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 مقدمه

شی کنکورِ دکتری در تمامی گروه ستعداد تحصیلی به  30سوال از  8های آزمای صاص دارد. بخشِ درک مطلبا در این  اخت

ست تا قبل اسوال همراهی می 4شود و هر متن را نیز بخش آزمون دو متن مُجزا مطرح می سال کنند. الزم به ذکر ا ز کنکور 

شود، در کنکور دکتری سوال مطرح می 4های اخیر همواره از هر متن سوال بود ولی در سال 5هر متن درک مطلب دارای  93

شت نیز  شد؛ بنابراین با توجه به اینسوال )دو متن( مربوط به بخش درک مطلب می 8وزارت بهدا صد  6/26که این بخش با در

صاص می صیلی رو به خود اخت ستعداد تح سواالت ا شما داوطلب عزیز خواهش میاز  چون مهکنیم روی این بخش نیز دهد از 

های متنوع درک مطلب ها و تمرین متنساده از مطالعه مهارتگذاری کنید و به دلیل ماهیت ظاهراً ها حتماً سرمایهسایر بخش

سخ شوید و پا ضیحاگویی به درک مطلبغافل ن شید. در ابتدا تو شته با ت کلی پیرامون های متنوع و متعدد را در برنامه خود دا

گویی به های پاسددخو تکنیکها ترین مهارتماهیت این بخش و کاربرد آن در کار و زندگی ارائه خواهد شددد و در ادامه کاربردی

 سواالت درک مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 چرا باید درک مطلب یکی از چهار بخش استعداد تحصیلی را به خود اختصاص دهد؟

مدت ما  بههمه  ندن خود را افزایش دهیم  هارتِ خوا نابراین اگر بتوانیم م عه داریم؛ ب طال مان محدودی برای م ثال ز عنوان م

توانیم با همان میزان سدداعت حجمی معادل دو برابر گذشددته را مطالعه نماییم و این خواندن خود را دو برابر کنیم میسددرعت 

کند!!! ما نیازمند فهمیدن دقیق اتفاق بسیار ارزشمندی خواهد بود. شاید پیش خود بگویید مگر صرفاً خواندن کلمات کفایت می

های کوچکی از آن برای ما . در بسددیاری از موارد بُرشددی از متن و توجه به بخشگونه نیسددتمتن هسددتیم اما در حقیقت این

شما نیازمند مطالعه مقالهکفایت می صرفًا کند. مثالً در ارائه یک مقاله  ست  ستید و از هر مقاله ممکن ا های متعدد و متنوعی ه

شد و توجه به جزئیات تمام متن قطعاً م ستفاده با کننده شدن کار خواهد وجب ائتالف زمان و خستهبخش کوچکی از آن قابل ا

( 1اسکن کردنهای خواندنِ دقیق )هایی جهت مطالعه هوشمندانه و استفاده بهینه از زمان نیازمند مهارتشد. در چنین وضعیت

راحتی هتوان بهستیم. در کنکور دکتری سواالت کُلی درک مطلب را با همان خوانش سریع می (2سرشیرگیری)خوانشِ سریع  و

تر خواندن دقیق بُرشی از متن خواهیم بود. توجه داشته گویی به سواالت جزئی نیازمند دقّت بیشجواب داد و صرفاً برای پاسخ

در کند و تر میهای درک مطلب قطعاً اشدددتیاق ما را برای خواندن بیشها و مهارتباشدددید فرای مقوله کنکور یادگیری تکنیک

 گوید:برایان تریسی می نیز زندگی امروزهخواندن در  مورد اهمیتِ

 «. خوان هستندخوانان، رهبر نباشند، اما همه رهبران کتابشاید همه کتاب»

 خواندن مهارت بهبود  جهتِکلی های دستورالعملنکات و 

نیز یکی از  نخواند در پیشددرفت دیگر، نیازمند تکرار و تمرین اسددت. برای دریافتی مهارت هر ( مهارتِ درک مطلب مانند1)

 عادات از یکی به را آن دهید و افزایش خواندن برای را خود اشددتهای دیگر، باید عبارت اسددت؛ به تربیش الزامات خواندن

 . باشید خواندن کنید و حریص بدل خود روزانه

 درک را متن اصددلی پیام بتوانیم تا بدانیم را عبارات و کلمات تمام معنی نیسددت! الزم آن در که دادن گوش مهارت ( مانند2)

ست اجرا قابل امر همین نیز خواندن مورد کنیم، در سی بودن . ا صیلی با وجود فار ستعداد تح سواالت درک مطلب ا در 

 به حال، نباید این با. مایندیده تاکنون که اصددطالحاتی برخورد داشددته باشددیم و کلمات به متن، این احتمال وجود دارد

                                                           
1 Scanning 

2 Skimming 

http://www.gmatpedia.ir/
http://www.gmatpedia.ir/


 یهوشمند مهدو  مدرس:                               جزوه استعداد تحصیلی دکتری                                

 

 gmatchannel@                                                      www.gmatpedia.ir   کانال تلگرامی بانک سواالت      

 حتی یا و واژگان، جمالت سایر کمک به را آن بلکه باید معنی کنیم متوقف را خواندن ناشناختهای کلمه با برخورد محض

 . شودمی گفته 1«متنی زمینه از لغت یک معنی یافتن»تکنیکی،  از نظر کار این به. بزنیم حدس بعد و قبلهای پاراگراف

 بدان این .باشدید فعالی خواننده که اسدت آن مطلب تسدل  باال در بخش درک به رسدیدن برای دیگر از عوامل مؤثر ( یک3)

 حدس خوانیدیم که متنی مورد در بتوانید تا بگذارید نویسددنده جای به را خودتان خواندن، باید زمان در که اسددت معنی

 برخی خود، زیر حسددداسدددیت و دقّت سدددط  افزایش برای توانید. میکنید بینیپیش را آن ادامه هوشدددمندانه یا و بزنید

 بار این مااخود،  کلمات با را( ها) جمله همان کنید سعی یا کنید و و نویسیحاشیه گذاری وبکشید، نشانه خ ها قسمت

 غذا انندم کردن فکر بدونِ خواندن» توان گفتطور خالصددده میبه. کنید بازنویسدددی یکسدددان معنی با و متفاوت فُرمی با

توجه هایی از متن را مدقت کنید عنوان شددد بدون فکر کردن به عبارتی این که بخش «کردن هضددم بدون اسددت خوردن

 نشویم به هیچ وجه ایرادی ندارد. 

 ترینمهم و لیناو. دهیم افزایش را خود خواندن سرعت است متن، الزم یک در شده ارائه اطالعات وسیع حجم به توجه ( با4)

 . شودمی مستمر حاصل تمرین در نتیجه که است سرعتی، این خواندن مورد در نکته

 تمرکز ات کنید اسدددتفاده خطوط کردن دنبال برای دیگر تیزنوک جسدددم هر یا خود انگشدددت خواندن، از اولیه مراحل ( در5)

 . باشید داشته تریبیش

 اسددتفاده دنخوان برای خود زبان تر، ازدقیق عبارت به. دهید افزایش صدددابی خواندن طریق از را خود خواندنِ ( سددرعت6)

شم فق  و نکنید ست بهتر عمالً. دهید حرکت خطوط روی بر را خود چ  کلمه به لمهک تلفظِ نکنید، چراکه اَدا را کلمات ا

شم ق ف باید مطالعه فرآیند دهد؛ به عبارتی در کاهش توجهی قابل میزان به را شما خواندن سرعت تواندمی متن  و هاچ

سیار شما بینایی قوه سرعتباشند چرا که  درگیر مغز  هاواژه و وفحر تلفظ از بنابراین شماست؛ تکلم سرعت از تربیش ب

صوات موضوع. کنید خودداری مطالعه حین صوات نیز خود ذهن در خواندن حین ما. شودنمی ختم جاهمین به ا  رتب م ا

 خوانید؛می را مطلبی دلتان در اصددطالح به که زمانی شددماسددت درون ندای همان این. کنیممی بیان را هاواژه و حروف با

 سراغ هب سپس شود؛ کامل ذهنمان در( تلفظ) کلمه آن با مرتب  صدای تا کنیممی صبر کلمه یک دیدن از پس ما یعنی

 صداها ینا کامل حذف که باشید داشته یاد به. دهدمی کاهش را شما مطالعه سرعت نیز عادت این. رویممی بعدی کلمه

 . رساند حداقل به را هاآن توانمی اما است غیرممکن ذهن و مغز در

ست. چرا که زنجیره حواد (7) سرعتی ا ستان طوالنی روش دیگری برای تمرین خواندن  ستان خواندن رمان و یا یک دا ث دا

 تواند به شما کمک کند معنای کلمات ناشناخته را حدس بزنید. می

واژگان  در سددواالت جزئی درک مطلب با پیدا کردن. گان خاص توجه کنیمبه واژ کنیم خواندن دقیق سددعی هنگامی (8)

لعه کل کند و نیازی به مطاخاص صدددورت سدددوال یا معموالً معادل معنایی آن در متن، خواندن محدوه آن کفایت می

 متن نیست. 

 اولهای اراگرافپ تمام و پاراگراف جمله آخرین و فرعی، اولین و اصلیهای عنوان بر سطحی مروری وسیلهبه را ( تندخوانی9)

 . کنید آزمایشها فصل یاها بخش آخر و

 متوجه رسددتید به که را متن از هاییقسددمت یا هاواژه و بازگشددته عقب به مطالعه هنگام اندکرده عادت افراد ( اغلب10)

 را هاییقسمت تکمیلی، مطالعه با توانیدمی شما. کاهدمی شما خواندن سرعت از فق  کار این. کنند بازخوانی اندنشده

 بازگشت اما است؛ برزمانهم مجدد بازخوانی این که بگویید خودتان با شاید. کنید درک ایدنشده متوجه درستی به که

 دخوانیتن روش به مطلب یک مجدد مطالعه از گیرتروقت مراتب به نشدهدرک هایقسمت بازخوانی برای عقب به مکرر

 . است

                                                           
1 Contextualization 
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 هنگام اما. کنیم رعایت را جمالت صحی  ساختار و نوشتاری دستورهای ایپاره ناگزیریم مطالب نوشتن برای ( ما11)

 البته) غیرضددروری حروف و هاواژه از متن یک کل درصددد 60 تا 40. کنیم رعایت را نکات آن نیسددت الزم خواندن

 جزئیات و بسپاریم ذهن در را آن و یافته را پاراگراف یک کلمات کلیدی و نکات است؛ شده تشکیل( آن درک برای

گویی به سددواالت درک مطلب و برخی از کلمات در ادامه به مراحل پاسددخ. کنیم حذف را اصددلی موضددوع از خارج

 شود. کلیدی اشاره می

 گویی به سواالت درک مطلبمراحل پاسخ
 اند از:که به ترتیب عبارتباشد گویی به سواالتِ درک مطلب شامل سه مرحله کلی میطور کلی پاسخبه

 زمینه(ها )جهت ایجاد پیشگزینه به کردن نگاه بدون ها؛صورت سوال (: مشاهده1گامِ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات یاداشتی
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 کنیم. (: متن را با سرعت و بدون مَکث مطالعه می2گامِ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گویی به سواالتپاسخ(: 3گامِ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات یاداشتی

 بررسی نکات
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  1397 متن اول: دکتری علوم انسانی 
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 سدددازیتعوامل مز یریگشدددکل یربه سددد ینگاه

که تا  دهدیگذشته نشان م یکصدسالجوامع در 

 یاصل یتکار ارزان مز نیروییالدی،م 1900سال 

با ظهور یاقتصدددداد  بوده اسددددت. پس از آن، 

 در صدددنعت، از آالتینو کاربرد گسدددترده ماشددد

 به یازکار سددداده کاسدددته شدددد و ن یرویارزش ن

 عمددده یددتت و بدده مزیددافدد یشافزا یددهمواد اول

 بدل شددد. بعد از آن با رشددد و توسددعه یاقتصدداد

قابل قل و  که حمل و ن به یتشدددب  مواد ییجاجا

 کاسدددته یهمواد اول یتصدددنعت، از اهم یازمورد ن

 کرد. یداپ یشددتریب یتاهم یهشددد و عامل سددرما

 یدده،و منددابع اول یددتبرخالف دو عددامددل جمع

 1985 یهااقتدار خود را تا حدود سددال یهسددرما

 و یهبه علت انباشدددت سدددرما ینکهحفظ کرد تا ا

 درآمد. سدددازیتکاهش نرخ، به صدددورت عامل مز

 یاقتصددداد یکه در تئور ینسدددب یتمفهوم مز

 قرون گذشددته مطرح بود، کمرنش شددد و مفهوم

قابت یتمز مل یر ته از عوا خاسددد لب بر  که اغ

جا یانسدددان ناور یدآن گرد یگزینبود.   به یو ف

نا مک م یعصددد به کردیک بت  با نسددد  که رق

 داشته باشند. یشتریب یرقابت مزیتیکدیگر،

 یقابل توجه ییراتشددداهد تغ ید،عصدددر جد در

 یل. دلیمکشددورها هسددت یاقتصدداد یتدر موقع

 هاییفناور یعسددر ییراتتغ یت،وضددع ینعمده ا

 را عوض یاقتصدداد سددنت یتاسددت که وضددع یننو

 در یشددرو،پ یدهها و سددازماندولت ]1[. اندکرده

 و عامل کنندیم یفاا ینقش اسددداسددد ینه،زم ینا

 بنیدداندانشاقتصدددداد  یدهدر شدددکددل یمهم

 یفیتک یشها مسدددئول افزادولت ]2[هسدددتند. 

ندگ عه از طر یز جام له یقافراد   مختلف، از جم

ها از طر یشافزا  ی،رشدددد اقتصددداد یقثروت آن

 مشارکت ید،و تول یفناور هاییتظرف یارتقا
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 و یانسددان هاییهبازار و دولت، توسددعه سددرما

 ها، اسدددتفاده ازسدددط  مهارت یدائم یشافزا

 و تجارت یدتول یی،دانا ی،اطالعات یهاشدددبکه

 نقش دولت، یفایتر، او از همه مهم المللیینب

باز به عنوان  به عنوان ی،اصدددل یگرنه  که   بل

 و یداخل یخصدددوصددد یهابخش یونددهندهپ

 آنان و تالش در واب کننده ر یمو تنظ یخارج

قا بازارها یمل یریپذرقابت یارت به  گاه   یبا ن

 فته شده است.در نظر گر یجهان

 یهااز شرکت یتقانون حما یکماده،  براساس

 یان،بنها و مؤسسات دانششرکت» یان،بندانش

 است که یتعاون یا یمؤسسه خصوص یاشرکت 

صاد ییافزابه منظور هم سعه اقت  علم و ثروت، تو

 یو اقتصددداد یدانش محور، تحقق اهداف علم

سترش و کاربرد اختراع و نوآور شامل گ  ( وی)

 یطراح و توسعه )شامل یقتحق یجنتا سازییتجار

برتر  هاییکاال و خدمات( در حوزه فناور یدو تول

به و و  یددر تول یژهبا ارزش افزوده فراوان، 

 ]3[.«شودیم یلمربوط تشک یافزارهانرم

 یفاسدددت که تعار یاصدددطالح سدددازیتجاری

 آن را یاز آن ارائه شددده اسددت. برخ یمختلف

سازصرفاً  ستاندارد  ارائه یبرا یدتول یاتعمل یا

 اند.دانسدددته یرینبه سدددا یو انتقال دانش فن

 از یرا انتقال دانش و فناور سازییتجار یبرخ

 یگریگروه د یدداگروه بدده فرد  یددافرد  یددک

به نددر فرا نآ یریکارگبه منظور   یدتول ی

کار تعر یک یامحصدددول و  جام   یفروش ان

سادهکرده  به سازییتجار یف،تعر ینتراند. در 

 اسددت، به عبارت یکنزد یاربسدد ی،انتقال فناور

 انتقال یندهمان فرا سددازییتجار یندفرا یگرد

 یعبه صدددنا یقاتیاز مراکز تحق یدانش و فناور

 ]4[ است. یدجد یکسب و کارها یاموجود 
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 ...................  ی،اقتصاد یتکه مفهوم مز یدآ یبرم یناز متن چن( 1سوال 

 شد. یکار انسان یروین یگزینجا ینکه ماش یافت یژهو یتنزد اقتصاددانان اهم یزمان (1
 .شدیم یفکار تعر یرویمربوط به ن یامؤلفه یبر مبنا یشترب یالدی،م یستماز آغاز قرن ب یش( پ2
 شده است. یفکار بارها باز تعر یرویو ن یهسرما یانجر یرگذشته، تحت تأث یکصدسال( در 3
 آن شدند. یگزینجا ی،رقابت یتو مز ینسب یتمز یمخود را از دست داد و مفاه یبه بعد، کارکرد سنت 1985 ( از سال4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در متن مورد بحث قرار گرفته است؟ ینه،در کدام زم یشرو،پ یهاها و سازماننقش دولت( 2سوال 

  یرقابت یتو مز ینسب یتمز یممفاه ینتوازن ب ی( برقرار1
 یاندانش بن یهاآنها از شرکت یتیحما یهابسته یفیت( ک2
  یو تحوالت اقتصاد ییرتغ ی صح یریت( مد3
 خرد و کالن یاسدر مق ی( مبارزه با اقتصاد سنت4
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 کند؟یم یفتوص یسوم چهارم متن را به خوب یهاپاراگراف ینکدام مورد، رابطه ب( 3سوال سوم

 یبه آن اهداف را معرف یابیدست یهااز راه یکیو پاراگراف چهارم،  شمردیخاص را برم اییدهپاراگراف سوم، اهداف پد( 1
 .کندیم
 .دهدیم ی توض یشترآن، ب یاز اجزا یکیو پاراگراف چهارم، درباره  کندیرا مطرح م یفی( پاراگراف سوم، تعر2
بر مرتب   یمبن دهدیارائه م یلیو پاراگراف چهارم، دال دهدیارائه م یاندانش بن یاز واحدها یفی( پاراگراف سدددوم، تعر3

 خاص یبا مفهوم یفتعر ینبودن ا
و پاراگراف چهارم،  دهدیقرار م یمورد بررس یرا از منظر حقوق یانمؤسسات دانش بن یل( پاراگراف سوم، موضوع تشک4

 .کندیم یبررس یتجار یدگاهآن را از د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اند، قرار ( مشخص شده4( و )3(، )2(، )1) یهامتن که با شماره یهااز بخش یکدر کدام یر،جمله ز( 4سوال 

 گیرد؟یم

خالقانه و نوآورانه را در جامعه خود گسااتر   یکه بتوانند با علم و دانش، فضااا ییدوره، اقتصااادها ینا در»

 «خواهند داشت یشتریب یقدهند، توف
1 )]4[ 
2 )]3[ 
3 )]2[ 
4 )]1[ 
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 سطر
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با حرکت خودرو روی یک جاده، ارتعاشددداتی به 
شدددود که های مختلف خودرو اعمال میقسدددمت

به میزان  ته  عاشددددات، وابسددد شدددددت این ارت
های سددط  جاده و مشددخصددات خودرو ناهمواری

سازه خودرو  شدید، باعث خرابی  شات  ست. ارتعا ا
شود و و آسیب جدی به تجهیزات مختلف آن می
خودرو و  راهکدداری کدده بدده منظور محددافظددت

شددود، تجهیزات آن در مقابل ارتعاشددات ارائه می
سامانه  سازی یک  ست. جدا شات ا سازی ارتعا جدا

ع کار بردن در برابر ارت به  با  کانیکی،  اشدددات م
ساز یک صاالت نرم مکانیکی به نام جدا سری ات
یک طیف بین  عاش در  نه و منبع ارت ما سددددا

پذیر اسددت. فرکانسددی نسددبتاً وسددیع امکان
جداسدددازهای موجود در خودرو،  ترینمعروف
تعلیق برای کاهش ارتعاشددات  ها و سددامانهچرخ

منتقل شده از جاده به بدنه و دسته موتورها برای 
کاهش ارتعاشددات منتقل شددده از موتور به سددازه 

مت ته در قسددد ند. الب های دیگر خودرو هسدددت
خودرو، همانند تجهیزات حسدداس الکترونیکی و 

ز ارتعاش برای ها نیز از جداسددداصدددندلی حتی
کاهش میزان ارتعاشددات منتقل شددده از سددازه 

 شود. استفاده میها آن خودرو به
توان جداسدددازهای بندی کلی میدر یک دسدددته

عال  عال و غیرف ته ف به دو دسددد عاشدددات را  ارت
ته به دسددد با توجه  عال،  لت ف حا ندی کرد. در  ب

مشددخصددات ارتعاشددی سددامانه و منبع ارتعاش، 
صات جداکننده طور شخ ی کنترل و تغییر داده م

سامانه منتقل می شات به  شود که کمترین ارتعا
ح ما در  به شدددود. ا جه  با تو عال،  لت غیرف ا

صات جداکننده،غیرقابل شخ  کنترل و ثابت بودن م
گیرد طراحی و انتخاب جداگننده طوری انجام می

سامانه، در کل  شده به  شات منتقل  که میزان ارتعا
  گردد.طیف فرکانسی تحریک، کمینه 

 

  

(35) 

 

 

 
 

(40) 

 

 
 

 

(45) 

 

 
 

 

(50) 

 
 

 

 

(55) 

انتخاب جداسددداز بر مبنای سدددامانه در حوزه 
کان کانس ام یا حوزه فر مان  با ز پذیر اسدددت. 

ساز بر مبنای  توجه به اینکه انتخاب بهینه جدا
بررسی سامانه در حوزه فرکانس، منجر به بروز 
رفتار مناسددب سددامانه نسددبت به ارتعاشددات 

در یک طیف فرکانسددی نسددبتاً وسددیع ورودی 
یکمی نه  خاب بهی به منظور انت لذا   شدددود، 

سامانه در  سی  ست برر ساز غیرفعال، بهتر ا جدا
ترین روش حوزه فرکانس صددورت گیرد. سدداده
ساز، بر مبنای مدل سامانه انتخاب جدا سازی 

به  ها  جداسددداز یک جرم متمرکز و  به عنوان 
ست که در آن سبت فرعنوان یک فنر ا کانس ، ن

طبیعی جرم و فنر یک درجه آزادی به فرکانس 
پذیری موردنظر، تحریک، بسته به میزان انتقال

تر از مقدار مشخصی باشد. چنانچه بایستی کم
از این روش برای طراحی جداسدداز یک محی  

های آن در فرکانس ارتعاشددی که طیف تحریک
شود،  ستفاده  کوچک مقدار قابل توجهی دارد، ا

پذیر خاب یک جداسداز نرم و انعطافمنجر به انت
پذیر شود و استفاده از جداساز خیلی انعطافمی

در چنین محی  ارتعاشدددی، باعث تغییر شدددکل 
 شود. شدید جداساز و آسیب جدی به سامانه می
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 .......................توان از متن نتیجه گفت که جداسازهای خودرومی( 1سوال 
 ارتعاشات نامطلوب، یعنی موتور و ناهمواری جاده، حساس هستند( به دو منبع عمده 1
 باشندتر از انواع به کار گرفته شده در درون سازه خودرو میاند، مقاوم( که در بدنه خودرو تعبیه شده2
 ( خود در مواردی، از جمله منابع تولید نوسانات حرکتی و ارتعاشات در خودرو هستند3
شان دهند، تا نشوند، زودتر واکنش ند که به ارتعاشاتی که مستقیماً به بدنه خودرو وارد می( بایستی طوری طراحی شو4
 شوندهایی که غیرمستقیم وارد میآن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در متن، به کدام مورد، به عنوان وجه تمایز میان جداسازهای فعال و غیرفعال اشاره شده است؟( 2سوال 
 های با مشخصات ارتعاشی متفاوتدر سامانهها آن طراحی و مورد استفاده ( شیوه1
 ها( تأثیر طیف فرکانسی تحریک بر کارکرد آن2
 ( ثابت یا متغیر بودن مشخصات جداساز3
 در کاهش ارتعاشها آن ( شیوه عملکرد4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جداساز غیرفعال، کدام مورد صحیح است؟براساس متن، در انتخاب یک ( 3سوال 
 ( بررسی سامانه بایستی ابتدا در حوزه فرکانس و پس از آن در حوزه زمان صورت گیرد. 1
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 ( انتخاب بهینه آن، رابطه متقابلی با بررسی سامانه مربوطه در حوزه فرکانس دارد. 2
 هاست. لویتپذیری جداساز در طیف فرکانسی وسیع، از او( کنترل میزان انعطاف3
 ( فرکانس طبیعی جرم و فنر، بایستی ثابت نگه داشته شود. 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود؟گیری نیز انجام میشود که براساس آن، نتیجهدر کدام جمله از متن، دالیلی ارائه می(4سوال
 شود.(به سامانه می .............. ( جمله آخر پاراگراف سوم )چنانچه از این روش1
 کمینه گردد.(  .............. ( جمله سوم پاراگراف دوم )اما در حالت غیرفعال2
 جداسازی ارتعاشات است.( .............. ( جمله دوم پاراگراف اول )ارتعاشات شدید3
 صورت گیرد.(  .............. ( جمله دوم پاراگراف سوم )با توجه به اینکه4
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 1397متن سوم: کشاورزی و منابع طبیعی 

 سطر

 

 
 

(5) 
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ها به صادرات کامالً روشن است. علت توجه دولت
شورها  صادی ک سعه اقت صادرات نیروی محرکه تو

شددماری دارد. از آن رود و مزایای بیبه شددمار می
تأمین جمله می مد ارزی برای  جاد درآ به ای توان 

های توسعه نیازهای وارداتی کشور یا اجرای برنامه
لی های شددغاقتصددادی، ایجاد اشددتغال یا فرصددت

پایین  یدی،  های تول کاال یت  ید، بهبود کیف جد
سبب بهره گیری از ظرفیت آوردن هزینه تولید به 

المللی به کامل تولید و کسددب اعتبار و وجهه بین
 سبب تقویت بنیه اقتصادی کشور اشاره نمود. 

ها به طور معمول از ابزارهای سدددیاسدددتی دولت
های صددادراتی برای متفاوتی تحت عنوان مشددوق

کنند. در ادبیات عه صددادرات اسددتفاده میتوسدد
اقتصددادی، به هر نوع جایزه، کمک یا تسددهیالتی 
ندگان قرار داده شدددود  یار صدددادرکن که در اخت

صادراتی اطالق میمشوق شود. در بین انواع های 
های صددادراتی، جوایز ها و مشددوقها، یارانهکمک

ی دارد. عملکرد اعتبارات تربیشصادراتی اهمیت 
یت از صدددادرات غیرنفتی در  پرداخت برای حما

های دهد که سهم عمده مساعدتکشور نشان می
دولت، مربوط به پرداخت جوایز به طور مسددتقیم 

یت ما جاد بوده و سدددایر ح به ای مک  ثل ک ها م
 هددای صددددادراتی و یددا شدددرکددت درتشدددکددل

گاه مایشددد جه بوده ها و آموزش، کمن تر مورد تو
سددازمان  براسدداس آمار ارائه شددده توسدد اسددت. 

جارت ایران از مجموع  عه ت یارد  1459توسددد میل
عدت دولت،  یال مسدددا به  1356ر یال  یارد ر میل

 . صورت جوایز صادراتی بوده است
تأثیر مدل فاده جهت بررسدددی  های مورد اسدددت

های توسعه صادرات شامل توابع عرضه و سیاست
صادرات، مدل ضای  شبیهتقا سی های  سازی، برر
  ف کننده و رفاه اجتماعی ومازاد تولیدکننده، مصر

  

(35) 
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(55) 

 

 

 
 

(60) 

شان می دهد که نهایتاً مدل جاذبه است. شواهد ن
مدل جاذبه، رواب  تجاری بین دو کشدددور را به 

ضی  می صادرات خوبی تو دهد. با توجه به اینکه 
سهم عمده شور ما  شاورزی در ک صوالت ک ای مح

تجدداری دارد، بدده طوری کدده طی در مبددادالت 
 21و  20، 19به ترتیب  86و  85، 84های سددال

درصددد از کل صددادرات غیرنفتی کشددور، کاالهای 
منظور وده است، از این رو در اینجا، بهکشاورزی ب

جاری ایران و نقش آن بر میزان  تعیین الگوی ت
شاورزی  صادرات ک صادراتی بر  شی جوایز  اثربخ

یافته پس از وارد کردن یمایران، مدل جاذبه تعم
متغیر شددداخص برابری تجارت تصدددری  گردید. 
عالوه بر این، اثرات تعاملی این شددداخص و جوایز 
شود که میزان  شد تا تعیین  صادراتی وارد مدل 
اثرگذاری جوایز بر صددادرات کشدداورزی ایران در 
ارتباط با کشورهای رقیب یا مکمل به چه صورت 

شاخص برابری تجارت ج ست.  هت تعیین درجه ا
رود. به عبارت دیگر، مکملی دو کشددور به کار می

این شددداخص تعیین کننده آن اسدددت که رواب  
تجاری دو کشدددور برای یک گروه خاص از کاال، 
رقابتی یا مکمل است. وارد کردن این شاخص در 
معادالت تجاری دو کشور، امکان بررسی و تعیین 

 ازد. سالگوی تجاری آن دو کشور را فراهم می
عالوه بر این، تأثیر این شاخص بر میزان اثربخشی 
متغیرهای مختلف بر جریانات تجاری دو کشور را 

عاملی آننیز می با وارد نمودن اثرات ت ها توان 
 تعیین کرد. 
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 ها در توسعه صادرات پرداخته شده است؟در متن، به کدام نقش دولت( 1سوال
 حمایتیهای ویژه ( اجرایی نمودن طرح1
 ( تسهیل دسترسی صادرکنندگان به منابع مالی2
 ( آگاه ساختن تولیدکنندگان از مزایای افزایش صادرات3
 ( فراهم آوردن امکان استفاده از بازارهای جهانی برای رشد تولید داخلی4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کند؟خط کشیده شده، به خوبی توصیف میای را که در متن، زیر آن کدام مورد، نقش جمله( 2سوال 
( با ارائه توضدددیحات تکمیلی درباره آنچه در جمله قبل آمده، نقش دولت در حصدددول شدددرای  مذکور را پررنش جلوه 1
 دهد. می
 دهد. ( با استناد به آمار و ارقام رسمی، دلیل بروز شرایطی که قبل از آن در متن مورد بحث قرار گرفته را توضی  می2
 دهد. اندرکار در حوزه صادرات را غیرمستقیم مورد ارزیابی قرار می( عملکرد حمایتی یک سازمان دست3
 کند. ( با استناد به آمار و ارقام، از آنچه که در جمله ماقبل آن آمده، حمایت می4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوم، نویسنده با ارجاع به آمار و ارقام موجود در خصوص ( 3سوال  صادرات کاالهای کشاورزی در پاراگراف 

 متن درصدد است تا ...................  .
 ( یکی از منابع اصلی درآمد دولت در حوزه صادرات غیرنفتی را معرفی و از نقش آن حمایت کند. 1
ساله، 2 سه  صادرات غیرنفتی کشور در یک دوره  شد  شان دهد ر صادرات در  تربیش( ن شد  های حوزه نفت و فرآوردهاز ر

 نفتی بوده است. 
 های توسعه صادرات را در حوزه کشاورزی مورد بحث قرار دهد. گیری از یک مدل بررسی تأثیر سیاست( مزایای بهره3
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 ( بر اثربخشی یک سیاست رایج توسعه صادرات در حوزه صادرات غیرنفتی تأکید ورزد. 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توان نتیجه گرفت محاسبه شاخص برابری تجارت، ......................  .براساس متن، می( 4سوال 
 پذیر نیست. ( در مدل جاذبه، امکان1
 ی در حوزه صادرات غیرنفتی دارد. تربیش( اثربخشی 2
 تواند در شناسایی ساختار تجارت دوجانبه دو کشور مفید واقع شود. ( می3
 سازد.ی تجاری مختلف را فراهم نمیهاسه میزان اثرگذاری جوایز صادراتی در محی ( امکان مقای3
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 97متن چهارم: دکتری وزارت بهداشت 

های مکمل، گستره وسیعی از منابع شفابخش هستند که جهت پیشگیری یا درمان بیماری، ارتقای سالمت و یا درمان
ضعیت  سوم بهکلی فرد در کنار درمانبهبود و سازی بیشکار میهای مر شفا تر، این نوع درمان در طبقات روند. جهت 
سته ست. به گونهمختلفی د شده ا سوی مرکز ملّی طب مکمل و جایگزین بندی  شده از  ای که در آخرین گزارش ارائه 

های یدی و مبتنی بر درمان»، «ن و روحهای جسدددم، ذهدرمان»دسدددته، اعم از  6ها در قالب در آمریکا، این درمان
اند. این تقسیم شده« های سنتیشفادهنده»و « های مراقبتسیستم»، «درمانیانرژی»، «محصوالت طبیعی»، «جسم

های دارویی و غیردارویی های مکمل را به دو دسته درمانطور کلی درماننظران نیز بهدر حالی است که برخی صاحب
 گیرند.ه در جوامع مختلف به وفور مورد استفاده قرار میاند کتقسیم نموده

 9نفر و از هر  4ای گزارش کردند که در کشددور آمریکا، تقریباً از هر ده نفر بزرگسددال، بارنز و همکاران در مطالعه
ستفاده قرار میکودک یک نفر، برخی از انواع درمان  51رسی مند با بردهند. در یک مرور نظامهای مکمل را مورد ا

ستفاده از این نوع درمان در یک دوره  15گزارش در  شیوع ا شور،  صد تا  8/9ماهه، از  12ک صد متفاوت  76در در
های اخیر، باالترین ارقام را به خود اختصاص خصوص در سالگزارش شده است. در این میان، کشورهای آسیایی به

ست. طب مکداده ستثنی نی سنتی در ایران، قدمتی دیرینه به اندازه تاریخ تمدن اند. ایران نیز از این قاعده م مل و 
ستارگانی هم سالمی و با طلوع  شته که در دوران تمدن ا شری دا ستخوش ب شور، د سینا در تاریخ طب ک چون ابن 

ست و از حدود تحوالت عمده شده ا سالمی  4ای  سنتی ایرانی و ا صلی آن، تحت عنوان طب  شاخه ا دهه قبل نیز، 
 ]1[رش است. در حالِ گست

پردازان های مکمل در پرسددتاری موضددوع جدیدی نیسددت و از دیرباز مورد توجه پیشددگامان و نظریهکارگیری درمانبه

، فلورانس نایتینگل روی مهیاسددازی شددرای  محیطی مناسددب برای 1880در دهه  ]2[حرفه پرسددتاری بوده اسددت. 

نگری، مراقبت از جسددم، ذهن و در تئوری خود با رویکرد کلبیماران تأکید نموده و در دهه اخیر نیز، جین واتسددون 

 ]3[روح را مورد بحث قرار داده است. 

سبت به  11مند با مطالعه ( در مروری نظام2015چانش و چانش ) گزارش پیرامون دانش، نگرش و عملکرد پرستاران ن

مکمل، نگرش مثبت داشددته و بینِ  هایدرصددد پرسددتاران نسددبت به درمان 4/66های مکمل، گزارش کردند که درمان

صد تا  3/56 صد آن 6/90در ستار ادغام درماندر ضر، به دلیل ها نیز خوا سوم بودند. در حالِ حا های مکمل با طب مر

های مختلف، نظیر تدوین برنامه درسدددی مقاطع مختلف رشدددته ها، در برخی از کشدددورها، در بخشاهمیت این روش

 ]4[ده است. پرستاری، به این موضوع توجه ش

نظران به عواملی نظیر های مکمل، برخی صداحبدر رابطه با علل گرایش حرفه پرسدتاری به سدمت اسدتفاده از درمان

ضایت ستاران، جلب ر سترش نقش پر ستقالل عملکردی، گ مندی بیماران و ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار، افزایش ا

شار ستار ا سنخیت درمانه کردهبهبود فرآیند ارتباطی بینِ بیمار و پر های مکمل و اند. در این ارتباط، روی تجانس و 

ساسی درمان شباهت به پرستاری نیست و در های مکمل، بیپرستاری تأکید شده و محققان عنوان کردند که اصول ا

 نگری است.هر دو بخش، پایه اصلی، کل

 مقصود اصلی متن، کدام است؟( 1سوال 

 نوعی خاص از درمان ( بررسی گرایش پرستاران به1

 نگر در جوامع مختلفهای کل( توجیه دالیل پایداری درمان2

 نگرهای کل( واکاوی اقبال فزاینده درمان و بهداشت عمومی به درمان3

 ها در میان جوامع و اقشار مختلف مردمنگر به لحاظ شیوع آنهای کل( مقایسه درمان4
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 های مکمل صادق است؟های ذکر شده برای درمانبندیبراساس متن، کدام مورد در خصوص طبقه( 2سوال 

 بندی در هر دو مورد، یکی است.( مبنای طبقه1

 ها، از دیگری مستندتر است.بندی( یکی از طبقه2

 بندی است، در هر مورد، متفاوت است.چه موضوع طبقه( آن3

 ها باور دارد.ها، گروهی مشخص است که ظاهراً به این نوع درمانیبند( منبع یکی از طبقه4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اند، مشااخص شااده ]4[و  ]3[، ]2[، ]1[های بهترین محل برای قرار گرفتن جمله زیر در متن که با عالمت(3سااوال 

 کدام است؟

 «تر پرداخته شده است.پرستاری، به این رویکرد مراقبتی، بیشاما امروزه با تغییر در ذائقه مردم، در حرفه »

1 )]1[ 2 )]2[ 3 )]3[ 4 )]4[ 
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 به درستی، از متن استنباط کرد؟ تواننمیکدام مورد زیر را درباره درمان مکمل، (4سوال 

 های مکمل باشد.فرآیند درمان در درمانتواند بخشی از ها می( استفاده از دارو جهت درمان بیماری1

 کند.ها تقویت میای است که خود، بستر الزم برای اجرای درمان مکمل را در آن( ماهیت کار یک پرستار، به گونه2

 اندرکاران تدوین آموزش پرستاری، به کارایی استفاده از این نوع نگرش درمانی باور دارند.( در برخی جوامع، دست3

تواند به ای دو لبه اسدت که ضدمن افزایش اسدتقالل عملکرد نزد کاربران آن، میاسدتفاده از درمان مکمل، تیغه ( ترویج4

 نوعی سبب ایجاد رضایتی کاذب در بیماران نیز شود.
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 1396متن پنجم: دکتری علوم انسانی 

 سطر
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(30) 

 

ای از تحقیقات، ، موج گسدددترده1970ی از دهه

تان، درباره یاالت متحده و انگلسددد ی عمدتا در ا

صاد بنیان ضوعات اقت سائل و مو های تئوریک و م

الملل به عمل آمد. از جمله در همین سیاسی بین

دهه، رابرت کوهن و جوزف نای، مشترکا دو کتاب 

شر کردند که در  ستی قواممنت یابی تئوری لیبرالی

سی بین سیا صاد  شتند. اقت الملل نقش مهمی دا

رواب  فراملی و سدددیاسدددت »یکی کتاب تدوینی 

منتشددر شددد و  1972بود که در سددال « جهانی

قدرت و وابسددتگی متقابل: »کتاب مشددهور دیگر، 

ست جهانی در حال گذار شت که در « سیا نام دا

اب اول، ها در کتانتشدددار یافت. آن 1977سدددال 

شری  پویاییضمن تعریف فراملی های گرایی، به ت

 المللی پرداختند.رواب  اقتصادی بین

که  ند  تاب در مجموع بر آن بود ندگان ک نویسددد

جهان با تحوالتی مواجه شدددده که در چهارچوب 

المللی افزایش یافته و بر آن، رواب  اقتصددادی بین

های اهمیت کنشددگران غیردولتی، نظیر شددرکت

لیتی افزوده شددده اسددت. کوهن و نای در چند م

«  وابسددتگی متقابل پیچیده»کتاب بعدی، مفهوم 

ها، وابستگی از نظر آنرا مورد بررسی قرار دادند. 

های مقابل پیچیده، سدده ویژگی مهم دارد: کانال

نه گا ند قدان چ یان جوامع، ف طات م با ی ارت

یان مسدددائل و سدددلسدددله تب مشدددخص م  مرا

ها و کاهش رجی دولتدستور کارهای سیاست خا

ها در توضددی  وابسددتگی نقش نیروی نظامی. آن

متقابل اقتصدددادی از دو مفهوم حسددداسدددیت و 

پذیری اسدتفاده کردند و بیان داشدتند که آسدیب

اقتصدداد کشددورها از تحوالت موثر در کشددورهای 

گیرد که این امر در کنار فوایدش، دیگر تاثیر می

 باشد.زننده هم داشته ممکن است نقش آسیب

  

 

 

(35) 
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یل نه تحل به این گو ها درواقع واکنشدددی بود 

الملل که تالش جریان رئالیسدددتی رواب  بین

الملل را نیز با کرد اقتصدداد سددیاسددی بینمی

رویکرد رئالیستی تحلیل کند. رابرت گیلپین از 

پردازان مشددهور این جریان اسددت که با تئوری

پذیرش ظهور فراملی گرایی، بر آن بود وجود 

سم که این به معنی  منسوخ شدن تئوری رئالی

پرداز رئالیسدددتدیگر، نیسدددت. گیلپین و تئوری

اسدددتفن کراسدددنر، شدددارحان و نمایندگاناولیه 

یده بات ا که طبق آن سدددالمت و ث ند  ای بود

المللی لیبرال، منوط به حضددور و اقتصدداد بین

مدیریت یک قدرت برتر هژمونیک در راس آن 

از و ها معتقد بودند رواب  اقتصدددادی بآنبود. 

کند آزاد میان کشددورها، زمانی جریان پیدا می

که دولت هژمونیک برای تضمین آن، توانایی و 

این ایده که قبال توسدد   تمایل داشددته باشددد.

یک اقتصددداددان به نام چارلز کیندلبرگر طرح 

ثبات »گردیده بود، بعدا توسدد  کوهن، تئوری 

یک یده شدددد. این تئوری درواقع « هژمون نام

ی ام بود که با افول هژمونی ایاالت حاوی این پ

ستم برتون وودز، ثبات  سی شی  متحده و فروپا

 الملل به خطر افتاده است.اقتصاد بین
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 (موضوع اصلی متن، کدام است؟1سوال 
 ( آثار مشترک رابرت کوهن و جوزف نای1
 المللهای نظری اقتصاد سیاسی بین( بنیان2
 المللیاسی بین( رویکردی متفاوت به موضوع اقتصادی س3
 گرایی سیاسیپردازان معروف درباره فراملیهای متفاوت تئوری( دیدگاه4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ...............(براساس متن، کوهن و نای در کتاب دوم خود، 2سوال 
 ( به مسئله تاثیرپذیری اقتصادی کشورها از یکدیگر اشاره کردند.1
 های آن را برشمردند.گرایی را باز تعریف کرده و مشخهفراملی( 2
 ( بر نقش عوامل غیردولتی و غیرنظامی در بروز پدیده وابستگی متقابل اقتصادی در برخی کشورها تاکید کردند.3
 دهند.ها را غیرمستقیم تحت تاثیر خود قرار می( مفاهیم اقتصادی جدیدی را مطرح کردند که سیاسیت خارجی دولت4
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سطرهای (کدام مورد، نقش جمله3سوال  شده، به خوبی 47تا  44ای را که در متن ) شیده  (، زیر آن خط ک

 کند؟توصیف می
 دهد.ای را که در ادامه متن معرفی شده، با یک استدالل توضی  می( پیش فرض نظریه1
 کند.های چند اقتصاددان متعلق به یک دیدگاه خاص، اشاره میایده( به تناقض موجود بین 2
 کند.المللی لیبرال در جمله قبل از آن آمده، تصحی  می( تصور نادرستی را که درباره اقتصاد بین3
 کند.پردازان، از حضور یک دولت هژمونیک در عرصه اقتصاد را بیان می( دلیل حمایت برخی تئوری4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (کدام مورد درباره رابطه بین دو پاراگراف متن، صحیح است؟4سوال
شاره می( پاراگراف دوم به واکنش1 سی بینهایی ا سیا صاد  الملل که در پاراگراف اول کند که در حمایت و یا مخالفت اقت

 مطرح شده، نشان داده شده است.
باره رویکردی تحلی2 پاراگراف اول در خاص، اطالعاتی می(  به موضدددوعی  با لی  طه آن  باره راب پاراگراف دوم در هد و  د

 دهد.رویکردی دیگر، توضی  می
 دهد.الملل را در یک دوره تاریخی متفاوت، مورد بحث قرار می( هر پاراگراف، اهمیت اقتصاد سیاسی بین3
 کند.یکسان، توصیف میراف، دیدگاهی خاص را درباره ماهیت و کارکرد یک پدیده هر پاراگ( 4
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 1396متن ششم: دکتری زبان 
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 ترین اصددولمقوله زمان نزد بشددر، یکی از مهم
 حاکم بر زندگی اجتماعی اوسدددت. بدون زمان

 معنی اسدددت. به عبارتی، اگر انسدددانزندگی بی
 یددافددت، چرخ زندددگیمفهوم زمددان را درنمی

ماعی نمی مام امور و رواب اجت ید، زیرا ت  چرخ
 شددود.اجتماعی با زمان تنظیم و سددنجیده می

مه افراد بشدددر، روشدددن و مان برای ه  معنی ز
ست. بی سیبدیهی ا سا  شک حس زمان، نقش ا

مان نیز نابراین، ز یت دارد. ب  در کشدددف واقع
به ید  با تاً  عد  هوم فلسدددفی ونحوی این مفقا

 پیچیده را در سدداختار خود منعکس کند. ما در
ستادههر نقطه  ایم، درکی از رخدادهایای که ای

 گذشته و آینده نسبت به لحظه کنونی داریم.
ها نیز عد بان و ب یدایش دانش ز حل پ  در مرا

 بندی اجزا در مبحث فعل بهدر مراحل تقسددیم
ستوری شد و مفهوم زمان د صر زمان توجه   عن

 وجود آمددد. درک مفهوم زمددان نجومی ازبدده
سوی دیگر، تعیین یک ستوری از   سو و زمان د

 ها،های هر یک و برقراری ارتباط بین آنویژگی
 شدددناسدددان را به خود جلباز دیرباز، نظر زبان

مان در همه روش های کرده اسدددت. آموزش ز
 تدددریس هم بددا درجددات مختلف از اهمیددت

 برخوردار است.
با مفهومی  مان در ذهن دارد،بشدددر   که از ز

بان خود بهره بگیرد. می ظام در ز ند از این ن توا
 این نظام زمان تقویمی، در ذهن افراد بشدددری

توان ادعا در جوامع گوناگون یکسددان اسددت. می
کرد که مفهوم زمان تقویمی با توجه به برابری 

 ها در زمین، از نظر آدمیانمحی  طبیعی انسان
 ی این زمان تقویمی درهمانند اسددت، لیکن وقت

 هدداشدددود، از روشزبددان بدده کددار گرفتدده می
 ]1[شود. های متفاوتی نیز استفاده میو شیوه
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ستوری در فعل  مثالً در زبانی چون چینی، زمان د
های فارسدددی و شدددود، ولی در زبانبازنمایی نمی

اروپایی، زمان های هند و تر زبانانگلیسددی و بیش
مایی می بازن عل  نابراین دسدددتوری در ف شدددود. ب

مان که انسدددانه هانی طور  ها دارای دسدددتور ج
 هسدددتنددد، زمددان تقویمی هم در ذهن همدده

 ها یکسددان اسددت و تنها، روش به کارگیریانسددان
مان فاوت اسدددت. ز قام مفهوم، مت های آن در انت

 ها بههایی هسدددتند که در زباندسدددتوری، زمان
مان را در گفتمانهشدددیوه نای ز فاوت، مع  ای مت

ستوریمتجلی می ستوری، د شدگی کنند. زمان د
 تردر بیش ]2[موقعیت در زمان تقویمی اسدددت. 

بان مان درز ند، ز مان دسدددتوری دار که ز  هایی 
 هاشدددود. البته زمان در فرهنشفعل آشدددکار می

های متفاوتی درک های مختلف، به صددورتو زبان
بارت دیگر، ]3[شدددود. می باً از به ع غال مان   ز

گرچه بعضدددی  شدددود،طریق فعل نشدددان داده می
مان را  له، ز فت جم با ناصدددر دیگری در  قات، ع او

 ]4[کنند. ای بهتر تجلی میگونهبه

 

  

http://www.gmatpedia.ir/
http://www.gmatpedia.ir/


 یهوشمند مهدو  مدرس:                               جزوه استعداد تحصیلی دکتری                                

 

 gmatchannel@                                                      www.gmatpedia.ir   کانال تلگرامی بانک سواالت      

 

 (هدف اصلی نویسنده در متن، کدام است؟1سوال 

 های زبانی ( توضی  چگونگی عینی شدن مفهوم زمان در نظام1

 های گوناگونها و زبانمفهومی زمان در فرهنش( توضی  2

 شناسی( بررسی پیچیدگی مفهوم زمان از منظر زبان3

 های دستوری( توصیف مراحل پیدایش زمان4

 

 

 

 

 

 

 

 

 (براساس متن، کدام مورد درباره زمان تقویمی و زمان دستوری، صحیح است؟2سوال

 زمان دستوری انتزاعی است.( زمان تقویمی، عینی و 1

 کند.( زمان دستوری، در فعل و زمان تقویمی، در سایر اجزای جمله نمود پیدا می2

 ( یکسان بودن زمان تقویمی در ذهن افراد بشر، باعث پیدایش زمان دستوری جهانی شده است.3

 کنند.ال آن، متفاوت عمل می( همه جوامع، درکی معین از زمان تقویمی در ذهن خود دارندف اما در نحوه انتق4
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 گیرد؟اندف قرار میهای متن که با شماره مشخص شدهیک از بخش(حمله زیر، در کدام3سوال

 "گاهی زبانی، به جای آنکه زمان در فعل تجلی یابد، در سایر کلمات جمله نمود پیدا می کند "

1 )]1[ 2 )]2[ 3 )]3[ 4 )]4[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟نداردهای زیر، در متن وجود یک از پرسش(پاسخ کدام4سوال

 کارگیری زمان تقویمی در زبان، کدام است؟های گوناگون برای به( دالیل وجود روش1

 هایی که زمان دستوری دارند، کدام است؟( یکی از وجوه اشتراک زبان2

 آموزش، به اهمیت آموزشی مقوله زمان آگاهند؟( آیا متخصصان امر 3

 شود؟( زمان از طریق چه عناصری، در جمله نشان داده می4
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کاهشهای محیطی، مهمتنش مل  نده ترین عوا ده
سط  جهان هستند. تنش محصوالت کشاورزی در 

صلی کاهش رشد گیاهان و عملکرد  خشکی، علت ا
ها در مناطق خشددک و نیمه خشددک محسددوب آن
سدددری شدددود که موجب تحریک گیاه به یکمی

های دفاعی در سدددطوح مختلف مولکولی، پاسدددخ
 سددددلددولددی، فددیددزیددولددوژیددکددی و رشدددددی

عث افزایشمی با لب  یاه، اغ  گردد. کمبود آب در گ
قادیر انواع  عال اکسدددم  شدددود.می (ROS)یژن ف

 گیاهان از دو سددیسددتم آنزیمی و غیرآنزیمی برای
مقددابددل  تفدداده ROSدفدداع در  ننددد.می اسددد  ک

 های ضدددّاکسددندهسددیسددتم آنزیمی شددامل آنزیم
 بوده و سددیسددتم غیرآنزیمی در برگیرنده ترکیباتی 
 از قبیل اسددید آسددکوربیک، کارتنوئیدها، گلوتاتیون

 باشد.و توکوفرول می
کو ی ل ی فراوان سدددد عندداصددددر  کی از  ی جزو   ن 

ست، اما به دلیل این سته موجود در خاک ا که در د
 عندداصدددر ضدددروری برای رشددددد گیدداهددان قرار
به نقش بیولوژیکی آن در یادی  جه ز ته، تو  نگرف
صلخیزی آن ست. به اثرات مفید و حا شده ا  گیاه ن
ویژه در چندین گونه گیاهی اشدداره شددده اسددت، به

با افزایش که در زمان بروز تنشاین های محیطی، 
سنده و باال فعالیت آنزیم ضدّاک بردن محتوای های 
ها، نقش مهمی را در ایجاد مقاومت به اسدددمولیت

فا میتنش کند. های زنده و غیرزنده در گیاهان ای
چنین بددا کدداهش در نرخ کدداربرد این مدداده هم

مانع از آلودگی محی  کشعلف ها و مواد سدددمی، 
ناشددی از اسددتعمال سددموم  زیسددت از اثرات مضددرِ

 رغم فراوان بودن این شدددود. علیکشدددداورزی می
 ماده در سددط  کره زمین، به دلیل همراه بودن آن

 با سایر عناصر، از دسترس گیاه خارج است.
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که توان با افزودن کودهای سیلیکون بنابراین، می
بلِ دسدددترس آن قا Si)حاوی فرم  (OH) )2 4

  

یاه را در برابر تنشمی های محیطی باشدددد، گ
یک تحقیق، اثرات سدددیلیکون قاوم نمود. در   م

جه به شدددوری در گو مت  قاو  فرنگیبر روی م
سه تیمار بود. شامل  شد. این آزمایش  سی   برر
 طورنتایج آزمایش نشدددان داد که سدددیلیکون به

مک وویژه کاهش اثرات منفی ن عث  با جاد ای   ای
فرنگی گردیددد. در تحقیق مقدداومددت در گوجدده

حت  ندم ت دیگری، اثرات سدددیلیکون بر روی گ
تنش خشدکی مورد بررسدی قرار گرفت. طی این 
بررسددی مشددخص شددد که در مقایسدده با تیمار 

کارب یت ب Siرد خشدددکی،  عال عث افزایش در ف ا
ید. در اثر تنش آنزیم نده گرد های ضددددّاکسددد

ید  یدروژن افزایشخشدددکی، میزان پراکسددد  ه
مال  که اع حالی  فت، در کاهش Siیا به   منجر 

ید یت اسددد عال یدروژن، ف ید ه  میزان پراکسددد
 فسدددفولیپدداز و خسددددارات ندداشدددی از تنش 

 اکسیدکننده گردید.
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 . ...............های محیطی، نویسنده متن درصدد است تا (با پرداختن به موضوع تنش1سوال
 ها در بخش کشاورزی جلب نماید.زیانبار آنتوجه پژوهشگران را به آثار ( 1
 فرآیند رشد و نمو در گیاهان را توضی  دهد و برخی عوامل بازدارنده این فرآیند را معرفی کند.( 2
 شود را معرفی نماید.ها میهایی که منجر به کنترل اثرات آنها را بر رشد و نمو گیاهان بررسی و روش( تأثیر یکی از آن3

 ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد.های گیاهان به یکی از این نوع تنشالعملقیقات انجام شده در زمینه عکس( نتایج تح4

 (براساس متن، کدام مورد درباره سیلیکون صحیح است؟2سوال

.I ها وجود دارد.کشمقدار کافی در علف به 

.II  ناچیز است.در مقایسه با عناصر دیگر، درصد فراوانی آن در طبیعت، بسیار 

.III ی گیاه نیست.در حالت ترکیبی با عناصر دیگر، قابل استفاده 

 Iفق  ( 1

 IIIفق  ( 2

3 )II  وIII 

4 )I ،II  وIII 

 شود؟حاصل می یک از شرایط زیر، در نتیجه استفاده از کودهای سیلیکونبراساس متن، کدام(3سوال
 های محیطی و غیرمحیطی ( افزایش میزان مقاومت گیاه در برابر تنش1
 ( رفع کمبود آب در گیاه، از طریق کاهش میزان شوری خاک2
 های شورفرنگی در زمیندهی گیاه گوجه( افزایش محصول3

 ( بهبود عملکرد سیستم آنزیمی در گیاه گندم4

 ؟نداردهای زیر وجود یک از پرسشدام(در متن، اطالعات کافی برای پاسخ دادن به ک4سوال
 در گیاه کدام است؟ ROSاثرات مفید باالرفتن ( 1
 دهند؟گیاهان به محرک خشکی، چگونه پاسخ می( 2
 های آنزیمی و غیرآنزیمی در گیاهان چیست؟نقش سیستم( 3

 های محیطی در گیاهان چگونه است؟هنگام بروز تنشعملکرد سیلیکون به( 4

 

 سواالتکلید 
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فاوت ید در بخش کشددداورزی، ت با سدددایرتول  هایی 
 ترینهددای تولیدددی و تجدداری دارد کدده مهمزمیندده
های این بخش به طبیعت ها، اتکای زیادی فعالیتآن

 و مواجدده شدددددن بددا طیف وسدددیعی از خطرات و
یت در این بخشمیحوادث طبیعی  عال که ف  باشدددد 

یل بد با ریسددددک ت عالیتی پرخطر و توأم  به ف  را 
جب می کهکرده اسددددت. این خطرات مو ند   شدددو

پرداخددتکشدددداورزان بدده گران بدداز ن مول  ع م  طور 
نه نههزی له هزی  های ضدددروری های مختلف، از جم

خانواده ند. افزودن برزندگی خود و  باشددد  هایشدددان 
تایی و  های روسددد هاد با اینوامآن، ن که  گانی  ند  ده

خت بازپردا ند، نگران  ماس هسدددت  کشددداورزان در ت
 هددا هسدددتنددد. از سدددویی، مطددالعددات گوندداگونوام

خاطره یانگر م ما  برداران کشدددداورزی وگریزی بهرهن
 بردارانویژه کشدددداورزان کوچددک اسددددت. بهرهبدده

یتریسدددک عال که دارای خطر کمگریز، ف تری هایی 
ند را ترجی  داده و از ف ّاوریهسدددت یدن جد  های 

های سددنتی کشددت، تر اسددتقبال کرده و به روشکم
 تری دارنددد. لددذا بددا توجدده بدده تددأثیر گرایش بیش

صاد اجتناب شاورزی بر اقت ناپذیر مخاطرات تولیدات ک
یت فوق تایی و اهم عه روسددد یاد بخش جام عاده ز ال

شورها، حاکمیت صاد ک شاورزی در اقت سی ک سیا های 
 اورزان وبددرای یدداری رسددددداندددن بدده کشددددد

نواده برانخددا ج یی، در راسدددتددای   هددای روسدددتددا
قدامات خسدددارت های احتمالی ناشدددی از خطرات، ا

 دهند.متنوعی انجام می
 تددریددن ودر ایددن راسددددتددا، یددکددی از اصددددولددی

 توانددد کشدددداورزان را درمؤثرترین ابزاری کدده می
 برابر سدددوان  طبیعی بدده بهترین شدددیوه حمددایددت

مه محصدددوالت کشدددداورزی اسددددت. ند، بی مه ک  بی
کارهای مناسب برای محصوالت کشاورزی، از جمله راه

خش ب لیددد در  تو بر  کم  بر ریسددددک حددا لبدده   غ
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(40) 

 
 
 
 
(45) 
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(55) 

 

خاطر کشاورزان کشاورزی و افزایش اطمینان
باشد. از نظر شان مینسبت به درآمد آینده

ماهیت، در واقع بیمه کشاورزی نوعی فنّاوری 
 گریزی کشاورزان است که برای کاهش ریسک
ها در استفاده نو درنتیجه، افزایش کارآیی آ

 تر بهبهینه از عوامل تولید و تمایل بیش
های کشاورزی ایجاد فعالیتگذاری در سرمایه

 شده است.
 ای با تأکید بر نقش بیمه محصوالتعده

برداران گریزی بهرهکشاورزی در کاهش ریسک
کشاورزی، بر این باور هستند که بیمه، با تقسیم 

برداران، موجب ترغیب ریسک بین خود و بهره
آمیز، ها به کشت محصوالت به نسبت ریسکآن

ها بر نقش بیمه آن شود.ولی درآمدزاتر می
محصوالت کشاورزی در کاهش درجه 

برداران کشاورزی و درنتیجه، گریزی بهرهریسک
های ها به پذیرش فنّاوریافزایش گرایش آن

جدید و افزایش سط  زیرِ کشت محصوالت 
 کنند.پردرآمدتر تأکید می
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 (موضوع اصلی متن، کدام است؟1سوال
 هزینه و افزایش درآمد در بخش کشاورزیراهکاری مناسب برای کاهش ( 1
 یک روش حمایتی برای کشاورزان در برابر حوادث طبیعی( 2
 های مقابله کشاورزان با حوادث طبیعی روش( 3

 مفهوم ریسک در بخش کشاورزی( 4

 تر موافق است؟گریزی در بخش کشاورزی، بیش(نویسنده متن، با کدام مورد درباره مخاطره2سوال
 ای مستقیم دارد.ش فنّاوری در بخش کشاورزی رابطهبا گستر( 1
 یابد.با افزایش میزان ریسک در بخش کشاورزی کاهش می( 2
 شود.گریزی در بخش تولید منجر میبه سنت( 3

 تر است.پا شایعدر میان کشاورزان خرده( 4

سطرهای کدام مورد، نقش جمله(3سوال ست، به(، زیرِ آن خط 30تا  27ای را که در متن ) شیده ا صیف ک خوبی تو

 کند؟می
 کند.گیری میچه در پاراگراف قبل بیان شده، نتیجهاز آن( 1
 کشد.دهد که ایده مطرح شده در انتهای پاراگراف اول را به چالش میشاهدی ارائه می( 2
 کند.چه در جمله قبل از آن در متن آمده را با ارائه راهکاری عملی، دنبال میآن( 3

 شوند.های موافق و مخالف آن، در ادامه متن بررسی میکند که دیدگاهوعی را مطرح میموض( 4

بر نقش که صحیح فرض شود، ادعای طرفداران بیمه محصوالت کشاورزی مبنی(کدام مورد، در صورتی4سوال

 کند؟برداران کشاورزی را تضعیف میگریزی بهرهبیمه در کاهش درجه ریسک
 ایل چندانی به بیمه محصوالت با درصد ریسک باال ندارند.های بیمه تمشرکت( 1
 آمیزترند.محصوالت درآمدزای بخش کشاورزی، به نسبت ریسک( 2
 های اخیر،کاهش یافته است.درآمد بسیاری از کشاورزان در سال( 3

 کنند.مه دریافت میهای بیتری از شرکتهای تشویقی بیشهای جدید، کشاورزان بستهدر قبال استفاده از فنّاوری( 4

 

 

 کلید سواالت
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 مقدمه 
گویی به هر یک نیازمند دانش و استراتژی گیرند که پاسخبندی کلی قرار میسواالتِ استدالل منطقی در چند دسته

دهند که های منطقی دو دسته اصلی بخش منطقی را به خود اختصاص میباشد. تحلیل متن و گزارهخاص خود می
ها های منطقی است. البته در این کتاب تمام بخشارهتر از گزالبته سهم سواالت تحلیل متن در کنکور به مراتب بیش

 تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. های مهمالبته با تأکید بر بخش

 

 

 

 

 

 

 هاگزینه پرسش متن استدالل

 مفروض آشکار 

 مفروض پنهان 

 نتیجه ادعا 

 جهتهم 

 مخالف 

 خنثی 

 تضعیف استدالل 

 تقویت استدالل 

 ارزیابی استدالل 

 مفروض پنهان استدالل 

 گیری از متننتیجه 

 توجیه تناقض )توجیه تضاد در متن( 

 ادامه متن 

 نقش )عملکرد( عبارت 

 استدالل مشابه 

 نقص استدالل )خطای موجود در استدالل( 

 استدالل منطقی
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 پرسش() خواندن صورت سوال :مرحله اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متن استداللمطالعه  :مرحله دوم

 

 

 

 

 

 هاگزینه بررسی :مرحله سوم

 

 

 تضعیف

 نکات 

 توجه

 توجه
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 97وزارت بهداشت  :1سوال

عه  طال تایج م گاه ن که گروهی از پژوهشااگران دانشاا جام داده« A»ای  ند، نشااان میان که روی ا هد  د

صت»و « روح»دوقلوی نوردهای هایی که مریخسنگشهاب سرخ یافته« فر سیاره  سطح  اند، هیچ ردّ در 

ست و احتماالً برای میلیونزدگیزنگ شک ا صوری خ ها ای وجود ندارد. بنابراین، مریخ به طرز غیرقابل ت

 .سال به همین صورت بوده است

 کند؟، تضعیف میگیری موجود در متن را به بهترین وجهکدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، نتیجه

 ( شاید در زمانی بسیار دور، مریخ خشک نبوده است.1

 ( شرای  و نحوه فرآیندهای شیمیایی در زمین و مریخ، تفاوتی ندارند.2

 های حیات دست یابیم.( نباید انتظار داشت که بتوانیم در کره مریخ به نشانه3

نورد، دقت خود را در انجام کاری که برای آن طراحی ( در شدددرای  غیرزمینی، تجهیزات موردِ اسدددتفاده در دو مریخ4

 دهند.اند، از دست میشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 97علوم انسانی : 2سوال 

ضعیفی دارند، می ست. کودکانی که مهارت خواندن  شده ا ساس نتایج یک پژوهش که به تازگی انجام  توانند با برا

صرف روزانه مکمل سیدهای چرب م شود، مهارت ها یافت میکه در غذاهای دریایی و برخی جلبک 3-امگا های ا

 16ساله به مدت  9تا  7کودک  362خواندن خود را تقویت کنند. دانشمندان دانشگاه آکسفورد، در این پژوهش به 

سید چرب امگا میلی 600هفته، روزی  شدند کودکانی که مهارت خوان 3-گرم قرص ا شمندان متوجه  دن دادند. دان

صرف مکمل امگاتر بودپایین آنها از حد عادی سه هفته پس از م سبت به کودکانی که نمهارت خواند ،3 -.  شان ن

 کردند. تقویت شد.میدارونما مصرف 

 کند؟به بهترین وجه، یافته حاصل از مطالعه فوق را تضعیف می ،که صحیح فرض شودکدام مورد، در صورتی

سیاری از معلمان بر این ب1 آموزان بهبود بخشد و آنچه تواند ضعف مهارت خواندن را در دانشدرمانی نمیوردااورند که ( ب

 این کودکان الزم دارند آموزش بیشتر و بیشتر در این زمینه است.

 تجزیه و تحلیل
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قرار داشددتند، برای دنبال کردن روند پیشددرفت کودکانشددان،  3-( والدین کودکانی که در گروه دریافت کنندگان امگا 2

 کردند.خوانی میآنها متن روزانه با

 کردند، آگاه نبودند.کردند، از دلیل اینکه چرا باید آن قرص را روزانه مصرف میدریافت می 3-( کودکانی که قرص امگا 3

 ( تعداد کودکانی که افت تحصیلی آنها به خاطر ضعف در مهارت خواندن است، بیش از حد تصور ما است.4

 

 

  

 

 

 

 

 97دکتری زبان   :3سوال

ستم که زبان  سال فرا گرفتید، حاال مطمئن ه ست، در ظرف یک  شوار ا سیار د شما که زبان آلمانی را که ب معلم: 

سریعایتالیایی را حتی راحت تر از زبان آلمانی است و ضمناً اد خواهید گرفت، چون زبان ایتالیایی آهنگینتر یتر و 

 ان مادری شما، مشترک است. کلمه در این زبان، با زب 2000

شود، ادعای معلم درباره یادگیری زبان ایتالیایی را به بهترین وجه،  صحیح فرض  صورتی که  کدام مورد، در 

 برد؟زیر سوال می

 ها برای یادگیری زبان ایتالیایی، بیشتر است. آموزان برای یادگیری زبان آلمانی داشتند، از انگیزه آنای که زبان( انگیزه1

خواهند یاد بگیرند، باعث ایجاد دشدددواری در آموزان و زبان دومی که میهای سددداختاری میان زبان مادری زبان( تفاوت2

 شود. یادگیری می

 های بشری، به لحاظ تاریخی، ریشه مشترکی دارند. شناسان بر این است که تمامی زبان( باور برخی زبان3

 تر است. ن باورند که زبان آلمانی، از هر زبان اروپایی دیگر، آهنگین( برخی مردم بر ای4

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل

 تجزیه و تحلیل
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های خصوصی ای را با موضوع دیدگاه مردم در خصوص دانشگاهنظرسنجی« تفکر»مرکز افکارسنجی  (4سوال

سنجی، پس از  ساس این نظر ست. برا شگاه داجرا کرده ا صد پرطرفدار 61که با « الف»ان شگاه تریدر ن دان

های دوم و سوم را در درصد( رده 4/25) «ج»درصد( و دانشگاه  2/42) «ب»خصوصی کشور است، دانشگاه 

های پارامتری که این موسااسااه افکارساانجی درباره عملکرد دانشااگاه 10 چنین با توجه بهاختیار دارند. هم

شگاه  صی در بحث آموز  در نظر گرفته، دان شاخص« الف»خصو ست ردر تمامی  تبه نخست را از آن ها توان

 خود کند.

شود، نتیجهکدام صحیح فرض  صورتی که  ضعیف یک از موارد زیر، در  گیری متن فوق را به بهترین وجه، ت

 کند؟می

 های دولتی مورد توجه قرار نگرفت.( در این نظرسنجی، بحث دانشگاه1

شگاه2 ست که همه دان شگاهی امری در حال تحول ا صی، بر( آموزش دان صو مدت و بلندمدتی برای های کوتاهنامههای خ

 کنند.ارتقای آن، تدوین و اجرا می

 ( حتی افرادی که خود، تجربه رفتن به دانشگاه خصوصی را نداشتند، در این نظرسنجی لحاظ شدند.3

 ( پارامترهایی که در نظرسنجی مورد استفاده قرار گرفتند، از روایی قابل قبول برخوردار نبودند.4

 

 

زدگی شااده و به درصااد از افرادی که در این منطقه از کشااور دچار عقرب 2، تقریباً 2000سااال   (5سوال 
درصد افزایش یافت و بنابراین  4بیمارستان منتقل شدند، جان خود را از دست دادند. ده سال بعد، تلفات به 

 تر شده است. بدیهی است که زهر عقرب برای انسان کشنده

 کند؟گیری استدالل فوق را تضعیف می، اگر صحیح فرض شوند، نتیجهیک از عبارات زیرکدام
 تا به حال ثابت مانده است. 2000نظر از سال  های موجود در منطقه مورد( تعداد عقرب1
 زدگی را در منزل درمان نمایند.توانند عقرباند که اگر به موقع اقدام کنند میبه بعد، مردم دریافته 2000( از سال 2
 زدگی یافت نشده است.گونه روش معالجه جدیدی برای درمان عقرببه بعد، تقریباً هیچ 2000ز سال ( ا3
های مناسب برای جلوگیری از مواجهه با شوند، گردشگرانی هستند که از روشزدگی میافرادی که دچار عقرب تربیش( 4

 زدگی آگاه نیستند.عقرب و عقرب
 
 
 

طور متوسط درمان اورژانسی یک فرد سالمند که دچار صدمات ناشی از ن، بهبه گفته یک اقتصاددا  (6سوال 

طور قابل توجهی، احتمال تواند بهباشااد. یک برنامه درمانی میتومان می 100،000زمین خوردن شااده اساات، 

رسااد، اما حل مطلوب به نظر میراه زمین خوردن یک سااالمند را کاهش دهد. گرچه به دالیل متعدد، این

 باشد.تومان به همراه دارد و قابل توجیه نمی 130،000ای حدود ینههز

 نماید؟تری، استدالل فوق را تضعیف میجدی طوربهیک از موارد زیر، در صورتی که صحیح فرض شود، کدام

سالمندانی که این برنامه را فق  برای چند ماه رعایت کردند، تعداد زمین1 شده بیش  های جدی گزارشخوردن ( از بین 

 از تعداد افرادی بود که برنامه فوق را برای حداقل زمان توصیه شده یک سال، رعایت کردند.

کنند، به شود، در بین افرادی که در آسایشگاه سالمندان زندگی میهایی که منجر به صدمات جدی می( زمین خوردن2

 کنند.زندگی میاز این تعداد در سالمندانی است که در خانه، تنها  ترکممراتب 
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سبات میانگین 3 ست که در محا صرف دارو ا صل از زمین خوردن، عبارت از درد مزمن و لزوم م صدمات حا ( نتیجه مکرر 

 شود.های درمانی، چنین زمین خوردن افراد سالمند گنجانده نمیهزینه

شامل ویزیت( بخش قابل توجهی از هزینه4 شت انجام های برنامه درمانی جدید،  ست که متخصصین بهدا های منظمی ا

 یابد.ی افزایش میتربیشهای دیگر این برنامه درمانی، با سرعت دهند که این هزینه نسبت به هزینهمی

 

 

روز آفتابی دارد. با  280وسط طور متشود که به، یک کشور آفتابی محسوب میXکشور در  (7سوال 

شته، برخالف انتظار،  Dاین حال، میزان کمبود ویتامین  شور طی یک دهه گذ افزایش ساکنان این ک

نیز  Dای داشته است. به همین علّت در کنار قرص آهن، اسید فولیک و کلسیم، ویتامین کنندهنگران

 شود. صورت رایگان، میان مردم محروم توزیع میبه

شده در متن، برای برطرف کردن  شاره  شود، به بهترین وجه، اقدام ا صحیح فرض  صورتی که  کدام مورد، در 

 کند؟ را تضعیف می Dفقر ویتامین 

 های غذایی هم فراهم کرد. وردهسازی فرآاد جامعه را از طریق غنیهای مورد نیاز افرتوان ویتامینمی( 1

سب در درک می ، وقتی بهترDمعضل کمبود ویتامین ( 2 ستلزم تحرک بدنی منا شود که بدانیم جذب آن توس  بدن، م

 زندگی افراد است. 

ها را در سدددوم محتوای کل این قرصگیرد. بدن به واقع فق  یکوقتی چندین قرص مکمل مورد اسدددتفاده قرار می( 3

 کند. بینی برای هر فرد، جذب میترکیبی غیرقابل پیش

س( 4 شان داده ا شید تا حد امکان تحقیقات ن ست از مواجهه با نور خور ت که امروزه به دلیل تغییرات جوّی، افراد بهتر ا

 رسان شده است. که مفید واقع شود، آسیبخودداری کنند، چون نور خورشید بیش از آن
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 97دکتری علوم پایه ( 8سوال 

سال  صادفات منجر به فوت در  شکی قانونی درباره ت سازمان پز ستناد به گزار   شان  93تحلیل آماری با ا ن

رسد جوانان سال است. بنابراین، به نظر می 6/38شدگان در سوانح رانندگی، دهد که میانگین سن کشتهمی

دگی هستند و متأسفانه در این تر حوادث رانننیز مانند جوانان در کشورهای صنعتی، عامل بیش« الف»کشور 

ها توجهی آنشوند. عامل اصلی این تصادفات، اغلب عالقه جوانان به سرعت و بیحوادث، کشته یا زخمی می

 به مقررات راهنمایی و رانندگی است. 

 کند؟ که صحیح فرض شود، ادعای متن را به بهترین وجه، تقویت میکدام مورد، در صورتی
اند، متعلق به مواردی است که رانند خاطی در که در حوادث رانندگی کشته شده( آمار مربوط به میانگین سنی کسانی1

 گروه سنی جوانان بوده است. 
تر و دشددوارتری برای دادن گواهینامه رانندگی به جوانان ( اداره راهنمایی و رانندگی در برخی کشددورها، شددرای  بیش2

 گیرد. درنظر می
 آورند. برند،  جوان به حساب نمیونه سالگی زندگی خود به سر می( بسیاری از مردم، کسانی را که در دوران سی تا سی3
 ( برخی بر این باورند که میزان تجربه در رانندگی، نقش مهمی در نوع رانندگی افراد دارد. 4
 

 

 

 

 

 

 97دکتری دامپزشکی ( 9سوال 

سخن از آلودگی هوا میمیآلودگی هوا  شود، منظور از تواند اثرات منفی روی فیزیولوژی بدن بگذارد. وقتی 

های ناشی از سوختن آن، وجود ذرات معلق و مونوکسید کربن، اکسید نیتروژن، اکسید سولفور و هیدروکربن

شد، مقاو شته با سیم دا ست. زمانی که بدن به میزان کافی آهن و کل سوختی ا مت خود را در برابر ناقص مواد 

صرف لبنیات بههوای آلوده افزایش می شیر کمدهد. م ست را فرامو  نکنید و آنخصوص  ها چرب، دوغ و ما

توانند مضارات آلودگی هوا را کم کنند. ها میچنین بعضای از ویتامینرا در برنامه غذایی خود قرار دهید. هم

توانند مضاارات آلودگی هوا را کاهش دهند. هسااتند که میهایی ، از جمله ویتامینDو ویتامین  Eویتامین 

های گیاهی، گردو، هم در روغن E، شامل کره، زرده تخم مرغ و ماهی است. ویتامین Dمنابع مناسب ویتامین 

سبز، به وفور وجود دارد. همبادام سبزیجات دارای برگ  صیه میزمینی، زیتون، جوانه گندم و  کنم چنین تو

تر مصاارف کنید. فلفل، هایی مانند ساالنیوم و بتا کاروتن هسااتند، بیشاکساایدانغذاهایی را که حاوی آنتی

 دی دارند.کدوتنبل، کلم و اسفناج، بتا کاروتن زیا

 کند؟کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، به بهترین وجه، استدالل فوق را تقویت می
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سانه1 شدید هوا، ر های مقابله با آلودگی هوا، در های جمعی، آگاهی الزم را با آموزش درباره برخی راه( در مواقع آلودگی 

 کنند.مردم ایجاد می

سب شوند و یا حتی فوت میهوا بیمار می( اکثر افرادی که بر اثر آلودگی 2 ستند که از رژیم غذایی منا سانی ه کنند، ک

 برند.بهره نمی

گیرد، محبوبیت متخصدددصدددان تغذیه نزد افکار عمومی گویند در زمانی که آلودگی هوا در اوج قرار می( برخی می3

 یابد.افزایش می

 طور متوس  باالتر است.ند، نسبت به دیگر افراد جامعه، بهخوار هست( طول عمر افرادی که گیاه4

 

 

 

 

 

های قانونی فرو  تجهیزات بازکننده قفل برداشته شد و از آن ، محدودیت«الف»سال پیش در کشور  10  (10سوال

سرقت ست. از این رو، چون در  شته ا سرقت در این کشور افزایش قابل توجهی دا ها از تجهیزات موقع به بعد، نرخ 

ستفاده می طوربهبازکننده قفل که  ست، ا شده ا های فرو  این شود، اعمال دوباره محدودیتقانونی خریداری 

 کمک کند. « الف» تواند به کاهش میزان سرقت در کشورتجهیزات می

 کند؟از موارد زیر، در صورتی که صحیح فرض شود، استدالل فوق را تأیید می یککدام

 های فروش تجهیزات بازکننده قفل هستند. ، اکثریت مردم موافق اعمال دوباره محدودیت«الف»کشور ( در 1

 نداشته است. « الف»های شدیدتر برای سارقان در پنج سال قبل، تأثیری بر نرخ سرقت در کشور ( اعمال مجازات2

شور 3 سیاری از تجهیزات بازکننده قفل که در ک سال  روند،کار میبه« الف»( ب ستند و پس از چند  شکننده ه ضعیف و 

 شکنند و دیگر قابل تعمیر نیستند. استفاده می

 ، افزایش قابل توجهی داشته است.«الف»( در طول ده سال گذشته، نرخ کلی جرم و جنایت در کشور 4

 

 

ستخدامی  (11سوال  سخت ا شرایط  شی ما به لحاظ  نیست بلکه دلیل کمبود معلمان خوب و ورزیده در نظام آموز

ست که حقوق معلمان با متوسط هزینه زندگی در ا هاکند، مدتشرایط کار است که رضایت معلمان را برآورده نمی

 که بعضی مشاغل دیگر از امتیازات بسیار باالتری برخوردارند.جامعه قابل مقایسه نیست در حالی

 کند؟رزتری ادعای فوق را تقویت مییک از جمالت زیر، در صورتی که صحیح فرض شوند، به نحو باکدام

 شدند.داشتند، به این شغل وارد نمی( تعداد زیادی از معلمان شاغل در صورتی که از شرای  کار معلمی آگاهی می1

خاطر شرای  نامساعد شغلی و حقوق ناکافی از شغل معلمی خارج شده و به ( تعداد زیادی از معلمان واجد صالحیت به2

 اند.روی آوردهمشاغل دیگری 

 شوند از معلمان قبلی باالتر است.( سط  تحصیالت معلمانی که جدیداً به شغل معلمی وارد می3
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خاطر شرای  نامساعد شغلی و حقوق کم حاضر نیستند اند که بهها اظهار داشتهالتحصیالن دانشگاه( تعداد زیادی از فارغ4

 به شغل معلمی اشتغال ورزند.

 

 

 

 

 باشد.خصوص کودکان میمشکلی جدی در بین مردم، به A، کمبود ویتامین «الف»مناطقی از کشور در  (12سوال 

ناطق، متخصااصااین کشاااورزی در تال  یدیادر یکی از این م جد نه  کاشاات گو به   ند کشاااورزان را 

ست بتاکا سان قادر ا ست که بدن ان شویق نمایند. الزم بذکر ا ست، ت شار از بتاکاروتین ا سر  روتیناز برنج که 

تامین  به وی ید Aرا  لب و تول غا که برنج، قوت  ند. این طرح، شااانس موفق شاادن را دارد چرا  یل ک بد  ت

 شااود، حاوی مقادیر بساایارهای برنجی که در حال حاضاار کشاات میاصاالی مردم آن منطقه اساات و گونه

 باشد. کمی بتاکاروتین می

شود، تأییکدام صحیح فرض  صورتی که  ست که طرح فوق، دکننده این پیشیک از موارد زیر، در  بینی ا

 موفق خواهد شد؟ 

شرای  رشد الزم برای گونه1 شرایطی های مختلف برنج که در حال حاضر در منطقه فوق کشت می(  شوند، دقیقاً همان 

 است که گونه جدید نیاز دارد. 

د مغذی هستند که در گونه جدید شوند، حاوی برخی مواهای برنجی که در حال حاضر در منطقه فوق کشت می( گونه2

 وجود ندارند. 

های دیگر، حاوی بتاکاروتین شددوند که نسددبت به گونه( در حال حاضددر، غالت دیگری در منطقه کشددت می3

 باشند. تری میبیش

 تر از گونه جدید باشد. ( در حال حاضر، هیچ گونه برنجی وجود ندارد که از لحاظ بتاکاروتین، غنی4

 

 

 

ها که به آنکنند، خطر اینهای مرکزی شااهر تردد میکسااانی که در ساااعات پایانی شااب در خیابان (13سوال 

ها تردد که، افرادی که دیروقت در خیابانجا نقش دارند. اول ایندستبرد زده شود، زیاد است. چندین عامل در این

که، اگر فرصاات مناساابی کند. دوم اینمی تر تهدیدکنند معموالً تنها هسااتند و خطر دزدی، افراد تنها را بیشمی

شب شد، احتمال حمله دزدان در  سوم اینها بیشموجود با ست.  سایر که، خیابانتر ا سبت به  شهر ن های مرکزی 

شهر جرم سی که دیروقت در خیاباننقاط  ست که احتمال دزدی از ک ضح ا ساس، وا ستند. بر این ا های خیزتر ه

 تر است.کند، بیشه کسی که در همان زمان در سایر نقاط شهر تردد میمرکزی رفت و آمد دارد، نسبت ب

 کند؟گیری متن را تقویت میکدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، بهتر از بقیه موارد، نتیجه

 آورند.ها در شب دزدان را از مناطق خروجی شهر به مرکز شهر می( اتوبوس1

 شود.آن، به مردم فق  در ساعات روز دستبرد زده میجز مرکز ه( در تمامی مناطق شهر ب2

 تری وجود دارد.( در مرکز شهر نسبت به سایر مناطق شهر، دزدان بیش3

 زنند تا در حومه شهر.تر در مناطق مرکزی شهر به مردم دستبرد می( دزدان بیش4
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 97 دکتری علوم پایه: 14سوال 

د اگر دمای داخل اتاق در حدود معینی حفظ شااود، همین برای تأمین آسااایش کننبساایاری از مردم فکر می

طور نیست و تأمین آسایش گرمایی کامل ساکنان یک ساختمان، موردنظرشان کافی خواهد بود. اما اصالً این

سااایش گرمایی فقط تا زمانی به چیزی فراتر از حفظ دمای هوای اتاق در یک محدوده مشااخص نیاز دارد. آ

وساز داخلی بدن( را با همان حفظ خواهد شد که بدن ما حرارت تولید شده در اثر متابولیسم )فرآیند سوخت

شر کند. فقط وقتی مینرخی که تولید می ضای اطراف منت سایش گرمایی مورد نظر ما شود، به ف توان گفت آ

شده است که بدن ما هیچ احساسی از نحوه  شته باشد. بنابراین، حاصل  هدر رفت گرما یا محل تبادل آن ندا

 کند. ای در تأمین یا عدم تأمین آسایش گرمایی ایفا میانتقال حرارت تابشی، نقش عمده

 پاسخ به کدام پرسش زیر، برای ارزیابی استدالل فوق، ضروری است؟ 
 ( چرا برخی مردم، برداشت درستی از آسایش گرمایی خود ندارند؟ 1
 ؟ قابل راست آزمایی است آیا تعریفی که از آسایش گرمایی شده است (2
 تر یا برعکس، به آسایش گرمایی الزم رسید؟ توان با پوشیدن لباس بیش( آیا نمی3
 وساز داخلی بدن، به تعادل گرمایی با محی  بیرونی رسید؟ توان از طریق تنظیم فرآیند سوخت( چگونه می4

 

 ارزیابی استدالل
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 97دکتری دامپزشکی ( 15سوال 

شب ستید که  سته افرادی ه شان میاگر از آن د ساعت میها به زور خواب خوابند، بهتر برد و نهایتاً چهار پنج 

تر خوابند، بیشتر میگویند افرادی که کمتان تجدید نظر کنید. پژوهشااگران میاساات در ساابک زندگی

تری دارند، خوابند، اشتهای کم. افرادی که به مقدار کافی میخورند! عکس این مسئله هم ثابت شده استمی

ستفاده میتر از کربوهیدراتکم شده، چهار کنند و در نتیجه، الغرتر هم میها ا شوند! طبق تحقیقات انجام 

سنگی را بیش شتها و احساس گر ساعت و نیم، ا خصوص در کند. بهتر میساعت و نیم خواب به جای هشت 

 تر از همیشه است!ظهر! پس تعجب نکنید اگر وعده ناهارتان، حجیم ساعات اولیه

 تر ضروری است؟ای که در متن صورت پذیرفته، کمپاسخ به کدام پرسش، برای ارزیابی درستی توصیه

 ( آیا موضوع پژوهش، برای افرادی که در تحقیق شرکت داشتند، به یک اندازه مهم بود؟1

 ای علت و معلولی است؟واب و اشتها، رابطهزمان خ( آیا رابطه میان مدت2

 ( آیا تعداد افرادی که مورد مطالعه قرار گرفتند، از نظر تعداد کافی بودند؟3

خوابیدند، خواب بودند، با افراد گروه دیگر که به اندازه کافی میهای انجام شده، جزو گروه کم( آیا افرادی که در پژوهش4

 ی الزم را داشتند؟از لحاظ متغیرهای دیگر، همسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی نکات
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 97دکتری علوم انسانی ( 16سوال 

که برای من جالب است، این است که برعکس سیستم « الف»های سیستم آموزشی در کشور یکی از ویژگی

شور  شی ک ستان، « ب»آموز سش از همان کالس اول دب سا شاگردان کالس که ا شتن بین  سه و فرق گذا مقای

ست، در اینجا به هیچ عنوان نمی شانه رشود در گفتاا ستاد، ن سه، از هر نوعیو رفتار معلم و ا بین  ،ای از مقای

سه کردن  ست از مقای ست که ما نیز به معلمین خود آموز  دهیم که د ر دشاگردانش پیدا کرد. وقت آن ا

 کالس بردارند.

 گیری متن فوق، بر کدام فرض زیر، استوار است؟درستی نتیجه

 کمک زیادی کند. ،تواند به ارتقای رابطه معلم و شاگرد( آموزش ضمن خدمت می1

 رایج بود.« الف»بود، این کار در سیستم آموزشی کشور  خوب( اگر مقایسه 2

 بخشند.های اجتماعی دارد که به آن رفتارها مفهوم می( هر یک از رفتارهای ما، ریشه3

 ( در جوامعی که از نظر فرهنگی پیشرفته هستند، بنابر همکاری است و نه رقابت4

 

 

 

 فرض پنهان

 نکات کلیدی
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 97وزارت بهداشت : 17سوال 

صص یک  افتادگی ترمیم کالژن، ساخت به تواندمی که دارد وجود« A» طب نام به صورت، سازیجوان برای تخ

شم زیرِ پف کاهش پلک، صالً موارد، گونهاین در. کند کمک چانه کردن سفت و چ ستفاده به نیازی ا  ها،کرم از ا

ست بوتاکس یا و سرم ست، زیاد درد با همراه درمان، این. نی ستفاده با و کنندمی تحمل را درد مردم ولی ا  از ا

 .نمایندمی غلبه خود صورت پوست پیری بر طب، این

 گیری متن فوق، بر کدام فرض استوار است؟نتیجه

 ها، سرم و یا بوتاکس، شاید به نتیجه بهتری ختم شود.کارگیری این روش درمانی جدید، همراه با استفاده از کرمبه( 1

 کننده هست که به درد ناشی از این درمان، تن بدهند.قدر نگران( پیری صورت برای مردم آن2

 ئم پیری هستند.( افتادگی پلک، پف زیرِ چشم و افتادگی پوست زیرِ چانه، از جمله عال3

 پذیر نیستند.( بسیاری از مداواهای پزشکی، بدون تحمیل کمی درد به بیمار، امکان4

 

 

 

 

 

 

 

 

اطالعات در مورد مشااکالت ، جا که هیچ کارمندی دوساات ندارد خبر بدی را به مافوق خود بدهداز آن (18سوال

در ، شودمغشو  و تعدیل می، از سلسله مراتب مدیریتی مبهم تر سازمان در حین باال رفتنجدی در سطوح پایین

 . به مسائل سطوح پایین آگاه است ترکمنتیجه مدیر عامل نسبت به مدیران زیردست خود 

 گیری فوق براساس کدام فرضیه بنا نهاده شده است؟نتیجه

 . کنندجز زیردستان خود دریافت نمیمدیران عامل اطالعات خود در مورد مسائل سطوح پایین را از هیچ منبعی به( 1

 . تر از سطوح پایین استدر سطوح باالی سلسله مراتب مدیریتی مهم مسألهقابلیت حل ( 2

 . کنند پاداش تعلق گیردباید به کارمندانی که با دقت مشکالت را به مافوق منتقل می( 3

 . حل شوند، دهندمیمشکالت باید در همان سط  از سلسله مراتب مدیریتی که رخ ( 4

 

کنیم، اما در کمال تعجب باید گیری حجم مقاالتمان از رایانه استفاده میسردبیر: ما برای اندازه (19سوال 

ترین شمار  واژگان توسط رایانه قطعا نادرست است. در چندین مورد، وقتی یکی از خبره بگویم که
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آن را با تعداد داده شده توسط رایانه مقایسه کردیم، تعداد واژگان مقاالت را درآورد و ما  ویراستارها،

 متفاوت بودند.  این اعداد با هم

 مبتنی است؟، های زیریک از مفروضهبر کدام، استدالل سردبیر

 . نادرستی شمارش واژگان توس  رایانه حاصل نقص عملکرد خود رایانه نیست( 1

 . بستگی ندارد ،گیردی که اندازه میادرستی شمارش واژگان توس  رایانه به حجم مقاله( 2

 . تر باشدکم دقت، غیرمتحمل است که شمارش دقیق توس  ویراستار نسبت به شمارش رایانه( 3

 . گیرد با معیارهای ویراستار متفاوت استکار میمعیارهایی که رایانه در شمارش واژگان به( 4

 

 

ساعت کار به پرسنل  700قبالً به ازای هر  -کندشرکتی که کارکنان موقت جذب می -«تکآرام»شرکت  (20سوال 

ستحقاقی می 5/2خود،  ست جدید روز مرخصی ا سیا ضر،  روز مرخصی به ازای  5« تکآرام»داد. در حال حا

 تر است؛ چرا که به ازای ساعات کاریباشد. بدیهی است که سیاست جدید سخاوتمندانهساعت کار می 1200

 دهد. تری مرخصی میبه کارمندان خود، تعداد روز بیش

 استوار است؟ بر آن، ای است که استدالل فوقفرضیه، یک از موارد زیرکدام

 کنند. ساعت برسد، این شرکت را ترک می 700ها به ، قبل از این که کارکرد آن«تکآرام»( تعدادی از کارکنان شرکت 1

 . های رقیب داردهای شرکتشباهت بسیار زیادی با سیاست، «تکآرام»سیاست جدید شرکت ( 2

 . کنندمانند و کار میساعت با این شرکت می 1200حداقل به اندازه ، «تکآرام»تعداد قابل توجهی از کارکنان ( 3

 . کننداز سیاست جدید این شرکت راضی هستند و آن را تایید می، «تکآرام»اکثر کارکنان شرکت ( 4

 

 

 

شده برای خانه مالیات (21 سوال صوب  سکنهم مربع را  متر 150تر از های خالی بزرگ فقط آپارتمان، های خالی از 

 . انجامداز این مساحت نمی ترکمعمالً به مصرفی شدن واحدهای خالی ، شود که این رو شامل می

 کدام است؟ ، فرض مستتر در استدالل فوق

 . برای گذران زندگی خود نیازی ندارند، بهای این امالکبه اجاره، متر دارند 150از تر های کوچککسانی که آپارتمان( 1

 . اختالفی فاحش است، از این متراژ ترکمهای متر و آپارتمان 150های باالی بین آپارتمان، اختالف قیمت اجاره( 2

 . آیدرقم چشمگیر به حساب نمی، هابهای آناجارهدر مقایسه با ، متر 150تر از های بزرگمالیات مصوبه برای آپارتمان( 3

 . است ترکممتر یا  150، هایشانهایی هستند که متراژ آپارتمانآن، اکثر افرادی که آپارتمان خالی دارند( 4
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 97کشاورزی و منابع طبیعی : 22سوال

شواهد  شده که  شر  ضر، یک مطالعه جدید منت شتیبانی از این نظریه که دیابت تربیشدر حال حا ی را برای پ
تواند به طور موثر از طریق رژیم غذایی سفت و سخت و مدیریت وزن درمان شود، ارائه کرده است. می 2نوع 

شگاه گالسگو،  شده توسط تیمی به رهبری محققان دان شده آخرین تحقیقات انجام  موفق به اثبات این نکته 
ست که دیابت نوع  شان داد ، در واقع تنها با یک برنامه مدیریت وزن می2ا شود. این مطالعه ن تواند معکوس 

شرکت ستفاده از داروهای که تقریباً نیمی از همه  سال پس از رعایت این برنامه غذایی، بدون ا کنندگان، یک 
شته شما اند. یافتهضددیابت، به حالت غیردیابتی بازگ ست که حتی اگر   2سال دیابت نوع  6ها حاکی از آن ا

پذیر اساات. برخالف رویکردهای دیگر، ما بر نیاز به داشااته باشااید، سااوق دادن بیماری رو به بهبودی امکان
طافمدت از دساات دادن وزن از طریق رژیم و ورز  تمرکز میکنترل طوالنی پذیری را برای کنیم و انع

 توان به درستی، از متن فوق استنباط کرد؟کنیم. کدام مورد را میزی نتایج فردی تشویق میسابهینه
 ، کارایی الزم در مهار این بیماری را ندارند. 2( داروهای دیابت نوع 1
 تواند کار غلبه بر آن را دشوارتر سازد. ، می2( طول مدت ابتال به دیابت نوع 2
 شوند. مبتال نمی 2ایی مناسب را در برنامه روزانه خود قرار دهند، به دیابت نوع ( چنانچه افراد ورزش و رژیم غذ3
نیز،  2وچرا بیانجامد و لذا در مورد مطالعه مربوط به دیابت نوع چونتواند به نتایجی بی( یک مطالعه، به تنهایی نمی4

 گیری مطلق، الزم است که انجام پذیرد. مطالعات تکمیلی قبل از هر نتیجه
 

 

 

 

 نتیجه گیری از متن
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 97دکتری هنر : 23سوال
سازم، اما دلیل بر این نمی سینما: خود من هم دوست دارم تا فیلم ب شود که دستیاری کارگردان را کارگردان 

شم.  شته با ست ندا ست که در این حرفه هستم. اگر کسی به دنبال کارگردانی می 15دو رود، برای این سال ا

د را بیان کند. برخی از افرادی که های خوسازی، دغدغهخواهد با فیلمهای شخصی دارد و میاست که دغدغه

خواهند کارگردان شوند و مستقیم وارد کارگردانی شدند، به این شغل به عنوان یک حرفه نگاه کردند و از می

آثارشان مشخص است که دغدغه شخصی نداشتند و بیشتر دنبال این بودند که یک شبه ره صد ساله را طی 

صددرصد دستیاری کردن نیست، اما افرادی که قصد دارند فیلمساز  کنند. راه فیلم ساختن و فیلمساز شدن،

 شوند. تری میشوند، اگر از طریق دستیاری وارد سینما شوند، بعدها فیلمسازان موفق

 توان به درستی، از متن فوق استنباط کرد؟کدام مورد را می
کند، چنین انتخابی نشددانگر آن اسددت که ( وقتی کسددی در عالم سددینما، کار خود را از دسددتیاری کارگردان شددروع می1
 طلبی منفی هنری ندارد، بلکه صرفاً به دنبال موفقیت اصیل در هنر فیلمسازی مستقل و متعهد است. جاه
سینما2 ستقیم کار خود را به عنوان کارگردان در عالم  سانی که م شدن خود را شروع می ( ک کنند، به واقع، امکان به نام 

 سوزانند. از ریشه می
های خود در فیلم، به تدریج آمیز دغدغه( وقتی دسددتیار کارگردان هسددتید، به نوعی دارید زمینه را برای بیان موفقیت3

 کنید. آماده می
 ری کارگردان شروع کرده است. ( نویسنده متن فوق، کارگردان به نامی است که کار خود را با دستیا4

 

 

 

 

 

ستی (24سوال ستان اما عمیقدو ستانه نوجوانی به تعداد محدودتر دو سطحی دوران کودکی، در آ تر تبدیل های 

کنند، اما گذر از مرز تعادل ی میتربیشها با تکیه بر دوستانشان، احساس استقالل و شادی شود. نوجوانمی

های احتمالی این ها را از آفتکه بتوانید بچهشااود. برای اینهای خانواده میها موجب نگرانیاین دوسااتی

 های الزم را یاد بگیرید. ها در امان بدارید، باید مهارتدوستی

 توان به درستی، از متن فوق استنباط کرد؟یک از موارد زیر را میکدام

فرزندان خود و فراهم آوردن زمینه الزم برای احساس استقالل و شادی ایشان ها با ایجاد محیطی مناسب برای ( خانواده1

 ها بکاهند.توانند از ضررهای احتمالی برخی دوستیدر کنار خانواده، می

 های خود نیازمندند.( فرزندان به یاوری والدین خود، جهت هدایت درست برخی دوستی2

 شوند.شوند، موجب نگرانی خانواده میبعد عمیق میهایی که در ابتدا سطحی هستند ولی دوستی (3

 باشد.ها مییابی منبع نگرانی( احساس نگرانی، احساسی ناشی از نداشتن است و لذا راه مقابله با آن، ریشه4
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سیار پایینی دارند،  (25سوال ست به تولید خودروهایی که میزان آالیندگی ب سازان، ممکن ا سیاری از خودرو ب

صادی نبودن تولید نفت در برخی روی بیاورن سیار زیاد نفت خام در دنیا و احتمال اقت د. با توجه به کاهش ب

آفرینی از نقاط دنیا، قیمت تمام شده این کاالی اقتصادی و سیاسی، از این جنبه اهمیت دارد که برای نقش

، با این توضیحات، اگر در بازار و داشتن حاشیه سود مناسب، الزم است قیمت تمام شده تولید کاهش یابد

 تر و درتری داشته باشد، قادر است در بازار حضور داشته باشد و درآمد بیشهای تولید کمکشوری هزینه

 توان از متن فوق، استنباط کرد؟تری را به خود اختصاص دهد. کدام مورد را مینهایت، حاشیه سود بیش

 ت.( هزینه تولید نفت در کشورهای مختلف، یکسان نیس1

 چنان ادامه خواهد یافت.( کاهش قیمت نفت با خارج شدن برخی از کشورها از دایره تولید، هم2

 نفت، از حاشیه سود فعلی خود، به شدت ناراضی هستند. کننده( برخی کشورهای صادر3

 نفت خام دارند. ی نسبت به برخی کشورهای دیگر، در بازار تولید و عرضهتربیشآفرینی اکنون برخی کشورها نقش( هم4

 

 

 

 

شان می (26سوال  سالدهد که فارغظاهر امر ن شگاهی  صیالن دان صیالن به مانند فارغ 1382 التح  1364التح

گذارند. اما یها بوده و به پدر و مادر خود احترام ممند به ساانتهلباس و عالقکار، خو هسااتند: محافظه

سال یک تفاوت عمده وجود دارد: اکثر فارغ صیالن  صیل مورد پژوهش قرار  1382التح سال اول تح که در 

 ها کسب درآمد خوب، دلیلی مهم برای رفتن به دانشگاه بوده است. گرفته بودند، عنوان کردند برای آن

 تر است؟ های زیر، صحیحیگیریک از نتیجهدر صورت درستی مطالب ذکر شده در متن فوق، کدام

 1382التحصدددیالن گروه های مالی فارغدر مقایسددده با نگرانی 1364التحصدددیالن گروه های مالی فارغ( نگرانی1

 تر بودند.سطحی

 بود.  1364از اهمیت آن در  تربیش 1382 ( اهمیت مدرک تحصیلی در تعیین درآمد در2

 التحصیلی در دلیل خود برای ورود به دانشگاه تجدیدحصیل تا زمان فارغاول ت ، بین سال1364 ( اکثریت افراد گروه3

 نظر کردند.

شجویان گروه( کم4 شتند هدف1364 تر از نیمی از دان شجویی خود اظهار دا سال اول دان شگاه، ، در  شان از آمدن به دان

  شان بود.افزایش امکان درآمدزایی
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 97دکتری کشاورزی و منابع طبیعی : 27سوال

رود. در حال حاضر، پسماندهای کشاورزی، از جمله مواد اولیه بسیاری از صنایع فراوری در جهان به شمار می

شور  شاورزی تولید می«الف»در ک سماندهای ک سیار باالیی از پ شود که بنا به دالیل مختلف، مورد ، حجم ب

توان برای تولید انرژی در ماندها میگیرند. این در حالی اساات که از این پساابرداری اقتصااادی قرار نمیبهره

شتغال، از هزینه ضمن ایجاد ا ستفاده کرد و  ستاها نیز ا ستایی دوردست و با رو های انتقال انرژی به نواحی رو

 جمعیت پایین کاست. 

 باشد؟« الف»تواند دلیل عدم استفاده از پسماندها در کشور کدام مورد، در صورتی که صحی  فرض شود، می

 وجود ندارند. « الف»فراوری پسماندهای کشاورزی در کشور  ( صنایع1

از  تربیشدهند که بنابر باور عمومی، هزینه تأمین انرژی از پسماندهای کشاورزی، بسیار ها نشان می( برخی نظرسنجی2

 هزینه تأمین این انرژی از منابع دیگر است. 

ها را به خارج خرید و آنرا به قیمت ارزان پیش« الف»شور ( برخی تجار هستند که مقداری از پسماندهای کشاورزی ک3

 کنند. صادر می

داران بزرگ، اقدام به تولید برق از پسددماندهای کشدداورزی کردند، ولی به دلیل کارایی پایین، واحدهای ( برخی از زمین4

 تولیدیشان به ورطه ورشکستگی کشیده شدند. 

 توجیه تناقض

اهمیتنکات حائز   

http://www.gmatpedia.ir/
http://www.gmatpedia.ir/


 یهوشمند مهدو  مدرس:                               جزوه استعداد تحصیلی دکتری                                

 

 gmatchannel@                                                      www.gmatpedia.ir   کانال تلگرامی بانک سواالت      

 

 

 

 

 

 

 97دامپزشکی دکتری :  28سوال

های میکروبی در انسان است که با زخم معده و دوازدهه، ترین عفونتهلیکوباکتر پیلوری، یکی از شایع

سرطان معده ارتباط دارد. گفته می سگ و التهاب و  سان با حیوانات خانگی، از جمله  شود که تماس ان

یل، از طریق تأثیر روی وضااعیت گربه، در انتقال بیماری به انسااان نقش دارد. از طرفی، مساالماً تحصاا

های انتقال عوامل عفونی تأثیرگذار اساات، ولی در پژوهش انجام اقتصااادی و اجتماعی و آگاهی از راه

سطح تحصیالت، که در منزل گربه نگه می شتند، برخالف انتظار، شده بر روی دو گروه متفاوت از نظر  دا

پیلوری نزد گروهی که از تحصاایالت عالی  دساات آمد که شاایوع عفونت هلیکوباکتریاین نتیجه به

 تر بوده است.برخوردار بودند، در مقایسه با افرادی که دیپلم یا زیرِ دیپلم بودند، بسیار بیش

 کند؟کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، به بهترین وجه، تناقض موجود در متن را توجیه می

شان می( پژوهش1 شتن ها ن سالمت روان کمک میدهند که نگه دا ستقیم کند و این امر بهحیوانات خانگی به  طور غیرم

 گذارد.روی سالمت جسم نیز تأثیر می

تری را با ها وقت کمشددود آنزا هم دارند که باعث میهای پرمسددئولیت و اسددترس( افراد تحصددیل کرده معموالً شددغل2

 حیوانات خانگی بگذرانند.

شکان معتقدند که3 ست و واقعیت با باور  ( برخی دامپز شده ا سیار مبالغه  سان، ب در مورد انتقال بیماری از حیوان به ان

 رایج، دو چیز متفاوت هستند.

 ها است.های ابتال به هلیکوباکتر پیلوری متعدد است که تماس با حیوانات، فق  یکی از آن راه( راه4
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شهر  (29سوال  صد افزایش یافت. با این وجود، از آن موقع تا  15« الف»یک ماه قبل، قیمت هر لیتر بنزین در  در

 درصد افزایش داشته است.  20حال حاضر، میزان بنزین مصرفی در این شهر 

صرف بنزین علیکدام شوند، افزایش م صحیح فرض  رغم افزایش قیمت آن را بهتر از یک از عبارات زیر، اگر

 کند؟موارد، توجیه میبقیه 

 کنند، در همین شهر نیز ساکن هستند. یکار م« الف»آنانی که در شهر  ی( تمام1

 گردید. اعمال می« الف»( افزایش قیمت بنزین به دلیل تأمین سرمایه الزم برای ساخت پاالیشگاهی در نزدیکی شهر 2

 شده است. « الف»ل در ترافیک در شهر ( اعتصاب سراسری رانندگان اتوبوس و قطارهای شهری باعث اختال3

صورت نوبتی و اشتراکی از ماشین شخصی زیست باعث شده که افراد به های طرفدار محی غاتی گروهیهای تبل( فعالیت4

 برای رفتن به محل کار استفاده کنند. 

 

 

در حال حاضر باالترین رقم همواره در حال رشد بوده است و  1960امید به زندگی در مردم ژاپن از سال  (30سوال

ها به زمانی که ژاپنی ها اساات و این در حالی اساات که بیماری قلبی ازجهانی امید به زندگی متعلق به ژاپنی

 ها شروع به خوردن غذاهای چرب کردند، افزایش یافته است. مانند غربی

شوند، کدام صحیح فرض  صورتی که  ضیح طوربهیک از موارد زیر، در  دهنده افزایش مداوم امید به منطقی تو

 باشد؟ ها میزندگی در ژاپنی

 افزایش کندتری نسبت به قبل از این سال داشته است.  1960( امید به زندگی یک شهروند غربی بعد از سال 1

 ( یک شهروند غربی کماکان پنج برابر یک فرد ژاپنی در معرض ابتال به بیماری قلبی قرار دارد. 2

شامل غذاهای بدون چربی می( رژیم غذایی 3 شدسنتی ژاپن همواره  رود این غذاها خطر ابتال به بیماری که گمان می با

 دهند. قلبی را کاهش می

تر از کشددد، بیشها را میتری از ژاپنیهای قلبی تعداد بیشهایی که نسددبت به بیماریکاهش بیماری 1960( از سددال 4

 های قلبی بوده است. افزایش بیماری
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 97دکتری زبان : 31سوال 

های فرهنگی، هرمی معکوس است. چارد پیترسون، بر آن است که در اوضاع فعلی جهان، الگوی قرار گرفتن ذائقه

که ای در باالی هرم، نخبگان قرار دارند که حجم اجتماعی اندکی دارند، ولی تعداد و نوع ژانرهای هنری و فرهنگی

صرف می صرفی قرار گرفتهم ست. در پایین هرم نیز طبقات پایین با تنوع محدود ژانرهای م سیار ا اند. به کنند، ب

کند، عبارتی، نوع ژانرها و تمایز دقیق میان محتوای ژانرها نیساات که ذائقه طبقات باال و پایین را از هم جدا می

 بلکه ..............  .

 کند؟وجه، جای خالی در متن فوق را کامل می ترینکدام مورد، به منطقی
 کند ( تنوع و تعداد ژانرهاست که چنین می1
 ( ذائقه فرهنگی، عامل این اختالف است2
 ( کثرت افراد در هر طبقه، عامل تعیین کننده است3
 ریزد( گاه اوضاع جهانی و اجتماعی، معیارهای ما را به هم می4
 

 

 

 

 

 

 97دکتری هنر :  32سوال

به محض اینکه بدانیم چه کاری »کند: ، هدفی از پیش معین برای اثر هنری قائل نیساات و تصااریح می«الف»آقای 

سیم، دیگر هنر نامیده نمی شنا با این حساب و به زعم «. شود.انجام داده و بنابراین معلول مطلوب را به قدر کافی ب

 اند، ...............  .ی که براساس سفار  و با هدف مزد گرفتن ساخته شدهایشان، تولیدات انبوه صنایع دست

 کند؟ترین وجه، جای خالی در متن فوق را کامل میکدام مورد، به منطقی
 گیرند که هنوز برای آن تعریفی ارائه نشده استای از هنر قرار می( در مقوله1
 هنری به شک انداخته است( برخی را درباره مرز مشترک بین هنر و کار غیر2
 کنند( اصالت هنر را تخریب می3
 گیرند( در حیطه هنر قرار نمی4
 

 

 

 تجزیه و تحلیل
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 97دکتری علوم پایه : 33سوال

های پل در وسط دهانه یک پل کابلی نوعی، یک تیر حمال )عرشه پل( پیوسته با یک یا چند برج بنا شده باالی پایه

ست. از این برج شه ها بهها، کابلا شده و تیر حمال )عر شیده  سمت پایین )معموالً هر دو طرف( ک صورت اریب به 

ها بساایار پذیر هسااتند. کابلدر عینِ حال بساایار انعطافنهایت قوی و های فوالدی بیدارند. کابلپل( را نگه می

صرفه می سازهمقرون به  ساخت  سبب  شند. چون  سبکبا شده که در عینِ حال قادر به پل زدن تر و باریکای  تر 

فت عداد کمی از آنهای بیشبینِ مسااا ها ت ند، تری اساات. اگرچه تن پل قوی هساات کل  گه داشااتن  ها برای ن

 شوند، به مانند ............... . ندرت در نظر گرفته میها را در مقابل نیروهایی که بهپذیریشان آنانعطاف

 کند؟ ترین وجه، جای خالی در متن فوق را کامل میکدام مورد، به منطقی
 کند. تر میدهنده، مقرون به صرفه( استقامت طبیعی قطعات تشکیل1
 سازد. العاده مؤثر میشود، فوقها سوار می( حجم باری که بر آن2
 کند. ( گذشت زمان، تقویت می3
 کند. ( نیروی باد، ضعیف می4
 
 

 

 

 

 

 

 

کشاورزان حاشیه رودخانه مرودشت، بایستی امسال انتخاب کنند که آیا در فصل پاییز، گندم زمستانه (34سوال

شت کنند یا این ستانه و بهاره هر دو به ک ست که گندم زم سال آینده، گندم بهاره بکارند. الزم به ذکر ا که در بهار 

سودآورند. اما به دلیل اعمال محدودیت ستفاده از آب رودخانه یک اندازه  صوص ا سوی دولت در خ های جدید از 

باشد. البته تر از میزان متوسط میممرودشت برای آبیاری، محصول گندم زمستانه در ازای هر هکتار زمین بسیار ک

کند. بنابراین کاشت گندم بهاره نسبت به کاشت گندم زمستانه بسیار سودآور این نکته برای گندم بهاره صدق نمی

 خواهد بود، چون که ............... .

 

 کند؟ تری، استدالل فوق را کامل مییک از موارد زیر، به شکل منطقیکدام

 ( کاربردهای گندم بهاره نسبت به گندم زمستانه متفاوت است. 1

 توان با افزایش قیمت آن جبران نمود. تر از حدّ متو س  گندم زمستانه را نمیبرداشت کم( 2

 باشد، کاشته شود. ( گندم بهاره امسال بایستی قبل از زمانی که معموالً گندم زمستانه آماده برداشت می3

 کارند، کامالً با خاک آن منطقه سازگار است.ای که کشاورزان حاشیه رودخانه مرودشت می( گندم بهاره4
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صبحگاهی بیش از گیرافتادگیترافیک(35سوال شبانگاهی بزرگراههای  شینهای  شیدن ما  هاها، محل الیی ک

شاید یک ا سیدن علّتست؛  شد و انگیزه فرد برای زودتر ر صبح با شیاری اول  به محل کار و ش بیداری و هو

تر بینند خط اول سااریعکه میروند داخل خط دوم و به محض اینخیر نداشااتن. خودروها از خط اول میأت

 . .......... کند،حرکت می

 کند؟ترین وجه، جای خالی در متن فوق را کامل مییک از موارد زیر، به منطقیکدام

 مانند.می کنند و تا آخر در همان مسیر( مسیر خود را عوض می1

 شان.گردند سر جای اولدهند و برمی( باز مسیرشان را تغییر می2

 ای جز ادامه مسیر در همان خ  تا مقصد را ندارند.( چاره3

 شوند.های غل  خود، پشیمان می( از تصمیم4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 97دکتری زبان : 36سوال

شه، برآیندی از جنبش سم ادبیات نیز همچون همی ست مدرنی شی از فرآیند پ های فکری و فرهنگی موجود و بخ

ست. اما این جریان همواره مورد نقد توطئه ست و ا شعر بوده ا اند که این ژانر اغلب بر آن بودهآمیز منتقدان حوزه 

صول موقعیت گفتمانی، بلکه برآیند ترجمه و تقلی ست. نوپدید، نه مح شکال و د ا از آنجا که تغییرات بنیادین در ا

های بنیادین اجتماعی و فرهنگی است، این جستار نیز درصدد است تا های ادبی و هنری، در نتیجه دگرگونیرو 

شان دهد تمام گفتمان سی و مذهبی حاکم در ایران، در این چندین دهه، در ن سیا های فکری، فرهنگی، اجتماعی، 

توان از طریق تزریق ترجمه یا موضوعی به این اهمیت را نمیعر پست مدرن ایران تأثیر داشته و پیدایش جریان ش

 .تقلید به طور مکانیکی و تصنعی به وجود آورد

 دهد؟ها خط کشیده شده است را نشان میترین وجه، رابطه دو بخشی که زیرِ آنکدام مورد، به منطقی
سنده 1 شکل تعدیل( اولی، نظری مخالف با نظر نوی ست و دومی،  سنده با آن یافتها ست که نوی ای از همان نظر مخالف ا

 تر است. موافق
 گیری متن است. گیری متن ارائه شده است و دومی، نتیجهای است که براساس آن ادعایی مخالف با نتیجه( اولی، ادله2
 گیری است. تیجهگیری متن است و دومی، خود آن ن( اولی، ادعایی است که خالف نتیجه3

 نقش عملکرد عبارت

 نکات مهم
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 دارد. ( اولی، بیان یک انتقاد است و دومی، دلیل وجود چنین انتقادی را بیان می4
 

 

 

 

 

 

 97دکتری هنر : 37سوال 

شی غار، گونه ست. غارنگاره یا نقا سوم بوده ا شاتاریخ مر ست که در دوران پی شی بر روی دیوارهای غار ا ای نقا

شیقدیمی ست، در اروپا قدمتی ترین نقا ستند.  32000هایی از این د شن ه ساله دارند و مربوط به فرهنگ اوریگن

شیدن غارنگاره صلی از ک شخص های دوران پارینهمنظور ا ستسنگی نام شان میا شواهد ن ها تنها دهند که آن. 

اند، محل زندگی ها یافت شاادهها در آناند، چرا که غارهایی که این نقاشااینوعی تزئین محل زندگی در غار نبوده

ها آسان نبوده اند که دسترسی به آنها همچنین بیشتر در مناطقی از غارها کشیده شدهاین نگارهاند. انسان نبوده

ها را ها، آندانند، حال آنکه دیگر نگرهها را مرتبط با آداب آیینی یا مذهبی میها، این نقاشااینگره . بعضاایاساات

 شناسند. روشی برای برقراری ارتباط می

ترین وجه نشااان ها خط کشاایده شااده اساات را به منطقیای از متن که زیرِ آنکدام مورد، رابطه دو جمله

 دهد؟می
 گیری است. برد و دومی، آن نتیجهگیری متن را زیرِ سوال مینتیجه ( اولی، ادعایی است که1
 کند که با آن توضی ، متناقض است. ( اولی، توضیحی برای یک پدیده است و دومی، وضعیتی را توصیف می2
 گیری است. گیری متن آمده است و دومی، خود آن نتیجهای تاریخی است که برای اثبات نتیجه( اولی، یافته3
 کند. ای است که این ادعا را به نوعی تأیید می( اولی، ادعای متن است و دومی، یافته4
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 97( mbaمدیریت اجرایی): 38سوال

که آیا امکان فوران آتشاافشااان در دماوند وجود دارد یا خیر، باید گفت وقتی اطالعات نداریم، ایندرخصااوص 

شان دماوند، نیمه را رد یا تأیید کنیم.توانیم با قاطعیت آن نمی شف ست. این نیمهآت فعال بودن، به این معنا فعال ا

ها و ایجاد چون تأثیرگذاری روی زلزله، آب شدن برفکند، اما اثرات و تبعات دیگری، همنیست که گدازه ایجاد می

پایتخت، دارای اثرات روانی بوده و همین، علت نزدیکی به تر، این است که بهسیالب و تولید گاز دارد و از همه مهم

هایی قرار داده شده که در هزار سال واقع، دماوند جزو آتشفشاندهد. بهضرورت مطالعه روی دماوند را افزایش می

ما هیچ ادعای واضااحی مبنی بر فوران قریب یت آن وجود دارد، ا ندارد. آینده، احتمال فعال الوقوع دماوند وجود 

شی که ما  ستم از دید زلزلهپژوه سی ست که دماوند دارای یک  شان داده ا سی روی دماوند انجام دادیم، ن شنا

 الوقوع در دسترس نیست. آتشفشانی فعال است. ولی شواهدی از قرارگیری آن در مرحله انفجار قریب

 دهد؟ ن میها در متن خط کشیده شده است، نشاکدام مورد، به بهترین وجه، رابطه دو بخشی را که زیرِ آن
 کند. تری، همان ادعا را به نوع دیگری تکرار میکند و دومی، یا قوت بیش( اولی، ادعایی را مطرح می1
 کند. گیری را تعدیل میکند ولی دومی، آن نتیجهگیری متن را تأیید می( اولی، ادعایی است که نتیجه2
 کند. خاص، دلیل ریشه گرفتن آن تردید را آشکار می دارد و دومی، با ذکر پژوهشی( اولی، تردیدی را مطرح می3
ست و دومی، بر الزام مندرج در بخش 4 شان در دماوند ا شف ( اولی، دلیل الزم برای انجام تحقیقات درباره امکان فوران آت

 کند. اول، مجدداً تأکید می
 

 

 

 

 

 97وزارت بهداشت : 39سوال

آور بایست با توجه به آثار مفید و زیاننگهداری از حیوانات خانگی، تصمیم مهمی است که میتصمیم در آغاز یا ادامه 

صورت گیرد. ستان، از حیوان خانگی نگهداری میتقریباً نیمی از خانواده آن برای هر فرد  ها کنند. اغلب آنها در انگل

درصااد از  70زنند که حدود نابع تخمین میدانند. برخی معنوان عضااوی از اعضااای خانواده میاین حیوانات را به

گیرند. ها شااده، جدی نمیهای مربوط به رها کردن حیواناتی را که موجب آلرژی در آنصاااحبان حیوانات، توصاایه

که در صورت بستری شدن یا نیاز به خدمات درمانی در مراکز ویژه، مجبور به بسیاری از افراد سالخورده، به دلیل این

خصوص اگر با مرگ یک حیوان خانگی، بهورزند. انشان هستند، از مراجعه کردن به این مراکز امتناع میرها کردن حیو

شده سر فوت  شد، هم شته با شد یا در برقراری ارتباطات اجتماعی فرد با دیگران تأثیر دا ی فرد نیز مرتبط بوده با

 تواند باعث استرس زیادی شود.می

 دهد؟ها در متن خط کشیده شده است، به بهترین وجه، نشان میکه زیرِ آن ای راکدام مورد، رابطه دو جمله

 بحث و بررسی
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سی را مطرح می1 ضاوت درباره اعتبار ادعای جمله اول، ( جمله دوم، قیا ست هر فرد، برای ق سنده معتقد ا سازد که نوی
 الزم است به آن توجه کند.

 دهد.قب منفی آن را نشان میای کلی است و جمله دوم، یکی از عوا( جمله اول، صرفاً توصیه2
 خوانی دارد.چه در جمله اول آمده است، همای است که با بخشی از آن( جمله دوم، ذکر نمونه3
 کند.جمله اول، ادعای متن است که جمله دوم، با ذکر شرایطی خاص، آن ادعا را تعدیل می( 4
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

بخش)منطقی( کم کاربرد هستند. درسنامه و  این  نکته: بقیه مباحث  مورد سوال از

 تست های حل شده از این مباحث به صورت فایل تقدیم دوستان خواهد شد.
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 مقدمه
شی کنکور دکتری، بخش هایگروه در تمامی ستعداد سومِ دفترچه آزمای صیلی را مبحثِ ا شکیل می «تحلیلی» تح دهد. در ت

 کنند. شود و هر یک از مسائل را چهار سوال همراهی میاین بخش دو مسأله مطرح می

سائلِ تحلیلی ابتدا مقدمه سأله پرداخته و پس از این ای ارائه میدر هر یک از م شود که در آن به معرفی اجمالی متغیرهایِ م

رو برای گردد؛ از اینهایی بیان میرها در کنار یکدیگر، قوانین و محدویتگونه! جهتِ چینش و قرار گرفتن متغیمعارفه داستتتان

سائل تحلیلی از عنوان  ستفاده می «هاچندقانونی»م ستقل مطرح شود. بَعد از اتمامِ قوانین و محدودیتنیز ا سش م ها، چهار پر

 صورتِ زیر است. های بخش تحلیلی بهگردد. بنابراین نمای کلی مسألهمی

 مطالعه دقیق مقدمه مسأله  :ولگام ا

 

 

 

 

 

 
 

 تحلیل قوانین و ترسیم طرح اولیه مسأله دوم: گام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه

روش 

 اول

روش 

 دوم
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 هاو حل آن های مسألهخواندنِ پرسش سوم: گام
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 2تحلیلی 
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 3تحلیلی 
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 4تحلیلی 

قرار است دو به دو با یکدیگر مناظره کرده و برنامه تلویزیونی ، Dو  A ،B ،Cچهار نامزد انتخاباتی به اسامی 

شاانبه )هر روز یک مناظره( پخش شااود. هر کدام از این شااش مناظره، در یکی از روزهای شاانبه تا پنج

 ها درست است:اطالعات زیر در خصوص نامزدها و برنامه مناظره آن

 کننده در روز چهارشنبه، یکی از نامزدهای مناظرهA ست.ا 

 B شما در مناظره دیروزتان، پاسخ رقیب خود را ندادید»کند: اش، به رقیب خود خطاب میدر هر مناظره.» 

 C امیدوارم در مناظره فردا، سخنان مناظره دیروزم را تکمیل کنم»گوید: های خود میدر پایان یکی از مناظره.» 

 ؟شنبه، بینِ کدام دو نامزد انجام خواهد شدانجام دهند، مناظره روز پنج Dو  Aاگر اولین مناظره )روز شنبه( را  .1

1 )A  وB  2 )A  وC 

3 )B  وD  4 )C  وD 

 با چه کسی خواهد بود؟ Bباشد، اولین مناظره  Dا  با ، آخرین مناظرهCاگر  .2

1 )A  2 )C 

3 )D  4 آخرین مناظره )Cتواند با ، نمیD .باشد 

در روز دوشنبه باشد، عالوه بر چهارشنبه، وی در کدام روز نیز، مناظره خواهد  Aهای اگر یکی از مناظره .3

 ؟داشت

 شنبه( سه2  شنبه ( پنج1

 ( شنبه4  شنبه( یک3

طور قطع مشااخص کننده کدام روزها، بهباشااد، نام هر دو مناظره Dی روز دوشاانبه، اگر یک طرف مناظره .4

 شود؟می

 به و چهارشنبهشن( سه2  شنبه( چهارشنبه و پنج1

 شنبه( دوشنبه و پنج4  شنبه( دوشنبه و سه3
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 5تحلیلی 

صلهDو  A ،B ،Cهای چهار نفر به نام شده و پس ، با فا های زمانی از یکدیگر )جدا از هم(، وارد یک داروخانه 

ی این چهار نفر، شااوند. قبل از ورود همهخارج میهای زمانی، از داروخانه از گرفتن داروهای خود، با فاصااله

 های زیر، موجود است:شود. اطالعات و محدودیتکسی از داروخانه  خارج نمی

 A  زودتر ازB شود.شود، ولی هنگام خروج، دیرتر از وی خارج میوارد داروخانه می 

 شود.خارج می شود، سومین نفری است که از داروخانهاولین نفری که وارد داروخانه می 

 D صله بعد از سی که بالفا ست و ک شده به داروخانه نی شود، دقیقاً قبل از او از داروخانه وارد می D، اولین فرد وارد 

 شود.خارج می

شند که از داروخانه خارج میBو  Aاگر  .1 سومین نفری که به داروخانه وارد آخرین نفراتی با شوند، 

 شود، چه کسی است؟می

1 )B 

2 )C 

3 )D 

4 )A  وB توانند آخرین نفرات خارج شده از داروخانه باشند.نمی 

 شود؟دومین فرد وارد شده به داروخانه باشد، چندمین نفری است که از داروخانه خارج می Cاگر  .2

 ( دومین2  ( اولین1

 ( چهارمین4  ( سومین3

شد که از داروخانه خارج می Cاگر  .3 صوص نام فرد و ترتیب آخرین نفری با شود، کدام مورد زیر، لزوماً، در خ

 ورود وی به داروخانه، صحیح است؟

1 )A2  : اولین نفر )Bآخرین نفر : 

3 )C4  : سومین نفر )Dدومین نفر : 

شده از داروخانه  .4 شده به داروخانه، دومین نفر خارج  شد، کداماگر دومین نفر وارد  یک از افراد زیر، به نیز با

 ترتیب، سومین نفر وارد شده به داروخانه و سومین نفر خارج شده از داروخانه هستند؟

1 )D  وA  2 )B  وC 

3 )B  وA  4 )A  وC 

 

 

 

  

http://www.gmatpedia.ir/
http://www.gmatpedia.ir/


 یهوشمند مهدو  مدرس:                               جزوه استعداد تحصیلی دکتری                                

 

 gmatchannel@                                                      www.gmatpedia.ir   کانال تلگرامی بانک سواالت      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 حل سوال

http://www.gmatpedia.ir/
http://www.gmatpedia.ir/


 یهوشمند مهدو  مدرس:                               جزوه استعداد تحصیلی دکتری                                

 

 gmatchannel@                                                      www.gmatpedia.ir   کانال تلگرامی بانک سواالت      

 1تمرین 

 

 

 

 

 

 

http://www.gmatpedia.ir/
http://www.gmatpedia.ir/


 یهوشمند مهدو  مدرس:                               جزوه استعداد تحصیلی دکتری                                

 

 gmatchannel@                                                      www.gmatpedia.ir   کانال تلگرامی بانک سواالت      

 
 

 

         

 بخش چهارم        
 

 کمیتی                    

 

 

 
 

http://www.gmatpedia.ir/
http://www.gmatpedia.ir/


 یهوشمند مهدو  مدرس:                               جزوه استعداد تحصیلی دکتری                                

 

 gmatchannel@                                                      www.gmatpedia.ir   کانال تلگرامی بانک سواالت      

 

 

 
 
 

 

 
 

نفر با خود به  5درصد از مهمانان، هر کدام  nدانیم که اگر در یک جشن تعدادی مهمان حضور دارند، می .5

 (97 کشاورزی) کدام است؟ nشد، برابر می 5/2آوردند، تعداد افراد در جشن جشن می

1) 25 2 )30 3 )40 4 )50 

 

که خواهر و برادر  و خود  به یک اندازه پول داشااته باشااند، ابتدا ده درصااد پولش را به برای آنسااعید  .6

دهد، نساابت پول خواهر سااعید به برادر مانده پولش را به برادر  میباقی %20دهد و سااپس، خواهر  می

 سعید، در ابتدا کدام بوده است؟

 (97)کشاورزی  

 31به  40( 2  9به  10( 1

 27به  31( 4  27به  40( 3

درصد افزایش یابد، مستطیل به مربع  40درصد کاهش و عرض آن  20مستطیلی در اختیار داریم، اگر طول آن  .7

شااود. در مسااتطیل اولیه، با ثابت ماندن عرض آن، طول آن تقریباً چند درصااد باید کاهش یابد تا تبدیل می

 (97 کشاورزی) دوباره، به یک مربع تبدیل شود؟

1 )57 2) 49 3 )43 4 )40 

در شکل زیر، بین اعداد هر شکل، ارتباط خاص و مشترکی برقرار است. به جای عالمت سوال، کدام عدد باید  .8

 قرار بگیرد؟

 (97)کشاورزی  

   ؟      2      2  

  1      3      3   

2 5 38 8 3  2 5 19 1 3  2 10 53 3 7 
 

1 )7 2 )4 3 )3 4 )2 

 

97منتخبی از سواالت   

 .سواالت تکی1
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تر باشد و سنگین Bتر است از سبک Dبه همان اندازه که از  Cدر اختیار داریم. اگر  Dو  Cو  Bو  Aچهار وزنه  .9

B  وD  برابر  2/2روی همA (97 زبان) وزن داشته باشند، کدام مورد لزوماً صحیح است؟ 

1 )A  ازC 2  تر است.سبک )C  ازA تر است.سبک 

3 )A  ازB 4  تر است.سنگین )B  ازA تر است.سنگین 

امتیاز و هر باخت صاافر امتیاز  1امتیاز، هر تساااوی  3ها برای هر برد پس از بازی در یک لیگ فوتبال که تیم .10

 زباااان)تواند باشد؟های این تیم، کدام مورد زیر نمیامتیاز کسب نموده است. تعداد تساوی 58گیرند، تیمی می

97) 
1 )16 2 )12 3 )10 4 )4 

 (97 زبان) خاصی است. به جای عالمت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟در شکل زیر، بین اعداد ارتباط  .11
 

1 )2 
 

2 )4 
 

3 )6 
 

4 )8 
 

صله دو نقطه  .12 ستند. فا شابه ه ستطیل کامالً م شکل زیر، دو م ستطیل  Bو  Aدر  از یکدیگر، چند برابر قطر م

 است؟
 (97)زبان  

1 )5/1 

2)2  

3)3  

 ( به نسبت طول و عرض مستطیل بستگی دارد.4

در شکل زیر، سه مربع کامالً یکسان قرار دارد. مربع باالیی به سمت چپ شروع به حرکت کرده تا اولین جایی  .13

خط چند برابر پاره ADخط برابر طول ضاالع مربع شااود. در همین لحظه، طول پاره AD ،5/2خط که طول پاره

BC است؟ 
 (97)علوم پایه  

1)2  

2)3  

3)4  

4)5  

 رد؟یبگ قرار دیال، کدام عدد باوعالمت س ی. به جااستبرقرار  یاعداد ارتباط خاص نیب ر،یدر شکل ز .14
 (97)علوم انسانی  

 

6 3 0 19 

 2 22 5 ؟
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8 29 4 3 

36 6 4 5 
 

1 )2 2 )6 3 )7 4 )10 

. در مینیچیها را کنار هم مآن ر،ی. به دو صورت زمیدار اریاختدر کسانیمشابه و  کامالً یلیمستط یسه کاش .15

، نسبت طول به عرض «ب»شود. در حالت یحاصل م 7به  18با نسبت طول به عرض  یلی، مستط«الف»حالت 

 (97 علوم انسانی) ساخته شده، کدام است؟ لیمستط
 

  «الف»  

    

    

    
 

    «ب»
 

 5به  8( 4 3به  8( 3 5به  7( 2 2به  7( 1

عددآموز خود میاز دانش یمعلم .16 که  هد  یخوا  یاز و معلم. ردی( را در ذهن خود در نظر بگ9تا  1) یرقم کی

کند. در ادامه،  کیرا به عالوه  دیکند و در مرحله دوم، عدد جدخواهد در مرحله اول، آن عدد را دو برابر یم

روال  نیا دیآموز باکند و دانش کیرا دو برابر کند و در مرحله بعد به عالوه  دیدر مرحله بعد از آن، عدد جد

س یتواند طوریمآموز چند عدد متفاوت را دانش .را تکرار کند سبات به عدد  ریانتخاب کند که در م  190محا

 (97 علوم انسانی) د؟یبرخورد نما

 ( صفر4 1( 3 2( 2 3( 1

ست. نمره وی در هر آزمون، از دو برابر نمره آزمون قبلی .17 شرکت کرده ا  2ا ، هما چند مرتبه در آزمون زبان 

 پیدا کرده باشد،درصد افزایش  60ا  تر است. اگر وی سه بار آزمون داده باشد و در آزمون دوم، نمرهنمره کم

 (97 علوم انسانی) ا  چند درصد افزایش یافته است؟در آزمون سوم نسبت به آزمون دوم، نمره
1 )57 2 )60 3 )66 4 )75 

ها یک دایره بسازیم، مساحت دایره های متفاوت در اختیار داریم. اگر با هر کدام از نخسه تکه نخ با طول .18

ساحت دایره کوچک و  9بزرگ،  سط می 4برابر م ساحت دایره متو شود. اگر نخ دیگری را اختیار برابر م

کنیم که طول آن، برابر مجموع طول این سه تکه نخ باشد و با آن یک دایره بسازیم، محیط دایره ساخته 

ند برابر قطر دایره ید، چ جد با کوچکشااده  که  ته شااده اساات؟                         ای اساات  که نخ ساااخ ترین ت
(mba 97) 

1)/5 5  2)6  3)/6 5 4)11 

با افزایش  .19 یار داریم.  کاهش درصاادی کوچک 45سااه عدد مثبت در اخت درصاادی  30ترین عدد و 

 20جای کاهش، افزایش ترین عدد بهکند. اگر بزرگترین عدد، میانگین این سااه عدد تغییری نمیبزرگ

صدی می صد کاهش میترین عدد مییافت. کوچکدر ست چند در سه عدد بای یافت تا باز هم میانگین 

 ؟   کردنمیییر تغ

                                                                                                                                                                                                 (mba97) 
1 )25  2 )30  3 )40  4 )45  

شود، شیر ورودی یکسان، از آب پر می 9درصد یک استخر، توسط  60ساعت،  4در طی  کهپس از آن .20

شده و  5 سته  ستخر، طی چند دهند. باقیکار خود ادامه میشیر به 4شیر ورودی ب مانده ظرفیت ا
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 mba)                                                                                                                      شود؟ ساعت دیگر پر می

97) 
1 )5/4  2 )5  3 )6  4 )8    
 

شکال روبه .21 ست.بینِ اعداد در هر کدام از ا سانی برقرار ا سوال،  رو، ارتباط خاص و یک به جای عالمت 

 (97) وزارت بهداشت   کدام عدد باید قرار گیرد؟

1 )2 

2 )8 

3 )9 

4 )12 

کشد. دهد و دست از کار میدرصد از کار را در مدت سه ساعت انجام می 20اتاق، حسن برای رنگ کردن یک  .22

سپس محمود
2
3
ست از کار میساعت انجام می 4ی کار را در ماندهاز باقی  شد. هر آندهد و او نیز د چه از ک

 (97) وزارت بهداشتدت انجام خواهد شد؟مانده است، توسط هر دو نفر باهم، در چه مکار در نهایت باقی

 دقیقه 20ساعت و  1( 2  دقیقه 42( 1

 ساعت 2( 4  دقیقه 40ساعت و  1( 3

، نسبت به سال قبل، به ترتیب، Yو  Xهای ، بیماران بخش96است. در سال  Yو  Xبیمارستانی دارای دو بخش  .23

درصاادی بیماران مواجه بوده اساات. در  4کاهش یافته و در نتیجه، بیمارسااتان با افزایش  %4افزایش و  36%

 (97) وزارت بهداشت؟، چند درصد از بیماران این بیمارستان را تشکیل داده بودY، بیماران بخش 95سال 

1 )20 2 )25 3 )75 4 )80 

به  4به  1های و دیگری را به نسبت 5به  3به  2های مشابه در اختیار داریم. یکی را به نسبتکش کامالً دو خط .24

چینیم. نسبت بندی را از کوچک به بزرگ، کنار هم میتکه از این تقسیم 6کنیم. ، به سه قسمت تقسیم می7

 (97) وزارت بهداشتطول تکه سوم به طول تکه چهارم، کدام است؟

 (97)هنر  های زیر، به جای عالمت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟با توجه به تساوی .25

48= 
4 

2 
1 

2 3 

 

5 
5 

2 
= 6 

3 
3 

1 4 7 

 

168= 
3 5 2 

 2 ؟ 4

1 )1 2 )6 3 )12 4 )14 
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ضالع، هم در بزرگ .26 سبت ا شکل زیر، ن شورخورده، در  ست. چند  5به  3ترین مستطیل و هم در مستطیل ها ا

 (97)هنر ترین مستطیل، هاشورخورده است؟بزرگدرصد از مساحت 

   

1 )12 2 )25 3 )32 4 )36 

سکه .27 شابه در اختیار داریم. ابتدا  سکه م سبت تعدادی  سیم کرده و طرف 7به  3ها را به ن سته تق ، به دو د

سته« خط» سکهگذاری میها را عالمتیکی از د سپس  را به  هاها را مجدداً با هم مخلوط و این بار آنکنیم. 

سبت  سیم کرده و طرف 5به  4ن سته تق سته« شیر»، به دو د کنیم. تعداد گذاری میها را عالمتیکی از د

تواند ها میگذاری شااده، حداکثر چه نساابتی از تعداد کل سااکهها عالمتهایی که فقط یک طرف آنسااکه

 (97)هنر باشد؟
 90به  67( 4 90به  77( 3 9به  7( 2 9به  5( 1
 

 (97)دامپزشکی  رد؟یقرار بگ دیعدد با کدام الوعالمت س یبه جا ر،یبه روابط زبا توجه  .28

?

6 3 15

2 5 17

5 4 17

3 21

 

 

 

 

  

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

فاصله  کیآن قرار دارند، به  یکه رو ی، از دو رأس ضلعCو  B رأس مربع است و نقاط یرو A ر،یدر مربع ز .29

رأس مربع،  نیترکیاز نزد Bدرصد مساحت مربع باشد. فاصله نقطه  ABC ،12هستند. اگر مساحت مثلث 

 (97)دامپزشکی  از ضلع مربع است؟ یچه نسبت
 

1 )38/0 
 

2 )28/0 
 

3 )24/0 
 

4 )18/0 
 

پسااته، در مرحله دوم دو پسااته، در مرحله  کیمرحله اول  در .میدار اریپسااته در اخت یتعداد یحاو یظرف .30

سته و هم سه پ سته... لى آخرإطور  نیسوم  شته و م، پ پس از مرحله  . اگر دقیقاًمیخوریها را از ظرف بردا

چند پسته در ظرف  ت،ینها در م،یچنان ادامه دهروند را هم نیظرف نصف شود و ا یهاشانزدهم تعداد پسته

 (97)دامپزشکی ماند؟یم یباق

1 )23  2 )19 

3 )13  4 )4 

سپس، آب موجود در ا مینکیبرابر م 8ظرف را ابتدا  کیآب درون  .31 صد کاهش 25ظرف را  نیو  . میدهیم در

ست بر یکه خال یگریظرف را درون ظرف د نیاگر آب موجود در ا صد ظرف دوم خال 20 م،یزیا ماند، یم یدر

 (97)دامپزشکی بوده است؟ هیظرف دوم، چند برابر حجم آب اول تیظرف
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1 )4  2 )5/5 

3 )6  4 )5/7 

 

 یابد. کدام مورد زیر، صحیح است؟درصد افزایش می B ،20و  A، مجموع وزن Aدرصدی وزن  80با افزایش  .32
 توان چیزی گفت. ( به طور قطع نمی1
 است.  A، سه برابر وزن B( وزن 2
 است.  Bبرابر وزن  A ،5/1( وزن 3
 است.  Aبرابر وزن  B ،5/4و  Aهای ( مجموع وزن4
 

شکل زیر،  .33 سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟بین اعداد  ست. به جای عالمت  صی برقرار ا )فنی و ارتباط خا

 (97مهندسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 )8 2 )4 3 )6 4 )2 

چکه چندم، مقدار آب کند. در از یک شاایر آب، در هر ثانیه، یک قطره آب درون یک لیوان خالی چکه می .34

 (97)فنی و مهندسی یابد؟درصد افزایش می 4/0درون لیوان، 
1 )26 2 )41 3 )201 4 )251 
 
 

  

1 

4 

6 3 

5 7 

4 3 2 

12 18 

22 

20 

 32 ؟
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 سواالت کار با داده های آماری. 2
 

شر، تعداد کی شگاه  ورا به کتابخانه د یحوزه اقتصاد، فلسفه، منطق و حسابدار 4کتاب در  ینا  Aدان

سط ا ییاهدا یهادهد. مجموع تعداد کتابمی هیهد Bو  ست.  نیتو شگاه، برابر ا شر به هر دو دان نا

صد تعداد کتاب ست، در  سمت را شان  ار ییاهدا یهادر هر حوزه به کل کتاب ییاهدا یهانمودار  ن

 یهادر هر حوزه به کل کتابBبه دانشگاه  ییاهدا یهادهد و جدول ناقص سمت چپ، نسبت کتابمی

 دهد.ناشر در همان حوزه را نشان می نیتوسط ا ییاهدا
 

 «به دو دانشگاه ییاهدا یهاکتاب کل در هر حوزه به ییاهدا یهاکتاب درصد تعداد»
 

 
 

 «در همان حوزه ییاهدا یهاکتاب کل در هر حوزه، به Bبه دانشگاه  ییاهدا یهاکتاب نسبت»
 

 یحسابدار منطق فلسفه اقتصاد حوزه

5 نسبت
12
 

3
4
 

1
2
  

 

شگاه  .35 صاد از A ،14اگر دان شر کتاب در حوزه اقت شگاه هیهد نا شد، دان  نیچند کتاب از ا اً، مجموعB گرفته با

 (97 علوم انسانی) گرفته است؟ هیناشر هد
1 )10 2 )24 3 )40 4 )56 

شگاه ییاهدا یهاکتاب .36 سفه به دان صد از مجموع کتاب باًیتقر ،A در حوزه فل شگاه  ییاهدا یهاچند در به دان

A (97 علوم انسانی) است؟ یفلسفه و حسابدار یهادر حوزه 
1 )43 2 )33 3 )25 4 )17 
 

شاورز زمین سه ک ساحت « ج»و « ب»، «الف»های  سبت کل م ست. ن شتکار ا ستان و ک سه نوع باغ، تاک از 

است. نمودار زیر، درصد مساحت باغ و تاکستان  5:2:3های این سه کشاورز برحسب هکتار، به ترتیب، زمین

 (97)کشاورزی دهد. های آن کشاورز نشان میهر کشاورز را از کل مساحت زمین
 

 های آن کشاورزمساحت باغ و تاکستان هر کشاورز، از کل مساحت زمین درصد

 

0%

20%

40%

60%

80%

«الف» «ب» «ج»

باغ تاکستان
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شاورز  .37 ستان ک ساحت تاک شاورز « ج»مجموع م ساحت باغ ک صف م ساحت «الف»و ن صد از م ، معادل چند در

  است؟« ب»زمینی است که در مالکیت کشاورز 
1 )75 2 )64 3 )36 4 )25 

شد، مجموع مساحت زمین 8/6برابر « ج»اگر مساحت زمین کشتکار کشاورز  .38 سه کشاورز هکتار با های این 

  چند هکتار است؟
1 )100 2 )95 3 )85 4 )80 
 

سامی  شرکت به ا سط پنج  شده Eو  A ،B ،C ،Dیک نوع قطعه، تو ستان خریداری  صل پاییز و زم ، در دو ف

ای است که در پاییز خریداری تعداد قطعه %60در زمستان خریداری کرده،  Cای که شرکت است. تعداد قطعه

در این دو فصاال، برابر هسااتند. مجموع تعداد قطعه  Dشااده توسااط شاارکت نموده و تعداد قطعه خریداری

سبت به فصل پاییز، خریداری شرکت، در فصل زمستان ن ست.  24شده توسط این پنج  درصد کاهش یافته ا

سمت را صد تعداد قطعه خریدارینمودار  صل پاییز، از مجموع خرید ست، در شرکت در ف سط هر دو  شده تو

سط مجموع  شان می 5این قطعه تو صل را ن سبت تعداد شرکت در همان ف سمت چپ، ن دهد و جدول ناقص 

شرکت ستان را به تفکیک  شان میخرید قطعه در پاییز، به تعداد خرید این قطعه در زم ه )علوم پایدهد. ها ن

97) 

 
در فصل زمستان، تقریباً چند درصد نسبت به فصل پاییز،  Eو  Cشده توسط دو شرکت تعداد قطعه خریداری .39

 کاهش یافته است؟ 
1 )9/42  
2 )3/31  
3 )6/28  
4 )4/18  

سبت تعداد قطعه خریداری .40 شرکتن سط  ستان، به تعداد قطعه Bو  Aهای شده تو شده در زم های خریداری 

 توسط پنج شرکت در همین فصل، کدام است؟ 
  19به  13( 1
  19به  10( 2
  11به  6( 3
  11به  4( 4
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ضا شک یاطالعات مربوط به اع ستان  یسازمان نظام دامپز ص کی، به تفک«ب»و « الف»در دو ا  یلیمدرک تح

به تعداد مردان « الف»در استان  یشده است. نسبت تعداد زنان عضو سازمان نظام دامپزشک یآورها جمعآن

شک سازمان نظام دامپز ضو  ستان  یع ست. نمودار  21به  5، «ب»در ا صد زنان دا ،1ا از مدارک  کی هر یرادر

 هر یدان دارا، درصد مر2و نمودار « الف»در استان  یرا نسبت به زنان عضو سازمان نظام دامپزشک یلیتحص

نشااان « ب»در اسااتان  یرا نساابت به مردان عضااو سااازمان نظام دامپزشااک یلیاز مدارک تحصاا کی

 (97)دامپزشکی دهد.یم
 

 «الف»در استان  یعضو سازمان نظام دامپزشک زنان نسبت به یلیاز مدارک تحص کی هر یدرصد زنان دارا ،1 نمودار
 

 
 

 «ب»در استان  یعضو سازمان نظام دامپزشک مردان نسبت به یلیاز مدارک تحص کی هر یدرصد مردان دارا ،2 نمودار
 

 
 

باشند، تعداد  یعضو سازمان نظام دامپزشک «ب»استان  در، ارشد یکارشناس یلیمرد با مدرک تحص 63اگر  .41

 هستند، چند نفر است؟ یتخصص یدکتر یلیمدرک تحص یکه دارا« الف»سازمان در استان  نیزنان عضو ا

1 )63 2 )21 3 )15 4 )10 

شک 5هر  یبه ازا .42 سازمان نظام دامپز ضو  ستان  دری زن ع ستان  8، «الف»ا ضو ا« ب»زن در ا سازمان  نیع

ضو ا ستند. تعداد زنان ع ستان  نیه ستند، تقر یعموم یمدرک دکتر یکه دارا« الف»سازمان در ا چند  بایه

 باشند؟یدو استان، عضو سازمان م نیاست که در ا یدرصد مجموع زنان

1 )2/17 2 )9/16 3 )7/15 4 )7/10 
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مقادیر دو ستون «. ب»و دیگری در ستون « الف»راهنمایی: سواالت زیر، شامل دو مقدار یا کمیت است، یکی در ستون 

 تعیین کنید:را با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل، پاسخ صحیح را به شرح زیر 

 را عالمت بزنید. 1تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ« الف»ستون  اگر مقدار 

  را عالمت بزنید. 2تر است، در پاسخنامه گزینه بزرگ« ب»اگر مقدار ستون 

  را عالمت بزنید. 3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه « ب»و « الف»اگر مقادیر دو ستون 

  ساس اطالعات سوال، نتوان رابطهاگر برا شده در  ستون داده  تعیین نمود، « ب»و « الف»ای را بین مقادیر دو 

 را عالمت بزنید. 4در پاسخنامه گزینه 
 

43. x عددی مثبت و ،y ( اساات. 2، مربع آن عدد )توانx  ،3درصااد و با مکعب شاادن )به توان  60با مربع شاادن 

 (97)کشاورزی  یابد.درصد افزایش می nن، نیز با مربع شد yیابد، درصد افزایش می mرسیدن(، 
 

 ب  الف

n  m 
 

ست. اگر از نقطه اولی نخ را بر   .44 شده ا شخص  نخی با طول نامعلوم در اختیار داریم که دو نقطه روی آن، م

سبت  سبت 4به  3دهیم، نخ به ن سیم می 11به  3های و اگر از نقطه دو بر  دهیم، نخ به ن شود و اگر از هر تق

 (97 زبان)  شود.های مختلف تقسیم میبر  دهیم، نخ به سه تکه با طول دو نقطه
 

 ب  الف

 ترین تکه نخ،نصف اندازه بزرگ

 پس از بر  از هر دو نقطه
 

 ترین تکه نخ،اندازه کوچک

 پس از بر  از هر دو نقطه
 

 (97 علوم انسانی)  است. Cدرصد وزن  B ،80و وزن  Bدرصد وزن  A ،80وزن  .45
 

 ب  الف

 میانگین وزن هر سه فرد  ترین فردترین فرد و سبکمیانگین وزن سنگین
 

 
 
 
 

46. xست که با افزایش ، کوچک ضربی از  20ترین عدد طبیعی ا صدی، م صدی،  20و با کاهش  8در در

 (97وزارت بهداشت)  شود.می 6مضربی از 
 

«A»  «B» 

 مانده تقسیمباقی

x  8بر 

 مانده تقسیمباقی 

x  6بر 

 

 

.سواالت کمی مقایسه ای3  
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ضور دارند. اگر  یتعداد ،یمهمان کیدر  .47 صد nافراد ح  افراد هر یِنفر و باق 5 ،کدام به همراه خود هر ،هاآن در

به همراه خود،  مان 3کدام  به مه مانیم ینفر  حاضاار در مه کل افراد  عداد  ند، ت برابر  4/5 ،یآورد

 (97)دامپزشکی .شدیم
 

 ب  الف

 درصدِ nکه توسط همان  یتعداد افراد

 .شدندیبه همراه آورده م هامهمان

 یِکه توسط باق ینصف تعداد افراد 

 شدند.یها به همراه آورده ممهمان

 

 Aداریم و مقداری از آن را در کیسه برمی Cدر اختیار داریم. مقداری برنج از کیسه  Cو  A ،Bسه کیسه برنج  .48

سه  سهمی Bو باقی را در کی صد افزایش،  20، به ترتیب، Cو  A ،Bهای برنج ریزیم. با این کار، وزن کی  30در

 (97)فنی و مهندسی یابند. درصد کاهش می 40درصد افزایش و 
 ب الف

نج در  بر لیدده  وزن او
 Cکیسه 

میددانگین وزن اولیدده 
و  Aهای برنج در کیسه

B 
شود. در هر در اختیار داریم که به هر دو، به یک میزان آب وارد می Bو  Aارتفاع ای خالی همدو ظرف استوانه .49

سطح آب در ظرف  سانتیBو  Aدقیقه،  سانتی، به ترتیب، یک  سه  آید و هر وقت که ظرف متر باال میمتر و 

 (97)فنی و مهندسی شود. منتقل می Aپر شود، آب سرریز شده از آن نیز، به ظرف  (B)تر کوچک
 ب الف

ت زمانی که نصدددف مد
 شود.پر می Aظرف 

که ظرف  مانی  مدت ز
B شود.پر می 
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