کتابجامعاستعدادتحصیلی
ویژهآزموندکتری

گروه مؤلفین سایت مرجع دکتری
مرجعمشاوره واخبارآزمون دکتری

خدماتسایتمرجعآزمونتخصصیدکتری
خدمات تخصصی

خدمات دانلود

جدیدتریناخبارآزمون دکتری

فایل هایزباندکتری

پرسش وپاسخ بامشاورهتخصصی

فایل هایاستعدادتحصیلی

انجمنگفتگو

فایل هایمقالهنویسی

معرفی منابعپیشنهادی

فایل هایمصاحبهدکتری

مرجعآزموندکتری

فهرستمطالب
مقدمه کتاب 2.....................................................................................................................................
ماهیت سوالات درک مطلب 9...................................................................................................................
روش پاسخگویی به سوالات درک مطلب 9....................................................................................................
تمرین11.......................................................................................................................................... 1
پاسخ تمرین11................................................................................................................................... 1
تمرین11.......................................................................................................................................... 1
پاسخ تمرین11................................................................................................................................... 1
ماهیت سوالات منطقی 99 .......................................................................................................................
انواع استدلال 99 .................................................................................................................................
انواع سوالات منطقی 99 .........................................................................................................................
تمرین ( 1تضعیف استدلال) 11....................................................................................................................
تمرین ( 1تقویت استدلال) 12 .....................................................................................................................
تمرین ( 1نتیجه گیری) 12........................................................................................................................
تمرین ( 4ی افتن فرض پنهان) 13..................................................................................................................
ماهیت سوالات تحلیل و روش پاسخگویی 43 ...............................................................................................
تمرین 14......................................................................................................................................... 1
پاسخ تمرین12 ................................................................................................................................... 1
تمرین43.......................................................................................................................................... 1
پاسخ تمرین43................................................................................................................................... 1
تمرین 41......................................................................................................................................... 1
پاسخ تمرین41................................................................................................................................... 1
ماهیت سوالات کمیتی 19 .......................................................................................................................
مروری بر فرمولهای اولیه ریاضی 12...........................................................................................................
کار با دادههای آماری 14 .......................................................................................................................
هوش 13 ..........................................................................................................................................
کلیات حل مسئله و تکنیکها 11 ..............................................................................................................
هندسه 15.........................................................................................................................................
مقایسات کمی 59 .................................................................................................................................
تمرین ( 1کار با دادههای آماری) 21.............................................................................................................

استعداد تحصیلی
پاسخ تمرین21................................................................................................................................... 1
تمرین  ( 1کار با دادههای آماری) 22 ............................................................................................................
پاسخ تمرین 21.................................................................................................................................. 1
تمرین  ( 1هوش) 22...............................................................................................................................
تمرین  ( 4حل مسئله) 11.........................................................................................................................
تمرین ( 1مقایسه کمی) 11........................................................................................................................

2

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
مقدمه کتاب
آزمون دکتری تخصصی از سال  1123در رشتههای مختلف در دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه حضوری به صورت سراسری
برگزار می شوود ییی از مواد امتاانی آزمون کتبی تخصصی استعداد تاصیلی است که بین تمامی رشتهها مشترک می باشد
این درس که با هدف سونج
بخ

تواناییهای ذهنی و اسوتعداد متقایوی تاصویل در مقدک دکتری طرح شده است؛ دارای چهار

اصولی می باشوود ک ه هدف از هر بخ

سونج

توانمندیهای مختلف فرد نظیر هوش مندق توانایی تالیل سوور،ت

قدرت تجسو ،تسل بر مبانی پایه ریایی به طور همزمان می باشد پس از حذف این آزمون از گروه آزمایشی ،لوم پزشیی و
ادغام گروه آزمایشووی تربیت بدنی با گروه ،لوم انسووانی این آزمون در حال حایوور در  1گروه آزمایشووی به شوورح زیر برگزار
میشود:
 .9گروه آزمایشی علوم انسانی
 .2گروه آزمایشی علوم پایه
 .4گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
 .3گروه آزمایشی زبان
 .1گروه آزمایشی هنر
 .5گروه آزمایشی دامپزشکی
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 .7گروه آزمایشی فنی – مهندسی
سواتتار این آزمون در تمامی گروههای آزمایشوی به غیر از گروه فنی – مهندسی مشابه است؛ با این تفاوت که در این آزمون
برای گروه آزمایشوی فنی – مهندسوی بخ
تاصیلی به ترتیب شامل  4بخ

تجسومی یاییزین بخ

زیر است که در هر بخ

مندقی شوده اسوت در سوایر گروهها آزمون استعداد

برای آشنایی شما با سوالات آن بخ

نمونهای از آن آورده شده

است:


بخش اول :درک مطلب
در این بخ

دو متن تخصصی چندپاراگرافی و چند سوال مرتب با هر گروه آزمایشی طرح میشود که متقایی باید

بعد از مدالعه دقیق متن به انواع سووالات کلی و یزیی پاسوخ دهد در زیر نمونهای از یک متن چندپاراگرافی آورده
شده است:
مثال :همسالان یك کودک ،بالقوه میتوانند مشارکت ورزشی ای را که از محیط خانواده آغاز شده است تقویت کنند.
هرگاه یك گروه همسال عزم کنند در یك فعالیت ورزشی شرکت نمایند ،بدیهی است که اکثر اعضای آن گروه به آن
فعالیت ورزشی کشیده میشوند .هرگاه گروه به رفتار غیرفعال گرایش نشان دهد ،اعضای گروه نیز تمایل به ادامه همان
برنامه پیدا می کنند .ورزشکاران بزرگتر می گویند وقتی در دوران مدرسه بوده اند ،توسط گروه همسال و دوستان خود
به زمین های ورزشيی کشانیده می شدند ،هرچند این اثرگذاری در تمام رشته های ورزشی یکسان نبوده است .اولین

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
گروه همسال کودک ،کسانی هستند که با او همبازی میشوند .کودکان از سنین  4تا  3سالگی ،بازی با همسالان خود را
آغاز کرده و تا اوایل دوره مدرسه آن را ادامه می دهند.
پسران و دختران چند کشور مختلف از جمله آمریکا ،ژاپن و کانادا گفته اند که گروه همسالان بر مشارکت ورزشی
آنان در دوره کودکی اثرگذار بوده اند .کودکان در دوره نوجوانی به گروه های همسال رسمیتر میپیوندند (همسالان
مدرسه یا محل)؛ لذا این گروه های همسال در رفتار اجتماعی آن ها در طول دوره جوانی اثر می گذارند .گرین دورفر در
سال  9975دوره های مختلف مانند کودکی ،نوجوانی و جوانی بانوان ورزشکار را مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که
گروه همسال در کلیه مقاطع سنی فوق در میزان و نوع مشارکت ورزشی بانوان اثرگذار بودهاند .برخی ا ز افراد دیگر در
پارهای از مقاطع سنی مهم بوده اند؛ برای مثال خانواده که در دوره کودکی بسیار نقش داشته اند ،در دوره نوجوانی تأثیر
و نقش چندان مهمی ندارند.


بخش دوم :منطقی
در این بخ

از آزمون یک متن کوتاه آورده میشووود و سووحس ماتوای متن با پرسووشووی مدرح میگردد در این

پرسو ها از شوما تواسته میشود تا متن را تضعیف یا تقویت از آن نتیجهگیری و یا با ی افتن فرییه پنهان ب ه آن
پاسوخ دهید در واقک هدف طراح سووال سوونج
پرس های این بخ

توانایی شوما در درک سواتتار اسووتدلال درسوت اسووت برتی از

به طور نمونه در زیر آورده شده است:

 )9مثالی از تضعیف
رفته رفته برنامه های کامپیوتری بیشيتر و بیشيتری که ارا ه دهنده راهحل مسأله های ریاضی در علوم مهندسی
می باشيند ،تولید میشود و لذا به طور فزاینده ای نیاز به تمرین دادن مهندسین در فهم کامل اصول پایه ریاضی
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غیرضيروریتر می شيود .نتیجه این که در آموزش مهندسینی که ق رار است در صنعت مشغول کار شوند ،تأکید
کمتری بایستی روی اصول ریاضی شود تا بتوان فضای بیشتری از سرفصل های آموزشی رشته های مهندسی را به
دروس مهم دیگر اختصاص داد.
کدام یك از موارد زیر ،در صورتی که صحیح فرض شود ،استدلال داده شده برای پیشنهاد آموزشی فوق را
بیشتر تضعیف مینماید؟
 )1بسیاری از برنامه های کامحیوتری که راه حل مسأله های ریایی در مهندسی را ارایه می دهند قابل ایرا بر روی
کامحیوترهایی هستند که در دسترس اکثر شرکتهای مهندسی میباشند
 )1بسیاری از برنامههای کامحیوتری که راهحلهایی برای مسأله های ریایی در مهندسی ارایه میدهند در حال حایر
به طور روتین استفاده میشوند
 )1برنامه درسی رشته مهندسی امروزه دانشجویان مهندسی را ملزم می کند که با تنو،ی از برنامههای کامحیوتری
آشنایی داشته باش ند و بتوانند آنها را به کار ببرد
 )4استفاده مؤثر از برنامه کامحیوتری که راه حل مسأله های ریایی در مهندسی را ارایه می دهند مستلزم درک اصول
ریایی میباشد

 )2مثالی از تقویت
محققِ دندانپزشيك :پر کردن پوسیدگی دندان کاری بیضرر نیست :خواهی نخواهی به برخی قسمت های سالم
دندان آسیب وارد میشود .پوسیدگی ها فقط وقتی مضرند که پوسیدگی به اعصاب درون دندان برسد و بسیاری از
پوسيیدگی ها ،چنانچه معالجه نشوند ،هرگز به آن مرحله نمی رسند .بنابراین دندانپزشکان نباید پوسیدگی را پر
کنند ،مگر این که اعصاب درون دندان در معرض خط ر از سوی پوسیدگی باشند.

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
کدام یك از اصول زیر ،در صورتی که صحیح فرض شوند ،به بهترین نحو ،تأییدکننده استدلال محقق فوق
میباشد؟
 )1بیماری که بالقوه تدرناک است نباید معالجه نشده رها شود میر این که به طور مداوم تات نظر و کنترل باشد
 )1بیماری که در حال پیشرفت است نباید با استفاده از روش هایی که فق مسین هستند و آرام موقعیت ایجاد
می کنند درمان شود
 )1بیماری که فق به طور بالقوه مضر است نباید با استفاده از روشی که قدع اً زیان آور است درمان شود
 )4دندانحزشیان بایستی هرگونه رویها ی که در بلندمدت مفید است را پی بییرند اما فق به این شرط که این رویه
با،ث زیان فوری نشود

 )4مثالی از نتیجهگیری
این روزها شيرکت های دارویی و متخصيصین بهداشت ،توجه خود را به کلسترول خون معطو کردهاند .هر چه
میزان کلسترول خونمان بالاتر باشد ،ریسك مُردن در اثر حمله قلبی بیشتر است .این مسأله منطقی است ،چرا
که بیماری قلبی نسبت به هر کدام از دیگر عوامل ،سالانه افراد بیشتری را می کشد .حداقل سه عامل يي سیگار،
پُرخوری و عدم تحرک ي هر کدام می تواند مقدار کلسترول خون را تحت تأثیر قرار دهد.
کدامیك از موارد زیر را میتوان از متن فوق ،نتیجه گرفت؟
 )1اگر فردی میزان کلسترول تون تود را تات نظر داشته باشد ریسک ابتلای وی به بیماری کشنده قلبی پایین است
 )1یک رژی ،غذایی با کلسترول بالا ،لت اصلی مرگ افراد میباشد
 )1ریسک بیماری کشنده حمله قلبی را با تغییراتی در سبک زندگی میتوان تغییر داد
 )4تنها راهی که سییار ریسک ابتلا به بیماری قلبی را افزای می دهد از طریق تغییر سدح کلسترول تون میباشد
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 )3مثالی از یافتن فرضیه پنهان
کشور «الف» برای مدتی طولانی در زمینه گندم و گوشت تا حدی خودکفا بوده است .با این وجود ،از آنجا که درآمد
سيرانه در این کشور به سمت میزان متوسط جهانی رو به افزایش است .مصر سرانه گوشت هم به سمت میزان
متوسيط جهانی رو به رشد گذاشته است و برای تولید یك کیلو گوشت ،چندین کیلو گندم لازم است .در نتیجه،
چون در آمد سرانه مردم رو به افزایش است در حالی که تولید داخلی گندم افزایش نمییابد ،کشور «الف» به زودی
مجبور خواهد بود یا گندم یا گوشت و یا هر دو را وارد کند.
کدامیك از موارد زیر ،فرضیه ای است که استدلال فوق ،بر آن مبتنی است؟
 )1آن دسته از مردم کشور «الف» که مصرف گوشت تود را افزای میدهند بهطور چشمییری مصرف گندم را کاه
نخواهند داد
 )1درآمد سرانه تولیدکنندگان گوشت در کشور «الف» نسبت به درآمد سرانه تولیدکنندگان گندم آن کشور با سر،ت
بیشتری در حال افزای است
 )1مصرف سرانه گو شت در کشور «الف» در تمام سدوح درآمدی تقریب اً به میزان ییسانی در حال افزای است
 )4واردات گندم یا گوشت با،ث نخواهد شد که درصد بسیار بالاتر ی از درآمد مردم صرف غذا شود


بخش سوم :تحلیلی
سوالات بخ

تالیلی مسایلی هستند که نیاز به هیچ پی فرض ذهنی ندارند برای پاسخ به این سولات بای د سه گام

اصلی  ) 1مدل سازی مسئله تعریف شده بر اساس قوا،د مویود؛  ) 1تلاصه کردن قوا،د بر اساس مدل بدست آمده
و  ) 1پاسخ به سوالات براساس مدل و قوا،د مسئله طی شوند

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
مثال :فردی بنام  Xقرار اسيت برای انجام یك پروژه تحقیقاتی به هر یك از شهرهای مشهد ،تبریز و اصفهان،
دو سيفر انجام دهد و به تهران برگردد .وی که باید هر یك از این شيش سيفر را در یك روز از هفته (شنبه تا
پنج شنبه) انجام دهد ،در برنامهریزی با محدودیتهای زیر مواجه میباشد:


سفرهای ت بریز را در باید روزهایی غیر از یکشنبه و پنج شنبه انجام دهد.



دو سفر به مشهد را نمیتواند در دو روز متوالی انجام دهد.



در روز شنبه نمیتواند به اصفهان سفر کند.

 )9کدام یك از موارد زیر ،صحیح نمیباشد؟
 ) 1میتواند در یک حالت تاص در روز ییشنبه به مشهد سفر کند
 ) 1می تواند سفرهای مشهد و تبریز تود را در چهار روز متوالی انجام دهد
 ) 1می تواند سفرهای تبریز و اصفهان تود را در چهار روز متوالی انجام دهد
 ) 4می تواند سفرهای مشهد و اصفهان تود را در چهار روز متوالی انجام دهد
 )2اگر  Xیکی از سييفرهای خود به مشييهد را دقی قا بین دو سييفرش به اصييفهان انجام دهد ،اولین سييفرش به
مشهد ،در کدام روز باید انجام شود؟
 ) 1شنبه
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 ) 1ییشنبه

 ) 1دوشنبه

 ) 4موارد  1و 1

بخش چهارم :کمیتی

در بخ

کمیتی از آزمون دکتری تخصوصوی هدف سنج

می باشود در این بخ

میزان تسل داوطلبان بر مفاهی ،ریایی و نیز هوش ،ددی

سدح سوالات طراحی شده برای گروه های آزمایشی متفاوت است بخ

کمیتی در مجموع شامل

سوالات حل مسئله سوالات مقایسههای کمی کار با دادههای آماری هوش ،ددی و هندسه میشود که هر بخ

نیات و

تینیکهای تاص تود را دارد؛ که داوطلب میتواند با تمرین بر روی این تینیکها شووانس موفقیت تود را در این بخ
افزای

دهد

مثال) در شکل زیر ،بین اعداد ارتباط خاصی برقرار است .به جای علامت سؤال ،چه عددی باید قرار گیرد؟
19731 ) 1
17931 ) 2
13197 ) 9
11973 ) 1

در بخ

درک مدلب از آزمون دکتری برای هر گروه آزمایشی متنهایی یداگانه و تخص صی از همان گروه انتخاب شده است

در بخ

مندقی برتی سوووالات در گروه های آزمایشووی تیراری اسووت ولی در ماهیت سوووالات تفاوتی ویود ندارد در بخ

تالیل گاهاً مسوایل مشوابه با طرح سوالات متفاوت در گروههای آزمایشی مختلف به چش ،میتورد در گروه آزمایشی فنی –
مهندسوی به یای بخ

مندقی بخ

تجسمی مورد آزمون قرار میگیرد ماهیت و تعداد سوالات هر بخ

برای تمامی گروههای آزمایشی به غیر از گروه آزمایشی فنی  -مهندسی به شرح یدول زیر است:

مرجعآزموندکتری

در آزمون دکتری

استعداد تحصیلی


بخش پنجم :تجسمی (ویژه گروه فنی – مهندسی)

در این بخ
سونج
نمای

از آزمون که بجای بخ

مندقی برای گروه فنی – مهندسوی در آزمون دکتری طراحی شوده اسوت صرفاً هدف

قدرت تجسو ،و میزان دقت و هوش تصوویری داوطلبان می باشد در این بخ

انواع اشیال در فضای دو و سه بعدی

داده می شود و داوطلب باید در کمترین زمان و با بیشترین دقت ارتباط بین اشیا را در حالتهای مختلف دوران یافت ه

درک نماین د
،مده سوالات این بخ


در دو دسته قابل قس ،است:

تشخیص الگوی تغییر یك شکل – در این سووالات باید روند تغییرات یک شیل را در نمونههای داده شده دنبال
کرد تا شیل نهایی را براساس الیوی بدست آمده مشخص کرد



اشکال سه بعدی – در این سوالات که بخ

قابل تویهی از سوالات تجسمی می باشند از داوطلب تواسته میشود

تا به تعیین میعب ها با تعداد مشووخص ویوه رنیی تعیین تعداد ویوه قابل مشوواهده و غیرقابل مشوواهده تجزیه و
ترکیب اشیل سه بعدی و رس ،پلان و نمای اشیل سه بعدی و
مثال) در شکل زیر الگویی ارا ه شده است .این الگو از به هم چسبانده شدن  9مکعب کوچك یکسان ساخته شده و سطح آن
رنگ شده است .کدامیك از موارد  9تا  ، 3دوران یافته الگو نمیتواند باشد؟
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تعداد و ماهیت سوالات آزمون سال گذشته
بخش اول  :درک مطلب
بخش دوم :منظقی
بخش سوم :تحلیلی
بخش چهارم :کمیتی

مرجعآزموندکتری

 1متن چند پاراگرافی متناسب با هر گروه آزمایشی
 8سوال از متنها
 1سوال از مندق و استدلال
 1مدل شامل مدلسازی و چندقانونیها
 8سوال
مباحث نسبت و درصد حل مسئله و مقایسههای کمی
 1سوال شامل هوش و مباحث پایه ریایی

استعداد تحصیلی
هدف ما این است تا با مدالعه این کتاب بتوانید در مدت زمان کوتاه با بخ ها و مفاهی ،مختلف آزمون استعداد تاصیلی آشنا
شوید و در کنار شناسایی توانمندیهای مختلف تود به بهترین و درستترین ناوه ممین به سوالات این آزمون پاسخ دهید
بنابراین سر،ت توأمان با دقت در یهت کسب بهترین نتیجه در آزمون استعداد تاصیلی هدف ما است
از ویژگیهای کتاب میتوان به موارد زیر اشاره داشت:


افزای



آشنایی مختصر و مفید با مفاهی ،مختلف آزمون استعداد تاصیلی دکتری در کنار تمرینهای استاندارد و پاسخهای

آمادگی متقاییان آزمون دکتری در کمترین زمان ممین

کاملاً تشریای


پوش



تمامی مثال های این کتاب از آزمون سراسری دکتری سازمان سنجش میباشد.

تمامی بخ های آزمون استعداد تاصیلی
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مرجعآزموندکتری

خدماتسایتمرجعآزمونتخصصیدکتری
خدمات تخصصی

خدمات دانلود

جدیدتریناخبارآزمون دکتری

فایل هایزباندکتری

پرسش وپاسخ بامشاورهتخصصی

فایل هایاستعدادتحصیلی

انجمنگفتگو

فایل هایمقالهنویسی

معرفی منابعپیشنهادی

فایل هایمصاحبهدکتری

مرجعمشاوره واخبارآزمون دکتری

بخشاول:

درکمطلب
مرجعمشاوره واخبارآزمون دکتری

استعداد تحصیلی
ماهیتسوالاتدرکمطلب
درک مدلب از آزمون دکتری تخصصی یزو سادهترین و نمرهآورترین بخ های این آزمون بشمار میرود که شامل دو متن

بخ

نسبتاً بلند (بین  1الی  2پاراگراف) است که سوالاتی از آن ها مدرح شده است هماندور که پیشتر توییح داده شد مویوع متن
انتخبی معمولاً با تویه به گروه آزمایشی تعیین میشود و تخصصی است
هماندور که از نام این بخ

برمیآید هدف آزمون سنج

توانایی م تقاییان در درک متون قدرت تجزیه و تالیل یافتن

اطلا،ات تاص و بیاربردن اطلا،ات مویود در متن است برای اینیه بتوانید با سر،ت و دقت بالا به این سوالات پاسخ دهید تینیکها
و نیات مفیدی در این بخ
بخ

کتاب گنجاندهای ،آنچه در آزمون دکتری بسیار حایز اهمیت است سر،ت بالا در پاسخ به سوالات این

است که ما به شما کمک میکنی ،تا با مدالعه این روشها براحتی به سوالات پاسخ دهید
ماهیت و نوع سوالات این بخ

در زیر آمده است که در انتهای این بخ

شما قادر تواهید بود در کمترین زمان ممین

به تمانی این سوالات پاسخ درست دهید:


منظور اصلی نویسنده از متن چیست؟



در کدام گزینه ارتباط پاراگراف اول با کل متن به توبی بیان شده است؟



بهترین نتیجهگیری ممین از متن چیست؟



بهترین ،نوان برای متن چیست؟
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روشپاسخگویی بهسوالاتدرکمطلب
برای پ اسخیویی به سولات درک مدلب یک روش کلی و چند گام اصلی ویود دارد که با تمرین براحتی میتوانید به تمامی سوالات
این بخ

در آزمون دکتری پاسخ درست دهید

مطالعه دقیق و تحلیلی متن
بهترین و اصولی ترین روش برای پاسخ قاطک و درست به سوالات این بخ

مدالعه اصولی دقیق و تالیلی متن است این روش

دارای سه گام زیر است:
 .9گام اول  -خواندن صورت سوالات
پی

از ریوع به متن بهتر است حتماً صورت سوالات را بدون گزینهها به دقت بخوانید؛ اینیار با،ث میشود بدانید بر روی چه

بخ هایی از متن بهتر تمرکز کنید در هنیام مدالعه سوالات متن با انواع سوالات روبرو تواهید شد که این سوالات در دو گروه سوال
درباره کلیات متن و یزییات متن قرار میگیرند

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 .2خواندن دقیق متن
در این گام باید ییبار متن را به صورت کامل و دقیق بخوانید در حین تواندن متن زیر ،بارات و یملات کلیدی متن را ت بیشید
و از آنجایی که در گام قبل صورت سولات را ییبار مرور کردهاید در هنیام مدالعه دقیق متن تویه تود را معدوف بخ هایی از
متن کنید که سوالات در همان راستا طرح شدهاند
 .4پاسخ به سوالات طراحی شده در انتهای هر متن
برای پاسخیویی به هرگروه سوالات باید در ابتدا تشخیص دهید سوال از چه نو،ی است سحس با استفاده از تینیکهای
پاسخیویی به هر گروه سوال به دنبال گزینه صایح باشید سوالات بخ

درک مدلب آزمون استعداد تاصیلی به دو دسته

سوالات کلی و سوالات جز ی قابل تقسی ،است
سوالات کلی متن
 )9یافتن ایده یا پیام اصلی متن :برتی سوالات این بخ

بدنبال این است که شما بتوانید ایده اصلی متن یا بهترین ،نوان

را برای متن طراحی شده انتخاب نمایید صورت این سوالات اینیونه طرح میشود " :بهترین ،نوان برای متن چیست؟" "مقصود
اصلی متن یا نویسنده چیست؟" در پ اسخ به اینیونه سوالات باید به دقت جمله اول و آخر هر پاراگرا یا متن را مدالعه
کنید گاهی نیز نویسنده با ارایه چند نظریه و ایده با آوردن کلمات کلیدی نظیر «ولی»« ،اما»« ،با وجود این» و

به دنبال

رد آ نها باشد که پاسخ در یمله بعد از این کلمات نهفته است
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 )2یافتن ساختار کلی متن :برتی سوالات این بخ

نوع و ارتباط بین پاراگرافها و برداشت کلی از یک پاراگراف را مورد

اشاره قرار میدهند صورت این نوع سوالات اینیونه طرح میشود " :در متن فوق چه ارتباطی بین پارگراف دوم و کل متن ویود
دارد؟" "ساتتار پاراگراف پنج ،متن چیونه است؟" مهمترین انواع رابده پاراگرافها ،بارتند از:
 نظر :این پاراگرافها بیانیر ،قیده و نظر یک فرد هستند
 مقایسه :در این پاراگراف ها شاهد مقایسه دو مویوع یا نظر با ه ،از نظر مشترکانشان هستی،
 تعریف :پاراگرافهایی که تعریفی از یک پدیده را ارایه میدهند
 اتتلاف :در این پاراگرافها شاهد بیان تضادها و تفاوتهی دو چیز یا دو دیدگاه مختلف هستی،
 )4یافتن هد کلی نویسنده یا استنباط ار متن :این سوالات به ایدههایی که به صورت صریح بیان نشده ند اما نظر نویسنده
اشاره یمنی می باشد صورت این سولات اینیونه مدرح میشود "هدف نویسنده در متن فوق چیست؟" " نویسنده این متن را
به چه منظوری نیاشته است؟" "از متن چنین بر میآید که " و "متن فوق به این امر اشاره دارد که " در پاسخ به اینیونه
سوالات باید اطلا،اتی که نویسنده بدور مستقی ،و غیرمستقی ،در متن بیان داشته است به درستی استدلال گردد در واقک وقتی
شما متنی را می تواهدی باید ه ،به انچه نویسنده ،لناً می گوید تویه کنید و ه ،به معانی ظریفی که در پس کلمات ویود
دارد

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 )3یافتن موضوع قبل یا بعد از متن :در رابده با سوالاتی مانند "کدامیک از ،بارات زیر میتواند بلافاصله قبل/بعد از متن
بیاید" و یا "ادامه متن به کدام مویوع تواهد پرداتت" و موارد مشابه تویه به اولین و آترین یمله متن برای پاسخیویی به
این سوالات یرروی است زیرا معمولاً نویسنده تصویری از ادامه متن در این یمله ارایه میکند در موارد مشابه که به دنبال
مویوع پرداتته شده در پاراگراف یا متن قبلی هستید لازم است پاراگراف اول متن مویود را با تأکید بر یمله اول متن مدالعه
کنید
سوالات جز ی متن
 )9جز یات اشاره شده در متن :برتی سوالات یزییات تاص یک مویوع را مورد سوال قرار میدهند در این سوالات باید به
کلمات کلیدی تویه شود و پس از یافتن تود آن و معادل

در متن پاسخ سوال را پیدا کنید صورت این سوالات اینیونه مدرح

میشود" :متن فوق نشان میدهد که " " بر طبق متن کدامیک از گزینههای زیر صایح است؟" و " براساس متن فوق همه
گزینههای زیر درست است به یز "
 )2جز یات ضمنی در متن :برتی سوالات رایک به اطلا،اتی که در متن گفته نشده یا صایح نمیباشد سوال میپرس د صورت
این سوالات اینیونه مدرح میشود" :کدامیک از گزینههای زیر در متن فوق بیان نشده است" "همه گزینههای به یز گزینه
صایح است" برای پاسخ به این سوالات باید متن را تواند و مواردی که در متن مورد اشاره قرار گرفته ،لامت زد تا بتوان
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آن موردی که بیان نشده است را تشخیص داد
بدور کلی در زما ن پاسخ به سوالات بخ
پاسخ به سوالات این بخ

درک مدلب اگر زمان کوتاهی در اتتیار دارد و نمیتوانید بدور کامل وقت تود را صرف

نمایید ابتدا متن را به صور ت کلی و تیلی سریک بخوانید؛ ،مده مدالب مه ،هر پاراگراف در یملات اول

و آتر آن پراگراف نهفته است سحس پرس های کلی و یزیی مربوط به متن را بدون دتیل کردن مفرویات شخصی پاسخ دهید
پاسخیویی به سوالات یزیی و زما ن بر را به زمان دییری موکول کنید ییی از بهترین و سریکترین روشهای پاسخ به سوالات رد
گزینه و حذف گزینههای تیلی یزیی یا تیلی کلی است

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
تمرین1
با وجود این که تعداد ضربان قلب بزرگسالان و جوانان ،در حال استراحت با یکدیگر قابل مقایسه است ،لیکن حداکثر
تعداد ضيربان ناشی از فعالیت های شدید جسمی با افزایش سن به تدریج رو به کاهش میرود .این کاهش در ضربان
قلب آن اندازه که برخی از متخصيصان فکر میکردند نیست .یك مرد  51ساله میتواند ضربان قلب خود را حداکثر
تا  971ضييربه در دقیقه بالا برد ،این تعداد را میتوان با حدود  211ضييربه در دقیقه برای نوجوانان و جوانان مقایسييه
کرد .در دوره پیری ضربان قلب کاهش یافته ممکن است عامل اصلی تنزل بیشینه اکسیژن مصرفی باشد .پاسخدهی
پ ایینتر به محرک سمپاتیك عضله قلب میتواند علت این کاهش باشد.
حجم ضييربه ای قلب در افراد سييالمند ممکن اسييت کاهش یابد یا این که تفاوتی نکند .مطالعات تحقیقاتی هر دو
حالت را نشيان داده اسيت .نشانه های نامتقارن بیماری ایسکمی قلب ممکن است باعث نتایج نامعلومی شده باشد .
پژوهشگرانی که برای تشخیص بیماری قلبی از آزمون های غربالی و ورزشی شدید استفاده میکنند ،ممکن است در
حجم ضييربهای قلب هیچگونه کاهشييی پیدا نکنند ،در حالیکه محققانی که مطالعات آنها روی افرادی اسييت که
احتميال بیماری قلبی ندارند ،چنین کاهشييی را در حجم ضييربهای قلب پیدا کردهاند .هرگاه بیماری قلبی همراه با
کاهش حجم ضيربه ای باشيد ،در این صيورت سالخوردگانی که بیماری قلبی دارند ،به طور منطقی دارای بازده قلبی
کاهش یافته در هنگام تمرین هستند که این امر حاصل کاهش بیشینه ضربان قلب و حجم ضربهای آنها است.
سالخوردگان فعال حجم های قلبی خود را به خوبی حفظ می کنند .در چند مورد دیده شده است که سالخوردگان
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فعيال کارکرد عالی فیزیولوژیك خود را حفظ کرده اند؛ برای مثال ،کلارنس دومار در طول عمرش هر روز در حدود 21
کیلومتر میدوید و در سين  51سيالگی در مسيابقه دو ماراتن شيرکت کرد .او در  71س الگی در اثر بیماری سرطان
درگذشيت .جسيد او مورد کالبدشيکافی قرار گرفت و ملاحظه شيد که عضيله قلب او به خوبی رشيد کرده است و
دریچه های قلب طبیعی و سالم و عروق قلبی در اندازهای دو تا سه برابر اندازه طبیعی بودند.
سيالخوردگان در اثر فعالیت ،زودتر از جوانان به او بازده قلبی خود میرسند .دیوارههای سخت رگهای خونی
این افراد ،در مقيابل پمپاژ خون از قلب به داخل آنها مقاومت می کنند .در صييورتی که این افراد به بیماری تصييلب
شرایین مبتلا باشند و در دیواره سرخرگهای آن ها رسوباتی وجود داشته باشد ،این مقاومت بیشتر خواهد بود .این
مقاومت موجب بالا بردن فشيار نب

در حال اسيتراحت و افزایش فشيار سیستولیکی (انقباض بطنی) می شود .چه

فشار خون در حین فعالیت و ورزش بالا رود و چه پایین آید ،در هر دو حال به سلامتی تارهای ماهیچه قلب و قابلیت
تحمل آن در مقابل فشيار کار وابسته است .در حین فعالیت شدید  ،سالخوردگان نوعاً فشار خون بیشتری نسبت به
جوانان خواهند داشت ،اما بعضی از بیمارانی که قبلاً نارساییهای قلبی داشتهاند ،نمیتوانند فشار سیستولیکی را با
افزایش بار کار ثابت نگه دارند.
 )9کدام مورد ،ساختار اطلاعاتی متن فوق را به خوبی بیان میکند؟
 ) 1ارتباط فعالیت های دستیاه قلبی وووو ،روقی در انسان را با فرآیند تدریجی افزای

سن و افزای

یا کاه

فعالیت بررسی

میکند
 ) 1فعالیت قلبی افراد سالمند را به هنیام استراحت و فعالیت با ه ،مقایسه میکند و توصیههایی به سالمندان ارایه میدهد

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 ) 1کارکرد دسوتیاه قلبی وووو ،روقی بزرگسالان و یوانان را با ه ،مقایسه می کند و در این زمینه توییاات و مثالهایی ارایه
میدهد
 ) 4تغییرات کارکردی دستیاه قلبی و ،روقی را در افراد سالمند توصیف میکند و برای آنها دلیل ارایه میدهد
 )2جمليه «اما بعضييی از بیمارانی که قبلاً  ..............ثابت نگه دارند ».در پایان متن ،کدامیك از نقشهای زیر را در متن
فوق ،ایفا میکند؟
 ) 1مدالبی را که در پاراگراف آتر متن آمده در مقابل یک استثناء قرار میدهد
 ) 1نیته ای را که در یمله قبل از آن در متن آمده به نو،ی مادود میکند
 ) 1نتیجه کل متن را در قالب یک توصیه بیان میدارد
 ) 4آترین یافته مربوط به حوزهای را که مویوع متن است تلاصهوار بیان میدارد
 )4بر اساس متن ،کدام مورد ،جزو تفاوتهای افراد سالمند و جوانان نیست؟
 ) 1مقاومت دیوارههای رگهای تونی
 ) 1میزان بیشینه اکسیژن مصرفی
 ) 1فشار نبض در زمان استراحت
 ) 4بیشینه یربان قلب به هنیام استراحت و فعالیت
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 )3نویسنده متن ،با کدامیك از نتیجهگیری های زیر ،بیشتر از بقیه موارد ،موافق است؟
 ) 1با افزای سن کارکرد فیزیولوژیک دچار کاه شدید میشود
 ) 1سالمندان باید از انجام فعالیتهای شدید یسمی تودداری کنند
 ) 1سن ،امل مهمی در بروز تغییرات کارکرد دستیاه قلبی و ،روقی می باشد
 ) 4بین افزای سن و کارکرد قلب رابدهای معیوس برقرار است
 )1کلمه «آن» در پاراگرا آخر ،بیشتر به کدامیك از موارد زیر ،اشاره دارد؟
 ) 4انقباض
 ) 1فشار تون
 ) 1فعالیت
 ) 1قلب

پاسخ تمرین1
 )9گزینه 3
تمرکز متن فوق بر روی کارکرد دستیاه قلبی – ،روقی در افراد سالمند است بدورییه تغییرات کارکردی این دستیاه را در بین
سالمندان توصیف و دلایل این تغییرات را نیز بیان میکند
 )2گزینه 2
طبق مدلب ارایه شوده در یمله قبلی " درحین فعالیت شيدید ،سيالخوردگان نوعاً فشيار خون بیشتری نسبت به جوانان
خواهند داشت" یمله :اما بعضی از بیمارانی که قبلاً
نو،ی مادود میکند

مرجعآزموندکتری

ثابت نیه دارند؛ نیتهای را که در یمله قبل از آن در متن آمده به

استعداد تحصیلی
 )4گزینه 4
به ویوح در یمله اول متن آمده است که در مورد یربان قلب در حال استراحت تفاوت چندانی بین یربان قلب بزرگسالان و یوانان
ویود ندارد (به سایر گزینهها در متن اشاره شده است)
 )3گزینه 4
در متن فوق بارها اشاره شده است که سن ،امل مهمی در تغییرات کارکرد دستیاه قلب – ،روقی می باشد (به سایر گزینهها اشاره
نشده است و یا نظر نویسنده به آن شدت که در گزینهها آمده است نمی باشد)
 )1گزینه 9
کلمه آن به "قلب" اشاره دارد
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مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
تمرین2
همسيالان یك کودک ،بالقوه میتوانند مشيارکت ورزشی ای را که از محیط خانواده آغاز شده است تقویت کنند .هرگاه
یك گروه همسيال عزم کنند در یك فعالیت ورزشيی شرکت نمایند ،بدیهی است که اکثر اعضای آن گروه به آن فعالیت
ورزشيی کشیده می شوند .هرگاه گروه به رفتار غیرفعال گرای ش نشان دهد ،اعضای گروه نیز تمایل به ادامه همان برنامه
پیدا میکنند .ورزشيکاران بزرگتر میگویند وقتی در دوران مدرسيه بودهاند ،توسيط گروه همسيال و دوستان خود به
زمینهای ورزشيی کشانیده می شدند ،هرچند این اثرگذاری در تمام رشته های ورزشی یکسان نبوده است .اولین گر وه
همسال کودک ،کسانی هستند که با او همبازی می شوند .کودکان از سنین  4تا  3سالگی ،بازی با همسالان خود را آغاز
کرده و تا اوایل دوره مدرسه آن را ادامه میدهند.
پسيران و دختران چند کشيور مختلف از جمله آمریکا ،ژاپن و کانادا گفتهاند که گروه همسيالان بر مشارکت ورزشی
آنان در دوره کودکی اثرگذار بودهاند .کودکان در دوره نوجوانی به گروههای همسييال رسييمیتر میپیوندند (همسييالان
مدرسييه یا محل)؛ لذا این گروههای همسييال در رفتار اج تماعی آنها در طول دوره جوانی اثر میگذارند .گرین دورفر در
سيال  9975دوره های مختلف مانند کودکی ،نوجوانی و جوانی بانوان ورزشيکار را مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که
گروه همسيال در کلیه مقاطع سينی فوق در میزان و نوع مشارکت ورزشی بانوان اثرگذار بودهاند .برخی از افراد دیگر در
پارهای از مقاطع سينی مهم بوده اند؛ برای مثال خانواده که در دوره کودکی بسیار نقش داشتهاند ،در دوره نوجوانی تأثیر
و نقش چندان مهمی ندارند.
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همسيالان غالباً در مشيارکت فرد در ورزشهای گروهی در مقایسيه با شيرکت در ورزشهای انفرادی تأثیر بیشتری
دار ند .کودکان و نوجوانان تحت نفوذ و حمایت همسيالان همجنس خود در فعالیتهای ورزشی شرکت میکنند .در مورد
بزرگسيالان این طور نیسيت؛ دوسيتان ،همسر یا خود او بیشترین نقش را در مشارکت ورزشی فرد بر عهده دارند .افراد
پس از فراغت از تحصيیل و دور شيدن از مدرسيه به عنوان عضيوی از نیروی کار وارد محیط اجتماعی خود می شوند و
معمولاً از گروه همسيال جدا میگردند .هرگاه گروه همسيال گرایشهای ورزشی داشتهاند ،این تمایلات به تدریج کاهش
می یابد .از طر دیگر ،گروه همسال جدید در محیط کار میتوانند موجبات مشارکت های جدید ورزشی را فراهم کند یا
اینکه او میتواند به طور تفریحی و با پیوسيتن به باشيگاه ورزشيی محل ،فعالیت خود را ادامه دهد .یا در صورتی که در
مؤسسات بزرگ صنعتی و خدماتی استخدام شده است ،به تیمها و گروه های ورزشی وابسته به آن مؤسسه ،ملحق شود
(لوی و همکاران.)9971 ،
بهطور معمول کلیه افرا د و حتی کسييانی که در ورزش قهرمانی درگیر بودهاند ،در دوره میانسييالی فعالیت ورزشييی و
مشيارکت خود را کم میکنند .این روند تا اندازهای به فقدان برنامه های ورزشيی برای این گروه و قشير اجتماعی مربوط
می شيود .از سيالهای نخسيتین دهه  9971تأکید زیاد بر آمادگی جسيمانی و به داشيت باعث شده است که برای افراد
میانسيال و بزرگسال نیز برنامههای تفریحی و ورزشی پیشبینی و اجرا شود ،به طوری که این روند در جوامع غربی مورد
قبول واقع شيده اسيت و گروههای زیادی از افراد را در بر می گیرد .در چنین وضعیتی ممکن است مجدداً در این سنین
نیز گروه هم سال مؤثر باشد و بر میزان و نوع مشارکت ورزشی فرد اثر مهم بگذارد.
علی رغم اثر مهم گروه همسيال بر مشيارکت ورزشی فرد ،هنوز کاملاً مشخص نشده است که افراد ابتدا گروه همسال
را انتخاب و سپس در فعالیتهای مورد علاقه آنان شرکت میکنند یا اینکه با توجه به علاقه و تمایل خود به فعالیتهای

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
مختلف به گروههای همسال که به آن رفتار بهخصوص میپردازند ،ملحق می شوند (لوی و همکاران .)9971 ،اگرچه کاملاً
روشين نیسيت کدام حالت ابتدا وجود دارد ،لیکن بدیهی اسيت که علاقه به ورزش و تمایل به پیوستن به گروه همسال
موجب می شود که فرد به گروه های فعال اجتماعی وابسته شود (لکو و گرین دورفر.)9911 ،
 )5هد اصلی نویسنده در متن فوق ،کدام است؟
 ) 1توصیف اثرات مه ،گروه همسال بر مشارکت ورزشی کودک در تارج از مای تانواده
 ) 1بررسی میزان ،لاقه و مشارکت فرد در فعالیتهای ورزشی در مقاطک سنی مختلف
 ) 1تأکید بر اثرات مه ،تر همسالان بر مشارکت ورزشی فرد در مقایسه با اثرات مای تانواده
 ) 4توییح تأثیرات همسالان بر ،لاقه به ورزش و مشارکت ورزشی افراد در سنین مختلف
 )7کدام مورد ،ارتباط پاراگرا اول متن با ادامه آن را به بهترین نحو بیان میکند؟
 ) 1نظری را ارایه می کند که با ارایه شواهدی در ادامه متن مورد تأیید قرار میگیرد
 ) 1با طرح غیرمستقی ،پرس در تصوص مویوع متن تواننده را به تواندن متن ترغیب میکند
 ) 1نتیجهگیریای را انجام میدهد که ادامه متن آن را تا اندازهای مادودتر میسازد
 ) 4کلمات و اصدلاحاتی را تعریف میکند که این تعاریف مبنای استدلالهای متن است
 )1بر اساس متن ،کدام مورد ،در خصوص اثر گروه همسال ،صحیح است؟
 I.نسبت به علاقه فرد به ورزش ،نقش مهمتری در فعالیتهای ورزشیاش دارد.
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 II.از ورزشی به ورزش دیگر ،متفاوت است.
 III.تحت تأثیر وضعیت تأهل فرد ،تغییر مییابد.
 ) 1فق II

 I ) 1و III

 II ) 1و III

 II I ) 4و III

 )9جمله «دوستان  ،همسر  .........برعهده دارند ،».کدامیك از نقشهای زیر را در متن ایفا میکند؟
 ) 1شاهدی ارایه می دهد که به تضعیف نظر مدرح شده در ابتدای پاراگراف کمک میکند
 ) 1توییح بیشتری درباره یملة قبل تود در پاراگراف میدهد و از آن پشتیبانی میکند
 ) 1غیرمستقی ،سؤالی را مدرح می کند که در ادامه متن به آن پاسخ داده میشود
 ) 4با ذکر یک استثنا ء نسبت به هر گونه تعمی، ،جولانه هشدار میدهد
 )91احتمال موافقت نویسنده ،با کدامیك از نتیجهگیریهای زیر ،کمتر از موارد دیگر است؟
 ) 1بین ،لاقه یک فرد میانسال و ویود برنامه ورزشی مدون همبستیی ویود دارد
 ) 1تاصیل در مدرسه و دانشیاه میتواند به نو،ی اثر گروه همسالان را تشدید کند
 ) 1اثرات گروه همسالان بر فعالیتهای ورزشی فرد از کودکی تا بزرگسالی افزای می یابد
 ) 4وابستیی فرد به گروه های فعال یمعی تات تأثیر میزان ،لاقه فرد به ورزش و تمایل
و یا کاه

می یابد

مرجعآزموندکتری

به پیوستن به گروه همسال افزای

استعداد تحصیلی
پاسخ تمرین2
 )5گزینه  3صحیح است.
هماندور که در یمله آتر متن آمده است " لیین بدیهی است که ،لاقه به ورزش و تمایل به پیوستن به گروه همسال مویب می -
شود که فرد به گروههای فعال ایتما،ی وابسته شود" هدف اصلی نویسنده توییح تأثیرات همسالان بر ،لاقه به ورزش و مشارکت
ورزشی افراد در سنین مختلف است
 )7گزینه 9
هماندور که از پاراگراف نخسوت متن بر میآید "همسالان یک کودک بالقوه میتوانند مشارکت ورزشیای را که از مای تانواده
آغاز شده است تقویت کنند"؛ این یمله در پاراگرافهای بعدی با ارایه شواهد مورد تأیید قرار میگیرد
 )1گزینه 4
از آنجایی که در متن اشاره شده است بین ،لاقه فرد به ورزش و تأثیر گروه همسال هنوز رابده مشخصی تعیین نشده است؛ گزینه
نخست صایح نمی باشد دو گزینه دییر در متن به آنها اشاره مستقی ،شده است و صایح میباشد
 )9گزینه 2
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با تویه به یمله قبل از آن "در مورد بزرگسالان اینطور نیست"؛ یمله :دوستان همسر یا تود او بیشترین نق

را در مشارکت

ورزشی فرد بر ،هده دارند؛ توییح بیشتری درباره یملة قبل تود در پاراگراف میدهد و از آن پشتیبانی میکند
 )91گزینه 4
طبق متن فق اثرات گروه همسال در سنین مختلف کودکی نویوانی و یوانی بر مشارکت ورزشی قابل تشخیص است ولی اینیه
اثرات آنها در سنین مختلف (کودکی تا بزرگسالی) بر مشارکت ورزشی افزای

مرجعآزموندکتری

می یابد یا که تیر چیزی بیان نشده است

بخشدوم:

منطقی
مرجعمشاوره واخبارآزمون دکتری

استعداد تحصیلی
ماهیتسوالاتمنطقی
در سوالات مندقی هدف طراح سوال سنج

توانایی شما در درک و تشخیص ساتتار استدلال درست یا نادرت است سوالات بخ

مندقی آزمون دکتری به دو دسته تقسی ،میشوند ) 1 :سوالات تالیل متن و  ) 1سوالات گزارههای مندقی در این دو گروه سوالات
متن کوتاهی آورده میشود؛ که برای پاسخیویی به این سوالات باید با انواع استدلال آشنا باشید تا بتوانید از متن نتیجهگیری کنید
استدلال متن را تضعیف یا تقویت کنید

انواعاستدلال
انواع استدلالها ،بارتند از:
 .9استدل ال قی اسی (استنتاجی) – در این نوع اسوتدلال از چند مقدمه به یک نتیجه میرسید تفیر قیاسی استدلال از
روی اصوول کلی و رسیدن به فرییه معین است که از این اصول ناشی میشود در واقک در این نوع استدلال باید از روی
کلیات به یزییات پی ببرید و صات نتیجه کاملاً به درستی مقدمات بستیی دارد (از کل به یزء)
 .2اسيتدلال استقرایی – در این نوع استدلال یک فرآیند تیمیلی از مشاهده تعدادی حوادث یا موارد تاص تا بیان یک
اصل کلی طی می شود در واقک نتایج حاصل از چند نمونه را به کل یک مجمو،ه تعمی ،میدهی،
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 .4اسيتدلال تشيبیهی – در این نوع اسوتدلال دو پدیده یا مویوو،ی که به ،در یک مویووع تاص شباهت دارند را به
مشابهت سایر ویژگیهای تعمی ،میدهی،

انواعسوالاتمنطقی
بودیه بندی سوالات مندقی آزمون دکتری بر اساس نوع استدلال به  4نوع اصلی تقسی ،بندی میشوند:
 .9سوال در خصوص تضعیف استدلال
 .2سوال در خصوص تقویت استدلال
 .4سوال در خصوص نتیجهگیری
 .3سوال در خصوص یافتن فرض پنهان
سووالات تقویت و تضوعیف برای هر نوع اسوتدلالی مدرح میشود ولی سوالات نتیجه گیری و نیز یافتن فرض پنهان اکثراً مبتنی بر
استدلال قیاسی بوده و کمتر از سایر روشهای استدلال استفاده میشود

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
تضعیف استدلال
در اینیونه پرسو ها پس از ارایه یک متن کوتاه از شما تواسته میشود تا گزینهای را که بی
تضعیف می کند انتخاب نمایید؛ به ،بارتی گزینهای که نتیجه متن را بی

از همه استدلال مویود در متن را

از همه تضعیف میکند بسته به نوع استدلال روشهای

مختلفی برای تضعیف آن ویود دارد قبل از همه باید نوع استدلال مویود در متن و نتیجه حاصل از آن را تشخیص دهید
در زیر صورت برتی سوالات که دلالت بر تضعیف استدلال دارند ،نوان شده است:


کدامیک از یملات زیر با صراحت بیشتری بیاساس بودن استدلال فوق را مشخص میکند؟



کدام گزینه در صورت صات نتیجهگیری بالا را بیشتر تضعیف میکند؟



در کدام گزینه کمتر از سایر گزینهها نتیجهگیری فوق را تضعیف میکند؟

روشهای مختلفی برای تضعیف یک استدلال ویود دارد :
.9

زیر سوال بردن و غیرمندقی یلوه دادن ا،تبار مفرویات مدنظر نویسنده (زیر سوال بردن صات مقدمات آشیار)

 .2ایجاد اشیال در مندق و ساتتار استدلال
 .4رد یا زیر سوال بردن نتیجه استدلال با ذکر مثال نقض به صورت کاملاً مستقی،
 .3رد یا تضعیف رواب ،لی یا همبستیی ذکر شده در متن
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تقویت استدلال
مشوابه تضوعیف اسوتدلال در پرسو های مدرح شوده از تقویت اسوتدلال پس از ارایه یک متن کوتاه از شما تواسته میشود تا
گزینهای را که بی
بی

از همه استدلال مویود در متن را تقویت می کند انتخاب نمایید؛ به ،بارتی گزینهای که یزییات نتیج ه متن را

از همه تقویت میکند

در زیر صورت برتی سوالات که دلالت بر تقویت استدلال دارند ،نوان شده است:


کدامیک از موارد زیر نتیجه گیری انجام شده در متن فوق را از مندق قویتری برتوردار میسازد؟



کدامیک از یملات زیر نتیجه گیری بالا را لااقل در حدی نسبی تقویت میکند؟



کدام گزینه در صورت صات اد،اهای بالا را به بهترین ویهی پشتیبانی میکند؟

روشهای مختلفی برای تقویت یک استدلال ویود دارد :
 .9آشیار کردن فرض پنهان نویسنده
 .2تأیید درستی نتایج با ارایه دلایلی متفاوت از آنچه در متن آمده است

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 .4ذکر مثالهایی درباره نتیجه استدلال
 .3تقویت یا تأیید رواب ،لی یا همبستیی
نتیجه گیری از استدلال
نتیجهگیری از استدلال فق

باید بر اساس مدالب مدرح شده در متن صورت گیرد؛ معمولاً نیز نتیجهگیری بر اساس یملات اول و

آتر متن میباشد؛ یعنی به این یملات باید دقت بیشتری کرد
در زیر صورت برتی سوالات که دلالت بر نتیجه گیری از استدلال دارند ،نوان شده است:


از متن فوق کدامیک از نتایج زیر حاصل میشود؟



از کدامیک از ،بارات زیر متن فوق را میتوان نتیجه گرفت؟

در اینیونه سوالات گزینه ای صایح است که به مقصود اصلی طراح سوال نزدییتر باشد
یافتن فرض پنهان
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فرض پنهان مقدمه ای اسوت که ،ملاً در اسوتدلال ویود دارد ولی در متن بدان اشوارهای نشده است گاهی شواهد مویود در متن
برای پاسوخ به سووال یا پرسو
می توان به پرسو

مناسب و کافی نیست این فرض پنهان است که با تقویت تضعیف و یا نتیجهگیری بر اساس آن

طراح سووال بهترین پاسخ را بدهید فرض پنهان حلقه واس بین مقدمات و نتیجهگیری متن میباشد؛ که به

توانایی پاسخدهنده در یافتن آن بستیی دارد
در زیر صورت برتی سوالات که دلالت بر یافتن فرض پنهان دارند ،نوان شده است:


در باث بالا کدامیک از موارد زیر به ،نوان فرض در نظر گرفته شده است؟



نتیجهگیری فوق بر کدامیک از مفرویههای زیر مبتنی است؟



درستی نتیجهگیری فوق به کدامیک از یملات زیر به ،نوان یک مفرویه یا شرط متیی است؟

فرض پنهان در واقک یزیی از اسوتدلال متن اسوت و در چارچوب آن قرار داد که نباید فضای تارج از متن را یا باورهای شخصی را
دتالت داد آنچه در فرض پنهان ویود دارد باورهای نویسنده متن است

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
تمرین( 1تضعیفاستدلال)
 )9رفته رفته برنامه های کامپیوتری بیشيتر و بیشيتری که ارا هدهنده راهحل مسيألههای ریاضيی در علوم مهندسيی
میباشييند ،تولید می شييود و لذا به طور فزاینده ای نیاز به تمرین دادن مهندسييین در فهم کامل اصييول پایه ریاضييی
غیرضيروریتر می شيود .نتیجه این که در آموزش مهندسینی که قرار است در صنعت مشغول کار شوند ،تأکید کمتری
بایسيتی روی اصول ریاضی شود تا بتوان فضای بیشتری از سرفصلهای آموزشی رشتههای مهندسی را به دروس مهم
دیگر اختصاص داد.
کدامیك از موارد زیر ،در صيورتی که صيحیح فرض شيود ،استدلال داده شده برای پیشنهاد آموزشی فوق را
بیش تر تضعیف مینماید؟
 ) 1بسیاری از برنامههای کامحیوتری که راه حل مسألههای ریایی در مهندسی را ارایه میدهند قابل ایرا بر روی کامحیوترهایی
هستند که در دسترس اکثر شرکتهای مهندسی می باشند
 ) 1بسویاری از برنامههای کامحیوتری که راهحلهایی برای مسألههای ری ایی در مهندسی ارایه میدهند در حال حایر به طور
روتین استفاده میشوند
 ) 1برنامه درسوی رشوته مهندسوی امروزه دانشوجویان مهندسی را ملزم میکند که با تنو،ی از برنامههای کامحیوتری آشنایی
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داشته باشند و بتوانند آنها را به کار ببرد
 ) 4اسوتفاده مؤثر از برنامه کامحیوتری که راه حل مسوألههای ریایی در مهندسی را ارایه میدهند مستلزم درک اصول ریایی
می باشد
 )9گزینه  3صحیح است.
نویسونده اینچنین فرض کرده اسوت که برای اسوتفاده موثر از برنامه کامحیوتری که راهحل مسوئلههای ریایی در مهندسی را ارایه
میدهند نیازی به فه ،کامل اصوول پایه ریایوی نیسوت؛ گزینه  4با رد فرض پنهان نویسونده به توبی نتیجه استدلال متن را
تضعیف میکند
 )2محصيولات کشياورزی اغلب قبل از برداشت پیش فروش می شوند .اگر پیشبینی شود که میزان محصول ذرت زیاد
خواهد بود ،قیمت پیش فروش آن پایین میرود و برعکس .امروز هواشيناسيان اعلام کردند که از فردا بارش کافی برای
رویش ذرت شروع خواهد شد .بنابراین از آنجایی که باران برای رشد این محصول ضروری است ،قیمت پیش فروش آن
شدیدا اُفت خواهد کرد.
کدام مورد ،اگر صحیح فرض شود ،نتیجهگیری فوق را بیشتر از بقیه تضعیف میکند؟
 ) 1بارانی که هواشناسان پی بینی کردهاند تا بعد از فصل رشد ماصول ذرت نیز ادامه تواهد یافت

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 ) 1ذرتی که در مرحله حساس رشد تود رطوبت کافی دریافت نیند ماصول زیادی نخواهد داد
 ) 1قیمت پی

فروش ماصول ذرت در این فصل زرا،ی نسبت به فصل زرا،ی قبل دچار نوسانات شدیدتری بوده است

 ) 4متخصصان کشاورزی امروز ا،لام کردند که بیماریی که مقداری از ماصول ذرت را از بین برده است در وسعت زیاد قبل از
پایان فصل رشد اشا،ه تواهد یافت
 )2گزینه  3صحیح است.
از انجایی که با پی

بینی زیاد بودن ماصولات کشاورزی (ذرت) قیمت پی فروش آنها کاه

می یابد؛ با ا،لام هواشناسی مبنی بر

بارش کافی باران پی بینی می شود این ماصولات (ذرت) زیاد تولید شوند درنتیجه قیمت پی فروش افت میکند در گزینه  4با
ذکر اینیه اشا،ه بیماری میزان تولید ماصولات کشاورزی را کاه
نتیجه تلاف نتیجهگیری متن قیمت پی

فروش افزای

تواهد داد (پی بینی افت تولید ماصو لات کشاورزی) در

تواهد یافت

 )4دانشييمندان در حال بررسييی راههایی برای از بین بردن دی اکسييید کربن اضييافی از جوي زمین با افزایش جذب آن،
توسيط گیاهان هسييتند .یك طرر برای رسييیدن به این هد  ،ایجاد مزارع شييناور خزه دریایی در اقیانوسها اسييت.
وقتیکه خزه دریایی می میرد ،می توان آن را سوزاند و به عنوان سوخت استفاده کرد.
کدامیك از موارد زیر ،در صورتیکه صحیح فرض شود ،نشاندهنده جدیترین ضعف در طرر فوق است؟
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 ) 1سالانه حدود  1میلیارد تن دیاکسید کربن به درون یو زمین آزاد میشود اما فق حدود  1میلیارد تن توس گیاهان یذب
میشود
 ) 1وقتیکه یک تزه دریایی سوزانده میشود برابر با مقدار دیاکسید کربنی که در زمان حیات تود یذب میکند دیاکسید
کربن انتشار میدهد
 ) 1حتی اگر مزارع تزه دریایی اثربخشووی تود را ثابت نمایند برتی مردم تمایلی به روی آوردن به این نوع سوووتت نشووان
نخواهند داد
 ) 4برتی مناطق اقیانوس در نیمیره ینوبی دارای املاح لازم برای مزارع بزرگ تزه دریایی نمی باشند
 )4گزینه  2صحیح است.
از متن فوق میتوان برداشت نمود که ایجاد مزارع شناور تزه دریایی در اقیانوسها با،ث کاه

دیاکسیدکربن ایافی یو زمین از

طریق یذب آن توس این تزهها میشوند؛ پس از مردن تزهها میتوان آنها را سوزاند در گزینه  1بیان شده است که تزه دریایی
تنها دیاکسیدکربن را در تود نیه داشته و پس از مرگ برابر با مقدار یذب شده دی اکسیدکربن آزاد میکند؛ که استدلال مدرح
شده در متن را تضعیف میکند

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 )3شرکت های داروسازی ،زمانی که داروی بیماریهای نادر را تولید میکنند ،زیان میدهند چون که تولید دارویی که
فقط تعيداد معدودی بیماری را معالجه میکند ،هزینههای تولید را برنمی گرداند .بنابراین ،شييرکتی که داروی بیماری
لاگزمیا ي یك بیماری بسیار نادر ي را تولید میکند ،بدون شك ضرر خواهد کرد.
کدام یك از موارد زیر ،در صورتی که صحیح فرض شود ،نتیجهگیری فوق را به طور جدی تضعیف مینماید؟
 ) 1بسیاری از شرکتهای داروسازی که داروی بیماریهای نادر تولید می کنند داروی بیماری لاگزمیا را تولید نمیکنند
 ) 1بسیاری از آنهایی که مبتلا به بیماری لاگزمیا می شوند همزمان مبتلا به یک بیماری دییر ه ،میشوند
 ) 1دارویی که بیماری لاگزمیا را مداوا میکند مبتلایان به بیماریه ای بسیار شایک را نیز معالجه می کند
، ) 4لیرغ ،این کوه هر بیمواری نوادر فق تعوداد معودودی از مردم را مبتلا می کند تعداد قابل تویهی از مردم مبتلا به یک
بیماری نادر دییر میشوند
 )3گزینه  4صحیح است.
نویسونده اینیونه نتیجه گرفته اسوت که هر شرکتی که داروی بیماری بسیار نادر را تولید کند یرر تواهد کرد؛ چون تعداد بییار
معدودی را معالجه تواهد کرد در گزینه  1این استدلال نویسنده تضعیف میشود زیرا دارویی که بیماری لاگزمیا را مداوا میکند
مبتلایان به بیماریهای بسیار شایک را نیز معالجه می کند و فق مریوط به تع داد معدودی از بیماران نمیشود
24

 )1در سال  41 ،2113میلیون فرانسوی به طور میانگین  31ساعت در هفته کار میکردند و حدوداً  21میلیون فرانسوی
بر این باور بودند که شيغلشيان بسيیار ملالآور است .این ارقام نشان می دهند که جمعیت نسبتاً کمی از افرادی که با
میانگین بیش از  31ساعت در هفته کار میکردند ،شغلشان را ملالآور نمیدانستند.
کدام مورد ،بیانگر وجود نقصی منطقی برای این استدلال است؟
 ) 1این احتمال را که ممین است تقریباً هیچ شباهتی میان گروهها ویود نداشته باشد نادیده میگیرد
 ) 1دو نتیجهگیری درباره گروههایی با ،لایق دوگانه را در کنار ه ،قرار میدهد
 ) 1براساس شواهدی نتیجهگیری میکند که میتوانند مبنای چندین نتیجهگیری دییر نیز باشند
 ) 4نتیجه گیری آن براساس فرییاتی است که ییدییر را نقض میکنند
 )1گزینه  9صحیح است.
از آنجایی که در متن به دویامعه آماری مختلف اشواره شوده اسوت ولی ارتباط بین آنها بیان نشوده است و ارقام ارایه شده بدون
درنظر گرفتن شباهت میان گروهها ارایه شده است که نادرست می باشد
 )5مریم :مراکز کرایهدهنده فیلمهای ویدیویی در منطقه «الف»  ،در مجموع در سال  9411نسبت به سال  ،9413تعداد
 91،111فیلم ویيدیویی کمتر کرایيه دادند .این کاهش ،احتمالاً به خاطر گشييایش مرکز کرایه ویدیویی «ویدیو رسييانه»

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
می بياشييد کيه اولین و تنها مرکز کرایه فیلم در این منطقه بود که علاوه بر کرایه دادن فیلم ،فیلمها را با قیمت ارزانی
میفروخت.
داود :دلیل دیگری هم میتواند وجود داشته باشد .همان طور که خودت گفتی ،میزان کاهش به تعداد  91،111ویدیو بود،
اما باید توجه داشت که مرکز کرایه «ویدیو رسانه» در سال  9411فقط  3111فیلم فروخت.
کدامیك از موارد زیر ،در صورتیکه صحیح فرض شود ،مخالفت داود را بهطور جدیتری تضعیف مینماید؟
 ) 1اکثر مراکز کرایهدهنده فیل ،ویدیویی در مندقه «الف» در روزهای تاصی از هفته با تخفیف فیل ،کرایه میدادند
 ) 1در سال  1181مرکز «ویدیو رسانه» نسبت به تعداد فیل،هایی که فروتت تعداد بیشتری فیل ،ایاره داد
 ) 1در سال  1181دو مرکز کرایه ویدیو که فیل ،کرایه میدادند اما فیل ،نمیفروتتند در مندقه «الف» ایجاد شدند
 ) 4افرادی که فیلمی را تریداری میکردند اغلب آنها را به دوستان تود قرض میدادند
 )5گزینه  3صحیح است.
این گزینه بخوبی نشان میدهد که فروش ارزان قیمت ، 4333دد فیل ،توانسته ایاره فیل،ها را تا ، 13 333دد کاه
ترید هر حلقه فیل ،معادل چند بار ایاره آن می باشد؛ لذا همین ،لت به تنهایی مسئله را توییه میکند
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مرجعآزموندکتری

دهد یعنی

استعداد تحصیلی
تمرین( 2تقویتاستدلال)
 )7محققِ دندانپزشيك :پر کردن پوسيیدگی دندان کاری بی ضيرر نیسيت :خواهی نخواهی به برخی قسمتهای سالم
دندان آسيیب وارد می شيود .پوسيیدگی ها فقط وقتی مضرند که پوسیدگی به اعصاب درون دندان برسد و بسیاری از
پوسيیدگی ها ،چنانچه معالجه نشوند ،هرگز به آن مرحله نمیرسند .بنابراین دندانپزشکان نباید پوسیدگی را پر کنند،
مگر این که اعصاب درون دندان در معرض خطر از سوی پوسیدگی باشند.
کدام یك از اصيول زیر ،در صيورتی که صحیح فرض شوند ،به بهترین نحو ،تأییدکننده استدلال محقق فوق
میباشد؟
 ) 1بیماری که بالقوه تدرناک است نباید معالجه نشده رها شود میر این که به طور مداوم تات نظر و کنترل باشد
 ) 1بیماری که در حال پیشورفت اسوت نباید با اسوتفاده از روشهایی که فق مسوین هستند و آرام

موقعیت ایجاد

میکنند درمان شود
 ) 1بیماری که فق به طور بالقوه مضر است نباید با استفاده از روشی که قدعاً زیانآور است درمان شود
 ) 4دندانحزشویان بایستی هرگونه رویه ای که در بلندمدت مفید است را پی

بییرند اما فق به این شرط که این رویه

با،ث زیان فوری نشود
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 )7گزینه  4صحیح است.
در این گزینه آمده است بیماری که فق

به طور بالقوه مضر است نباید با استفاده از روشی که قدعاً زیانآور است درمان شود؛ که

به درستی استدلال ماقق را تأیید میکند
 )1افرادی که قدرت سيیاسی دارند ،معمولاً فنووری های جدید را به عنوان چیزی میبینند که قدرت آنها را گسترش
میدهد و یا محافظت میکند ،در حالی که آنها معمولاً اسييتدلالها و ایده های اخلاقی را نوعی تهدید برای قدرت خود
میدانند .بنابراین ابتکار و نبوغ فنی کاملاً همراه ب ا منافعی برای آن هایی است که این نبوغ را دارند ،در حالی که نوآوری
اخلاقی فقط باعث دردسر برای کسانی است که این ویژگی را دارا میباشند.
کدام مورد ،در صورتی که صحیح فرض شود ،بیشتر از موارد دیگر ،استدلال فوق را قوت میبخشد؟
 ) 1کسانی که راههای یدید برای توییه قدرت سیاسی ارایه میدهند معمولاً سود نوآوری تود را می برند
 ) 1فنآوریهای یدید معمولاً توس کسانی به کار میروند که تلاش می کنند کسانی را که دارای قدرت سیاسی هستند شیست
دهند
 ) 1افراد قدرتمند سیاسی معمولاً به کسانی که فیر میکنند برایشان مفید هستند ایر میگذارند و کسانی را که برایشان تهدید
باشند تنبیه میکنند
 ) 4نوآوری اتلاقی و نبوغ فنی هرگز هر دو با ه ،از آن یک فرد نمی باشند

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 )1گزینه  4صحیح است.
در متن آمده اسوت صواحبان قدرت سویاسی از آنجایی که فناوری قدرتشان گسترش میدهد و یا ماافظت میکند در حالی که
آنها معمولاً اسوتدلالها و ایدههای اتلاقی را نو،ی تهدید برای قدرت تود میدانند با این ویود گزینه  1اشاره به مفروض پنهان
این متن دارد؛ افراد قدرتمند سویاسووی معمولاً به کسوانی که فیر میکنند برایشووان مفید هسوتند ایر میگذارند و کسووانی را که
برایشان تهدید باشند تنبیه می کنند؛ که به توبی استدلال را قوت می بخشد
 )9افرادی که بدنشيان قادر به سياختن ماده سيیتوکروم  P450نیسيت ،سه برابر افراد عادی ،مستعد ابتلا به بیماری
پارکینسون يي نوعی بیماری که روی مغز تأثیر میگذارد ي هستند .از آنجایی که سیتوکروم  ، P450مغز را در برابر مواد
سمی محافظت میکند ،می توان نتیجه گرفت که مواد سمی در ابتلا به بیماری پارکینسون نقش دارند.
کدام یك از موارد زیر ،در صورتی که صحیح فرض شود ،استدلال فوق را تقویت میکند؟
 ) 1به زودی امیان تولید مصنو،ی ماده سیتوکروم  P450برای افرادی که بدنشان این ماده را نمیسازد فراه ،تواهد شد
 ) 1سیتوکروم  P450بجز ماافظت مغز در برابر مواد سمی تأثیر دییری روی مغز ندارد
 ) 1بدن بسیاری از افرادی که قادر به ساتتن سیتوکروم  P450نیست قادر به ساتتن برتی مواد شیمیایی دییر ه ،نیست
 ) 4افراد مبتلا به بیماری پارکینسون معمولاً وقتی که با دوپامین و ماده شیمیایی که توس مغز تولید میشود و مورد م داوا قرار
21

میگیرند نشانههای بیماری در آنها کاه

می یابد

 )9گزینه  2صحیح است.
این گزینه با اشواره به فرض پنهان متن اسوتدلال را تقویت میکند اگر سیتوکروم  P450تأثیرات دییری به یز ماافظت مغز در
برابر مواد سمی روی مغز داشت نمی توانستی ،نتیجه بییری ،مواد سمی در ابتدا به بیماری پارکینسون نق

دارد

 )91استانداردهای سختگیرانه در استخدام ،دلیل اصلی کمبود نیروی کار در مدارس دولتی نیست .کمبود معلم اس اساً
به این دلیل اسيت که در سالهای اخیر معملین هیچگونه بهبودی در شرایط کاری و حقوقی شان ندیدهاند و حقوقشان
متناسب با حقوق مشاغل دیگر ،افزایش نیافته است.
کدام یك از موارد زیر ،در صورتی که صحیح فرض شوند ،به بهترین وجه ،ادعاهای فوق را تأیید میکند؟
 ) 1تیلی از معلمین معتقدند که حقوق پایین و فقدان آزادی حرفهای از ،وامل رها کردن شغلشان می باشد
 ) 1امروزه معلمین بیشتری با تاصیلات بالاتر نسبت به معلمین پیشین وارد این شغل میشوند
 ) 1بعضی از معلمین معتقدند که استانداردهای بالا برای استخدام ،وامل کمبود نیرو می باشد
 ) 4در صورت ویود استانداردهای سخت بیشتر معلمین شاغل اکنون مشغول به کار نبودند
 )91گزینه  9صحیح است.

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
متن بوه دنبوال دلیلی برای کمبود معل ،در مودارس اسوووت؛ و دلیل ان ر ا شووورای حقوقی و کاری نامناسوووب معلمان میداند و
استانداردهای سختییرانه را در امر استخدام ،امل کمبود معل ،نمیداند گزینه  1به درستی دلیل اصلی نویسنده را تأیید میکند و
بیان دارند :تیلی از معلمین معتقدند که حقوق پایین و فقدان آزادی حرفهای از ،وامل رها کردن شغلشان میباشد
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استعداد تحصیلی
تمرین( 3نتیجهگیری)
 )99این روزها شيرکت های دارویی و متخصيصيین بهداشيت ،توجه خود را به کلسترول خون معطو کردهاند .هر چه
میزان کلسيترول خون مان بالاتر باشيد ،ریسك مُردن در اثر حمله قلبی بیشتر است .این مسأله منطقی است ،چرا که
بیماری قلبی نسبت به هر کدام از دیگر عوامل ،سالانه افراد بیشتری را می کشد .حداقل سه عامل يي سیگار ،پُرخوری و
عدم تحرک ي هر کدام می تواند مقدار کلسترول خون را تحت تأثیر قرار دهد.
کدامیك از موارد زیر را میتوان از متن فوق ،نتیجه گرفت؟
 ) 1اگر فردی میزان کلسترول تون تود را تات نظر داشته باشد ریسک ابتلای وی به بیماری کشنده قلبی پایین است
 ) 1یک رژی ،غذایی با کلسترول بالا ،لت اصلی مرگ افراد می باشد
 ) 1ریسک بیماری کشنده حمله قلبی را با تغییراتی در سبک زندگی میتوان تغییر داد
 ) 4تنها راهی که سییار ریسک ابتلا به بیماری قلبی را افزای

میدهد از طریق تغییر سدح کلسترول تون میباشد

 )99گزینه  4صحیح است.
مدابق با متن در صورت تغییر در سیک زندگی یعنی کنترل ،واملی مثل سییار پرتوری و ،دم تارک میتوان کلسترول تون را
تات تأثیر قرار داد و در نتیجه رسیک بیماری کشنده حمله قلبی را تغییر داد
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 )92با مطالعه بر روی افراد  51ساله ،محققین به این نتیجه رسیدند که سلامت روانی در بزرگسالی ،همبستگی بال ایی با
روابط صمیمانه با خواهر و برادرها در آغاز بزرگسالی دارد .آن دسته از آزمودنی های تحقیق که هرگز رابطه صمیمانه ای
با خواهر و برادرهای خود نداشيتند یا در سين دانشجویی با خواهر و برادرهای خود رابطه صمیمانه نداشتند ،نسبت به
آنانی که روابط صمیمانه با حداقل یك خواهر یا برادر خود داشتند ،از سلامت روانی کمتری برخوردار بودند.
اگر یافتههای محققین فوق صحیح فرض شوند ،کدام یك از موارد زیر را میتوان نتیجه گرفت؟
 ) 1افرادی که در سون دانشوجویی از سلامت روانی توبی برتودارند احتمالاً در  21سالیی نیز از سلامت روانی توبی برتوردار
تواهند بود
 ) 1برتی از کسانی که در یوانی به دانشیاه میروند احتمالاً در  21سالیی از سلامت روانی توبی بهره تواهند برد
 ) 1داشتن رابده صمیمانه با تواهر و برادرها در سن دانشجویی مه،تر از داشتن چنین رابدهای در  21سالیی است
 ) 4رواب صمیمانه با تواهر و برادرها به سلامت روحی در  21سالیی مربوطتر است تا صِرف داشتن تواهر و برادر
 )92گزینه  3صحیح است.
در گزینه  4با اشواره به این نتیجه که رواب صومیمانه با تواهر و برادرها به سولامت روحی در  21سالیی مربوطتر است تا صِرف
داشتن تواهر و برادر؛ به درستی رابده بین سلامت روانی در بزرگسالی و رواب صمی مانه با تواهر و برادرها نشان داده شده است

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
تمرین( 4یافتنفرضپنهان)
 )94کشييور «الف» برای مدتی طولانی در زمینه گندم و گوشييت تا حدی خودکفا بوده اسييت .با این وجود ،از آنجا که
درآمد سيرانه در این کشور به سمت میزان متوسط جهانی رو به افزایش است .مصر سرانه گوشت هم به سمت میزان
متوسيط جهانی رو به رشد گذاشته است و برای تولید یك کیلو گوشت ،چندین کیلو گندم لازم است .در نتیجه ،چون
درآمد سيرانه مردم رو به افزایش اسيت در حالیکه تولید داخلی گندم افزایش نمییابد ،کشور «الف» به زودی مجبور
خواهد بود یا گندم یا گوشت و یا هر دو را وارد کند.
کدامیك از موارد زیر ،فرضیهای است که استدلال فوق ،بر آن مب تنی است؟
 ) 1آن دسوته از مردم کشوور «الف» که مصورف گوشوت تود را افزای

میدهند به طور چشمییری مصرف گندم را کاه

نخواهند داد
 ) 1درآمد سورانه تولیدکنندگان گوشوت در کشوور «الف» نسوبت به درآمد سرانه تولیدکنندگان گندم آن کشور با سر،ت
بیشتری در حال افزای

است

 ) 1مصرف سرانه گوشت در کشور «الف» در تمام سدوح درآمدی تقریباً به میزان ییسانی در حال افزای

است

 ) 4واردات گندم یا گوشت با،ث نخواهد شد که درصد بسیار بالاتری از درآمد مردم صرف غذا شود
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 )94گزینه  9صحیح است.
در متن اینیونه استدلال شده است که بین مصرف سرانه گوشت و مصرف سرانه گندم رابده مستقیمی ویود داد یعنی طبق گزینه
 1آن دسوته از مردم کشوور «الف» که مصرف گوشت تود را افزای

میدهند به طور چشمییری مصرف گندم را کاه

نخواهند

داد
 )93آزمایشيی که از سيیستم های رادار حسگر طوفان متعلق به سازمان هواشناسی به عمل آمد ،نشان داد که سیستمِ
متعلق به حدود پنجاه سال قبل ،نسبت به سیستمِ رایانهای جدید 91 ،برابر قابل اعتمادتر است .بنابراین فنووری به کار
رفته در سيیسيتمِ جدید رادار ،از پیچیدگی و کارآمدی کمتری نسبت به فنآوری به کار رفته در رادار پنجاه سال قبل
برخوردار است.
نتیجهگیری فوق ،به کدامیك از فرضیههای ضعیف زیر ،وابسته است؟
 ) 1میزان پیچیدگی و کارآمدی فن آوری به کار رفته در رادارهای تشوخیص طوفان از روی قابلیت ا،تماد سویست ،قابل تعیین
است
 ) 1سوختافزار رایانهای در حال حایور ،نصور اصولی سویست،های رادار یدید تشخیص طوفان هستند که توس سازمانهای
پی بینی هوا استفاده میشوند
 ) 1قابلیت ا،تماد سیست،های رادار تشخیص طوفان با دقت آنها در پی

مرجعآزموندکتری

بینی الیوهای آب و هوایی قابل تعیین است

استعداد تحصیلی
 ) 4قابلیت ا ،تماد سیست،های رادار تشخیص طوفان با تعداد دفعات ترابی آنها قابل تعیین است
 )93گزینه  9صحیح است.
طبق متن بین قابلیت ا،تماد و پیچیدگی و کارآمدی فنآوری رابده مستقیمی ویود دارد؛ که فق در گزینه  1نتیجهگیری درست
از متن آورده شوده است به ،بارتی میزان پیچیدگی و کارآمدی فن آوری به کار رفته در رادارهای تشخیص طوفان از روی قابلیت
ا،تماد سیست ،قابل تعیین است
 )91پزشييك :تحقیقيات نشييان می دهد که نوجوانانی که مرتب بازی کامپیوتری میکنند ،سييه برابر افرادی که بازی
نمی کنند ،مسيتعد ابتلا به سيندرم تونل مچ دسيت هستند .قانونی که فروش بازی های کامپیوتری را به افراد زی ِر سن
قانونی ممنوع کند ،به مهار کردن این نوع ناراحتی دردناک در بین نوجوانان کمك خواهد کرد.
نتیجهگیری پزشك فوق ،بر اساس کدامیك از فرضیههای زیر میباشد؟
 ) 1تنها چیزی که با،ث می شود یک نویوان دچار سندرم تونل مچ دست شود بازی کامحیوتری است
 ) 1اکثر نمایندگان مجلس به قانون ممنو،یت فروش بازی های کامحیوتری به افراد زیرِ سن قانونی رأی مثبت تواهند داد
 ) 1همه نویوانانی که به طور منظ ،بازی کامحیوتری میکنند م بتلا به سندرم تونل مچ دست نیستند
 ) 4بسیاری از والدین از ترید بازیهای کامحیوتری برای فرزندان تود تودداری تواهند کرد
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 )91گزینه  3صحیح است.
از متن چنین برداشت میشود که نویوانانی که مرتب بازی کامحیوتری میکنند سه برابر افرادی که بازی نمیکنند مستعد ابتلا به
سندرم تونل مچ دست هستند؛ در نتیجه با ممنوع کردن فروش بازی های کامحیوتری به افراد زیر سن قانونی به مهار کردن این نوع
ناراحتی در بین نویوانان کمک تواهد کرد گزینه  4بدرسوتی نتیجهگیری پزشک را تأیید میکند یعنی اگر بسیاری از والدین از
ترید بازیهای کامحیوتری برای فرزندان تود تودداری نمایند فرزندانشان به سندروم تونل مچ دست مبتلا نخواهند شد
 )95تا بحال بارها موجودات فضایی به زمین آمدهاند .آنها به منطقه  Xحمله و تعدادی از مردم را از خانهها و مزارعشان
در این منطقه به سييفینه خود بردهاند تا روی آنها تحقیق کنند .البته این فضيياییها رسييماً موجودیت خود را اعلام
نکردهاند .این کار چه نفعی برای آنها دارد؟ اگر آن ها قصد حمله به جایی را داشته باشند ،مسلماً نمی خواهند ما باخبر
شویم تا بتوانیم در مقابل آنها خود را آماده سازیم و چون آنها می خواهند روی انسانه ا تحقیق کنند ،حضور خود را
اعلام نمی کنند؛ چرا که این امر باعث خواهد شيد تا ما رفتارمان را عوض کنیم و در نتیجه ،مشاهدات آنها خدشه دار
خواهد شد.
کدامیك از موارد زیر ،در متن فوق ،مفروض است؟
 ) 1مویودات ناشناتته قبلاً به سیارات دییر حمله کردهاند و ممین است به سیاره ما نیز یورش ببرند

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 ) 1مویودات ناشناتتهای که به کره زمین می آیند فق در صدد حمله به آن یا به دنبال مدالعه روی نوع بشر هستند
 ) 1مویودات فضایی ممین است با مدالعه روی انسانها در مورد بشر اطلا،ات باارزشی به دست آورند
 ) 4مویودات فضایی از لااظ تینولوژی قادر به رفتن به تمام نقاط کره زمین نبودهاند
 )95گزینه  2صحیح است.
در گزینه  1بدور وایوح دلایل ورود مویودات ناشوناتته به زمین که در متن نیز بدانها اشواره شوده است آمده است مویودات
ناشناتتهای که به کره زمین میآیند فق در صدد حمله یا به دنبال مدالعه روی نوع بشر هستند
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مرجعآزموندکتری

بخشسوم:

تحلیلی
مرجعمشاوره واخبارآزمون دکتری

استعداد تحصیلی
ماهیتسوالاتتحلیلوروشپاسخگویی
سووالات بخ

تالیلی مسایلی هستند که نیاز به هیچ پی

فرض ذهنی ندارند برای پاسخ به این سولات باید سه گام اصلی طی

شود:
گام  – 9مدل سازی مسئله تعریف شده بر اساس قواعد موجود
گام  – 2خلاصه کردن قواعد بر اساس مدل بدست آمده
گام  – 4پاسخ به سوالات براساس مدل و قواعد مسئله
پس از مدلسوازی و تلاصوه کردن قوا،د شما با یک مسئله تک حالته و یا چند حالته روبرو تواهید شد؛ در مسئله تک
حالته بین سووالات مختلف رابده ویود داشوته و پاسوخ به هر سوال بخشی از اطلا،ات مربوط به مدل شما را تیمیل تواهد نمود؛
تویه داشته باشید در مدلهای تک حالته اگر مدلسازی درست باشد پاسخیویی به سوالات کار سادهای تواهد بود؛ ولی در مسئله
چند حالته به هر سوال مستقل از سایر سوالات باید پاسخ داده شود؛ در واقک هر اطلا،اتی که در هر سوال مدرح میشود؛ فق برای
همان سوال صدق میکند
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تمرین1
فردی بنام  Xقرار اسيت برای انجام یك پروژه تحقیقاتی به هر یك از شيهرهای مشهد ،تبریز و اصفهان ،دو سفر انجام
دهد و به تهران برگردد .وی که باید هر یك از این شيش سفر را در یك روز از هفته (شنبه تا پنج شنبه) انجام دهد،
در برنامهریزی با محدودیتهای زیر مواجه میباشد:


سفرهای ت بریز را در باید روزهایی غیر از یکشنبه و پنج شنبه انجام دهد.



دو سفر به مشهد را نمیتواند در دو روز متوالی انجام دهد.



در روز شنبه نمیتواند به اصفهان سفر کند.

 )9کدام یك از موارد زیر ،صحیح نمیباشد؟
 ) 1میتواند در یک حالت تاص در روز ییشنبه به مشهد سفر کند
 ) 1می تواند سفرهای مشهد و تبریز تود را در چهار روز متوالی انجام دهد
 ) 1می تواند سفرهای تبریز و اصفهان تود را در چهار روز متوالی انجام دهد
 ) 4می تواند سفرهای مشهد و اصفهان تود را در چهار روز متوالی انجام دهد
 )2اگر  Xیکی از سيفرهای خود به مشيهد را دقیقا بین دو سيفرش به اصيفهان انجام دهد ،اولین سفرش به مشهد ،در
کدام روز باید انجام شود؟
 ) 1شنبه

مرجعآزموندکتری

 ) 1ییشنبه

 ) 1دوشنبه

 ) 4موارد  1و 1

استعداد تحصیلی
 )4او به چند صورت می تواند سفرهای خود به اصفهان را در دو روز متوالی انجام دهد؟
1 )1

1 )1

8 )1

2 )4

 )3اگر سيفرهای تبریز خود را بخواهد در دو روز متوالی انجام دهد ،ممکن اسيت سيفر به کدام شهر (شهرهایی) را در
روز دوشنبه انجام دهد؟
 ) 1اصفهان و مشهد

 ) 1تبریز و اصفهان

 ) 1فق اصفهان

 ) 4هر سه شهر

 )1اگر  Xاولین سفر مشهد را دقیقا بعد از دومین سفر اصفهانش انجام دهد ،کدام یك از موارد زیر ،صحیح میباشد؟
 X ) 1در روز سه شنبه به تبریز سفر کرده است
 ) 1سفرهای او به اصفهان در دو روز متوالی بوده است
 ) 1بین دو سفر او به تبریزِ دو روز فاصله افتاده است
 ) 4بین دو سف ر او به مشهد دو روز فاصله افتاده است

35

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
پاسخ تمرین1
قبل از پاسوخ به سووال باید با تویه به گامهای  1و  1به دنبال مدلسازی و تلاصه کردن قوا،د ذکر شده در مسئله در قالب مدل
مسئله باشی:،

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

 قا،ده  :1سفر به تبریز غیر از ییشنبه و پنجشنبه
 قا،ده  : 1سفر به مشهد در دو روز غیرمتوالی
 قا،ده  : 1سفر به اصفهان غیر از شنبه
هماندور که از نوع مسئله و قوا،د آن پیداست این مسئله از نوع چندحالته بوده و نتایج بدست آمده در هر پاسخ مستقل از سوالات
دییر می باشد
 )9گزینه 3
تأیید گزینه ( 1سفر به مشهد در روز ییشنبه)
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مشهد

اصفهان

تبریز

اصفهان

مشهد

تبریز

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

تأیید گزینه ( 1سفر به مشهد و تبریز در  4روز متوالی)
اصفهان

اصفهان

مشهد

تبریز

مشهد

تبریز

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

تأیید گزینه ( 1سفر به اصفهان و تبریز در  4روز متوالی)
مشهد

اصفهان

تبریز

تبریز

اصفهان

مشهد

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

رد گزینه ( 3سيفر به مشيهد و اصيفهان نمی توند در چهار روز متوالی باشد ،زیر سفر به تبریز باید در یکی از سه حالت
زیر اتفاق بیفتند:
 .9شنبه –  1شنبه
 .2شنبه –  9شنبه
 3 .4شنبه –  1شنبه
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استعداد تحصیلی
 )2گزینه 3
با تویه به قوا،د مسئله و صورت سوال اگر قرار باشد که سفر به مشهد بین دو سفر به اصفهان باشد در نتیجه:
اصفهان

مشهد

اصفهان

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

حال برای اولین سفر به مشهد  1حالت زیر را داری:،
حالت  – 1مغایر با قا،ده 1
تبریز

تبریز

مشهد

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

حالت  - 1تأیید گزینه 1
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تبریز

مشهد

تبریز

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

حالت  – 1مغایر با قا،ده 1
مشهد

تبریز

تبریز

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

حالت  - 4تأیید گزینه 1
با تویه به شرای مذکور اولین سفر الزاماً در روز ییشنبه اتفاق می افتند ویعیت دییری نیز ویود دارد آنه ،در صورتی که سفر به
مشهد در روز دوشنبه و بین دو سفر روزهای ییشنبه و سهشنبه به اصفهان قرار گیرد:
مشهد

تبریز

اصفهان

مشهد

اصفهان

تبریز

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

با تویه به مدلسازی فوق اولین سفر به مشهد میتواند در روز دوشنبه نیز اتفاق بیفتند؛ لذا گزینه  4صایح می باشد
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استعداد تحصیلی
 )4گزینه 9
برای پاسخ به این سوال از قا،ده  1بهره می بری،؛ برای آنیه سفر به اصفهان در دو روز متوالی باشد و باید در روزهای غیر از شنبه
باشد حالات زیر را داری:،
حالت 9
مشهد

تبریز

مشهد

اصفهان

اصفهان

تبریز

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

حالت 2
مشهد

تبریز

تبریز

اصفهان

اصفهان

مشهد

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

حالت 4
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مشهد

تبریز

اصفهان

اصفهان

مشهد

تبریز

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

حالت 3
مشهد

اصفهان

اصفهان

تبریز

مشهد

تبریز

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

حالت 1
اصفهان

اصفهان

مشهد

تبریز

مشهد

تبریز

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

 )3گزینه 3
طیق قا،ده  1؛ سفر به تبریز باید روزهای غیراز ییشنبه و پنجشنبه انجام شود؛ و برای آنیه سفر به تبریز در دو روز متوالی باشد
روزهای زیر میتواند حالات سفر به تبریز باشد:
 )2سه شنبه ،چهارشنبه

 )9دوشنبه ،سه شنبه
برای حالت  1داری:،
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اصفهان

مشهد

تبریز

تبریز

اصفهان

مشهد

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

استعداد تحصیلی
برای حالت  1داری،؛
اصفهان

تبریز

تبریز

مشهد

اصفهان

مشهد

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

مشهد

تبریز

تبریز

اصفهان

اصفهان

مشهد

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

 )1گزینه 2
قید صورت سوال :اولین سفر مشهد بعد از دومین سفر اصفهان
مشهد

تبریز

مشهد

اصفهان

اصفهان

تبریز

 1شنبه

 3شنبه

 4شنبه

 2شنبه

 9شنبه

شنبه

رد گزینه  X :1در روز سه شنبه به مشهد سفر کره است
رد گزینه  : 1بین دو سفر او به تبریز سه روز فاصله افتاده است
رد گزینه  : 4بین دو سفر او به مشهد یک روز فاصله افتاده است
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استعداد تحصیلی
تمرین2
در یك مسيابقه شطرنج ،چهار شطرنج باز به اسامی C ،B ،Aو  Dهر کدام دو مرتبه با دیگر حریفان مسابقه می دهند.
همه مسابقات یك برنده داشته است .از نتایج مسابقات ،فقط اطلاعات زیر در دست است:
 تعداد بردهای Aدو برابر تعداد باختهایش بوده است.
 نه Cو نه  Dموفق نشدهاند هیچ کدام از حریفهای خود را هر دو بار ببرند.
 B نه به Cباخته است و نه به .D
 )5حداکثر تعداد بردهای  ،Cکدام میتواند باشد؟
1 )1

1 )1

4 )4

1 )1

 )7کدام یك از موارد زیر ،صحیح میباشد؟
 B ) 1و  Cمیتوانند هر کدام یک بار  Aرا برده باشند
 ) 1تعداد بردهای  Aو  Bنمیتواند با ه ،برابر باشد
 C ) 1میتواند در همه مسابقات تود بازنده باشد
 D ) 4میتواند فق در سه مسابقه بازنده باشد
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 )1کدام دو نفر از افراد زیر ،از دو مسابقهای که مقابل هم انجام دادهاند ،لزوما یکی را برده و دیگری را باختهاند؟
 B )1و D

 A )1و B

 C )1و D

 A )4و C

 )9اگر  Dفقط یك برد کسب کرده باشد A ،مقابل چه کسی (یا کسانی) ،هر دو مسابقه خود را لزوما برده است؟
 ) 1فق D

 ) 1فق B

 C )1و D

 B )4و D

 )91کدام فرد (افراد) ،تعداد برد و باختهایشان میتواند با هم برابر باشد؟
 C )1و D
 ) 1فق C
 ) 1همه بجز A

 ) 4هیچ کدام از افراد مسابقه دهنده

پاسخ تمرین2
قبل از پاسخ به سوال باید با تویه به گامهای  1و  1به دنبال مدلسازی و تلاصه کردن قوا،د ذکر شده در مسئله باشی:،
 قا،ده  : 1هر شدرنج باز با دییر حریفان  1مسابقه داده است
 oنتیجه  : 1هر شدرنج باز  2بازی انجام داده است
 oنتیجه  : 1کلاً  11بازی انجام شده است
 قا،ده  :1هر بازی یک برنده داشته است
 قا،ده  :1تعداد بردهای  Aدوبرابر باتتهای
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است

استعداد تحصیلی
 oنتیجه  : 1شدرنجباز  4 Aبرد و  1باتت داشته است
 قا،ده  C :4و  Dهیچ حریفی را دوبار نبردهاند
 oنتبجه  C :4ییبار  Dرا برده و ییبار به  Dباتته است
 قا،ده  B :1به  Cو  Dنباتته است
هماندور که از نوع مسئله و قوا،د آن پیداست این مسئله از نوع چندحالته بوده و نتایج بدست آمده در هر پاسخ مستقل از سوالات
دییر می باشد
 )5گزینه 2
طبق قا،ده  C :1حداکثر ییبار  Aرا برده است
طبق قا،ده  C :1اصلاً  Bرا نبرده است
طبق قا،ده  4و نتیجه  C :4دقیقاً ییبار  Dرا برده است
لذا  Cحداکثر  1بار حریفان

را برده است

 )7گزینه 9
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رد گزینه  B – 1میتواند هر دو بازی به  Aرا ببازد در آن صورت تعداد بردهای  Aو  Bبا ه ،برابر میشود
رد گزینه  – 1طبق قا،ده  C 4ییبار  Dرا برده است
رد گزینه  D - 4ییبار به ( Cطبق قا،ده  ) 4حداقل ییبار به ( Aطبق قا،ده  ) 4و  1بار به ( Bطبق قا،ده  ) 1باتته است پس
حداقل  4بار بازیهای

را باتته است

 )1گزینه 4
رد گزینه  - 1زیرا ممین است  Aهر دوبار به  Bباتته باشد
رد گزینه  – 1طبق قا،ده  D 1هر دوبار به  Bباتته است
رد گزینه  - 4زیرا ممین است  Cهر دوبار به  Aباتته باشد
 )9گزینه 2
اگر  Dفق ییبار برده باشد طبق قا،ده  4آن مسابقه مقابل فرد  Cبوده است لذا  Aلزوماً  Dرا دوبار برده است که با تویه به
صورت سوال و طبق قا،ده  A 1مقابل  Cییبار برده و هر دو بازی را به  Bباتته است
 )91گزینه 3
تعداد بردها و باتتهای هر فرد میتواند به صورت یدول زیر باشد:
D

مرجعآزموندکتری

C

B

A

استعداد تحصیلی
حداکثر 1

حداکثر 1

حداقل 4

دقیقاً 4

تعداد برد

حداقل 4

حداقل 4

حداکثر 1

دقیقاً 1

تعداد باخت

لذا هیچ فردی تعداد بردها و باتتهای

باه ،برابر نیست

تمرین3
آقای بهرامی به همراه همسير و مادرش ،آقای حمیدی به همراه همسير و دخترش و آقای صفاپور به همراه همسر ،برادر
و خواهرش ،سييه خانواده غریبه هسييتند که قرار اسييت در یك پرواز ،در دو ردیف اول یك هواپیما (مطابق شييکل) ،با
محدودیتهای زیر بنشینند:
 هیچ زن و مرد نامحرمی نمیتوانند کنار یکدیگر بنشینند.
 دختر آقای حمیدی مایل است کنار پنجره بنشیند.
 آقای بهرامی طوری کنار همسرش می نشیند که همسرش کنار راهرو قرار نگیرد.
 آقای صفاپور کنار خواهرش و دقیقاً پشت سر بردارش مینشیند.
 همسر آقای حمیدی دقیقاً پشت سر دخترش مینشیند.
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 )99اگر آقای بهرامی دقیقاً پشت سر مادرش بنشیند ،کدامیك از افراد زیر ،میتواند کنار خواهر آقای صفاپور بنشیند؟
 ) 1مادر آقای بهرامی
 ) 1همسر آقای حمیدی

 ) 1همسر آقای صفاپور
 ) 4همسر آقای بهرامی

 )92اگر آقای بهرامی دقیقاً جلوی مادرش بنشیند ،چه کسی لزوماً کنار آقای حمیدی مینشیند؟
 ) 1دتتر آقای حمیدی
 ) 1همسر آقای حمیدی
 ) 1آقای بهرامی

 ) 4برادر آقای صفاپور

 )94اگر آقای حمیدی و دخترش در ردیف  4تایی نشسته باشند ،چه کسی لزوماً کنار مادر آقای بهرامی نشسته است؟
 ) 1همسر آقای صفاپور
 ) 1همسر آقای حمیدی

 ) 1همسر آقای بهرامی
 ) 4تواهر آقای صفاپور

 )93اگر همسير آقای بهرامی دقیقاً پشيت سير همسر آقای صفاپور (البته نه کنار پنجره) نشسته باشد ،کدام مورد ،در
خصوص جای نشستن مادر آقای بهرامی ،صحیح است؟

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 .Iکنار راهرو
 .IIکنار همسر آقای صفاپور
 .IIIدقیقاً جلوی پسرش
 I ) 1و III

 I ) 1و II

 II I ) 1و III

 II ) 4و III

 )91در چند حالت مختلف ،دو زن و شوهر از سه زن و شوهر ،میتوانند کنار هم بنشینند؟
1 )1

1 )1

 ) 1صفر

1 )4

 )95اگر مادر آقای بهرامی ،وسط دو نفر نشسته باشد ،کدامیك از افراد زیر ،میتواند بین دو نفر دیگر قرار بگیرد؟
 ) 1همسر آقای صفاپور
 ) 4تواهر آقای صفاپور

 ) 1همسرآقای بهرامی
 ) 1آقای بهرامی

 )97اگر آقای حمیدی کنار پنجره بنشیند ،چند نفر به طور قطع کنار راهرو نشستهاند؟
1)1

1 )1

4 )1

1 )4

 )91اگر همه افراد ،مطابق شييکل زیر در صييندلی ها قرار گرفته باشييند ،برای برقراری همه محدودیتها ،حداقل چند
جابجایی (دو نفر با یکدیگر) باید صورت گیرد؟
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4 )1

1 )1

2 )1

1 )4

پاسخ تمرین3
قبل از پاسخ به سوال باید با تویه به گامهای  1و  1به دنبال مدلسازی و تلاصه کردن قوا،د ذکر شده در مسئله باشی:،
 قید  – 1هیچ زن و مرد نا مارمی کنار ییدییر نمیتوانند بنشینند
 oنتبجه  – 1آقای حمیدی  /همسر  /دتتر
 oنتیجه  – 1آقای بهرامی  /همسر  /مادر
 oنتیجه  – 1آقای صفارپور  /همسر  /برادر  /تواهر
 oنتیجه  – 4آقایان کنار ییدییر می نشینند و تان،ها نیز کنار ییدییر

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 قید  - 1دتتر آقای حمیدی مایل است کنار پنجره بنشیند
 قید  - 1آقای بهرامی طوری کنار همسرش می نشیند که همسرش کنار راهرو قرار نییرد
 قید  - 4آقای صفاپور کنار تواهرش و دقیقاً پشت سر بردارش می نشیند
 oنتیجه  – 4موقعیت نشستن آقای صفارپور و برادر و تواهرش
برادر صفار پور
تواهر صفارپور

آقای صفار پور
یا

برادر صفار پور
آقای صفارپور

تواهر صفار پور
قید  - 1همسر آقای حمیدی دقیقاً پشت سر دتترش مینشیند.
وضعیت نشستن مسافران طبق شکل زیر خواهد بود:
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 )99گزینه 4
اگر آقای بهرامی پشت سر مادرش بنشیند و طبق قید  1آقای بهرامی کنار همسرش مینشیند ییی از دو حالت زیر اتفاق تواهد
افتاد:
مادر بهرامی
همسر بهرامی

آقای بهرامی
یا

مادر بهرامی
همسر بهرامی

آقای بهرامی

حال با تویه به قید  1و نتایج  1تا  4و نیز قید  1حالتهای نشستن به شیل زیر است:

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی

بنابرانی آقای صفاپور ،یا همسر آقای حمیدی میتوانند کنار خواهر آقای صفاپور بنشینند.
 )92گزینه 3
آقای بهرامی دقیقاً یلوی مادرش بنشیند؛ در نتیجه ویعیت نشستن تانواده بهرامی به صورت زیر تواهد بود:
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آقای بهرامی
همسر بهرامی

مادر بهرامی
یا
همسر بهرامی

آقای بهرامی
مادر بهرامی

با تویه به قیدهای مسئله ویعیت نشستن مسافران به صورت شیل زیر تواهد بود:

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
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روشن است که در حالت برادر آقای صفاپور کنار آقای حمیدی می نشیند
 )94گزینه 9
در این سوووال برای اینیه آقای صووفرپور و برادر و تواهرش در یک ردیف سووه نفره قرار گیرند حالتهای زیر بر اسوواس قیدهای
مسئله به ویود تواهد آمد:

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
لازم به ذکر است اگر تانواده صفاپور در ردیفهای  1تایی بنشینند قدعاً در ردیفهای  1تایی قید  1مسئله نقض تواهد شد
 )93گزینه 4
با تویه به صورت سوال یک موقعیت به ییی از دو حالت زیر رخ تواهد داد:
همسر صفاپور
آقای بهرامی

همسر بهرامی
یا

همسر صفاپور
آقای بهرامی

همسر بهرامی

با تویه به قید  1دو حالت در ناوه نشستن این افراد (در ردیف های  1تایی و  1تایی) به شیل زیر ویود دارد:
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 )91گزینه 4
با تویه به قید  4و نتیجه  4میدانی ،قدعاً آقای صفاپور نمیتواند کنار همسرش بنشیند؛ زیرا در این صورت این دو به همراه تواهر
آقای صوفاپور باید در یک ردیف  1تایی باشوند که امیانحذیر نیست بنابراین از فرض این مسئله نتیجه میشود آقایان حمیدی و
بهرامی کنار همسورشان می نشینند با تویه به مشخص بودن مال نشستن همسر آقای حمیدی موقعیت آقای حمیدی نیز معین
میشود و بر اساس قید  4و اینیه طبق قید  1آقای بهرامی کنار همسرش می نشیند؛ تواهی ،داشت:

بنابراین با تویه به قید  1موقعیت نشستن همسر آقای صفاپور نامعین است پس مسئله هیچ حالت امیانحذیری ندارد
 )95گزینه 9

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
از مسوئله نتیجه میشوود که مادر آقای بهرامی وسو ییی از ردیفهای  1تایی نشسته است اگر مادر آقای بهرامی در ردیف یلو
بنشیند و طبق قید  1و نتایج آن قدعاً تانواده صفاپور در ردیفهای  1تایی می نشینند و با تویه به سایر قیدهای مسئله اگر آقای
بهرامی در کنار همسر تود می نشیند و همسر آقای بهرامی در کنار راهرو قرار نمیگ یرد مدل به صورت شیل زیر در تواهد آمد:

در صورتییه مادر آقای بهرامی در ردیف پایین (،قب) نشسته باشد با درنظر گرفتن قیدهای فوق ناوه نشستن مسافران به صورت
زیر تواهد بود:

42

پس در هر حالت همسر آقای بهرامی بین دو نفر دییر قرار میگیرد
 )97گزینه ؟
با تویه به اینیه آقای حمیدی نمی تواند کنار پنجره نتشیند فرض این سوال با قیدهای مسئله در تناقض است و مسئله هیچ حالت
امیانحذیری را نشان نمیدهد
 )91گزینه 2

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
طبق قیدهای مسئله همسر آقای حمیدی باید مال نشستن تود را با مادر آقای بهرامی تعویض کند از طرفی با تویه به قید 4
آقای صفاپور باید یای تود را با همسرش ،وض کند و سحس همسر وی مجدداً یای تود را با تواهر آقای صفاپور تعویض کند با
تویه به قید  1مسئله کافی است آقای حمیدی یای تود را با همسر آقای صفاپور ،وض کند پس در نهایت داری:،

مشخص است که پس از  4یابه یایی طبق قیدهای مسئله مال نشستن افراد تأمین شده است
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مرجعآزموندکتری

بخشچهارم:

کمیتی
مرجعمشاوره واخبارآزمون دکتری

استعداد تحصیلی
ماهیتسوالاتکمیتی
میزان تسل داوطلبان بر مفاهی ،ریایی و نیز هوش ،ددی میباشد در

در بخ

کمیتی از آزمون دکتری تخصصی هدف سنج

این بخ

سودح سووالات طراحی شده برای گروه های آزمایشی متفاوت است این بخ

برای داوطلبانی که پیشینه ریایی توبی

دارند و تا حدودی بر مباحث ریایوی تسول دارند بسویار حایز اهمیت میتواند باشود و با کمی تمرین میتوانند به نسوبت س وا یر
داوطلبان نمره بهتری از آزمون استعداد تاصیلی کسب نمایند؛ سایر داوطلبانی که تسل کمتری بر مفاهی ،ریایی و هوش ،ددی
دارند میتوانند بر برتی سوالات سادهتر متمرکز شوند
بخ

کمیتی در مجموع شوامل سووالات حل مسوئله سووالات مقایسههای کمی کار با دادههای آماری هوش ،ددی و

هندسوه میشوود که هر بخ
موفقیت تود را در این بخ


نیات و تینیکهای تاص تود را دارد؛ که داوطلب میتواند با تمرین بر روی این تینیکها شووانس
افزای

دهد

سيوالات حل مسيئله  -برای پاسوخ به سووالات حل مسئله داوطلبان باید تسل کافی بر روی مفاهی ،ریایی از دوره
راهنمایی تا دبیرستان را داشته باشند
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سوالات مقایسههای کمی – در این سوالات دو ،بارت ریایی به داوطلبان داده شده و از آنها تواسته میشود به کمک
قوانین ساده مربوط به نامساویها و نامعادلات آنها را باه ،مقایسه کنند



سوالات کار با دادههای آماری – در این بخ

نتایج کمی یک تاقیق آماری در قالب یدولی از ا،داد آورده میشود و

داوطلبان باید بتوانند با تالیل این ا،داد به نتایج یدید دست یابند و یا نواقص یدول را برطرف نمایند

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
مروریبرفرمول هایاولیهریاضی
در این قسمت برتی فرمولهای پایه ریایی برای آن دسته از داوطلبانی که سالها از مباحث ریایی دور بودهاند در قالب یداول
مختلف یهت مرور آورده شده است:

× 100%

مقدار اولیه  −مقدار ثانویه
مقدار اولیه

= درصد تغییر

تغییرات متوالی
رشد و نزول

52

 -1حاصل افزای

 rدرصدی ،دد A

)A = A (1 + r

 – 1حاصل کاه

 rدرصدی ،دد A

)A′ = A (1 − r

 – 1حاصل دو برابر افزای

متوالی مقدار A

) A′ = A (1 + r)(1 + r ′

 – 4حاصل دو برابر کاه

متوالی مقدار A

) A′ = A (1 − r)(1 − r ′

 – 1حاصل ییبار افزای

و سحس ییبار کاه

A

) A′ = A (1 + r)(1 − r ′

 – 2حاصل ییبار کاه

و سحس ییبار افزای

A

) A′ = A (1 − r)(1 + r ′
)"A′ = A (1 ± r)(1 ± r ′ )(1 ± r

 - 1بدور کلی داری،
 – 8حالت خاص :اگر رشد یا کاه

ثابت  rدرصدی برای  nبار متوالی اتفاق بیافتد به رابده زیر که فرمول رشد نامیده می شود میرسی:،
رشد مثبت
𝑛)𝑟 𝐴′ = 𝐴 (1 −
رشد منفی
𝑛)𝑟 𝐴′ = 𝐴 (1 +

توان
( aو ، nدد حقیقیاند)

تعریف توان:

)1

an
am

= an−m
𝑛 𝑎

= ( ) (𝑏 ≠ 0) )1
𝑏

an+m = 𝑎𝑛 × 𝑎𝑚 )1
𝑛𝑎
𝑛𝑏

)𝑚

)1

𝑛(𝑎 ≠ 𝑚 ×𝑛𝑎 = 𝑚) 𝑛𝑎(

)1

𝑛𝑎 = 𝑛)𝑎 → (−زوج 𝑛
) 𝑛𝑎( → (−𝑎)𝑛 = −فرد 𝑛

مرجعآزموندکتری

𝒏𝒂 = 𝒂 ×𝒂 × 𝒂 × 𝒂 × … .

(𝑎 × 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 × 𝑏𝑛 )4
𝑎0 = 1 )2

)8

1
𝑛𝑎−

𝑛

= 𝑎 →

1
𝑛𝑎

=

𝑛−

𝑎

استعداد تحصیلی
رادیکال
2𝑛+1

𝑛2

√𝑎2𝑛 = |𝑎| )1

√𝑎2𝑛+1 = 𝑎 )1
𝑎

𝑛

𝑛
√ 𝑎𝑏 = 𝑛√ 𝑎 × √ 𝑏 )1
1

𝑚

√ 𝑎 = 𝑎 𝑛 )1
𝑚

𝑘 𝑎√ = 𝑘𝑚𝑎√

)1

𝑎√
𝑏√

𝑛

𝑚

( 𝑛√ 𝑎) = 𝑛√ 𝑎𝑚 = 𝑎 𝑛 )2

𝑛

𝑛
𝑘

𝑛

= √𝑏 (𝑏 ≠ 0) )4

𝑛

𝑘𝑛

𝑛

= 𝑚𝑎 √

کاربادادههایآماری
هماندور که در بالا تویویح دادهشود در سوا لات مربوط به این بخ

دادههای کمی یک تاقیق در قالب یک یدول یا نمودار و یا

ترکیبی از آنها به ،نوان صوورت مسوئله آورده میشوود و از داوطلبان تواسته میشود تا با انجام تالیل بر روی دادهها به اطلا،ات
دقیقتری دسوت یابند هدف این ب خ

سنج

آمادگی تالیل آماری داوطلبان می باشد تویه داشته باشید سوالات این بخ

از

آزمون استعدد تاصیلی در بین مامی گروه های آزمایشی مشترک بوده و تنها تفاوت آن در ماهیت و سختی سوالات است که در بین
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گروهها تفاوتهایی ویود دارد
در این سووالات اطلا،اتی در قال ب یدول یا نمودارهای آماری به شوما داده میشوود و از داوطلبان تواسوته میشود که
درصود یا مقادیری که در پرسو ها تواسوته شده را مااسبه نمایند سوالات این بخ

را بدور کلی میتوان در سه دسته تقسی،

بندی نمود:


سوالات مبتنی بر جداول اطلاعاتی
در این سوالات تعداد زیادی ،دد در قالب یک یدول به شما دادهمیشود و معمولاً از داوطلب تواسته میشود نسبتها یی
را بین آنها اسوتخراج نماید روش این اسوت که صورت سوال را در قالب یک کسر تلاصه کنید و یواب کسر سوال را از
یدول بدست آورید



سوالات مبتنی بر نمودارهای آماری
در برتی سووالات ممین است در صورت سوال نمودار آماری دایرهای یا میلهای شیل که حاوی درصد یا فراوانی هستند
آورده شووود و از داوطلب تواسووته می شووود تا به کمک این مقادیر و براسوواس راهنمای سوووال ا،داد و ارقام یدیدی را
استخراج و مااسبه نماید



سوالات مبتنی بر ترکیب جدول و نمودار

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
در چند سو ال اتیر اکثراً سوالات این بخ

از آزمون دکتری بر اساس ترکیب یدول و نمودار طراحی شده است در این

نوع سوالات اطلا،ات کمی (فراوانی) در قالب یدول و اطلا،ات درصدی در قالب یک نمودار طراحی و از داوطلبان تواسته
میشود تا به کمک این اطلا،ات به پرس ها پاسخ دهند داوطلبان بایستی ابتدا براساس راهنمایی های مندرج در صورت
سوال و نیز ارتباط آن با یدول و نمودار اطلا،ات یدیدی را استخراج نمایند و پس از تیمیل اطلا،ات یدول یا نمودار به
پرس ها پاسخ دهند

هوش
سوالات مباث هوش از بخ

کمیتی آزمون استعداد تاصیلی بر پایه تلاقیت و اطلا،ات بسیار پایه ریایی طراحی شده است و از

داوطلبان تواسوته می شوود تا با پیدا کردن رابده مندقی بین ا،داد و اشویال ا،داد و کلمات و یا فق ا،داد به سوال اصلی پاسخ
دهند سوالات این بخ


به طور کلی در سه دسته ارتباطات قبل تقسی ،بندی است:

ترکیبی اشکال و اعداد
در این سوالات تعدادی شیل و ،دد در درون آنها طراحی می شود و داوطلبان باید یک رابده مندقی بین اشیال و ا،داد
پیدا کنند که در سوایر معادلات مربوط به این سووال نیز صادق باشد در واقک تعدادی معادله طراحی میشود که در این
معادلات از اشیال و ا،داد استفاده شده است و زمانی شما می توانید یواب معادله یدید (سوال) را بدهید که بتوانید یک
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رابده مندقی بین ا،داد و اشویال در هر رابده پیدا کنید طوری یه این رابده در سوایر معادلات نیز مورد صدق کند پ یدا
کردن این رابده مندقی کاملاً مبتنی بر حدس و گمان اسوت پس از هر حدس باید درسوتی آن را در سایر معادلات نیز
بیازماین د این فرآیند تا یافتن ارتباط مندقی درست باید ادامه یابد


ترکیب کلمات با اعداد یا اشکال
در برتی سووالات ممین اسوت معادلاتی بر پایه اشویال و کلمات و یا ا،دد طراحی شوود؛ این سوالات نیز مانند سوالات
ترکیبی اشویال و ا،داد بوده و برای پاسوخ به آنها باید همان فرآیند قبلی را طی نمایید در اینیونه سووالات کلید اصلی
یافتن ارتباط تویه به تعداد حروف و یا حتی نقده در کلمات یا اشیال و ا،داد طرف دییر معادله می باشد



ارتباط بین اعداد
در برتی سوالات فق تعدادی ،دد به داوطلبان در قالبهای مختلفی ا ،،از یدول یک دنباله ،ددی یا شیلهای تاصی
داده میشود و از داوطلبن تواسته می شود تا با بافتن یک رابده مندقی بین این ا،داد که مانند دو حالت قبل مبتنی بر
حدس و گمان تلاقانه اسوت یای تالی را پرکنند تویه داشته باشید در این حالت نیز رابده کشف شده باید در بی ن
همه ا،داد صدق کند

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
کلیاتحلمسئله وتکنیکها
این دسته از سوالات کمیتی آزمون استعداد تاصیلی شامل مباحث ریایی نظیر بخ
می شود سوالات این بخ

پذیری تشییل معادله درصد و هندسه و

بعضاً ساده و بعضاً تلاقانه طراحی میشوند؛ از اینرو پاسخ به سوالات این بخ

از چندین طرق مختلف

امیانحذیر است؛ که بعضاً می تواند ،لمی ه ،نباشد؛ ولی سر،ت در رسیدن به پاسخ نهایی با،ث شده است تینیکهای مختلف حل
مسئله را باه ،مروری داشته باشی:،
عددگذاری
روش یاییذاری ا،داد شامل مراحل زیر است:
 .9انتخاب ا،داد ساده و مناسب
 .2یاییذاری ا،داد انتخاب شده برای تمامی گزینههای مسئله
 .4حذف گزینههای مغایر با شرای مسئله
 .3اگر بی

از یک گزینه با شورای مسوئله مدابقت داشوته باشد مقدیر دییری را انتخاب کنید و در گزینههای باقیمانده

یاییذاری کنید
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روش حل معکوس
در این روش بجای حل مستقی ،مسئله و رسیدن به پاسخ صایح از طریق گزینههای به پاسخ صایح میرسی،؛ مخصوصاً زمنی که
روش حل مسوتقی ،مسوئله را نمیدانی ،بدین صووورت ،مل می کنی ،که هر گزینه را به صوورت مجزا با اطلا،ات مسوئله بررسووی
می کنی ،در صورتی که گزینه با مسئله مدابقت نداشته باشد آن گزینه را حذف نموده و به سراغ گزینه بعدی میروی،
تخمین حدود جواب
در صوورتی که اسوتفاده از روش حل معیوس سوخت بنظر آمد و یا روش حل مستقی ،مسئله را نمیدانی ،راه دییر تخمین حدود
یواب به کمک حدس و گمان است در این روش آن گزینه هایی که امیان کمتری برای پاسخ صایح بودن را دارند حذف نموده و
گزینه صایح را حدس میزنی،

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
هندسه
در این بخ

سوعی داری ،اطلا،ات پایه و ساده هندسه را مروری کوتاه داشته باشی ،سوالات بخ

کمیتی بعضاً سوالاتی است که

نیاز دارید تا برتی قوا،د هندسی را برای حل مسایل طراحی شده لااظ نمایید
یادآوری مفهوم خط


زاویه یک ت  183دریه است



زوایای متقابل به راس با ه ،برابرند



اگر ت موربی دو ت موازی را قدک کند  8زاویه تشییل شده که  4زاویه آن از نوع حاده بوده و باه ،برابر هستند؛ 4
زاویه دییر از نوع منفریه بوده که آنها ه ،با ییدییر برابرند زوایای منفریه و حاه باییدییر میملاند
زوایای متقابل به رأس

قضیه خطوط موازی
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یادآوری مفاهیم مثلث


مجموع زوایای داتلی هر مثلث  183دریه و مجموع زوایای تاریی آن  123دریه است



اندازه هر زاویه تاریی برابر با مجموع دو زاویه داتلی غیرمجاورش است



اندازه هر یلک مثلث از مجموع اندازههای دو یلک دییر کوچیتر است



مساحت مثلث برابر است با " :نصف حاصلضرب قا،ده در ارتفاع نظیرش"



حالت تشابه دو مثلث:
 oتساوی سه زاویه (ز ز ز)
 oتناسب دو یلک و زاویه بین (ض ز ض)
 oتناسب سه یلک (ض ض ض)
 oزمانی که ارتفاعها و میانههای نظیر به نظیر دو مثلث با ه ،متناسب باشند

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی


حالت تساوی دو مثلث:
 oتساوی دو یلک و زاویه بین (ض ز ض)
 oتساوی دو زاویه و یلک بین (ز ض ز)
 oتساوی  1یلک (ض ض ض)



مثلث متساویالساقین:
o

در هر مثلث متساوی الساقین دو ساق باه ،و زوایای مقابل دو ساق باه ،مساویند

 oنیمساز زاویه رأس ارتفاع میانه و ،مودمنص ف قا،ده بر ه ،مندبقند
 oنیمساز دو زاویه متقابل هر دو ساق ارتفاعهای وارد بر دو ساق و میانههای نظیر هر دو ساق نظیر به نظیر باه،
مساویند
o



با تساوی یک زاویه متناظر با تناسب قا،ده و یک ساق به ،متشابهاند

مثلث قا م الزاویه:
 oدر هر مثلث قای،الزاویه میانه وارد بر وتر نصف وتر است
 oدر هر مثلث قای،الزاویه رابده زیر برقرار است (رابده فیثاغورث):
𝐴𝐵2 = 𝐵𝐶 2 + 𝐴𝐶2

 oرابده اقلیدسی (رواب زیر برقرار است):
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𝐻𝐴 × 𝐻𝐵 = 𝐶𝐻 2

𝐻𝐴 × 𝐵𝐴 = 𝐶𝐵2

𝐻𝐶 × 𝐵𝐴 = 𝐶𝐵 × 𝐶𝐴

𝐻𝐴 × 𝐵𝐴 = 𝐴𝐶 2

 oتشابه دو مثلث قا مالزاویه:





تساوی یک زاویه حاده



تناسب ایلاع متناظر زاویه قایمه



تناسب وتر و یک یلک از زاویه قایمه

مثلث قا مالزاویه متساویالساقین:
 oدر این مثلث زوایای مجاور دوساق  41دریه هستند
 oاگر طول هریک از ساقها برابر  aباشد طول وتر برابر 𝑎 √2و مساحت آن برابر



𝑎2
2

است

مثلث متساویالاضلاع:
 oدر مثلث متساویالایلاع سه زاویه دات لی باه ،مساوی و برابر  23دریه می باشند
 oدر مثلث متساویالایلاع سه زاویه تاریی باه ،مساوی و برابر  113دریه می باشند

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 oدو مثلث متساویالایلاع همواره متشابهند
 oمساحت مثلث متساویالایلاع اگر طول یلک آن را  aبنامی ،از رابده زیر قابل مااسبه است:



𝑎 2 √3
4

=𝑆

قضیه تالس:
o

اگر تدی به موازات ییی از یولک های مثلثی رس ،شود و دو یلک دییر را قدک کند روی آن ها پاره ت های
متناسب یدا میکند؛ که با یلک سوم موازی است
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یادآوری مفاهیم دایره


اگر  rشعاع دایره و  dقدر دایره باشد داری:،
𝑑2



4

𝜇 =  𝑆 = 𝜇𝑟2مساحت

;

𝑟𝜋 𝑃 = 2مای

ت مماس بر داره در نقده تماس بر شوعاع دایره ،مود است در واقک تدی که با دایره یک نقده مشترک داشته باشد
ت مماس بر دایره نامیده میشود



کوتاهترین فاصله مرکز دایره تا ت مماس بر آن برابر شعاع دایره است



دایره و وتر:
 oزاویه مرکزی – زاویهای که رأس آن مرکز دایره باشد (اندازه زاویه مرکزی با کمان مقابل

برابر است)

 oزاویه مااطی  -زاویه ای که رأس آن روی مای دایره و ایلاع آن دو وتر از همان دایره می باشند (اندازه زاویه
مااطی نصف کمان مقابل

است)

 oزاویه ظلی –زاویه ای که رأسو

روی دایره و یک یولک آن وتری از دایره و یلک دییر آن مماس بر دایره باشد

(اندازه زاویه ظلی نصف کمان مقابل
زاویه ظلی

مرجعآزموندکتری

است)
زاویه محاطی

زاویه مرکزی

استعداد تحصیلی
̂
𝐶𝐵
2

̂
𝐶𝐵
2

= ̂𝐴

̂
𝐵𝐴 = ̂𝑂

= ̂𝐴

چهارضلعیها


چهار یلعی که فق دو یلک موازی داشته باشد ذوزنقه نامیده میشود دو یلک موازی قا،دهها و دو یلک دییر ساقها
و فاصله دو قا،ده را ارتفاع ذوزنقه می نامند اگر ساقها مساوی باشند ذوزنقه را متساویالساقین می نامند و اگر یک
ساق بر قا،ده ،مود باشد ذوزنقه قا مالزاویه نامیده میشود



متوازیالاضلاع ،چهار یلعی است که در آن هر دو یلک متقابل باه ،مساوی و موازیاند زوایای مقابل با ه ،مساویاند
هر دو زاویه مجاور میملاند قدرهای ییدییر را نصف میکنند



مستطیل متوازیالایلا،ی است که زاویه قایمه دارد در هر مستدیل قدرها باه ،مساویاند



لوزی متوازی الایلا،ی است که دو یلک مجاور آن مساوی باشند در هر لوزی دو قدر ،مودمنصف ییدییرند همچنین
قدرها نیمسازهای زاویههای داتلی هستند
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مربع مستدیلی است که طول ،رض آن باه ،مساوی است و یا لوزی است که زوایای آن قایمه است

روابط اشکال هندسی
در یدول زیر مساحت و مای اشیال مه ،هندسی آمده است:
شکل هندسی
مثلث
مستدیل
مربک
لوزی
ذوزنقه
متوازیالایلاع
دایره

مرجعآزموندکتری

مساحت

1
𝑎× 𝑎 × ℎ
2
𝑏 𝑆 = 𝑎.
𝑆 = 𝑎2
1
𝑆 = 𝑑1 𝑑2
2

=𝑆

1
مجموع دو قا،ده × ارتفاع × = 𝑆
2
𝑆 = 𝑎. ℎ
𝑑2
𝜇 = 𝑆 = 𝜇𝑟 2
4

محیط
P=a+b+c
)P = 2 (a + b
P = 4a
P = 4a
)P = 2 (a + b
𝑑𝜋 = 𝑟𝜋𝑃 = 2

استعداد تحصیلی
در یدول زیر رواب اشیال مه ،هندسی در فضا آمده است:
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مرجعآزموندکتری

شکل هندسی

مساحت

حجم

میعب

𝑆 = 6𝑎 2
)𝑎𝑐 𝑆 = 2 (𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 +

𝑉 = 𝑎3

میعب مستدیل
استوانه

𝑆 = 2𝜋𝑟 2 + 𝜋𝑟ℎ

کره

𝑆 = 4𝜋𝑟 2

مخروط

)𝑟 𝑆 = 𝜋𝑟(𝑚 +

𝑐𝑏𝑎 = 𝑉
𝑉 = 𝜋𝑟 2 ℎ
4
𝑉 = 𝜋𝑟 3
3
1 2
𝑉 = 𝜋𝑟 ℎ
3

استعداد تحصیلی
مقایسات کمی
در سوالات بخ

مقایسات کمی یک راهنمایی کلی در ابتدای سوال به داوطلبان داده میشود

ر اهنمایی :هر کدام از سؤالات زیر ،شامل دو مقدار یا کمیت هستند ،یکی در ستون «الف» و دیگری در ستون «ب».
مقادیر دو ستون را با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل ،پاسخ صحیح را به شرر زیر تعیین کنید:
 اگر مقدار ستون «الف» بزرگتر است ،در پاسخنامه گزی نه  9را علامت بزنید.
 اگر مقدار ستون «ب» بزرگتر است ،در پاسخنامه گزینه  2را علامت بزنید.
 اگر مقادیر دو ستون «الف» و «ب» با هم برابر هستند ،در پاسخنامه گزینه  4را علامت بزنید.
 اگر براساس اطلاعات داده شده در سؤال ،نتوان رابطهای را بین مق ادیر دو ستون «الف» و
«ب» تعیین نمود ،در پاسخنامه گزینه  3را علامت بزنید.
در سوالات این بخ

هماندور که از اس ،آن پیداست شما باید به مقایسه دو سری نتایج بحردازید بعد از صورت سوال از داوطلبان

تواسته میشود که اطلا،ات مندرج در دو ستون «الف» و «ب» را باییدییر مقایسه کنید درصورتی که مقدار بدست آمده از ستون
«الف» بی

از ستون «ب» باشد گزینه  1صایح تواهد بود در صورتی که مقدار ستوم «ب» بزرگتر از مقدار بدست آمده از ستون

«الف» باشد گزینه  1صایح است در صورت برابری نتایج دو ستون گزینه  1و در صورتی که بر سااس اطلا،ات داده شده نتوان
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مقادیر دو ستون را با ییدییر مقایسه کرد گزینه  4پاسخ صایح تواهد بود
در مقایسه دو ستون «الف» و «ب» با تویه به اطلا،ات صورت مسئله باید دقت داشته باشید که:


در برتی سوالات نیاز است تا مقادیر هر ستون را به صورت یداگانه مااسبه نموده و با ییدییر مقایسه کنید



در برتی سوالات باید از همان ابتدا به مقایسه دو ستون بدور همزمان اقدام کنید و با ساده کردن طرفین و انجام ،ملیات
یبری مبنای مقایسات تود را ساده کنید

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
تمرین(1کاربادادههایآماری)
فرض کنید مصير سيرانه بنزین در چهار استان کشور که به ترتیب از شمال غرب تا جنوب شرق روی یك خط فرضی
قرار دارند ،اندازه گیری شيده اسيت .مصير سرانه استان تهران از بهار تا زمستان،به ترتیب  991 ،921 ،991و  77لیتر
بوده اسيت .همچنین درصيد رشيد سرانه مصر بنزین هر استان نسبت به استان مجاور غربیاش ،در جدول زیر داده
شده است (برای مثال :در فصل تابستان ،سرانه مصر بنزین استان یزد  21درصد کمتر از استان اصفهان بوده است).
استان
البرز
تهران
اصفهان
یزد

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

99/99
-91/11
-99/99

97/92
-21/11
-21/11

-9/19
11/11
91/11

91/11
92/91
-99/13

 )9سرانه مصرف بنزین استان البرز در فصل زمستان ،تقریباً چند لیتر است؟
81 ) 1
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83 ) 1

13 ) 1

11 ) 4

 )2سرانه مصر بنزین کدام دو مورد ،اختلا قابل ملاحظهای با یکدیگر دارند؟
 ) 1زمستان البرز و زمستان یزد
 ) 4بهار یزد و تابستان یزد

 ) 1بهار البرز و بهار اصفهان
 ) 1پاییز البرز و پاییز یزد

 )4در فصل پاییز ،سرانه مصر بنزین استان البرز تقریباً چند لیتر از سرانه مصر بنزین استان اصفهان ،بیشتر است؟
8 )1

11 ) 1

1 )1

11 ) 4

 )3اختلا سرانه مصر بنزین در استان اصفهان ،در فصل های پاییز و بهار ،چند لیتر میباشد؟
2 )4
13 ) 1
11 ) 1
11 ) 1

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
پاسخ تمرین1
اطلا،ات صوورت مسوئله در قالب یدول زیر تلاصه شده است؛ حال با تویه به این نیته که درصد سرانه مصرف بنزین هر استان
نسبت به استان مجاور غربیاش آورده شده است:
استان
سرانه مصر البرز
درصد رشد سرانه مصر البرز
سرانه مصر تهران
درصد رشد سرانه مصر تهران
سرانه مصر اصفهان
درصد رشد سرانه مصر اصفهان
سرانه مصر یزد
درصد رشد سرانه مصر یزد

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

a

b

c

d

991
99/99

921
97/92

991
-9/19

77
91/11

-91/11

-21/11

11/11

92/91

-99/99

-21/11

91/11

-99/13

برای مااسوبه سورانه مصورف اسوتان البرز در فصلهای مختلف سال با تویه به درصد سرانه مصرف تهران و ا،داد سرانه مصرف
تهران داری:،
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سرانه مصر البرز
درصد رشد سرانه مصر البرز
سرانه مصر تهران
درصد رشد سرانه مصر تهران
سرانه مصر اصفهان
درصد رشد سرانه مصر اصفهان
سرانه مصر یزد
درصد رشد سرانه مصر یزد

مرجعآزموندکتری

بهار
99
991
99/99

تابستان
915
921
97/92

11⁄11
) 𝑎 = 110 → 𝑎 = 99
100

(1 +

17⁄92
) 𝑏 = 125 → 𝑏 = 106
100

(1 +

9⁄09
) 𝑐 = 110 → 𝑐 = 121
100

(1 −

10
) 𝑑 = 77 → 𝑑 = 70
100

(1 +

پاییز
929
991
-9/19

زمستان
71
77
91/11

’a

’b

’c

’d

-91/11

-21/11

11/11

92/91

-99/99

-21/11

91/11

-99/13

استعداد تحصیلی
برای مااسبه سرانه مصرف استان اصفهان در فصلهای مختلف سال با تویه به درصد سرانه مصرف اصفهان و ا،داد سرانه مصرف
تهران داری:،

سرانه مصر البرز
درصد رشد سرانه مصر البرز
سرانه مصر تهران
درصد رشد سرانه مصر تهران
سرانه مصر اصفهان
درصد رشد سرانه مصر اصفهان
سرانه مصر یزد
درصد رشد سرانه مصر یزد
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10
) 110 = 𝑎′ → 𝑎′ = 99
100

(1 −

20
) 125 = 𝑏′ → 𝑏′ = 100
100

(1 −

0
) 110 = 𝑐′ → 𝑐′ = 110
100

(1 +

12/9
) 77 = 𝑑′ → 𝑑′ = 87
100

(1 +

بهار
99
991
99/99
99
-91/11

تابستان
915
921
97/92
911
-21/11

پاییز
929
991
-9/19
991
11/11

زمستان
71
77
91/11
17
92/91

”a

”b

”c

”d

-99/99

-21/11

91/11

-99/13

برای مااسبه سرانه مصرف استان یزد در فصلهای مختلف سال با تویه به درصد سرانه مصرف یزد و ا،داد سرانه مصرف اصفهان
داری:،

مرجعآزموندکتری

11/11
) 99 = 𝑎" → 𝑎" = 88
100

(1 −

20
) 100 = 𝑏" → 𝑏" = 80
100

(1 −

10
) 110 = 𝑐" → 𝑐" = 121
100

(1 +

19/54
) 87 = 𝑑" → 𝑑" = 70
100

(1 +

استعداد تحصیلی
سرانه مصر البرز
درصد رشد سرانه مصر البرز
سرانه مصر تهران
درصد رشد سرانه مصر تهران
سرانه مصر اصفهان
درصد رشد سرانه مصر اصفهان
سرانه مصر یزد
درصد رشد سرانه مصر یزد

بهار
99
991
99/99
99
-91/11
11
-99/99

تابستان
915
921
97/92
911
-21/11
11
-21/11

پاییز
929
991
-9/19
991
11/11
929
91/11

حال با تویه به نتایج بدست آمده در یدول فوق به سوالات پاسخ میدهی:،
 )9گزینه 4
 )2گزینه 3
 = 88 − 80 = 8تابستان یزد  −بهار یزد
 )4گزینه 2
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 = 121 − 110 = 11پاییز اصفهان  −پاییز البرز
 )3گزینه 9
 = 110 − 99 = 11بهار اصفهان  −پاییز اصفهان

مرجعآزموندکتری

زمستان
71
77
91/11
17
92/91
71
-99/13

استعداد تحصیلی
تمرین(2کاربادادههایآماری)
جدول زیر ،نشيان دهنده تعداد ورزشکاران حرفهای یك باشگاه خاص ،در سه سال متوالی و در چند رشته آبی ( شنا و
واترپلو) ،توپی (واترپلو ،هندبال ،فوتبال ،والیبال) و رزمی (تکواندو و کاراته) میباشد.
نام ورزش
شنا
واترپلو
هندبال
فوتبال
والیبال
تیواندو
کاراته

تعداد ورزشیاران حرفهای باشیاه در سه سال متوالی
سال 1181
سال 1182
12
11
12
14
11
11
2
18
18
18
13
18
11
12

سال 1188
11
12
13
11
11
18
13

 )1تقریبا چند درصيد از ورزشيکاران فعال در رشتههای توپی در سالهای  9417و  ،9411ورزشکارانی بودهاند که در
رشتهای غیر از فوتبال فعالیت داشتهاند؟
18 /2 ) 4
48 /2 ) 1
11 /4 ) 1
21 /4 ) 1
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 )5بین سالهای  9415و  ،9417بیشترین رشد تعداد ورزشکاران ،مربوط به کدام رشته بوده است؟
 ) 4فوتبال
 ) 1تیواندو
 ) 1واترپلو
 ) 1شنا
 )7در کدام سيال ،نسيبت کل ورزشيکاران به ورزشيکارانی که با توپ سروکار نداشتهاند ،از دو سال دیگر ،کمتر بوده
است؟
1182 ) 1
1181 ) 1
 ) 4موارد  1و 1
1188 ) 1
 )1اگر در سال  ،9419اعضای این باشگاه همان افراد سال قبل بوده با این اختلا که ثلث شناگران به رشته واترپلو و
نیمی از رزمیکاران به رشيته هندبال روی آورده باشيند ،تعداد ورزشيکاران رشتههای توپی در این سال نسبت به
سال قبل ،تقریبا چند درصد افزایش خواهد داشت؟
12 /1 ) 4
43 /1 ) 1
12 /1 ) 1
23 /1 ) 1

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
پاسخ تمرین2
اطلا،ات مربوط به نوع ورزشهای طبق صورت سوال به شرح یدول زیر است:

توپی
غیرتوپی

والیبال

فوتبال

هندبال







کاراته

تیواندو

واترپلو

شنا









آبی



 )1گزینه 9
در پاسخ به این سوال از بین ورزشهای توپی ا،داد و ارقام مربوط به رشته فوتبال را در سالهای  81و  88لااظ نمیکنی:،
= × 100

کل ورزشیاران واترپلو والیبال هندبال در سال  87و 88
کل ورزشیاران رشتههای توپی در سال  87و 88

)(22 + 20) + (19 + 19) + (18 + 15
× 100 = 61.4
)(22 + 20) + (19 + 19) + (18 + 15) + (39 + 32

=
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 )5گزینه 3
= × 100

افزای

ورزشیاران رشتههای از سال  86و 87
تعداد ورزشیاران سال 86
29 − 25
درصد × 100 = 16
25

مرجعآزموندکتری

= رشد تعداد ورزشیاران بین سالهای  86و 87

= رشد تعداد ورزشیاران شنا بین سالهای  86و 87

19 − 14
درصد × 100 = 35.7
14

= رشد تعداد ورزشیاران واترپلو بین سالهای  86و 87

22 − 25
× 100 < 0
25

= رشد تعداد ورزشیاران هندبال بین سالهای  86و 87

39 − 28
درصد × 100 = 39
28

= رشد تعداد ورزشیاران فوتبال بین سالهای  86و 87

18 − 18
× 100 = 0
18

= رشد تعداد ورزشیاران والیبال بین سالهای  86و 87

استعداد تحصیلی
20 − 18
درصد × 100 = 11
18
31 − 36
× 100 < 0
25

= رشد تعداد ورزشیاران تیواندو بین سالهای  86و 87
= رشد تعداد ورزشیاران کاراته بین سالهای  86و 87

با تویه به درصد رشد تعداد ورزشیاران بدست آمده بیشترین رشد مربوط به رشته فوتبال است
راه دییر پاسوخ به این سووال بدون مااسوبات زمان بر صرفاً تویه به این نیته است که در هر رشته اگر اتتلاف تعداد ورزشیاران
حرفهای برای هر ورزش طی دو سال  82و  81بیشتر باشد (صورت کسر) آن رشته رشد بیشتری داشته است ( ) 12 – 18 = 11
 )7گزینه 4
نسبت کل ورزشیاران به ورزشیارانی که با توپ سروکار نداشته اند در هر سال از رابده زیر بدست میآید:
تعداد کل ورزشیاران
تعداد کل ورزشیاران رشتههای کاراته تیواندو و شنا

62

نام ورزش
شنا
واترپلو
هندبال
فوتبال
والیبال
تیواندو
کاراته
جمع کل

مرجعآزموندکتری

سال 1182
11
14
11
18
18
18
12
953

= نسبت کل ورزشیاران به ورزشیارانی که با توپ سروکار نداشتهاند
سال 1181
12
12
11
2
18
13
11
971

سال 1188
11
12
13
11
11
18
13
957
164
≈ 2.075
79

= در سال 1386

178
≈ 2.225
80

= در سال 1387

167
≈ 2.06
81

= در سال 1388

استعداد تحصیلی
 )1گزینه 4
تعداد ورزشیاران در سال  82به شرح یدول زیر تواهد بود:
نام ورزش
شنا
واترپلو
هندبال
فوتبال
والیبال
تیواندو
کاراته
35
× 100
86

= × 100

افزای

سال 1188
11
12
13
11
11
18
13

سال 1182
11
13
44
11
11
18
13

11
11 +12
14 +13
11
11
18
13

تعداد کل ورزشیاران توپی  1388تا 1389
تعداد کل ورزشیاران توپی 1388

= درصد افزای

ورزشیاران توپی

درصد = 40⁄1

تمرین(3هوش)
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 )9در تصویر زیر ،بین اعداد هر شکل ارتباط خاصی برقرار است .به جای علامت سؤال ،چه عددی باید قرار گیرد؟
1 )1

2 )1

1 )1

11 ) 4

 )9گزینه 9
ارتباط زیر بین ا،داد هر شیل برقرار است:
یمک سه ،دد دییر = ،دد داتل دایره × ییی از ا،داد کنج

4 × 1 = 2 +11 + 2

2 × 1 = 13 +1 + 13

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
11 × 1 = 11 +2 + 1

 = 13 +14 + 11؟ × 1

با این حساب به یای ،لامت سوال باید ،دد  1را قرار دهی ،تا معادله آتر درست باشد

 )91در تسياویهای زیر ،بین اعداد و اشيکال ارتباط خاصيی برقرار است .به جای علامت سؤال ،کدامیك از موارد زیر،
باید قرار بگیرد؟

11

)2

)1

)3

)4

 )91گزینه 4
رابده زیر بین ایلاع و ا،داد داتل هر شیل هندسی برقرار است:


از اتتلاف ا،داد سمت چپ تعداد ایلاع شیل هندسی سمت راست بدست میآید



از اتتلاف ایلاع اشیال هندسی سمت چپ ،دد ،بارت سمت راست معادله مشخص میشود

برهمین اساس داری:،

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی

 ) 11در شکل زیر ،بین اعداد ارتباط خاصی برقرار است .به جای علامت سؤال ،چه عددی باید قرار گیرد؟
41121 ) 1
11124 ) 1
12411 ) 1
41112 ) 4
 )99گزینه 4
11

ارقام مویود در هر یلغ شیل ثابت بوده و فق یابه یایی بین آنها رخ داده است اگر هر ،دد را با یک حرف مشخص کنی،

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
تمرین(4حلمسئله)
 )92گاری یك دسيتفروش تحمل حملِ حداکثر  92کیسيه آرد یا حداکثر  21کیسه گندم و یا حداکثر  41کیسه برنج را
دارد .این دستفروش علاوه بر  7کیسه گندم و  7کیسه برنج ،حداکثر چند کیسه آرد میتواند به بار گاری اضافه و حمل
کند؟
4 )1

1 )1

1 )4

2 )1

 )92گزینه 2
اگر وزن هر کیسه آرد را با  Aبرنج را با  Bو گندم را با  Gنشان دهی،؛ آنیاه ظرفیت گاری طبق صورت مسئله برابر است با:
𝐵  = 12 𝐴 = 20 𝐺 = 30ظرفیت گاری
از رابده مذکور نسبت وزنی آرد برنج و گندم بدست تواهد آمد:
3
𝐵
2
12

= 𝐺 )( 1

5
𝐵
2
حال باید ظرفیت اشوغال شوده گاری را از ظرفیت کل گاری بر حسوب برنج ک ،کنی ،تا ظرفیت باقی مانده گاری بر حسوب برنج
= 𝐴 )( 2

بدست آید:
𝐵  = 30ظرفیت کل گاری
3
𝐵  = 7 𝐺 + 7 𝐵 = 7 ( 𝐵) + 7 𝐵 = 17⁄5ظرفیت اشغالشده گاری
2
𝐵  = 30 𝐵 − 17⁄5 𝐵 = 12⁄5ظرفیت باقیمانده گاری
یعنی گاری به اندازه  1121کیسه برنج یا دارد که با یاییذاری رابده (  ) 1تعداد ظرفیت باقی مانده بر حسب آرد برابر با  1کیسه
تواهد بود
2
𝐴 12⁄5 (𝐵) = 12⁄5 ( 𝐴) = 5
5

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
 )94نمودار زیر ،آماری از کارمندان مرد یك اداره را نشييان می دهد .اگر  31درصييد از کارمندان مرد و  21درصييد از
کارمندان مرد بالای  11سال ،فوتبال بازی کنند ،چند درصد از کارمندان مرد در این اداره که فوتبال بازی میکنند ،زیرِ
 11سال سن دارند؟
23 ) 1
13 ) 1
83 ) 1
23 ) 4

 )94گزینه 3
برای پاسخ به این سوال فرض میکنی ،این اداره  133کارمند مرد دارد با این فرض و اطلا،ات صورت مسئله داری:،

13



 83کارمند مرد زیر  13سال سن دارند



 13کارمند مرد بالای  13سال سن دارند



 13کارمند مرد بالای  11سال سن دارند



 43کارمند مرد فوتبال بازی میکنند



 13درصود از کارمندان مرد بالای  13سوال فوتبال بازی میکنند یعنی  4نفر از کارمندان بالای  13سووال فوتبال بازی
میکنند

در نتیجه  12کارمند مردی که فوتبال بازی میکنند زیر  13سال سن دارند
36
× 100% = 90%
40

=

کارمندان مرد کمتر از  50سال که فوتبال بازی میکنند
کارمندان مرد که فوتبال بازی میکنند

 )93مجموع سين اعضای یك باشگاه ورزشی  917سال و شش ماه است .کوچکترین عضو این باشگاه  9سال دارد .اگر
افراد این باشگاه به طور متوالی ،اختلا سنی  5ماه داشته باشند ،تعداد افراد این باشگاه چقدر است؟
11 ) 1

11 ) 1

13 ) 1

 ) 4نمیتوان تعیین کرد

 )93گزینه 2
این سوال بر اساس تصا،د حسابی طرح شده است و طبق فرمول تصا،د حسابی داری:،

مرجعآزموندکتری

استعداد تحصیلی
𝑑)2𝑎 + (𝑛 − 1
𝑆𝑛 = ( 1
𝑛)
2
مجموع سن ا،ضای باشیاه برابر است با  18121سال () Sn؛ اتتلاف سن هر دو نفر برابر است با ) d( 321؛ کوچیترین ،ضو باشیاه 2
سال سن دارد () a1؛ تعداد افراد این باشیاه ؟ () n
)(2(9) + (𝑛 − 1) × 0.5
2

= 187⁄5

1
(𝑛 − 1)) → 𝑛2 + 35𝑛 − 750 = 0
2

375 = 𝑛 × (18 +

)غیر قابل قبول(→ 𝑛1 = 15; 𝑛2 = −50
 )91در یك جامعه ،نسيبت زنها به مردها  2به  1و نسيبت افراد بیمار به افراد سالم  4به  1است .حداقل چه کسری از
افراد سالم ،زن هستند؟
35
)1
77

14

1
)1
77

1
)1
22

1
)4
56

 )91گزینه 3
3
11
8
= نسبت سال،ها به کل یامعه
11
= نسبت بیمارها به کل یامعه

2
7
5
= نسبت مردها به کل یامعه
7
= نسبت زنها به کل یامعه

کل جامعه

حال کافیسوت با در نظر گرفتن اینیه همه مردها سال ،هستند نسبت مردهای سال ،را بدست آورده و از کل یامعه ک ،کنی ،تا
حداقل نسبت زنهای سال ،بدست آید:
5 11
1
= ) × (  = 1 −حداقل نسبت زن سال،
7 8
56
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استعداد تحصیلی
تمرین( 5مقایسهکمی)
راهنمایی :هر کدام از سؤالات زیر ،شامل دو مقدار یا کمیت هستند ،یکی در ستون «الف» و دیگری در ستون «ب».
مقادیر دو ستون را با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل ،پاسخ صحیح را به شرر زیر تعیین کنید:
 اگر مقدار ستون «الف» بزرگتر است ،در پاسخنامه گزینه  9را علامت بزنید.
 اگر مقدار ستون «ب» بزرگتر است ،در پاسخنامه گزینه  2را علامت بزنید.
 اگر مقادیر دو ستون «الف» و «ب» با هم برابر هستند ،در پاسخنامه گزینه  4را علامت بزنید.
 اگر براساس اطلاعات داده شده در سؤال ،نتوان رابطهای را بین مقادیر دو ستون «الف» و
«ب» تعیین نمود ،در پاسخنامه گزینه  3را علامت بزنید.
 )95فرض کنید  xو  yدو عدد حقیقی هستند که 1<x<y
ستون «ب»

ستون «الف»

اختلا
مربع های  xو y

مربع اختلا
 xوy

 )95گزینه 3
براحتی با ،ددگذاری میتوان به این سوال پاسخ داد طبق قید صورت سوال داری3 <x<y ،؛ کافی است برای ، yدد  1برای  xنیز
15

،دد  1را انتخاب کنید حال داری:،
حالت اول:
ستون «ب»

ستون «الف»

اختلا
مربع های  xو y

مربع اختلا
 xوy
𝟐)𝒙 (𝒚 −
1

که مقدار ستون "ب" از ستون "الف" بیشتر است

حالت دوم:

مرجعآزموندکتری

𝟐 𝒙 𝒚𝟐 −
>

3

استعداد تحصیلی
ستون «ب»

ستون «الف»

اختلا
مربع های  xو y

مربع اختلا
 xوy
𝟐)𝒚 (𝒙 −
1

𝟐𝒚 𝑿𝟐 −
-3

<

که مقدار ستون "الف" از ستون "ب" بیشتر است
براسواس اطلا،ات داده شوده در سوؤال نمیتوان رابدهای را بین مقادیر دو ستون «الف» و «ب» تعیین نمود در نتیجه گزینه 4
صایح است
 3 )97کيارگر در  3روز میتواننيد نميای سيياختمانهای  Aو  Bرا بهطور کامل رنگ کنند .همچنین  4کارگر در  4روز
میتوانند کل نمای ساختمان  Bو ثلث نمای ساختمان  Aرا رنگ کنند.

16

الف

ب

نصف رنگ استفاده شده در نمای ساختمان A

رنگ استفاده شده در نمای ساختمان B

 )97گزینه 2
طبق صورت مسئله داری:،
𝐵4 ×4 =𝐴+
1
𝐵𝐴+
3

=3 ×3

حال کافی است دو رابده را از ه ،ک ،کنی:،
2
2
21
=𝐴→ 𝐴 = 𝐴→7
3
3
2
در نتیجه با یاییذاری در هریک از روب بالا مقدار  Bبدست تواهد آمد:
11
2
حال دو ستون الف و ب را باه ،مقایسه میکنی:،

مرجعآزموندکتری

=𝐵

= )(16 − 9

استعداد تحصیلی
الف
نصف رنگ استفاده شده در نمای ساتتمان A

ب
رنگ استفاده شده در نمای ساتتمان B

1 21
) (
2 2

11
2

>

21

22

مقدار ستون "ب" بیشتر است پس گزینه  1صایح است
 )91سيه سال قبل ،میانگین سن علی و والدینش  27سال بوده و دو سال قبلتر آن نیز میانگین سن علی و مادرش 21
سال بوده است.
ب
میانیین سن ،لی و
مادرش در  11سال بعد

الف
سن اکنون پدر ،لی
 )91گزینه 4

اگر سن فعلی پدر ،لی را با  Fسن فعلی ،لی را با  Aو سن فعلی مادر ،لی را با  Mنشان دهی ،طبق صورت مسئله تواهی ،داشت:


11

سه سال قبل میانیین سن ،لی و والدین

 11سال بوده است

𝟎𝟗 = 𝑴 = 𝟐𝟕 → 𝑨 + 𝑭 +


)𝟑 (𝑨 − 𝟑) + (𝑭 − 𝟑) + (𝑴 −
𝟑

دوسال قبلتر آن میانیین سن ،لی و مادرش  13سال بوده است
𝟎𝟓 = 𝑴 = 𝟐𝟎 → 𝑨 +

)𝟓 (𝑨 − 𝟓) + (𝑴 −
𝟐

از دو رابده فوق سن فعلی پدر را داری:،
𝟎𝟒 = 𝑭

حال دو ستون الف و ب را باه ،مقایسه میکنی:،
ب
میانیین سن ،لی و
مادرش در  11سال بعد

الف
سن اکنون پدر ،لی

𝑀𝐴+
+ 15
2

43
43

=

مقدار ستون "ب" و "الف" باه ،برابر است پس گزینه  1صایح است

مرجعآزموندکتری
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