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 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

ضعیت کلی فرد در کنار های مکمل، درمان سالمت و یا بهبود و شگیری یا درمان بیماری، ارتقای  ستند که جهت پی شفابخش ه سیعی از منابع  ستره و گ
سوم بهدرمان سازی بیشکار میهای مر شفا ستهروند. جهت  ست. به گونهتر، این نوع درمان در طبقات مختلفی د شده ا ای که در آخرین گزارش بندی 

های یدی درمان»، «های جسم، ذهن و روحدرمان»دسته، اعم از  6ها در قالب وی مرکز ملّی طب مکمل و جایگزین در آمریکا، این درمانارائه شده از س
سم صوالت طبیعی»، «و مبتنی بر ج ستم»، «درمانیانرژی»، «مح سنتیشفادهنده»و « های مراقبتسی شده« های  سیم  ست که تق اند. این در حالی ا

صاحب سته درمانطور کلی درمانبهنظران نیز برخی  سیم نمودههای مکمل را به دو د اند که در جوامع مختلف به وفور مورد های دارویی و غیردارویی تق
 گیرند.استفاده قرار می

ودک یک نفر، برخی از انواع ک 9نفر و از هر  4ای گزارش کردند که در کشوووور آمریکا، تقریباز از هر ده نفر بزرگسوووا ، بارنز و همکاران در مطالعه
ستفاده قرار میدرمان سی دهند. در یک مرور نظامهای مکمل را مورد ا ستفاده از این نوع درمان در یک  15گزارش در  51مند با برر شیوع ا شور،  ک
های اخیر، باالترین ارقام را ا خصوص در سدرصد متفاوت گزارش شده است. در این میان، کشورهای آسیایی به 76درصد تا  8/9ماهه، از  12دوره 

قاعده مستثنی نیست. طب مکمل و سنتی در ایران، قدمتی دیرینه به اندازه تاریخ تمدن بشری داشته که این  زاند. ایران نیز ابه خود اختصاص داده
ستارگانی هم سالمی و با طلوع  ستخوش تحوالت عمدهدر دوران تمدن ا شور، د سینا در تاریخ طب ک ست و از حدود چون ابن  شده ا دهه قبل  4ای 

 ]1[نیز، شاخه اصلی آن، تحت عنوان طب سنتی ایرانی و اسالمی در حا ِ گسترش است. 

شگامان و نظریهکارگیری درمانبه ست و از دیرباز مورد توجه پی ضوع جدیدی نی ستاری مو ست. های مکمل در پر ستاری بوده ا در  ]2[پردازان حرفه پر

، فلورانس نایتینگل روی مهیاسووازی شوورایی محیطی مناسووب برای بیماران تمکید نموده و در دهه اخیر نیز، جین واتسووون در ت وری خود با 1880دهه 

 ]3[نگری، مراقبت از جسم، ذهن و روح را مورد بحث قرار داده است. رویکرد کل

سبت به درمانگ 11مند با مطالعه ( در مروری نظام2015و چانگ ) چانگ ستاران ن های مکمل، گزارش کردند زارش پیرامون دانش، نگرش و عملکرد پر

شته و بینِ درصد پرستاران نسبت به درمان 4/66که  ستار ادغام درماندرصد آن 6/90درصد تا  3/56های مکمل، نگرش مثبت دا های مکمل ها نیز خوا

ضر، به دلیل اهمیت  سوم بودند. در حا ِ حا شورها، در بخشاین روشبا طب مر سی مقاطع مختلف ها، در برخی از ک های مختلف، نظیر تدوین برنامه در

 ]4[رشته پرستاری، به این موضوع توجه شده است. 

، رنظران به عواملی نظیر ارتقای کیفیت مراقبت از بیماهای مکمل، برخی صوواحبسوومت اسووتفاده از درماندر رابطه با علل گرایش حرفه پرسووتاری به 

در این  اند.مندی بیماران و بهبود فرآیند ارتباطی بینِ بیمار و پرسوتار اشواره کردهافزایش اسوتقال  عملکردی، گسوترش نقش پرسوتاران، جلب رضوایت

سنخیت درمان سی درمانارتباط، روی تجانس و  سا صو  ا شده و محققان عنوان کردند که ا ستاری تمکید  به  شباهتهای مکمل، بیهای مکمل و پر

 نگری است.پرستاری نیست و در هر دو بخش، پایه اصلی، کل

 ؟مقصود اصلی متن، کدام است .1
 بررسی گرایش پرستاران به نوعی خاص از درمان( 1

 نگر در جوامع مختلفهای کلتوجیه دالیل پایداری درمان( 2

 نگرهای کلواکاوی اقبا  فزاینده درمان و بهداشت عمومی به درمان( 3

 ها در میان جوامع و اقشار مختلف مردمنگر به لحاظ شیوع آنهای کله درمانمقایس( 4

 ؟های مکمل صادق استهای ذکر شده برای درمانبندیبراساس متن، کدام مورد در خصوص طکقه .2

 بندی در هر دو مورد، یکی است.مبنای طبقه( 1

 ها، از دیگری مستندتر است.بندییکی از طبقه( 2

 بندی است، در هر مورد، متفاوت است.طبقه چه موضوعآن( 3

 ها باور دارد.ها، گروهی مشخص است که ظاهراز به این نوع درمانبندیمنبع یکی از طبقه( 4

 ؟اند، کدام استمشخص شده ]4[و  ]3[، ]2[، ]1[های بهترین محل برای قرار گرفتن  مله زیر در متن که با عالمت .3

 «جر پرداخته شده است.ه مردم، در حرفه پرستاری، به این رویکرد مراقکتی، بیشاما امروزه با جغییر در ذائق»

1 )]1[ 2 )]2[ 3 )]3[ 4 )]4[ 
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 ؟به درستی، از متن استنکاد کرد جواننمیکدام مورد زیر را درباره درمان مکمل،  .4

 های مکمل باشد.درمانتواند بخشی از فرآیند درمان در ها میاستفاده از دارو جهت درمان بیماری( 1

 کند.ها تقویت میای است که خود، بستر الزم برای اجرای درمان مکمل را در آنماهیت کار یک پرستار، به گونه( 2

 اندرکاران تدوین آموزش پرستاری، به کارایی استفاده از این نوع نگرش درمانی باور دارند.در برخی جوامع، دست( 3

ستفاده از درما( 4 ستقال  عملکرد نزد کاربران آن، مین مکمل، تیغهترویج ا ضمن افزایش ا ست که  ضایتی کاذب در ای دو لبه ا سبب ایجاد ر تواند به نوعی 

 بیماران نیز شود.

 درک مطلب دوم

ین است قرار داد و آن، ا باالخره علم پزشکی به این سوا  فلسفی جالب سیصد ساله پاسخ داد. همواره باید یک نکته را در بررسی مسائل فلسفی مدّ نظر

شناختن و درک توسی دانشمندان،  ]در مرز[هایی هستند که کنند، آنکه سواالتی که ذهن متفکران را تا شامگاه )هنگام خواب( نیز به خود مشغو  می

صر و دوره شمندان در یک قدمی پی بردن به حقیقت آنای میدر هر ع شان، اندی شدن ستند که حتی در زمان مطرح  سواالتی ه شند. به بیان دیگر،  ها با

، بینِ دانشمندان «نور»الت مطرح شده درباره مرزها بود و شایان ذکر است که مسائل و مشک، نیوتن در حا ِ درنوردیدن این 17باشند. در اواخر سده می

سیار جنجا  سر زبانب شفای نابینایی،  ست که ویلیام مولینو خود را طی آن دوره، در مباحث مرتبی با  شده بود. پس جای تعجب نی داخت. ها انبرانگیز 

ست بگوییم آن هم به دلیل کوری همسرش در اثر ابتال به البته در مورد وی، مس له شخصی مطرح بود؛  یک نوع بیماری. او در ابتدا، این مشکل )بهتر ا

نگاری مکاتبه نمود. اما این سوا ، به صورت نامهحلی جهت بهبودی زنش( را به فردی سرشناس به اسم جان الک بهسوا  مطرح شده پیرامون یافتن راه

 کرد.برانگیز بود و خودنمایی میا موضوعی فلسفی بد  شد که برای صدها سا ، در بینِ مباحثات دانشمندان، جنج

سیر داده صرفاز از طریق لمس های حسی، باید از آن حس، تجربهالک بر این باور بود که هر فردی، جهت تف شخصی  شد. بنابراین، اگر  ای کسب کرده با

سام، برای مثا  مکعب، پی به ماهیت آن شد، باید بهکردن اج سته« ندید»طور جداگانه، از طریق ها برده با سم نیز پی ببرد. د شخیص آن ج از  ایبه ت

، با وی مخالف بودند. اما چه چیزی بینِ این مباحثات مفقود مانده بود؟ آن چیزی گرا، مانند گاتفرید الیبنیتزالخصوووص فیلسوووفان عقلفیلسوووفان، علی

 نبود جز وجود هر گونه شواهد تجربی ... .

دان در باشد. اما روند پیشرفت دانشمنینایی، خیلی دور از انتظار نیست. بنابراین خیلی مشکل الینحلی نمیواقعیت آن است که در قرن حاضر، شفای ناب

ستاد بینایی و علوم اعصاب محاسباتی دانشگاه ام« پراکاش»این زمینه، تا قبل از پروژه موسوم به  تی، پاوان سینها، مطرح شد، پیشرفت آیکه از سوی ا

، این پروژه باعث بازگشووت بینایی پنج کودک 2010و  2007های که هدفش برگرداندن بینایی به کودکان در هند بود. بینِ سووا  ایچندانی نکرد. پروژه

های ترتیب داده شووده برای این افراد ، در آزمون(lego)هایی مانند لگو ها، از بلوککه دچار اختال  دیداری بودند، در هند شوود. بعد از اعما  جراحی آن

های یکسان را باهم تطبیق دهند، سپس از طریق بینایی، مشخص شد که ها خواسته شد از طریق صرفاز حس المسه، بلوکاده کردند. در ابتدا از آناستف

شد بلوکی که قبالزاین کودکان، توانایی هر دو کار را دارند. اما هنگامی که به آن سایی ها گفته  شنا سه  که از  هاییلوکاش کرده بودند را با ببا حس الم

روع به طور، ششان بهبود چشمگیری یافت و همینراه دیدن به وجودشان پی برده بودند، تطبیق بدهند، به مشکل برخوردند. البته به مرور زمان، توانایی

 ها پی برده شد.که، به یک نکته طی این سا های بصری خود کردند. خالصه اینرشد و پرورش سایر توانایی

 ؟داردرا به بهترین و ه، بیان می 1د، نقش پاراگراف کدام مور .5

 ایجاد زمینه برای مطرح کردن بحث اصلی متن( 1

 طرح مشخص سوالی که متن به دنبا  پاسخ آن است.( 2

 دهد.های متفاوت به سوالی که متن در ادامه، جواب مشخصی به آن میمقایسه پاسخ( 3

 دهد.پاسخی است که متن به یک سوا  فلسفی مهم میی علمی که مبنای اشاره به یک یافته( 4

 ؟کند، کدام استیاد می« سوال فلسفی»عنوان سوالی که متن از آن، به .6

 چیزی به نام نابینایی حسی وجود دارد؟( 1

 کند، کدام است؟مرزی که علم را از فلسفه جدا می( 2

 کسب کرده باشیم؟ای باید از آن حس، تجربههای حسی، آیا برای تفسیر داده( 3

 ها هستیم؟هایی هستند که ما در آستانه رسیدن به پاسخ آندارند، به واقع همانآیا سواالتی که متفکران را به خود مشغو  می( 4

 ؟نظر نویسنده متن، به پاسخی که الک به پرسش متن داده است، کدام است .7

 تمیید مشروط( 4 تردید زیاد( 3 موافق( 2 مخالف( 1

 ؟های زیر، در متن و ود داردیک از سوالافی برای پاسخ به کداماطالعات ک .8

 قدر است؟نقش نیوتن در فراهم آوردن زمینه الزم برای پاسخ به سوا  متن چه( 1

 ها هستیم؟ی پاسخ به آنها پاسخی نداریم، سواالتی هستند که در آستانهآیا سواالت علمی که برای آن( 2

 قدر بوده است؟و رد و یا تمیید تجربی آن، حدوداز چه الک به سوالی که موضوع متن است ی زمانی بینِ پاسخفاصله( 3

سوم به ( 4 سه« پراکاش»آیا کودکانی که در پروژه مو سیت الم سنجش قرار مورد عمل جراحی قرار گرفتند، قبل از این عمل، از نظر برابری حسا شان، مورد 

  گرفتند؟



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97دکتری کنکور سواالت 

 بخش دوم

سوالراهنمایی: 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 ایجهای مطرح شده در هر سوال و نتاست، 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.
 

سریع و رو به گسترش کشورهای جوسعه حرکت در حوزه شاخص .9 شتی در کشورهای در حالِ جوسعه، در مقایسه با حرکت  های بهدا

ستالکیافته در این زمینه،  شتی ا شورها، به حوزه درمان بیش .پ سفانه در این ک صر شود. الکته دولتجر بها داده میمتأ ها جنها مق

 کنند.نیستند، بلکه خودِ مردم، به درمان، بیش از بهداشت جو ه می

 جوان به درستی از متن فوق، استنکاد کرد؟یک از موارد زیر را میکدام

شورهای در حاگر دولت( 1 شت بیش از درمان اهمیت بدهند، بدین ترتیب میهای ک سعه، به بهدا شتی ا ِ تو توانند مقدار قابلِ توجهی از کمبود بودجه بهدا

 خود را جبران کنند.

برجسته مقایسه توجه به حوزه بهداشت در کشورهای در حا ِ توسعه و کشورهای توسعه یافته، ضرورت ایجاد تعاد  جهانی در توجه به حوزه بهداشت را ( 2

 سازد.می

 تر به درمان هستند.ها در کشورهای در حا ِ توسعه، ناخواسته، تحت فشار افکار عمومی، مجبور به توجه بیشدولت( 3

 تر نیست.تر نباشد، کماهمیت بهداشت، اگر از اهمیت درمان بیش( 4

ا این سخن بیانگر این معن .«آمده است و پس دیواراول اندیشه وانگهی گفتار / پای بست »اید که گمان این بیت سعدی را شنیدهبی .10

گاه جصورات و جصدیقات؛ جصورات و جصدیقاجی که مستقیم یا غیرمستقیم، از بیرون، است که زبان، جر مان ذهن است و ذهن،  لوه

چه نو است؛ پس آن یعنی از  هان واقع گرفته شده است. این سخن هم بدان معنا است که ذهن، جر مان  هان واقع یا  هان بیرون

ست یا کهنه و آن ست و آنا ست یا غیرمدرن،  هان بیرون ا ست، به  هان بیرون و آنچه در آن قرار دارد، چه مدرن ا چه در آن ا

آید مدرن و پیشتترفته باشتتد، زبان، گزارشتتگر امری پیشتترفته و مدرن چه به ذهن میرود. اگر آنآید و ستتپس بر زبان میذهن می

مانده مانده باشتتد، طکعاز زبان هم گزارشتتگر امور غیرمدرن و واپسو واپسمدرن اموری غیرآید چه به ذهن میآن شتتود و اگرمی

ضاع و احوال و شود. میمی ست. جوانایی و ناجوانی زبان، جابع او سش، به دنکال جوانایی و قابلیت زبان ا شما در این پر دانم که ذهن 

زند و باید ماند و در ا میمانده، عقب میشود و در محیط عقبمحیط پیشرفته، پیشرفته میشرایطی است که در آن است. زبان در 

 محیط را جغییر داد جا زبان هم متحول شود.

 ؟گیری نهایی متن، کدام استفرض الزم برای درستی نتیجه

 سویه است.ارتباط بینِ واقعیت بیرون، ذهن و زبان، ارتباطی یک( 1

 حوالت زندگی اجتماعی بشر، مشخص و از پیش تعیین شده هستند.قوانین حاکم بر ت( 2

 توان مستقل از محیی بیرونی، ذهن را تغییر داد و موجبات دگرگونی زبان را فراهم آورد.می( 3

 های مختلف در جهان، نسبی است و هیچ زبانی از این لحاظ بر زبان دیگر، برتری ندارد.توانایی و ناتوانی زبان( 4

این کار عموماز با هدف جولید  .هدف مهندسی معکوس، استخرای دانش یا طراحی نهفته در یک محصول )کاال یا خدمت( استمعموالز  .11

جوان کاربردهای بستتیار متنوعی برای شتتود. طکیعتاز با جو ه به جعریف فوق، میمجدد آن محصتتول یا جحلیل آن محصتتول انجام می

کند و عملکرد خوبی کار میمانی که یک قطعه صتتنعتی، ملل گیربکس یا موجور، بهمهندستتی معکوس در نظر گرفت. برای ملال، ز

صفر، آن قطعه را به ا زای کوچک صمیم بگیرد به  ای طراحی از نقطه  شرکت جولیدی ج ست یک  جر جفکیک باالیی دارد، ممکن ا

 سازی کند ............... .کرده و هر  زء را جحلیل و مدل

 ؟کندجرین و ه،  ای خالی در متن فوق را کامل میمنطقیکدام مورد، به 

 تا به توانایی بازتولید آن قطعه، دست پیدا کند.( 1

 جویی قابلِ توجهی نماید.تا بتواند در وقت و هزینه، صرفه( 2

 و از این طریق، غیرمستقیم به رشد تکنولوژی کمک کند.( 3

  ر خدمت تولید قرار دهد.های رقیب خارج و دو علم را از انحصار شرکت( 4



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97دکتری کنکور سواالت 

شگاه نتایج مطالعه .12 شگران دان شان میانجام داده« A»ای که گروهی از پژوه شهاباند، ن نوردهای هایی که مریخسنگدهد که روی 

 ای و ود ندارد. بنابراین، مریخ به طرز غیرقابل جصوریزدگی، هیچ ردّ زنگانددر سطح سیاره سرخ یافته« فرصت»و « روح»دوقلوی 

 .ها سال به همین صورت بوده استخشک است و احتماالز برای میلیون

 ؟کندگیری مو ود در متن را به بهترین و ه، جضعیف میکدام مورد، در صورجی که صحیح فرض شود، نتیجه

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

 وتی ندارند.شرایی و نحوه فرآیندهای شیمیایی در زمین و مریخ، تفا( 2

 های حیات دست یابیم.نباید انتظار داشت که بتوانیم در کره مریخ به نشانه( 3

 دهند.اند، از دست مینورد، دقت خود را در انجام کاری که برای آن طراحی شدهدر شرایی غیرزمینی، تجهیزات موردِ استفاده در دو مریخ( 4

ها در شهرهای بزرگ شدن، وزن بسیار باالیی دارند که به همین منظور، استفاده از آن ناصر: خودروهای هیکریدی و برقی، به دلیل برقی .13

 .و پرشیب کاربرد ندارد

شدند، اما سوز و دیزلی نیز در سرباالیی با مشکل موا ه میمشکالت خاص خود را دارد. اولین خودروهای بنزینسامان: هر جکنولوژی  دید، 

 .این مشکل به مرور زمان برطرف شد

 ؟جوان به پاسخ سامان گرفتکدام ایراد زیر را می

 تر را برای تفهیم منظور خود، ذکر کرده است.ای عامکه ناصر با ماهیت مشکل آشنا نیست، نمونهبا فرض این( 1

 های خاص خود را داشته باشد.تواند ویژگیچون هر پدیده میاین مقایسه دقیق نیست، ( 2

 سری داد.تآمیز کرد و آن را به همه مشکالت عمیم مبالغهحل را تتوان یک راهنمی( 3

 ای نامرتبی آورده است.یک اصل کلی را بیان کرده و سپس نمونه( 4

سنتی را به کلی جغییر دادهموبایل .14 شمند، معادالت بازارهای  ستگاه موبایل اند. اکنون به ندرت میهای هو سی را یافت که یک د جوان ک

کنید که اگر شما هم کاال یا خدمتی عرضه می .چند ساعت از وقت روزانه خود را در حالِ استفاده از آن نکاشدهوشمند نداشته باشد و 

ر های ا تماعی فکویژه رسانهویژه برای  وانان و شیفتگان فناوری  ذاب است، وقت آن است که درباره شیوه جکلیغات در موبایل و بهبه

 انجام شد. 2014و  2013وش مرسدس بنز در سال کنید، دقیقاز همان کاری که برای فر

 ؟کندکدام مورد، در صورجی که صحیح فرض شود، به بهترین و ه، استدالل متن فوق را جقویت می

فی معرها، اسووتراتژی مدونی برای رقابت برای فروش کاال، به دلیل افزایش تولیدات متعدد دیگر، به سووادگی چند دهه قبل نیسووت و الزم اسووت شوورکت( 1

 محصوالت خود تدوین کنند.

 های جمعی، میزان سودآوریشان نسبت به قبل، کاهش یافته است.های سنتی بازاریابی، نظیر تبلیغات در رسانهروش( 2

 های اجتماعی نیز هستند.کنند، از کاربران شبکههای هوشمند استفاده میاکثریت قریب به اتفاق کسانی که از موبایل( 3

 جویند.بزرگ، عالوه بر استفاده از ابزارهای تبلیغاتی مدرن، هنوز از ابزارهای سنتی تبلیغات نیز بهره می هایشرکت( 4

ستمی .15 سیا ستی زندگی ملّی را جقویت جوان با  سالمت ا تماعی کمک کرد و ه ست در جنظیم روابط خانوادگی، به قدرت و  گذاری در

های آل ایرانی مورد جو ه قرار گیرد و ستتیاستتتعنوان خانواده ایدههایی بهچه ویژگی که خانواده بانمود. حال در عرصتته ا تماعی، این

ست که خانواده در گذار جاریخی در ایران با آن روبه ستلزم جو ه به جغییراجی ا شود، م ست. درک عمومی معطوف به آن جعیین  رو بوده ا

جر بوده و همواره آماده مند ایران نزدیکواده استتت که به واقعیت زمینهاین جحوالت و پذیرش آن، اولین قدم برای ارائه جعریفی از خان

های انتزاعی درباره آن، پردازیبازجعریف نیز باشتتد. نکته مهم این استتت که فاصتتله میان جغییرات در حالِ وقوع در خانواده با مفهوم

 از وضعیت خانواده داشت.گذاری، بتوان درک بهتری نظر سیاستویژه از نقطهبایست کم شود جا بهمی

 جری دارد؟خوانی بیشکدام سیاست، در صورجی که صحیح فرض شود، با جکیینی که از خانواده در متن ارائه شده است، هم
ی یابد تا خانواده تجلّای سووالم و قوی ایجاد شووود و بدین ترتیب این شوورایی جدید اجتماعی در نخسووت، عوامل ناهنجار اجتماعی برطرگ گردد تا جامعه( 1

 هستی زندگی ملّی نیز تقویت شود.

 آ ، با توجه به ارتباط آن با بافت اجتماعی جامعه کنونی ایران، شناخته شود و مبنای عمل قرار گیرد.های کلی خانواده ایدهشاخص( 2

 گذاری قرار گیرند.ک سیاستو سالم هستند، تعیین و مشخص شوند و مالآ  در تمامی جوامعی که قدرتمند های خانواده ایدهویژگی( 3

 آ  قرار بگیرد.ها مبنای تعریف خانواده ایدهآ  خانواده ایرانی در طی اعصار مختلف، تعیین و بهترین آنهای ایدهشاخص( 4

  



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97دکتری کنکور سواالت 

 بخش سوم
 

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

 صحیح را در پاسخنامه عالمت بزنید.
 

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

های زمانی از یکدیگر ) دا از هم(، وارد یک داروخانه شتتده و پس از گرفتن داروهای خود، با ، با فاصتتلهDو  A ،B ،Cهای چهار نفر به نام

صله های و محدودیت شود. اطالعاتی این چهار نفر، کسی از داروخانه  خاری نمیشوند. قکل از ورود همهداروخانه خاری میهای زمانی، از فا

 :زیر، مو ود است

 A  زودجر ازB شودشود، ولی هنگام خروی، دیرجر از وی خاری میوارد داروخانه می. 

 شود.داروخانه خاری می شود، سومین نفری است که ازاولین نفری که وارد داروخانه می 

 D اولین فرد وارد شده به داروخانه نیست و کسی که بالفاصله بعد از ،D شودشود، دقیقاز قکل از او از داروخانه خاری میوارد می. 

 ؟شود، چه کسی استشوند، سومین نفری که به داروخانه وارد میآخرین نفراجی باشند که از داروخانه خاری میBو  Aاگر  .16

1 )B 2 )C 3 )D 4 )A  وB توانند آخرین نفرات خارج شده از داروخانه باشند.نمی 

 ؟شوددومین فرد وارد شده به داروخانه باشد، چندمین نفری است که از داروخانه خاری می Cاگر  .17

 چهارمین( 4  سومین( 3 دومین( 2  اولین( 1

د زیر، لزوماز، در خصوص نام فرد و جرجیب ورود وی به داروخانه، صحیح ، کدام مورشودآخرین نفری باشد که از داروخانه خاری می Cاگر  .18

 ؟است

1 )A2  : اولین نفر )B3 : آخرین نفر )C4  : سومین نفر )Dدومین نفر : 

ده وارد شیک از افراد زیر، به جرجیب، سومین نفر اگر دومین نفر وارد شده به داروخانه، دومین نفر خاری شده از داروخانه نیز باشد، کدام .19

 ؟به داروخانه و سومین نفر خاری شده از داروخانه هستند

1 )D  وA  2 )B  وC 

3 )B  وA  4 )A  وC 
 

 پاسخ دهید. 193جا  190های راهنمایی: با جو ه به اطالعات زیر، به سوال
 

سامی  ست دو به دو با یکدیگر مناظره کرده و Dو  A ،B ،Cچهار نامزد انتخاباجی به ا شش مناظره، ، قرار ا برنامه جلویزیونی هر کدام از این 

شنکه جا پنج صوص نامزدها و برنامه مناظره آندر یکی از روزهای  شود. اطالعات زیر در خ ست شنکه )هر روز یک مناظره( پخش  ها در

 است:

 کننده در روز چهارشنکه، یکی از نامزدهای مناظرهA است. 

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

 C سخنان مناظره دیروزم را جکمیل کنمامیدوارم در مناظره فردا، »گوید: های خود میدر پایان یکی از مناظره». 

 ؟شنکه، بینِ کدام دو نامزد انجام خواهد شدانجام دهند، مناظره روز پنج Dو  Aاگر اولین مناظره )روز شنکه( را  .20

1 )A  وB  2 )A  وC 

3 )B  وD  4 )C  وD 

 ؟با چه کسی خواهد بود Bباشد، اولین مناظره  Dاش با ، آخرین مناظرهCاگر  .21

1 )A  2 )C 

3 )D  4 ) آخرین مناظرهCتواند با ، نمیD .باشد 

 ؟در روز دوشنکه باشد، عالوه بر چهارشنکه، وی در کدام روز نیز، مناظره خواهد داشت Aهای اگر یکی از مناظره .22

 شنبهسه( 2  شنبه پنج( 1

 شنبه( 4  شنبهیک( 3

 ؟شودطور قطع مشخص میکننده کدام روزها، بهباشد، نام هر دو مناظره Dی روز دوشنکه، اگر یک طرف مناظره .23

 شنبه و چهارشنبهسه( 2  شنبههارشنبه و پنجچ( 1

 شنبهدوشنبه و پنج( 4  شنبهدوشنبه و سه( 3
  



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97دکتری کنکور سواالت 

 بخش چهارم

سوالراهنمایی:  ستعداد، از انواع مختلف  سهاین بخش از آزمون ا شامل مقای ستعداد های کمی،  های 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.

 

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

 

 ارجکاد خاص و یکسانی برقرار است. رو،بینِ اعداد در هر کدام از اشکال روبه .24

 به  ای عالمت سوال، کدام عدد باید قرار گیرد؟
1 )2 

2 )8 

3 )9 

4 )12 

سن  .25 ساعت انجام می 20برای رنگ کردن یک اجاق، ح سه  صد از کار را در مدت  ست از کار میدر سپس محموددهد و د شد.  ک
2

3
از  

هر دو نفر مانده است، جوسط چه از کار در نهایت باقیکشد. هر آندهد و او نیز دست از کار میساعت انجام می 4ی کار را در ماندهباقی

 ؟باهم، در چه مدت انجام خواهد شد

 دقیقه 20ساعت و  1( 2  دقیقه 42( 1

 ساعت 2( 4  دقیقه 40ساعت و  1( 3

کاهش  %4افزایش و  %36، نسکت به سال قکل، به جرجیب، Yو  Xهای ، بیماران بخش96است. در سال  Y و Xبیمارستانی دارای دو بخش  .26

ستان با افزایش  سال  4یافته و در نتیجه، بیمار ست. در  صدی بیماران موا ه بوده ا صد از بیماران این Y، بیماران بخش 95در ، چند در

 ؟بیمارستان را جشکیل داده بود

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

، به سه قسمت جقسیم 7به  4به  1های و دیگری را به نسکت 5به  3به  2های کش کامالز مشابه در اختیار داریم. یکی را به نسکتدو خط .27

 ؟چینیم. نسکت طول جکه سوم به طول جکه چهارم، کدام استبندی را از کوچک به بزرگ، کنار هم میجکه از این جقسیم 6کنیم. می

1)
1

2
 2)

2

3
 3)

9

10
 4)

3

4
 

 
 

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

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

  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 » المت بزنید.را ع 3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه 

 سوال، نتوان رابطه شده در  ساس اطالعات داده  ستون اگر برا جعیین « B»و « A»ای را بین مقادیر دو 

 را عالمت بزنید. 4نمود، در پاسخنامه گزینه 

 

28. xشود.می 6درصدی، مضربی از  20و با کاهش  8درصدی، مضربی از  20جرین عدد طکیعی است که با افزایش ، کوچک 
 

«A»  «B» 

 مانده جقسیمباقی

x  8بر 

 مانده جقسیمباقی 

x  6بر 
 

  



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97دکتری کنکور سواالت 

 

 پاسخ دهید. 200و  199های راهنمایی: با جو ه به اطالعات و نمودارهای زیر، به سوال
 

 40پزشکی است. های بهداشت، پرستاری، پزشکی، پیراپزشکی و دندان، دارای دانشکده«A»دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

، درصد جعداد اعضای هیئت علمی هر دانشکده از مجموع اعضای هیئت علمی 1درصد از اعضای هیئت علمی این دانشگاه زن هستند. نمودار شماره 

 دهد.درصد جعداد اعضای هیئت علمی زن هر دانشکده از مجموع زنان عضو هیئت علمی این دانشگاه را نشان می، 2و نمودار شماره « A»دانشگاه 
 

 «A»اعضای هیئت علمی هر دانشکده، از مجموع اعضای هیئت علمی دانشگاه . درصد جعداد 1نمودار شماره 
 

 
 

 «A»درصد جعداد اعضای هیئت علمی زن هر دانشکده، از مجموع زنان عضو هیئت علمی دانشگاه . 2نمودار شماره 
 

 
 

 ؟از اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی، مرد هستندزن، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی باشند، چند نفر  9اگر  .29

1 )6 2 )18 3 )27 4 )35 
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 97 دکتری کنکور پاسخنامه تشریحی
 وزارت بهداشت

 



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 درک مطلب اولبخش اول: 

 (1گزینه ) .1

 .مداشته باشیویژه به جمله اول هر پاراگراف توجه باید  (Skimming)خواندن گذرا و کلی متنعالوه بر  «مقصود اصلی متن»انتخاب  جهتِ

تر در تر و واضحطور مشخصمطرح شده است. در پاراگراف سوم، چهارم و پنجم نیز به های مکملشد درمانرُمربوط به رقام در پاراگراف اول و دوم ، آمار و ا

شکلِ ستاریهای مکمل( درمان )درمان مورد این  شغل پر ست.  در  شده ا شده،ا توجه به ببحث  ضیحات داده  سنده را 1گزینه ) تو صلی نوی صود ا ( مق

 گیرد.دربرمی

 )درمان های مکمل(بررسی گرایش پرستاران به نوعی خاص از درمان :1گزینه 

 (4گزینه ) .2

 ؟های مکمل صادق استهای ذکر شده برای درمانبندیبراساس متن، کدام مورد در خصوص طبقه صورت سوال:

سوم ، متن انتخاب شددده من ی یکی از ...«و جایگزین در آمریکا  مکمل مرکز ملّی طبای که در آخرین گزارش ارائه شددده از سددوی به گونه» سطر 
رود مرکز ملّی انجام شده است، انتظار می ملّی طب مکملبندی از سوی مرکز جا که این شکل از ط قهدهد. از آنبندی اول( را نشان میها )ط قهبندیط قه

از متن برداشت  ( را می توان 4اند، بنابراین گزینه )د کردهی گسترش این شکل درمان ایجاهای مکمل اعتقاد داشته است که مرکزی براطب مکمل به درمان
 نمود.

 (3گزینه ) .3

ورت سوال، توجه به کلمات کلیدی، کلمات آغازین و فاعل جمله متن ارائه شده در دهی به این نوع سواالت ، خواندن متن داده شده در صبهترین شکل پاسخ

  ذدر متن است.های انتخاب شدهواندن جمالت ق ل از محلخصورت سوال و همچنین 

 «پرداخته شده است. تربیش ،به این رویکرد مراقبتیامروزه با تغییر در ذائقه مردم، در حرفه پرستاری،  اما» جمله صورت سوال:

 عبارت صورت سوال گذاریبرای جایدر متن های انتخاب شده بررسی محل 

[ ]1 ست که بخواهد راجیگذاری حذف میاین محل برای جای شده ا ستاری ن صالً وارد بحث درمان مکمل در پر سمت از متن ا به شود زیرا تا این ق
 رویکرد مراق تی مطل ی اضافه کند. 

[ ]2 ای به این شکل رویکرد اضافه کنیم. لب تازهبه رویکرد مراق تی صح ت نکرده است که بخواهیم مطتا این قسمت از متن راجی 

[ ]3  دهد. متن این مطلب را نگری مراق ت از جسددم، ذهن و روح را مورد بحث قرار می: جین واتسددون در تروری خود با رویکرد کل]3[ع ارت ق ل از

 تر پرداخته است. ل تغییر در ذائقه مردم در حرفه پرستاری، بیشنگری( به دلیکند که امروزه به این رویکرد )رویکرد کلاضافه می

[ ]4 ها در برخی از کشورها و تدوین برنامه درسی برای مقاطی مختلف محل مناسب نیست. متن ق ل از محل انتخاب شده در مورد اهمیت روش

 رشته پرستاری است و پیرامون رویکرد مراق تی نیست. 

 (4زینه )گ .4

 به درستی، از متن استنباط کرد؟ تواننمیکدام مورد زیر را درباره درمان مکمل،  صورت سوال:

 ها:بررسی گزینه

 ( ؛1گزینه)  2و  1»پاراگراف اول خطوط» روند.کار میهای مرسوم بههای مکمل ... در کنار درماندرمان ستفاده از درمان مرسوم را می توان به ا

 دارو جهت درمان تع یر کرد. 

 ( ؛2گزینه) پاراگراف پنجم آخرین خط نگری است؛ ش اهت به پرستاری نیست و در هر دو بخش، پایه اصلی، کلهای مکمل، بیاصول اساسی درمان

 باشد. های مکمل در پرستاری میهای مکمل و ایجاد زمینه الزم برای درمانیت یکسان کار پرستاری و درمانجمله فوق تأییده ادعای م نی بر ماه

 ( 3گزینه) 2؛ پاراگراف چهارم خط« شته ... نگرش مث تهای مکمل، درصد پرستاران نس ت به درمان 4/66گزارش کردند که شتن نگرش  دا دا

 توان به داشتن نگرش به کارایی این شکل درمانی تع یر کرد. مث ت را می

 ( 4گزینه)؛ پاراگراف پنجم «صاحب ضایتبرخی  ستاران، جذب ر سترش نقش پر ستقالل عملکردی، گ مندی بیماران و به ود نظران به افزایش ا

 « اند.و پرستار اشاره کردهفرآیند ارت اطی بین بیمار 

  



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 درک مطلب دومبخش اول: 

 (1گزینه ) .5

 « های حسی، باید حتماً از آن حس، تجربه کسب کرده باشیم یا لزومی ندارد؟آیا برای تفسیر داده»که است آن در خصوص  بحث اصلی متن

آغاز و در ادامه در « باالخره علم پزشکی به این سوال فلسفی جالب سیصد ساله پاسخ داد»جمله  متن با پردازیمحال به نقش پاراگراف اول در متن می

نه گزی پس مطرح گردیدهای هدف اصلی متن مقدمه پیرامون صرفاًاست و  شدهدر پاراگراف اول موضوع اصلی متن بیان ن امااین خصوص صح ت کرده است 

 شد.می با( بهترین نقش برای پاراگراف اول 1)

 ایجاد زمینه برای مطرح کردن بحث اصلی متن  :1گزینه 

 (3گزینه ) .6

سوال همان شاره شد  ق لی نیزطوری که در ابتدای پاسخ  ست که: هدف اصلی متنا سوال فلسفی جالب ا ید های حسی، باآیا برای تفسیر داده»، پاسخ به 

 « حتماً از آن حس، تجربه کسب کرده باشیم یا لزومی ندارد؟

 (2) گزینه .7

 باشد، دو دیدگاه وجود دارد:در پاسخ به سوال متن که هدف اصلی متن )نویسنده( می

ای کسب کرده باشد. بنابراین، اگر شخصی صرفاً از های حسی، باید از آن حس، تجربهالک بر این باور بود که هر فردی، جهت تفسیر داده: دیدگاه اول

ر دبه تشخیص آن جسم نیز پی ب رد.« دیدن»طور جداگانه، از طریق ها برده باشد، باید بهبه ماهیت آنطریق لمس کردن اجسام، برای مثال مکعب، پی 

 گرا مخالف چنین دیدگاهی بودند.الخصوص فیلسوفان عقلمقابل دیدگاه دوم علی

شاره کرده و نتیجه این آزمایش را دیدگاه نویسنده:  شاتی ا ستدر ادامه نویسنده در نوشته خود به آزمای ک نظر ال موافقکه نتایج آن  مد نظر قرار داده ا

 است.

 « سپس از طریق بینایی، مشخص شد که این کودکان، توانایی هر دو کار را دارند.» نتیجه آزمایش:

 

 

 (3گزینه ) .8

 ها:بررسی گزینه

 ( ؛1گزینه) ست و ارت اطی به میزا شناختن و درک ا ضوع نیوتن مثالی برای قرار گرفتن در مرز  سوال متن مو سخ به  ن فراهم آوردن زمینه الزم برای پا

 ندارد. 

 ( ؛2گزینه)  .پاسخی برای این سوال در متن وجود ندارد 

 ( ؛3گزینه) انتهای پاراگراف اول «سوال به موضوعی نگاری مکات ه نمود. اما این صورت نامهویلیام مولینو ... به فردی سرشناس به اسم جان الک به

سالفلسددفی بدل شددد که برای   »با توجه به اسددتفاده از افعال گذشددته  کردبرانگیز بود و خودنمایی می، در بین م احثات دانشددمندان، جنجالصدها 

سالتوان فهمید که می« کردمیخودنمایی  »و « بودبرانگیز جنجال سخ جان الک تا ر صدها  ست و از پا شیده ا سیدن به حقیقت و گفته جان الک طول ک

 وجود دارد. 3گویی به سوال گزینه بنابراین با توجه به اطالعات متن، اطالعات کافی برای پاسخ

 قدر بوده است؟ی زمانی بینِ پاسخ الک به سوالی که موضوع متن است و رد و یا تأیید تجربی آن، حدوداً چهفاصله :3گزینه 

 ( ؛4گزینه)  ای نشده است. اشاره« پراکاش»در متن به شرایط ق ل از عمل جراحی کودکان در پروژه 

  



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 بخش دوم: منطقی

 (4گزینه ) .9

 پشتی است.های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته الکشاخصحرکت در حوزه  :متنخالصه 
 

 علت این اتفاق
 

 دولت

 (کنندخود مردم )به درمان، بیش از بهداشت توجه می
 

 ها:بررسی گزینه

 ( ؛1گزینه) .بحث بودجه دولت خارج از متن است 

 ( ؛ 2گزینه) ای در متن ندارد.قرینهبرای این گزینه 

 ( ؛3گزینه) ِردم و ما در متن ارت اطی بین این دو عامل مشددداهده های بهداشدددتی دو مورد اسدددت، دولت و خود مندی حرکت در حوزه شددداخصکُ علت

 باشد. خاطر فشار مردم میتوان استن اط کرد که علت توجه دولت به درمان بیش از بهداشت بهکنیم. پس نمینمی

 ( ؛4گزینه) شددوداهمیت داده میاز حوزه بهداشددت  تردرمان بیشمتأسددفانه در این کشددورها، به حوزه »با توجه به ع ارت» بنابراین می توان نتیجه

 تر نیست. تر ن اشد، کماهمیت بهداشت، اگر از اهمیت درمان بیش گرفت،

 (1گزینه ) .10

 اند از:تر نیز گفته شد، اجزای متن استدالل معموالً ع ارتطور که پیشهمان تذکر:

 گیرینتیجه(4یا منطق؛ ) ساختار(3)؛ فرض(پنهان )پیش مفرضات(2؛ )های بیان شده )آشکار(مفروضات یا واقعیت(1)

 گیرند. شوند اما جهت رسیدن به نتیجه استدالل مورد استفاده قرار میمفروضات و مقدماتی هستند که بیان نمی مفروض پنهان تذکر:

  فرض )مفروض پنهان( متن استدالل است.منظور یافتن پیش گیری استدالل بر کدام فرضیه بنا نهاده شده است در واقیشود نتیجهزمانی که عنوان میتذکر: 

 

 گیری نهایی متن، کدام است؟فرض الزم برای درستی نتیجه صورت سوال:

 زبان، ترجمان ذهن است و ذهن ترجمان جهان واقی یا جهان بیرون است مفروضات آشکار:

 باید محیط را تغییر داد تا زبان هم متحول شود. نتیجه نهایی متن:

ست فرض پیشبنابراین  ستدالل آن ست و همواره از بیرون )جوامی( به ذهن و زبان، ارت اط یکبه ع ارتی ارت اط که ارت اط بین واقعیت بیرون و  ا سویه ا

 تواند برقرار باشد.زبان برقرار است و هیچ وقت عکس این حالت نمی

 
 یادآوری:

 ل:گویی به سواالت یافتن مفروض پنهان استدالروش پاسخ

 اضافه کردن مفروض پنهان به متن استدالل روش اول:

طور دقیق مشخص نمایید و به سپس با ( نتیجه استدالل را به2( مفروضات آشکار و )1بایست ابتدا )گویی به سواالت مفروض پنهان حتماً و حتماً میجهت پاسخ

 ید:های زیر مفروض پنهان استدالل )گزینه درست( را تشخیص دهیکی از روش

باشد با اضافه کردن آن به متن استدالل نتیجه متن قابل جا که مفروض پنهان استدالل حلقه واسط بین مفروضات آشکار و نتیجه استدالل میاز آن روش اول:

 کنیم:شود به ع ارتی با استفاده از مدل زیر مفروض پنهان را پیدا میتر و باورپذیرتر میفهم

 مفروض آشکار  استدالل )ادعا( نتیجه
 

رساند بنابراین در سواالت مفروض پنهان مشخص کردن نتیجه استدالل عالوه مفروض پنهان ما را به نتیجه میهای بیان شده )مفروضات آشکار( بهیعنی واقعیت

 بسیار مهم است. 

حت توانید از صمی ...............«چون ............... بنابراین »ن مفروض پنهان و نتیجه در قالب صورت تکنیک زیر با قرار دادبعد از انتخاب گزینه درست به نکته:

 جواب خود مطمرن شوید. 

 «نتیجه متن استدالل بنابراین گزینه انتخاب چون»

 سازی(. باشد )تکنیک معکوسمیای که نتیجه استدالل را تضعیف کند جواب تست کنیم، گزینه معکوس شدهها را معکوس میگزینه روش دوم:

 شود.فرض( مقدماتی است که جهت رسیدن به نتیجه از آن استفاده شده است لذا با رد آن نتیجه نیز تضعیف میبه ع ارتی مفروض پنهان )پیش
 


 +مفروض پنهان 



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 (1گزینه ) .11

ستدالل: صول )کاال یا خد» متن ا ستخراج دانش یا طراحی نهفته در یک مح سی معکوس، ا ست. این کار عموماً معموالً هدف مهند تولید با هدف مت( ا

 .«سازی کند ............... شود. برای مثال........ و هر جزء را تحلیل و مدلانجام می تحلیل آن محصولیا  مجدد آن محصول
 

سی معکوس» صول  هدف مهند ستخراج دانش یا طراحی نهفته در یک مح ست.هدف تولید مجد برایا صول ا ای نمونهنیز در ادامه  د آن مح

 ذکر شده است.برای مهندسی معکوس

 ...«کند  سازیتحلیل و مدلتر تفکیک کرده و هر جزء را آن قطعه را به اجزای کوچک»... 

 باشد.مناسب برای ادامه میای ( گزینه1گزینه )بنابراین  نیز ذکر شود. تولید مجددو با توجه تحلیل هر جزء حال می توان بحث متن با توجه به 

 ، دست پیدا کند.آن قطعه بازتولیدتا به توانایی : 1گزینه 

 (4گزینه ) .12

 «کند؟گیری موجود در متن را به بهترین وجه، تضعیف میکدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، نتیجه» صورت سوال:
شگاه » خالصه متن: شان می« A»نتایج پژوهشگران دان سرخ هیچ رد زنگسنگشهابدهد که روی ن سیاره  ای وجود ندارد، بنابراین مریخ زدگیهای سطح 

 «.خشک بوده است

 ( ؛4گزینه)  ًشرایط غیرزمینی )مثال شاتدر  ست می سیاره مریخ که آزمای صورت گرفته( تجهیزات دقت خود را از د ستد ندهروی آن   بنابراین ممکن ا

 گیریدیگر برای نتیجه )علت(دلیل ه ن ود آب و خشک بودن مریخنَ باشد و تجهیزات ی کارای مشکلای زدگیزنگعدم مشاهده علت 

 (2گزینه ) .13

 توان به پاسخ سامان گرفت؟کدام ایراد زیر را می صورت سوال:

 خودروهای هی ریدی و برقی به دلیل وزن باال در شهرهای بزرگ و پرشیب کاربرد ندارد. ناصر:

شدند، اما این مشکل به سوز و دیزلی نیز در سرباالیی با مشکل مواجه میهر تکنولوژی جدید، مشکالت خاص خود را دارد، اولین خودروهای بنزین مان:سا

 مرور زمان برطرف شد.

 گرفتن ایراد از پاسخ سامان:

 ها:بررسی گزینه

 ( ؛1گزینه)  در حالیکه این گزینه نقدی به پاسخ سامان نیست.هستیم  آنو به نوعی تضعیف  پاسخ سامانایراد ما به دن ال 

 ( ؛2گزینه) های خاص خود را داشته باشد.تواند ویژگیتوان این ایراد را به پاسخ سامان گرفت که این مقایسه دقیق نیست، چون هر پدیده میمی 

توان گفت در زمان قدیم که مشکالت ترافیکی و میاصی را دارد، بعنوان مثال ط به خود مشکالت و ویژگی های خهر پدیده و رویداد در زمان مربوع ارتی به 
ه این خودروهای جدید امروزی نیز کبرسند اما آل های بنزینی و دیزلی سنگین توانسته تردد کنند تا روز به روز پیشرفت و به حالت ایدهامثالهم ن ود ماشین

 مشکالت مربوطه غل ه کنند.توانند در شرایط کنونی بر مینمشکل را دارند 

 

 ( ؛ 3گزینه)!!!.در پاسخ سامان راه حلی ارائه نشده است 

 ( ؛ 4گزینه)!!!.در پاسخ سامان یک اصل کلی بیان نشده است 

 

 (3گزینه ) .14

 کند؟کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، به بهترین وجه، استدالل متن فوق را تقویت می صورت سوال:

توان کسی را یافت که یک دستگاه هوشمند نداشته باشد و چند ساعت از ندرت میهای اجتماعی باشید چون بهبه فکر ت لیغ در ش که» :استداللمتن 

 «وقت خود را در حال استفاده از آن ن اشد.
 

ستدالل بدیگونه متن  شمند کرده که باا ستگاه هو ستند  توجه اینکه افراد دارای حداقل یک د ست می ببنابراین  ه رد؛ به کش که های اجتماعی ت لیغ در ای

گزینه  که همان« های اجتماعی نیز هستندکنند، از کاربران ش کههای هوشمند استفاده میکسانی که از موبایل»ع ارتی گوینده دارای این پیش فرض است 

 است. 

 ( ؛3گزینه) های اجتماعی نیز هستند.کنند، از کاربران ش کههای هوشمند استفاده میاکثریت قریب به اتفاق کسانی که از موبایل 

 موجب تقویت استدالل می شود. همانطور که می دانید تائید مفروض پنهان استداللتدکر: 

  



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 یادآوری:

 یاستدالل استنتاج یتتقو یهاروش 

 بیان مفروض پنهان استدالل -1

 بیان مثال تأییدکننده -2

 بیان دیگر نتیجه استدالل -3

 یلی دیگر برای توجیه نتیجه استدالل و یا تقویت مفروضات آشکار استداللارائه دال -4

 

 (2گزینه ) .15

 تری دارد؟خوانی بیشکدام سیاست، در صورتی که صحیح فرض شود، با ت یینی که از خانواده در متن ارائه شده است، هم صورت سوال:

 ها:بررسی گزینه

 ( ؛ بحثی از برطرف کردن ناهنجار اجت1گزینه) .ماعی نداشت 

 ( ؛ 2گزینه) متن همخوانی دارد. 5تا  2این گزینه کامال با خطوط 

 ( ؛ مقایسه3گزینه) .ای بین جوامی مختلف صورت نگرفته است 

 ( شاخص4گزینه شود و تغییر و تحول موجود با خانواده کنونی درک و پآل ایرانی میهای ایده(؛ ط ق متن  شوبایست طی اعصار مختلف تعیین  د ذیرش 

 که بهترین آن م نای عمل قرار گیرد. نه این

  



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 بخش سوم: تحلیلی اول

صله زمانی بودهچون ورودها و خروج شدهاند لذا هیچ دو نفری همها با فا سی زمان با هم وارد و یا خارج ن اند. از طرفی چون ق ل از ورود همه این چهار نفر، ک

 نفر به ترتی ی دیگر از داروخانه خارج خواهند شد. 4نفر به نوبت وارد داروخانه شده و سپس این  4ا شود بنابراین ابتداز داروخانه خارج نمی

 برای حل این سوال جدولی مطابق زیر رسم خواهیم کرد.

 هاحالت 

ن
شد

د 
وار

 

  اول

  دوم

  سوم

  چهارم

ن
شد

ج 
ار

خ
 

  اول

  دوم

  سوم

  چهارم

سوم این فرد داروخانه می در مورد اولین نفری که وارد شرط  شود وارد داروخانه می Bزودتر از  Aنخواهد بود. از طرفی چون  Dشود باید گفت که مطابق 

 حالت رخ خواهد داد. 2هم نخواهد بود. بنابراین  Bپس نفر اول واردشونده 

 است. Aشونده به داروخانه ( نفر اول وارد1حالت 

 است. Cروخانه ( نفر اول واردشونده به دا2حالت 

سی بیش صورت جداگانه به برر سی دو حالت باال به  ضیات میق ل از برر شرط دوم اولین نفری که وارد داروخانه میپردازیم. میتر فر شود، دانیم که ط ق 

 شونده نیز تعیین خواهد شد.باال عمالً نفر سوم خارج شود. لذا پس از تفکیک سوال به دو حالتسومین نفری است که از داروخانه خارج می

ست زیرا  Aشود باید گفت، وی قطعاً در مورد نفر چهارم که وارد می ست و  Bق ل از  Aنی شده ا شود در نتیجه  Aباید بعد از  Bوارد  تواند نمی Aوارد 

نیز نخواهد  Dشونده قطعاً وارد شده باشد لذا نفر چهارم وارد Dد از شونده باشد. از طرفی چون ط ق شرط سوم حتما کسی هست که بعآخرین نفر وارد

 . Cاست یا  Bدانیم نفر آخر وارد شوند یا بود. در مجموع می

شود بنابراین نفر اول خارج Dدر مورد خروج افراد باید گفت که چون همواره ق ل از  ست و چون  Dشونده قطعاً کسی هست که از داروخانه خارج  هم  Aنی

 است. Cیا  Bشونده نیست. در نتیجه نفر اول خارج هم Aخارج شود، نفر اول خارج شوند  Bباید بعد از 

 اطالعات باال را در جدول اثر خواهیم داد.

 هاحالت 

ن
شد

د 
وار

 

 Cیا  A اول

  دوم

  سوم

 Cیا  B چهارم

ن
شد

ج 
ار

خ
 

 Cیا  B اول

  دوم

 Cیا  A سوم

  چهارم
 

شود، دقیقاً ق ل از وارد می Dاست. ط ق شرط سوم کسی که بالفاصله بعد از  Aاست. پس نفر سوم خروجی هم  Aشونده به داروخانه نفر اول وارد (1حالت 

صله بعد از  Aشود. چون او از داروخانه خارج می ست پس قطعاً فردی که بالفا شده ا سی که دقیقاً Aشود وارد می Dنفر اول وارد  ست لذا ک  Dق ل از  نی

ست. در نتیجه  Aشود خارج می صله بعد از  Dنی شود. پس در حالت  Aن اید بالفا ست. چون  Dشونده چهارمین فرد خارج 1خارج   Bباید دیرتر از  Aنی

شود و  سومین فرد خارج Aخارج  شوند قطعاً نیز  ست بنابراین نفر چهارم خارج  ست و لذا نفر چهارمی که از دا Bشونده ا ست نیز نی شده ا  Cروخانه خارج 

شددونده قرار گرفت به ناچار نفر اول نیز در جایگاه نفر چهارم خارج Cیک نفرشددان اسددت و  Cو  Bشددونده از بین اسددت. به همین ترتیب چون نفر اول خارج

اقی مانده است. ط ق شرط سوم کسی که های اول و دوم ارضا شده است و تنها شرط سه باست. تا کنون شرط Dشونده نیز و نفر دوم خارج Bشونده خارج

صله بعد از  ست  Bشود از داروخانه خارج می Dشخصی که دقیقاً ق ل از  1شود. چون در حالت شود، دقیقاً ق ل از او از داروخانه خارج میوارد می Dبالفا ا

صله بعد از  صی که بالفا شخ شرطی که Bشود نیز همان وارد داروخانه می Dپس  ست. پس تنها  ست که  ا شود این ا ضا  صله بعد از  Bباید ار وارد  Dبالفا

 شود که برای این امر خود دوحالت وجود دارد.داروخانه شود. دیده می

  



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 توجه کنید:زیر جدول در  2-1و  1-1دو حالت به 

 2حالت  2-1حالت  1-1حالت  

ن
شد

د 
وار

 

 A A C اول

  D C دوم

  B D سوم

 Cیا  C B B چهارم

شد
ج 

ار
خ

 ن

 Cیا  B B B اول

  D D دوم

 Cیا  A A A سوم

  C C چهارم
 

 برای تکمیل حالت دوم نیز می توان گفت:

شونده به داروخانه  (2حالت  سوم خروجی هم  Cنفر اول وارد ست. پس نفر  ست. Cا شد و  Cو  Bاز طرفی چون نفر چهارم ورودی بین  ا اول  Cباید یکی با

 باشد.می Bشونده نیز خواهد بود. با استدالل مشابه نفر اول خارج Bشونده وارد وارد شده است پس نفر چهارم

ست پس قطعاً  Bچون  شده ا ست پس این Bشود و از طرفی چون وارد می Bق ل از  Aنفر آخر وارد  شده ا ست که خارج  خارج  Bبعد از  Aکه نفر اولی ا

، سومین Cکه مطابق شرط دوم اولین نفری که وارد داروخانه شده است یعنی است. به دلیل این شده است نیز محقق گشته است. پس شرط اول ارضا شده

 نفری است که از داروخانه خارج شده است، بنابراین این شرط نیز ارضا شده است. 

که تنها دو جایگاه برای نابراین و با توجه به اینشود بوارد می Dاز داروخانه خارج شده است، بالفاصله بعد از  Dمطابق شرط سه چون کسی که دقیقاً ق ل از 

 Dبالفاصله بعد از  Cو یا  Bشوند، آنگاه باید یا خارج می Dق ل از  Cو یا  Bها قرار گیرد، یا وجود دارد ) دوم و چهارم( و اگر در یکی از این جایگاه Dخروج 

وارد شده  Dبالفاصله بعد از  Bوارد شده است پس در واقی  Dفردی باشد که بالفاصله بعد از  تواند هماناول وارد شده است بنابراین نمی Cوارد شوند. چون 

شود شونده تعیین میشونده و نفر سوم واردعنوان نفر دوم خارجبه Dخارج شده است(. در نتیجه  Bدقیقاً یعد از  Dخارج شده است )یعنی  Dو دقیقاً ق ل از 

 شونده است.ونده و نفر چهارم خارجشنیز نفر دوم وارد Aو 

 نتایج به صورت زیر است:
 

 2حالت  2-1حالت  1-1حالت  

ن
شد

د 
وار

 

 A A C اول

 D C A دوم

 B D D سوم

 C B B چهارم

ن
شد

ج 
ار

خ
 

 B B B اول

 D D D دوم

 A A C سوم

 C C A چهارم
 

 حالت باال وجود دارد. 3بنابراین 

 کنیم:سواالت زیر را حل میبا توجه به این سه حالت 

 (4گزینه ) .16
 شوند.آخرین نفراتی باشند که از داروخانه خارج می Bو  Aبا توجه به سه حالت ممکن، امکان ندارد 

 (4گزینه ) .17
 افتد.اتفاق می 2-1حالت 

 (1گزینه ) .18
 است. 2-1و حالت  1-1حالت 

 (3گزینه ) .19
 اتفاق افتاده است. 1-1حالت 

  



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 بخش سوم: تحلیلی دوم

نامزد حضور خواهند داشت.  2مناظره برگزار شود که در هر مناظره  6بخواهند دو به دو با یکدیگر مناظره کنند، باید  Dو  Cو  Bو  Aنامزد  4صورتی که  در
 اند از: مناظره ع ارت 6بار )هر بار با یکی از سه نامزد دیگر( مناظره خواهد کرد. لذا  3هر نامزد 

A-B 
A-C 
A-D 
B-C 
B-D 
C-D 

 اند از: چون هر روز تنها یک مناظره وجود خواهد داشت لذا برای برگزاری شش مناظره باید شش روز وجود داشته باشند که این شش روز ع ارت
 پنج شن ه -چهارشن ه -شن هسه -دوشن ه -شن هیک -شن ه

 نویسیم: برای حل این سوال جدولی مطابق زیر رسم کرده و حاالت مختلف را در آن می
 

 هاحالت روز هفته
   شن ه

   شن هیک
   دوشن ه

   شن هسه
   چهارشن ه

   شن هپنج
 

 دهیم: کننده در روز چهارشن ه است. این شرط را اثر مییکی از نامزدهای مناظره Aط ق شرط اول 
 

 هاحالت روز هفته
   شن ه

   شن هیک
   دوشن ه

   شن هسه
  A چهارشن ه

   شن هپنج

شرط دوم  شته با یک نفر مناظره می Bاش بزند که هر بار که تواند آن حرف را در هر مناظرهتنها زمانی می Bط ق  شخص روز ق ل نیز مناظره دا کند، آن 

شد. بنابراین هر روز که  ست. از طرفی چون هر روز که  Bبا شته ا  Bظره کرده و رقیب با کسی منا Bبا کسی مناظره کند، آن شخص روز ق ل نیز مناظره دا

شته و قطعاً رقیب وی  شد، لذا نمی Bروز ق ل نیز مناظره دا شد. از طرفی چون همواره ق ل از هر مناظره  Bتواند با شته با  Bباید یک روز در میان مناظره دا

شن ه خواهد بود. این شن ه و پنجشن ه و سهدر روز شن ه مناظره نداشته و روزهای مناظره وی بدین ترتیب روزهای یک Bای صورت گرفته است پس مناظره

 شرط را در جدول اثر خواهیم داد.
 

 هاحالت روز هفته

   شن ه

  B شن هیک

   دوشن ه

  B شن هسه

  A چهارشن ه

  B شن هپنج
 

در سه روز متوالی  Cلذا مشخص است که  مناظره کرده، دیروز و فردای آن روز را هم مناظره داشته است. Cط ق شرط سوم مشخص است که در روزی که 

فقط یک بار مناظره کند بنابراین تنها دو حالت برای این سه روز متوالی وجود دارد. این دو  Bبا  Cای باشند که گونهمناظره دارد. این سه روز متوالی باید به

 اند از: حالت ع ارت

 دوشن ه -شن هیک -شن ه حالت اول:

 چهارشن ه -شن هسه -دوشن ه حالت دوم:

 Bبا  Cشن ه، چهارشن ه و پنج شن ه باشند، آنگاه باید شن ه و یا سهشن ه، دوشن ه و سهدر آن روزها مناظره دارد یک Cدقت شود اگر سه روز متوالی که 

 پذیر نیست.دوبار مناظره کند که این امکان
  



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 دو حالت باال را در جدول نشان خواهیم داد: 
 

 2حالت  1حالت  روز هفته

 C    شن ه

 B  B C شن هیک

 C  C  دوشن ه

  B C B شن هسه

  A C A چهارشن ه

  B  B شن هپنج
 

 هر کدام سه بار وجود دارند. Cو  Bرا قرار دهیم زیرا  Dو سه بار  Aبرای پر کردن هر حالت از جدول باال باید دو بار 

شن ه و چهارشن ه در روزهای سه Cبا هم مناظره کنند.  Dو  Aرای پر کردن جدول لذا در روز شن ه باید استفاده کنیم ب Dو  Aچون تنها باید از  (1حالت 

شددن ه و در روزهای یک Bاسددت. تنها جاهای خالی مربوط به رق ای  Dدر مناظره روز دوشددن ه قطعاً  Cمناظره کرده اسددت لذا رقیب  Bو  Aبه ترتیب با 

باید در روز ق ل نیز مناظره  Bهر رقیب  2اسددت. ط ق شددرط  Dدر واقی  Bباشددد و روز دیگر رقیب Aباید  Bن دو روز رقیب شددن ه اسددت. در یکی از ایپنج

شن ه  شد و چون در روز چهار شته با شن ه قطعا یا  Bبا هم مناظره دارند پس رقیب  Cو  Aدا ست و چون  Cیا  Aدر روز پنج  سه Cو  Bا شن ه در روز 

شد فهمید. چون قرار است که جاهای خالی جدول را است. ال ته این موضوع را از طریق دیگر نیز می Aشن ه حتماً در روز پنج Bرقیب  اند پسمناظره کرده

مناظره نداشته است پس رقیب  Dمناظره داشته و  Aو چون روز ق ل یعنی چهارشن ه  Dباشد یا  Aشن ه باید یا پر کنیم پس رقیب روز پنج Dو  Aفقط با 

 باشد. Dباید  Bشن ه است و رقیب روز یک Aهمان  Bشن ه روز پنج

 خواهیم داشت: 
 

 2حالت  1حالت  روز هفته

 D A  C شن ه

 B D B C شن هیک

 D C  C دوشن ه

  B C B شن هسه

  A C A چهارشن ه

  B A B شن هپنج
 

خواهد بود. در  Dدر مناظره روز چهارشن ه قطعاً  Aاستفاده خواهیم کرد. لذا رقیب  D و سه بار Aمطابق حالت اول برای پر کردن جدول از دو بار ( 2حالت 

 Dیا  Aمناظره خواهد کرد و برای رقیب وی دو حالت وجود دارد:  Cاین حالت در روز شن ه 

 شود. خواهیم داشت: خود به دو حالت تقسیم می 2بنابراین حالت 
 

 2-2حالت  1-2حالت  1حالت  روز هفته

 D A A C D C ن هش

 B D B C B C شن هیک

 D C  C  C دوشن ه

  B C B  B شن هسه

 A C A D A D چهارشن ه

  B A B  B شن هپنج
 

 Cشن ه مناظره داشته است لذا رقیب به ترتیب در روزهای شن ه و یک Bو  Aبا  Cاست. چون  Aدر مناظره روز شن ه  Cدر این حالت رقیب ( 1-2حالت 

شن ه قطعاً برا سه Bخواهد بود. رقیب  Dی مناظره روز دو شد و چون  Dو یا  Cشن ه باید یا در روز  شته بنابراین ق الً در روز یک Cبا  Bبا شن ه مناظره دا

 اشت: خواهد بود. خواهیم د Aشن ه که قطعا در روز پنج Bاست. تنها جای خالی مربوط است به رقیب  Dشن ه در روز سه Bرقیب قطعی 
 

 2-2حالت  1-2حالت  1حالت  روز هفته

 D A A C D C شن ه

 B D B C B C شن هیک

 D C D C  C دوشن ه

  B C B D B شن هسه

 A C A D A D چهارشن ه

  B A B A B شن هپنج
 



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 Cشن ه مناظره داشته است لذا رقیب ن ه و یکبه ترتیب در روزهای ش Bو  Dبا  Cاست. چون  Dدر مناظره روز شن ه  Cدر این حالت رقیب  (2-2حالت 

شن ه قطعا  سه Bخواهد بود. رقیب  Aبرای مناظره روز دو شد و چون  Cو یا  Aشن ه باید یا در روز  شته بنابراین ق الً در روز یک Cبا  Bبا شن ه مناظره دا

 خواهد بود. خواهیم داشت:  Dشن ه که قطعاً در روز پنج Bاست. تنها جای خالی مربوط است به رقیب  Aشن ه در روز سه Bرقیب قطعی 
 

 2-2حالت  1-2حالت  1حالت  روز هفته

 D A A C D C شن ه

 B D B C B C شن هیک

 D C D C A C دوشن ه

 B C B D B A شن هسه

 A C A D A D چهارشن ه

 B A B A B D شن هپنج
 

 واهیم داد: با توجه به سه حالت فوق پاسخ سواالت زیر را خ

 (1گزینه ) .20

 افتد.اتفاق می 1حالت 

 (2گزینه ) .21

 است. 1-2حالت 

 (2گزینه ) .22

 است. 2-2حالت 

 (4گزینه ) .23

 است. 1-2و  1های حالت

  



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 بخش چهارم: کمیتی

 (1گزینه ) .24

( ) ( )3 9 2 7 13     

 
 

( ) ( )8 7 9 6 2     

 
 

( ) ( )4 8 5 6 2     

 

 (2گزینه ) .25

 خواهد داد.انجام  ساعت 15( را در%100دهد کل کار )ساعت انجام می 3درصد کار را در  20 آنجا که حسن از

h
? h

?

100 3%20 3
15

%100 20


   

  زند.ساعت رنگ می 15حسن کل اتاق را در 

محمود
2

3
 .انجام می دهد ساعت 4را در باقیمانده    %80یا همان  مانده کارباقی 

( ) /
2

%80 53 3%
3

 

53/محمودبه ع ارتی آقای   انجام خواهد داد. ساعت 5/7دهد پس کل کار را در ساعت انجام می 4کار را در  3

/ h
? / h

?

%53 3 4
7 5

%100
  

صه:  5اتاق را در  براین هر دو باهم ط ق رابطه زیر کل انجام می دهد بنا سدداعت 5/7سدداعت، محمود همان اتاق را در  15را در  حسددن کل اتاق خال

 ساعت رنگ آمیزی می کنند.

 
 

ساعت 
/

/

7 5 15
5

7 5 15




 
 شده  73.3از طرفی کنند ساعت رنگ می 5سن و محمود کل اتاقی را در ح صد کار انجام  سن  20)در صد را ابتدا ح 53/و در صد را محمود رنگ  3 در

 مانده باقیدقیقه  انجام خواهد شد. 20ساعت و  1لذا باقیمانده کار ط ق روابط زیر در در  کرده(

/ /%100 %20 %53 3 26 6   مانده کلباقی 

26/ساعت، 5محسن و محمود کل کار را در تذکر:   دقیقه انجام خواهند داد. 20ساعت و  1ط ق تناسب زیر در درصد کار را  6
 

 1ساعت 
 

 
/1 3  ساعت

/h
?

/ ?

26 6 5 4%100 5

26 6 100 3


   

0/دقیقه 3 60 20  
 

 (4گزینه ) .26

 95سال   96سال 

x x / x%36 1 36   x 

y y / y%4 0 96   y 
 
 

/ (x y)1 04 
 

 / x / y1 36 0 96
 

 96میزان در سال   95درصد افزایش یافته نس ت به سال  4
 

/ x / y / x / y / x / y x y1 36 0 96 1 04 1 04 0 32 0 08 4       

A B

A B

t . t
t

t t


هر دو با هم 



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

y x x

x y x x x

4 4 4
100 80%

4 5 5
     

 
 خواسته سوال

 (3گزینه ) .27

 سه تکه در حالت اول

2

10
 

 

, ,2 3 5 2 3 5 10     3 های حالت اولنس ت

10
 

5

10
 

 

 سه تکه در حالت دوم

1

12
 

 

, ,1 4 7 1 4 7 12     4 های حالت دومنس ت

12
 

7

12
 

 

, , , , ,

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 7

12 10 10 12 10 12
 تکه از کوچک به بزرگ 6سازی مرتب 

 

3
3 1210

4

12


 

3

10 4

9

10
 

 تکه سوم
 خواسته سوال 

 تکه چهار

 

 (1گزینه ) .28

/ x k x k x k
/ k k

/ x k x k x k
/

8 80
1 2 8

91 2 12
6 60 8

0 8 6
0 8 8

    
 

      

 

kحداقل ممکن در صورتی است که 9 وk 8  :باشد آنگاه 

k x
80

9 9 60
12

     

k x
60

8 8 60
8

      

 

 ستون دوم  ستون اول

60

8
 

 60
10

6
 

   

,
56

7 60 56 4
8
   

 
 مانده صفرباقی

   

   4مانده باقی
 

 ( صحیح است.1گزینه ) نابراین تر از ستون دوم است، پستون اول بزرگ 

 (3گزینه ) .29
 توان نوشت:نفر فرض کنیم، می x را  هیرت علمی زناعضای کل اگر  زن عضو هیرت علمی دانشکده پیراپزشکی هستند، 9از آنجا که 

x ؛()
x

9
15% 15% 60    میزان پیراپزشکی زن 

  درصد مرد هستند 60ها زن و درصد هیرت علمی 40ط ق صورت سوال برابر است با: پس تعداد کل اعضای هیرت علمی مرد 



 

 

– )کد اول( وزارت بهداشت 97 دکتریکنکور پاسخنامه تشریحی 

 

?
60 60

90
40


   

 40% 60 نفر
   

 60% ? نفر
 

  پزشکی نیز دنداندرصد اعضای هیرت علمی زن در دانشکده  بنابراین ز آنجا که می باشدنفر  9تعداد اعضا  و15درصد اعضای علمی زن دانشکده پیراپزشکی

 خواهد بود.نفر  9نیز  زن دندانپزشکاساتید تعداد  ،است 15%
 

100 24%  
9 مرد دندانپزشک 

100 24%   
 مرد دندانپزشک زن دندانپزشک

 کل مرد و زن 150
 

9مرد دندانپزشک27نفر 36  مرد دندانپزشک 

 (2گزینه ) .30
 می توان نوشت:با توجه به درصد و تعداد اساتید زن پیراپزشکی 

?نفر تعداد اعضای هیرت علمی زن بهداشت
10 9

6
15


   

 15% 9 نفر

   

 10% ? نفر
 

100 10%  
6 مرد / بهداشت 

100 10%   
 مرد / بهداشت زن / بهداشت

 کل 150
 

 9نفر 15مرد / بهداشت  مرد / بهداشت 
 

6 2

9 3
  

 زن / بهداشت
 خواسته سوال 

 مرد / بهداشت
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