
 
  

  
  

  درك مطلب اول: بخش اول
  )1(گزینه  .1

  .شود هاي آنزیم مبدل منجر به بروز افت فشارخون می مصرف مهارکننده ¬پاراگراف اول
 12کردند با گروهـی کـه    تعیین شده را دریافت می، مقایسه بین دو گروه که آنزیم مبدل مطالعه اول¬پاراگراف دوم

که در گروهی که آنـزیم مبـدل تعیـین شـده را      ساعت قبل عمل جراحی، مصرف دارو را قطع کردند، نتیجه این 24تا 
سـاعت قبـل عمـل مصـرف دارو را قطـع نمودنـد افـت فشـارخون را          24تـا   12دریافت نمودند نسبت به گروهی کـه  

  .تر تجربه کردند مشخص
کـه   نتیجه این. صورت تصادفی بیمارانی مصرف دارو را قطع نمودند اند، به ، بیمارانی که عمل جراحی داشتهمطالعه دوم
توان فهمیـد ایـن افـراد نیـز افـت       طور غیرمستقیم باز می به ¬...نیاز پیدا کردند » A«تري به داروهاي  به میزان کم

  .اند فشارخون داشته
را بیـان  ) شـود  هاي آنـزیم مبـدل موجـب افـت فشـارخون مـی       مصرف مهارکننده(پاراگراف اول ادعایی  :پاسخ سوال

ارتباط ایـن دو پـاراگراف را   ) 1(پس گزینه . کند کند، پاراگراف دوم هر دو آزمایش دوباره همین نتیجه را تأیید می می
  .دهد خوبی نشان می به

  )4(گزینه  .2
  .هاي صورت گرفته آورده شد مطالعهدر پاسخ سوال اول 

باشد که این تأثیر مورد مناقشـه   هاي آنزیم مبدل می توجه شود متغیر اصلی بحث کارایی مصرف و عدم مصرف مهارکننده
دهـی بـه ایـن اثـر      در جهت پاسخ فشارخوندو آزمایش و مطالعه یاد شده سعی دارد با بررسی و گزارش وضعیت . باشد می

  .باشند اي آنزیم مبدل میه مصرف مهارکننده
v دهد پس فشارخون عاملی است که این اثر را نشان می.  

  پاسخنامه تشریحی

 وزارت بهداشت 97کنکور اردیبهشت 
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 پاسخنامه

  )2(گزینه  .3
»نیـاز پیـدا کردنـد   » A«تري به داروهـاي   بیمارانی که مصرف این داروها را قطع نمودند، در طی عمل جراحی، به میزان کم«

اند فشارخون بـاال را تجربـه کننـد و طبـق مـتن چـون نیـاز         رو را قطع نمودهانتظار بر این است افرادي که مصرف این دا ¬
  .باشد می تنظیم فشارخونبراي ) »A«(توان نتیجه گرفت که این داروها  پیدا کردند می» A«تري به داروهاي  کم

  )4(گزینه  .4
  ».وازوپرسور رخ نداداما به هر حال، افزایش در میزان افت فشارخون، شدید نبود و یا نیاز به درمان با «

توان از این ترکیب فهمید کـه مـتن قبـل از جملـه مـورد نظـر در خصـوص افـت          می» اما به هر حال«استفاده از ترکیب 
  ... .کند  فشارخون بوده است و جمله مورد نظر مطلب جدید را به گفته قبلی اضافه می

  :هاي انتخاب شده بررسی محل
T [ ].هاي افزایش فشارخون مشخص نشد نین هیچ اتفاقی در وقوع دورهچ هم ¬1[ توان جمله مورد نظـر را   نمی ¬1[

توان مطلب جدیـد   فشارخون است، پس نمی افزایشي قبل کالً بحث سر وقوع دوره  در این قسمت اضافه نمود چون جمله
  . در مورد افت فشارخون اضافه کرد

T [ ].وازودیالتورها شـدند ... به منظور کنترل فشارخون باالي خود  ¬2[ بـاز بحـث قبـل از محـل در خصـوص       ¬2[
  . توان مطلب جدید در مورد افت فشارخون اضافه کرد است و نمی باالکنترل فشارخون 

T [ ].دهـد  کلیه، از خود نشـان مـی   عملکردو ... هاي  مهارکننده مشابه... هاي گیرنده  مهارکننده ¬3[ مفهـوم و   ¬3[
تـوان مطلـب جدیـدي کـه در      هدف جمله قبل از محل انتخاب شده مقایسه اثرات و عملکرد دو شکل مختلف است، نمـی 

  . مورد افت فشارخون است را بعد از این مورد اضافه نمود
R [ هـایی کـه در ایـن دوره زمـانی، دارو را قطـع نمـوده بودنـد، یـک احتمـال افـزایش در افـت             در مقایسه با آن ¬4[

].فشارخون، از خود نشان دادند باشد زیـرا مـتن قبـل از محـل در خصـوص       محل مناسبی براي متن مورد نظر می ¬4[
  . د نظر مطلب جدیدي را به بحث و جمله قبل اضافه نموده استباشد و جمله مور افت فشارخون می

  درك مطلب دوم: بخش اول
  )3(گزینه  .5

اولـین جملـه پـاراگراف اول بهتـرین کلیـد و       مخصوصاًبراي یافتن موضوع پاراگراف ماقبل، مفهوم پاراگراف اول و 
  .راهنماي عمل خواهد بود
  ............... .کنند  در مورد عارضه آلزایمر، برخی پژوهشگران دیگر، فکر می ¬جمله ابتداي پاراگراف اول

v    شروع پاراگراف ابتداي این شکل بوده که برخی پژوهشگران نیز این نظر را دارند، این بدان معنا است که پـاراگراف ماقبـل
  .خواهد بود مناسب) 3(نظرات برخی دیگر از پژوهشگران را بیان داشته است، پس گزینه 

  )3(گزینه  .6
  ».زند در این بیماري، مغز زنگ می«

  ...بررسی جهت یافتن پاراگرافی که این جمله براي آن مناسب باشد 
دهـی بـه سـواالت     شـود، مـا در پاسـخ    توجه داشته باشیم این شکل سوال براي اولین بار در سواالت درك مطلب دیده می

شود و تحت هیچ شرایط نباید آن را وارد مـتن بکنـیم، امـا     ما قلمداد می درك مطلب دانش و اطالعات خودمان خط قرمز
که جمله مورد نظر به کدام پاراگراف مناسب است نیاز بود که با اصـطالح اکسـیداتیو    در این سوال ما براي پی بردن به این
  .اي به آن نشده است آشنا بوده باشیم که در متن اشاره



پس با توجـه   ¬شود فرآیند اکسیداسیون یا اکسایش باعث زنگ زدن قطعات آهنی می اکسیژن موجود در هوا در: تذکر
  .این جمله براي پاراگراف سوم مناسب است 3به مفهوم پاراگراف 

بـوده   چنین سوالی که نیـاز بـه دانـش خـارج از مـتن      جا که شاید مقصود از طرح هم اما نکته مهمی را یادآور شویم، از آن
چنین سـوالی   هاي آینده نیز هم چنین سوالی را در درك مطلب کرده است و در متن هدفمند باشد یعنی طراح دانسته هم

دهـی بـه ایـن تیـپ      شک باز راه دیگـر جهـت پاسـخ    ها پاسخ دهیم؟ بی طور به این تیپ سوال داشته باشد، ما از کجا و چه
هـاي   هاي دیگر را حذف کنـیم، مـثالً در ایـن سـوال گزینـه      راحتی گزینه نیم بهتوا ها ما می ها است، با توجه به گزینه سوال

تـوان یافـت و    زدگی را نمی جا که هیچ بحث و ربطی به زنگ ها از آن باشد، که با بررسی آن می 4و  2، 1هاي  دیگر پاراگراف
  .راحتی قابل حذف هستند به

گوي سـوال مـورد    بست خوردیم و اطالعات متن پاسخ الظاهر به بن رو شدیم که علی چنین سوالی روبه پس اگر دوباره با هم
  .بایست استفاده شود ها می نظر نبود حتماً و حتماً از حذف گزینه

  )1(گزینه  .7
  :ها بررسی گزینه

T  به گفته بعضی محققان، در معرض ویتامین  ¬خطوط آخر -؛ پاراگراف آخر)1(گزینهE هاي مغـزي   قرار دادن سلول
بینیم که همین  دهد و در ادامه می می کاهشهاي کشته شده توسط اسیدگلوتامیک را  یعنی سلول............... در آزمایشگاه 

بـا   Eبراي پیشگیري از آلزایمر مؤثر است منتها اگر دقت شود در جمله ابتدایی متن بیـان کـرد کـه ویتـامین      Eویتامین 
  . شود نه درمان کاهش سکته مغزي میهاي مغزي موجب  حافظتی بر روي سلولایجاد الیه م

R  هـاي بـدن، از جملـه     به تمام سلول............... هاي الکترون  این مولکول ¬»4و  3«؛ پاراگراف سوم، خطوط )2(گزینه
  . زند هاي مغزي صدمه می سلول
R  که علت بیماري چیست اهمیتی ندارد  برخی دانشمندان معتقدند این ¬خط اول؛ پاراگراف سوم، )3(گزینه ...............

  ............... . در نهایت ) علت و دلیل گفته( چرا که
R  اما . کند آید، یا در مغز چه می دانیم که این آلومینیوم از کجا می ما هنوز نمی« ¬خط آخر -؛ پاراگراف دوم)4(گزینه

  » سعی داریم بفهمیم که آیا واقعاً نقش فعالی دارد یا نه
  )4(گزینه  .8

  :ها بررسی گزینه
R  صحیح است ¬؛ علیت و مثال)1(گزینه .  

  »............... .شود  اي می بروز یک واکنش زنجیره موجبه شیمیایی این ماد«خط سوم،  -علت؛ پاراگراف چهارم
R  صحیح است ¬؛ توصیف فرآیند)2(گزینه .  

هـاي ناپایـدار    ، مولکـول فرآینـد سوزاند، این  وقتی که بدن براي تولید انرژي، اکسیژن می«خط دوم،  -علت؛ پاراگراف سوم
. ...............«  

R  صحیح است ¬؛ توسل به منبع موثق)3(گزینه .  
  ............... .انجام گرفت  1960هایی که در دهه  در بررسی«خط آخر،  -علت؛ پاراگراف اول

  ............... .هاي دکتر دانیل پرل، سرپرست بخش  خط اول، اشاره به یافته -پاراگراف دوم
T  نادرست است ¬ها ف زمانی پدیده؛ توصی)4(گزینه .  

  .شود علت؛ موردي در متن دیده نمی
  
  



  
 

 پاسخنامه

  منطقی: بخش دوم
  )1(گزینه  .9

  :ها بررسی گزینه
T  قابل استناد از متن نیست؛)1(گزینه .  
R  قابـل   ¬...............مبنا قرار بگیـرد   چه چناننظریه حرکت مقدم بر سکون، از نظر علمی بسیار بدیع است و ؛)2(گزینه

  . تأمل است
R  ریشـه   ¬ها نیست دارد و قادر به حل این تناقضات عمدي............... الکترون معتقدیم  فرضاً در موردچون  ؛)3(گزینه

  در فرض غلط 
R  علم کمـک   تر پیشرفت سریعتوان به رفع تناقضاتی که در علوم مختلف شاهد آن هستیم و در نتیجه به  می ؛)4(گزینه
  . تر پیشرفت کرد توانست با سرعت بیش می ¬کند

  )2(گزینه  .10
ستفاده از این طب، بر پیري کنند و با ا این درمان، همراه با درد زیاد است، ولی مردم درد را تحمل می :گیري متن نتیجه

  .نمایند پوست صورت خود غلبه می
تـوان آن   اي از متن جدا شده و می گیري بر آن استوار است، درست مثل آن است که جمله در پیدا کردن فرضی که نتیجه

  .را دوباره به جمله برگرداند
کننده هست که به درد ناشـی از آن   قدر نگران آنجا که پیري صورت براي مردم  اما از آن«این درد همراه با درد زیاد است 

  .نمایند در نتیجه این درد را تحمل و با استفاده از این طب، بر پیري پوست صورت خود غلبه می »تن دهند
  )4(گزینه  .11

  :خالصه متن
رسـد   علت به نظـر مـی   ¬حتی در صورت افزایش دالر آمریکا به خرید طال ادامه دهند ¬گر ارشد اقتصادي یک تحلیل

  ).دهند ها این را نشان می تجزیه و تحلیل(چنان عملکرد مثبت داشته باشد  قیمت طال هم
  :ادامه متن

المللـی شـده اسـت، ولـی بـه نظـر        اران بینگذ اگرچه کاهش قیمت طال در شرایط کنونی موجب نگرانی بسیاري از سرمایه
  ............... .رسد که  می

چنـان طـال    هاي اقتصادي حتی با وجـود افـزایش ارزش دالر هـم    استنباط متن این بود که با توجه به تجزیه و تحلیل
ارزش (ت طـال  کـه قیمـ   بـا ایـن  . توان ادامه متن را با این استنباط کامل کرد عملکرد مثبت مالی داشته باشد، پس می

هـاي اقتصـادي انتظـار     گذاري در آن هستیم ولی با توجه به تجزیه و تحلیـل  پایین آمده و موجب نگرانی سرمایه) طال
  .باشد می) 4(بهترین گزینه براي توضیح این حالت گزینه  ¬عملکرد مثبت مالی از آن است

  )2(گزینه  .12
دنبـال نکـردن    -هاي کـاري و ورزش  هاي اجتماعی، پروژه ها، فعالیت دور شدن از سرگرمی ¬متن؛ عالئم بیماري آلزایمر

  .خاطر تغییرات رخ داده امتناع از اجتماع به -عدم یادآوري چگونگی سرگرمی مورد عالقه -ورزش مورد عالقه
  در جهت تضعیف متن

  :ها بررسی گزینه
T  شـود اتفـاق نظـر داشـته باشـند، مـتن        وقتی پزشکان بر سر عالئم شمرده شده که موجب بروز آلزایمر می ؛)1(گزینه

  . شود تقویت می
R  پـس امکـان    ¬گردند، عالئم مشـابهی دارنـد   هایی که به عملکرد مغز برمی جا که بسیاري از بیماري از آن ؛)2(گزینه

  تضعیف متن  ¬خاطر بیماري دیگري بوده باشد نه آلزایمر در متن به دارد که عالئم برشمرده
T  گیري شده است ندارد پیشگیري از آلزایمر ربطی به عوامل ایجادکننده که نتیجه ؛)3(گزینه .  
T  ثر داشته باشدگیري متن ا تواند در نتیجه تفکر و فکر برخی در مورد خود و یا دیگران نمی ؛)4(گزینه .  



  )4(گزینه  .13
  :ها بررسی گزینه

T  چـون انسـجام روایـی و سـاختار آن اثـر مـرتبط        گذاري یک فیلم، به مـواردي هـم   ارزش ¬.نادرست است؛)1(گزینه
  .گردد پسند بودن اثر به عمق قالب آن برمی شود عام و خاص می
T  شود در متن پسند بودن و روایی دیده نمی ارتباطی بین عام ؛)2(گزینه .  
T  کـه ایـن فـیلم در     پسند خوب وجود دارد اما استنباطی مبنی بر این طبق متن فیلم عام ¬.نادرست است ؛)3(گزینه

  . تواند خوب تلقی شود یا نه در متن وجود ندارد سینما می
R  اصوالً هنر سـینما   ¬پسند بودن عدم عام ¬پسند است سینما در ذات خود، هنري عام ¬.استصحیح  ؛)4(گزینه

  .سند باشدپ پس شرط هنر سینما قلمداد شدن این است که حتماً عام ¬دهد معنی خود را از دست می
  )1(گزینه  .14

  :خالصه متن
تـرین   شود تازه ها گفته می ولی به آن ¬قرصی از شکر ساخته شده بهشان داده شده ¬گروهی که دچار تشویش بودند

انـد بـر    در کمال تعجب بعد از مصرف این قرص توانسـته  ¬یافته علم پزشکی در درمان عارضه اضطراب و تشویش است
  .اضطراب و تشویش خود غلبه کنند

  .ها شود طور ممکن است قرصی از شکر موجب بهبودي آن یافتن این حالت تناقض که چه
  :ها بررسی گزینه

R  شـوند کـه    و شاد میآخرین یافته پزشکی است، چنان مسرور ) شکر(شود این قرص  ها گفته می وقتی به آن؛)1(گزینه
به بهترین وجـه   ¬هاي شکر پس علت بهبودي ترشح هورمون بوده است نه قرص¬شود هورمون در مغزشان ترشح می

  . کند تناقض را حل می
T  بحـث   ¬شـود  که با مصرف شکر بهبودي حاصـل مـی  ) بیماري دیگر(این افراد دچار عارضه فشار خون بودند  ؛)2(گزینه

  . پس پذیرش این گزینه تأثیري در متن ندارد ¬باشد نه فشارخون به علت بهبودي از بیماري تشویش می متن راجع
T  گزینه مورد نظر هیچ گام  ¬توان بر تشویش غلبه کرد هاي شکر نمی مصرف مرتب و طبق دستور قرصبا  ؛)3(گزینه

  . مثبتی در جهت حل تناقض موجود در متن نکرده است
T  احساس رضایت از احساس واقعی بوده باشد یا تلقین تأثیري در حل معما ندارد ؛)4(گزینه .  

  )3(گزینه  .15
بایست با توجه به آثـار مفیـد و    اول؛ تصمیم در آغاز یا ادامه نگهداري از حیوانات خانگی، تصمیم مهمی است که می جمله
  .آور آن براي هر فرد صورت گیرد زیان

خصوص اگر با همسر فوت شده فرد نیز مرتبط باشد یا در برقراري ارتباط اجتمـاعی   جمله دوم؛ مرگ یک حیوان خانگی به
  .تواند باعث استرس زیادي شود ان تأثیر داشته باشد میفرد با دیگر

¯  
کنـد   جملـه اول بیـان مـی   . باشـد  متن در خصوص نگهداري حیوانات خانگی و تأثیراتی که ممکن است داشـته باشـد مـی   

در زنـدگی داشـته باشـد تصـمیم      تواند آثار مثبت و منفـی  که این کار می نگهداري و تصمیم براي نگهداري با توجه به این
جمله دوم با بیان یک حالت و مثال از آثار منفی این نگهـداري یکـی از آثـار منفـی آن را بیـان کـرده اسـت        . مهمی است

  ).باعث استرس زیاد(
رده طور کلی بیـان کـ   باشد زیرا متن اول هر دو حالت آثار مثبت و منفی را به بهترین گزینه براي این نقش می ؛)3(گزینه 

  .بوده است) منفی(است و جمله دوم با بیان و مثالی از یکی از حالت آن 
  
  



  
 

 پاسخنامه

  اول تحلیلی: بخش سوم
شـوند همـدیگر را مالقـات     هر دو نفر متوالی که وارد مـی . بازیگر باید در دو نوبت صبح و عصر به روي صحنه بیایند 5این 

  . ردبراي حل این سوال جدولی مطابق زیر رسم خواهیم ک. خواهند کرد
  

  ها حالت  

بح
ص

  

  اول
  دوم
  سوم
  چهارم
  پنجم

صر
ع

  
  اول
  دوم
  سوم
  چهارم
  پنجم

 

بـه   Dو  Bبا  Eگاه  بیند لذا هیچ را در کنار خود روي صحنه نمی Dو  Bها،  در هیچ یک از نمایش Eطبق فرض اول چون 
  . صورت متوالی وارد صحنه نخواهد شد

بنابراین در دو نمـایش  . شوند وارد صحنه می Eو در نمایش دیگر،  Dها  ، در یکی از نمایشAطبق شرط دوم هنگام بازي 
  .باید حتماً دو ترکیب زیر وجود داشته باشد یعنی یکی از این دو ترکیب در نوبت صبح و دیگري در نوبت عصر رخ دهد

  

A 
D  
 

A  
E  

  

بنابراین در هر دو نمایش صـبح و  . براي لحظاتی، با همدیگر روي صحنه هستند Cو  Dطبق شرط سوم در هر دو نمایش 
هـاي زیـر    بنابراین در هـر دو نمـایش بایـد حـداقل یکـی از ترکیـب      . به طور متوالی وارد صحنه خواهند شد Cو  Dعصر 

  :مشاهده شود
  

C 
D  
 

D  
C  

 

  ها قطعا ترکیب زیر مشاهده خواهد شد،  چون در باال گفته شد که در یکی از نمایش
  

A 
D  

  

، در ادامـه ایـن ترکیـب    Cوارد شـود و سـپس    Dبه صحنه، آن ترکیب که ابتدا باید   Cو  Dلذا از دو ترکیب ورود متوالی 
  :یعنی ترکیب زیر باید مشاهده شود. باید آورده شود Dو سپس  Aورود متوالی 

  
A 
D  
C 



  :اند از نیز وارد صحنه شوند بنابراین تمام حاالت ممکن عبارت  Dو   Bعالوه بر این سه نفر باید 
  

  B  E  A A E  B  اول
  A A D  D  B  E  دوم
 D  D  C C A A  سوم
  C C E  B  D  D  چهارم
 E  B  B  E  C C  پنجم

  

انـد   به صورت متوالی آمـده  Bو  Eحالت بعدي  4از شش حالت باال تنها دو حالت اول از سمت راست ممکن است زیرا در 
بنابراین در یکی از دو نوبت نمایش صبح یا عصر تنها دو حالت بـراي  . که این خالف شرط اول است لذا حذف خواهند شد

  :پذیر است وقوع امکان
  B  E  اول
 A A  دوم
  D  D  سوم
 C C  چهارم
  E  B  پنجم

  

  :در نوبت دیگر این نمایش ترکیب زیر اجباري است و وجود دارد
  

A  
E  

  :و از دو ترکیب زیر حداقل یکی وجود دارد
C 
D  
 

D  
C  

  

  :بنابراین در این نوبت از نمایش، تنها حاالت زیر رخ خواهد داد
  

  A  A  A  A  B  B  C D  B  B  C D  اول
  E E E E A  A  D  C  C D  D  C  دوم
  C D  B  B  E E A  A  D  C  B  B  سوم
  D  C  C D  C D  E E A  A  A  A  چهارم
 B  B  D  C  D  C  B  B  E E E E  پنجم

  

 Dو  Bهیچگـاه کنـار    Eکـه طبـق شـرط اول     با توجه به ایـن . حالت فوق تعدادي از حاالت امکان رخ دادن ندارند 12از 
  :اند از اند حذف خواهند شد و مابقی حاالت عبارت نخواهد بود بنابراین حاالتی که این شرط را نقض کرده

  

  A  B  B  B  C D  اول
  E A  C D  D  C  دوم
  C E D  C  B  B  سوم
  D  C A  A  A  A  چهارم
 B  D  E E E E  پنجم

  

حاالت ممکن در دو نوبت را نوشـته و سـپس ایـن    لذا ابتدا تمام ) به جز شرط آخر(اند  ها برآورده شده تاکنون تمامی شرط
  :شرط را اعمال خواهیم کرد



  
 

 پاسخنامه

  :هاي نمایش تمام حاالت در یکی از نوبت
  

  B  E  اول
 A A  دوم

  D  D  سوم
 C C  چهارم

  E  B  پنجم
  

  :تمام حاالت ممکن در نوبت دیگر نمایش
  

  A  B  B  B  C D  اول
  E A  C D  D  C  دوم
  C E D  C  B  B  سوم
  D  C A  A  A  A  چهارم
 B  D  E E E E  پنجم

  

طبق شرط آخر، بازیگري که آخرین نقش را در نمایش صبح اجرا کرده است، اولین نقـش را در نمـایش صـبح بـر عهـده      
بنابراین تنها حالتی در نوبت صبح میتواند قرار بگیرد که نفر آخر آن حالت در یکـی از حـاالت نوبـت دیگـر نفـر اول      . دارد
  :دو حالت زیرعنوان مثال از  به. باشد

  

  B  E  اول
 A A  دوم

  D  D  سوم
 C C  چهارم

  E  B  پنجم
  

گاه در نوبت عصـر   حالت اول از سمت راست امکان وقوع در نوبت صبح را ندارد زیرا اگر این حالت مربوط به صبح باشد آن
  :حالت زیر این موضوع اتفاق نیفتاده است 6بازیگر اول باشد که در هیچ یک از  Eباید 

  

  A  B  B  B  C D  اول
  E A  C D  D  C  دوم
  C E D  C  B  B  سوم
  D  C A  A  A  A  چهارم
 B  D  E E E E  پنجم

  

که نوبـت عصـر از    توانند در صبح اتفاق بیافتند البته به شرط این در مجموع الزم به تذکر است که شش حالت فوق نیز می
  . بین یکی از دو حالت باالتر صورت گیرد و شرط آخر نیز نقض نشود

  :اند از ها عبارت کل تمامی حاالت ممکن براي این نمایشدر 
  



  8  7  6  5  4  3  2  1  ها حالت  

بح
ص

  

  E  E  E  B  B  C D  A  اول
 A A A C D  D  C  E  دوم
 D  D  D  D  C  B  B  C  سوم
  C C C A  A  A  A  D  چهارم
  B  B  B  E E E E B  پنجم

صر
ع

  

  B  B  B  E  E  E  E  B  اول
 A  C D  A A A A A  دوم
  E D  C  D  D  D  D  D  سوم
 C A  A  C C C C C  چهارم
  D  E E B  B  B  B  E  پنجم

  

  . حالت باال وجود دارد 8بنابراین 
  :کنیم حالت سواالت زیر را حل می 8با توجه به این 

  )3(گزینه  .16
  . رخ داده است 6حالت 

  )4(گزینه  .17
  . رخ داده است 3حالت 

  )2(گزینه  .18
  . رخ داده است 1حالت 

  )4(گزینه  .19
  . رخ داده است 3و  2هاي  حالت

  

  دوم تحلیلی: بخش سوم
دهـد و هـیچ دو    نفر فقط یک عملیـات را انجـام مـی    4عملیات مختلف وجود دارد که هر یک از این  4طبق صورت سوال 

ها عبـارت   زمان مربوط به هر یک از این عملیات چهار عملیات مختلف و مدت. دهند نفري یک عملیات مشابه را انجام نمی
  :است از

  دقیقه 2-گرفتن مانده حساب -
  دقیقه 4-برداشت پول -
  دقیقه 6-انتقال وجه -
 دقیقه 8-پرداخت قبوض -
  
  
  
  
  
 



  
 

 پاسخنامه

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

  

  )زمان برحسب دقیقه(عملیات   افراد
    
    
    
    

  

را در جایگاه اولـین نفـر خـواهیم     Bلذا در لیست افراد . اولین فردي است که پشت دستگاه بوده است Bطبق شرط سوم 
 2بنابراین کار نفر آخـر یـا   . دقیقه طول کشیده است 5تر از  از طرفی طبق همین شرط سوم آخرین نفر، کارش کم. نوشت

  :حالت زیر پیش خواهد آمد 2انجام خواهد داد پس براي عملیاتی که نفر آخر . دقیقه طول کشیده است 4دقیقه و یا 
  دقیقه 2-گرفتن مانده حساب) 1حالت 
  دقیقه 4-برداشت پول) 2حالت 

  :دو حالت را در زیر مشاهده خواهید کرد
  

  2حالت   1حالت 
  )زمان برحسب دقیقه(عملیات   افراد  )زمان برحسب دقیقه( عملیات  افراد

B   B    
        
        
  )4(برداشت پول     )2(گرفتن مانده حساب   

  

  . ایم با در نظر گرفتن این دو حالت، عمال شرط سوم را اثر داده
از . عملیات انتقال وجه انجام نـداده اسـت   Cطبق شرط دوم . عملیات پرداخت قبض را انجام داده است Aطبق شرط اول 

در نتیجـه  . تواند عملیات پرداخت قبض را انجام دهـد  نمی Cعملیات پرداخت قبض را انجام داده است لذا  Aطرفی چون 
C  خـود بـه دو    2و  1لذا هر یک از حـاالت  . یکی از دو عملیات برداشت پول و یا گرفتن مانده حساب را انجام خواهد داد

تبـدیل خواهنـد شـد کـه در      2-2و  1-2به دو حالت  2و حالت  2-1و  1-1به دو حالت  1حالت . شوند حالت تبدیل می
پشـت دسـتگاه    11در دقیقـه   Aدانیم که  از طرفی طبق شروط اول و سوم می. دامه تمام این حاالت بررسی خواهند شدا

ها ارضا خواهند شد و شـرط دیگـري    با اثر دادن این شروط تمامی شرط. پشت دستگاه نبوده است 17در دقیقه  Cبوده و 
  . باقی نخواهد ماند

  :پردازیم ن داده شده در جدول باال مینشا 2و حالت  1حال به بررسی حالت 
  
  
  
  
  
  
  



  :خواهیم پرداخت 1ابتدا به بررسی حالت 
  

  1حالت 
  )زمان برحسب دقیقه(عملیات   افراد

B   
    
    
  )2(گرفتن مانده حساب   

  

بایـد بـین دو     Cدر این حالت عملیاتی که نفر آخر انجام خواهد داد گرفتن مانده حساب است و از طرفی چـون  ) 1حالت 
ایـن دو  . عملیات گرفتن مانده حساب و برداشت پول، یک عملیات را انجام دهد بنابراین دو حالـت وجـود خواهـد داشـت    

  . نامیم می 2-1و  1-1حالت را 
 A. گاه جایگاه آن مشخص شده و نفر چهارم خواهـد بـود   عملیات گرفتن مانده حساب را انجام دهد آن Cاگر ) 1-1حالت

یکی عملیات انتقال وجه و دیگري عملیات برداشـت پـول را انجـام     Cو  Bانجام خواهد داد اما عملیات پرداخت قبوض را 
در آخـر   Cدر اول و  Bاز طرفی جایگـاه  . یک کدام عملیات را انجام خواهد داد مشخص نیست که کدام خواهد داد ولی این

خود به چهار حالت تبـدیل خواهـد شـد کـه در زیـر       1-1لذا این حالت . مشخص نیست Dو  Aمشخص است اما جایگاه 
  :ها را مشاهده خواهید کرد آن

  

  4-1-1حالت   3-1-1حالت   2-1-1حالت   1-1-1حالت 

  زمان بر(عملیات   افراد
  زمان بر(عملیات   افراد  )حسب دقیقه

  زمان بر(عملیات   افراد  )حسب دقیقه
  زمان بر( عملیات  افراد  )حسب دقیقه

  )حسب دقیقه
B   6(انتقال وجه(  B   برداشت پول)4(  B   انتقال وجه)6(  B   برداشت پول)4(  
A  8(پرداخت قبوض(  A  پرداخت قبوض)8(  D   برداشت پول)4(  D   انتقال وجه)6(  
D   4(برداشت پول(  D   انتقال وجه)6(  A  پرداخت قبوض)8(  A  پرداخت قبوض)8(  
C   2(گرفتن مانده حساب(  C   گرفتن مانده حساب)2(  C   گرفتن مانده حساب)2(  C   گرفتن مانده حساب)2(  

  

که عملیات گرفتن مانـده حسـاب توسـط نفـر آخـر انجـام        عملیات برداشت پول را انجام دهد در حالی Cاگر ) 2-1حالت 
در جایگـاه سـوم قـرار گیـرد      Cزیرا اگر . چنین سوم نیز نخواهد بود قطعا اول و چهارم نیست و هم Cگاه جایگاه  شود، آن

عملیـات برداشـت پـول را     Cبنابراین اگـر  . قطعا در دقیقه هفدهم پشت دستگاه خواهد بود که این خالف شرط دوم است
  . انجام دهد قطعا در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت

  
  
  
  
  
  

هـاي سـوم و چهـارم قـرار      جایگـاه باید در   Dو  Aتعلق گرفت لذا   Cدر جایگاه اول قرار دارد و جایگاه دوم نیز به  Bچون 
پرداخـت قبـوض    Aچون عملیات انجام شده توسط نفر آخر گرفتن مانده حساب است و عملیات انجام شده توسط . گیرند

بایـد    Bنفر چهارم خواهد بود و عملیـات انجـام شـده توسـط      Dتواند نفر چهارم باشد و نفر سوم است و  نمی Aاست، لذا 
  :حالت در شکل زیر مشخص استاین . انتقال وجه باشد

  



  
 

 پاسخنامه

  2-1حالت 
  )زمان برحسب دقیقه(عملیات   افراد

B   6(انتقال وجه(  

C  4(برداشت پول(  

A  8(پرداخت قبوض(  

D   2(گرفتن مانده حساب(  
  

  :را بررسی خواهیم کرد 2حال حالت 
یکـی از دو    Cدانیم کـه   میاز طرفی . در این حالت نفر آخر عملیات برداشت پول را انجام خواهد داد) 2حالت 

اگر در این . نفر آخر باشد  Cعملیات برداشت پول و یا گرفتن مانده حساب را انجام خواهد داد لذا ممکن است 
پشت دستگاه خواهد  20تا  16از دقیقه  Cگاه  نفر آخر بوده و عملیات برداشت پول را انجام دهد، آن  Cحالت 

، نفر آخر نبوده 2در حالت   Cبنابراین . نیز پشت دستگاه بوده و این خالف شرط دوم است 17بود و در دقیقه 
در واقع از دو . است Cو عملیات برداشت پول را انجام نداده است بلکه عملیات گرفتن مانده حساب مربوط به 

نفر اول است و قطعـا نفـر     Bکه  عالوه بر این. غیرممکن بوده و حذف شده است 2- 2، حالت 2- 2و  1- 2حالت 
هـم نفـر آخـر     Aنیز مشخص شد نفر آخر نیست، در ادامه نشان خواهیم داد کـه   Cکه  آخر نخواهد بود و این

ر نفـر آخـ   Aدقیقه طول خواهد کشید، بنابراین اگر  8پرداخت قبض بوده و  Aچون عملیات مربوط به . نیست
. هم نفر آخر نیست Aلذا . در پشت دستگاه خواهد بود که این خالف شرط اول است 20تا  13باشد بین دقیقه 

عملیـات برداشـت پـول را      Dچـون  . است Dبنابراین نفر آخر که عملیات برداشت پول را نیز انجام خواهد داد 
گرفتن مانده حساب یکی را انجام دهد، پس نیز باید از بین دو عملیات برداشت پول و یا   Cانجام داده است و 

C عملیات گرفتن مانده حساب را انجام داده است .A   نیز شخصی است که پرداخت قبوض را انجام داده است و
تا حاال عملیات انجام شده توسط هر یـک از افـراد   . انجام داده است انتقال وجه است Bدر نتیجه عملیاتی که 

امـا در  . ایـم  که به ترتیب اول و آخر هستند را نیز مشـخص کـرده    Dو  Bیگاه از طرفی جا. مشخص شده است
 1- 2بنابراین خـود حالـت   . که یکی دوم و دیگري سوم خواهد بود محدودیتی وجود ندارد Cو  Aمورد جایگاه 

  . به شرح زیر خواهد بود 2- 1- 2و  1- 1- 2شامل دو حالت 
  

  2-1-2حالت   1-1-2حالت 
  )زمان برحسب دقیقه(عملیات   افراد  )برحسب دقیقهزمان (عملیات   افراد

B   6(انتقال وجه(  B   انتقال وجه)6(  
A  8(پرداخت قبوض(  C  گرفتن مانده حساب)2(  
C  2(گرفتن مانده حساب(  A  پرداخت قبوض)8(  
D  4(برداشت پول(  D  برداشت پول)4(  

  

  
  
  
  



  :ایم گذاري کرده شماره 7تا  1ها را از  مسأله آنحالت زیر امکان خواهد داشت و براي راحتی در حل  7در کل 
  

  

  4حالت   3حالت   2حالت   1حالت 

  زمان بر(عملیات   افراد
  زمان بر(عملیات   افراد  )حسب دقیقه

  زمان بر(عملیات   افراد  )حسب دقیقه
  زمان بر(عملیات   افراد  )حسب دقیقه

  )حسب دقیقه
B   6(انتقال وجه(  B   برداشت پول)4(  B   وجه انتقال)6(  B   برداشت پول)4(  
A  8(پرداخت قبوض(  A  پرداخت قبوض)8(  D   برداشت پول)4(  D   انتقال وجه)6(  
D   4(برداشت پول(  D   انتقال وجه)6(  A  پرداخت قبوض)8(  A  پرداخت قبوض)8(  
C   2(گرفتن مانده حساب(  C   گرفتن مانده حساب)2(  C   گرفتن مانده حساب)2(  C   گرفتن مانده حساب)2(  

  

  7حالت   6حالت   5حالت 
  )زمان برحسب دقیقه(عملیات   افراد  )زمان برحسب دقیقه(عملیات   افراد  )زمان برحسب دقیقه(عملیات   افراد

B   6(انتقال وجه(  B   انتقال وجه)6(  B   انتقال وجه)6(  
C  4(برداشت پول(  A  پرداخت قبوض)8(  C  گرفتن مانده حساب)2(  
A  8(پرداخت قبوض(  C  گرفتن مانده حساب)2(  A  پرداخت قبوض)8(  
D   2(گرفتن مانده حساب(  D  برداشت پول)4(  D  برداشت پول)4(  
  

  :حالت فوق پاسخ سواالت زیر را خواهیم داد 7با توجه به 
  )1(گزینه  .20

  . افتد اتفاق می 7حالت 
  )3(گزینه  .21

  . است 4حالت 
  )2(گزینه  .22

  . است 7حالت 
  )2(گزینه  .23

 . است 4و  3هاي  حالت

  کمیتی: بخش چهارم
  )1(گزینه  .24

( ? ) ( ) ? ?3 5 6 2 8 12 4® + + = ´ Þ + = Þ =
  

  

( ) ( )10 8 3 7 3® + + = ´
  

  
    

( ) ( )6 6 4 8 2® + + = ´  
  

    

( ) ( )9 12 4 5 5® + + = ´
  

  



  
 

 پاسخنامه

  )4(گزینه  .25
kg80= وزن فرد  

x 1080 80 20 80 80
100

- + = + ´E5F
  

  چند درصد وزن اولیه
  

x x x 12100 80 88 12 80 100 15%
80

- = ® = ® = ´ =  
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T1طالي نوشین ®  

  
  نوشین

N1نقره نوشین ®  
  

T2طالي نسترن ®  

  
N2نقره نسترن  نسترن ®  

  :اطالعات زیر را داریم
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هـا را شـمارش کنـیم،     در شمارش مستطیل خواسته شده در سوال باید به دو حالت عمودي و افقی تعداد مستطیل: نکته
جا که شکل متقارن است پس کافی است در یک وجه عمودي یا افقی شـمارش و دو برابـر کنـیم    اما اگر توجه کنید از آن

¬  
  :شمارش در حالت عمودي

  

12 5 2 1 1 21Þ + + + + =  

              عدد 12
              

              عدد 5
              

              عدد 2
              

              عدد 1
              

              عدد 1
              

  
  :در کل عمودي و افقی

42 21 2=   عدد ´
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  :در نظر بگیریم، داریم yو سرمایه رضا را  xاگر سرمایه بهرام را 
    95سال     96سال     مجموع سرمایه

(x y)4  سرمایه بهرام x2    x و  +
  y7    y سرمایه رضا 

  

x y (x y) x y x y x y x y32 7 4 2 7 4 4 2 3
2

+ = + Þ + = + Þ = Þ =  
  

 ستون دوم    ستون اول
  برابر نسبت سرمایه بهرام به 10

  برابر نسبت مجموع سرمایه دو 9    رضا، در شروع کار سرمایه
  نفر به سرمایه بهرام، در شروع کار

¯    ¯  
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y

10´    x y
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´  
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210́
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 پاسخنامه

310 15
2

´ =    
y5

29´
y3

2

  

  
=  

¯  

  59 15
3

´ =  
  

v صحیح است) 3(ستون باهم برابر بوده پس گزینه  دو.  
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بـه   32سواد  دانیم، که تعداد افراد باسواد نسبت به افراد بی می. به تعداد افراد باسواد داریم 30و  29براي پاسخ به سواالت 
  .کنیم واد را محاسبه میاز این طریق تعداد افراد باس. سواد نیز قابل محاسبه است است و از طرفی تعداد افراد بی 1

86 809 1117 1188 3200= + + +   سواد تعداد افراد بی=
32 3200 102400= ´   تعداد افراد باسواد=

  .باشد می» C«چند درصد در این شهر داراي مدرك تحصیلی در سطح  ¬
  

1 102400 1024
100

® ´ =  
  کل افراد داراي مدرك تحصیلی =102400
  »C«درصد افراد داراي مدرك  =%1
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/1188 1 125
3200 102400

® =
+

  
  4سواد ساکن منطقه  افراد بی =1188

3200 102400=   سواد و باسواد کل افراد بی +
  


