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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    هايي را كه در زير آن آم        لسؤا
  . و در پاسخنامه عالمت بزنيدپيدا كنيد 
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در واقع  . رسد  هاي بنيادي بسيار خوب به نظر مي        سرتيتر مقاالت و خبرهاي پزشكي درباره سلول      
توانند انواع بافت را تعمير و جايگزين         گر كه مي    هاي معجزه   حتي متخصصان در مورد اين سلول     

هاي بنيادي كه از جنـين گرفتـه شـده بـود،              دانشمندان ابتدا روي سلول   . زده هستند   كنند، هيجان 
هـا و   طور طبيعي به هزاران سلول ديگر و در نهايت بـه بافـت         ها به   متمركز بودند زيرا اين سلول    

هـا،   اما مسائل اخالقي و مقررات مربوط بـه ايـن سـلول          . شوند  هاي كودك تبديل مي     انواع اندام 
هاي بنيادي بالغ با اضافه كردن نـوع خاصـي از مولكـول         ه كار كردن بر روي سلول     محققان را ب  

DNA    هـا دسـتكاري و        عمدتاً به مـاه    ها  اين. هاي نوع جنيني ترغيب نمود       براي رسيدن به سلول
  . داري در آزمايشگاه نياز دارند و روش مذكور به مراكز پزشكي معتبر محدود است نگه

آوري    مـشغول جمـع     زيادي در سراسر دنيا با ادعاهاي بزرگ خـود،        هاي    در اين ميان كلينيك   
كه تنها تعـداد كمـي از نتـايج و توصـيفات،              در حالي . باشند  هاي بنيادي مي    سود كالن از سلول   

دهند كه    ها به بيماران خود قول مي       ند، اما اين كلينيك     ها را تأييد كرده     سودبخش بودن اين سلول   
هاي قلبـي     هاي بنيادي خود فرد بيمار، هر بيماري از ام اس، بيماري            لولتوانند با استفاده از س      مي

هاي سـودآور بـر اسـتفاده از         اكثر اين كلينيك  . و تخريب مفاصل گرفته تا سرطان را درمان كنند        
طـور   هـا بـه   آن. انـد  برپا شده» هاي بنيادي بالغ   سلول«هاي گرفته شده از بافت كامل به نام           سلول

شن كمي چربي يا برداشت مقداري مغز استخوان، آن را به قسمتي از بدن كـه                معمول با ليپوساك  
  . كنند الزم است، تزريق مي
هـاي    اي بين ادعاهاي اين مراكز و تحقيقاتي كه براي اسـتفاده از سـلول               شكاف قابل مالحظه  
براي مثـال هـيچ شـواهدي وجـود     . ها صورت گرفته است، وجود دارد       بنيادي در درمان بيماري   

خواهيد به سمت درمـان       اگر مي . تواند بافت چشم را ايجاد كند       رد كه بافت مغز استخوان مي     ندا
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ها برويد، ابتدا از پزشك خود بپرسيد كدام مركز درماني معتبر است؟ آيا ايـن روش               با اين سلول  
براي بيماري شما مؤثر است يا خير؟ همچنين بايد مطمئن شويد كه روش درماني پيشنهاد شـده                 

براي مثال اگر شما دچار آرتريت      . ي مركز بهداشتي مورد نظرتان به سود شما است يا خير          از سو 
زانو هستيد، فيزيوتراپي، دارودرماني يا حتي عمـل جراحـي جـايگزين مفـصل زانـو، از روش                  

هـاي خـود برايتـان        كنند از موفقيت    ها تنها تالش مي     برخي كلينيك . هاي بنيادي بهتر است     سلول
پوشـي    هايشان چـشم    كه از شكست    دهند در حالي    د بهبود يافته را به شما نشان مي       بگويند و موار  

  .كنند مي
 

  ، اشاره به كدام مورد دارد؟ ها ايني  در پاراگراف اول كلمهـ 1

   DNAهاي  مولكول) 2    دانشمندان ) 1  

  هاي بنيادي القاء شده  سلول) 4  هاي بنيادي جنيني  سلول) 3  

  درستي از متن فوق استنباط كرد؟  توان به اي زير را ميه يك از گزينه كدامـ 2

  . پذير است هاي بنيادي بالغ دستكاري شده به راحتي امكان درمان بيمار با استفاده از سلول) 1  

  . هاي بنيادي جنيني قابل توليد هستند هاي با قابليت سلول ها، سلول با استفاده از ساير سلول) 2  

هـاي بنيـادي جنينـي     ها چون مغز استخوان و چربـي، ماننـد سـلول    غ ساير بافت  هاي بنيادي بال    سلول) 3  

  . منعطف نيستند

هاي بنيادي بالغ براي رسيدن بـه نـوع           هاي درماني، دانشمندان را به كار كردن بر روي سلول           شكست) 4  

  . جنيني آن ترغيب كرده است

  د؟ هاي بنيادي، كدام اطالعات در متن وجود دار در مورد سلولـ 3

.Iصورت نامحدود قابليت تقسيم دارند  به .  

.IIها را دارند  كاربرد ثابت شده در درمان تعداد محدودي از بيماري .  

.IIIها را دارند  متمايز شده نيستند و قابليت تبديل شدن به ساير سلول .  

  1 (II و I    2 (III و I  

  3 (III و II    4 (III و II و I 

   هاي بنيادي چيست؟ ها با استفاده از سلول ويسنده در مورد درمان بيماريبا توجه به متن، نظر نـ 4

  . موافق است) 2    . مخالف است  )1  

  . از متن قابل استنباط نيست) 4    تأييد مشروط ) 3  
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  .  پاسخ دهيد8 تا 5با توجه به متن زير به سؤاالت : راهنمايي
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شناسـي    روانهـاي مختلـف       گـرا در زمينـه      شناسي مثبت   كاربرد رويكرد روان  هاي اخير     در سال 
هاي مزمن توجه پژوهشگران بسياري را به خود جلب كرده اسـت، بـه                سالمت از جمله بيماري   
هاي پژوهشي و درمـاني ايـن رويكـرد بـه             هاي چشمگيري در زمينه     نحوي كه هر روز پيشرفت    

گرا روي استعداد و توانمندي انسان به جاي ناهنجـاري و             شناسي مثبت   ر روان د. خورد  چشم مي 
بينـي، اميـد، كيفيـت زنـدگي،          مفاهيم سازگاري متعددي همچون خـوش     . شود  اختالل تأكيد مي  

شناختي نيز    آوري روان   تاب. گرا مطرح شده است     شناسي مثبت   خردمندي و شادي در حوزه روان     
عنوان توانايي سازگاري موفق بـا عمـل          آوري به   تاب] 1. [استيك مفهوم كليدي در اين حوزه       

بـه عبـارتي،    ] 2. [شود  ها تعريف مي    شناختي در مواجهه با مصيبت      زا و حفظ بهزيستي روان      تنش
آوري حاصل توانايي افراد براي تعامل با محيط و فرايندهايي است كه هم بهزيستي را بـاال                   تاب
  ]3. [كند دن در برابر عوامل خطر محافظت ميبرد و هم فرد را عليه مغلوب ش مي

رسد در ايجاد سالمت روان مثبت نقش دارد، بخشودگي بين            يكي از مفاهيمي كه به نظر مي      
آوري، حـوزه     ي تـاب    با اين كه در مقايسه با تحقيقات تقريباً پنجاه ساله در زمينـه            . فردي است 

شناسـي   ي روان اي در حـوزه  ايگاه ويژهي بخشودگي تقريباً جوان است، اما ج     تحقيقات در زمينه  
بـار خطاهـاي بـين فـردي و ايجـاد             حل براي كاهش تـأثيرات زيـان        عنوان يك راه    گرا به   مثبت

  ]4. [سازگاري مثبت پيدا كرده است
انتقام و خشم نسبت بـه كـسي اسـت كـه            بخشودگي، يك انتخاب آزادانه براي رها كردن        

ندانه، دلسوزانه و همراه با مهرباني بـه آن شـخص           باعث آزار شده و تالش براي پاسخ سخاوتم       
البته بخشودگي به معناي انكار، تبرئه، كوچك كردن يا فراموش كردن اشتباهات آن فـرد               . است
. راه يافتـه اسـت    آوري    هر چند بخشودگي قبالً به طور محدودي در ادبيات تحقيق تـاب           . نيست
آور در تجربيـات دردآور ايـن اسـت كـه             تابطور مثال ولين و ولين اظهار كردند نياز افراد            به

وجو كنند، اما فقط در چنـد سـال اخيـر، مطالعـات              ها بروند و شفا را جست       اجازه بدهند تلخي  
بـرويلس معتقـد   . انـد  آوري پرداخته طور مستقيم به بررسي ارتباط بخشودگي با تاب        محدودي به 

گـرا فـراهم      شناختي مثبـت     روان هايي براي   آوري، استدالل   است كه پيوند بين بخشودگي و تاب      
  . كند مي

دهد كه بخشودگي بين فردي با        نتايج اكثر مطالعات انجام شده در زمينه بخشودگي نشان مي         
شناختي و هيجانات منفي مثل خـشم و رنجـش و افـزايش هيجانـات                 هاي روان   كاهش پريشاني 
ودگي بين فردي نـه تنهـا       دهد كه بخش    همچنين نتايج مطالعات قبلي نشان مي     . مثبت ارتباط دارد  
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شناختي در سالمت جسمي و سـالم         هاي روان   ي كاهش پريشاني    در سالمت روان بلكه به واسطه     
نتايج مطالعات انجام شده در بررسي نقـش بخـشودگي در   . طور كلي نقش دارد   زندگي كردن به  

ني كـه نمـرات     دهد، بيمارا   شناختي و درد بيماران مبتال به درد مزمن نشان مي           هاي روان   دشواري
هـاي    تـري از درد، خـشم و دشـواري          باالتري در متغيرهاي بخشودگي دارنـد، سـطوح پـايين         

از طرفي ممكن است بخشودگي سـازوكار مهمـي در تعـديل            . اند  شناختي را گزارش كرده     روان
 احساسات، رفتار و پاسخ بـه آن را تعـديل           ،هاي شناختي درد مزمن باشد و محتواي تفكر         جنبه
  . كند

 

   هدف اصلي نويسنده از متن فوق چيست؟ـ 5
  وري و شدت درد بيماران مبتال به درد مزمن  آ بيني تاب  بررسي نقش بخشودگي بين فردي در پيش) 1  
  نشان دادن تأثير غيرمستقيم عامل بخشودگي روي فرآيندهاي فيزيولوژيكي در پيامدهاي سالمتي ) 2  
  خشم تعيين نقش بخشودگي بين فردي در كاهش ) 3  
  گرا  شناسي مثبت حوزه روان ارائه تعريفي از مفهوم بخشودگي در) 4  
   است؟ نادرست  كدام گزينه در خصوص متن،ـ 6

  . شناختي در بهبود يك بيماري بيان شده است تأثير يك رويكرد روان) 1  
  . اند شناختي از نظر ميزان تأثيرگذاري در بهبود بيماري با هم مقايسه شده دو مفهوم روان) 2  
  . شناسي است تمركز اصلي نويسنده بر روي يك مفهوم روان) 3  
  . نويسنده درصدد است با بيان نتايج يك سري تحقيقات، اثربخشي يك رفتار اجتماعي را نشان دهد) 4  
مـشخص  ] 4[و  ] 3[،  ]2[،  ]1[هـاي     بهترين محل براي قرار گرفتن عبارت زير در متن، كه با عالمـت            ـ  7

   است؟ اند، كدام شده
هـاي رفتـاري و       آوري باال در حيطـه      دهد، افراد مبتال به درد مزمن داراي تاب         نتايج مطالعات نشان مي   «

سـازي و الگـوي       اي درد، نگرش به درد، تمايل به فاجعـه          شناختي نسبت به درد مثل راهكارهاي مقابله      
  » .استفاده از خدمات مراقبتي سالمتي و دارويي عملكرد بهتري دارند

  1 (]1[  2] (2[  3] (3[  4] (4[  
كدام مورد در صورتي كه درست فرض شود، به بهترين وجه، استدالل اصـلي موجـود در مـتن را                    ـ  8

  كند؟  تقويت مي
  . بخشودگي بين فردي در كاهش واكنش تنش نقش دارد) 1  
  . گردد ريشه بخشودگي به اعتقادات مذهبي در بين مذاهب مختلف برمي) 2  
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آوري و سـالمت روانـي مثبـت          ت هيجانات منفي مثل خشم، يك عامل مربوط به تاب         ي مديري   نحوه) 3  
  . است

د و پيامـدهاي مربـوط بـه سـالمتي و بهزيـستي بـازي               رآوري نقش ميانجي در بين ارتباطـات د         تاب) 4  
  . كند مي

 
 
 

  : راهنمايي
طرح شده، مـورد    هاي اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال م             براي پاسخگويي به سؤال   

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

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

 

ي ملـي در ايـام عيـد را           هاي رسـانه    يك مركز تحقيقات با انجام نظرسنجي، ميزان استقبال از برنامه          ـ 9
 30 درصـد افـراد   75 ساله، 29 تا 18 درصد افراد 71بر اساس نتايج اين نظرسنجي    . بررسي كرده است  

. اند  هاي تلويزيون را تماشا كرده      اند در ايام عيد برنامه       سال به باال گفته    50صد افراد    در 74 ساله و    49تا  
  . اند  ساله بوده49 تا 30ها در ايام عيد، افراد  بنابراين بيشترين مخاطبان برنامه

گيـري مـتن را       ترين وجه نتيجـه     هاي زير در صورتي كه درست فرض شود به منطقي           يك از گزينه    كدام
  كند؟  يتضعيف م

  .  در اين نظرسنجي تفكيك جنسيتي صورت نگرفته است)1  
  .  ساله مناسب بوده است49 تا 30هاي ايام نوروز براي گروه سني  اكثر برنامه) 2  
تـرين تماشـاگران تلويزيـون        اين گروه سني عمده   . سهم كودكان در اين نظرسنجي حذف شده است       ) 3  

  . باشد مي
  . اند برده تعطيالت نوروز بوده و بسياري از مشاغل در تعطيالت به سر ميبازه زماني اين نظرسنجي ) 4  
اخير  هاي  يافته. امروزه معكوس كردن فرايند پيري مورد توجه بسياري از پزشكان قرار گرفته است            ـ  10

دهد بيماري كبد چرب و ساير اثرات مربوط به پيري ممكن اسـت ناشـي از چروكيـده شـدن                 نشان مي 
كبد با افزايش سن و بـه دليـل چروكيـده شـدن غـشاي      .  هستند، باشدDNAكه حاوي ها  هسته سلول 

اگر اين غشاء نتواند به درستي عمل كنـد باعـث اخـتالل در عملكـرد                . شود  هسته، انباشته از چربي مي    
  . ها خواهد شد ها و بروز برخي مشكالت و بيماري مناسب ژن

  

  منطقي : دومش بخ
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  رض شود، با متن همخواني بيشتري دارد؟ هاي زير در صورتي كه درست ف يك از گزينه كدام
  . ها و پيري خواهد شد  باعث تغيير شكل سلولDNAچروكيده شدن ) 1  
  . ها را درمان يا مهار كرد و اثرات پيري را كاهش داد توان بيماري ها مي با خاموش كردن برخي ژن) 2  
ز دسـت داده و باعـث اخـتالل در          اي حالت مواج و نامنظم خود را ا         با باالتر رفتن سن، غشاي هسته     ) 3  

  . ها و بروز سالمندي خواهد شد نحوه عملكرد ژن
اي در كـاهش پيامـدها و    ها با صاف كردن غشاي هـسته  محققان بر اين باورند كه گروهي از ويروس      ) 4  

  . باشند اثرات پيري مفيد مي
. ين انسان به كُره مـاه شـد       هاي پروژه آپولو بود كه منجر به فرود نخست           يكي از مأموريت   11آپولو  ـ  11

هاي آرمسترانگ و آلدرين بر       طي اين مأموريت كه توسط ناسا سازماندهي شده بود، دو فضانورد به نام            
هاي سراسـر     از فضاپيما پايين آمد و بر ماه گام نهاد، رسانه         هنگامي كه آرمسترانگ    . كُره ماه فرود آمدند   

ا عكسي كه آرمسترانگ از رد پاي آلدرين بر سـطح      ام. جهان تصوير او را به صورت زنده پخش كردند        
ايـن  . شـود مطابقـت نـدارد         ها كه در موزه ناسا نگهداري مي        ماه گرفت، با كف كفش لباس فضايي آن       

طي سال هاي اخير مبني بـر دروغ  هايي كه  موضوع تعجب برخي را برانگيخته است و با توجه به زمزمه        
ت، موجب ايجاد يك عالمت سـؤال بـزرگ در ذهـن افكـار              بودن راهيابي انسان به ماه پخش شده اس       

  . عمومي شد
  اند به بهترين وجه ممكن، تضاد موجود در متن را توجيه كند؟ تو ي زير مي كدام فرضيه

  . عكس منتشر شده از اين ردپا بر سطح كُره ماه توسط ناسا، رد پاي آرمسترانگ است) 1  
اه و به منظور حفاظت از لباس و بدنـشان چنـد قطعـه اضـافه                دو فضانورد، براي گام نهادن بر سطح م         )2  

  . شامل يك جفت روكفشي به لباس خود افزودند
هـاي منتـشر شـده        هاي موجود در موزه مطابقت ندارد، اما فيلم         اگرچه عكس گرفته شده با كف كفش        )3  

  . دهنده حقيقت ماجرا است نشان
  . توجيه علمي براي اثبات ادعايشان ندارندافرادي كه به اين شايعات باور دارند، هيچ ) 4  
اي از درمان جايگزين و مكمل است كه از قرن نوزدهم ميالدي مورد استفاده                طب هومئوپاتي گونه  ـ  12

. قرار گرفت و همچنان با گذشت زمان نيز در ميان برخي از افراد محبوبيت خود را حفظ نمـوده اسـت                    
يك درد جسمي به پزشك هومئوپات مراجعه كرده اسـت، ولـي            بنابراين تفكر، اگر چه بيمار تنها براي        

افـرادي كـه از ايـن علـم        . هاي روحي، عاطفي و عصبي خود را با پزشك در ميان بگذارد             بايد واقعيت 
طرفداران علم هومئوپـاتي    . دهد  كنند بر اين باورند كه همانند، همانند را شفا مي           پشتيباني و حمايت مي   

تواند بدن را تحريك كنـد و آن          اي كه باعث بيماري شده است مي        ندك از ماده  كنند كه مقادير ا     بيان مي 
داروهاي هومئوپاتي با تحريك دستگاه ايمني بيمـار، فـرد را بـه سـمت     . را به خود درماني وادار نمايد     

  . دهند بهبودي سوق مي
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   گيري كرد؟ درستي از متن در مورد طب هومئوپاتي نتيجه توان به را ميكدام مورد، 
توان از هومئوپـاتي بـراي درمـان آن انتظـار      اي كه نيروي حياتي آن از ميان رفته باشد، مي  هر بيماري ) 1  

  . بهبود داشت
اي ايـن روش درمـاني و نظريـه واكـسيناسيون،             بين فـرض پايـه    برخي از پزشكان بر اين باورند كه        ) 2  

  . تناقض وجود دارد
تواند همـان عالئـم را در فـرد            در يك فرد سالم ايجاد كند، مي       اي كه بتواند عالئم بيماري را       هر ماده ) 3  

  . بيمار، درمان نمايد
بــا روش درمــاني هومئوپــاتي در بيمــاراني كــه سيــستم ايمنــي و ســاختار بدنــشان دچــار نــابودي  ) 4  

  . ، اميد به بهبود افزايش يافته استتناپذير شده اس برگشت
لـيكن  . مي، داراي ابعاد جسماني، رواني و اجتماعي است       سالمت بنابر تعاريف رايج در ادبيات عل      ـ  13

. كننـد   در جامعه، غالب افراد بيشتر به بعد جسماني آن پرداخته و سالمت را مترادف با آن شناسايي مي                 
شود، مصاديقي كـه   در نتيجه هنگامي كه صحبت از رفتارهاي بهداشتي براي حفظ يا ارتقاي سالمت مي      

هـاي    هايي است رايـج در خـصوص ضـرورت فعاليـت            شود توصيه   عي مي بيشتر در اذهان عمومي تدا    
ورزشي و بدني، اهميت تغذيه سالم و لزوم پرهيز از سوء رفتارهاي بهداشتي، ضرورت معاينات مـنظم                 

  ........ . هاي پزشكي كه مردم بيشتر با آن آشنايي دارند، اما واقعيت آن است كه  و مراقبت
  كند؟  ي خالي در متن فوق را كامل ميكدام مورد به بهترين وجه، جا

  . گيرد سالمت افزون بر بعد جسماني آن، ابعاد ديگري را نيز در برمي) 1  
  .اي جدا از شرايط و كيفيت زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است سالمت مقوله) 2  
ر هـستند بـه      نهادي و حكومتي متداخل در يكديگ       هاي رفتاري،   سالمت اجتماعي كه در آن شاخص     ) 3  

  . مثابه جامعه سالم است
شود و از اين روست كه انتخاب يك استاندارد مناسب بـراي              سالمت يك مفهوم نسبي محسوب مي     ) 4  

  . سازد تعريف آن را با چالش مواجه مي
طور معمول پيشگيري در منابع پزشكي باليني و بهداشت عمومي در سـه سـطح تعريـف شـده                     بهـ  14
و پيـشگيري   ) سطح دوم (تشخيص زودرس و غربالگري     ،  )سطح اول (اد بيماري   جلوگيري از ايج  : است

 مفهوم جديدي از پيـشگيري بـه عنـوان          1986اما در سال    ). سطح سوم (از عوارض و پيشرفت بيماري      
ها بلكه پيشگيري     يماريبموضوع اصلي در اين سطح نه پيشگيري از         . پيشگيري سطح چهارم مطرح شد    

در واقـع در سـطح      .  اقدامات تشخيصي، درماني و پيـشگيرانه بـاليني اسـت          كارگيري غيرضروري   از به 
سـازي بـيش از حـد         داتي براي شناسايي يك بيمار يا يك جمعيت در معرض خطر طبـي            يچهارم، تمه 
  . گيرد صورت مي
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   باشد؟ تواند نمييك از اقدامات زير جزء پيشگيري سطح چهارم  با توجه به متن فوق كدام

  تري كردن غيرضروري بيمار اجتناب از بس) 1
  بيوتيك در سينوزيت ميكروبي  تجويز آنتي) 2
  مراقبت از زنان باردار توسط ماما به جاي پزشك خانواده ) 3
  ي افراد جامعه  عدم استفاده از واكسن آنفوالنزا براي همه) 4
د را مورد هدف    اي رو به افزايش بوده و سالمتي افرا          چاقي با سرعت هشداردهنده     در سطح جهان،  ـ  15

اي، مداخالت كلينيكي     گيرد شامل مداخالت تغذيه     هايي كه روي چاقي انجام مي       درمان. قرار داده است  
هر يك از اين مداخالت عالوه بر تأثير روي كاهش وزن، بـا كـاهش               . باشند  و كاربرد فعاليت بدني مي    

ت با عوارضي همـراه باشـند و        هاي كلينيكي ممكن اس     با اين حال روش   . ها همراه است    احتمال بيماري 
هاي اخير    در همين راستا در سال    . باشند  اي نيز، به صورت دائم، قابل تحمل و اجرا نمي           هاي تغذيه   روش

مخاطره، بر مهار     عنوان يك روش سالم و كم       اي روي تأثير انواع مختلف تمرينات ورزشي، به         توجه ويژه 
تواند بـا ايجـاد تعـادل منفـي انـرژي،             ورزشي مي تمرين  . اشتها يا دريافت انرژي صورت گرفته است      

از سوي ديگر بـر روي  : را تعديل كند) مانند گرسنگي، دريافت غذا و اشتها(اي  رفتارها و عادات تغذيه 
  .  گردد مصرف انرژي تأثير دارد كه منجر به كاهش وزن مي

   باشد؟ كدام گزينه در راستاي تأييد متن فوق مي
  . باشد هاي اشتها همراه مي  تغييرات سطوح هورموناجراي فعاليت بدني با) 1
  . باشند صورت دائم، قابل تحمل و اجرا نمي اي، به هاي تغذيه  تمرينات ورزشي نيز همانند روش )2
توانند دريافت انرژي را از طريق دستكاري مقادير گرسنگي يـا اشـتها متعـادل                 اي مي   هاي تغذيه   روش) 3

  . سازند
تـرين   دهد داشتن يك برنامه غذايي مناسب در كنار تمرينات ورزشي مناسـب       ان مي نتايج تحقيقات نش  ) 4

  . روش درمان چاقي است
 

 
 

  : 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
 

  . اسخ دهيد پ19 تا 16هاي  ات زير، به سؤالبا توجه به اطالع: راهنمايي

شخصي قصد دارد در طول پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه به سينما، بانك، مطب پزشك، دانـشگاه                   
   :هاي مذكور وجود دارد هاي زير در خصوص مراجعه اين فرد به مكان محدوديت. و تئاتر برود

  تحليلي : سوم بخش 
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 . سينما روز دوشنبه تعطيل است •

 . تواند به بانك برود دانشگاه نميقبل از رفتن به  •

 . رود بايد به بانك برود دقيقاً فرداي روزي كه به مطب پزشك مي •

 . رود سينما و تئاتر را در دو روز متوالي نمي •

 

مانده، روز مراجعـه بـه چنـد مـورد را             تئاتر را در يك روز فرد رفته باشد، از چهار محل باقي            اگرـ  16
   كرد؟ طور دقيق تعيين  توان به مي

  دو مورد ) 2     فقط يك مورد )1  
  هر چهار مورد) 4    سه مورد ) 3  
   توان گفت؟  مراجعه به بانك چه ميدر يك روز زوج به دانشگاه رفته باشد، در مورد روز اگر ـ 17

  .دقيقاً چهارشنبه است) 2    . شنبه است دقيقاً سه) 1  
 . دتوان تعيين كر نمي) 4  . شنبه يا چهارشنبه است سه) 3  

   درست باشد؟ تواند نميچنانچه بدانيم در روز يكشنبه به تئاتر نرفته است، كدام مورد ـ 18
  . بانك و تئاتر را در دو روز متوالي برود) 1  
  . دانشگاه و تئاتر را در دو روز متوالي برود) 2  
  . سينما و مطب پزشك را در دو روز فرد برود) 3  
  . فرد برودبانك و دانشگاه را در دو روز ) 4  
  تواند زودتر از تئاتر به دانشگاه رفته باشد؟  در چند حالت مختلف، شخص ميـ 19

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

  .  پاسخ دهيد23 تا 20هاي  با توجه به اطالعات زير، به سؤال: راهنمايي
 

ـ          پنج فرد كه شامل يك رئيس، يك معاون، دو كارمند و يك منشي مـي               اي   رهباشـند، دور يـك ميـز داي
  : در مورد نحوه نشستن اين افراد اطالعات زير در دست است. اند مطابق شكل زير نشسته

 .  ننشسته است4رئيس بر روي صندلي شماره  •

 . دو كارمند در كنار يكديگر نيستند •

 . منشي دقيقاً بين معاون و يكي از كارمندان نشسته است •

 . تشماره صندلي معاون از شماره صندلي منشي بيشتر اس •

 

   نشسته باشد، رئيس روي كدام صندلي نشسته است؟ 3يكي از كارمندان روي صندلي شماره اگر ـ 20
  1 (1    2 (2  
  . توان تعيين كرد نمي) 4    5) 3  

1 

2 

3 
4 

5 
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   باشد؟ تواند نمي، كدام شماره 4اگر شماره صندلي معاون فرد باشد، صندلي رئيس عالوه بر ـ 21
   1 (1  2 (2  3 (3  4 (5   
هاي منشي و معـاون برابـر         هاي دو كارمند با مجموع شماره صندلي        جموع شماره صندلي  چنانچه م ـ  22

   توان گفت؟ باشد، در مورد محل نشستن رئيس چه مي
  كنار منشي ) 2    كنار معاون ) 1
  . توان مشخص كرد نمي) 4    دقيقاً بين دو كارمند) 3
اون بيشتر اسـت، مجمـوع شـماره        كه بدانيم شماره صندلي رئيس از شماره صندلي مع          در صورتي ـ  23

  هاي دو كارمند كدام است؟  صندلي
1( 8  2 (7  3 (6  4 (5   

 

 
 

  : راهنمايي
هـاي كمـي، اسـتعداد        هاي كمي، شامل مقايسه     اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سؤال        

  . ، تشكيل شده است...عددي و رياضياتي، حل مسأله و
  هاي اين بخش از آزمون، هـر سـؤال را بـر               متفاوت بودن نوع سؤال      توجه داشته باشيد به خاطر      ••••

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

 

 را به دقت بخوانيد و جواب هر سـؤال را در پاسـخنامه              27 تا   24هاي    هر كدام از سؤال   : راهنمايي
  . عالمت بزنيد

 

جاي عالمت سؤال، كدام عدد بايـد   به. ن اعداد رابطه خاص و يكساني برقرار استدر شكل زير بيـ  24
  قرار گيرد؟ 

  
  

  

  

  

   1 (129  2( 192  3 (219  4 (291   

  كميتي : بخش چهارم 

? 

11  23  

3  7  5  

2  5  3  4  
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% 30اگـر مـساحت هـر مـستطيل         . باشـد   شكل زير شامل دو مثلث مشابه و دو مستطيل مشابه مي          ـ  25

  مساحت كل شكل باشد، نسبت عرض به طول مستطيل كدام است؟ 
   7 به 3 )1
   11 به 3) 2
   13 به 3) 3
   19 به 3) 4

 

 را خـارج  A آب موجود در ظـرف       %30.  حاوي مقادير آب در اختيار داريم      C و    A  ،Bسه ظرف   ـ  26
كنيم كه در ايـن صـورت     اضافه ميC و B به ترتيب به آب موجود در ظروف      7 به   5كرده و به نسبت     

 ليتـر   C  ،88 و   B در ابتدا مجموع حجـم آب ظـروف          اگر. شود  آب موجود در هر سه ظرف يكسان مي       
   در ابتدا چقدر بوده است؟ Aباشد، حجم آب موجود در ظرف 

  1( 80   2 (82  3 (84  4 (86   

تـوان   مي) ها از نظر انتخاب تعداد وزنه( كيلوگرمي به چند طريق مختلف 5 و 5/2، 5/1هاي  با وزنه  ـ27
ها لزوماً در يك كفـه تـرازو          وزنه(ي دو كفه وزن كرد؟       كيلوگرمي را به وسيله يك ترازو      15يك جسم   
  ) گيرند و از هر وزنه به تعداد كافي موجود است قرار مي

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

 . »B«و ديگـري در سـتون    »A «، شامل دو مقدار يا كميت است، يكي در ستون  28سؤال  : راهنمايي
وجه به دستورالعمل، پاسخ صحيح را به شرح زيـر          مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با ت          

  : تعيين كنيد
  . را عالمت بزنيد» 1« بزرگتر است، در پاسخنامه گزينه  »A«  اگر مقدار ستون ••••   
  .  را عالمت بزنيد»2«بزرگتر است، در پاسخنامه گزينه  » B«  اگر مقدار ستون ••••   
  .  را عالمت بزنيد»3«ابر هستند، در پاسخنامه گزينه با هم بر  »B«و   »A«   اگر مقادير دو ستون ••••   
  و   »A«اي را بـين مقـادير دو سـتون              اگر براساس اطالعات داده شده در سؤال، نتـوان رابطـه            ••••   

       »B«   را عالمت بزنيد»4« تعيين نمود، در پاسخنامه گزينه  .  

 1 در مـدت     B دقيقه، بـه كمـك شـخص         20 ساعت و    3 به تنهايي كاري را در مدت        Aشخص  ـ  28
  . رساند  دقيقه به پايان مي40 در مدت C و شخص B دقيقه و به كمك شخص 10ساعت و 

»A«    »B«  
 همان كار را به تنهايي Bمدت زماني كه 

  دهد انجام مي
  

 همان كار را به تنهايي Cمدت زماني كه 
  دهد  انجام مي
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  .  پاسخ دهيد30 و 29هاي  رهاي زير، به سؤالبا توجه به اطالعات و نمودا: راهنمايي
 

 تعـدادي متخـصص علـوم آزمايـشگاهي مـرد و زن مـشغول فعاليـت                 E و   A  ،B  ،C  ،Dدر پنج شهر    
درصد تعداد متخصصان هر شهر از مجموع تعداد متخصصان پنج شـهر و جـدول             » 1«جدول  . باشند  مي
  . دهد ميان زن در هر شهر را نشان صنسبت متخصصان مرد به متخص» 2«

 

 A B C D E  شهر    A B C D E شهر

  نسبت    %28  %10  %12  %30  %20  درصد
1

3
  

2

5
  

1

7
  

3

2
  

4

3
  

  »2«جدول                 »  1«جدول           
  متخصصان مرد به متخصصان زن نسبت          متخصصان هر شهر   درصد

        در هر شهر              از مجموع تعداد متخصصان پنج شهر   
 
 

   چند نفر است؟ Bمتخصص زن باشد، تعداد متخصصان مرد شهر  112 داراي Dشهر اگر ـ 29

  1 (200  2 (240  3 (320  4 (360   

   چند متخصص زن وجود دارد؟ Cص باشد، در شهر  متخص784 مجموعاً Eاگر در شهر ـ 30

  1 (246  2 (268  3 (294  4 (336  
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  متن اول
 

  : خالصه متن
هاي بنيـادي بـراي تعميـر و جـايگزين انـواع بافـت                مقاالت و اخبار پزشكي حاكي از آن است كه از سلول          

هاي بنيـادي   متمركز بودند اما بعدها به سلولجنين هاي بنيادي    دانشمندان ابتدا بر سلول   . توان استفاده كرد    مي
  . بالغ روي آوردند

هـاي زيـادي در    كننـد، كلينيـك   ها را تأييد مي كه تنها تعداد كمي از نتايج سودبخش بودن اين سلول    در حالي 
  . آوري سود كالن از اين موضوع هستند سراسر دنيا با ادعاهاي بزرگ خود، مشغول جمع

هاي بنيـادي در درمـان        ن ادعاهاي اين مراكز و تحقيقاتي كه براي استفاده از سلول          اي بي   شكاف قابل مالحظه  
هـا برويـد، از معتبـر         خواهيد به سمت درمان با اين سلول        اگر مي . ها صورت گرفته است، وجود دارد       بيماري

هـاي    روشبودن مركز درماني، مؤثر بودن براي بيماري خاص شما و اينكه آيا اين روش درمان در مقايسه با         
  . ديگر برايتان مفيد است يا خير مطمئن شويد

 
 

  4ـ گزينه 1
 DNA كه به آنها نوع خاصي از مولكول         هاي بنيادي بالغ    سلولضمير اينها در جمله پاياني پاراگراف اول به         

  . گردد برمي) هاي بنيادي القاء شده سلول(شود  اضافه مي
  3ـ گزينه 2
نـسبت بـه    شود و اتفاقـاً نظـر نويـسنده           ين ادعايي از متن برداشت نمي     نادرست است، زيرا چن   ) 1( گزينة   �

  . داند  ميمحدودهاي بنيادي بيشتر انتقادي است و آن را  كاربرد سلول
اند   هاي بنيادي بالغ روي آورده      هرچند مطابق پاراگراف اول متن، دانشمندان به استفاده از سلول         ) 2( گزينة   �

اينكـه دقيقـاً كـدام      هـايي ذكـر شـده اسـت و در ضـمن               ايط و محـدوديت   اما در ادامه براي اين كار شـر       
  . هاي بالغ قابل استفاده هستند، ذكر نشده است سلول

هـاي بنيـادي بـالغ اسـتفاده          اين گزينه درست است زيرا مطابق پاراگراف اول متن، اگر بخواهيم از سلول             �
هـا   دهـد كـه ايـن سـلول     نـشان مـي  ايـن  .  بـه آن اضـافه شـود   DNAكنيم، بايد نوع خاصي از مولكـول      

  . پذير نيستند انعطاف
  . شود روشن است كه چنين ادعايي از متن برداشت نمينادرست است، ) 4( گزينة �

  98پاسخنامه آزمون استعداد تحصيلي 

 وزارت بهداشت روز اول

 
  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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  2ـ گزينه 3
� I.    به صورت نامحدود قابليت تقسيم دارند :  

و در طـور طبيعـي بـه هـزاران سـلول ديگـر               ها به   اين سلول «: به اين جمله پاراگراف اول دقت كنيد      
ظاهراً منظـور از قابليـت تقـسيم همـين     » .شوند تبديل ميهاي كودك  ها و انواع اندام     نهايت به بافت  

  . تبديل شدن است
� II.    ها را دارند كاربرد ثابت شده در درمان تعداد محدودي از بيماري .  

يفات، تنهـا تعـداد كمـي از نتـايج و توصـ           «: هرچند در پاراگراف دوم متن ايـن جملـه آمـده اسـت            
تواند درست باشـد امـا        رسد اين ادعا مي     اند؛ و به نظر مي      ها را تأييد كرده     ل  سودبخش بودن اين سلو   

  . چون صراحتاً به آن اشاره نشده، سازمان سنجش اين مورد را نادرست دانسته است
� III. ها را دارند  متمايز شده نيستند و قابليت تبديل شدن به ساير سلول .  

 از پاراگراف اول ذكر شد، درسـتي ايـن مـورد    Iاي كه در توضيح بند     از همان جمله  روشن است كه    
  . شود اثبات مي

  3ـ گزينه 4
هـاي بنيـادي      ها بـا اسـتفاده از سـلول          كه نويسنده از اينكه در خصوص درمان بيماري        آيد  از متن چنين برمي   

داند   ماني را به طور كامل مردود نمي      اين روش در  مند است اما      بزرگنمايي و سوء استفاده صورت گرفته، گله      
بلكه بر اساس پاراگراف سوم متن، با انتخاب مراكز درماني معتبر و اطمينان از كاربرد در بيمـاري خـاص در      

  . داند هاي درماني، آن را مفيد مي مقايسه با ساير روش

  دوممتن 
 

  : خالصه متن
شناسي سـالمت از جملـه        هاي مختلف روان    در زمينه گرا    شناسي مثبت   هاي اخير كاربرد رويكرد روان      در سال 
آوري  يك مفهـوم كليـدي مـرتبط بـا ايـن رويكـرد تـاب         . هاي مزمن با رشد زيادي همراه بوده است         بيماري

  . شناختي است روان
بار خطاهاي بين فـردي و ايجـاد سـازگاري مثبـت              بخشودگي بين فردي راه حلي براي كاهش تأثيرات زيان        

شناسـي   اي در حـوزة روان  رغم جوان بودن تحقيقـات در مـورد آن، جايگـاه ويـژه    ييل علاست و به همين دل 
  . گرا يافته است مثبت

آوري راه يافته، اما فقط در چند سال اخيـر،            هر چند بخشودگي قبالً به طور محدودي در ادبيات تحقيق تاب          
  . اند پرداختهآوري  مطالعات محدودي به طور مستقيم به بررسي ارتباط بخشودگي با تاب

مطابق مطالعات انجام شده، بخشودگي بين فردي هم در بعد سالمت روان و هم در بعد سـالمت جـسمي و      
 . سالم زندگي كردن تأثيرات مثبتي به دنبال دارد
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  1ـ گزينه 5
، درد مزمن از مفاهيم كليدي متن هستند كه         آوري  بخشودگي، تاب شويم عبارات     متن، متوجه مي  با دقت در    

هاي اين سـؤال، جزئيـاتي هـستند     ساير گزينه. كنند والً در تشخيص هدف اصلي نويسنده به ما كمك مي    معم
  . تحقق هدف اصلي نويسنده به آنها پرداخته شده استراستاي كه در 
  2ـ گزينه 6
  . شناختي در بهبود يك بيماري بيان شده است  تأثير يك رويكرد روان�) 1

 فقـط ايـن مالحظـه مطـرح اسـت كـه در مـتن تـأثير رويكـرد                    .اين عبارت تا حدودي درست است     
شناسـي سـالمت و از     ن   مد نظر نيست بلكه به طـور كلـي بـر روا            يك بيماري خاص  شناختي بر     روان

  . مد نظر استهاي مزمن  بيماريجمله 
رسـت  ناد. انـد   شناختي از نظر ميزان تأثيرگذاري در بهبود بيماري با هـم مقايـسه شـده                 دو مفهوم روان   �) 2

آوري در مقابل هم نيـستند        مورد بحث در متن يعني بخشودگي و تاب       كه دو مفهوم كليدي     چرا  است  
  . بلكه اين دو مفهوم به هم مرتبط هستند. اند و با هم مقايسه نشده

  . شناسي است تمركز اصلي نويسنده بر روي يك مفهوم روان �) 3
 3 پـاراگراف مـتن،      4 است كـه از      بخشودگيروشن است كه تمركز اصلي نويسنده در متن بر مفهوم           

  . مورد در خصوص اين مفهوم بحث كرده است
  . نويسنده در صدد است با بيان نتايج يك سري تحقيقات، اثربخشي يك رفتار اجتماعي را نشان دهد �) 4

كه نويسنده در صدد است تا با كمك تحقيقـات انجـام شـده، اثربخـشي              كرد  توان برداشت     از متن مي  
  . دگي را بر سالمت رواني و جسمي فرد نشان دهدبخشو

  4ـ گزينه 7
. جمله بايد به پـاراگراف اول اضـافه شـود         زنيم كه اين      اوالً با توجه به موضوع هر پاراگراف متن، حدس مي         

مناسـب  ] 2[و  ] 1[ بنـابراين جايگـاه      .آوري تعريـف شـد، بيايـد        اين جمله بايد بعد از اينكه مفهوم تاب       ثانياً  
گـرا در     شناسـي مثبـت     كامالً مناسب است، زيرا در جمالت قبل در مـورد تـأثير روان            ] 4[ اما جايگاه    .نيستند
هاي مزمن بحث شده و در ادامه به طـور خـاص در               شناسي سالمت از جمله بيماري      هاي مختلف روان    زمينه

  . شده استگرا توضيح داده  شناسي مثبت آوري به عنوان يك مصداق مهم از روان زمينه مفهوم تاب
  1ـ گزينه 8

شـود   تقويت استدالل متن است كه اصوالً مربوط به بخش دوم يعني سؤاالت منطقـي مـي    ماهيت اين سؤال،    
  . اما اين بار در بخش درك مطلب آمده است

گيريم و جـواب آن را   براي اين كار از سؤال اول متن كمك مي. كنيم ابتدا استدالل اصلي متن را مشخص مي      
  : كنيم ام اصلي يا ادعاي نويسنده ثبت ميبه عنوان پي

  » .آوري و شدت درد بيماران مبتال به درد مزمن نقش دارد بيني تاب بخشودگي بين فردي در پيش«
  . كند مشخص است كه اين گزينه در راستاي ادعاي نويسنده است و آن را تأييد مي) 1 �
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گردد، تأثيري در رد يا قبـول         اهب مختلف برمي  اين كه ريشه بخشودگي به اعتقادات مذهبي در بين مذ         ) 2 �

  . ادعاي نويسنده ندارد
آوري و سـالمت روانـي مثبـت مربـوط      اين گزينه صرفاً به اينكه نحوه مديريت هيجانات منفي به تاب ) 3 �

طور   كند ولي اينكه بخشودگي بين فردي چه تأثيري بر درد بيماران مبتال به درد مزمن يا به                  است اشاره مي  
  . كند اي نمي  اشاره  بر سالمت افراد دارد،كلي

  . روشن است كه اين گزينه نيز تأثيري در تقويت استدالل متن ندارد) 4 �
  

 

  3ـ گزينه 9

  :اند، بايد كسر ها را در ايام عيد تشكيل داده پي ببريم كدام گروه سني، بيشترين مخاطبان برنامهكه  براي اين

 

  : كه در متن كسر در حالي. براي هر گروه سني به دست آوريم و بعد با هم مقايسه كنيمرا 

 

هاي سني را در مقايسه خـود نيـاورده    از طرفي نويسنده همه گروه. بين چند گروه سني مقايسه شده است      را  

  . بنابراين نتيجه گيري متن الزاماً صحيح نيست. است

  : ها رسي گزينهبر

  .  پس اين گزينه خنثي است؛تفكيك جنسيتي ارتباطي با ادعاي نويسنده ندارد) 1

 سـاله واقعـاً     49 تـا    30كند زيرا احتمال اينكه افـراد         اين گزينه تا حدودي استدالل نويسنده را تقويت مي        ) 2

در واقع اين گزينه توجيهي براي      . كند  ها را در ايام عيد تشكيل دهند را ببيشتر مي           بيشترين مخاطبان برنامه  

  . كند ادعاي نويسنده ارايه مي

هـاي سـني،    زيرا اگر نويسنده در مقايـسه گـروه    . كند  اين گزينه استدالل نويسنده را به شدت تضعيف مي        ) 3

  . توان ادعاي او را پذيرفت ترين تماشاگران تلويزيون را در نظر نگرفته باشد، پس ديگر نمي عمده

دقت كنيد كه ادعـاي نويـسنده در مـورد    . تأثيري در تضعيف يا تقويت استدالل نويسنده ندارد      اين گزينه   ) 4

 اگـر نويـسنده از آمـار بـاالي تماشـاي            .)نه به طـور كلـي     (است  در ايام عيد    ها    بيشترين مخاطبان برنامه  

نـه ايـام    (كلـي    طور   گرفت كه به     سال، نتيجه مي   49 تا   30سني  هاي تلويزيون در ايام عيد در گروه          برنامه

دهند، اين گزينـه   هاي تلويزيون را تشكيل مي   ، اين گروه سني، بيشترين مخاطبان برنامه      )خاص عيد نوروز  

  . توانست ادعاي نويسنده را رد كند مي

  

  منطقي  پاسخ سؤاالت

  xها از گروه سني  مهتعداد بينندگان برنا

  ها تعداد كل بينندگان برنامه

 xها از گروه سني  تعداد بينندگان برنامه

 xتعداد كل افراد گروه سني 
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  4ـ گزينه 10
دقت كنيد كه  . گيري از متن اشتباه شود      اين سؤال از نوع تقويت استدالل است كه ممكن است با سؤال نتيجه            

 خاص سـؤاالت تـضعيف و تقويـت    ،در صورت سؤال» .درست فرض شود ها    در صورتي كه گزينه   «ت  عبار
  . استدالل است

و انباشته شـدن  ) DNAحاوي (ها   نويسنده به طور خالصه، ادعا كرده كه چروكيده شدن غشاي هسته سلول           
  . چربي در آن ممكن است عامل پيري باشد

  . ا تقويت كنداي هستيم كه اين ادعا ر به دنبال گزينه
  : ها بررسي گزينه

عامل پيـري   ها    چروكيده شدن غشاء هسته سلول    دقت كنيد كه در متن      . تأثير است   اين گزينه خنثي و بي    ) 1
  .  هاDNAدانسته شده نه 

  . ها، ارتباط دقيقي با متن ندارد اين گزينه نيز خنثي است چرا كه بحث خاموش كردن برخي ژن) 2
ته شده كه اتفاقاً خـالف ادعـاي        ست رفتن حالت مواج و نامنظم غشاء عامل پيري دان         در اين گزينه از دس    ) 3

  . ه شدن غشاء را عامل پيري دانسته استمتن است كه مواج و چروكيد
هـا عامـل پيـري        اگر اين گزينه درست فرض شود، بر اين داللت دارد كه از بين رفتن صافي غشاء هسته                ) 4

  . ده است پس همين گزينه صحيح استاست كه تأييدكننده ادعاي نويسن
  2ـ گزينه 11

هـا مطابقـت نـدارد و         عكسي كه از رد پاي آلدرين بر سطح ماه گرفته شده، با كف كفش لبـاس فـضايي آن                  
اي هستيم كـه      به دنبال گزينه  . همين باعث ترديد برخي در مورد صحت خبر راهيابي انسان به ماه شده است             

  . اقع راهيابي انسان به ماه را قطعي بداندتضاد باال را توجيه كند و در و
  : ها بررسي گزينه

زيرا اگر عكس منتشر شده رد پاي آرمسترانگ باشد، باز          . كند   كمكي به رفع تضاد پيش آمده نمي       1گزينه  ) 1
  . باشد  مطرح ميضادهم همان ت

در واقع آنهايي كـه     . كند  اين گزينه به خوبي مغايرت عكس رد پا را با كف كفش لباس فضايي توجيه مي               ) 2
به صحت راهيابي انسان به ماه شك دارند، بايد عكس رد پـاي آلـدرين بـر سـطح مـاه را بـا روكفـشي                          

  . فضانوردان مقايسه كنند
  . گذارد اين گزينه اتفاقاً بر وجود تضاد صحه مي) 3
دانـد،    را منتفي مي  اين گزينه هر چند وجود دليلي براي صحت ادعاي افرادي كه منكر سفر به ماه هستند                 ) 4

  . آورد اما براي انكار ادعاي آنها نيز دليلي نمي
  3گزينه ـ 12

  . كند اي كه باعث بيماري شده است، بدن را به خوددرماني وادار مي مطابق متن مقادير اندك از ماده
  : گيري از متن هستيم به دنبال نتيجه
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  . شود ج نميزيرا چنين چيزي از متن استنتانادرست است، ) 1(گزينه  �
اي اين روش     يعني بين فرض پايه   . شود  ، زيرا عكس اين ادعا از متن برداشت مي        نادرست است ) 2(گزينه   �

  . درماني و نظريه واكسيناسيون، شباهت وجود دارد
اي است كه در باال به عنوان خالصه متن           درست است، روشن است كه اين ادعا مترادف جمله        ) 3( گزينه   �

  .  ايم نوشته
  . شود  است و از متن استنتاج نمي1اين گزينه شبيه گزينه نادرست است، ) 4(گزينه  �
  1ـ گزينه 13

شود،   شروع مي » اما«با توجه به اينكه جمله پاياني متن با عبارت تناقضي           . اين سؤال از نوع تكميل متن است      
ـ     (اي را انتخاب كنيم كه نظر قبلي را رد كند             پس بايد جمله   شتر در اذهـان عمـومي تـداعي        مـصاديقي كـه بي

  . دهد  به خوبي اين كار را انجام مي1مشخص است كه گزينه ...). شود مي
 با آنچه در جمله اول بيان شده و نظر نويسنده است مغايرت دارد و به نوعي همراستا با نظـر عامـه                       2گزينه  

  . مردم است كه نويسنده آن را به چالش كشيده است
  . در حالي كه موضوع متن سالمت هر فرد است. ه مطرح كرده است بحث سالمت جامع3گزينه 
كـه در خـط      هر چند با ساختار تناقضي جمله پاياني متن هماهنگ است اما از نظر اصلي نويـسنده                  4گزينه  

  . اول بيان شده، فاصله گرفته است
  4ـ گزينه 14

روشـن اسـت كـه      . بـوط اسـت   سازي بيش از حد مر      پيشگيري سطح چهارم به پيشگيري از طبي      مطابق متن   
 اتفاقـاً بـه جـاي    2امـا در گزينـه   .  به مصاديقي از ايـن نـوع پيـشگيري مربـوط هـستند            4 و   3،  1هاي    گزينه

  . آمده استتجويز پيشگيري، كلمه 

  1ـ گزينه 15
اي كارايي الزم را   نويسنده به طور خالصه ادعا كرده است كه براي درمان چاقي، مالحظات كلينيكي و تغذيه              

اي هستيم كه اين ادعا را تقويت         به دنبال گزينه  . رد اما فعاليت بدني روشي سالم، كم مخاطره و كارا است          ندا
  . كند

كند زيرا به نحوه تأثير اجراي فعاليـت بـدني بـر درمـان چـاقي               ادعاي متن را تا حدودي تقويت مي       1گزينه  
  . كند اشاره مي

  . كند  استدالل نويسنده را تضعيف مي2گزينه 
  . اي داللت دارد كه با نظر نويسنده همسو نيست هاي تغذيه  به كارايي روش3ينه گز

كـه مـا    در حـالي ؛  ضرورت همراه شدن برنامـه غـذايي مناسـب بـا تمرينـات ورزشـي داللـت دارد       4گزينه  
  . خواهيم كارا بودن تمرينات ورزشي را به طور مستقل تأييد كنيم مي
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  19 تا 16سؤاالت تحليل 
 

پـس از   . توانيم از جدول روبرو اسـتفاده كنـيم          تحليل اين مسأله كه از نوع چينش يك بعدي است، مي           براي
  : رويم ترسيم جدول، به سراغ تحليل قيدهاي مسأله مي

 

  روز هفته  شنبه  شنبه يك  دوشنبه  شنبه سه  چهارشنبه

  مكان           

 
 

  : 1قيد 
  
  

 

   دانشگاه >بانك :      2قيد 
  

  :   3قيد 
 
 
 

  :  4قيد 
  

 مكان با لحـاظ كـردن تمـام قيـدها بـه شـرح زيـر            5هاي ممكن در خصوص ترتيب رفتن به اين           كل حالت 
  : باشد مي

 تمركز كنـيم و بـه ترتيـب از اولـين روز تـا               سينماتوانيم روي     براي اينكه هيچ حالتي را از قلم نيندازيم، مي        
 حالت ممكن به شـرح زيـر        5ر اين صورت، به     د. هاي ممكن را براي آن در نظر بگيريم         آخرين روز، حالت  

  .رسيم مي

  روز هفته ⇒  شنبه  شنبه يك  دوشنبه  شنبه سه  چهارشنبه

  )1(  سينما  دانشگاه  تئاتر  مطب  بانك

  )2(  سينما  دانشگاه  مطب  بانك  تأتر

  )3(  دانشگاه  سينما  مطب  بانك  تأتر

  )4(  دانشگاه  تأتر  مطب  بانك  سينما

  )5(  تأتر  دانشگاه  مطب  بانك  ينماس

  پاسخ سؤاالت تحليلي 

  دوشنبه

  سينما

 

  مطب  بانك

 

  مطب  بانك

 

  دانشگاه  >

 

 )5نتيجه (

  سينما  ...........  تأتر
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  4ـ گزينه 16

  .  صحيح است4قابل قبول است پس گزينه ) 4(فقط حالت 
  1ـ گزينه 17

  . شنبه است  قابل قبول هستند، در هر دو حالت روز مراجعه به بانك سه4 و 3هاي  حالت
  3ـ گزينه 18

هـا بررسـي      ا بر اساس سـاير حالـت      ها ر    غيرممكن است، پس گزينه    4گيريم حالت     از فرض سؤال نتيجه مي    
  : كنيم مي

  . پذير است  امكان3 و 2بر اساس حالت : 1گزينه 
  . پذير است  امكان5 و 1بر اساس حالت : 2گزينه 
  . پذير نيست در هيچ حالتي امكان: 3گزينه 
  . پذير است  امكان5 و 2بر اساس حالت : 4گزينه 

  . باشد  مي3بنابراين پاسخ سؤال گزينه 
  4زينه ـ گ19

  . زودتر از تئاتر به دانشگاه رفته استشخص  حالت اول، 4مشخص است كه در 

  23 تا 20سؤاالت تحليل 

دهـد، ديگـر نيـازي بـه          در مسائل گراف، چون خود مسأله، به ما شكل مي         . باشد  اين مسأله از نوع گراف مي     
  : هيمد باشد و ما تحليل خود را روي همان شكل مسأله انجام مي رسم جدول نمي

  : تحليل قيدهاي مسأله
 

  :  1قيد 
 

  : 2قيد 
 

  : 3قيد 

  

  

  : 4قيد 
 

 

 

 

 

  1كارمند   ...........  2كارمند 

 

  4 شماره ≠  رئيس

 

  كارمند  منشي  معاون

 

  كارمند  منشي  معاون

 

  منشي >  معاون

 

  :پذير است  دو حالت امكان:5نتيجه 

     2           1            5  

  معاون  منشي  كارمند

 

 )آيند  نفر دقيقاً پشت سرهم مي3اين (

2-5 

1-5 
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  : كنيم هاي ممكن را به تفكيك مشخص مي ، تمام حالت5در ادامه بر اساس نتيجه 

  : 5-1هاي مختلف براساس نتيجه  بررسي حالت

  . نشينند دانيم كارمند، منشي و معاون به ترتيب مي در اين حالت مي

  : لحالت او
 

 

  

  

  

  

  : حالت دوم
 

 

  

  
 

 

 

  : ومسحالت 

  

  

  

  
 

  

  : چهارمحالت 

  

  

  

  
 

 منشي

 كارمند

 معاون

1 

2 

3 4 

5 

  4= رمند ديگر كا 2قيد 

 5= رئيس 

 منشي

 كارمند

 معاون

1 

2 

3 4 

5 

 كارمند

 رئيس

I 

 كارمند

3 4 

  5= كارمند ديگر  2قيد 

 1= رئيس 

 كارمند

 منشي

3 4 

 معاون

 كارمند

II 

 منشي معاون

1 

2 5 
 رئيس

1 

2 5 

3 4 

  1= كارمند ديگر  3قيد 

 2= رئيس 

 رئيس

 كارمند

3 4 

 منشي

 معاون

III 
 معاون

 منشي

1 

2 5 
 كارمند

1 

2 5 

 كارمند

3 4 
 4نقض قيد 

 منشي

1 

2 5 

 كارمند

 معاون

 ابل قبولغيرق
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  : پنجمحالت 
  
  
  
  
  

  : 5-2هاي مختلف بر اساس نتيجه  بررسي حالت
  
  
  
  
  
  

  . حالت قابل قبول دارد4بنابراين مسأله كالً 

  2ـ گزينه 20

 نشـسته   2ي صـندلي    در اين حالـت رئـيس رو      .  منطبق است  IIIروشن است كه فرض سؤال فقط با حالت         

  . است

  1ـ گزينه 21

 حالت شماره صـندلي رئـيس       3در اين   .  منطبق است  IV و   I  ،IIIهاي    روشن است كه فرض سؤال با حالت      

  .  صحيح است1بنابراين گزينه .  است3 و 2، 5

  1ـ گزينه 22

ه، فـرض    حالت مـسأل   4ها منطبق است، در هر يك از          براي اين كه مشخص كنيم فرض سؤال با كدام حالت         

  . كنيم  سؤال را چك مي

    هاي دو كارمند مجموع شماره صندلي    منشي و معاونصندلي مجموع شماره   

�  +2 3  =  +1  Iحالت   4

�  +3 4  =  +2  IIحالت   5

� +4 5  ≠  +1  IIIحالت   3

�  +1 5  =  +2  IVحالت   4
  

  .سؤال، رئيس بين دو كارمند نشسته است حالت منطبق با فرض 3روشن است كه در 

3 4 

 1قيد 

1 

2 5 

 معاون كارمند

 3= رئيس 

 منشي

 غيرقابل قبول 2نقض قيد  4= كارمند ديگر 

3 4 

  4= كارمند ديگر  2قيد 

 3= رئيس 

 كارمند

 رئيس
3 4 

 كارمند

 معاون

IV 

 معاون

1 

2 5 
 منشي

1 

2 5 

 كارمند

 منشي
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  4ـ گزينه 23
 كـه   4 و   1هاي دو كارمند برابـر اسـت بـا            در اين حالت شماره صندلي    .  منطبق است  I با حالت    فرض سؤال 

  . 5جمع اين دو شماره برابر است با عدد 
 

 حل مسأله
  3ـ گزينه 24

اختالف اين دو، در بلـوك بـاال قـرار          . وندش  شوند و نيز با هم جمع مي        هر دو عدد مجاور، در هم ضرب مي       

  : مثالً در رديف پايين. گيرد مي

( ) ( )× − + =4 3 4 3 5  

( ) ( )× − + =3 5 3 5 7  

( ) ( )× − + =5 2 5 2 3  

)   : بنابراين، داريم  ) ( ) ? ( )× − + = ⇒ − =23 11 23 11 253 34 219 

  1ـ گزينه 25

  : نيم داريمك  فرض ميy و xطول و عرض مستطيل را به ترتيب 

  مساحت كل شكل= مساحت دو مستطيل + مساحت دو مثلث          

                             (x y)
xy x

− 
= +  

 

1
2 2

2 2
  

x xy x
xy xy x(x y)= + − = + = +

2 2 3 1
2 3

2 2 2 2 2
  

  : پس داريم. كل مساحت شكل است% 30مساحت هر مستطيل 

x y⋅ = % y
x(x y) y x y y x

x
× + ⇒ = + ⇒ = ⇒ =

1 3 9 11 3 3
30 3

2 20 20 20 20 11
 

  1ـ گزينه 26

B ظرف را در حالت اول، 3حجم آب  AV ,V و CVدر حالت ثانويه داريم. كنيم  فرض مي :  

A حجم ثانويه ظرف A/ V=0 7  

B حجم ثانويه ظرف B A B A B AV ( / V ) V V V V= + = + × = +
5 5 3 1

0 3
12 12 10 8

      ⇒  

  C حجم ثانويه ظرف C A C A C AV ( / V ) V V V V= + = + × = +
7 7 3 7

0 3
12 12 10 40

 

  پاسخ سؤاالت كميتي  

y 

y  

x 

x 

x y−

2
 x y−

2
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A B A A B A B A B

A C A A C A C A C

V V V ( )V V ( )V V V V

V V V ( V ) V ( )V V V V

−
= + ⇒ − = ⇒ = ⇒ =


− = + ⇒ − = ⇒ = ⇒ =



7 1 7 1 28 5 23

10 8 10 8 40 40
7 7 7 7 28 7 21

10 40 10 40 40 40

 

  :دانيم از طرفي مي

B C A A AV V ( )V V V+ = ⇒ + = ⇒ = ⇒ =
23 21 44

88 88 88 80
40 40 40

 

  2ـ گزينه 27
  : هاي ممكن در جدول زير مشخص شده است حالت

   كيلويي5/1وزن    كيلويي5/2وزن    كيلويي5وزن   رديف

1  0  0  10  

2  0  3  5  

3  1  1  5  

4  0  6  0  

5  1  4  0  

6  2  2  0  

7  3  0  0  

  هاي كمي مقايسه
  1ـ گزينه 28

=) ساعت= (   دقيقه20 ساعت و 3=    به تنهاييAمدت زمان انجام كار توسط  +
1

3
3

10 ساعت 

3
  

=) ساعت= (   دقيقه10 ساعت و B    =1 و Aمدت زمان انجام كار توسط  +
1

1
6

7 ساعت 

6
  (*)  

2) ساعت= (   دقيقه C    =40 و B و Aمدت زمان انجام كار توسط 

3
   (**)  

  : با توجه به فرمول كار گروهي داريم

*

B B BT T T

−
→ = + ⇒ = + ⇒ = − = =

1 1 1 6 3 1 1 6 3 60 21 39
7 10 7 10 7 10 70 70
6 3

 

     BT⇒ =
70

39
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**

C C C CT T T

− −
→ = + + ⇒ = + + = − − = ⇒ =

Τ

1 1 1 1 3 3 39 1 3 3 39 1 1 105 21 39
2 10 70 2 10 70 2 10 70 70
3 3 39

 

     C C B

C

T T T
T

⇒ = ⇒ = ⇒ <
1 45 70

70 45
 

  2ـ گزينه 29

  :  فرض كنيم، داريمT شهر را 5اگر تعداد كل متخصصان در مجموع 

D تعداد متخصصان زن در شهر = ×
2

5
% T T T T= × = = ⇒ = × =

2 1 1
10 112 112 25 2800

5 10 25
 نفر 

B تعداد متخصصان مرد در شهر = % T× × = × × =
2 3 2

30 2800 240
7 10 7

 نفر 

  3ـ گزينه 30

E تعداد متخصصان شهر = % T T= ⇒ = × = ⇒
100

28 784 784 2800
28

Cتعداد متخصصان زن در شهر  

                                 = % × × =
7

12 2800 294
8

 

  

  



  

  

  98آزمون استعداد تحصيلي 

  دوم روز وزارت بهداشت،
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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    هايي را كه در زير آن آم        لسؤا
  .  در پاسخنامه عالمت بزنيدپيدا كنيد و

 

  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

  

  

)15(  

  

  

  

  

)20(  

  

خصوص غذاهاي پركالري رابطه دارد، امـا         هرچند اضافه وزن و چاقي با مصرف باالي غذا و به          
هـاي    كننـده   در تالش براي فهم تعيـين     . هاي زيربنايي رفتار مصرف غذا معلوم نيست        كننده  تعيين

تـر خـوردن    هـاي اختـصاصي   اي بـر سـازه     طور فزاينده    از حد غذا، پژوهشگران به     مصرف بيش 
صورت يك حالت انگيزشي فيزيولـوژيكي   توان به ولع را مي  . اند  همچون ولع به غذا تمركز كرده     

وجويي و بلعي نسبت به غذا يا مواد را افزايش            شناختي تعريف كرد كه رفتارهاي جست       يا روان 
وجوي غذا همراه با دسترسي آسان به آن در دنياي            و تكاملي ما براي جست    نياز زيستي   . دهد  مي

  ] 1. [مدرن امروز باعث ولع به غذا شده است
يك فرض با نفوذ در ادبيات پژوهشي ولع به غذا ايـن اسـت كـه ولـع از نيـاز بـه جبـران                         

عـادل  محـدوديت انـرژي و عـدم ت   . شود ناشي مي) مثالً كاهش انرژي  (كمبودهاي فيزيولوژيكي   
رسد كه ايـن      به نظر مي  . دهد  خوري سوق مي    هموستاتيك باعث ولع شده و فرد را به سوي بيش         

كـه    شـود و ايـن      فرض ريشه در اين مشاهده دارد كه ولع غالباً به غذاهاي خاصي محـدود مـي               
رسد   با اين حال به نظر نمي     ] 2. [اي را جبران كند     تواند كمبودهاي تغذيه    خوردن چنين موادي مي   

بسياري از پژوهشگران نقش تأثيرات زيـستي را در         . زيرساخت اين رفتار صرفاً زيستي باشد     كه  
براي مثال،  . گيرند  شناختي را علت ولع در نظر مي        اهميت دانسته و فرايندهاي روان      اين پديده كم  

هاي حسي، محيطـي و شـناختي مـرتبط بـا غـذا و همچنـين                  ولع به غذا با عاطفه منفي، محرك      
  ] 3. [ و استرس مرتبط استاحساس گناه

هـاي     رژيـم   ولع به غذا بـا مـشكالتي نظيـر پرخـوري افراطـي، عالئـم اخـتالل خـوردن،                  
هاي كاهش وزن، عالئم اعتياد به غذا و اضافه وزن و چاقي              ناپذير، ترك زودهنگام درمان     انعطاف

 ايـن دليـل     همچنين اثربخشي درمان دارويي در كاهش خوردن اجباري، احتماالً به         . مرتبط است 
] 4. [دهنـد   د كرده يا كاهش مي    دوي سروتونين ولع به غذا را مس        دهنده  است كه داروهاي افزايش   

  98آزمون استعداد تحصيلي 
 دوموزارت بهداشت روز 

  درك مطلب: بخش اول
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)25(  

  

  

  

  

)30(  

با توجه به اهميت نظري و باليني ولع به غذا و تأثير بالقوه آن در مصرف غذا و مسائل مرتبط بـا        
تبار مطلوب  خوردن و وزن، براي ولع به غذا وجود يك مقياس جامع و برخوردار از روايي و اع                

عنـوان يكـي از       بـه ) نامه ولع به غذا     پرسش (FCQ-Tامروزه  . از اهميت زيادي برخوردار است    
 بـه   FCQ-Tخاصـيت چندبعـدي بـودن       . رود  هاي چندبعدي ولع به شمار مي       معتبرترين مقياس 

ي اين رفتار را سـنجيده        هاي عمده   دهد تا تمامي مؤلفه     درمانگران و پژوهشگران اين امكان را مي      
شناختي مناسـبي را بـراي افـراد داراي مـشكالت             تر بتوانند درمان روان     گرايانه  و با ديدي جامع   

  . مرتبط با وزن و خوردن طراحي كنند
چـرا  . شناختي حائز اهميت است ي مسائل روان بين فرهنگي در حوزههاي  طور كلي بررسي    به

هـاي   هاي مختلف بازنمايي  يان فرهنگ تواند در م    ي آن مي    كننده  كه رفتار انسان و متغيرهاي كنترل     
هاي مرتبط با خوردن نيز از اين قاعـده مـستثني نيـستند و در نظـر                   پديده. متفاوتي داشته باشند  

ي حقيقـت رفتـار آدمـي         گرفتن بافت و فرهنگ به پژوهشگران اين امكان را مي دهد تا دربـاره             
اند كـه زبـان و        ها نشان داده    هشپژو. هاي درستي داشته باشند و بر اساس آن عمل كنند           استنباط
  . ي ولع به غذا در زندگي روزمره را تحت تأثير قرار دهند توانند طرز تجربه محيط مي

 

    است؟نادرستبر اساس متن، كدام مورد ـ 1

  . نويسنده عوامل مختلفي را در چاقي و اضافه وزن مورد بررسي قرار داده است) 1  

  . ي مصرف غذاي افراد مؤثر است  در نحوهاز نظر نويسنده عوامل مختلفي) 2  

  . سهولت دسترسي به مواد غذايي و اضافه وزن رابطه مستقيم دارد) 3  

  . شناسي قابل بررسي است ي زيستي و روان رفتار ولع به غذا از دو جنبه) 4  

انـد،   دهمشخص ش] 4[و ] 3[، ]2[، ]1[هاي  ي زير در متن كه با عالمت      بهترين محل قرار گرفتن جمله    ـ  2

عالوه بر اين، گزارش شده است كه خوردن غذاهاي مورد ولـع منجـر بـه بهبـود خُلـق                    «كدام است؟   

  » .شود مي

  1 (]1[  2] (2[  3] (3[  4] (4َ[   

  كند؟  كدام مورد به بهترين وجه، ارتباط بين پاراگراف سوم و چهارم را بيان ميـ 3

  . هاي مختلف متفاوت است مع و فرهنگ در جواFCQ-Tنامه  تعداد عوامل موجود در پرسش) 1  

  . هاي مختلف ترجمه شده است  به زبانFCQ-Tنامه  پرسش) 2  

هاي مختلف    ها و موقعيت    هاي پايدار ولع در افراد در زمان         براي سنجش ويژگي   FCQ-Tنامه    پرسش) 3  

  . ساخته شده است

  . متفاوت، تقريباً يكسان است افراد مشابه از لحاظ بيولوژيكي، ولو در دو كشور FCQ-Tنتيجه ) 4  
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  ............ . در متن دو نظريه در مورد ولع به غذا بيان شده است كه ـ 4

  . ي فيزيولوژيكي دارند هر دو نظريه جنبه )1  

  . شود طور كامل رد مي نظريه اول، با استدالل، توسط نظريه دوم به) 2  

  . باشند  نميFCQ-Tكدام از دو نظريه مبناي  هيچ) 3  

  . مبناي نظريه اول زيستي و مبناي نظريه دوم رواني است) 4  
 

  .  پاسخ دهيد8 تا 5با توجه به متن زير به سؤاالت : راهنمايي

 

  

  

  

  

)5(  

  

  

  

  

)10(  

  

  

  

  

)15(  

  

  

  

  

)20(  

  

اي از    اي است كه براي افراد امكـان درك زنجيـره           ادراك زمان مهارت شناختي بنيادي و پيچيده      
هاي فراتحليلي اخير نـشان   بررسي. كند يني وقوع حوادث در آينده را فراهم ميب  ها و پيش    فعاليت

داده كه تأثير جنسيت در ادراك زمان بسته به نوع روش و رويكرد به كار بـرده شـده متفـاوت                     
نگـر از     شان به اين نتيجه رسيدند كه در پـارادايم آينـده            بالك و همكاران در مطالعه    . خواهد بود 

نگـر،    كه در پارادايم گذشـته      درحالي. طور كلي هيچ تفاوت جنسي وجود ندارد       فواصل زماني به  
 فرناندز نيز به اين نتيجه رسيد       -اسپينوزا  . تري از زمان دارند     زنان نسبت به مردان برآورد طوالني     

  . دارند)  دقيقه5مثالً در حدود (كه زنان برآورد بسيار پاييني از فواصل زماني طوالني 
ژوهشگران معتقدند كه در تخمين سرعت گذر زمان، تغييرات وابسته به سن            از سوي ديگر پ   

بنابراين عامل ديگري كه تأثير مهمي در درك افراد از زمان دارد، سن تقويمي آنـان   . وجود دارد 
جـسماني، شـناختي و     : دهد  اي از عمر، تغيير در سه زمينه گسترده روي مي           در هر دوره  . باشد  مي

 سالگي به بعد و هنگامي كه ساختارهاي بدن به حداكثر قابليت خـود              60سن  غالباً از   . اجتماعي
. ها همراه است    هايي در عملكرد اندام و سيستم       شود كه با كاهش     زيستي آغاز مي  رسند، پيري     مي

اي   طـور فزاينـده     ها در تكاليف شناختي بـه       شوند، نمرات آن    تر مي   كه سالخوردگان مسن    هنگامي
هـاي    ها در سرتاسر قشر مخ روي داده و ايـن كـاهش در قطعـه                 نورون كاهش. شود  ثبات مي   بي

مخچه نيز در اين مناطق كه در ادراك زمان درگيـر هـستند،             . اي بيشتر است    پيشاني و جسم پينه   
  . دهد هايي را از دست مي نورون

هـاي الزم جهـت پـردازش فواصـل زمـاني             دهنده آن است كه رشد توانـايي        شواهد نشان 
) تر از يك ثانيـه      كوتاه(شد منبع توجه وابسته است و پردازش فواصل زماني كوتاه           طوالني، به ر  

بنابراين، تغييرات در هر يـك از فراينـدهاي   . نيز به رشد ظرفيت حافظه كوتاه مدت بستگي دارد   
هاي مربوط بـه سـن در ادراك          توانند در تفاوت    گيري مي    توجه و تصميم    شناختي شامل حافظه،  

ي منفي بـا افـزايش سـن          تحقيقات بيانگر آن است كه ادراك زمان رابطه       . باشندزمان تأثيرگذار   
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كارگيري بازتوليد زمان نشان داد كه مـردان بـا     عنوان مثال نتايج حاصل از پژوهشي با به         به. دارد
 10 سال، فواصـل زمـاني در حـدود          29 سال، نسبت به مردان با ميانگين سني         79ميانگين سني   

  . كنند تر بازتوليد ميثانيه را بسيار كم
 

   ؟مقصود اصلي نويسنده متن كدام استـ 5

  بررسي توانايي انطباق فرد با زمان ) 1  

  نقش افزايش سن در پردازش فواصل زماني ) 2  

  مقايسه ميزان تأثير سن و جنس در ادراك زمان ) 3  

  هاي مختلف عمر  شناختي در دوره معرفي تغييرات روان) 4  

   كند؟ بهترين وجه ساختار پاراگراف اول متن را توصيف ميمورد به كدام ـ 6

  . كند اي خاص، آن را تضعيف مي اي را بيان و با ادله نظريه) 1  

  . كند هاي علمي، آن ادعا را تأييد مي ادعايي را مطرح و سپس با يافته) 2  

  . دهد هاي علمي توضيحات بيشتري در مورد آن ارائه مي مهارتي را بيان و با پژوهش) 3  

  . شناختي در تناقض هستند اي روان كند كه با باور عمومي در خصوص پديده مطالعاتي را بيان مي) 4  

  ............. . توان نتيجه گرفت كه از نظر نويسنده متن،  ميـ 7

  . شوند تر برآورد مي  با افزايش سن، ادراك زمان تغيير كرده و فواصل زماني كوتاه)1  

  . كنند ت به مردان مسن فواصل زماني را كمتر برآورد مينسبزنان مسن ) 2  

  . تأثير است هاي رفتاري و شناختي ما در پردازش زمان بي جنبه) 3  

  . يابد با افزايش سن، توانايي شناختي افراد افزايش مي) 4  

ـ            هاي زير اگر درست فرض شود، مي        يك از گزينه    كدامـ  8 ه تواند نتايج مطالعـات پـاراگراف آخـر را ب

   بهترين وجه تضعيف كند؟

   . تأثير نيست هاي فردي در درك زمان، بي تفاوت) 1  

   . تر از زمان فيزيكي است زمان ادراك شده براي افراد مسن، كوتاه) 2  

  . گيري در نتايج هر بررسي، مؤثر است كار رفته و نحوه نمونه هاي به نوع روش) 3  

  .  مربوط به كهنسالي در مورد گذر زمان استاساس تفسير اين نتايج، تغييرات شناختي) 4  

  

  

  
 



  استعداد تحصيلي   712

 

 
 
 

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

ن سـؤال   آتـري بـراي       كنيد پاسخ مناسب    اي را كه فكر مي      تجزيه و تحليل قرار دهيد و سپس گزينه       
هاي مطرح شده در هر سؤال        را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت        هر سؤال   . 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

 
هـاي     از مجموعـه داده    دار  داده كاوي روشي براي كشف الگوهاي پنهان و استخراج اطالعات معني           ـ 9

هاي سالمت    اين روش در حوزه بهداشت و درمان براي كشف الگوهاي موجود در داده            . باشد  بزرگ مي 
هاي پركـاربرد     بندي يكي از تكنيك     الگوريتم خوشه . ها، كاربرد دارد    به منظور تشخيص و درمان بيماري     

هـاي مختلـف      ها بـه كـالس      دي داده بن  اين روش بوده كه عبارت است از فرايند تجزيه، تحليل و گروه           
كه اشياء داخل يك كالس شباهت بيشتري به يكديگر داشته اما نسبت به كالس ديگر، بيشترين                  طوري  به

  .......... . بندي در مورد بيماري ديابت  به عنوان مثال هدف اصلي خوشه. باشند تفاوت را دارا مي
  كند؟  فوق را كامل ميترين وجه جاي خالي در متن  كدام مورد، به منطقي

  . بندي بيماران به منظور تشخيص الگوي مناسب بيماري در كمترين زمان است دسته )1  
  . كمك به بيماران براي درمان و تشخيص زودهنگام عوامل بيماري است) 2  
  . بيني و تشخيص الگوهاي پنهان انواع ديابت است ها به منظور پيش تفسير داده) 3  
هاي ديگر  هاي مختلف بيماران مبتال با عالئم مشابه در يك گروه، اما متفاوت با گروه            وهپيدا كردن گر  ) 4  

  . است
در بين جوامـع  » گذار تغذيه«يا به عبارتي » انتقال تغذيه«اي با عنوان  هاي اخير شاهد پديده در سالـ  10

ترده مورد مطالعـه قـرار      صورت بسيار گس    اي جهاني و به     اين پديده كه به عنوان پديده     . ايم  مختلف بوده 
هـا و     ا، ميـوه  ه  گرفته است عبارت است از تغيير رژيم غذايي سنتي سرشار از فيبر و توأم با مصرف دانه                

بـه  . سبزيجات به رژيم غذايي توأم با مصرف باالي چربي، شكر، نمك و ساير غذاهاي فـرآوري شـده                 
آورنـد ولـي در        مصرف غذا روي مـي     عبارت ديگر در الگوي تغذيه سنتي، افراد براي رفع گرسنگي به          
ها و عوامل فرهنگي مختلـف ماننـد مـد       الگوي تغذيه جديد، انتخاب نوع غذاي افراد تحت تأثير رسانه         

تغييرات مهمي كه در گذر اقتصادي و جمعيتي اتفاق افتاده، اثر بسيار مهمي در گـذار تغذيـه                  . باشد  مي
هاي مختلف را در افـراد بـه همـراه            ند ابتال به بيماري   الگوي تغذيه جديد پيامدهاي نامطلوبي مان     . دارد

  . داشته است
  

  منطقي : دومبخش 
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   از متن نتيجه گرفت؟ توان نمييك از موارد زير را  كدام
  . شهرنشيني و تغيير در عوامل فرهنگي نقش مهمي در گذار تغذيه به شكل جديد را دارند) 1  
 تغذيه و در نتيجه افزايش مرگ و ميـر          گذار اقتصادي و جمعيتي با كاهش درآمد، باعث تغيير الگوي         ) 2  

  . شده است
هاي متابوليـك در پـي گـسترش شهرنـشيني و تغييـر شـيوه        هاي هشداردهنده گسترش بيماري     نشانه) 3  

  . ويژه در شهرهاي بزرگ دارد زندگي، به
كننـدگان سـبب      هشيار مـصرف    هاي اخير تبليغات تجاري از طريق تأثيرگذاري در سطح نيمه           در سال ) 4  

  .لق تقاضا و تغيير الگوي تغذيه افراد شده استخ
اي اظهارنظر كند و متأسـفانه نظـارتي    دهد در مورد هر نوع بيماري      زده به خود اجازه مي      طب عوام ـ  11

هـاي    هاي خانگي در سطح بيماري       شايد همه افراد تجربيات موفقي از درمان       .در اين مورد وجود ندارد    
هايي كـه حتـي شـايد بـدون مراجعـه بـه        اشته باشند، بيماريمعمولي و كوچك چون سرماخوردگي د    

اما بايد توجه داشت كه برخي      . ها وجود دارد، درمان شوند      اينترنت با چند قرص ساده كه در همه خانه        
تـوان    متفاوت است و نمي   ها    نوع بيماري در واقع   . ها عالئمي شبيه همين سرماخوردگي را دارند        بيماري

عنوان مثال هر نوع بيماري قلبي يك راه درمان يا يك عالمت خـاص                بهكرد كه   فرض را بر اين استوار      
هاي مرتبط با اين اجزا نيز از         گونه كه قلب اجزاي مختلفي دارد، بيماري        زيرا همان . براي همه افراد دارد   

  . يك جنس نبوده و متفاوت هستند
ه شده است به بهتـرين وجـه، نـشان          ها در متن خط كشيد      اي را كه زير آن      ي دو جمله    كدام مورد رابطه  

  دهد؟  مي
  . قسمت اول، نظر اوليه نويسنده است و قسمت دوم، شكل تجديدنظر شده همان نظر است) 1  
  . دهد ي دوم يكي از عواقب منفي آن را نشان مي اي كلي است و جمله ي اول توصيه جمله  )2  
  . كند  آن را تأييد مياي است كه به نوعي اولي ادعاي متن است و دومي يافته) 3  
  . كند انتقادي را بيان ميچنين اولي بيان يك انتقاد است و دومي دليل ) 4  
مردم اين روزها   . با استقبال مردم روبرو شده است     دهد بانكداري الكترونيك      شواهد نشان مي  : رضاـ  12

هاي كـاربردي تلفـن       مهكمتر به شعبه مراجعه كرده و اغلب نيازهاي بانكي روزمره خود را از طريق برنا              
  . سازند هاي بانكداري اينترنتي برآورده مي هاي فروش و سامانه هاي خودپرداز، پايانه همراه، دستگاه

هاي ايراني، محدود بـه الكترونيكـي كـردن           تحول ديجيتال در بانك   رسد هنوز تأثير      اما به نظر مي   : علي
هـاي تحـول      هاي ايرانـي چنـدان از قابليـت         نكارتباط با مشتريان بوده و فرايندهاي عمليات دروني با        

  . اند مند نشده ديجيتال بهره
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  تر است؟  هاي زير به ديدگاه علي در مورد بانكداري الكترونيك نزديك يك از گزينه كدام
محصوالت بانكي نداشته و همان محصوالت قديمي، ايـن         چنداني بر طراحي    فناوري اطالعات تأثير    ) 1  

  . شوند  ديجيتال ارتباط با مشتري عرضه ميهاي بار روي كانال
در بانكداري الكترونيكي بانك بين مشتريان ديجيتال و مراجعـان بـه شـعب تفـاوت قائـل اسـت و                     ) 2  

  . دهد هاي متفاوت و خاص به هر گروه ارائه مي سرويس
ط با مـشتريان عبـور   هاي ايراني نشده ولي از اليه ارتبا        كه هنوز وارد كالبد بانك      تحول ديجيتال با اين   ) 3  

  . كرده است
شود و بانك     هاي مالي و غيرمالي تعيين مي       در بانكداري ديجيتال، اعتبار مشتري بر اساس تحليل داده        ) 4  

  . كند هاي او اكتفا مي براي اعتماد به مشتري به داده
تعريـف   گرم، وزن پايين زمـان تولـد         2500بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهاني وزن كمتر از          ـ  13
نوزادان تواند باعث تولد      زايمان قبل از موعد و يا محدوديت و كندي رشد در زمان جنيني مي             . شود  مي

هـا در   وزن پايين هنگام تولد ارتباط تنگاتنگي با ميزان مرگ و مير و ابتال به بيمـاري            . با وزن پايين شود   
فراواني تولـد   . آينده فرد دارد   شناختي و بيماري مزمن در طي زندگي         -نوزادي، تكامل محدود رشدي     

 اجتمـاعي جامعـه     -طور غيرمستقيم، نمودار وضعيت سالمت مادران و رفاه اقتصادي            نوزادان مذكور به  
  . يافته بيشتر است بوده و ميزان آن در كشورهاي در حال توسعه از كشورهاي توسعه

  متن استنباط كرد؟ توان از  يك از موارد زير را در خصوص وزن پايين زمان تولد مي كدام
  . باشد ژنتيك اولين و مؤثرترين عامل در ميزان وزن هنگام تولد نوزادان مي) 1  
يافته، نوزاداني كه هنگـام تولـد داراي كمبـود وزن             دهد در كشورهاي توسعه     تحقيقات اخير نشان مي   ) 2  

  . باشند، نارس هستند مي
 وزن پـايين هنگـام تولـد، در كـشورهاي در حـال              با توجه به شرايط مادر در هنگام بارداري، معيـار         ) 3  

  . يافته متفاوت است توسعه و توسعه
سالمت عمومي را با يـك فـرد پرخطـر در دوره            تولد نوزاد وزن كم هنگام تولد، سيستم بهداشتي و          ) 4  

  . كند حول و حوش زايمان و بعد از آن مواجه مي
اي است همراه با سنجش؛ سنجـشي كـه           انديشه  توان گفت انديشه فلسفي به يك معنا،        در واقع مي  ـ  14

طبعاً كسي كه نـسبت بـه   . كنيد دهيد و نقد هم مي شما چند و چون آن موضوع را مورد بررسي قرار مي          
ورزي همراه با سنجش نداشته باشد، مثل موجـودي اسـت كـه هـستي بـرايش                   موضوع خاصي انديشه  

فاً زنـده اسـت و هرگـز برخـورد فعـال و             توان گفت او گـويي صـر        به يك معنا مي   . السويه است   علي
. توان گفت فلسفه به يك معنـا همـان زنـدگي اسـت              مي. تواند داشته باشد    اي با واقعيت نمي     كنشگرانه

كنيم، بايد بتوانيم آن را براي خود توجيه          داشتن تأمل درباره اين است كه چرا ما هر رفتاري را پيشه مي            
  . وجيه كنيمكنيم و براي ديگران هم اگر الزم شد، ت
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  شود؟  كدام مورد، توسط متن فوق، بيشتر از موارد ديگر تأييد مي

  . ها زندگي اصيل توأمان است با تأمل كردن آگاهانه، پرسشگري و تالش براي پيدا كردن پاسخ پرسش) 1
گيرد، در واقع برخـي موضـوعات كلـي كـه جنبـه               ورزي فلسفي برخي ابعاد زندگي را دربرمي        انديشه) 2

  .  دارند، صرفاً موضوعات فلسفي هستندسنجش
اي خاص از افراد بوده و شامل مباحث بنياديني است كه هر كـس      ورزي فلسفي مخصوص عده     انديشه) 3

  . تواند حتي تا حدودي به آن بيانديشد در هر سطحي نمي
پرسشگري فردي را كه به دنبال يك زندگي راسـتين اسـت بـا مباحـث مهمـي درگيـر كـرده كـه بـه                          ) 4

  . دهد اش معنا مي زندگي
پانزده سال گذشته و در زمان بررسي اتمسفر مريخ، دانشمندان به دنبال كشف تركيباتي بودند كـه                 ـ  15
در اين راستا دانشمندان علوم فضا در مريخ تركيباتي شـبيه      . هايي از حيات را در خود داشته باشد         نشانه

متـان در شـرايط     . در اين سياره را نـشان دهـد       تواند عالئم جديدي از حيات        متان كشف كردند كه مي    
اين گاز در طبيعت از تجزيه و پوسيده        . تر از هوا است     رنگ و سبك     بي  بو،  استاندارد دما و فشار، گاز بي     

  . شود هاي حياتي آن ايجاد مي ويژه فساد گياهان، جانوران و فعاليت شدن مواد آلي به
ي وجود حيات در مريخ را به علت يافتن گاز متـان            كدام مورد در صورتي كه درست فرض شود، ادعا        

  كند؟  ترين وجه تضعيف مي به منطقي
  . متان توليد شده در مريخ از فعاليت حياتي موجودات تك سلولي ايجاد شده است) 1
  . منبع متان يافت شده در مريخ با منبع آن در زمين متفاوت است  )2
كشف شود، شايد اميد بـه زنـدگي انـسان نيـز در مـريخ       شده اگر منبعي كه متان در مريخ از آن توليد     ) 3

  . افزايش يابد
شرايط اتمسفري زمين و مريخ با يكديگر تفاوت داشته و ممكن است متان كشف شـده تغييـر شـكل               ) 4

  . داده باشد
 

 

 

  : راهنمايي
د و پاسخ   سؤاالت را به دقت بخواني    . گيرد  در اين بخش، توانايي تحليلي شما مورد سنجش قرار مي         

  . صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيد

 

  . اسخ دهيد پ19 تا 16هاي  با توجه به اطالعات زير، به سؤال: راهنمايي

 

در ) نـه لزومـاً بـه ترتيـب       (زرد، سبز و قرمز     سفيد،  هاي     به رنگ  D4 و   D1  ،D2  ،D3چهار داروي   
  : اند قفسه يك داروخانه، مطابق شكل، طبق قونين زير قرار گرفته

  تحليلي : سوم بخش 
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 .  و داروي قرمز قرار داردD1داروي سفيد دقيقاً بين داروي  •

 .  و سبز كنار هم هستندD2داروهاي  •

 .  قرار داردE4 نه سفيد است و نه در قفسه D4داروي  •

 

طـور    بـه ) هـا ( نه زرد است نه قرمز، محل قرار گرفتن كدام دارو          D3كه بدانيم داروي      در صورتي ـ  16
  شود؟  دقيق مشخص مي

  D3 و D4  4 (D2 و D4  3 (D1قط ف) D3  2فقط  )1  
 مـشخص   طـور دقيـق     قرمز است، رنگ و محل قرار گرفتن كدام داروها به          D3بدانيم داروي   اگر  ـ  17
   شود؟ مي
  1 (D1 و D3    2 (D2 و D3  
  3 (D2 و D4    4 ( هر چهار دارو  
   باشد، داروي زردرنگ در كدام قفسه قرار دارد؟ E2 در قفسه D2داروي چنانچه ـ 18
  1 (E1    2 (E3  
  3 (E4    4 (توان تعيين كرد نمي .  
   قرار دارد؟ E1 باشد، كدام دارو با چه رنگي در قفسه E3اگر داروي سبز در قفسه ـ 19
  1( D2 - 2     قرمز (D2 - زرد     
  3 (D4 - 4     زرد (D4 - قرمز   

 

  .  پاسخ دهيد23 تا 20هاي  وجه به اطالعات زير، به سؤالبا ت: راهنمايي
 

 دو بـا هـم       صورت دو به     قرار است در پنج روز به      F و   A  ،B  ،C  ،D،  Eهاي    باز با شناسه    شش شطرنج 
دهد و هر دو نفر فقط يك بار بـا هـم روبـرو         هر فرد در هر روز دقيقاً يك بازي انجام مي         . مسابقه دهند 

  : ه رويارويي افراد، اطالعات زير در دست استدر خصوص نحو. شوند مي
 . E با نه روبروه شده B با نه Aروز اول و روز چهارم  •

• C و Dاند  روز سوم با هم مسابقه داده . 

• B در دو روز متوالي با E و Fمسابقه داده است  . 

• D فرداي روزي كه با A مسابقه داده است به مصاف Fرفته است  . 

 . اند  با هم روبرو نشدهC و Bاند،  بقه داده مساE و Fدر روزي كه  •

  

E1  

E2  

E3  

E4  
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 با چـه كـسي   Eبا هم مسابقه داده باشند، در روز دوم     E و   D، افراد   C و   Aاگر روز قبل از بازي      ـ  20

  روبرو شده است؟ 
  1 (A  2 (B  3 (C  4 (F 

گـزار شـده     در كدام روز بر    F و   Bاند، مسابقه      در روز چهارم با هم مسابقه داده       C و   Bبدانيم  اگر  ـ  21
  است؟ 

  پنجم ) 4  سوم ) 3  دوم ) 2  اول ) 1   
طـور قطـع مـشخص         در چند روز بـه     A در روز اول برگزار شود، حريف        E و   Dچنانچه مسابقه   ـ  22
  شود؟  مي
   همه روزها ) 4  3) 3  2) 2  1) 1
رگـزار   در روز اول ب    توانـد   نمي در دو روز متوالي باشد، كدام مسابقه         D و   C با   Aچنانچه مسابقه   ـ  23

  شده باشد؟ 
1( D-E  2 (B-E  3 (C-E  4 (B-F 

 
 

  : راهنمايي
هـاي كمـي، اسـتعداد        هاي كمي، شامل مقايسه     اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سؤال        

  . ، تشكيل شده است...عددي و رياضياتي، حل مسأله و

  ز آزمون، هـر سـؤال را بـر         هاي اين بخش ا       توجه داشته باشيد به خاطر متفاوت بودن نوع سؤال          ••••

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

 را به دقت بخوانيد و جواب هر سـؤال را در پاسـخنامه              27 تا   24هاي    هر كدام از سؤال   : راهنمايي

  . عالمت بزنيد
 

در اشكال زير، بـين اعـداد هـر شـكل           ـ  24

جـاي    به. ي برقرار است  رابطه خاص و مشترك   
  عالمت سؤال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟ 

   1 (4  

   2 (6  

   3 (8  

   4 (11   

  كميتي : بخش چهارم 

5 

6 

1 9 

7 

8 

4 1 

9 

6 

7 5 

? 

5 

1 1 
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اگـر بخـواهيم مـساحت    . باشد  درجه ميA ،105 مركز دايره بوده و زاويه    Oدر شكل روبرو نقطه     ـ  25
   چند درصد بايد تغيير كند؟ Aاز مساحت دايره شود، زاويه % 65زده  قسمت سايه

1( 20  
2 (21  
3 (26  
4 (29  
 نفر كه داراي ميـانگين سـني        13با خروج   .  سال است  26ميانگين سن افراد حاضر در يك مهماني        ـ  26
 سـال  25 سال به اين مهماني، ميانگين سـن حاضـران   24 نفر با ميانگين سني     5 سال هستند و ورود      28
  در ابتدا چند نفر در مهماني حضور داشتند؟ . شود مي
  1( 50   2 (48  3 (46  4 (44   

 درصـد  20، 95 نسبت به سال    96در آزمون دكتري تخصصي در سال       » الف«تعداد داوطلبان رشته     ـ27
اگر تعداد داوطلبان در سـال      .  درصد كاهش داشته است    20 نيز   96 نسبت به سال     97كاهش و در سال     

چند درصد تغيير كـرده   97 نسبت به 98 باشد، تعداد داوطلبان اين رشته در سال    98 برابر سال    5/2،  95
  است؟ 
  1 (5/25  2 (5/37  3 (5/40  4 (5/62   

 

 . »B«و ديگـري در سـتون    »A «، شامل دو مقدار يا كميت است، يكي در ستون  28سؤال  : راهنمايي
مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با توجه به دستورالعمل، پاسخ صحيح را به شرح زيـر                    

  : تعيين كنيد
  . را عالمت بزنيد» 1« بزرگتر است، در پاسخنامه گزينه  »A« مقدار ستون   اگر••••   
  .  را عالمت بزنيد»2«بزرگتر است، در پاسخنامه گزينه  » B«  اگر مقدار ستون ••••   
  .  را عالمت بزنيد»3«با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزينه   »B«و   »A«   اگر مقادير دو ستون ••••   
  و   »A«اي را بـين مقـادير دو سـتون            س اطالعات داده شده در سؤال، نتـوان رابطـه           اگر براسا   ••••   

       »B«   را عالمت بزنيد»4« تعيين نمود، در پاسخنامه گزينه  .  

. هاي آبي و سفيد استفاده كنيم       هاي يكسان با رنگ     خواهيم از حلقه    براي درست كردن دو زنجير مي     ـ  28
  .  است4 به 3 و در زنجير دوم 5 به 2هاي آبي به سفيد  هدر زنجير اول نسبت تعداد حلق

»A«    »B«  
  طول زنجير اول

  هاي سفيد،  وقتي نصف تعداد حلقه

  هاي آبي است  تا بيشتر از تعداد حلقه5
  

  طول زنجير دوم 

  هاي سفيد و  وقتي تفاضل تعداد حلقه

   است10آبي 

O 

A 
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  .  پاسخ دهيد30 و 29هاي  سؤالبا توجه به اطالعات و نمودارهاي زير، به : راهنمايي
 

نتـايج  .  افـراد در دو گـروه زن و مـرد پرداختـه اسـت              Dيك طرح پژوهشي به بررسي ميزان ويتامين        
گزارشات در چهار سطح كمبود شديد، كمبود متوسط، كمبـود خفيـف و نرمـال در نمودارهـاي زيـر                    

 كل افراد در هر چهار سطح و        درصد افراد از هر سطح از مجموع تعداد       » 1«نمودار  . خالصه شده است  
  . باشد درصد تعداد مردان هر سطح به مجموع افراد همان سطح مي» 2«نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  »2 «نمودار                    »  1«نمودار              

  » راد همان سطحدرصد تعداد مردان هر سطح به كل اف»       «درصد تعداد افراد هر سطح به مجموع كل افراد هر چهار سطح«
 
 

 نفر باشد، چنـد نفـر از زنـان داراي           28 هستند   Dاگر تعداد زناني كه داراي كمبود شديد ويتامين         ـ  29

  اند؟   بودهDسطح نرمال ويتامين 

  1 (45  2 (36  3 (27  4 (18  

باشـند، داراي      مـي  Dچند درصد از مجموع مرداني كه داراي كمبود خفيـف و متوسـط ويتـامين                ـ  30

  باشند؟  ف اين ويتامين ميكمبود خفي

  1 (28  2 (40  3 (51  4 (60   
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  متن اول
 

  : خالصه متن
تر خوردن اسـت كـه        هاي اختصاصي  كند ولع يكي از سازه      در اين پاراگراف نويسنده بيان مي      :پاراگراف اول 

ا روانشناختي اسـت  كند ولع يك حالت فيزيولوژيكي ي همچنين بيان مي. شود ميموجب اضافه وزن يا چاقي      
  . شود كه موجب افزايش خوردن غذا مي

 پاراگراف نويـسنده تـا حـدودي ايـن فـرض را كـه ولـع بـراي جبـران كمبودهـاي                       در اين  :پاراگراف دوم 
هـاي    محـرك  ،كند فرايندهاي روانـشناختي ماننـد عاطفـه منفـي           كند و بيان مي     فيزيولوژيكي است سست مي   

  . ي ولع هستند احساس گناه و استرس علت اصل،حسي
كنـد در ادامـه بيـان     در اين پاراگراف نويسنده به مشكالتي كه مرتبط با ولع است اشاره مـي    :پاراگراف سوم 

 در ادامه با توجه به اهميت ولـع بـه           .دهند  دهنده سروتونين ولع به غذا را كاهش مي         كند داروهاي افزايش    مي
  . (FCQ-T)كند  اعتبار مطلوب معرفي ميغذا يك تست جامع و چندبعدي و برخوردار از روايي و 

در اين پاراگراف نويسنده با بيان اهميت مسائل روانشناختي در حوزه بين فرهنگي به اين               : چهارمپاراگراف  
 جـداي از فرهنـگ جامعـه نيـستند و زبـان و محـيط       ،هاي مرتبط با خـوردن  كند كه پديده موضوع اشاره مي  

  . تحت تأثير قرار دهندتوانند طرز تجربه ولع به غذا را  مي
 
 

   1ـ گزينه 1
  ،عوامل مختلف در چاقي را مورد بررسـي قـرار نـداده   صحيح است، زيرا نويسنده در اين متن        ) 1(گزينة   �

  .  لذا اين گزينه بر اساس متن نادرست است.بلكه به بررسي عوامل مختلف تأثيرگذار در ولع پرداخته بود
در اسـت كـه     هاي اول و دوم و چهارم عوامـل مختلفـي              پاراگراف عموضوزيرا  صحيح نيست،   ) 2( گزينة   �

  . باشد  لذا اين گزينه كامالً بر اساس متن قابل تأييد شدن مي.نحوه مصرف غذاي افراد تأثيرگذارند
كـه  تـوان ايـن موضـوع را تأييـد كـرد              با توجه به جمالت ابتدايي متن مي      صحيح نيست، زيرا    ) 3( گزينة   �

  .  غذايي و اضافه وزن رابطه مستقيم داردسهولت دسترسي مواد
  . طبق پاراگراف دوم اين گزينه به خوبي قابل تأييد استصحيح نيست، زيرا ) 4( گزينة �
  

  98پاسخنامه آزمون استعداد تحصيلي 
 دوموزارت بهداشت روز 

 
  درك مطلبپاسخ سؤاالت 
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  3ـ گزينه 2
 از نظر معنايي    ]1[جمالت قبل از جايگاه شماره      با  زيرا خوش خلق شدن افراد      صحيح نيست،   ) 1( گزينة   �

 در حالي كه جمله مورد اشاره در متن به ولع           ،كنند   به غذا اشاره مي    اين جمالت به دسترسي   . تطابق ندارد 
  . كند و خوش خلق شدن فرد اشاره مي

 در مورد عوامل فيزيولـوژيكي بحـث   ]2[زيرا در جمالت قبل از جايگاه شماره صحيح نيست، ) 2( گزينة   �
قبـل  مله با جمالت     در حالي كه خوش خلق شدن افراد يك عامل روانشناختي است و اين ج              ،شده است 

  .  از نظر معنايي تطابق ندارد2 از جايگاه شماره و بعد
 بـه عوامـل روانـشناختي در موضـوع     ]3[است، زيرا در جمالت قبل از جايگاه شماره       صحيح  ) 3( گزينة   �

 به همين دليل خوش خلق شـدن افـراد       .هايي از اين موارد بيان شده است         اشاره شده و همچنين مثال     ولع
 تطابق معنايي مناسبي    ]3[تواند با جمالت قبل از جايگاه شماره          امل روانشناختي ديگر است مي    كه يك ع  
  .  است3 لذا پاسخ صحيح گزينه .داشته باشد

هاي درمان و به كمـك دارو          به روش  ]4[نيست، زيرا در جمالت قبل از جايگاه شماره         صحيح  ) 4( گزينة   �
 اين موارد نيـز تطـابقي بـا         .دهد  كاهش اشتها را توضيح مي    اشاره شده است و نحوه عمل كردن داروهاي         

  . عامل خوش خلق شدن ندارد

  1ـ گزينه 3
هـاي چندبعـدي    كند كـه مقيـاس   صحيح است، زيرا پاراگراف سوم يك تست جامع معرفي مي) 1( گزينة  �

اوت اسـت   هاي مختلف متف    شود كه رفتارهاي روانشناختي در فرهنگ       چهارم بيان مي  و در پاراگراف    دارد  
توان برداشت كـرد      هاي مرتبط با خوردن نيز قابل مشاهده است لذا مي           و اين تفاوت در فرهنگ در پديده      

ها در جوامع مختلف متفاوت است و         كه تعداد عوامل موجود در اين پرسشنامه با توجه به تفاوت فرهنگ           
  . يف براي اين موضوع استصبهترين تو) 1 ( گزينه

هـا    هاي مختلف ارتباطي بـه نقـش پـاراگراف          ترجمه اين پرسشنامه به زبان    ت، زيرا   صحيح نيس ) 2( گزينة   �
  . ندارد

هـاي    زيرا طبق متن اين پرسشنامه چندبعدي است و صرفاً براي سنجش ويژگي           صحيح نيست،   ) 3( گزينة   �
  . هاي مختلف نشده است اي به زمان  همچنين در متن اشاره.پايدار ساخته نشده است

  . پاراگراف پاياني متن استپيام بر خالف صحيح نيست، زيرا ) 4( گزينة �

  4ـ گزينه 4
توان به صورت يـك حالـت         هاي مرتبط با ولع را مي       در پاراگراف اول متن صراحتاً بيان شده است كه نظريه         

  .  تطابق دارد4روانشناختي تعريف كرد كه اين مورد به خوبي با گزينه و انگيزشي فيزيولوژيكي 
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  مدومتن 
 

  : خالصه متن
در ايـن پـاراگراف نويـسنده بـه بررسـي تـأثير       . زمان در افراد است متن در خصوص ادراك      :پاراگراف اول 

بر اساس تحقيقات بـالك و همكـاران مـشخص اسـت كـه در پـارادايم                 . پردازد  جنسيت در ادراك زمان مي    
 فرنانـدز زنـان بـرآورد پـاييني از          بر اساس تحقيقات اسـپينوزا    اما   ،نگر هيچ تفاوت جنسي وجود ندارد       آينده

  . فواصل زماني طوالني دارد
بـر اسـاس ايـن      . پـردازد   در اين پاراگراف نويسنده به بررسي تأثير سن در ادراك زبـان مـي              :پاراگراف دوم 

  . گيرد  ادراك از زمان تحت تأثير قرار مي،ها در سرتاسر بدن پاراگراف با افزايش سن و كاهش نورون
هاي الزم جهت پردازش فواصـل زمـاني     كند رشد توانايي    نويسنده در اين پاراگراف بيان مي      :پاراگراف سوم 

مـدت   پردازش فواصل زماني كوتاه نيز به رشد ظرفيت حافظه كوتاه      . طوالني به رشد منبع توجه وابسته است      
ي با افزايش سـن  كند كه تحقيقات بيانگر آن است كه ادراك زمان رابطه منف            او همچنين بيان مي    .بستگي دارد 

  . دارد
 

 

  2ـ گزينه 5
ـ بلكـه  نيـست  زيرا موضوع بحث انطباق فرد با زمـان      صحيح نيست،   ) 1( گزينة   �  عوامـل مختلـف در   أثيرت

  . باشد ادراك زمان مي

به تأثيرات افزايش سن در     عمدتاً  هاي دوم و سوم متن        صحيح است، زيرا با توجه به پاراگراف      ) 2(گزينة   �

تـوان اشـاره كـرد كـه          پردازد و با توجه به حجم بيشتر مطالب در اين مورد مي             ني مي پردازش فواصل زما  

  . بوده استموضوع مقصود اصلي نويسنده اين 

نويسنده در اين متن به تأثيرات سن و جنس در ادراك زمـان پرداختـه امـا                 زيرا  صحيح نيست،   ) 3( گزينة   �

  . وجود واژه مقايسه اين گزينه مورد مناسبي نيست لذا به دليل .اي بين آنها صورت نگرفته است مقايسه

شناختي خارج از حيطـه مـتن بـوده و صـحبتي در مـورد آن            تغييرات روان زيرا  صحيح نيست،   ) 4( گزينة   �

  . نشده است

  2ـ گزينه 6
صحيح نيست، زيرا ادله مطرح شده در پاراگراف اول باعث تـضعيف نظريـه بيـان شـده در آن           ) 1( گزينة   �

  . دنك  آن را تأييد مي بلكهيستن

 در جمالت ابتدايي ادعايي مطرح شـده مبنـي بـر اينكـه              ،زيرا در پاراگراف اول   صحيح است،   ) 2(گزينة   �

در ادامـه بـا     . تأثير جنسيت در ادراك زمان بسته به نوع روش و رويكرد به كار برده شده متفـاوت اسـت                  

  . دهد ن موضوع را مورد تأييد قرار ميناندز اياشاره به تحقيقات بالك و همكاران و همچنين اسپينوزا فر
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 بلكه يك نظريـه يـا       يستزيرا مورد مطرح شده در پاراگراف اول يك مهارت ن         صحيح نيست،   ) 3( گزينة   �

  . توان آن را انتخاب كرد  لذا به دليل وجود واژه مهارت در اين گزينه نمي.استيك ادعا 

ر ايـن  اورهـاي عمـومي در ايـن پـاراگراف نـشده و چيـزي د      اي به ب زيرا اشارهصحيح نيست، ) 4( گزينة  �

  . پاراگراف مورد تناقض نيست

  1ـ گزينه 7
توان اين نتيجه را گرفت كه بـا          زيرا با توجه به جمالت پاياني پاراگراف آخر مي        صحيح است،   ) 1(گزينة   �

  . شود تر برآورد مي كند و فواصل زماني كوتاه  ادراك از زمان تغيير مي،افزايش سن

ج تحقيقي در رابطه با مـردان اشـاره         ينيست، زيرا در پاراگراف آخر به عنوان مثال به نتا         صحيح  ) 2( گزينة   �

  . توان در مورد زنان اظهارنظر كرد اي به زنان نشده است لذا نمي  و اشارههشد

زش زمان نـشده    هاي رفتاري و شناختي ما در پردا        اي به جنبه    زيرا در متن اشاره   صحيح نيست،   ) 3( گزينة   �

  . ها در پردازش زمان تأثير دارند يا خير توان نتيجه گرفت كه اين جنبه  لذا نمي.است

تر در تكاليف شـناختي       زيرا در پاراگراف دوم متن با اشاره به نمرات افراد مسن          صحيح نيست،   ) 4( گزينة   �

  . زايشيابد نه اف دهد كه توانايي شناختي افراد با افزايش سن كاهش مي نشان مي

  3ـ گزينه 8
كند رشد توانايي الزم جهت پردازش فواصل زماني طوالني به رشد منبع توجه وابسته                اين پاراگراف بيان مي   

گيـري در ادراك زمـان         توجه و تصميم   ،كند تغيير در فرايندهاي شناختي شامل حافظه         در ادامه بيان مي    .است

هدف مـا پيـدا كـردن       . ثال عيني قصد توجيه اين ادعا را دارد        نويسنده در پايان با اشاره به يك م        .تأثيرگذارند

  . اي است كه نتايج مطرح شده در اين پاراگراف را تضعيف كند گزينه

 ،هاي فردي در درك زمان تأثيرگـذار هـستند          اين گزينه با بيان اينكه تفاوت     صحيح نيست، زيرا    ) 1( گزينة   �

ـ ك   زيـرا پـاراگراف نيـز بيـان مـي          .كنـد   ييد مـي  به نحوي مطالب مطرح شده در اين پاراگراف را تأ          د كـه   ن

  . هاي فردي در سنين مختلف موجب تفاوت در ادراك زمان است تفاوت

و  نتايج مطرح شده در پاراگراف سـوم اسـت           ازيرا اين گزينه هم كامالً مطابق ب      صحيح نيست،   ) 2( گزينة   �

  . كند تواند آن را تضعيف كند بلكه آن را تقويت مي مين

با زير سؤال بردن روش تحقيق مطالعات اشاره شـده در پـاراگراف سـوم و         زيرا  صحيح است،   ) 3(نة   گزي �

  . كند گيري در آن نتايج آن را نامعتبر مي زير سؤال بردن نوع و نحوه احتمالي نمونه

ر تغييرات شناختي مربوط به كهنسالي در مورد گذر زمان اساس تفسي          اينكه  زيرا  صحيح نيست،   ) 4( گزينة   �

  . شود  لذا اين گزينه موجب تضعيف نتيجه نمي. تأثيري بر خروجي نتايج ندارد،نتايج باشد
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   4ـ گزينه 9

هـا بـه صـورت         از تحليـل داده    ،بنـدي   طور كه از انتهاي متن مشخص است در روش الگوريتم خوشـه             همان

اعضاي يك كالس داراي شباهت با يكديگر هستند و با اعضاي كـالس  . شود  مختلف استفاده مي   هاي  كالس

 بايد بـه دنبـال      ، با توجه به اينكه خواسته سؤال بيان يك مثال در راستاي اين تعريف است              .اند  ديگر متفاوت 

  . بندي را رعايت كرده باشد اي باشيم كه اين روش كالس گزينه

بندي بيماران بـراي دسـتيابي         لذا دسته  .اي به زمان نشده است      در متن اشاره  ت، زيرا   صحيح نيس ) 1( گزينة   �

  . به كمترين زمان صحيح نيست

توان برداشت كرد كه اين روش به تشخيص يا درمان زودهنگام      زيرا از متن نمي   صحيح نيست،   ) 2( گزينة   �

   . كرده استنمتن صحبتي از سرعت عمل در اين روش و شود  منجر مي

كاوي تشخيص الگوهاي پنهان است، اما در صـدد بيـان    هر چند هدف كلي داده  صحيح نيست،   ) 3( گزينة   �

  . بندي هستيم مثالي از كاربرد تكنيك خاص الگوريتم خوشه

بندي مطابقت دارد و بيماران بـا عالئـم مـشابه را در               كامالً با تعريف كالس   صحيح است، زيرا    ) 4( گزينة   �

  . ها متفاوت هستند كنند كه آن گروه با بيماران ساير گروه  ميبندي يك گروه طبقه

  2ـ گزينه 10

هاي آنها و همچنـين مـواد         به تفاوت ،  متن با اشاره به تغيير رژم غذايي از حالت سنتي به رژيم غذايي جديد             

تخـاب نـوع غـذا    كند كه ان  همچنين بيان مي.كند اند اشاره مي  غذايي كه در هر كدام از آنها مورد استفاده بوده         

هـا و عوامـل       كه در الگوي جديد تحت تأثير رسـانه         در الگوي تغذيه سنتي براي رفع گرسنگي بوده در حالي         

در گـذار   تي اثر بسياري    يكند كه تغيير در دو عامل اقتصادي و جمع           در پايان بيان مي    .فرهنگي مانند مد است   

  . شود هاي مختلف مي ريموجب بيماي تغذيه جديد تغذيه گذاشته است و همچنين الگو

   . استنتاج از متن نباشداي است كه قابل  هدف ما پيدا كردن گزينه

طور كه در جمالت پاياني مـتن مـشخص اسـت عوامـل اقتـصادي و       زيرا همانصحيح نيست،   ) 1( گزينة   �

بنـدي    توان در اين دسته طبقـه       ل شهرنشيني و فرهنگ را مي     و مث جمعيتي اثر بسياري در گذار تغذيه دارد        

  . توان از متن نتيجه كرد  لذا اين گزينه را مي.كرد

كـه مـتن بـه تغييـرات           در حـالي   ؛كنـد   اين گزينه به كاهش درآمد اشاره مي      صحيح است، زيرا    ) 2( گزينة   �

توانـد    تغيير اقتصادي لزوماً به معناي كاهش درآمد نيست لذا اين گزينـه نمـي             . اقتصادي اشاره كرده است   

از حيطه متن تا حدودي  ، نتيجه گيري از اين متن باشد همچنين با اشاره به مرگ و مير             مورد مناسبي براي  

  . فراتر رفته است

  منطقي  پاسخ سؤاالت
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كنـد كـه در پـي         هـاي متابوليـك اشـاره مـي         زيرا اين گزينه به گسترش بيماري     صحيح نيست،   ) 3( گزينة   �

ـ      رات جمعيتـي كـه در   گسترش شهرنشيني و تغيير شيوه زندگي به وجود آمده است كه اين موارد بـا تغيي

اي   پيامـدهاي الگـوي تغذيـه     از  هـاي متابوليـك        همچنين بيماري  .متن به آن اشاره شده است تطابق دارند       

  . توان از متن به خوبي نتيجه گرفت هستند لذا اين گزينه را مي

ع غذاي  توان از آن بخش از متن كه به انتخاب نو           زيرا اين گزينه را به خوبي مي      صحيح نيست،   ) 4( گزينة   �

  . كند نتيجه گرفت ها و مد اشاره مي افراد تحت تأثير رسانه

  4ـ گزينه 11

 در جملـه اول بـا   .زير آنها خط كشيده شـده اسـت هـستيم   اي كه  به دنبال بيان رابطه دو جمله  در اين سؤال    

 ي به موضوع  كند و در واقع     توجه به استفاده از واژه متأسفانه مشخص است كه نويسنده يك انتقاد را بيان مي              

 در ادامه سعي در اثبات نظر خود دارد و با بيان چند مثال آن را توجيه                 .كند كه مورد پسند او نيست       اشاره مي 

كند كه نشان دهد چـرا        اي كه در انتها زير آن خط كشيده شده است نويسنده دليلي بيان مي               در جمله . كند  مي

 بهتـرين بيـان   4 لذا گزينه  . اين مورد وجود داشته باشد     زده رفتاري نادرست دارد و بايد نظارتي در         طب عوام 

  . خط كشيده شده استكه زير آن اي  براي رابطه بين دو جمله

  . صحيح نيست، زيرا نويسنده در جمله دوم تجديدنظري در ديدگاه خود نكرده است) 1( گزينة �

طور كه اشاره شـد بـا اسـتفاده از     كند بلكه همان   زيرا جمله اول توصيه بيان نمي     صحيح نيست،   ) 2( گزينة   �

  . واژه متأسفانه قصد در انتقاد از موضوعي دارد

زيرا جمله دوم يك يافته براي تأييد نيست بلكه يك مثـال اسـت كـه نويـسنده                  صحيح نيست،   ) 3( گزينة   �

  . كند براي اثبات نظر خود به آن اشاره مي

  1گزينه ـ 12

رضا معتقد است با . كند الكترونيك اشاره مي رابطه با بانكداري وگو بين رضا و علي در         اين متن به يك گفت    

توجه به استفاده مـردم از ابزارهـاي بانكـداري الكترونيـك و بـرآورده سـاختن نيازهايـشان از ايـن طريـق،                        

از طرف ديگر علي معتقد اسـت كـه ايـن بانكـداري     . بانكداري الكترونيك با استقبال مردم روبرو شده است    

هاي ديجيتـال ارائـه       ها محصوالت يا قابليت     قالب بانك و  اً محدود به ارتباط با مشتريان بوده        الكترونيك صرف 

  . اي است كه به ديدگاه علي نزديك باشد يا آن را مورد تأييد قرار دهد  هدف پيدا كردن گزينه.دان هنداد

ديـدي از طريـق     هـا محـصول ج      كنـد كـه بانـك       صحيح است، زيرا مطابق ادعاي علي بيان مي       ) 1( گزينة   �

د و نـ ده ارتباط با مشتري را به صورت ديجيتال انجام مـي صرفاً  بلكه ،اند بانكداري الكترونيك ارائه نكرده 

  . لذا اين گزينه بيشترين تطبيق را با نظر علي دارد. دهند همان محصوالت قديمي را ارائه ميكماكان 
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 در ديدگاه علي صحبتي از تفاوت بين        .علي ندارد صحيح نيست، زيرا اين گزينه تطابقي با نظر         ) 2( گزينة   �

  . مشتريان حضوري و ديجيتال نشده است

 ارتباط با مشتريان هصحيح نيست، زيرا بر خالف نظر علي معتقد است كه تحول ديجيتال از الي   ) 3( گزينة   �

 محدود بـه    كه علي چنين اعتقادي ندارد و معتقد است كه تحول ديجيتال صرفاً              در حالي  .عبور كرده است  

  . ارتباط با مشتريان است

ها در بانكداري ديجيتال بر اسـاس   صحيح نيست، زيرا بر خالف نظر علي معتقد است كه بانك        ) 4( گزينة   �

كند ولي علي معتقد است كه بانكداري الكترونيك به اين حـد از               ها اعتبار مشتري را تعيين مي       تحليل داده 

  . تواند نظر او را تأييد كند  مخالف نظر علي بوده و نمي لذا اين گزينه.پيشرفت نرسيده است

  4ـ گزينه 13

كند و در ادامه دليل اين اتفاق را          متن با اشاره به وزن پايين زمان تولد به تبعات نامناسب اين واقعه اشاره مي              

يم كـه قابـل     اي هست   كند ما به دنبال گزينه      در وضعيت سالمت مادر و رفاه اقتصادي اجتماعي جامعه بيان مي          

  . استنباط از متن باشد

صحيح نيست، زيرا موضوع مورد بحث ژنتيك نبوده بلكه به شرايط كشورهايي كه نـوزادان در                ) 1( گزينة   �

  .  لذا اين گزينه استنباط مناسبي براي اين متن نيست.شوند اشاره كرده است آنها متولد مي

است اين جمله يك جملـه صـحيح باشـد امـا قابـل              كه ممكن     رغم آن   صحيح نيست، زيرا علي   ) 2( گزينة   �

اي به نارس بودن كودكان داراي كمبود وزن در كـشورهاي توسـعه               استنباط از متن نيست زيرا متن اشاره      

  . يافته نكرده است

طبـق مـتن بـر اسـاس     . صحيح نيست، زيرا اين گزينه كامالً بر خالف جمله ابتدايي متن اسـت ) 3( گزينة   �

شود و اين معيار       گرم وزن پايين زمان تولد تعريف مي       2500 وزن كمتر از     ،اشت جهاني اعالم سازمان بهد  

  . در كشورهاي مختلف متفاوت نيست

ومير و  تواند باعث مرگ   صحيح است، زيرا طبق جمالت ابتدايي متن وزن پايين هنگام تولد مي           ) 4( گزينة   �

 بنـابراين   .هاي مزمن در آينده فرد باشد        بيماري طور تكامل محدود و     ها در نوزادي و همين      ابتال به بيماري  

توان به خوبي نتيجه گرفت كه يك نوزاد كم وزن در حـين تولـد فـردي پرخطـر از نظـر بهداشـتي و                          مي

  . باشد سالمت عمومي مي

  1ـ گزينه 14

 و  در ادامه سعي در اثبـات ايـن موضـوع دارد   .كند كه انديشه فلسفي همراه با سنجش است      اين متن بيان مي   

سنجش از  براي نشان دادن منظور خود      سپس   .معني است   كند انديشه بدون سنجش بي      تقويت آن بيان مي   در  

خواسته ايـن سـؤال    .ود يا ديگران داشته باشيم    خ كند كه ما بايد براي هر رفتاري توجيه مناسب براي           بيان مي 



 727   وزارت بهداشت روز دوم 98آزمون استعداد تحصيلي 

 

جه داشته باشيد كه هـدف شـما يـافتن          تو. اي را پيدا كنيم كه توسط متن مورد تأييد باشد           اين است كه گزينه   

  . اي است كه متن آن را تأييد كند اي براي تأييد متن نيست بلكه يافتن گزينه گزينه

صحيح است، زيرا متن با اشاره به سنجش چند و چون موضوعات و نقد آنها اشـاره بـه تأمـل                     ) 1( گزينة   �

ها را در جمالت پايـاني   ردن پاسخ پرسشطور پرسشگري و تالش براي پيدا ك     كردن آگاهانه دارد و همين    

  . اين گزينه بهترين گزينه براي خواسته سؤال است. دهد خود مورد تأييد قرار مي

همـان زنـدگي   فلـسفه  متن معتقد اسـت    . صحيح نيست، زيرا متن با اين جمله در تناقض است         ) 2(گزينه   �

  . كند گي مياين گزينه فلسفه را محدود به برخي ابعاد زندكه  است در حالي

اي  ورزي فلـسفي مخـصوص عـده       صحيح نيست، زيرا بر خالف متن معتقد اسـت كـه انديـشه            ) 3(گزينه   �

كه متن معتقد است فلسفه همان زندگي است و افراد عادي اگر تفكر فلسفي نداشته                 خاص است در حالي   

  . تأييد متن نيستالسويه است و اين گزينه مورد   عليهستي برايشباشند مانند موجودي هستند كه 

كه متن در حال تأييد       كند در حالي    صحيح نيست، زيرا اين گزينه در مورد پرسشگري بحث مي         ) 4(گزينه   �

  .  لذا اين گزينه مورد تأييد متن بوده و گزينه مناسبي نيست.انديشه فلسفي است

  2ـ گزينه 15

دانيم   طور مي   ه متان كشف شده است و همين      كه در اتمسفر مريخ تركيباتي شبيه ب        كند به دليل آن     متن بيان مي  

تـوان   شـود لـذا مـي     متان از تجزيه و پوسيده شدن مواد آلي به ويژه گياهان و جانوران ايجاد مـي     ،در طبيعت 

  . باشد  هدف ما تضعيف اين ادعا مي.اميدوار بود عاليمي از حيات در مريخ يافت شود

 هم نوعي حيات هستند و چنانچه متان توليـد شـده            صحيح نيست، زيرا موجودات تك سلولي     ) 1( گزينة   �

 اين گزينه ادعاي وجـود حيـات در مـريخ را            ،در مريخ از فعاليت موجودات تك سلولي ايجاد شده باشد         

  . كند و نه تضعيف تأييد مي

تـوان    لـذا نمـي  .كند كه منبع متان در مريخ با زمـين متفـاوت اسـت    بيان ميصحيح است، زيرا  ) 2( گزينة   �

ن را به وجود حيات در مريخ مرتبط كرد و اين گزينه به خوبي ادعاي وجود حيات در مريخ را                    امتوجود  

  . كند تضعيف مي

 صـرفاً  .كنـد  شود و نه آن را تأييـد مـي       اين گزينه نه باعث تضعيف متن مي      زيرا  صحيح نيست،   ) 3( گزينة   �

  . يك جمله اميدواركننده است كه تأثيري در نتيجه متن ندارد

زيرا موضوع مورد اشاره در متن تغيير شكل يافتن نوع گاز متان نيست بلكه بـه                صحيح نيست،   ) 4(نة   گزي �

  . كند و اين گزينه تأثيري در نتيجه متن ندارد منبع آن اشاره مي
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  19 تا 16سؤاالت تحليل 
 

  : مسأله اول
   :كنيم گويي به اين سؤاالت، مسأله را به صورت زير مدل مي براي پاسخ

 

    نام دارو  رنگ

    E1 

    E2 

    E3  

    E4  
 

  : كنيم قيدهاي مسأله را با توجه به مدل خالصه مي
  ): 1(قيد  •

 D1        قرمز

   سفيد  يا    سفيد

  D1    قرمز    

  ): 2(قيد  •

 D2        سبز

  D2  سبز  يا   

  ): 3(قيد  •

≠D4  E  ≠سفيد 4 
 

  : ل وجود دارد، چهار وضعيت براي مد)1(با توجه به قيد 

I - وضعيت (I) :D1 در خانه E1قرار داشته باشد  .  
 

    نام دارو  رنگ

  D1  E1 

 E2    سفيد

  E3    قرمز

    E4  

  پاسخ سؤاالت تحليلي 
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  . گيرد  قرار ميE4 نه سفيد است و نه در خانه D4، )3(با توجه به قيد 

  . گيرد  قرار ميE3 در خانه D4در نتيجه 
 

    نام دارو  رنگ

  D1  E1 

 E2    سفيد

  D4  E3  قرمز

    E4  
 

  . گيرد  قرار ميE2 در خانه D2 و E1، سبز در خانه )2(حال با توجه به قيد 
  
  
  
  

  
 
 

II - وضعيت (II) :D1 در خانه E2قرار داشته باشد  .  
 

    نام دارو  رنگ

    E1 

  D1  E2 

  E3    سفيد

  E4    قرمز
 

  .  قرار گيردE1تواند در خانه   فقط ميD4، )3(با توجه به قيد 
  .گيرد  قرار ميE3 در خانه D2 و E2، رنگ سبز در خانه )2(حال با توجه به قيد 

  
  
  
  

  
  
  

    نام دارو  رنگ     نام دارو  رنگ

 D1  E1  سبز  D1  E1  سبز 

 D2  E2  سفيد D2  E2  سفيد

  D4  E3  قرمز  D4  E3  قرمز

  D3  E4  زرد

  D3: مانده تنها داروي باقي

→  

   زرد:مانده تنها رنگ باقي

    E4  

 

    نام دارو  رنگ     نام دارو  رنگ

 D4  E1   D4  E1  زرد

 D1  E2  سبز D1  E2  سبز

  D2  E3  سفيد  D2  E3  سفيد

  D3  E4  قرمز

  D3: مانده تنها داروي باقي

→  

   زرد:مانده تنها رنگ باقي

  E4    قرمز
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III - وضعيت (III) :D1 در خانه E3قرار بگيرد  .  
 

    نام دارو  رنگ

 E1    قرمز

 E2    دسفي

  D1  E3  

    E4  
 

  .  قرار گيردE1تواند در خانه   فقط ميD4، )3(با توجه به قيد 
نيـز در   ) زرد(مانـده      قرار گيرد، تنها رنگ بـاقي      E3تواند در خانه      بز نيز تنها مي   ، رنگ س  )2(با توجه به قيد     

  . تواند قرار بگيرد  ميE4خانه 
 

    نام دارو  رنگ

 D4  E1  قرمز

 E2    سفيد

  D1  E3  سبز

  E4    زرد
 

لعكس قرار بگيرند، لـذا دو حالـت بـراي وضـعيت             و يا با   E4 و   E2در خانه   توانند     مي D3 و   D2 :توجه
(III)وجود دارد  .  

IV - وضعيت (IV) :D1 در خانه E4قرار بگيرد  :  
 

    نام دارو  رنگ

    E1 

 E2    قرمز

  E3    سفيد

  D1  E4  
 

  . تواند وجود داشته باشد كه براي اين وضعيت، چندين حالت متفاوت مي
  
  2ـ گزينه 16

  . تواند باشد  نمي(II) و (I)توان گفت كه وضعيت  با توجه به قيد اين مسأله مي
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  (III)وضعيت 

    نام دارو  رنگ     نام دارو  رنگ

 D4  E1  قرمز D4  E1  قرمز

 E2    سفيد D3  E2  سفيد

  D1  E3  سبز  D1  E3  سبز

  D2  E4  زرد

  مسألهقيد 

→  
Dزرد  ≠3  

  E4    زرد
 

  (IV)وضعيت 

    نام دارو  رنگ     نام دارو  رنگ

 E1     E1    سبز

 E2    قرمز E2    قرمز

  E3    سفيد  E3    سفيد

  D1  E4  زرد

  قيد مسأله

→  
Dزرد و قرمز  ≠3  

  D1  E4  

  

    نام دارو  رنگ

 E1    سبز

 D2  E2  قرمز

  E3    سفيد

  )3(قيد 
→  

  D1  E4  زرد

  )2(قيد 
→  

 
 

    نام دارو  رنگ

 D4  E1  سبز

 D2  E2  قرمز

  D3  E3  سفيد

  D1  E4  زرد
 

  . گيرد  قرار ميE1 است كه در جايگاه D4ت، فقط كه اشتراك اين دو وضعي
  3ـ گزينه 17

   D3= قرمز رنگ : قيد مسأله
  . باشد  مي(IV) يا (II)كه منظور وضعيت 
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  : (II) وضعيت -

    نام دارو  رنگ

 D4  E1  زرد

 D1  E2  سبز

  D2  E3  سفيد

  D3  E4  قرمز
 

  (IV)وضعيت 

    نام دارو  رنگ     نام دارو  رنگ

 D4  E1     E1  زرد 

 D3  E2  قرمز D3  E2  قرمز

  E3    سفيد  D2  E3  سفيد

  D1  E4  سبز

D سفيد): 3(قيد  ≠4  

→  
   كنار همD2سبز و ): 2(قيد 

  D1  E4  
 

طـور قطـع     بهD2 و D4ولي جايگاه دو داروي . شود  دارو تعيين مي   4 وضعيت فوق رنگ هر      2با توجه به    
  . مشخص است

  3ـ گزينه 18
E: قيد مسأله D=2 2  
  . باشد  نمي(II)ر وضعيت لذا منظو

  : (I)وضعيت  •

    نام دارو  رنگ

 D1  E1  سبز

 D2  E2  سفيد

  D4  E3  قرمز

  D3  E4  زرد

  : (III)وضعيت  •

    نام دارو  رنگ

 D4  E1  قرمز

 D2  E2  سفيد

  D1  E3  سبز

  D3  E4  ردز
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  (IV)وضعيت 

    نام دارو  رنگ     نام دارو  رنگ

 D4  E1     E1  سبز

 D2  E2  قرمز D2  E2  قرمز

  E3    سفيد  D3  E3  سفيد

  D1  E4  زرد

   كنار همD2سبز و ): 2(قيد 

→  

Dسفيد ): 3(قيد  ≠4   

  D1  E4  
 

  .  قرار داردE4زرد رنگ در قفسه   حالت، داروي3كه در هر 
  4ـ گزينه 19

   E3= سبز : قيد مسأله
  . باشد  مي(III)كه فقط منظور، وضعيت 

 

    نام دارو  رنگ

 D4  E1  قرمز

 E2    سفيد

  D1  E3  

  E4    زرد
 

  . گيرد  قرمز رنگ قرار ميD4، داروي E1لذا در قفسه 
 

  23 تا 20سؤاالت تحليل 
 

  : آوريم دست مي كه روز چندم باشد، به  را جداگانه و مستقل از اينزهاي هر رو ابتدا تركيب بازي
 

DE CF AB DF CE AB   AB 

EF BD AC EF BD AC *
EF  BD AC 

CE BF AD CF BE AD *
EF  BC AD 

DF BC AE CD BF AE CD
○  BF AE 

CD BE AF 

 

DE BC AF 

 

CD
○  BE AF 
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EF CD AB   AB DE CF AB 

DF BE AC DF
○  BE AC DF BE AC 

CE BF AD *
CE  BF AD EF BC AD 

CF BD AE DF
○

 BC AE CD BF AE 

DE BC AF 

 

*
CE  BD AF 

 

CE BD AF 

  

  AB EF CD AB DF CE AB 

*
DE  BF AC DE BF AC DE BF AC 

CF
○

 BE AD CF BE AD EF BC AD 

CF
○

 BD AE DF BC AE CF BD AE 

*
DE  BC AF 

 

CE BD AF 

 

CD BE AF 

 

 حالت زير امكان    6و تنها   اند     نشان داده شده   ○و* كه با عالمت     حالت سه حالت داراي تكرار هستند        9از  

  . وقوع دارند
 

DF CE AB DE CF AB DE CF AB 

EF BD AC EF BD AC DF BE AC 

CF BE AD CE BF AD EF BC AD 

CD BF AE DF BC AE CD BF AE 

DE BC AF 

 

CD BE AF 

 

CE BD AF 

  

EF CD AB DF CE AB EF CD AB 

DF BE AC DE BF AC DE BF AC 

CE BF AD EF BC AD CF BE AD 

CF BD AE CF BD AE DF BC AE 

DE BC AF 

 

CD BE AF 

 

CE BD AF 
 

 خواهيم  ،هاي موجود مسأله و اينكه هر كدام از ديدارها در كدام روز انجام خواهند شد                حال به بررسي شرط   

  : پرداخت
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 6لـذا دو حالـت از   . انـد   با هم روبـرو نـشده    C و   Bاند،     مسابقه داده  F و   Eه  مطابق شرط پنجم در روزي ك     

  : اند حالت نيز امكان وقوع ندارند كه در زير مشخص شده
 

DF CE AB DE CF AB DE CF AB 

EF BD AC EF BD AC DF BE AC 

CF BE AD CE BF AD *
EF  

*
BC  AD 

CD BF AE DF BC AE CD BF AE 

DE BC AF 

 

CD BE AF 

 

CE BD AF 

 

 

EF CD AB DF CE AB EF CD AB 

DF BE AC DE BF AC DE BF AC 

CE BF AD *
EF  

*
BC  AD CF BE AD 

CF BD AE CF BD AE DF BC AE 

DE BC AF 

 

CD BE AF 

 

CE BD AF 
 

  : پس حاالت ممكن عبارتند از
 

DF CE AB DE CF AB 

EF BD AC EF BD AC 

CF BE AD CE BF AD 

CD BF AE DF BC AE 

DE BC AF 

 

CD BE AF 

  

EF CD AB EF CD AB 

DF BE AC DE BF AC 

CE BF AD CF BE AD 

CF BD AE DF BC AE 

DE BC AF 

 

CE BD AF 

 

   :ه صورت جداگانه بررسي خواهيم كردال را بچهار حالت با
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  ) 1حالت 

DF CE AB 

EF BD AC 

CF BE AD 

CD BF AE 

DE BC AF 
 

  :  روز سوم با هم مسابقه خواهند داد لذاD و Cطبق شرط دوم . شرط پنجم برقرار است
 

 روز اول   

 روز دوم   

CD BF AE روز سوم 

 روز چهارم   

 روز پنجم   
 

  :  باشد لذا دو حالت خواهيم داشتA و D فرداي بازي F و D چهارم بايد بازي طبق شرط
 

CF BE AD روز اول    روز اول 

DF CE AB روز دوم    روز دوم 

CD BF AE روز سوم CD BF AE روز سوم 

 روز چهارم CF BE AD روز چهارم   

 روز پنجم   

 

DF CE AB روز پنجم 
 

 لذا امكان وقوع نـدارد و تنهـا حالـت    .سمت راست شرط سوم را ارضا نكرده است      از اين دو حالت، حالت      

  . سمت چپ ممكن است اتفاق افتد

  : اند و داريم  تا كنون شروط دوم، سوم، چهارم و پنجم ارضا شده
 

 روز اول   

 روز دوم   

CD BF AE روز سوم 

CF BE AD روز چهارم 

DF CE AB روز پنجم 
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 لذا شرط اول هـم      ، در روز سوم روبرو شده است      E در روز پنجم و با       B با   Aچون  . ماند تنها شرط اول مي   

  : برقرار است و دو حالت زير رخ خوهد داد
 

EF BD AC روز اول DE BC AF روز اول 

DE BC AF روز دوم EF BD AC روز دوم 

CD BF AE روز سوم CD BF AE روز سوم 

CF BE AD روز چهارم CF BE AD ز چهارمرو  

DF CE AB روز پنجم 

 

DF CE AB روز پنجم 
 

  . پس اين دو حالت امكان وقوع دارد

  ) 2حالت 

DE CF AB 

EF BD AC 

CE BF AD 

DF BC AE 

CD BE AF 
 

  :  روز سوم با هم مسابقه خواهند داد لذاD و Cطبق شرط دوم . شرط پنجم برقرار است
 

 روز اول   

 روز دوم   

CD BE AF  سومروز  

 روز چهارم   

 روز پنجم   
 

  :  لذا دو حالت خواهيم داشت، باشدA و D فرداي بازي F و Dطبق شرط چهارم بايد بازي 
 

CE BF AD روز اول    روز اول 

DF BC AE روز دوم    روز دوم 

CD BE AF روز سوم CD BE AF روز سوم 

 روز چهارم CE BF AD روز چهارم   

 روز پنجم   

 

DF BC AE روز پنجم 
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 لذا امكان وقوع نـدارد و تنهـا حالـت    ،از اين دو حالت، حالت سمت راست شرط سوم را ارضا نكرده است      

  . سمت چپ ممكن است اتفاق افتد

  : اند و داريم  تا كنون شروط دوم، سوم، چهارم و پنجم ارضا شده
 

 روز اول   

 روز دوم   

CD BE AF روز سوم 

CE BF AD ارمروز چه  

DF BC AE روز پنجم 
 

 روبرو B در روز اول با A لذا كافيست ، در روز پنجم روبرو شده است      E با   Aچون  . ماند  تنها شرط اول مي   

  :  در روز دوم روبرو خواهد شد و خواهيم داشتB با Aنشود و در نتيجه 
 

EF BD AC روز اول 

DE CF AB روز دوم 

CD BE AF روز سوم 

CE BF AD رمروز چها  

DF BC AE روز پنجم 
 

  ) 3حالت 

EF CD AB 

DF BE AC 

CE BF AD 

CF BD AE 

DE BC AF 

 

  :  لذا. روز سوم با هم مسابقه خواهند دادD و Cطبق شرط دوم . شرط پنجم برقرار است
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 روز اول   

 روز دوم   

EF CD AB روز سوم 

 روز چهارم   

 روز پنجم   
 

  :  لذا دو حالت خواهيم داشت. باشدA و D فرداي بازي F و Dازي طبق شرط چهارم بايد ب
 

CE BF AD روز اول    روز اول 

DF BE AC روز دوم    روز دوم 

EF CD AB روز سوم EF CD AB روز سوم 

 روز چهارم CE BF AD روز چهارم   

 روز پنجم   

 

DF BE AC روز پنجم 
 

  . اند و اين شرط برقرار است اين دو حالت شرط سوم را ارضا كرده

بـراي برقـرار بـودن شـرط     . ماند اند و تنها شرط اول مي    تا كنون شروط دوم، سوم، چهارم و پنجم ارضا شده         

  :  لذا خواهيم داشت.اول دو جدول باال را به صورت زير تكميل خواهيم كرد
 

CE BF AD روز اول DE BC AF روز اول 

DF BE AC روز دوم CF BD AE دومروز  

EF CD AB روز سوم EF CD AB روز سوم 

DE BC AF روز چهارم CE BF AD روز چهارم 

CF BD AE روز پنجم 

 

DF BE AC روز پنجم 
 

  ) 4حالت 

EF CD AB 

DE BF AC 

CF BE AD 

DF BC AE 

CE BD AF 
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   : روز سوم با هم مسابقه خواهند داد لذاD و Cطبق شرط دوم . شرط پنجم برقرار است
 

 روز اول   

 روز دوم   

EF CD AB روز سوم 

 روز چهارم   

 روز پنجم   
 

  :  لذا دو حالت خواهيم داشت. باشدA و D فرداي بازي F و Dطبق شرط چهارم بايد بازي 
 

CF BE AD روز اول    روز اول 

DF BC AE روز دوم    روز دوم 

EF CD AB روز سوم EF CD AB روز سوم 

چهارمروز      CF BE AD روز چهارم 

 روز پنجم   

 

DF BC AE روز پنجم 
 

  .  لذا امكان وقوع اين دو حالت وجود ندارد.كنند اين دو حالت شرط سوم را ارضا نمي

  : هاي ممكن حالت
 

EF BD AC روز اول DE BC AF روز اول 

DE BC AF روز دوم EF BD AC روز دوم 

CD BF AE روز سوم CD BF AE ز سومرو  

CF BE AD روز چهارم CF BE AD روز چهارم 

DF CE AB روز پنجم 

 

DF CE AB روز پنجم 
   

EF BD AC روز اول CE BF AD روز اول 

DE CF AB روز دوم DF BE AC روز دوم 

CD BE AF روز سوم EF CD AB روز سوم 

CE BF AD روز چهارم DE BC AF روز چهارم 

DF BC AE روز پنجم 

 

CF BD AE روز پنجم 
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DE BC AF روز اول 

CF BD AE روز دوم 

EF CD AB روز سوم 

CE BF AD روز چهارم 

DF BE AC روز پنجم 

  4ـ گزينه 20
  : حالت زير رخ خواهد داد

DE
○

 BC AF روز اول 

*
EF  BD *

AC مروز دو   

CD BF AE روز سوم 

CF BE AD روز چهارم 

DF CE AB روز پنجم 
 

  1ـ گزينه 21
  : حالت زير رخ خواهد داد

CE BF AD روز اول 

DF BE AC روز دوم 

EF CD AB روز سوم 

DE BC AF روز چهارم 

CF BD AE روز پنجم 
 

  2ـ گزينه 22
  : حاالت زير رخ خواهند داد

 

DE BC AF روز اول DE BC AF روز اول 

CF BD AE روز دوم EF BD AC روز دوم 

EF CD AB روز سوم CD BF AE روز سوم 

CE BF AD روز چهارم CF BE AD روز چهارم 

DF BE AC روز پنجم 

 

CF CE AB روز پنجم 
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  2ـ گزينه 23
  : حاالت زير رخ خواهند داد

 

DE BC AF روز اول CE BF AD روز اول 

CF BD AE روز دوم DF BE AC روز دوم 

EF CD AB روز سوم EF CD AB روز سوم 

CE BF AD روز چهارم DE BC AF روز چهارم 

DF BE AC روز پنجم 

 

CF BD AE روز پنجم 
 

 
 

  حل مسأله    
 
 

  1ـ گزينه 24

دهد كـه     در هر شكل، عدد دايره سمت راست با اعداد دايره سمت چپ و باال، دو عدد دو رقمي تشكيل مي                   

  . آيد  واحد اضافه كنيم، عدد دايره وسط شكل به دست مي2تفاضل اين دو عدد دو رقمي، ه باگر 
 

           − =19 15 4  
 

+) عدد مركزي(        =4 2 6  

  

  

  

  

  

  

  

دي كـه از هـم   نكته وجود دارد و آن اين است كه در هر شكل، چون دهگان دو عـد        البته در رابطه فوق يك      

توان رابطـه بـاال       تأثير است و لذا مي      ، پس در تفاضل بي    )عدد دايره سمت راست   (شوند، يكسان است      كم مي 

  : تر زير بيان كرد را به شكل ساده

  سؤاالت كميتي  پاسخ 

5 

6 

1 9 

19 

15 

9 

6 

7 5 

? 

5 

1 1 

7 

8 

4 1 

41 

47 − =47 41 6  

+ =6 2 8  

75 

79 − =79 75 4  

+ =4 2 6  

11 

?1  ? x

x

− =

+ =

1 11

2 5
? ?⇒ − = ⇒ =1 11 3 4  
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) عدد دايره باال-عدد دايره سمت چپ  + (2= عدد دايره مياني   

  1ـ گزينه 25

خواهيم    مي .360°ر است با نسبت زاويه آن قطاع به         دانيم نسبت مساحت قطاع به مساحت كل دايره براب          مي

% 35پـس مـساحت قـسمت هاشـورنخورده بايـد           . مساحت دايره باشد  % 65مساحت قسمت هاشورخورده،    

  : م فرض كنيم، داري′Aاگر در اين حالت زاويه قطاع هاشور نخورده را . مساحت كل دايره باشد

A′ = % × = × = °
7

35 360 360 126
20

 

  .  افزايش يابد21°پس بايد .  است105°در حال حاضر زاويه اين قطاع 

   مقدار زاويه جديد-مقدار زاويه اوليه 
20 %= 100 %= ×

1

5
100 %= ×

21

105
 100 %×  

  مقدار زاويه اوليه
  درصد افزايش زاويه= 

 

  4ـ گزينه 26

  . كنيم  فرض ميxتعداد افراد حاضر در مهماني در حالت اوليه را 

جمع سن افراد حاضر در مهماني در حالت اوليه = 26 x 

اند  نفري كه خارج شده13جمع سن   = × =13 28 364  

شوند  نفري كه وارد مي5جمع سن   = × =5 24 120  

x تعداد افراد حاضر در مهماني در نهايت x= − + = −13 5 8  

x) جمع سن افراد حاضر در مهماني در نهايت ) x= − = − +25 8 26 364 120  

     x x x⇒ − = − ⇒ =25 200 26 244 44  

  2ـ گزينه 27

 نفـر  100، 95اگر تعداد داوطلبان را در سال     . توانيم با روش عددگذاري به سادگي حل كنيم          سؤال را مي   اين

  : فرض كنيم، داريم

97تعداد داوطلبان سال   ( / )( / ) / /= − − = × × =100 1 0 2 1 0 2 100 0 8 0 8 64  نفر 

95تعداد داوطلبان سال   /= ×2 5 98 ⇒/ تعداد داوطلبان سال = ×100 2 5 98تعداد داوطلبان سال   

⇒ 98تعداد داوطلبان سال   
/

= = × =
100 2

100 40
2 5 5

 نفر 

  98 تعداد داوطلبان سال - 97تعداد داوطلبان سال 
× 100%  

  97سال تعداد داوطلبان 
  97 نسبت به سال 98درصد تغيير تعداد داوطلبان در سال   =

−
= ×
40 64

64
% −

= ×
24

100
64

% = − ×
3

100
8

% = −100 % /37 5  
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  هاي كمي مقايسه
  2ـ گزينه 28

  : Aتحليل ستون 

B
W B

W
= = ⇒ =

1
1 1

1

2 5

5 2
 

  : از طرفي داريم

W B W B B B B= + ⇒ = + ⇒ = + ⇒ =1 1 1 1 1 1 1
1 5 1

5 2 10 2 10 10
2 2 2

 

B , W⇒ = = × = ⇒1 1
5

20 20 50
2

= طول زنجير اول + =20 50 70  

  : Bتحليل ستون 

B
W B

W
= ⇒ = ⇒ =

2
2 2
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  : از طرفي داريم

W B B B B B , W B− = ⇒ − = ⇒ = ⇒ = =2 2 2 2 2 2 2 2
4 1 4
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  3ـ گزينه 29
  :  فرض كنيم، داريمTكل افراد را اگر تعداد 

D اد زنان داراي كمبود شديد ويتامينتعد  = % ×80 % T = ⇒
4

14 28 ×
7

5
T× = 28

50
T⇒ = 250  نفر 

D تعداد زنان داراي سطح نرمال ويتامين = % ×60 % × =
3

18 250
5

×
9

50
× 250 = 27  نفر 

  2ـ گزينه 30

60× % = درصد مردان داراي كمبود خفيف ويتامين D از كل % × Τ =20 % T12  

/ % = درصد مردان داراي كمبود متوسط ويتامين D از كل ×37 5 % × Τ =48 % T18  

 
T

T T
= ×

+

12

12 18
% = ×

12
100

30
% =100 % 40  

  

  هاي آبي تعداد حلقه

 هاي سفيد تعداد حلقه

  هاي آبي تعداد حلقه

 هاي سفيد تعداد حلقه

%  

%  %  
 هستند از كل Dدرصد مرداني كه داراي كمبود خفيف ويتامين 

   هستندDود خفيف يا متوسط ويتامين مرداني كه داراي كمب
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