني اگر دايره
AB تصوير كنيم، شهر Cخارج از اين دايره است ، .  

  . تواند باشد اي خارج از اين دايره مي ، هر نقطهC شهر  )ب(و ) الف(در حالت 
 

   )الف(حالت 
  
  
  

 

 

 

  »الف«ستون 
  نصف رنگ استفاده شده

  Aنماي ساختمان در 
  

( )
1 21

2 2
 

( )
1

21
2

 

21 

  »ب«ستون 
  رنگ استفاده شده
 Bدر نماي ساختمان 

  11

2
 

11 

22 

 

 

 

 

D A E 

D A E B D A E B 

D A E B 
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  )ب(حالت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  . صحيح است) 4(لذا گزينه . را تعيين كرد EF      BCتوان رابطه نامساوي  در هر دو حالت قيد شده نمي
  .  در نظر بگيريدCبراي شهر ) ب(ه عنوان مثال، دو نقطه زير را در حالت ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BC: داريم) 1(كه در حالت  ED>  
BC:  داريم) 2(و در حالت  ED<  

  نسبت و درصد
 

   1ـ گزينه 37
اند كه مدال گرفته      C تعداد زنان تيم ∴ + + =1 4 3 8  

  : اي داريم از نمودار ميله

D A E B 

D A E B 

C1 C2 
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C تعداد زنان تيم C′= ⇒  % C C C′ ′ ′= → = → =
8

32 8 25
32

 

اند كه مدال نگرفته  C  تعداد زنان تيم  ∴ − =25 8 17  

  2ـ گزينه 38
  : كنيم  را محاسبه ميE و Dهاي  ن هر يك از تيماابتدا تعداد مرد

اند كه مدال گرفته  D مردان تيم  ∴ + + =2 4 1 7  

          D مردان تيم  D= ⇒  % D D= → =35 7 20  

اند كه مدال گرفته  E مردان تيم   ∴ + + =3 3 1 7  

           E مردان تيم E= ⇒   % E E= → =20 7 35  

  : كنيم  را محاسبه ميE و Dهاي  حال تعداد زنان هر يك از تيم

اند كه مدال گرفته  D زنان تيم  ∴ + + =4 2 3 9  

         D زنان تيم  D′= ∴ % D D′ ′= → =33 9 27  

اند كه مدال گرفته  E زنان تيم  ∴ + + =5 1 1 7  

           E زنان تيم E′= ∴ % E E′ ′= → =28 7 25  

   :كنيم كننده در دو تيم را محاسبه مي حال اختالف تعداد مردان و زنان شركت
كننده  تعداد مردان شركت–كننده  تعداد زنان شركت  ( ) ( )= + − +20 35 27 25  

            = − =55 52 3  

   3ـ گزينه 39

اند كه مدال گرفته  B مردان تيم ∴ + + =6 1 6 13  

         B مردان تيم B= ∴  % B B= → =26 13 50  

اند كه مدال گرفته  B زنان تيم  ∴ + + =4 5 2 11  

         B زنان تيم  B′= ∴  % B B′ ′= → =44 11 25  

  : كنيم حال درصد خواسته شده را محاسبه مي

اند كه مدال گرفته  B درصد ورزشكاران تيم +
= = = =

+

13 11 24

50 25 75
% 32  

   3ـ گزينه 40
تـوان     نيـز مـي    38 و   37البته از حل سؤاالت     : (كنيم   مي  را محاسبه  D و   Cابتدا تعداد ورزشكاران زن دو تيم       

  ). استفاده كرد

% 

  اند كه مدال گرفته» مردان +زنان«

 »مردان+ زنان «
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اند كه مدال گرفته   C زنان تيم  ∴  + + =1 4 3 8  

   C تعداد زنان تيم  C′= ∴  % C C′ ′= → =32 8 25  

اند كه مدال گرفته  D تيم زنان   ∴  + + =4 2 3 9  

          D زنان تيم  D′= ∴  % D D′ ′= → =33 9 27  

  : كنيم حال تعداد ورزشكاران مرد دو تيم را محاسبه مي

اند كه مدال گرفته  C مردان تيم  ∴  + + =3 4 3 10  

         C مردان تيم  C= ∴  % C C= → =8 10 125  

اند كه مدال گرفته  D مردان تيم ∴  + + =2 4 1 7  

         D مردان تيم  D= ∴  % D D= → =35 7 20  

  : براي محاسبه نسبت خواسته شده داريم

( ) ( )

+
= = =

+ + +

8 9 17

25 27 125 120 297
% /5 7  

  
  

 D و Cآوران زن دو تيم  مدال

 D و Cكل ورزشكاران 
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