آزمون اول GMAT

طراحان :امیر عرفانیان ،ایمان جمشیدی

داوطلب گرامی
لطفاَ قبل از شروع به پاسخگویی موارد ذیل را مطالعه فرمایید:
 -1مدت زمان این آزمون  111دقیقه می باشد .جهت مشابهت شرایط آزمون با شرایط کنکور
خواهشمند است زمان خود را به درستی مدیریت نمائید( .زمان هر سؤال  151ثانیه می باشد).
 -2توجه داشته باشید ارسال پاسخنامه فقط یک بار از روز پنجشنبه  29/8/22ساعت  8:11الی
روز جمعه  29/8/91ساعت  20:11امکانپذیر است .لطفاَ پس از حل تمامی سؤاالت و کامل
نمودن پاسخنامه به صورت یکجا ،آن را ارسال نمائید.
 -9پاسخنامه تشریحی آزمون از روز شنبه  29/2/1ساعت  8:11قابل دانلود می باشد.
 -0خواهشمند است از صحت شماره تلفن همراه خود در پنل کاربری اطمینان حاصل فرمایید .به
محض آماده شدن پاسخنامه برای شما پیامک ارسال خواهد شد.
 -5برای شرکت در نظرسنجی سؤاالت آزمون اینجا کلیک کنید.

موفق باشید

توجه  :کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ و مربوط به امیر عرفانیان و ایمان جمشیدی می باشد و هرگونه کپی برداری  ،بازنویسی و نشر آن چه به صورت کاغذی یا
الکترونیکی بدون اجازه افراد مذکور تخلف محسوب می شود و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
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الف) حل مسأله
راهنمایی :هر سووال این آزمون یک مسئله است .برای پاسخگویی به هر سوال الزم است مسئله مربوط به آن را حل کنید و گزینهای که
بهترین پاسخ را مشخص کرده انتخاب کنید .هر سوال فقط یک پاسخ صحیح دارد.

 .1عملگر " "#به این صورت عرری ی شرد :بهطرت عصادف یک عدد دو تقم یضرب  6و یک عدد اول دو تقم انتخاب کرده سپس یجمرع
آنها تا به نص کاهش ی دهد .اگر عملگر " 01 "#یرعبه عکرات شرد ،احتمال اینکه عدد حاصل یضرب  2باشد ،چقدت است؟
%01 )2

%1 )0

%31 )4

%21 )3

 .2حاال یختل عرکیب  4عدد بهصورت یقابل با ه مم شودهاند .هر یک از حاال یتشوکل از اعداد  5 ،2 ،0و  7ی باشد که خرد عددی
چهات تقم است .یجمرع  24حالت اعداد چهات تقم چقدت است؟

44414 )0

61444 )2

99991 )4

66661 )3

 .3نمردات توبرو ،نشان دهنده عرداد هفتههای یرخص کاتیندان دت یک سال تا
نشان ی دهد .اگر عرداد کل کاتیندان  211ییلیرن نفر باشد که  46دتصد
آن تا کاتیندان زن عشکیل ی دهند .اگر  21دتصد کاتیندان یرد یک هفته
یرخص گرفته باشند ،چند نفر از کاتیندان زن یک هفته یرخص گرفتهاند؟
 01/8 )0ییلیرن
 04/2 )2ییلیرن
 20/6 )3ییلیرن
 28/4 )4ییلیرن

 .4یکرب داتای طرل  ،Xیساحت مانب  Yو حج  Zاست .کداییک از گزینههای زیر لزویاً صحیح است؟
)0

)2

)3

)4

 .5هر یرب با چند دایره برابر است؟

5 )0

3 )2

 )4نم عران عریین کرد

2 )3

توجه  :کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ و مربوط به امیر عرفانیان و ایمان جمشیدی می باشد و هرگونه کپی برداری  ،بازنویسی و نشر آن چه به صورت کاغذی یا
الکترونیکی بدون اجازه افراد مذکور تخلف محسوب می شود و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
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 .6سه نرع عرکیب  B ،Aو  Cداتی  .یقادیر آب و شیر یرمرد دت عرکیبهای  Aو ( Bبر حسب لیتر) دت مدول زیر آیده است:
 Aو  Bتا به نسبت  2به  3با ه عرکیب ی کنی عا  01لیتر عرکیب از شیر و آب
به نسبت  3به  0بدست آید .یقدات عقریب  xچقدت است؟
7/3 )2

6/3 )0

8/3 )4

5/3 )3

 .7اگر  P  Qبه یرنای  Pپدت  P  Q ، Qبه یرنای  Pبرادت  P  Q ، Qبه یرنای  Pیادت  Qو  P  Qبه یرنای  Pخراهر  Qباشد،
کداییک از گزینههای بیانگر " Aیادت بزتگ  Bاست "؟
A  C  D  B )2

A  C  D  B )0

A  C  D  B )4

A  C  D  B )3

04 )0 .8
22 )2
27 )3
41 )4

8

4

2

8

31

2

3

5

؟

6

5

3

 .9عقربه دقیقهشمات ساعت پس از  3ساعت و  08دقیقه و  05ثانیه برای سریین بات از توی عقربه ساعتشمات عبرت ی کند .این ساعت دت یک
توز چقدت بیشتر یا کمتر نشان ی دهد؟
 04 )0دقیقه و  01ثانیه کمتر نشان ی دهد.
 03 )2دقیقه و  51ثانیه کمتر نشان ی دهد.
 03 )3دقیقه و  21ثانیه بیشتر نشان ی دهد.
 04 )4دقیقه و  41ثانیه بیشتر نشان ی دهد.

 .11به ازای عمام یقادیر یمکن  qو  ،rعملگر

عرری ی شوورد .اگر

به صوورت

باشوود ،یقدات

چند

است؟
-2 )0

1 )3

-0 )2

2 )4
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الکترونیکی بدون اجازه افراد مذکور تخلف محسوب می شود و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
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ب) آزمون استدالل منطقی
راهنمایی :برای پاسوخگویی به سووالهای  11تا  21الزم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و
سووپس گزینهای را که فکر میکنید پاسووخ مناسووبتری برای آن سوووال اسووت ،انتخاب کنید .هر سوووال را با دقت بخوانید و با توجه به
واقعیت های مطرح شده در هر سوال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است ،پاسخی را که صحیحتر به نظر میرسد،
انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید.

 .11وسراس اقتصاد دانان دتیرتد "یصرف" به عنران یک شاخص تفاه اقتصادی یا تا از دتک یاهیت واقر تفاه اقتصادی باز داشته است .یا از
این حقایق که ،لباسمان کهنه ،اعریبیلهایمان یستهلک و باک بنزین خال ی شرد ،و باید مایگزین گردند ،احساس تضایت نمیکنی .
نویسنده در مورد چه چیزی استدالل می کند؟
 )0تفاه اقتصادی ینحصراً دت اصطالح "یصرف" نم عراند عرری شرد.
 )2تضایتمندی بدون یصرف ایکان پذیر است.
 )3یحصرال نرین به لحاظ اینکه زود ینسرخ شرند طراح ی گردند.
 ) 4تضایتمندی ی عراند عأیین کننده یک شاخص کم یناسب برای تفاه اقتصادی باشد.
 .12مفسور  :بسویاتی از افراد ادعا ی کنند که آزادسازی کلروفلروکربن داخل مر ،از طریق آسیب زدن به الیه اوزون ،به انسانها صدیه ی زند.
دتنتیجه ینجر به تسویدن یقادیر افزایش یافتهای از اشوره فرابنفش به زیین ی شورد .ایا  311.111سال قبل ،یک ستاته دتخشان عا حد
زیادی به الیه اوزون آسویب تساند که هی عاثیر مدی بر امداد اولیهیان نداشت .از آنجا که خسات ایجاد شده دت الیه اوزون عرس ستاته
دتخشوان ،خیل بیشوتر از عأثیرا عخمین زده شده کنرن کلروفلرو کربن برده است ،هی دلیل ومرد نداتد که فکر کنی ومرد این یراد
شیمیای دت مر از این طریق به انسانها صدیه خراهد زد.
کدامیک از گزینه های زیر در صورت صحیح بودن ،استدالل مفسر را بیشتر تضعیف می کند؟
 ) 0عأثیر عرایل خاتج از کره زیین توی الیه اوزون اغلب کمتر از عأثیر عرایل داخل کره زیین بر آن ی باشد.
 ) 2ایروزه حرادث طبیر یانند فرتان آعشفشانها به الیه اوزون صدیه ی زند.
 ) 3امداد اولیه یا داتای ویژگیهای ژنتیک بردند که آنها تا دت یقابل اثرا یضر اشره فرابنفش نسبت به یا ،یقاویتر ی کرد.
 ) 4دانشمندان کش کرده اند که عغییرا ژنتیک دت امداد یا ط دوته ای تخ داده که ستاته دتخشان بر توی کره زیین عأثیر گذاشت.
 .13دلیل اینکه آتیان نم عراند یأیرتیت تا انجام دهد اینست که او عراتضا برنایهتیزی امتناب ناپذیری داتد .از طرف دیگر دلیل که آتیین
نم عراند یأیرتیت تا انجام دهد اینست که او مرأع که این یایرتیت ی طلبد تا به طرتکایل نداتد .بنابراین یأیرتیت باید به آتیینا ،عنها
سرپرست بخش حمل ونقل به غیر از آتیین و آتیان ،واگذات شرد.
استدالل فوق به کدامیک از مفروضات زیر وابسته است؟
 )0یایرتیت نم عراند به کس غیر از یک سرپرست بخش حمل و نقل واگذات شرد.
 ) 2اگر آتیین مرأع که این یایرتیت ی طلبد تا داشته باشد ،یأیرتیت به او واگذات ی گردد.
 )3یأیرتیت نم عراند به کس که هرگرنه عراتضا برنایه تیزی تا داتد واگذات شرد.
 )4کس که سرپرست بخش حمل و نقل نیست ،مرأع که این یایرتیت ی طلبد تا نداتد.
 .14تقی :یرسویق عایه پسوند اثر هنری بدی اسوت .چرا که نقشو که عشق دت زندگ توزیره بازی ی کند ،تا عا حد زیادی اغراق ی کند و
بنابراین دت نشان دادن واقریت به طرت صحیح با شکست یرامه ی شرد.
نقی :گمان نم شوورد که یرسوویق عایه پسووند ینرکس کننده واقریت باشوود .ایا سووایر کاتکردهای هنری تا ایفا ی کند :یانند اتائه خیال
عسول بخش و کمک به افراد برای ایجاد داسوتانهای عاشقانه دت زندگ های نسبتاً یشکل خرد .قبل از یحکرم کردن یرسیق عایه پسند
باید آنرا دتک کن .
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کدامیک از گزینه های زیر اختالف نظر بین تقی و نقی را به شدت تقویت می کند؟
 )0اغلب آثات هنری خرب خیال عسل بخش تا ایجاد ی کنند.
 )2برض از آثات هنری بد نقش که عشق دت زندگ توزیره ایفا ی کند تا اغراق ی کند.
 )3هنر همیشه باید واقریت تا چنانکه ی عراند باشد نشان دهد ،نه چنانکه هست.
 )4لزوی نداتد هنر ،واقریت تا به طرت صحیح نشان دهد عا هنر خرب باشد.
 .15اخیراً نرع هرتیرن یصونرع سواخته شوده که عرلید شویر دت گاوها تا افزایش ی دهد .این ایر یرمب عحریک برض قانرنگذاتان شده عا
پیشنهاد دهند که برچسب های شیر باید یستلزم اتائه اطالعاع به یشتریان شرد که چه یراد یصنرع دت عرلید شیر استفاده شده است.
این طرح نباید امرا شورد :عصورت کنید برای لیسوت کردن هر کرد شویمیای که برای تشود عل ها و دانههای که گاوها ی خرتند استفاده
ی شرد ،یا هر آفتکش که برای حفظ دانه ها از فساد استفاده ی شرد ،چه عالش باید صرت گیرد.
استدالل فوق با چه الگویی پیش می رود؟
 )0یک پیشنهاد مایگزین برای دستیاب به اهداف پیشنهاد یرتد یخالفت تا اتائه ی کند.
 ) 2باال بردن یالحظا برای نشان دادن اینکه پیشنهاد یرتد یخالفت ،اگربه طرت مدی امرا شرد به نتایج یضحک ینجر ی شرد.
 )3به کاتگیری یثالهای یشوخص برای نشوان دادن اینکه یک پیشونهاد مایگزین برای پیشنهاد یرتد یخالفت ،بهتر ی عراند به سرانجای
همسر با پیشنهاد اصل دست یابد.
 )4زیرسؤال بردن انگیزه کسان که پیشنهاد یرتد یخالفت تا اتائه کردهاند.
 .16اعتماد برای هر تابطه طرالن ید  ،چه شخص و چه شغل و حرفه ای ضروتیست ،که دت غیاب احترام یتقابل نم عراند حفظ شرد .با این
حال تواب شوخصو یانند ازدواج یا دوست  ،وابستگ تاع تا نیز ی طلبد .برای اینکه یک تابطه شخص دوام بیاوتد باید اتکان آن عرأم با
احترام و وابستگ یتقابل باشد.
در صورت درستی متن فوق کدامیک از گزینه های زیر نیز لزوماَ درست است؟
 )0تابطه دوست که ینحصراً با اعتماد و احترام یتقابل همراه است ،با دوام نخراهد برد.
 ) 2دت بستر هر تابطه حرفه ای احترام یتقابل دتبرداتنده اعتماد است.
 ) 3اگر یک تابطه شخص با احترام و وابستگ یتقابل همراه شرد ،ید طرالن دوام خراهد آوتد.
 )4تواب شخص یانند ازدواج و دوست با دوام عر از تواب حرفه ای هستند.
 .17سواسوان :گرچه هنریندان یراصور از داشوتن آزادی نسبت به یحدودیتهای که هنریندان پیشین تا احاطه کرده برد خشنردند ،ایا این
آزادی یرمب کاهش کیفیت آثات هنری شده است .آثات هنری بزتگ عنها زیان ی عرانند خلق شرند که هنریندان با ومرد یرزهای عحمیل
شده خاتم برای ابراز خریشتن دتون ،عالش و یباتزه کنند.
سووامان  :یردم همراته نسووبت به هنر عصوور خرد انتقاد داتند .آنها به مز بزتگترین آثات هنری اعصووات گذشووته سووایر آثات هنری تا فرایرش
ی کنند .از آنجا که کاتهای هنری تده پایین یراصر هنرز فرایرش نشدهاند ،ایروزه یردم به اشتباه فکر ی کنند که هنر یراصر نسبت به
هنرهای پیشین دت تده پایین عری است.
براساس اظهارات فوق ،ساسان و سامان در چه موردی باهم اختالف دارند؟
 )0هنر یراصر نسبت به هنر اولیه کیفیت پایینعری داتد.
 )2هنریندان یراصر با همان یحدودیتهای پیشینیان خرد یرامه هستند.
 ) 3آثات هنری بزتگ عنها زیان خلق ی شرند که هنریند برعلیه یحدودیتها یباتزه ی کند.
 )4آثات هنری تده پایین اعصاتگذشته به طرتکل فرایرش شده اند.
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 .18یترس هزینه یراد غذای دت یاه برد دوباته افزایش خراهد یافت .دت نتیجه پیشبین ی شرد یاه آینده قیمت کره و عخ یرغ باال تود.
استدالل ناقص به کار رفته در متن فوق بیشتر شبیه کدامیک از گزینههای زیر است؟
 ) 0دتسوال گذشوته هر یاه قیمت بنزین افزایش داشوته اسوت .بنابراین ی عرانی پیشبین کنی که یاه برد بایسوت پرل بیشتری تا برای
بنزین پرداخت کنی .
 )2یا دولت یالیا ها تا کاهش خراهد داد یا تکرد اقتصادی به ومرد خراهد آید .برید است که دولت یالیا ها تا کاهش دهد ،بنابراین تکرد
اقتصادی به ومرد خراهد آید.
 ) 3اخیراً یقدات زیان صورف شوده برای عماشوای علریزیرن عرس افراد کمتر از  21سال افزایش یافته است .بنابراین یقدات زیان صرف شده
برای عماشای علریزیرن عرس کالس چهاتی ها دتید اخیر باید افزایش یافته باشد.
 ) 4از آنجا که شوکر یک از یراد اصول عشکیل دهنده بستن است ،با افزایش قیمت شکر قیمت بستن نیز افزایش خراهد یافت .پیشبین
ی شرد قیمت شکر دت یاه آینده افزایش یابد .بنابراین ی عران پیش بین کرد قیمت بستن نیز دت یاه آینده افزایش خراهد داشت.

 .19زیسوت شوناسان اختالال عرلید یثل دت یاهیان که دت پایین دست کاتخانههای عرلید کاغذ زندگ تا یرتد برتس قرات دادهاند .یک دلیل
احتمال ومرد دیرکسووین اسووت که کاتخانه های عرلید کاغذ توزانه تها ی کنند که ی عراند غلظت هرتیرنها تا دت یاه ها عغییر دهد .با
این حال برید است دیرکسین دلیل این یرضرع باشد .چرا که به هنگام عرطیل کاتخانه ،غلظت هرتیرنهای یاه ها سریراً به حالت طبیر
بازگشته و دیرکسین خیل آهسته دت یحی عجزیه ی شرد.
کدامیک از گزینه های زیر در صورت صحت ،استدالل را بیشتر تضعیف میکند؟
 )0برضو از یطالرا انجام شوده که نشوان ی دهد عمل بهبردی سری یاه ها دت اوقا عرطیل کاتخانه با حمایت یال عرلید کنندگان
کاغذ همراه برده است.
 )2سرعت عجزیه دیرکسین بسته به یحیط که دت آن قرات ی گیرد عغییر ی کند.
 ) 3مریان طبیر تودخانه ط ید زیان کرعاه (چند ساعت) دیرکسین تا از پایین دست تودخانه به یناطق دیگر انتقال ی دهد.
 )4برضوو یاه ها پس از عغییرا فیزیرلرژیک که عرسوو عغییر غلظت هرتیرنها ایجاد شووده برد ،به سوورعت به حالت طبیر برگشووت
نکردهاند.
 .21اگر نمایشووونایه یرفق باشووود ،ی شووورد به عنران فیلمنایه از آن اقتباس کرد یا اینکه دت مشووونراته دهه فجر از آن تونمای کرد .ایا آن
نمایشنایه یرفق نبرد و یتأسفانه باید نتیجه گرفت که فیلمنایه نخراهد شد و دت مشنراته دهه فجر نیز از آن تونمای نخراهد شد.
استدالل فوق دارای نقص است زیرا ...
 )0به مای اینکه نتیجه بگیرد نمایشوونایه نم عراند ه دت مشوونراته دهه فجر تونمای شوورد و ه به عنران فیلمنایه از آن اقتباس شوورد،
نتیجه ی گیرد که نمایشنایه دت هیچکدام از آنها نم عراند یرتد قبرل واق شرد.
 )2دت عرضیح اینکه نمایشنایه دقیقاً به چه طریق نایرفق است ،شکست ی خرتد.
 ) 3بدون اتائه عرمیه باوت داتد هی ایکان دیگری برای نمایشوونایه به غیر از اقتباس برای یک فیلمنایه یا تونمای دتمشوونراته دهه فجر،
ومرد نداتد.
 )4نم عراند عشوخیص دهد که فراه نکردن یک از شورای کاف یان برآوتدن دیگر شرای کاف عرس نمایشنایه به عنران اقتباس برای
یک فیلمنایه یا تونمای دت مشنراته دهه فجر نم شرد.

توجه  :کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ و مربوط به امیر عرفانیان و ایمان جمشیدی می باشد و هرگونه کپی برداری  ،بازنویسی و نشر آن چه به صورت کاغذی یا
الکترونیکی بدون اجازه افراد مذکور تخلف محسوب می شود و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
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ج) آزمون کفایت دادهها
راهنمایی :در این بخش 11 ،مسوئله داده شده که هر مسئله ،از یک سوال و دو اطالع(تحت عنوان اطالع  Iو اطالع )IIتشکیل شده است.
مطابق دستورالعمل زیر ،پاسخ صحیح سواالت  21تا  91را مشخص کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید.
 -1اگر اطالع  Iبه تنهایی برای پاسخگویی به سوال مطرح شده ،کافی باشد ولی اطالع IIبه تنهایی کافی نباشد( یا برعکس) ،گزینه  1را در
پاسخنامه عالمت بزنید.
 -2اگر دو اطالع  Iو  IIبا هم برای پاسوخگویی به سووال کافی باشوند ،ولی هر کدام از این دو اطالع به تنهایی برای پاسخگویی به سوال
کافی نباشند ،گزینه  2را در پاسخنامه عالمت بزنید.
 -9اگر هر کدام از دو اطالع  Iو  IIبه تنهایی برای پاسخگویی به سوال کافی باشد ،گزینه  9را در پاسخنامه عالمت بزنید.
 -0اگر دو اطالع  Iو  IIبا هم نیز برای پاسخگویی به سوال کافی نباشند ،گزینه  0را در پاسخنامه عالمت بزنید.

 .21ی خراهی بهطرت عصووادف از گروه  01نفره ،یک کمیته  4نفره عشووکیل دهی  .آیا احتمال اینکه عرداد خان ها دت کمیته بیشووتر از عرداد
یردان باشد ،از  51دتصد بیشتر است؟
 )0عرداد خان های گروه از عرداد یردان بیشتر است.
 )2نسبت عرداد خان های گروه به یردان ،بزتگتر یساوی

𝟑
𝟐

است.

 .22فروشووگاه آپاتا فق  CDو  DVDبفروش ی تسوواند .قیمت هر  7/82 CDعریان و قیمت هر  4/08 DVDعریان ی باشوود .آیا مرفر
دیروز بیشتر از  5عدد  DVDاز این فروشگاه خرید کرده است؟
)0دیروز مرفر کمتر از  25عریان دت فروشگاه آپاتا خرج کرده است.
)2دیروز مرفر حداقل یک عدد  CDاز این فروشگاه خریده است.
 .23به یستطیل "نقرهای" گفته ی شرد که اگر و عنها اگر نسبت طرل به عرض آن  2به  0باشد .اگر یستطیل  Sنقرهای باشد ،آیا یستطیل R
نیز ،نقرهای است؟
)0یساحت یستطیل  Rبا یساحت یستطیل  Sبرابر است.
)2نسبت یک ضل  Rبه یک ضل  2 ،Sبه  0است.

 .24دت توستای که  61خانراده زندگ ی کنند 38 ،خانراده گربه داتند .دت این توستا چند خانراده سگ داتند؟
 )0دت این توستا 28 ،خانراده گربه داتند ول سگ نداتند.
 )2دت این توستا ،عرداد خانرادههای که ه سگ و ه گربه داتند با عرداد خانرادههای که نه سگ داتند و نه گربه ،برابر است.

 .25اگر

باشد ،آیا تابطه

برقرات است؟

)0
)2
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 .26اگر  s ،rو  tاعداد طبیر باشند و  343 = rstباشد ،یقدات  tچند است؟
t < s < r )0
𝒓𝒔 = 𝟕 )2

 .27سن  5نفر  D ،C ،B ،Aو  Eاعداد اول یتفاو کمتر از  51است که  Aمرانترین آنها و  Eیسنعرین آنهاست .سن  Eچقدت است؟
)0قدتیطلق عفاضل سن  Aبا نفرا دیگر ،عددی اول است.
)2عفاضل بین سن  Cو  Bبرابر عفاضل سن  Eو  Dاست.

 .28دت عدد چهات تقم  XXXYیقدات  Xو  Yچند است؟
 XXYY)0یرب کایل است.
)2

1

𝑌

اعداد  0عا  3111111بر  2بخشپذیر هستند ول بر  3بخشپذیر نیستند و . X = Y + 0

 .29آتیین ،بهمن ،صادق ،داوود ،عرفان و فرهاد حرل یک ییز دایرهای نشستهاند .چهکس سمت چپ آتیین (بدون فاصله) نشسته است؟
 )0بهمن یقابل صادق و داوود یقابل عرفان نشسته است.
 )2فرهاد (بدون فاصله) و داوود سمت چپ بهمن نشسته اند.

 .31از ییان سه نفر  B ،Aو  Cیک نفر دتوغگر و دو نفر دیگر ،تاستگر هستند .چه کس دتوغگر است؟
 A )0ی گرید B" :تاستگر است".

 C )2ی گرید A" :دتوغگر است".
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د) آزمون درک مطلب
راهنمایی :متن زیر را با دقت بخوانید و صحیحترین پاسخ را برای سوالهای  91تا  95انتخاب کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید.

هر چند عاکنرن دانشومندان کم پیدا شدهاند که علیه انیشتین یرض بگیرند ،ایا نرعرینرهای شبحگرن آشکاتساز «اپرا» نیز همچنان غیرقابل
عرضویح هسوتند .دویاه پساز گزاتش دانشمندان یبن بر یشاهده نرعرینرهای که سری عر از نرت مابهما ی شرند -چیزی که باعث شگفت و
ابراز یخالفتبسویاتی از دانشومندان مهان شوده برد -دانشومندان که با عنران اُپرا شناخته ی شرند ،اظهات داشتند که دوباته آزیایش انجام
دادهاند که دت آن ،نتایج آزیایش اول دت شرایط عأیید شد که یک از یراتدی که یمکن برد به طرت اساس سبب نادتست آزیایش برده باشد،
حذف شوده برد .با این حال ،این گروه پذیرفتند که همچنان سراال زیادی به قر خرد باق است« .داستان هنرز به پایان نرسیده» مملهای
برد که عرس «آنترنیر اتیدیتاعر» از دانشگاه بِ سرئیس و سخنگری ب طرف گروه اپرا ،دت حال بیان شد که وی دت حال عرضیح این یسأله برد
که دانشومندان مهان عا زیان که سوایر گروههای عحقیقاع به نتایج یشوابه دست پیدا نکنند ،نم عرانند ومرد نرعرینرهای سری عر از نرت تا
بپذیرند .او ی گرید« :نتایج به دسووت آیده ،برای اعضووای گروه یتقاعدکننده اسووت ول مایره علم برای پذیرفتن این یسووأله نیاز به شوراهد
بیشتری داتد».
دیگر دانشومندان ی گریند همچنان به این یسوأله که مهان واژگرنه و عکس قرانین ایروزی عمل کند ،یشوکرک هستند .سرعت نرت ،به
عنران حد نهای سرعت دت مهان ،دست ک برای یاده یرمرل دت فضای یرمرل ،دت سال  0915عرس نظریه نسبیت «آلبر انیشتین» یطرح
شد (نظریهای که اکنرن با نام نظریه نسبیت خاص ی شناسی ) .این نظریه با آزیایشهای یتردد به اثبا تسید و پذیرش آن به یرنای نایمکن
بردن سفر به گذشته یا سفری سری عر از نرت به ساید ستاتهها است.
هر چند نرعرینرها دت بسیاتی یراتد شبحگرن به نظر ی تسند -برای یثال آنها ی عرانند از ییان سیاتا و دیراتهای سُرب عبرت کنند،
دتست همانطرت که نرت از پنجره عبرت ی کند و همچنین قادتند حالت فیزیک خرد تا به سه حالت یختل عغییر دهند -با این حال آنها ه
مزی از این مهان به شومات ی توند و دلیل برای عدم عبریتشوان از نظریه انیشوتین ومرد نداتد .ایا دت آزیایشهای که اخیراً برای یشاهده
عغییر وضووریت فیزیک نرعرینرها انجام گرفت ،این تتا فاصووله  731کیلریتری از «سوورن» (یرکز اتوپای عحقیقا هسووتهای) واق دت ژنر
سرئیس عا آزیایشگاه یل «گِرن ساسر» دت ایتالیا تا  58ییلیاتدم ثانیه سری عر از پرعر نرت ط کردند .زیان که دت یاه سپتایبر نتایج عحقیقا
دت همایشو دت سوورن اتائه شوود ،پس از خرابیدن شوورت و شوورق شووایرهپراکنهای اینترنت  ،گروه عحقیقاع اپرا دت یررض سوورالهای ب پایان
دانشومندان شوکاک قرات گرفتند .دت ییان همه ابهایا  ،این نکته از نظر دانشمندان یه عر برد که ایجاد دنباله نرعرینری برای این آزیایش ،دت
حدود ده هزات ییلیاتدم ثانیه زیان برده ،که این عدد بسوویات بزتگعر از زیان اسووت که نرعرینرها زودعر از نرت تسوویدهاند ( 58ییلیاتدم ثانیه) و
بنابر اظهات دانشمندان ،ایکان این یرضرع که این یسأله سبب ایجاد اختالف زیان بین پرعر نرت و نرعرینرها برده باشد ،ومرد داشته است.
دت یاه گذشوته ،سرن ابزاتهایش تا بهینه کرد ،طرتی که زیان ایجاد یک دنباله نرعرینری به عنها سه ییلیاتدم ثانیه کاهش یافت؛که این
یسوأله ،عطابق دادن نرعرینرهای «گرن سواسور» با نرعرینرهای «سرن» تا بسیات تاحتعر کرد و بدین عرعیب آزیایش قبل با پیچیدگ کمتری
عکرات شوود .نرعرینرها باز ه سووری عر تسوویدند ،حدود  62ییلیاتدم ثانیه زودعر و نتایج آزیایش قبل تا عأیید کردند .مزئیا هر دو یرحله از
آزیایشها دت یقالهای عنظی و عرسو یجله «فیزیک انرژیهای باال» دت دسترس عمرم قرات داده شد .نکته مالب اینکه هر چند دت نسخه اولیه
این یقاله که فق شایل آزیایش اول برده ،برض از اعضای اپرا از عأیید نتایج خردداتی کرده بردند ،ول با انجام آزیایش دوم ،بنابر گفته دکتر
اتیدیتاعر؛ «این بات همه ایضا کردند!».
فیزیکدانها ی گریند یقاله مدید به برضو از سراال دتباته آزیایشها پاسخ ی دهد ،ایا بسیاتی از سراال هنرز پاسخ نداتند :برای
یثال ،اینکه نحره همگام شودن ساعتهای اندازهگیری دت ژنر و گرن ساسر چگرنه برده است و دیگر اینکه فاصله دقیق بین این دو آزیایشگاه با
چه توشو اندازهگیری شوده اسوت« .مان لیمد» ،فیزیکدان نرعرینرشوناس از دانشگاه هاوای که دت آزیایشهای انجام گرفته دخالت نداشته،
ی گرید« :کایالً یشوخص اسوت که آنها یک آزیایش استثنای تا عرعیب دادهاند ،ایا آیا احتماالً خطای هرچند مزی دت یحاسبه زیان یرتد
انتظات برای پرعر نرت تخ نداده است؟« .آلراتو دو تومرال» ،نظریهپرداز سرن ،ی گرید دو عفسیر برای این آزیایش ومرد داتد« :یک اینکه اعضای
گروه بر حسوب اعفاق عرانسوتهاند یرضرع انقالب دت فیزیک تا آشکات کنند؛ و دیگری ،که نظر ین ه بر توی آن است ،اینکه آنها عرانستهاند
یک «خطای انقالب » تا ایجاد کنند که البته هر دو بسویات اتزشمند است» .دت پاسخ به این پرسش که آیا عاکنرن عفسیر مالب عرمه دت یرتد
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عرضویح عجاوز نرعرینرها از سرعت نرت دت ییان یقاال  ،یقاالع که این توزها به سرعت و فراوان دت اینترنت ینتشر ی شرد ،دیده شده یا خیر،
دکتر اتیدیتاعر گفت« :این یسوأله یربرط به یا نیسوت .یک آزیایشوگر خرب ،همیشوه عالش ی کند که خرنسرد و عا حدایکان ب طرف باشد».
دکتر لیمد و دکتر تومرال نیز گفتند که هی کدام عاکنرن نظریه قان کنندهای ندیدهاند .دت پایان نیز دکتر لیمد اظهات داشت« :نکته مالب عرمه
این یقاال  ،این است که اگر نتایج آزیایشهای اخیر عأیید شرد ،مایره علم با ابهایا ب شمات عازهای تو به تو خراهد شد که باید برای پاسخ
دادن به آنها آیاده شری ».

 .31هدف اصلی نویسنده در متن فوق ،کدام است؟
 )0اشواته به کاست های آزیایشا گروه اپرا و نتایج آنها با هدف عأکید بر این نکته که به چالش کشیدن قرانین علم پذیرفته شده به تاحت
صرت نم پذیرد.
 )2اشاته به عالش های انجام گرفته از سری دانشمندان گروه اپرا برای اثبا ومرد نرعرینرهای سری عر از نرت و واکنشهای دانشمندان به آن
 )3برشمردن فرالیتهای دانشمندان که عاکنرن علیه انیشتین یرض گرفتهاند و بازعاب آن دت مایره علم
 )4عقابل دیدگاههای یختل دتباته نرعرینرهای شبحگرن آشکاتساز «اپرا»
 .32بر اساس متن ،کدام مورد درباره دانشمندان گروه اپرا صحیح نیست؟
 .Iیرتقدند که نرعرینرها همچنان عا حدی غیرقابل عرضیحاند.
 .IIنسبت به نتایج آزیایشهایشان هنرز ه عردید داتند.
 . IIIاصرات چندان به یتقاعد کردن سایر دانشمندان دت زیینه پذیرش افکاتشان نداتند.
 )0فق

III

 )2فق

 II )3و III

II

 II ، I )4و III

 .33براساس متن ،میتوان نتیجه گرفت که اعضای گروه اپرا مرحله دوم آزمایشات خود را . ...................
 ) 0برای اثبا این نکته انجام دادند که ید زیان ایجاد دنباله نرعرینری هی عأثیری دت نتایج اصل آزیایش نداتد
 )2به ینظرت آنکه ثابت کنند نتایج آزیایش اولیه اعفاق نبرده است ،انجام دادهاند
 ) 3به ینظرت یتقاعد کردن و هماهنگ کردن کلیه اعضای گروه برای عأیید نتایج حاصل از آزیایشا انجام شده انجام دادند
 ) 4با هدف دستیاب به نتایج یشابه آنچه دت آزیایش اولیه به دست آیده برد ،انجام دادند عا ومرد نرعرینرهای سری عر از نرت تا بپذیرند
 .34در جمله بیان شوده در کدام یک از سوطرهای متن ،نویسنده شواهدی ارائه میدهد که استدالل علیه یک پاسخ قاطعانه که
قبالً در متن مطرح شده را تقویت میکند؟
 )0دت پاسخ  ...ب طرف باشد.

 )2فیزیکدانها  ...اندازهگیری شده است.

 )3هر چند  ...نظریه انیشتین ومرد نداتد.

 )4دیگر دانشمندان  ...یشکرک هستند.

 .35براساس متن ،میتوان نتیجه گرفت که نویسنده معتقد است . .................
 ) 0نتایج آزیایشا اعضای اپرا ،دانشمندان مهان تا با ابهایاع یرامه کرده است که برای پاسخ دادن به آنها به دست آوتدن اطالعا و شراهد
کاف عقریباً نایمکن است.
 ) 2اعضای اپرا دالیل و شراهد کاف برای اثبا ومرد نرعرینرهای شبحگرنه دت دست نداتند ،چه تسد به اثبا سرعت بیشتر آنها نسبت به نرت.
 )3یرض گیری اعضای اپرا علیه نظریه نسبیت انیشتین اقبال چندان برای عغییر نظر مایره علم نسبت به این نظریه نخراهد داشت.
 )4عل تغ پیشرفتهای که اعضای اپرا دت اثبا ومرد نرعرینرهای سری عر از نرت کسب کردهاند ،نظریه انیشتین هنرز دت آتایش به سر ی برد.
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هو) تصحیح جمالت
راهنمایی :در این قسمت ،پنج جمله داده شده است .زیر سه قسمت از هر یک از جمالت خط کشیده شده است که با شمارههای  2 ،1و 9
مشووخص شوودهاند .هر یک از جمالت را به دقت بخوانید و مشووخص کنید آیا در یکی از این قسوومتها ،خطایی از نظر دسووتور زبان ،به
کارگیری مناسوب کلمات و اصوطالحات و یا نگارا اصویل و فصیح وجود دارد یا خیر .در صورت وجود خ طا ،شماره قسمتی را که دارای
خطاست در پاسخنامه عالمت بزنید و در صورتی که خطایی وجود ندارد ،گزینه ( 0بدون خطا) را عالمت بزنید.

 .36اگرچه طرفین ی گریند که بنبسوت فرل دت توند یذاکرا عادی اسوت ،با این همه ،آیریکا دتباتهی یحدودیت زیان به ایران هشدات داده
0
2
است .ضمن اینکه بازتسان آژانس ی گریند دت عرافق ژنر حق غن سازی اوتانیرم به ایران داده شده است .بدون خطا
4

3

 .37تئیسممهرت باید به مای اینکه سوراغ افراد ناشوناخته و احیاناً داتای سرابق نه چندان یقبرل برود ،افراد شناخته شده ،عرانا و داتای سرابق
0
توشن یدیریت تا به یجلس یررف کند .بدون خطا

3

2

4
 .38از نقطه نظر کاتشناسان ،ییزان عماتض دت هر یک از بازیهای مام مهان یکسان است با ومرد این که هر کدام از بازیکنان به لحاظ بدن
3

2
0
و ژنتیک با ه یتفاو هستند .بدون خطا
4

 .39شوایلر یک از شواعران عاثیرگذات اسوت .حق این است که وی تا برای نسل مران ایروز باید «عجزیه» و «عحلیل» کرد .یمکن است دت این
2
0
عجزیه خیل از یحسونا او عبدیل به نقاط ضور شورد ،ول به هر حال از این کات گریزی نیست .این کات تا آیندگان با ب تحم خراهند
3

کرد" .بدون خطا
4

 .41کاتشووناس طراح لباس با ابراز ناتاحت از ب عرمه یسوولرلین نسووبت به لباس اقرام کهن ایران دت این باته گفت :دتسووت اسووت که
مشنراتهها ی عرانند عاثیر خرب بر عرصه ید و لباس داشته باشند ایا قطراً عرمه به لباس اقرام و زنده کردن نگاه کهن دت این بخش نادیده
0
گرفته شده به نحری که عرصه لباس سنت عنها ینرط به چند یرعی خاص گردید و سایر بخشها یحجرت یانده است .بدون خطا
2

3

4

توجه  :کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ و مربوط به امیر عرفانیان و ایمان جمشیدی می باشد و هرگونه کپی برداری  ،بازنویسی و نشر آن چه به صورت کاغذی یا
الکترونیکی بدون اجازه افراد مذکور تخلف محسوب می شود و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

11

آزمون اول GMAT

طراحان :امیر عرفانیان ،ایمان جمشیدی

سایر خدمات :
 برای مشاوره تخصصی حضوری و تلفنی اینجا کلیک نمایید. برای دریافت اطالعات بیشتر از بسته های همراه  GMATو زبان اینجا کلیک نمایید. برای دریافت بسته های آموزشی زبان اینجا کلیک نمایید. برای ثبت نام در آزمون های جامع اینجا کلیک نمایید. -برای اطالع از دوره های آموزشی کوتاه مدت اینجا کلیک نمایید.

www.ijamshidi.ir
www.a-erfanian.ir

توجه  :کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ و مربوط به امیر عرفانیان و ایمان جمشیدی می باشد و هرگونه کپی برداری  ،بازنویسی و نشر آن چه به صورت کاغذی یا
الکترونیکی بدون اجازه افراد مذکور تخلف محسوب می شود و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

12

