
             طزاحاى: اهیز عزفاًیاى، ایواى جوشیذی                 GMATآسهَى اٍل تشزیحی اسخٌاهِ پ

می باشذ ي َزگًوٍ کپی بزداری ، باسوًیسی ي وشز آن چٍ بٍ صًرت کاغذی یا   یمان جمشیذیتًجٍ : کلیٍ حقًق مادی ي معىًی ایه اثز محفًظ ي مزبًط بٍ امیز عزفاویان ي ا

 الکتزيویکی بذين اجاسٌ افزاد مذکًر تخلف محسًب می شًد ي با متخلفیه بزخًرد قاوًوی خًاَذ شذ.

1 

 

 داٍطلب گزاهی

حجن سیاد شزکت کٌٌذگاى در آسهَى خَدسٌجی، فزآیٌذ تصحیح کارًاهِ سهاًبز خَاّذ بَد دلیل ِ ب

اهِ بزای شوا پیاهک ارسال خَاّذ دُ شذى کارًاههحض آبِ  لذا اس شوا خَاّشوٌذین شکیبا باشیذ.

 شذ.

 خَاّشوٌذ است اس صحت شوارُ تلفي ّوزاُ خَد در پٌل کاربزی اطویٌاى حاصل فزهاییذ.

 

بزای  ى هزاحل بعذی آسهَى یاری ًواییذ.بزای ّزچِ بْتز شذ با شزکت در ًظزسٌجی ها رالطفاً 

 کلیک کٌیذ.ایٌجا ًظزسٌجی سؤاالت آسهَى شزکت در 

 

 هَفق باشیذ        
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 1گزینه  .1

 تقسین کٌین. 2ضا تط ٍ اػساز اٍل زٍ ضقوی ضا لیست کٌین سپس هدوَػطاى  6تطای حل ایي سَال ًیاظی ًیست کِ هضاضب زٍ ضقوی 

، ظٍج ّستٌس. ضوي ایٌکِ ّوِ اػدساز اٍل زٍ  6ّوِ اػساز زٍ ضقوی هضطب کافیست تِ ًکتِ ظٍج ٍ فطز تَزى اػساز تسست آهسُ تَخِ کٌین. 

گدط  ضَز ظیدطا ظٍج&فطز;فدطز. حدال ا    ٍ ّط ػسز اٍل زٍ ضقوی، ػسزی فطز هی 6ضقوی فطز ّستٌس. تٌاتطایي، هدوَع ّط ػسز زٍ ضقوی هضطب 

خَاب تست  1" است. تٌاتطایي گعیٌِ ضواضُ 0تاضس  2تقسین کٌین، ػسز تسست آهسُ غحیح ًیست لصا احتوال ایٌکِ هضطب  2حاغل ضا تط 

 ذَاّس تَز.

 4گزینه  .2

ن. ضقدن  ساذتِ ضسُ است، ضا تسست آٍضین. کافیست اتتسا ضقن یکاى ضا پیسا کٌدی  7ٍ  5، 2، 1ػسز  4ػسز کِ اضقاهطاى اظ  24تایستی هدوَع 

 کٌین: ٍ ... . حال هدوَع اضقام یکاى ضا حساب هی 2ػسز  6، ضقن یکاى 1ػسز  6یکاى 

6%1&6%2&6%5&6%7;6&12&30&42;90 

 ًیست. 0حصف هی ضًَس تِ زلیل ایٌکِ ضقن یکاًطاى  2ٍ  1گعیٌِ 

، 2999ٍ  2000ػسز تیي  6، 1999ٍ  1000ػسز تیي  6آٍضین. تسیي غَضت کِ  ضقن سوت چپ ضا تسست هی 4ٍ  3تطای اًتراب تیي گعیٌِ 

 کٌین: است. تػَضت تقطیثی هدوَع ضا تطای ػسز هیاًی حساب هی 7999ٍ  7000ػسز تیي  6، 5999ٍ  5000ػسز تیي  6

 . تطای هحاسثات آساًتط غفطّا ضا زض هحاسثِ لحاػ ًکٌیس. زاضین:6%7500&6%5500&6%2500&6%1500

خدَاب تسدت    4اسدت لدصا گعیٌدِ     99. تٌاتطایي زٍ ضقن سوت چپ ػسز هدودَع  990;450&330&120&90;6%75&6%55&6%25&6%15

 ذَاّس تَز.

 4گزینه  .3

ّفتدِ هطذػدی    1هیلیدَى ًفدط    50اًس تِ ایي هؼٌاست کدِ   ّفتِ هطذػی گطفتِ 1" کل افطاز 25هیلیَى ًفط ّستٌس ٍ  200کل افطاز تطاتط 

هیلیدَى ًفدط هدطز     108" افطاز هطز ّستٌس. ایي تسیي هؼٌاست کِ 54ضًتیدِ " افطاز ظى ّستٌس ز46اًس. زض سَال شکط ضسُ است کِ  گطفتِ

1اًس یؼٌی  ّفتِ هطذػی گطفتِ 1" اظ هطزاى 20ّستٌس. زض سَال شکط ضسُ است کِ 
5

اًس یؼٌدی   ّفتِ هطذػی گطفت1ِهیلیَى هطز،  108اظ 

 خَاب تست ذَاّس تَز. 4اًس ظى ّستٌس. تٌاتطایي گعیٌِ ضواضُ  ی گطفتِّفتِ هطذػ 1هیلیَى ًفط کِ  4/28هیلیَى. لصا  6/21

 1گزینه  .4

)هساحت خاًثی هکؼة تطاتط  ض( )است ٍ هساحت ّط ٍخدِ آى تطاتدط   26 ض( )تاضدس. حددن هکؼدة تطاتدط      هدی 2 ض( اسدت. حدال اگدط    3

( )X Y، زاضین: فطؼ ضَزض X26 ٍZ X  کٌین: حال گعیٌِ ّا ضا تطضسی هی. 3

  X Y Y X Y Y X Y ZY X Z
Z X Z X

2 2
3 30 

 غحیح است. 1تٌاتطایي گعیٌِ ضواضُ 

 1گزینه  .5
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 خَاب تست ذَاّس تَز. 1تٌاتطایي، گعیٌِ ضواضُ 

 4گزینه  .6

A  ٍB لیتط اظ  4تٌاتطایي تایستی  تسست آیس. 1تِ  3لیتط تطکیثی اظ ضیط ٍ آب تِ ًسثت  10کٌین تا  تا ّن تطکیة هی 3تِ  2ِ ًسثت ضا تA 

 ضا تا ّن هرلَط کٌین تا تطکیة حاغل تسست آیس.  Bلیتط اظ  6ٍ 

لیتط ضیط     ضاهل:  Aلیتط  4
( )

6 84
6 3 3

 لیتط آبٍ   
8 44
3 3

  

لیتط ضیط     ضاهل: Bلیتط  4
( ) ( )

x x
x x

66
2 2

 لیتط آبٍ   
( ) ( )

x
x x
6 126

2 2
  

هدوَع هقازیط ضیط زض هرلَط حاغل: 
( )

x
x

8 6
3 2

 #%$ 

هدوَع هقازیط آب زض هرلَط حاغل:  
( )x

4 12
3 2

 #%%$ 

 3تاضس تٌاتطایي: $%#; $%%# 1تِ  3ُ است کِ ًسثت ضیط تِ آب ّوچٌیي زض سَال تیاى ضس

x/لیتط                                        116 8 3
14

x14 116
( )

( )

x

x

6 364
3 2

( )
( ) ( )

x
x x

8 6 4 123
3 2 3 2

 

 خَاب تست ذَاّس تَز. 4تٌاتطایي گعیٌِ ضواضُ 

 3گزینه  .7

A C یؼٌیA ذَاّطC .استC D یؼٌیC  هازضD  ٍ استD B  یؼٌیD پسضB  ِاست. زض ًتیدA  هازض تعضگB  .است

 خَاب تست ذَاّس تَز. 3تٌاتطایي گعیٌِ ضواضُ 

 2گزینه  .8

5, تطاتط ػسز تعضگتط است. تؼٌَاى هثالػسز کَچک زض ّط ستَى، هدوَع زٍ  3 8 2 3 5 ٍ ? 8  است.  22 تطاتط؟  تٌاتطایي. 30

 2گزینه  .9

720ضواض پس اظ ّط  ّای ساػت ضواض ٍ زقیقِ کٌس، ػقطتِ زض ساػتی کِ زضست کاض هی 565
11 11

زض  حدال  کٌٌس. هی زقیقِ اظ ضٍی ّن ػثَض 

566; ثاًیِ> 5زقیقِ ٍ  6ساػت ٍ  1; = ثاًیِ#> 15زقیقِ ٍ  18ساػت ٍ  3/$3ّا پس اظ = ساػت ایي سَال، ػقطتِ
60

اظ ضٍی ّن ػثدَض   زقیقِ

5ظًدس تطاتدط اسدت تدا      کٌس. ظهاًی کِ ػقة هدی  کٌٌس. تٌاتطایي ایي ساػت زیطتط اظ حالت زضست کاض هی هی 5 8366 65
60 11 132

  ِ  زض زقیقد
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565
11

)یؼٌی ضٍظ  1تٌاتطایي زض  .کٌس کاض هی زضست ی کِزقیقِ ساػت )24 83 زقیقِ 60
6

 ِ ثاًیدِ. تٌداتطایي    50زقیقدِ ٍ   13یؼٌدی   زقیقد

 خَاب تست ذَاّس تَز. 2گعیٌِ ضواضُ 

 3گزینه  .11

z1ال آهسُ است: سَض ز زاًین:  عطفی هی اظ. 8 ( )( ) ( )z z z1 1 3 2 4 ) تٌاتطایي : 2 ) ,z z4 2 8 2  ًتیدِ زض 2

z  خَاب تست ذَاّس تَز. 3تٌاتطایي گعیٌِ ضواضُ  ضَز. هی 0

 1 گزینه .11

کِ زض ٍاقغ هٌتقدل کٌٌدسُ    - "هاّیت ٍاقؼی"زضایٌػَضت عطاح تایس  "تاظ زاضتِ است یهَضز زیگطها ضا اظ زضک هاّیت ٍاقؼی "اگط هَضزی 

هاّیدت ٍاقؼدی    اسدت.  "ٍسَاس ...... زض هَضز هػطف"اضتثاُ استسالل زض  ًظط ًَیسٌسُ تاضس ضا اضائِ زّس. هَضَع سؤال ضفاُ اقتػازی است.

 است. فَق حاٍی ذالغِ پاسد# 1تٌاتطایي گعیٌِ $ .سَط تط ػَاهلی تِ غیط اظ هػطف تاضضفاُ اقتػازی تایس هٌ

ضی تط اساس ًظط عطاح، ها هػاضف تسیاضی زاضین اها ایي هػاضف ها ضا ضا تحث ًوی کٌس. "تسٍى هػطف"تسالل زض هَضز زًیای اس# 2$گعیٌِ 

تدا هػدطف اهکداى پدصیط      ضضایتوٌسی فقدظ "یٌگًَِ ػٌَاى ضَزایي گعیٌِ زض غَضتی هی تَاًس تِ خَاب غحیح ًعزیکتط تاضس کِ ا ًوی کٌس.

 "ًیست.

 .ایي گعیٌِ ٍسَسِ ضَین اًترابثت تِ ٍ هوکي است ًس ناظ پیص آى ضا هی زاًی هایکی اظ هَاضزی است کِ  "ظٍز هٌسَخ ضسى"# 3$ گعیٌِ

ا ایدي گعیٌدِ ض  ػٌَاى ًطسُ، ًوی تَاى  "ظٍز هٌسَخ ضسى"یا  "هٌسَخ ضسى" هَضز آىاها اظ آًدایی کِ ّیچ اعالػاتی زض هتي استسالل زض 

 غحیح زاًست.

کٌس اها ایي ضفتداض یکسداى    یکساى تطذَضز هی ،ّای هداظی تِ ػٌَاى هتطازف "ضفاُ اقتػازی"ٍ  "ضضایتوٌسی"تا زٍ ػثاضت # عطاح 4$گعیٌِ 

 هَضز استسالل قطاض گطفتِ است. "ضاذع کوی"ضز فطؼ کطزى آًْا هػساق ًساضز ٍ ایي ضفتاض ذیلی کن  تِ ػٌَاى هَ زض

 

 3 گزینه .12

تب حس سیبزی ثِ الیِ اٍسٍى آعیت رعبًس وِ ّیچ تبثیز جسی ثز اجساز اٍلیِ هبى  عبل لجل عتبرُ زرذؾبى 333.333" ثیبى ایٌىِثب  هفغز

عبل لجل  333333زر  یای ثب هَرز عؼی زارز تب ذغبرت ٍارز ثِ الیِ اٍسٍى زر ػقز حبمز تَعو اؽؼِ فزاثٌفؼ را ثِ ووه همبیغِ "ًساؽت

( فحیح 3زایو زر ّز زٍ هَرز لیبط ؽسُ هؾبثِ ثبؽٌس ٍ اگز گشیٌِ )زّس. ایي همبیغِ تٌْب زر فَرتی لبثل تؼوین اعت وِ توبهی ؽتؼوین 

زرایٌقَرت هَرز هزثَه ثِ  -اًغبًْب زر همبثل اؽؼِ فزاثٌفؼ ٍجَز زاؽتِ ثبؽس تهمبٍههیشاى اگز وبّؼ لبثل تَجْی زر یؼٌی  –ثبؽس 

 اعت. غیز لبثل تؼوینثِ عبزگی ثزای ػقز حبل حبمز عبل لجل  333333

ثب تأثیز چٌیي ذغبرتی ثز اًغبًْب هزتجو اعت  -زاذل وزُ سهیي یب ذبرج آى –زر هَرز ایٌىِ ػلت ذغبرت الیِ اٍسٍى ّیچ اىالػبتی # 1$گعیٌِ 

 تىزر آى ًیش اّویت پیسا ًوی وٌس.یب ًِ زر زعت ًیغت ثٌبثزایي 

ثِ ّز زلیلی( اعت ًَیغٌسُ تقسیك هی وٌس وِ الیِ اٍسٍى زر حبل فسهِ زیسى اعت، زاًغتي ایٌىِ ایي ذغبرت زر حبل تساٍم ) #2$گعیٌِ 

 تأثیزی ثز اعتسالل ًرَاّس زاؽت.

ؽؼِ فزاثٌفؼ اعتسالل را تنؼیف وٌس وِ ًؾبى زّس تغییزات صًتیىی زر اًغبًْب ثب ٍاوٌؼ هتفبٍت ثِ ا ( ایي گشیٌِ زر فَرتی هی تَاًس4) گعیٌِ

 .ارتجبه زارز

 

 1 گزینه .13
ثِ  لشٍهبَ تَاًٌس آى را اًجبم زٌّس بى( ًویًفز لجلی )آرهیي ٍ آره اس زٍ یهىِ ّیچ ذبىز ایٌوِ هی تَاى ًتیجِ گزفت هأهَریت ثِ  یتٌْب زلیل

هثالَ  ایي هأهَریت ثبؽس. )ترقیـ یبفتي ثِ  لشٍهبتؽَز ایٌغت وِ ٍیضگی عزپزعتی یىی اس هی آرهیٌب، عزپزعت ثرؼ حول ٍ ًمل ٍاگذار 

اس پیؼ  ،تَاًغت آى را اًجبم زّس، زرایٌقَرت اًتربة آرهیٌب ثِ ػٌَاى ًتیجِ گیزی يح پبییي تز یب عزپزعت ثرؼ زیگز هیاگز یه وبرهٌس ع

 وٌس. ( ثِ ذَثی ایي هَرز را ػٌَاى هی1تؼییي ؽسُ ًجَز.( ثٌبثزایي گشیٌِ )
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تٌْب زلیل ًیغت ٍ زالیل زیگزی  ،رز فالحیت آرهیي ثزای هأهَریت اعت ٍلی ایي هَرز لشٍهبَ "یه زلیل"( فمساى لبىؼیت ثِ ػٌَاى 2گشیٌِ )

 .ؽَزرز فالحیت اٍ هٌجز ثِ هی تَاًس 

ؽَز ایي گشیٌِ را اس  اهب ایٌىِ ًَیغٌسُ ثبٍر زارز هأهَریت ثِ اٍ ٍاگذار هی ریشی زاؽتِ ثبؽس تؼبرمبت ثزًبهِ ًَػی( آرهیٌب هی تَاًس 3گشیٌِ )

 وٌس. ثَزى حذف هی فحیح

تَاًٌس ایي ٍیضگی  زاًس. اهب عبیز افزاز ًیش هی ػسم ٍاگذاری هأهَریت ثِ آرهبى هی "یه زلیل"را ثِ ػٌَاى  "لبىؼیت" ،( اّویت هٌيمی4گشیٌِ )

زلیل ػسم ٍاگذاری هأهَریت تَاًس  عزپزعت ًجبؽٌس ّن هیآًْب ّوچٌبى ًتَاًٌس هأهَریت را ثِ ذَز اذتقبؿ زٌّس هثالَ ایٌىِ  ٍرا زاؽتِ ثبؽٌس 

 ثبؽس.

 

 4 گزینه  .14
ثِ هجبلغِ ًمؼ  "ٌّز ثس"وٌٌس؟ ًِ لشٍهبَ. تؼزیف اٍ اس  ذیبل تغلی ثرؼ را ایجبز هی ،وٌس وِ اوثز ٌّزّبی ذَة ( آیب تمی اثزاس هی1گشیٌِ )

م تَاًبئی آى ثزای ًؾبى زازى ٍالؼیت اعت وِ ّیچ وسام اس ایي هَارز لشٍهبَ زر حَسُ ایجبز ذیبل ًیغتٌس. ًمی ّن ثِ فَرت ليؼی ػؾك ٍ ػس

 وٌس. وٌس ٍ چِ وبرّب ًوی چِ وبرّب هی "اوثز ٌّزّبی ذَة"وٌس وِ  اثزاس ًوی

 رز ًمؼ اغزاق آهیش ػؾك زر ٌّز ثحثًمی( ّزگش زر هٍَ هربلف ًیغت. اٍ )ایي هَرز را ثبٍر زارز اهب ًمی زر ایي هَرز ثب ا( ليؼبَ تمی 2گشیٌِ )

 ىٌس.ًوی

اهب  رعس تمی ثب ایي گشیٌِ هربلف ثبؽس چزاوِ اٍ ثبٍر زارز وِ وبرایی ٌّز، تقَیز وززى ٍالؼیت آًگًَِ وِ ّغت ثبیس ثبؽس. ( ثِ ًظز هی3گشیٌِ )

 را ثبال ًوی ثزز. "تَاًس ثبؽس آًچِ هی "ّزگش ًگزاًی زر هَرز ایٌىِ زر ّز حبل ًمی ثِ ایي هَرز اؽبرُ ًوی وٌس: اٍ 

( ثبؽس. اهب اٍلیي جولِ ًمی تؾسیس 4تَاًس هربلف گشیٌِ ) ٌّز ثس اعت ثٌبثزایي هی تؼزیف ،( اس ًظز تمی، ػسم تَاًبیی ارائِ ٍالؼیت4گشیٌِ )

 اعت. گشیٌِثٌبثزایي هَمَػی وِ هَرز اذتالف ثیي ایي زٍ ًفز اعت ّویي  وٌٌسُ پیبم ّویي گشیٌِ اعت.

 

 2گزینه   .15
ایي گشیٌِ هؾرـ هی وٌس وِ  ؽَز. اًتربة هیفحیح  پبعدثِ ػٌَاى   (2عبزگی ثِ ّسف ًَیغٌسُ زر اعتساللؼ تَجِ وٌین، گشیٌِ )اگز ثِ 

ًَیغٌسُ ثب یه پیؾٌْبز هربلفت هی وٌس ٍ ّوچٌیي هبّیت هسرن ذَز را ثِ ایي فَرت ػٌَاى هی وٌس وِ غیز هوىي )هنحه( اعت اگز 

 َػی وِ زر رصین غذایی گبٍّبی ؽیززُ هَجَز اعت را ثز رٍی ثزچغجی لیغت وٌین.ثبؽس توبهی هحتَیبت هقٌ السم

 ًؾسُ اعت. ارائِجبیگشیٌی اس ّیچ ًَػی پیؾٌْبز ( ّیچ 1گشیٌِ )

( غلو اعت اگزچِ ثِ ًظز ًوی رعس وِ ًَیغٌسُ زرثبرُ عزاًجبم هَرز زعتیبثی تفىزی 1گشیٌِ )رز هؾبثِ ًیش ثِ زلیل ( ایي گشیٌِ 3گشیٌِ )

 وززُ ثبؽس.

اًگیشُ اٍ را هَرز عؤال لزار هی زّس. اهب ثزای ایٌىِ ایي گشیٌِ فحیح ثبؽس ًَیغٌسُ ثبیس ثِ ىَر ثب ًؾبًِ رفتي ثِ عوت ذَز فزز،  (4گشیٌِ )

 ؽفبف زر هتي افتزاء ٍ تَّیٌی ًغجت افزاز هَرز ًظز زاؽتِ ثبؽس وِ ایٌگًَِ ًیغت.

 

 1گزینه   .16
اعت ٍ توبهی رٍاثو  مزٍری ثَزى یىی اس ٍیضگی ّبی رٍاثو اًغبًی زر هٌظَر ًَیغٌسُ ثسیٌگًَِ ػٌَاى هی ؽَز: اػتوبز ًیبسهٌس احتزام هتمبثل

. هی ثبؽسػالٍُ ثز احتزام ًیبسهٌس فویویت ًیش  -رٍاثو وبهالَ ؽرقی–ثبزٍام ًیبسهٌس اػتوبز ّغتٌس. یه ًَع ذبؿ اس ایٌگًَِ رٍاثو اًغبًی 

 ثٌبثزایي احتزام ثزای زٍام ٍ اػتوبز ّز راثيِ ای ٍ ٍاثغتگی ًیش ثزای ّز راثيِ ؽرقی مزٍری ّغتٌس.

زر هتي عؤال( ثزای ایٌىِ ثتَاًس زٍام زاؽتِ ثبؽس ػالٍُ ثز زٍعتی وِ ثِ فزاحت ثِ ػٌَاى یىی اس رٍاثو ؽرقی ؽٌبذتِ ؽسُ ): ( 1گشیٌِ )

 اػتوبز ٍ احتزام هتمبثل ًیبسهٌس فویویت ًیش هی ثبؽس ٍ زر غیبة آى ثبزٍام ًرَاّس ثَز.

ّز راثيِ حزفِ ای مزٍری اعت ٍ اػتوبز ّن ًیبسهٌس احتزام هتمبثل اعت  افلی را تحزیف هی وٌس. زرعت اعت وِ اػتوبز زر ( ایس2ُگشیٌِ )

 اهب احتزام هتمبثل لشٍهبَ زرثززارًسُ اػتوبز ًیغت.
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ثز ذالف ًظز هيزح ؽسُ زر ایي گشیٌِ، احتزام ٍ فویویت ثزای یه راثيِ ؽرقی ثلٌسهست السم ّغتٌس، اهب وبفی ًیغتٌس. ثزای (: 3گشیٌِ )

 يِ ثلٌسهست ػَاهل زیگزی ًیش هوىي اعت السم ثبؽس.ثبزٍام ثَزى یه راث

 اعت.زر ّیچ لغوتی اس اعتسالل همبیغِ ای ثیي زٍام زٍ ًَع راثيِ هذوَر اًجبم ًؾسُ اعت. غیزهزتجو( ًوًَِ وبهلی اس لیبط 4گشیٌِ )

 

 1گزینه .17

چزاوِ ٌّزهٌساى هؼبفز هحسٍزیتْبیی ثزای هجبرسُ پیؼ ) ذَة ًیغت. ،( عبعبى ثِ فزاحت اػالم هی وٌس ٌّز هؼبفز آًمسر وِ ثبیس1گشیٌِ )

 ؽسُ اعت. ثیبىًظز اؽتجبُ اعت. هَرزی وِ زر ایي گشیٌِ  رٍ ًسارًس.( ثز اعبط ًظز عبهبى ایي ًميِ

عبعبى ثب ایي گشیٌِ هربلف اعت اهب عبهبى ثب ًظز عبعبى زر ایي هَرز هربلف ًیغت. زر حمیمت، عبهبى ّیچگًَِ هَمؼی ًغجت ثِ (: 2گشیٌِ )

 هحسٍزیت ّب ًوی گیزز.

عبهبى ّیچ ًظزی هجٌی ثز ایي هَرز ًوی زّس. عبهبى تٌْب ثِ ایي اؽبرُ هی  اگزچِ ًظز عبعبى ثب ایي گشیٌِ ّوغَ اعت اهب هجسزاَ :(3گشیٌِ )

 وٌس وِ ٌّز هؼبفز اس ٌّز زٍرُ ّبی پیؾیي ثستز اعت.

 ( عبهبى ثِ فزاهَػ ؽسى ٌّز هؼبفز تَعو هززم اؽبرُ هی وٌس ًِ عبعبى.4گشیٌِ )

 

  3 گزینه .18
تَاى  تأثیز هی گذارز. ایي راثيِ را هیپسیسُ ثز توبهی سیزهجوَػِ ّبی زعتِ ًیش  آىثِ زلیل ایٌىِ یه پسیسُ ثز زعتِ ٍعیؼی تأثیز هی گذارز، 

عبل ّغتٌس، ّوبًيَر وِ ترن هزؽ ٍ وزُ سیز هجوَػِ ای اس  23( هؾبّسُ ًوَز. والط چْبرهی ّب سیزهجوَػِ ای اس افزاز سیز 3زر گشیٌِ )

اگزچِ هتَعو لیوت توبم هَاز غذایی هوىي اعت ثب ٍجَز ثبثت  ثیز هی گذارز.تأًیش ثِ آًْب  ٍ ثِ ایي تزتیت ّوبى جزیبى هَاز غذایی ّغتٌس

یب هبًسُ  ثبثتهوىي اعت ثٌبثزایي هست سهبى توبؽبی تلَیشیَى والط چْبرهی ّب  افشایؼ یبثس. ،هبًسى یب حتی وبّؼ لیوت وزُ ٍ ترن هزؽ

 عبل اعت. 23افزاز سیز  زرتلَیشیَى  هَرز ثزذالف افشایؼ هست سهبى توبؽبی اهب ایيحتی وبّؼ زاؽتِ ثبؽس ٍ 

 .ثِ چؾن ًوی ذَرزسیزهجوَػِ ای  جباًجبم هی زّس ٍ زر ایٌرا گذؽتِ آى رًٍس  ( حسط ٍ گوبى آیٌسُ یه وبال ثز اعبط 1گشیٌِ )

 ُ اعت.وِ زر ایي گشیٌِ ثِ آى اؽبرُ ؽس ، هَرزیفزك اعتسالل زیسُ ًوی ؽَززر  "یب ایي یب آى "اثيِ ( ّیچ گًَِ ر2گشیٌِ )

تِ سیز هجوَػِ یه زع( ایي گشیٌِ راثيِ ای وِ هَرز ًیبس اعت را ثِ فَرت هؼىَط ػٌَاى ًوَزُ اعت. ثِ ایي زلیل وِ لیوت ؽىز )4گشیٌِ )

 اػوبل هی ؽَز.ًیش ثز زعتِ ثشرگتز )ثغتٌی( جزیبى تأثیز ثشرگتز( افشایؼ هی یبثس، 

 

 3گزینه  .19
اعتسالل ثز راثيِ عججی هَجَز ثیي زیَوغیي، تغییزات َّرهًَی ٍ اذتالالت صًتیىی زر هبّی ّبی پبییي زعت رٍزذبًِ ای وِ وبرذبًِ ّبی 

ل حَالی آى زیَوغیي را ثِ زرٍى رٍزذبًِ پوپ وززُ اًس اعتَار اعت. هٌظَر ًَیغٌسُ ایٌغت وِ ایي اذتالالت صًتیىی ًوی تَاًس ثِ زلی

َّرهًَی هبّی ّب ثالفبفلِ زر هست تؼيیلی وبرذبًِ ّب رخ غلظت زیَوغیي آساز ؽسُ زر رٍزذبًِ ثبؽس. چزا وِ اگز ایٌيَر ثَز، چگًَِ ثْجَز 

اس ىزفی هٌظَر ًَیغٌسُ ایٌغت وِ اگزچِ زر هست تؼيیلی زیَوغیٌی پوپ ؽَز. وِ زیَوغیي ثِ آراهی تجشیِ هی ػٌَاى ؽسُ زازُ اعت؟ 

ػت تجشیِ زیَوغیي ذیلی ون اعت پظ ٌَّس زیَوغیي زر هحیو سیغت هبّی ّب زر رٍزذبًِ ٍجَز زارز ٍ ثب ایي ٍجَز، غلظت ًؾسُ ٍ عز

َّرهًَی هبّی ّب ثْجَز هی یبثس زر ٍالغ عؼی ؽسُ تب تمقیز ثزّن سزى غلظت َّرهًَی اس گززى زیَوغیي ثززاؽتِ ؽَز ) تىذیت ؽَز( ٍ ایي 

ایي تىذیت ثِ فزمی ٍاثغتِ اعت وِ زر ىَل هست تؼيیلی وبرذبًِ ّب زر حمیمت  آًْب جلَُ زازُ ؽَز. هبزُ ؽیویبیی هغئَل ثْجَزی

زیَوغیي زر پبییي زعت رٍزذبًِ ٍجَز زاؽتِ اعت یؼٌی زر هحیو سًسگی هبّی ّب ٍجَز زاؽتِ اعت. اهب اگز زیَوغیي ثِ عزػت زر 

 ثِ هیشاى سیبزی ؽٌبٍر ًیغت ٍ پزٍامح اعت، زرایٌقَرت زر آة رٍزذبًِ بفتِ ثبؽسپبییي زعت رٍزذبًِ اًتمبل ی اسرٍزذبًِ جبثِ جب ؽسُ ٍ 

) ثب فزك زرعتی  ّیچ زیَوغیي جسیسی ثِ زرٍى رٍزذبًِ پوپبص ًوی ؽَزوبرذبًِ ّب تؼيیل ّغتٌس ٍ  تأثیز زیَوغیي زر هست سهبًی وِ

زیَوغیي هٌجز ثِ اذتالالت َّرهًَی هی  ًظزیِ ای وِیي گشیٌِ لزار ًیغت ا هی ؽَز ٍ  اعتسالل ثِ ؽست تنؼیف هی ؽَز.ووتز  (3گشیٌِ 

چزاوِ ًَیغٌسُ عؼی زارز تب زیَوغیي را اس اذتالالت  ًظزیِ را ثِ ىَر وبهل تنؼیف هی وٌس. ثبهربلفت ًَیغٌسُ  اهبؽَز را تَمیح زّس. 
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َّرهًَی تجزئِ ًوبیس ٍ ثز اعبط تَمیحبت فَق ثِ زلیل ون ثَزى همسار زیَوغیي زر هحیو سًسگی هبّی ّب ) اًتمبل عزیغ آى اس پبییي زعت 

 هبّی ّب ثِ همسار ىجیؼی ذَز ثبسگؾتِ اعت.َّرهًَی تَعو آة رٍزذبًِ( اعت وِ غلظت 

 ،( ثِ ىَر موٌی اؽبرُ هی وٌس وِ ثبیس ًغجت ثِ هيبلؼبتی وِ هٌجز ثِ تأییس اّساف اس پیؼ ذَاعتِ ؽسُ ٍ حوبیت هبلی ایي هيبلؼبت1)گشیٌِ 

 یبفتِ ّبی هيبلؼبت ٍ زرعت یب غلو ثَزى آى ثی ارتجبه اعت. ثبرا اًجبم زازُ اًس  یهظٌَى ثَز. اهب َّیت افزازی وِ تأهیي هبل

اگز  ػت تجشیِ زیَوغیي ثغتِ ثِ ؽزایو هحیيی تغییز وٌس ثِ تالػ ًَیغٌسُ ثزای تجزئِ وززى زیَوغیي ثی ارتجبه اعت.ایٌىِ عز( 2گشیٌِ )

 ػت تجشیِ ای ًجبیغتی اجبسُ ثْجَز َّرهًَْب ثِ هبّی ّب را ثسّس.زایي هبزُ زر هحیو سًسگی هبّی ّب ٍجَز زاؽتِ ثبؽس، فبرؽ اس ّز ع

هَرز  "ثْجَزی"ِ تَاًبیی َّرهَى هبّی ّب زر ىَل هست تؼيیلی وبرذبًِ ّب ثزای افالح ًوَزى ذَزؽبى اعت. ًَیغٌسُ ػاللوٌس ث :(4گشیٌِ )

( ثِ آى اؽبرُ ؽسُ اعت. تٌْب تأثیز َّرهًَْبی تغییز یبفتِ وِ زر اعتسالل ثِ آى اؽبرُ ؽسُ 4ًظز زر هتي اعتسالل ایٌغت ًِ آًچِ زر گشیٌِ )

اس للن هی ي اعت هٌجز ثِ تغییزات فیشیَلَصیىی ثؾَز یب ًؾَز ٍلی زر ّزحبل توبهی ایي هَارز هزحلِ ای را اذتالالت تَلیس هثل اعت وِ هوى

 تأثیزات زیَوغیي اعت.ثٌبثزایي ایي گشیٌِ غلو اعت.اًساسز ٍ آًْن 

 

 4 گزینه  .21

ثِ ایي هٌظَر وِ ػسم  "Q، آًگبُ ًمیل Pًمیل  "ًوی تَاى ًتیجِ گزفت:  " Q، آًگبُ Pاگز  "ّوبًيَر وِ هی زاًین، اگز زاؽتِ ثبؽین: 

 ؽَز یب ایٌىِ ثِ ػٌَاى فیلٌبهِ اس آى التجبط ؽَز.هَفمیت لشٍهبَ ثِ ایي هؼٌی ًیغت وِ ًوبیؾٌبهِ ًوی تَاًس زر جؾٌَارُ رًٍوبیی 

ٍ زر ّیچىسام آًْب  ًوبیؾٌبهِ ّن زر رًٍوبیی زر جؾٌَارُ ٍ ّن زر التجبط اس آى ثِ ػٌَاى فیلوٌبهِ هَرز لجَل ٍالغ ًوی ؽَز( ایٌىِ 1گشیٌِ )

اًس ٍ زر ّیچىسام ّن ًوی تَاًس ثِ هؼٌی ایٌغت وِ ًِ زر ثب ّن ًوی تَ زر ّز زٍ هَرزیىغبى ّغتٌس. ایٌىِ زرٍالغ  ،ًوی تَاًس لجَل ٍالغ ؽَز

 ایي هی تَاًس ٍ ًِ زر آى .

را ثِ هٌظَر ًتیجِ گیزی فحیح ثزای اعتسالل  "ػسم هَفمیت"لشٍهی ًسارز وِ ًَیغٌسُ  ( ایي گشیٌِ اعتسالل را ثِ اًحزاف هی وؾس.2گشیٌِ )

 تؼییي وٌس.

ِ ّیچ راُ زیگزی ثِ جش زٍ هَرز التجبط ثِ ػٌَاى فیلوٌبهِ ٍ رًٍوبیی زرجؾٌَارُ ًسارز، فزفبَ ثبٍر ( ًَیغٌسُ ثبٍر ًسارز وِ ًوبیؾٌبه3گشیٌِ )

 زارز وِ ػسم هَفمیت ًوبیؾٌبهِ حىن ؽزوت زر زٍ اًتربة فَق را رز هی وٌسٍ ایي ثبٍر اؽتجبّی اعت وِ اٍ هزتىت ؽسُ اعت.

 

 4گزینه  .21

ک ػسز تسست آٍضین تا تتَاًین تِ ایي سَال پاسد زّین. تَخِ زاضتِ تاضیس کِ زض سَاالت کفایت زازُ، تطای حل ایي سَال تایستی حساقل ی

 .زٌّس ضا تایستی تطضسی کٌین تواهی حاالتی کِ اػساز هتفاٍتی تسست هی

$تدِ   .تطتیدة هْدن اسدت   ...، لدصا   سط ٍ کاض زاضین تط ذالف سَاالتی اظ قثیل گَی قطهع ٍآتی، هْطُ ٍ سکِ افطازاظ آًدایی کِ زض ایي سَال تا 

 ػٌَاى هثال ضاًس اًتراب ضسى ػلی، احوس ٍ ضضا تا ضاًس اًتراب ضسى ضضا، ػلی ٍ احوس هتفاٍت است.#

، اظ عطفی زض سَال شکط ضسُ است کِ ضًَس# $ػسز غحیح فطؼ هی تَاًٌس ظاّط ضًَس ًوی  ضوٌاً زقت زاضتِ تاضیس کِ افطاز تػَضت کسطی

 افتس.  اتفاق هی هطز 1ذاًن ٍ  3ٍ یا ذاًن  4ّا اظ هطزاى تیطتط است ٍ ایي اتفاق زض زٍ حالت  تؼساز ذاًنًفطُ،  4زض کویتِ 

 حال تطای حل سَال تایستی هقساض کسط ظیط ضا تسست آٍضین:
  

 

 

10Nآیس. اظ تیي زُ ًفط $ سازگی تسست هی تؼساز کل حاالت هوکي تِ  #4$ ای چْاض ًفطُ تِذَاّین کوی هیK  .هدا  # اًتراب کٌین

 کٌین، لصا ذَاّین زاضت: تا فطؼ هْن تَزى تطتیة سَال ضا حل هی
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# ٍ WWWWذاًن $ 4غَضت  تَاًس تِ ّا اظ هطزاى تیطتط است ضا هحاسثِ کٌین. ایي اتفاق هی حال تایستی تؼساز حاالتی کِ تؼساز ذاًن

ّا ٍ هطزاى گطٍُ ًساضین لصا تطای حل سَال تِ اعالػات  # ضخ زّس. اظ عطفی اعالػی اظ تؼساز ذاًنWWWMهطز $ 1ذاًن ٍ  3یا 

 تیطتطی ًیاظ زاضین.

غَضت ػسز غحیح است لصا زض  افطاز تِّای گطٍُ اظ هطزاى تیطتط است ٍ اظ آًدایی کِ تؼساز  کٌس کِ تؼساز ذاًن # ایي زازُ تیاى هی 1زازُ 

حال اگط تؼساز کل ًفطات گطٍُ ذاًن تاضٌس، احتوال هَضز پطسص زض  ًفط ذَاّس تَز. 4ٍ تؼساز هطزاى  6ّا  ، تؼساز ذاًنکوتطیي حالت هوکي

ط تگیطین $ضا زض ًظ هطز# 4ذاًن ٍ  6"# ٍ اگط کوتطیي حالت هوکي $یؼٌی حالتی کِ 50ضَز $تاالی  " هی100سَال تطاتط 

6, 4N K # : 

 
 

6Nًفط ذاًن $ 6حال اگط اظ   #3 $ 3ًفط ذاًنK # ًَس، زاضین:زض کویتِ اًتراب ض 

 
 هوکي است. خایگاُ 4هطز $تطای کویتِ# اًتراب ضَز، اظ عطفی تطای آى  1هطز گطٍُ تایستی  4ضوي ایٌکِ اظ هیاى 

(120) (4) (4) 1920   

                                   ّا اظ هطزاى تیطتط تاضس تطاتط است تا: حال احتوال ایٌکِ تؼساز ذاًن
360 1920 2280

45.2%
5040 5040


  

آیس،  ٍ خَاب هتفاٍت تسست هیز 1" تَز، لصا اظ زازُ 50" تیطتط اظ 100" کوتط است ٍ چَى زض حالت اٍل 50" اظ  2/45زقت کٌیس کِ 

 کٌس. تٌْایی کفایت ًوی تٌاتطایي ایي زازُ تِ

 ذَاّس تَز. 4تٌاتطایي خَاب تست گعیٌِ ضواضُ  یکساى است. 1تَاى زضیافت کِ اعالػات ایي زازُ تا اعالػات زازُ  # تا کوی تاهل هی2زازُ 

 1گزینه  .22

ضدسُ   ّای ذطیدساضی  DVD اظ ایي فطٍضگاُ ذطیس کطزُ است ٍ اظ تؼساز CD کزاًین خؼفط حساقل ی کٌین. هی ضطٍع هی 2اتتسا اظ زازُ 

 کٌس. تٌْایی کفایت ًوی زض ًتیدِ ایي زازُ تِ اعالػی زض زست ًیست.

 5تَاًدس   هدی  تردطز، DVDاگط ٍی ترَاّس فقظ تَهاى زض ایي فطٍضگاُ ذطیس کطزُ است.  25کٌس کِ زیطٍظ خؼفط کوتط اظ  تیاى هی 1زازُ 

DVD :هیي 6تَاًس  تْطحال اٍ ًوی. 00/20=  11/4*5 ذطیس کٌسDVD  تَهاى تیطتط 25ضا ترطز چَى زض آى غَضت هثلغ ذطیس ٍی اظ 

 .ذطیسُ است DVD یکوتطازتؼسیا  تا ٍ 5تٌاتطایي، خؼفط  ضَز. هی

 4گزینه  .23

تاضس  "ای ًقطُ"# ٍ 2تِ 4 $تؼٌَاى هثال Sتَاًس هطاتِ اتؼاز هی Rاتؼازکٌس ظیطا  تٌْایی تطای پاسد زازى تِ ایي سَال کفایت ًوی تِ 1زازُ 

ًیع اعالػدی اظ اضتثداط    2ضَز. زازُ  حصف هی 3تٌاتطایي گعیٌِ . ثاضسً "ای ًقطُ"# زاضتِ تاضس ٍ 1تِ  8اتؼاز هتفاٍتی $تؼٌَاى هثال  Rٍ یا 

ِ ّدن  هطات 2ٍ  1زض زازُ  کاض گطفتِ ضسُ کٌس. اظ عطفی فطؼ تِ کفایت ًویتٌْایی  ایي زازُ ّن تِکٌس، تٌاتطایي  تیي اضالع زیگط ضا تیاى ًوی

 خَاب تست ذَاّس تَز. 4ّستٌس، لصا گعیٌِ ضواضُ 
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 1گزینه  .24

       

60A B C D       #%$ 

38B C                   #%%$ 

Aتا استفازُ اظ ضاتغِ $%# ٍ $%%# :   D 22 #%%%$ 

Aسَال هقساض  B پطسیسُ است. ضا 

C# 1زازُ  Bتا استفازُ اظ ضاتغِ $%%#: 28  کٌس. تٌْایی کفایت ًوی هؼلَم ًیست تٌاتطایي ایي زازُ تِ Aآیس ٍلی هقساض  تسست هی10

B# 2زازُ  D ِتا استفازُ اظ ضاتغ :#%%%$A B  آیس. تسست هی22

 خَاب تست ذَاّس تَز. 1تٌاتطایي گعیٌِ ضواضُ 

 1گزینه  .25

هرددالص غددفط اسددت. ضددوي ایٌکددِ تددطای ضاحتددی کدداض عددطفیي ضاتغددِ سددَال یؼٌددی   yzیدداتین کددِ  تددا اسددتفازُ اظ اعددالع سددَال زضهددی

( )/ / / /x y z z x z y z x y2 2 x/ضَز:  ایي غَضت هی کٌین. حال سَال تِ ضطب هیz2 ضا زض 2 y z x y zx y2؟ 

z/تَاًین عطفیي ًاهساٍی ضا سازُ کٌین:  حال هی zx y2  حال اگط عطفیي تساٍی ضا زضy   ضطب کٌین سپس عطفیي ضا تدطz  تقسدین

xضَز:  سَال تِ ایي غَضت ذالغِ هیٍ عطفیي ٍسغیي کٌین کٌین، 
y

1
2

. 

 پطزاظین: ّا هی حال تِ تطضسی زازُ

 کٌس. ٍاضح است کِ ایي زازُ کفایت هی# 1زازُ 

xy# 2زازُ  x تَاى ًتیدِ گطفت کِ  لصا ًوی هٌفی است.yیا ٍ xتیاًگط ایٌست کِ 0
y

1
2

تٌاتطایي خَاب تست گعیٌِ ضدواضُ   است. 

 ذَاّس تَز. 1

 3گزینه  .26

 ٌس.ّا تػَضت غؼَزی هطتة ضسُ ٍ ثاًیاً ّط سِ زازُ تا ّن هتفاٍت ّست ایي زازُ تیاًگط ایٌست کِ اٍالً زازُ# 1زازُ 

3343کٌین، زاضین:  تِ ػَاهل اٍل تدعیِ هی 343حال ػسز  7. 

,است. تا تَخِ تِ ضطایظ فَق، پط ٍاضح است کِ  343ٍ  49، 7، 1تطاتط  343لصا تٌْا ػَاهل ػسز  ,r s t1 7 اسدت. تٌداتطایي ایدي     49

 کٌس. تٌْایی کفایت هی زازُ تِ

rs# 2زازُ  t7هؼٌای ایٌست کِ  تِ 7 تایستی  t، تٌاتطایي 343
( ) ( )

x
x x
6 126

2 2
    ِ تٌْدایی کفایدت    تاضس لصا ایدي زازُ ًیدع تد

 ذَاّس تَز. 3تٌاتطایي خَاب تست گعیٌِ ضواضُ  کٌس. هی

 2گزینه  .27

ضَز ٍ تفاضل ػدسز ظٍج   زٍ سال است.$تَخِ زاضتِ تاضیس کِ تفاضل زٍ ػسز فطز، فطز هی Aیاتین سي زازُ زض هی تا استفازُ اظ ایي# 1زازُ 

تٌْایی  تٌاتطایي ایي زازُ تِ است. 43، 31، 19، 13، 7، 5سي سایط افطاز  تاضس.# تٌْا ػسز اٍل ظٍج هی 2ضَز. اظ عطفی  ٍ فطز، ػسزی فطز هی

 کٌس. یت ًویکفا

,سي # 2زازُ  ,B C D  ٍE  کٌس. تٌْایی کفایت ًوی تَاًس تاضس. تٌاتطایي ایي زازُ تِ هی 7،19،31،43ٍ یا  11،13،17،19ّط یک اظ هقازیط 



             طزاحاى: اهیز عزفاًیاى، ایواى جوشیذی                 GMATآسهَى اٍل تشزیحی اسخٌاهِ پ

می باشذ ي َزگًوٍ کپی بزداری ، باسوًیسی ي وشز آن چٍ بٍ صًرت کاغذی یا   یمان جمشیذیتًجٍ : کلیٍ حقًق مادی ي معىًی ایه اثز محفًظ ي مزبًط بٍ امیز عزفاویان ي ا

 الکتزيویکی بذين اجاسٌ افزاد مذکًر تخلف محسًب می شًد ي با متخلفیه بزخًرد قاوًوی خًاَذ شذ.

11 

 

,تٌْا حالت هوکي تطای سي افطاز  زازُ# 2تا استفازُ اظ ّط  ,B C D  ٍE  است. لدصا سدي   43، 31، 19، 7ٍ یا  43، 19، 31، 7تطاتطE ،43 

 خَاب تست ذَاّس تَز. 2سال ذَاّس تَز، تٌاتطایي گعیٌِ ضواضُ 

 1گزینه  .28

 ضَز! اضکال تایپی زاضتِ است ٍ ًوطُ آى حصف هیایي 

 ....XXYYِ است: غَضت غحیح سَال تِ ایي گًَ

1100تٌاتطایي زاضین:  11 11( 0 )XXYY X Y X Y   

)11# 1زازُ 0 )XXYY X Y  0ػسز هطتغ کاهل است لصاX Y        تقسدین   11تایستی ػسزی سدِ ضقودی تاضدس کدِ ٌّگاهیکدِ تدط

 ضَز هطتغ کاهل ضَز. هی

0 704 11 64X Y     تٌاتطایي( , ) (7,4)X Y ِکٌس. تٌْایی کفایت هی تٌاتطایي ایي زازُ ت 

 خَاب تست ذَاّس تَز. 1کٌس لصا گعیٌِ ضواضُ  تِ تٌْایی کفایت ًوی 2اظ عطفی پط ٍاضح است کِ زازُ 

 2گزینه  .29

 

 آیس: ضکل ضٍتطٍ تسست هی 2ٍ  1استفازُ اظ زازُ تا 

 1گزینه  .31

 :1تا استفازُ اظ زازُ ضواضُ 

  اگطA  ،ضاستگَ تاضسB  ًیع ضاستگَ است، پسC َذَاّس تَز. زضٍغگ 

  اگددطA  ،زضٍغگددَ تاضددسB اسددت، اهددا تددا تَخددِ تددِ اعددالع سددَال فقددظ یددک ًفددط زضٍغگددَ اسددت، پددس ایددي حالددت    ًیددع زضٍغگدد َ 

 تاضس. هوکي ًوی      

 تاضس. کافی هی 1زضٍغگَ است، پس زازُ ضواضُ  Cضاستگَ ٍ  A  ٍBتٌاتطایي 

 :2تا استفازُ اظ زازُ ضواضُ 

  اگطC  ،ضاستگَ تاضسA َاست ٍ  زضٍغگB تاضس. ضاستگَ هی 

  اگطC َس، تاض زضٍغگA  ٍ ضاستگَ استB .ًیع ضاستگَ ذَاّس تَز 

 تاضس. کافی ًوی 2تَاًٌس زضٍغگَ تاضٌس، پس زازُ ضواضُ  ّط کسام هی Cیا  Aتٌاتطایي، 

 2گزینه  .31

ذػَظ ًَتطیٌَّا ٍ آظهایطات آًْا گفتدِ ضدسُ اسدت ٍ زض ازاهدِ هدتي تدِ       زض قسوت اتتسایی هتي، تالش زاًطوٌساى گطٍُ اپطا زض  2گعیٌِ 

تَضیح آًچِ زض آظهایطات آًْا اًدام گطفتِ است، پطزاذتِ ضسُ است. ًظطیات ٍ ٍاکٌص زاًطوٌساى زیگط ًیدع زض ایدي ذػدَظ تیداى ضدسُ      

 تاضس. پاسد تست هی 2است. تٌاتطایي گعیٌِ 

 2گزینه  .32

ًکتِ خالة ایٌکِ ّط چٌس زض ًسرِ اٍلیِ ایي هقالِ کِ فقظ ضاهل آظهدایص اٍل تدَزُ، تؼضدی اظ اػضدای     »تِ است: تا تَخِ تِ ایي قسوت هتي کِ گف

اتط گفتِ زکتط اضیسیتاتَ: زض ایي تاض ّوِ اهضا کطزًس. یداتین کدِ ّدیچ یدک اظ      زضهی« اپطا اظ تأییس ًتایح ذَززاضی کطزُ تَزًس ٍلی تا ایي آظهایص زٍم ٌت

اتطایي خولِ زاًطوٌساى تطزیسی   2غلدظ اسدت ٍ گعیٌدِ     IIًسثت تِ آظهایص ًساضًس. ظیطا زض هتي گفتِ ضسُ است تاض زٍم ّوِ هقالِ ضا اهضا کطزًس. ٌت

 تاضس. پاسد ایي تست هی
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 4گزینه  .33

ضدس تدا ٍخدَز    تا تا تَخِ تِ پاضاگطاف سَم هتي ّسف اظ آظهایص زٍم، زستیاتی تِ ًتایدی هطاتِ آًچِ کِ زض آظهایص اٍل تِ زست آهسُ هدی 

 تاضس. هی 4تط اظ ًَض ضا اثثات کٌٌس. تٌاتطایي پاسد تست گعیٌِ ضواضُ  ًَتطیٌَّای سطیغ

 2گزینه  .34

ّایی اظ سدَی زاًطدوٌساى زیگدط     آظهایص تطتیة زازًس. پس اظ آظهایص اٍل سَاالت، اًتقازات ٍ کاستی 2زاًین گطٍُ اپطا  تا تَخِ تِ هتي هی

ّدا ...........   فیعیکدساى : »87تدا   81االت زیگطی زضتاضُ چگًَگی زقت آظهدایص هغدطح ضدس کدِ خولدِ      هغطح ضس ٍ پس اظ آظهایص زٍم، سَ

تِ ّویي هَضَع اضاضُ کطزُ است کِ هٌظَض اظ استسالل اٍلیِ زض ػلیِ یک پاسد قاعؼاًِ ّواى سَاالت ٍ اًتقدازات  « گیطی ضسُ است. اًساظُ

 غحیح است. 2است. تٌاتطایي گعیٌِ  2ایي استسالل سَاالت زاًطوٌساى زض تطاتط آظهایص ٍ هٌظَض اظ تقَیت  1زاًطوٌساى زض تطاتط آظهایص 

 4گزینه  .35

یاتین کِ، گطٍُ اپطا ًتَاًستِ اضکاالت ٍاضزُ ضا حل کٌس ٍ سایط زاًطوٌساى ضا  تا تَخِ تِ ًظط سایط زاًطوٌساى زضتاضُ آظهایطات گطٍُ اپطا زضهی

ا تِ ػٌَاى یک ًظطیِ اثثات ًطسُ تاقی هاًسُ است ٍ ّوچٌاى ًظطیِ اًیطتیي زض خْداى ػلدن حاکویدت    هتقاػس کٌس. تٌاتطایي ازػای آًْا تٌْ

 غحیح است. 4زاضز. تٌاتطایي گعیٌِ 

 2گزینه  .36

 ٍ ًظایط آى هػساق حطَ است کِ زض خولِ هصکَض تا ایي ذغا ضٍتطٍ ًیستین.« اگطچِ ... تا ٍخَز ایي»ػثاضتی هاًٌس 

 غلظ است.« ظضسیيتا»غحیح است، « تاظضساى»

 4گزینه  .37

 تگیطز. « ال»تَاًس  ػطتی است ٍ هی« احیاًاً  »، غحیح است، کلوِ «احیاًاً»

تدِ خدای ػثداضت    اگط « ًِ چٌساى سثک» ی اظ قثیلتازض ایٌدا زضست تکاض ضفتِ است. تَخِ زاضتِ تاضیس کِ ػثاض« ًِ چٌساى هقثَل»ػثاضت 

 .ضَز ضوطزُ هیاست ٍ زض فاضسی غلظ  تطزاضی تکاض تطزُ ضَز، گطتِ« تسیاض سٌگیي»

 1گزینه  .38

 استفازُ ضَز.« زیسگاُ»تطزاضی است ٍ تایستی تدای آى اظ ػثاضت  گطتِ« ًقغِ ًظط»ػثاضت 

 زضست است.« تواضؼ»اهالی کلوِ 

 تاضس. تکاض ضفتِ است ٍ غحیح هی« اگطچِ»تسٍى ػثاضت « تا ٍخَز ایي»زض ایٌدا ػثاضت 

 3گزینه  .39

 است. غحیح« گصاضتاثیط »اهالی کلوِ 

اسن هػسض « گطیع»استفازُ کطز. « اظ ایي کاض گعیطی ًیست»خای آى اظ ػثاضت  ًازضست تَزُ ٍ تایستی تِ« اظ ایي کاض گطیعی ًیست»ػثاضت 

 تاضس. هی« چاضُ»هؼٌای  ، تِ«گعیط»است ٍلی « فطاض کطزى»هؼٌای  گطیرتي تِ

 3گزینه  .41

 .تاضس هی غحیح آى تِ ّویي غَضتی اهالٍ  است یک اغغالح ضایح زض ٌّط «هَتیص»

« هْددَض »، لصا زض ایٌدا تایستی کلوِ «هوٌَع اظ تػطف زض اهَال ذَز»یؼٌی « هحدَض»است ٍ « خسا ضسُ ٍ زٍض افتازُ»هؼٌای  تِ« هْدَض»

 تکاض ضٍز.
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