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– (دوم)کد  وزارت بهداشت 97دکتری کنکور سواالت 

 بخش اول

 راهنمایی: 

ست. هریک از متندر این بخش، دو متن به سوالطور مجزا آمده ا سخ  هایی را ها را به دقت بخوانید و پا

جوان از متن استتتنتای یا استتتنکاد کرد، پیدا کنید و در چه میکه در زیر آن آمده استتت، با جو ه به آن

 پاسخنامه عالمت بزنید. 
 

 درک مطلب اول

های آنزیم کنند، مورد مناقشه است. مهارکنندههای آنزیم مبدل مصرف میکه در دوره پیش از عمل جراحی، مهارکنندهمدیریت مصرف دارو در بیمارانی 
سین از نظر تئوری میمبدل و آنتاگونیست ستم رنینهای گیرنده آنژیوتان سی سین را در طی جراحی کاهش داده و منج -توانند فعالیت جبرانی  ر آنژیوتان
 ون گردند.به بروز افت فشارخ
های آنزیم مبدل تعیین شرررده بیماری که تحت جراحی عروق محیطی قرار گرفتند، به منظور ادامه یا قطع مصررررف مهارکننده 51در یک مطالعه، 

دارو را  ساعت قبل از عمل جراحی، مصرف 24تا  12بودند. بیمارانی که این داروها را تا صبح عمل جراحی دریافت داشتند، در مقایسه با گروهی که 
صی دورهقطع نمودند )کاپتوپریل و اناالپریل(، به شخ شارخون را تجربه کردند، بهطور م شارخون گونههای افت ف ای که به درمان با عوامل افزاینده ف

بیمار )با عملکرد مناسب بطن  40در مطالعه دیگری،  ]1[های افزایش فشار خون مشخص نشد. چنین هیچ تفاوتی در وقوع دورهنیاز پیدا کردند. هم
صررورت تصررادفی انتخا  های آنزیم مبدل بهچپ( که قرار بود تحت جراحی پیوند عروق کرونر قرار بگیرند، جهت ادامه یا قطع مصرررف مهارکننده

نیاز پیدا کردند، اما همین بیماران به « A»ه داروهای تری بشدند. بیمارانی که مصرف این داروها را قطع نمودند، در طی عمل جراحی، به میزان کم
های گیرنده مهارکننده ]2[های ابتدایی پس از عمل جراحی، نیازمند درمان با وازودیالتورها شررردند. منظور کنترل فشرررارخون باالی خود در زمان

 ]3[خون و عملکرد کلیه، از خود نشان داند. های آنزیم مبدل بر روی فشار آنژیوتانسین نیز اثرات فیزیولوژیک مشابه مهارکننده
های آنتاگونیسرررت گیرنده آور نیسرررت که یک مطالعه در بیماران تحت جراحی عروقی، نشررران داد که بیماران درمان شرررده با مهارکنندهاین تعجب

شان های کانال کلسیم، از خود نابلوکر و یا مهارکنندههای بتکنندهتری را در مقایسه با استفادهطور معناداری، شمار افت فشارخون بیشآنژیوتانسین، به
بیمار دچار افزایش فشررارخون که در یک بیمارسررتان عمومی تحت عمل جراحی قرار گرفتند، نشرران داد که  267نگر بر روی دادند. یک مطالعه گذشررته

سین دریافت میساعت پیش از انجام عمل جراحی، داروهای مهارکننده آنزیم مبدل یا آ 10بیمارانی که  سه بنتاگونیست گیرنده آنژیوتان ا کردند، در مقای
 ]4[هایی که در این دوره زمانی، دارو را قطع نموده بودند، یک احتمال افزایش متوسط در افت فشارخون، از خود نشان دادند. آن

 کند؟کدام مورد، به بهترین و ه، ساختار دو پاراگراف اول را جوصیف می .1
 شود.ح و سپس با ارائه شواهد عینی، آن ادعا تأیید می( یک ادعا مطر1

 شود.ای توصیف و سپس مطالعاتی که به نتایج متناقضی در خصوص آن یافته رسیدند، مطرح می( یافته2

 شوند.دهد، ذکر میای توصیف و سپس مطالعاتی که لزوم تغییر در تفسیر آن پدیده را نشان می( پدیده3

 ود.شبرانگیز بودن آن موضوع، نشان داده میدست آمده از تحقیقات علمی، دلیل مناقشهنگیز طرح شده و با ذکر شواهد عینی بهبرا( موضوعی مناقشه4

 ای که در پاراگراف دوم آمده است، عاملی که از سنجش آن به جأثیر متغیر اصلی مورد نظر پرداخته شده، کدام است؟در دو مطالعه .2

 ( داروی موردِ استفاده2  ( عامل افزاینده فشارخون1

 ( فشارخون4  ( زمان قطع دارو3

 که در پاراگراف دوم به آن اشاره شده است، کدام مورد بوده است؟« A»کاربرد داروی  .3

 ( تنظیم فشارخون2  های آنزیمی( مهارکننده1

 بخش( تسکین4  ( داروی بیهوشی3

 اند، کدام است؟مشخص شده ]4[و  ]3[، ]2[، ]1[های تبهترین محل برای قرار گرفتن  مله زیر در متن که با عالم .4

 «اما به هر حال، افزایش در میزان افت فشارخون، شدید نکود و یا نیاز به درمان با وازوپرسور رخ نداد.»

1 )]1[ 2 )]2[ 3 )]3[ 4 )]4[ 
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 درک مطلب دوم

جا که تواند مقدار آمیلوئید سررم ی رسررو  کرده در مغز را افزایش دهد. از آنمی« روی»کنند که در مورد عارضرره آلزایمر، برخی پژوهشررگران دیگر، فکر می

شدت کاهش می« روی»افزایش  صیه میدر رژیم غذایی، اعمال فکری بیماران مبتال به آلزایمر را به  شکان تو صرف مقادیر دهد، پز کنند که این بیماران، از م

ها های مغزی حیواناتی که به آنانجام گرفت، در سرررلول 1960هایی که در دهه خودداری کنند. در بررسررری« روی»گرم تر از نیاز روزانه پانزده میلیبیش

 هایی مشاهده گردید.آلومینیوم تزریق شد، مشابه مبتالیان به آلزایمر، کالفه

سرپرست بخش آسیب شکده پزشکی مونتدکتر دانیل پرل،  شهر نیویورک، مشناسی اعصا  در دان سایل هایی که توسط ودر بررسی»گوید: یسینایی، در 

تر گیری پیشرررفته انجام شررد، مشررخص شررد که غلظت آلومینیوم در بافت مغزی بیماران فوت شررده، در اثر بیماری آلزایمر، نسرربت به افراد دیگر بیشاندازه

 .«کند. اما سعی داریم بفهمیم که آیا واقعاً نقش فعالی دارد یا نهمیآید، یا در مغز چه دانیم که این آلومینیوم از کجا میما هنوز نمی»افزاید: وی می«. است

شمندان معتقدند این ست که بر اثر مرور زمان مغز را برخی از دان سیداتیو ا سیب اک ست، اهمیتی ندارد چرا که در نهایت، این آ که علت بیماری آلزایمر چی

سیژن می کند و در ایجاد این بیماری نقش دارد. وقتی کهمبتال می کند که به های ناپایداری تولید میسوزاند، این فرآیند، مولکولبدن برای تولید انرژی، اک

ی هادزدند تا خودشان را متعادل کنند و به این صورت، به تمام سلولهای سالم بدن میها را از مولکولها الکتروناند. این مولکولهای آزاد معروفنام رادیکال

سلولبدن، از جمله ب صدمه میه  سئول در تولید رادیکالهای مغزی  صرف الکلزنند. تعدادی از عوامل م سیگار و م شامل آلودگی هوا، دود  به  -های آزاد، 

ستم ست. دکتر برگ می -عبارتِ دیگر، زندگی در اواخر قرن بی ست که یکچه مرا وا میآن»گوید: ا سیداتیو اهمیت دارد، آن ا سیب اک از  یدارد تا فکر کنم آ

 «.یابدهای مغزی فزونی میترین عوامل خطرزای پیر شدن است. آسیب اکسیداتیو در پیری، بر اثر متابولیسم سلولاصلی

شگران راهدر حالی سکته مغزی را برایاند، ولی حداقل یک گروه تحقیق، اثر ویتامینهای متفاوتی را برای غلبه بر بیماری آلزایمر یافتهکه پژوه  ها در درمان 

سته سلولدرمان بیماری آلزایمر مفید دان سکته مغزی،  سیباند. در طی  سید گلوتاهای مغزی آ صبی به نام ا ماده  کنند. اینمیک را آزاد میدیده، یک ناقل ع

ی نیز ترکند و در نتیجه، اسرید گلوتامیک خطرناک بیشتری را تخریب میهای مغزی بیششرود که سرلولای میشریمیایی موجب بروز یک واکنش زنجیره

دارد. ها را از آثار سکته مغزی در امان نگه میآن های مغزی در آزمایشگاه، ظاهراًقرار دادن سلول Eشود. به گفته بعضی محققان، در معرضِ ویتامین آزاد می

با این «. های کشته شده توسط اسید گلوتامیک را کاهش می دهدهای مغزی اثر محافظتی دارد، یعنی سلول، واقعاً بر روی سلولEویتامین »ها معتقدند: آن

 مر وجود دارد.برای پیشگیری و درمان آلزای Eحال، یک مانع در راه استفاده از ویتامین 

 جری، موضوع پاراگراف ماقکلِ متن باشد؟جواند به احتمال بیشکدام مورد، می .5

 های صورت پذیرفته در خصوص آلزایمر( ارزیابی پژوهش1

 دهد.چه در مغز فرد مبتال به بیماری آلزایمر روی می( آن2

 نظران در با  علت بیماری آلزایمر( گمانه برخی از صاحب3

 افرادی که از دید محققین برای ابتال به آلزایمر مستعدتر هستند.( نوع 4

 های متن است؟یک از پاراگرافعکارت زیر، مناسب کدام .6

 «زند.در این بیماری، مغز زنگ می»

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

 از متن استنکاد کرد؟ جواننمیکدام مورد زیر را  .7

 توان جهت مقابله و پیشگیری از آلزایمر نیز بهره برد.شود، میفاده میهایی که برای درمان سکته مغزی است( از ویتامین1

 شود.ها تمام میدهند، این امر به ضرر آنهای سالم بدن الکترون از دست می( طبق یک فرضیه، وقتی سلول2

 خود دارند. ای ندارد، دلیلی نیز برای این باورگویند گشتن به دنبال عامل وقوع آلزایمر فایده( آنان که می3

 ( دکتر دانیل پرل، درباره نقش احتمالی آلومینیوم در ایجاد آلزایمر، نظری قطعی ندارد.4

 است؟ نجستهنویسنده متن، از کدام روش استداللی زیر، در بحث خود، بهره  .8

 ( توصیف فرآیند2  ( علیت و مثال1

 ها( توصیف زمانی پدیده4  ( توسل به منبع موثق3
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سوال راهنمایی: برای سخگویی به  شده، پا سوال مطرح  ست موقعیتی را که در هر  های این بخش، الزم ا

سپس گزینه سبای را که فکر میمورد ججزیه و جحلیل قرار دهید و  سخ منا سوال کنید پا جری برای آن 

ی تایجهای مطرح شده در هر سوال و ناست، انتخاب کنید. هر سوال را با دقت بخوانید و با جو ه به واقعیت

صحیح سخی را که  ست، پا ستنتای ا شده ولی قابل ا شده و بیان ن سد، انتخاب و دجر به نظر میکه بیان  ر ر

 پاسخنامه عالمت بزنید.
 

سیار بدیع است و چنان .9 ست، از نظر علمی ب سکون ا سینا که حرکت مقدم بر  که  جواند به رفع جناقضاجیچه مکنا قرار بگیرد، مینظریه ابن 

جر علم کمک کند. علم معاصر با همه پیشرفتش، هنوز مکتنی بر جقدم ها هستیم و در نتیجه، به پیشرفت سریعدر علوم مختلف شاهد آن

ضاً در مورد الکترون معتقدیم که یک سکون و ثانویه  ست، چون فر سکون «(rest mass)رست مس »بودن حرکت ا ، یعنی  رمی در حالِ 

صورات، باعث یک ست. یعنی، دارد و همین ج شده ا ست،  ستعمال علوم دقیقه و نظراجی علمی که اکنون حاکم ا صورات بعدی در ا سری ج

 ها نیست.ای دارد و قادر به حلّ اینریاضیات، جناقضات عمدههای علمی کنونی، چه در فیزیک و چه در نظریه

 به درستی، از متن فوق استنکاد کرد؟ جواننمیکدام مورد را 

 های فیزیک و ریاضیات، بیش از نظریات در علوم دیگر، دچار تناقض هستند.( نظریه1

 ای بسیار قابل تأمل است.( نظریه تقدم حرکت بر سکون، نظریه2

 ناقضات موجود در علم، ریشه در فرضی غلط دارند.( برخی ت3

 تر، پیشرفت کند.توانسته است با سرعت بیش( علم معاصر می4

جواند به ساخت کالژن، جرمیم افتادگی پلک، کاهش پف زیرِ چشم و ود دارد که می« A»سازی صورت، به نام طب یک جخصص برای  وان .10

ها، سرم و یا بوجاکس نیست. این درمان، همراه با درد زیاد ارد، اصالً نیازی به استفاده از کرمگونه موو سفت کردن چانه کمک کند. در این

 نمایند.کنند و با استفاده از این طب، بر پیری پوست صورت خود غلکه میاست، ولی مردم درد را جحمل می

 گیری متن فوق، بر کدام فرض استوار است؟نتیجه

 ها، سرم و یا بوتاکس، شاید به نتیجه بهتری ختم شود.نی جدید، همراه با استفاده از کرمکارگیری این روش درما( به1

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

 ( افتادگی پلک، پف زیرِ چشم و افتادگی پوست زیرِ چانه، از جمله عالئم پیری هستند.3

 پذیر نیستند.ی از مداواهای پزشکی، بدون تحمیل کمی درد به بیمار، امکان( بسیار4

سومین هفته اکتکر، جحت جأثیر افت دالر قرار گرفته، یک جحلیلدر حالی .11 سرمایهکه طال در  صادی و فعال بازار طال به  شد اقت گذاران گر ار

صورجی که ارزش دالر آمریکا با بین صیه کرده که حتی در  شود، به خرید طال ادامه دهند. به رغم افزایش ارزش افزایش روبهالمللی جو رو 

شته، به نظر میدالر آمریکا طی هفته سد قیمت طال همهای گذ شد. ججزیه و جواند عملکرد مثکت و امیدوارکنندهچنان میر شته با ای دا

المللی را دارد و حتی در صتتورت قکول در بازارهای بین دهد که طال هنوز قابلیت الزم برای ثکت عملکرد مثکت و قابلِها نشتتان میجحلیل

سرمایهافزایش ارزش دالر، می سیاری از  شرایط کنونی، مو ب نگرانی ب گذاران جوان به خرید طال ادامه داد. اگرچه کاهش قیمت طال در 

 رسد که ............... .المللی شده است، ولی به نظر میبین

 کند؟و ه،  ای خالی در متن فوق را کامل می جرینکدام مورد، به منطقی

 ( الاقل در آینده نزدیک، بازار دالر دچار تحول دیگری نگردد.1

 ( این نگرانی، تأثیری در روند خودتنظیمی قیمت دالر و طال نگذارد.2

 ( این وضعیت، موجب اقدامی عملی و کارآمد برای حل بحران نشود.3

 رو خواهد شد.تری روبهدت، با افزایش بیشمدت و بلندم( قیمت طال در میان4

های ورزشتتی مورد عالقه کنید، در دنکال کردن جیمهای کاری یا ورزش دور میهای ا تماعی، پروژهها، فعالیتاگر خودجان را از ستترگرمی .12

سرگرمی موردِ عالقه شواری روبهخود یا به یاد آوردن چگونگی جمام کردن یک  ستید و یا جان، با د خاطر جغییراجی که در حالِ رخ بهرو ه

 کنید، بدانید در آستانه ابتال به بیماری آلزایمر هستید.دادن است از ا تماعی بودن امتناع می

 کند؟گیری متن را جضعیف میکدام مورد، در صورجی که صحیح فرض شود، به بهترین و ه، نتیجه

 فاق نظر دارند.( پزشکان بر سر عالئم آغازین بیماری آلزایمر با هم ات1

 گردند، عالئم مشابهی دارند.هایی که به عملکرد مغز برمی( بسیاری از بیماری2

 راحتی از ابتال به آلزایمر جلوگیری کرد.توان بههای ذهنی، می( با انجام برخی فعالیت3

 انگارند.میآورند، وضعیت خود را طبیعی ( برخی از افرادی که به انزوا از خانواده و اجتماع روی می4

د پسند باشد جا افراهایی عامکم در الیهپسند است و مثالً با یک نمایشگاه نقاشی فرق دارد. فیلم باید دستِسینما در ذات خود، هنری عامه .13

ست می سینما معنای خود را از د صوالً هنر  صورت، ا ستِمختلف را  ذب کند. در غیر این  سینما، بحث خوبدهد. د و بد  کم در حوزه هنر 

ست. ارزشبودن فیلم با عام و خاص سند بودن آن متفاوت ا ساختاری آن اثر مرجکط گذاری یک فیلم، به مواردی همپ سجام روایی و  چون ان
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پسند طوری که فیلم خاصپسند خوب و ود دارد، همانگردد. فیلم عامپسند بودن اثر به موضوع یا عمق قالب آن برمیشود و عام و خاصمی

 شود.ساخته می بد هم

 گیری کرد؟جوان به درستی از متن، نتیجهکدام مورد زیر را می

 پسند بودن را هم رعایت کند.( یک فیلم خو ، فیلمی است که ناگزیر شرط عام1

 پسند بودن یک فیلم، ارتباط نزدیکی با انسجام روایی و ساختاری آن دارد.( عام2

 ر سینما، فیلمی خو  تلقی شود.پسندی وجود ندارد که در هن( فیلم عام3

 پسند بودن فیلم باید لحاظ شود.( در تعریف هنر سینما، متغیرِ عام4

افته جرین یها گفته شد که این قرص، جازهبه گروهی از افراد که دچار جشویش بودند، قرصی داده شد که جنها از شکر ساخته شده بود، ولی به آن .14

ضطراب  ضه ا شکی در درمان عار ستند بر علم پز صرف مرجب این قرص، جوان ست. در کمال جعجب، افراد این گروه، بعد از یک ماه م شویش ا و ج

 جشویش و اضطراب خود غلکه کنند.

 کند؟کدام مورد، در صورجی که صحیح فرض شود، به بهترین و ه، نتیجه جحقیق را جو یه می

شویششان پیدا شده باشد، چنان مسرور بودند که این شادی، باعث ترشح هورمونی در مغزشان که باالخره شاید درمانی برای ت( افراد گروه، با احساس این1

 داد.ها آرامش میشد که به آنمی

 ای برطرف شد.های شکر تا اندازه( افرادی که در این تحقیق شرکت کردند، دچار عارضه پایین بودن فشارخون بودند که این مشکل، با مصرف قرص2

 ها قرص تجویزی را مرتب، طبقِ دستور استفاده کردند.مادی که بیماران به گروه تحقیق داشتند، آن( نظر به اعت3

 ( احساس رضایت بیماران از حال خود، احساسی واقعی و نه احساسی ناشی از تلقین بود.4

ست که می .15 صمیم مهمی ا صمیم در آغاز یا ادامه نگهداری از حیوانات خانگی، ج ست با جو ه به ج صورت آثار مفید و زیانبای آور آن برای هر فرد 

ستان، از حیوان خانگی نگهداری میجقریکاً نیمی از خانواده گیرد. ضای خانواده ها این حیوانات را بهکنند. اغلب آنها در انگل ضوی از اع عنوان ع

صیه 70زنند که حدود دانند. برخی منابع جخمین میمی صاحکان حیوانات، جو صد از  مربود به رها کردن حیواناجی را که مو ب آلرژی در های در

شده،  دی نمیآن سالخورده، به دلیل اینها  سیاری از افراد  شدن یا نیاز به خدمات درمانی در مراکز ویژه، مجکور گیرند. ب ستری  که در صورت ب

ی فرد خصوص اگر با همسر فوت شدهحیوان خانگی، به مرگ یکورزند. به رها کردن حیوانشان هستند، از مرا عه کردن به این مراکز امتناع می

 جواند باعث استرس زیادی شود.نیز مرجکط بوده باشد یا در برقراری ارجکاطات ا تماعی فرد با دیگران جأثیر داشته باشد، می

 هد؟دها در متن خط کشیده شده است، به بهترین و ه، نشان میای را که زیرِ آنکدام مورد، رابطه دو  مله
 سازد که نویسنده معتقد است هر فرد، برای قضاوت درباره اعتبار ادعای جمله اول، الزم است به آن توجه کند.( جمله دوم، قیاسی را مطرح می1
 دهد.ای کلی است و جمله دوم، یکی از عواقب منفی آن را نشان می( جمله اول، صرفاً توصیه2
 خوانی دارد.چه در جمله اول آمده است، همخشی از آنای است که با ب( جمله دوم، ذکر نمونه3
   کند.( جمله اول، ادعای متن است که جمله دوم، با ذکر شرایطی خاص، آن ادعا را تعدیل می4
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 بخش سوم
 

سنجش قرار میراهنمایی:  شما مورد  سوالدر این بخش، جوانایی جحلیلی  سخ گیر د.  ها را با دقت بخوانید و پا

 پاسخنامه عالمت بزنید.صحیح را در 
 

 پاسخ دهید. 189جا  186های راهنمایی: با جو ه به اطالعات زیر، به سوال
 

سامی  صحنه میEو  A ،B ،C ،Dپنج بازیگر جئاجر به ا صکح و یک عصر به روی  برند. هر نمایش ، در یک روز خاص، دو نمایش متفاوت را یکی 

شود و صحنه شده، نقش خود را ا را کرده و یک دقیقه پس از ورود فرد بعدی، از صحنه خاری میشود که هر بازیگری که وارد طوری ا را می

ای، بیش از دو نفر روی صحنه نیستند. جرجیب ایفای نقش افراد در این دو نمایش صکح و عصر، هیچ ارجکاطی با یکدیگر إلی آخر. در هیچ لحظه

 کند:های زیر، پیروی میندارد و از محدودیت

 E ها، یک از نمایشدر هیچB  وD بیند.را در کنار خود، روی صحنه نمی 

  هنگام بازیAها ، در یکی از نمایشD  ،و در نمایش دیگرE شوند.وارد صحنه می 

  ،در هر دو نمایشD  وC .برای لحظاجی، با همدیگر روی صحنه هستند 

 نقش را در نمایش عصر بر عهده دارد.کند، اولین بازیگری که آخرین نقش را در نمایش صکح بازی می 
 

 شود، در نمایش عصر، لحظات پایانی بازی وی، چه کسی وارد صحنه شده است؟اولین نفری باشد که در نمایش صکح وارد صحنه می Cاگر  .16

1 )E  2 )D 

3 )B  4 )C.آخرین نمایش عصر را داشته است ، 

صحنه میDاگر  .17 صر وارد  شد که در نمایش ع صحنه در حال بازی بوده  Aشود، هنگام ورود ، دومین نفری با سی روی  صکح، چه ک در نمایش 

 است؟

1 )C 2 )B 3 )D 4 )E 

 چندمین نقش را در نمایش صکح بازی کرده است؟ Aوارد صحنه شده باشد،  E ،Cاگر در نمایش عصر، بعد از  .18

 ( چهارمین4 سومین( 3 ( دومین2 ( اولین1

صر،  .19 صکح و آخرین نفر ع شت نوبت بازی دیگر، نام بازیگر در چند نوبت، به Eاگر اولین نفر  شد، از ه شخص ایفای نقش کرده با طور قطع م

 شود؟می

1 )3 2 )4 3 )5 4 )6 
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 پاسخ دهید. 193جا  190های راهنمایی: با جو ه به اطالعات زیر، به سوال
 

و  6، 4، 2، به جرجیب، «پرداخت قکوض»و « انتقال و ه»، «برداشت پول»، «گرفتن مانده حساب»در یک دستگاه خودپرداز، چهار عملیات 

دهند، ، هر کدام فقط یکی از عملیات فوق را انجام میDو  A ،B ،Cدقیقه، چهار نفر به استتامی  20زمان برد. در مدتدقیقه زمان می 8

 دهند. اطالعات زیر، مو ود است:دو نفری، عملیات یکسانی انجام نمیطوری که هیچ به

  ،در دقیقه یازدهمA .پشت دستگاه در حالِ پرداخت قکض بوده است 

 C ،در دقیقه هفدهم، پشت دستگاه بوده است. نهانتقال و ه انجام داده است و  نه 

 Bاز پنج دقیقه طول کشیده است. جر، اولین فردی است که پشت دستگاه بوده و آخرین نفر، کارش کم 
 

 اگر در دقیقه هفتم، فردی در حالِ گرفتن مانده حساب باشد، در دقیقه پانزدهم، چه کسی و در حالِ انجام چه کاری بوده است؟ .20

1 )A- 2  پرداخت قبض )C- برداشت پول 

3 )D- 4  انتقال وجه )D- برداشت پول 

طور قطع دهند و زمان دقیق انجام آن کار، بهشد، در مورد چند نفر از چهار نفر، کاری که انجام می، برداشت پول انجام داده باDاگر نفر قکل از  .21

 شود؟مشخص می

 نفر 2( فقط 2  نفر 1( فقط 1

 ( هیچ فردی4  نفر 4( هر 3

 است؟  ایی دیگر، در کدام دقایق رخ دادههای افراد در دقیقه هشتم رخ داده باشد، دو  ابه اییاگر یکی از  ابه .22

 ( ششم و شانزدهم2  ( دهم و شانزدهم1

 ( چهاردهم و هجدهم4  ( دوازدهم و هجدهم3

 کارش را انجام داده است؟ Aزودجر از  Dدر چند حالت مختلف،  .23

 ( صفر4 1( 3 2( 2 3( 1
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 بخش چهارم

سوال ستعداد، از انواع مختلف  سهراهنمایی: این بخش از آزمون ا شامل مقای ستعداد های های کمی،  کمی، ا

شید به خاطر متفاوت بودن نوع  شته با ست. جو ه دا شده ا شکیل  سئله و ... ج ضیاجی، حل م عددی و ریا

ستورالعمل ویژهسوال ساس د سوال را برا سوال آمده های این بخش از آزمون، هر  سته  ای که در ابتدای هر د

 است، پاسخ دهید.

 

 ا به دقت بخوانید و  واب هر سوال را در پاسخنامه عالمت بزنید.ر 197جا  194های راهنمایی: هر کدام از سوال

 

 بین اعداد در هر کدام از اشکال زیر، ارجکاد خاص و یکسانی برقرار است. به  ای عالمت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟ .24

1 )4 
 

2 )6 
 

3 )8 
 

4 )10 

کیلوگرم چاق شتتود، وزنش نستتکت به وزن  20دهد که اگر پس از آن، کیلوگرم استتت، چند درصتتد باید وزنش را کاهش  80فردی که وزنش  .25

 درصد افزایش داشته باشد؟ 10اش، اولیه

1 )20 2 )18 3 )16 4 )15 

 14به  3نوشین و نسترن، هر کدام مقداری طال و نقره دارند، وزن طالی نوشین نسکت به وزن کل طال و نقره نسترن )برحسب گرم( به نسکت  .26

گرم نقره  25چنین وزن نقره نسترن، سه برابر وزن طالی نوشین است. اگر نوشین نوشین با وزن طالی نسترن برابر است. هماست. وزن نقره 

 جر از وی، طال دارد؟داشته باشد، نسترن چند گرم بیش

1 )25 2 )15 3 )10 4 )5 

 قسمتی از آن، هاشور خورده است؟ نهمربع است و  نهدر شکل زیر، چند مستطیل و ود دارد که  .27
 

1 )42 
 

2 )40 
 

3 )38 
 

4 )36 
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سوال  ستون 198راهنمایی:  ست، یکی در  شامل دو مقدار یا کمیت ا  ،«A » ستون مقادیر دو «. B»و دیگری در 

 کنید: ستون را با یکدیگر مقایسه کنید و با جو ه به دستورالعمل، پاسخ صحیح را به شرح زیر جعیین

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

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

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

 شده د ساس اطالعات داده  سوال، نتوان رابطهاگر برا ستون ر  جعیین نمود، « B»و « A»ای را بین مقادیر دو 

 را عالمت بزنید. 4در پاسخنامه گزینه 

 

 4ها برابر و مجموع سرمایه آن 7و  2کنند. پس از یک سال، سرمایه بهرام و رضا، به جرجیب، ، بهرام و رضا، کار مشابهی را آغاز می95در سال  .28

 شود.برابر می
 

A  B 

 برابر نسکت سرمایه بهرام به 10

 سرمایه رضا، در شروع کار

 برابر نسکت مجموع سرمایه دو 9 

 نفر به سرمایه بهرام، در شروع کار
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 پاسخ دهید. 200و  199های راهنمایی: با جو ه به اطالعات و نمودارهای زیر، به سوال
 

هستند. نسکت افراد باسواد به « C»و « A» ،«B»یکی از سه سطح مختلف آموزشی در یک شهرستان، افراد باسواد دارای مدرک جحصیلی در 

ستان، بی شهر شماره  1به  32سواد در این  ست. نمودار  شماره 1ا سطوح مختلف آموزش و نمودار  سواد در  صد افراد با ، جعداد افراد 2، در

 دهد. سواد در چهار منطقه این شهرستان را نشان میبی
 

 . درصد جعداد افراد باسواد در سطوح مختلف آموزش1نمودار شماره 
 

 
 

 سواد در چهار منطقه این شهرستان. جعداد افراد بی2نمودار شماره 
 

 
 

 هستند؟« C»چند نفر در این شهرستان، دارای مدرک جحصیلی در سطح آموزشی  .29

1 )1056 2 )1024 3 )528 4 )512 

 درصد از  معیت این شهرستان است؟ ، جقریکاً چند4سواد ساکن در منطقه افراد بی .30

1 )475/1 2 )325/1 3 )275/1 4 )125/1 
 


