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Part A: Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then 
mark the correct choice on your answer sheet. 
1- He is a woman of ---------- who has never abandoned his principles for the sake of making money.  

1) utility  2) integrity  3) treaty  4) acrimony  
2- The loud sound of the radiator as it released steam became an increasingly annoying  

1) interval  2) perception  3) zenith  4) distraction  
3- Jackson's poor typing skills were a ---------- to finding employment at the nearby office complex.  

1) hindrance  2) supplement  3) confirmation  4) versatility  
4- The judge dismissed the extraneous evidence because it was not ---------- to the trial.  

1) obedient  2) treacherous  3) pertinent  4) vulnerable  
5- Because biology is such a ---------- subject, it is subdivided into separate branches for convenience of 
study.  

1) deficient  2) consistent  3) broad  4) mutual  
6- In addition, physicians may have difficulty in deciding that an illness can be ---------the job. Many 
industrial diseases mimic sickness from other causes.  

1) attributed to  2) precluded from  3) refrained from  4) exposed to  
7- Mechanics was one of the most highly developed sciences ---------- in the Middle Ages.  

1) extracted  2) persisted  3) resolved  4) pursued  
8- In the absence of death from other causes, all members of a population may exist in their 
environment until the ---------- of senescence, which will cause a decline in the ability of individuals to 
survive.  

1) ratio  2) onset  3) core  4) output  
9- Before the invention and diffusion of writing, translation was ---------- and oral; persons 
professionally specializing in such work were called interpreters.  

1) subsequent  2) unilateral  3) eventual  4) instantaneous  
10-Public attitudes toward business regulation are somewhat ----------; most people resent intrusive 
government rules, yet they expect government to prevent businesses from defrauding or endangering 
them.  

1) cogent  2) emotional  3) ambiguous  4) indifferent  
 
Part B: Cloze Test  
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. 
Then mark the correct choice on your answer sheet  
The variety of successful dietary strategies (11) ---------- by traditionally living populations provides an 
important perspective on the ongoing debate about how high-protein, how carbohydrate regimens such as the 
Atkins diet compare with (12) ---------- underscore complex carbohydrates and fat restriction. The fact that 
both these schemes produce weight loss is not surprising, (13) ---------- both help people shed pounds 
through the same basic mechanism: (14) ---------- major sources of calories. When you create an energy 
deficit -that is, when you consume fewer calories (15) ---------- -your body begins burning its fat stores and 
you lose weight.  
11- 1) employed 2) are employed  3) is employed 4) then employed 
12- 1) those that 2) the ones they 3) that which 4) they 
13- 1) in fact 2) although 3) likewise 4) because 
14- 1) limit 2) limiting 3) which limit 4) with limiting 
15- 1) are expended   2) that they are expended 
      3) than you expend   4) to expend 
 
Part C: Reading Comprehension  
Directions: Read the following passages and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each 
space. Then mark the correct choice on your answer sheet  
PASSAGE 1:  
We are dealing here with a body of elected or appointed members who jointly oversee the activities of a 
company or organization. Other names include board of governors, board of managers, board of regents, 
board of trustees, and board of visitors. It is often simply referred to as "the board".  
A board's activities are determined by the powers, duties, and responsibilities delegated to it or conferred on 
it by an authority outside itself. These matters are typically detailed in the organization's bylaws. The bylaws 
commonly also specify the number of members of the board, how they are to be chosen, and when they are 
to meet.  
In an organization with voting members, e.g., a professional society, the board acts on behalf of, and is 
subservient to, the organization's full assembly, which usually chooses the members of the board. In a stock 
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corporation, the board is elected by the stockholders and is the highest authority in the management of the 
corporation. In a non-stock corporation with no general voting membership, e.g., a typical university, the 
board is the supreme governing body of the institution; its members are sometimes chosen by the board 
itself.  
 
16- What does the passage mainly discuss?  

1) Management Strategies  2) Professional Society  
3) Board of Directors   4) Project Management  

17- According to the passage, the body of elected or appointed members dealt with in the passage 
jointly ------------------- the activities of a company or organization.  

1) supervise  2) carry out  3) perform  4) accomplish  
18- What does bylaw in line 7 mean?  

1) A law adopted by a government only related to external affairs  
2) A rule governing the members of a national government  
3) A rule which governs the members of an organization  
4) A law made by local government only related to its particular region  

19- Which of the following is NOT true of the board in an organization with voting members?  
1) Its members are appointed by the company's full gathering.  
2) It is subordinate to the organization's full gathering.  
3) It acts on behalf of the company's full assembly.  
4) Its members are executed by the organization's full assembly.  

20- One can infer from the passage that the board is ------------------- in a non-stock corporation.  
1) occasionally appointed by the board itself  2) the junior ruling group  
3) completely chosen by stockholders  4) the subordinate governing body  

 
PASSAGE 2:  
According to the Carnegie Mellon School and its followers, information management, i.e., the organization's 
ability to process information is at the core of organizational and managerial competencies. Consequently, 
strategies for organization design must be aiming at improved information processing capability. Jay 
Galbraith has identified five main organization design strategies within two categories - increased 
information processing capacity and reduced need for information processing.  
Information management (1M) is the collection and management of information from one or more sources 
and the distribution of that information to one or more audiences. This sometimes involves those who have a 
stake in, or a right to that information. 1M means the organization of and control over the planning, structure 
and organization, controlling, processing, evaluating and reporting of information activities in order to 
satisfy client objectives and to enable corporate functions in the delivery of information.  
 
21- What would the best topic be for the above passage?  

1) Managerial Competencies  2) Information Management  
3) Processing Capabilities  4) Structure and Organization  

22- According to the Carnegie Mellon School, information management is at the ------------------.  
1) periphery of managerial adequacies  2) heart of organizational capabilities  
3) core of managerial deficiencies  4) center of organizational imperfections  

23- If the author is right, then strategies for organization design must be to ------------------
information processing ------------------.  

1) decrease - skills  2) increase - obstacles  
3) upgrade - capacity  4) reduce - competency  

24- One can infer from the passage that information management -------------------.  
1) is restricted to collecting the personnel  2) is not confined to gathering data  
3) includes controlling the staff  4) does not include processing information  

25- The author finally states that 1M refers to organizing and controlling information activities in 
order to -------------------.  

1) prevent corporate functions 2) neutralize collective tasks 
3) frustrate client objectives  4) meet customer goals  

 
PASSAGE 3:  
Throughout the 1970s information management was largely limited to files, file maintenance, and the life 
cycle management of paper-based files, other media and records. With the proliferation of information 
technology starting in the 1970s, the job of information management took on a new light, and also began to 
include the field of data maintenance. No longer was information management a simple job that could be 
performed by almost anyone. An understanding of the technology involved, and the theory behind it became 
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necessary. As information storage shifted to electronic means, this became more and more difficult. By the 
late 1990s when information was regularly disseminated across computer networks and by other electronic 
means, network managers, in a sense, became information managers. Those individuals found themselves 
tasked with increasingly complex tasks, hardware and software. With the latest tools available, information 
management has become a powerful resource and a large expense for many organizations.  
 
26- What does the passage mainly discuss? 

1) Information Management in 1970s  2) Data Maintenance in Businesses  
3) Professional Network Managers 4) Electronic Means and Organizations  

27- One can infer from the passage that information management was ----------------- throughout 
the 1970 before the rapid growth of information technology.  

1) limited to keeping data in spite of the proliferation of information technology  
2) a complicated task that could not be carried out by anyone  
3) an easy job that could be carried out by nearly everyone  
4) confined to keeping files in spite of the proliferation of information technology  

28- If the author is right, then information management became a ----------------- with the 
proliferation of information technology.  

1) very simple profession  2) sophisticated profession  
3) job everybody was able to handle  4) job everybody was able to perform  

29- According to the passage, network managers became information managers by the late 1990s 
when information was ------------------- computer networks.  

1) continually contaminated by  2) progressively infected by  
3) rarely spread across   4) constantly distributed across  

30- The author finally states that information has become ------------------- for many organizations 
with the latest tools available.  

1) too extraordinary  2) too sensational  
3) very expensive   4) very economical 
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  حل مسالهآزمون ) الف
  
  
  
  

  تواند قرار بگيرد؟ به جاي عالمت سوال، كدام عدد مي. ست ارتباط خاصي برقرار استبين اعداد زير، از چپ به را -31
, , , , , ?13 15 19 27 32  

1( 35   2 (33  3 (38  4 (42  
  به جاي عالمت سوال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟. بين اشكال و اعداد مربوط به هر شكل، ارتباط خاصي برقرار است -32

1 (21  
2 (23  
3 (19  
4 (17  
  
  به جاي عالمت سوال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟. باشد دهنده يك عمل جديد روي اعداد مي ، نشان*عمل  -33

  
  60) 4  50) 3  18) 2  صفر) 1
  
  
فاصله دو نقطه   . ورده، نصف مساحت مربع است    الساقين هاشور خ    هاي دو مثلث يكسان و متساوي       در شكل زير، مجموع مساحت     -34

x و yاز يكديگر، چند برابر ضلع مربع است؟   
1( 3 1   
2( 2 1  

3( 2
2  

4 (1
2  

هـا    ساعت است، طرح مشبك مثلثي زيـر را كـه در آن، همـه مثلـث                متري كه سرعت سوختنش يك متر بر         2فردي با يك نخ      -35
  سوزد؟  اين طرح، بعد از چند دقيقه به طور كامل مي. زند سازد و از نقطه مشخص شده، آن را آتش مي االضالع هستند، مي متساوي

1 (5/17   
2 (16  
3 (18  
4 (20  
  
  
  
اين متحـرك دور اول     . كند  هاي ساعت شروع به حركت مي       قربه و در جهت حركت ع     A زير، از نقطه     ABCDمتحركي روي مربع     -36

در دور دوم، سرعتش دو برابر سرعت اوليه، در دور سوم، سرعتش سه برابر سرعت اوليـه و بـه همـين      . كند  را در يك ساعت طي مي     
ـ        . باشد  صورت در دور پنجم، سرعتش پنج برابر سرعت اوليه مي          يط مربـع را پيمـوده      متحرك در ساعت دوم حركتش، چند برابر مح

  است؟
1 (7

3  

2 (6
3  

3 (8
13  

4 (11
3 

براي پاسخگويي به هر سوال الزم است مساله مربوط به آن را .هر سوال اين آزمون يك مساله است: راهنمايي
 .هر سوال فقط يك پاسخ صحيح دارد. ص كرده است انتخاب كنيداي كه بهترين پاسخ را مشخ حل كنيد و گزينه

?
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هـا و      از حلقه  هاي شكل زير، طوري قرار دهيم كه مجموع اعداد در هر يك              را در يكي از خانه     9 تا   1خواهيم هر كدام از اعداد        مي -37
  گيرد؟ به جاي عالمت سوال، كدام عدد قرار مي. ها با يكديگر برابر شوند همچنين مجموع اعداد در هر يك از قطاع

  .توان تعيين كرد  نمي)1
2 (3   
3 (2  
4 (1  
  
  
  
1كشاورزي، ثلث زمين خود را گندم و         -38

 كشت نـشده  او تقريبا چند درصد از قسمت       . كارد   از مساحت باقيمانده زمين را جو مي       3
هايي كه در آن گندم كاشته شـده، دو برابـر       زمين را بايد زعفران بكارد تا چنانچه مابقي زمين را مجددا گندم بكارد، مساحت قسمت              

  مساحت قسمتي باشد كه در آن، زعفران كاشته شده است؟
1 (3/58  2 (7/25 3 (3/53    4 (37  
هاي ثابت ولي متفاوت از دو دونده ديگر، همزمـان و در يـك جهـت شـروع بـه دويـدن             يك نقطه، هر كدام با سرعت       سه دونده از   - 39
ترين دونـده چنـد       اگر در طول مسير، همواره فاصله نفر اول با نفر دوم، سه برابر فاصله نفر دوم با نفر سوم باشد، سرعت سريع                     . كنند  مي

  باشد؟ برابر سرعت كندترين دونده مي
 .توان تعيين كرد نمي) 4  6) 3  4) 2  3) 1

هـا از ميـانگين سـن         اگر ميانگين سن زن   . ميانگين سن علي و خواهرش از ميانگين سن حسن و خواهرش، دو سال بيشتر است               -40
  يك از موارد زير، صحيح است؟ مردها، يك سال كمتر باشد، كدام

  .تر است بزرگعلي از خواهر حسن ) 2  .تر است خواهر علي از حسن كوچك) 1
  .توان تعيين كرد نمي) 4    .تر است علي از حسن بزرگ) 3

  استدالل منطقي) ب
  
  
  
  
  
  

به نيمي از   .  موش آزمايشگاهي كه فاقد سرطان خون بودند، به يك ميزان در معرض تشعشعات قرار گرفتند               200در يك آزمايش،     -41
 محدوديتي غذاي هميشگي خود را بخورند و به نيمـه ديگـر، مقـدار    ها پس از دريافت تشعشعات، اجازه داده شد بدون هرگونه    موش

 مـوش دچـار     3 موش مبتال به سرطان خون شدند اما از گروه دوم، فقط             55از بين گروه اول،     . محدود ولي كافي از همان غذا داده شد       
  .سرطان خون شدند
  كند؟ يهاي زير را به بهترين شكل تاييد م گيري يك از نتيجه آزمايش فوق، كدام

توان با محدود كردن ميزان غذاي مـورد اسـتفاده            اند، مي   هايي كه در معرض تشعشعات آزمايشگاهي قرار گرفته         وقوع سرطان خون را در موش     ) 1
  .ها كنترل نمود آن

د، چـه در معـرض      ها دچار سرطان خون شـون       ها اجازه دهيم غذاي خود را بدون محدوديت بخورند، احتمال اين كه آن موش               چنانچه به موش  ) 2
  .يابد تشعشعات باشند يا نباشند، افزايش مي

  .اش مناسب است آورد كه براي سالمتي در صورتي كه موشي دسترسي نامحدود به غذا داشته باشد، به رژيم غذايي روي مي) 3
  .ها دارد تشعشعات آزمايشي تأثير بسيار كمي بر پيشرفت سرطان خون در هر دو گروه موش) 4
ها   ن با تجربه معموال نسبت به خلبانان مبتدي، در يادگيري پرواز با هواپيماهاي فوق سبك مشكل بيشتري دارند، زيرا آن                   خلبانا -42

رسد مسايل مربـوط بـه بـاد را     خلبانان با تجربه هنگام پرواز با هواپيماهاي فوق سبك به نظر مي. تر عادت دارند به هواپيماي سنگين  
  .كنند كمتر رعايت مي

  .................. .تر  توان استنباط نمود كه هواپيماهاي سنگين  فوق، مياز متن
  .نسبت هواپيماهاي فوق سبك با سختي بيشتري قابل هدايت هستند) 1
  .تر قابل هدايت هستند نسبت به هواپيماهاي فوق سبك، در باد راحت) 2
  .ددر بين خلبانان به اندازه هواپيماهاي فوق سبك پرطرفدار نيستن) 3
  .نسبت به هواپيماهاي فوق سبك ايمني كمتري دارند) 4

براي پاسخگويي به سواالت اين آزمون الزم است موقعيتي را كه در هر سوال مطرح شده، مورد : راهنمايي
اب تري براي سوال است، انتخ كنيد پاسخ مناسب اي را كه فكر مي تجزيه و تحليل قرار دهيد و سپس گزينه

هاي مطرح شده در هر سوال و نتايجي كه بيان شده و  هر سوال را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت. كنيد
 .نامه عالمت بزنيد و در پاسخرسد، انتخاب  تر به نظر مي بيان نشده ولي قابل استنتاج است، پاسخي را كه صحيح
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 همواره در حال رشد بوده است و در حال حاضر باالترين رقم جهاني اميد بـه زنـدگي   1960اميد به زندگي در مردم ژاپن از سال         -43
ها شروع به خوردن غـذاهاي چـرب          بيها به مانند غر     ها است و اين در حالي است كه بيماري قلبي از زماني كه ژاپني               متعلق به ژاپني  

  .، افزايش يافته استكردند
  باشد؟ ها مي دهنده افزايش مداوم اميد به زندگي در ژاپني يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شوند، به طور منطقي توضيح كدام
  .ين سال داشته است افزايش كندتري نسبت به قبل از ا1960اميد به زندگي يك شهروند غربي بعد از سال ) 1
  .يك شهروند غربي كماكان پنج برابر يك فرد ژاپني در معرض ابتال به بيماري قلبي قرار دارد) 2
  .دهند رود اين غذاها خطر ابتال به بيماري قلبي را كاهش مي باشد كه گمان مي رژيم غذايي سنتي ژاپن همواره شامل غذاهاي بدون چربي مي) 3
هـاي قلبـي    كشد، بيشتر از افـزايش بيمـاري   ها را مي هاي قلبي تعداد بيشتري از ژاپني هايي كه نسبت به بيماري      ماري كاهش بي  1960از سال   ) 4

  .بوده است
كـار،    محافظـه :  هـستند  1364التحـصيالن      بـه ماننـد فـارغ      1382التحصيالن دانشگاهي سال      دهد كه فارغ    ظاهر امر نشان مي    -44

التحـصيالن   اكثر فـارغ : اما يك تفاوت عمده وجود دارد. گذارند ه و به پدر و مادر خود احترام ميها بود لباس و عالقمند به سنت  خوش
ها كسب درآمد خوب، دليلـي مهـم بـراي             كه در سال اول تحصيل مورد پژوهش قرار گرفته بودند، عنوان كردند براي آن              1382سال  

  .رفتن به دانشگاه بوده است
  تر است؟ هاي زير، صحيح گيري يك از نتيجه  متن فوق، كدامدر صورت درستي مطالب ذكر شده در

  .تر بودند  سطحي1382التحصيالن گروه  هاي مالي فارغ  در مقايسه با نگراني1364التحصيالن گروه  هاي مالي فارغ نگراني) 1
  . بود1364 بيشتر از اهميت آن در 1382اهميت مدرك تحصيلي در تعيين درآمد در ) 2
  .التحصيلي، در دليل خود براي ورود به دانشگاه تجديدنظر كردند ، بين سال اول تحصيل تا زمان فارغ1364د گروه اكثريت افرا) 3
، در سـال اول دانـشجويي خـود اظهـار داشـتند هدفـشان از آمـدن بـه دانـشگاه، افـزايش امكـان                          1364كمتر از نيمي از دانـشجويان گـروه         ) 4

  .شان بود درآمدزايي
كنـيم كـه    ما فكـر مـي  . توان با يك مثال ثابت كرد اين امر را مي  . ها را از متضادشان تميز داد       توان آن    هستند و نمي   معني   كلمات بي  - 45

در ايـن   .  نخ مو روي سر خـود دارد       Nفرض كنيد يك مرد بيست و يك ساله تعداد          . دانيم  را مي » مودار«و  » طاس«تفاوت بين معني كلمه     
 مـو، مـودار     N-1كند و يك فرد بـا تعـداد           مطمئنا يك موي كمتر فرقي ايجاد نمي      . ست بلكه مو دارد   گوييم كه اين فرد طاس ني       حالت مي 

اما تفاوت بين كسي كه يك مو       . نتيجه همان خواهد بود   . طور ادامه دهيم و هر دفعه يك مو كم كنيم           تصور كنيدكه همين  . شود  خوانده مي 
  .قايل شويم» مودار«و » طاس«توانيم تفاوتي بين  هرگز ما نمي. ناميم را طاس مي ما هر دو نفر دارد و كسي كه اصال مو ندارد، چيست؟

   دارد؟تضاديك از موارد زير، به بهترين شكل با استدالل فوق،  كدام
  .توانند روشن و شفاف فكر كنند مردم بدون به كار بردن كلمات نمي) 1
   .تواند بيش از يك معني داشته باشد يك كلمه مي) 2
   .معني باشند، داراي دقت معنايي هستند توانند بي ت با اين كه ميكلما) 3
  .تواند براي چند حيوان كه در مواردي با هم متفاوتند، به كار رود مي» گربه«اي مانند  كلمه) 4
عروفنـد، در   م» كترينگ«كه به   » مراكز تهيه غذا و ارائه سرويس پذيرايي      «رغم اين كه اقدامات بازرسان بهداشت نسبت به           علي -46

ها بوده است، بيشتر موارد مسموميت غذايي گزارش شده به وزارت بهداشـت، مربـوط    تر از بازرسي رستوران گيرانه سطح شهر سخت 
  .اند ها ارائه داده ها در ضيافت به خدماتي بوده است كه كترينگ

  دهد؟  را به بهترين شكل توضيح مييك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود، تضاد موجود در استدالل فوق كدام
  .دهند ها نيز ارائه مي ها عالوه بر سرو غذا براي مشتريان درون رستوران، سرويس كترينگ به ضيافت بسياري از رستوران) 1
  .شوند ه ميها آماد هايي شركت كنند كه توسط كترينگ دهند كه در رستوران غذا بخورند تا اين كه در مهماني اكثريت افراد ترجيح مي) 2
اند و بيماري متعاقب آن ارتباطي وجود دارد، مگر اين كه اين بيماري گروهـي را                  معموال بعيد است كه افراد گمان كنند بين غذايي كه خورده          ) 3

  .مبتال كند كه با هم ارتباط داشته باشند
ها كمتر احتمال دارد كه غـذاي باقيمانـده روز             به رستوران  دانند كه قرار است براي چند مشتي غذا سرو كنند و بنابراين نسبت              ها مي   كترينگ) 4

  .گذشته را كه خود عامل اصلي مسموميت غذايي است، داشته باشند و استفاده كنند
به . كنند  خوانند، از دانش خود درباره دنياي اطراف استفاده مي          شوندند يا مي    متكلمين يك زبان براي درك معني جمالتي كه مي         -47

ساخت كامپيوترهايي كه بتوانند    . اي ديگر است    داد اما ياد دادن دانش دنياي اطراف مساله       » ياد«وان قوانين رسمي زبان را      ت  آساني مي 
  .باشد معني جمالت عادي و ساده را دريابند، كاري بسيار مشكل مي

  توان از متن فوق، استنباط نمود؟ يك از موارد زير را مي كدام
   .، مستلزم دانش درباره دنياي پيرامون استتحليل معني جمالت معمولي) 1
  .تالش براي آموزش قواعد زبان، تالشي بيهوده است) 2
  .توانند جمالت آن زبان را بفهمند ها قواعد زبان انسان را ياد داد، مي توان به آن كامپيوترهايي كه مي) 3
  .اي الزم براي تكلم به آن زبان هستند هاي پايه انمنديكامپيوترهايي كه قادر به فهميدن جمالت عادي هستند، داراي تمامي تو) 4
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)٨( 

. دهد كه بسياري از افرادي كه نياز به كمك پزشكي و درمان دارنـد، تحـت اسـترس زيـادي هـستند                       تحقيقات اخير نشان مي    -48
ل مهمـي در مبـارزه   تواند تأثير نامطلوبي بر سيستم ايمني فرد كه خود عام دهند كه استرس مي تحقيقات پزشكي همچنين نشان مي  

  .بنابراين زماني كه فرد تحت استرس باشد، احتمال بيمار شدن او بيشتر است. باشد، داشته باشد ها مي با بسياري از عفونت
  كند؟ گيري فوق را به بهترين شكل تقويت مي يك از موارد زير ، در صورت درستي، نتيجه كدام
  .يابد شود، به نحو قابل توجهي افزايش مي هاي دانشجويي براي درمان بيماري ها مي مانگاهتعداد مراجعاتي كه در زمان امتحانات به در) 1
  .در زمان تعطيالت، تعداد شكايت درمانگاه دانشگاه كاهش قابل توجهي دارد) 2
  .كنند سترس برگزار ميدهند، سمينارهايي در زمينه مديريت ا هايي كه به كاركنان خود بيمه خدمات درماني ارائه مي بسياري از شركت) 3
  .كند ها كاهش قابل توجهي پيدا مي اند مواقعي كه كاركنان تحت فشار از سوي مديريت هستند، تعداد غيب ها گزارش داده بسياري از شركت) 4
ها،   ابيمسافرين از تأخيرها و خر    . كنند  ها سدت و پنجه نرم مي       مسئولين حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ همواره با كاستي           -49

به تمامي داليل فوق و بـه       . اند، شكايت دارند    ها نسبت به آنچه كه عادت به پرداخت آن كرده           ها و افزايش كرايه     كاهش تعداد سرويس  
كنند، كاهش يافته است كه       ، تعداد مسافريني كه از حمل و نقل عمومي استفاده مي          خاطر اين كه قيمت سوخت هنوز بسيار باال نيست        

  .ها شده است افزايش كاستياين خود باعث 
كنند، به بهتـرين      يك از موارد زير، در خصوص رابطه بين قيمت سوخت و تعداد مسافريني كه از حمل و نقل عمومي استفاده مي                      كدام

  شود؟ شكل ممكن، توسط متن تاييد مي
   .اهد داشتحتي اگر قيمت سوخت افزايش يابد، تعداد مسافرين حمل و نقل عمومي روند رو به كاهش خو) 1
  .يابد به هر اندازه كه قيمت سوخت افزايش يابد، به همان اندازه تعداد مسافرين حمل و نقل عمومي افزايش مي) 2
  .كنند، افزايش خواهد يافت چنانچه قيمت سوخت به ميزان قابل توجهي افزايش يابد، تعداد مسافريني كه از حمل و نقل عمومي استفاده مي) 3
لـذا  . تـر باشـد   شه به اندازه كافي پايين خواهد ماند تا حمل و نقل شخصي و خصوصي نسبت به حمل و نقل عمـومي ارزان   قيمت سوخت همي  ) 4

  .نوسانات قيمت سوخت بعيد است كه تعداد مسافرين حمل و نقل عمومي را تحت تاثير قرار دهد
تمام . شود كه اول دوره ايمني برق را بگذرانند         اده مي ، فقط به كساني مجوز كار به عنوان تكنسين برق د          »الف«طبق قوانين شهر     -50

التحصيلي ايـن دوره   است، بايد قبل از فارغ» دانشكده فني«دانشجويان رشته علوم كامپوت در تنها دانشكده اين شهر كه موسوم به  
  .، مجوز كار بگيرندتوانند به عنوان تكنسين برق التحصيالن در رشته علوم كامپيوتر مي لذا تمام فارغ. را بگذرانند

  ..................... . ثابت كند كه نتوانستهاستدالل به كار رفته در متن فوق، ضعيف و قابل ترديد است زيرا متن 
  .اتمام دوره ايمني برق، تنها چيزي است كه يك فرد نياز دارد تا مجوز كار به عنوان تكنسين برق دريافت نمايد) 1
  .اند، دانشي يكسان از مسايل ايمني برق دارند مني برق را گذراندهتمام كساني كه دوره اي) 2
  .اي در زمينه ايمني برق است تواند در زمينه ايمني برق صاحب دانش شود، گذراندن دوره تنها راهي كه يك فرد مي) 3
 .شوند التحصيل مي  فارغگذرانند، در نهايت تمام دانشجويان علوم كامپيوتر كه دوره ايمني برق را در دانشكده فني مي) 4

  
 ها آزمون كفايت داده) ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 Iتحت عنوان اطالع  ( از يك سوال و دو اطالع مساله داده شده كه هر مساله،10در اين بخش: راهنمايي
 را مشخص كنيد و در 60 تا 51مطابق دستورالعمل زير، پاسخ صحيح . تشكيل شده است) IIو اطالع 
 .نامه عالمت بزنيد پاسخ

 به IIشده كافي باشد، ولي اطالع  به تنهايي براي پاسخگويي به سوال مطرحIاگر اطالع ) 1
 .نامه عالمت بزنيد را در پاسخ» 1«، گزينه )ا برعكسي(تنهايي كافي نباشد 

گويي به سوال كافي باشند، ولي هر كدام از اين دو اطالع  با هم براي پاسخ II و Iاگر دو اطالع ) 2
  .بزنيد را در پاسخنامه عالمت» 2«به تنهايي براي پاسخگويي به سوال كافي نباشند، گزينه 

» 3« به تنهايي براي پاسخگويي به سوال كافي باشد، گزينه II و Iاگر هر كدام از دو اطالع ) 3
  .را در پاسخنامه عالمت بزنيد

را در » 4« با هم نيز براي پاسخگويي به سوال كافي نباشند، گزينة II و Iاگر دو اطالع ) 4
  .نامه عالمت بزنيد پاسخ



 
 

 
 استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت

)٩( 

ها پيچيده شده و دو سر        نخي مطابق شكل زير، دور ميخ     . اند   در يك راستا به ديوار نصب شده       4 و   3،  2،  1هاي    چهارميخ به شماره   -51
   است؟4 و 2هاي  طول نخ، چند برابر فاصله ميخ.  محكم شده است1آن به ميخ شماره 

I( از يكديگر، يك دهم طول نخ است3 و 2هاي  فاصله ميخ . 

II( است4 و 3هاي   از يكديگر، به اندازه فاصله ميخ2 و 1هاي  فاصله ميخ .  

  
). دايره بر هـر چهـار ضـلع لـوزي ممـاس اسـت      (دهد كه يك دايره در آن محاط شده است  شكل روبرو، يك لوزي را نشان مي     -52

  احت دايره است؟مساحت لوزي، چند برابر مس
I(  قطر بزرگ لوزي، چهار برابر قطر دايره است.  

II(  طول ضلع لوزي، پنج برابر شعاع دايره است. 

  
  
  

 1اگر وجهي كه عدد     .  نوشته شود و يكي از اعداد اضافه بيايد        7 تا   1هاي مكعب زير، يكي از اعداد         قرار است روي هر يك از وجه       -53
   روي آن نوشته شده نيز، قابل رويت است؟5 آيا وجهي كه عدد روي آن نوشته شده، قابل رويت باشد،

I(  حاصل جمع اعداد هر دو وجه روبرو، با هم برابر است. 

II(  ميانگين اعداد روي وجوه قابل رويت، با ميانگين اعداد روي ديگر وجوه، برابر است.  
 

  شود؟ صد از حجم سطل رنگ خالي ميچند در. كنيم  در را رنگ مي4 پنجره و 6با بخشي از يك سطل پر از رنگ،  -54
I(  ماند  در را رنگ كرد و رنگي باقي نمي6 پنجره و 4توان  با يك سطل پر از رنگ، مي. 

II(  1 پنجره، به اندازه 5 در، در مقابل رنگ شدن 2رنگ شدن
 .كند  حجم سطل پر از رنگ، بيشتر رنگ مصرف مي20

   است؟9ضرب  ، مxyzآيا عدد سه رقمي  -55
I(   هر دو عدد دو رقميxy و yz هستند9، مضرب . 

II(   هم عددy و هم عدد دو رقمي xz هستند3، مضرب . 

اين اتوبوس در هر ايستگاه توقف كرده، تعدادي مسافر پياده و نـصف تعـداد               .  ايستگاه را پيش رو دارد     4 مسافر،   17اتوبوسي با    -56
  اند؟ بودههاي سوم و چهارم چه تعداد مسافر در اتوبوس  بين ايستگاه. ندشو مسافران پياده شده، مسافر جديد سوار مي

I(   اند  مسافر از اتوبوس پياده شده22در چهار ايستگاه، مجموعا. 

II(          اند كـه در ايـستگاه چهـارم از           اند، چهار برابر تعداد مسافريني بوده       تعداد مسافريني كه در دو ايستگاه نخست سوار شده
 .اند اتوبوس پياده شده

 داراي يـك  C و Bهاي  دنده چرخ. دهد  نشان ميFو ... ، A ،Bدهنده  شكل روبرو، نماي بيروني موتور يك اتوبوس را با شش چرخ     -57
   است؟Fدنده   چند برابر قطر چرخDدنده  قطر چرخ. اند محور بوده و به هم جوش خورده

I(  هاي  دنده چرخA ،B و Eداراي قطر يكسان هستند . 

II(   دنده  كه چرخدر هر دوريBدنده  زند، چرخ  ميDدنده   يك دور بيشتر از چرخFزند  مي. 

  
  
  
  
  
  

كنـد كـه اگـر هـر      تقسيم مي) نه لزوما به تعداد مساوي( دسته 3اي به  ها را به گونه وي آن . كودكي تعدادي آجر در اختيار دارد      -58
 آجر بـه كـار      24ها    اگر در يكي از برج    . ي يكسان خواهد ساخت   ها  دسته را از يكي از سه وجه آجر، روي هم بچيند، سه برج با ارتفاع              
  رفته باشد، در دو برج ديگر، مجموعا چند آجر به كار رفته است؟

I(  ترين وجه آن است ترين وجه آجر، چهار برابر مساحت كوچك مساحت بزرگ. 

II(                 د، دقيقا برابر تعـداد آجرهـاي بـرج         اختالف تعداد آجرهاي برجي كه بيشترين آجر را دارد با برجي كه كمترين آجر را دار
 .سوم است
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نويسيم و همين فرايند را با ارقـام          سازيم و در سطر اول جدول زير، از چپ به راست مي              يك عدد سه رقمي مي     7 و   4،  3با ارقام    -59
yآيا . دهيم  براي سطر دوم انجام مي7 و 6، 5 xزوج است؟    

I(  t z 
II(   است22حاصل جمع اعداد داخل مربع بزرگ، برابر با  . 

 
شـعاع  .  قسمت مساوي تقسيم شده اسـت      8دهد كه به وسيله چهار قطر، هر دايره به            مركز را نشان مي     شكل روبرو، دو دايره هم     -60

 دايره بزرگ چند برابر شعاع دايره كوچك است؟

I(   مساحت ناحيهCه كوچك است، سه برابر مساحت داير. 

II(  احت دو ناحيه مجموع مسA و C با مساحت ناحيه Bبرابر است ،.  
  
  
  
 :آزمون درك مطلب) ج

  
  
  
  

 مـورد   1972در سـال    » ايروينگ جانفيز « اصطالحي است كه اولين بار به وسيله روانشناس اجتماعي           (Groupthink)انديشي    گروه
شود، زيرا فشارهاي اعضاي گروه سـبب         گيري دچار اشتباه مي      گروه در تصميم   افتد كه يك    استفاده قرار گرفت و در مواقعي اتفاق مي       

انديـشي هـستند،      هايي كه دچـار گـروه       گروه. شود  ها و داوري اخالقي مي      نبود امكان به كارگيري كارآيي مغز، قدرت آزمون واقعيت        
  .گذارد ها باقي مي  غيرانساني بر ساير گروهگيرند و تمايل به انجام اعمال نامعقولي دارند كه تاثير ها را ناديده مي بديل

انديشي گرفتـه     معموال در بيشتر مواقع، تصميماتي كه در شرايط گروه        . خيزد  انديشي برمي   گيري معيوب از گروه     هاي تصميم   استراتژي
كـي از پيامـدهاي     شـود، ي    انديشي همـراه مـي      تصميمات ضعيفي كه با موقعيت گروه     . آيند  شود تصميماتي نادرست از كار در مي        مي

اينگونـه  . يكي از اجزاي متعارف استراتژي ناقص، احتمال اقدام بر اساس مباحـث گـروه اسـت               . گيري معيوب است    استراتژي تصميم 
هـاي    از ديگر استراتژي  . آورد  هاي پيش روي، به عمل مي       شود كه گروه بررسي ناقصي از گزينه        تصميمات معموال در شرايطي اتخاذ مي     

شود، حذف آگاهانه اطالعاتي است كه ممكن است نقاط ضعف طرح را بـرمال كنـد و در                    انديشي پديدار مي    رايط گروه ناقصي كه در ش   
از اين رو ارزيابي غيردقيقي از وضعيت به        . كنند كه اقداماتشان را تاييد كند       عوض اعضاي گروه تنها بر آن بخش از اطالعاتي تكيه مي          

. دهند كه بيشتر معطوف به توافق جمعي بر روي اقدامات گروه شود             ع را چنان تغيير جهت مي     آورند و برداشت گروه از موضو       عمل مي 
هـاي مـرتبط بـا        آوري و استفاده مـوثر از كليـه داده          دهد كه گروه در جمع      گيري معيوب، هنگامي رخ مي      در نهايت استراتژي تصميم   

  .نگر گروه نسبت به موضوع شود بهجان موضوع تصميم قصور ورزد و باعث از دست رفتن ديد واقعي و همه
هم پيوستگي گروهي، انزوا و فاصـله گـرفتن گـروه از جامعـه، نحـوه                  انديشي شود عبارت است از به       تواند باعث گروه    عواملي كه مي  

  .گيري مديريت و استرس تصميم
مسازي به طور معمول، ميزانـي از   جهت ه –گروهي    سطح باالي انسجام گروه، سطح اختالف عقيده كالمي گروه را به علت فشار درون             
. گيـرد    از جوانب مختلفي مـورد بررسـي قـرار مـي           اختالف عقيده جهت دستيابي به تصميم مناسب در گروه الزم است، زيرا تصميم            

 و  انديشي، انـزوا    يكي ديگر از داليل گروه    . شود  ها هرگز درنظر گرفته نمي      درحالي كه در صورت وجود نداشتن اختالف نظر ساير بديل         
غالبا در شرايط انزواي گروهي، محرمانه ماندن تصميمات و يا اعمال صورت گرفته بسيار مهم است و                 . گيري گروه از جامعه است      فاصله

گيي، گروه    در اين شرايط تصميم   . گيري دخالت داده شود     گونه نظر ويا عقيده خارج از گروه در فرآيند تصميم           بيانگر اين كه نبايد هيچ    
  .بندد رسد و آن را بدون هرگونه تبادل نظر با منابع خارجي به كار مي  ميبه عزم راسخي

هرگاه مدير كنترل شديدي بر گروه اعمال كنـد، ايـن كنتـرل             . تواند منجر به گروه انديشي شود       همچنين نحوه مديريت گروه نيز مي     
ان نكنند و اگـر مـديريت آمرانـه و غيرمنعطـف        تواند باعث به وجود آمدن محيطي شود كه در آن هيچ يك از اعضا نظرشان را بي                  مي

شود   شود و از طريق ايجاد رعب و وحشت هرگونه نظر مخالفي فرو نشانده مي               باشد، معموال كنترل شديدي بر مباحث گروه اعمال مي        
  .شود و يا حتي به طور ساده تر اجازه ابراز مخالفت به اعضاي مخالف داده نمي

وقتي گروه مجبور به اتخاذ تصميم مهمي باشـد، يـك مقـداري از عـدم                } 1{. گيري است    از تصميم  انديشي ترس   از ديگر داليل گروه   
غالبا اعضاي گروه بدون اين كه خود نيز آگاه باشند در تالش خواهند بود تا حد ممكـن                  } 2{. افتد  اطمينان و ناامني بر دوش اعضا مي      

يابد كه تصميم به سرعت و با كمترين مخالفـت اتخـاذ              ني كاهش مي  اين استرس و تشويش زما    } 3{. گيري را بكاهند    استرس تصميم 
  }4{. تواند تصميم را عقاليي جلوه دهد شود و در آن صورت، گروه به سادگي مي

 انتخاب كنيد و 65 تا61هاي  ترين پاسخ را براي سوالمتن زير را به دقت بخوانيد و صحيح: راهنمايي
 .در پاسخنامه عالمت بزنيد
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  يك از موارد زير، عنوان مناسبي براي متن فوق است؟ كدام -61
  .شود پيامدها و عواملي كه باعث پيدايش آن مي: انديشي گروه) 1
  ها ها و توجيه نشانه: انديشي همعضل گرو) 2
  پذيري انديشي، به وجود آورنده وحدت نظر و عدم آسيب گروه) 3
  گيري و ايجاد همسازي گروهي، عاملي براي رسيدن به اتفاق در تصميم فشار درون) 4
  توان از متن استنباط كرد؟ يك از موارد زير را مي كدام -62

  .سازند اه تمايل به ناديده گرفتن و غفلت از نقاطي دارند كه نتيجه اقداماتشان را آشكار ميانديشي اعضاء به طور ناخودآگ در گروه) 1
باشد كه باعث از دست رفـتن ديـد واقعـي و              انديشي، عامل اصلي اتخاذ استراتژي معيوب و ناكارآمد مي          گرا و دموكراتيك در گروه      روحيه جمع ) 2

  .شود نگر گروه مي جانبه همه
  .شودگيري  تواند باعث انزواي گروه و در نتيجه استرس تصميم به هم پيوستگي گروه ميگاهي اتحاد و ) 3
  .ها مورد غفلت قرار گرفته بود انديشي در اصل اصطالحي مديريتي است كه مدت گروه) 4
  .. ..................انديشي است كه  توان برداشت نمود كه يك گروه زماني مستعد گروه بر اساس متن فوق، مي -63

  .آورد يك مراتب فكر با مديريت خاص خود، امكان طرح نظرات متفاوت را فراهم نمي) 1
  .زا نيستند آورد كه تنش ها و موضوعاتي روي مي بندي استراتژي گروه به قالب) 2
  .رغم اين كه اعضاي گروه چنين باوري نداشته باشد گروه عملكرد خوبي داشته باشد علي) 3
  .گيري وجود نداشته باشد تشتت نظر بوده و هيچ قاعده و قانوني در تصميمافراد گروه دچار ) 4
  دهد؟ هاي زير، پاسخي مناسب مي يك از سوال متن فوق، به كدام - 64

I .هاي آن كدام است؟ انديشي چيست و نشانه گروه  
II .شود؟ تهاجمي ميبيني و قبول است و گاهي باعث اقدامات  انديشي عدم سازگاري غيرقابل پيش چرا در گروه  

III .انديشي چيست و علت اين تاثيرات كدام است؟ تاثيرات نامطلوب گروه  
1 (II و III  2 (I و II  3 ( فقطII  4 ( فقطIII 

هاي  هاي متن كه با شماره يك از قسمت كدام - 65 1 ، 2 ، 3 و  4اند، بهترين قسمت براي قرار گرفتن جمله زير   مشخص شده
  باشد؟ مي

  ».شود زيرا با كمترين مخالفت در بين اعضاي گروه مواجه مي«
1 ( 1  2 ( 2  3 ( 3  4 ( 4  
  
 :تصحيح جمالت) هـ

  
  
  
  
  
  
  
  

   شود و تشريفات ارزيابي آن انــجام گيرد، اظهار از محل اعتبار در مراحل مختلف وارد و در مرحله اول، كل كاال چنانچه كااليي -66
   1                       2  

  بدون خطا. ري است به آزمايشگاه ضروارسال نمونه آنجهت ترخيص كاالهاي وارده در مراحل بعدي، 
               3                4  

  ، حقيقت اين است كه در طي جنگ، بحران عظيميبا اين وجودگردد،   اصالح حال ملت و افزايش آبادي آغاز ميبراياگر چه جنگ  - 67
     1                   2  

  بدون خطا .شود پديدار ميدر حيات اجتماعي و سياسي 
               3    4  

  رود؛ آن هم سخنوراني كه اندك شعري  انگشتان يك دست فراتر نميشمار از زنان شاعرههاي شعري گذشته فهرست  در تذكره -68
                     1                 2   

  بدون خطا .در دست داريماز آنان 
          3            4  

زير سه قسمت از هر يك از جمالت خط كشيده شده .در اين قسمت، پنج جمله داده شده است: راهنمايي
هر يك از جمالت را به دقت بخوانيد و مشخص كنيد آيا . اند  مشخص شده3 و 2 ، 1هاي  است كه با شماره

كارگيري مناسب كلمات و اصطالحات و يا نگارش  ا، خطايي از نظر دستور زبان، بهه در يكي از اين قسمت
در صورت وجود خطا، شماره قسمتي را كه خطا دارد در پاسخنامه عالمت . اصيل و فصيح وجود دارد يا خير

.را عالمت بزنيد)بدون خطا (4بزنيد و در صورتي كه خطايي وجود ندارد، گزينه
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  شود،  المللي و توسط خريداران جهاني خريد و فروش نمي اش در بازارهاي بين  منابع طبيعي كه پول مليمبتني بر در يك اقتصاد -69
     1       2  

  بدون خطا .  به نرخ ارز ملي تقريبا صفر است– يعني درآمدهاي نفتي – ارز خارجي طرف عرضهحساسيت 
             3                  4  

  هاي ايد آموزشـاي برقراري ارتباط با اطرافيان باند و بر  متكي بر حس بيناييبيش از همه براي درك محيط پيرامونشان شنوايان كم - 70
   1                        2   

  . يابد اي مي  با محيط، افزايش درك واژگان اهميت ويژهگسترش ارتباط آنانزباني خاص ببينند كه به طور حتم با افزايش سن كودك و 
               3  

  بدون خطا
      4  
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  كند؟ در يك بازار آزاد نرخ بهره را چه كسي تعيين مي -71
  بانك مركزي) 2    دولت) 1
  هاي تجاري كنسرسيومي از بانك) 4  كنندگان و تقاضاكنندگان پول عرضه) 3
   بيشترين امتياز به كدام معيار تعلق دارد؟(EFQM)در مدل كيفيت فراگير اروپايي  -72

  رضايت كاركنان) 4  نتايج مالي و بازرگاني) 3  فرايندها) 2  نتايج مشتريان) 1
   شامل چه مواردي است؟FOBقرارداد مبني بر  -73
  .فقط هزينه بيمه با فروشنده است) 1
  .هزينه حمل و نقل و بيمه با فروشنده است) 2
  .پردازد فروشنده هزينه حمل كاال از بندر مبدأ تا بندر مقصد را مي) 3
  .پردازد خريدار هزينه حمل كاال از بندر مبدأ تا بندر مقصد را مي) 4
 قانون كار ايران كارفرماياني كه بر خالف قانون از بيمه كردن كارگارن خود خودداري نمايند، عالوه بر تأديه كليه 183 طبق ماده -74

  چه مجازاتي خواهند داشت؟) سهم كارفرما(حقوق متعلق به كارگر 
   روز حبس120 تا 91از ) 1
  .معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوط محكوم خواهند شد) 2
   روز حبس به عالوه معادل دو تا ده برابر حق بيمه120 تا 91از ) 3
  .معادل ده تا بيست برابر حق بيمه مربوط محكوم خواهند شد) 4
  شود؟ يك از مراحل بودجه مربوط مي  مباحث متمم بودجه به كدام- 75

  تهيه و تنظيم بودجه) 4  نظارت و كنترل بودجه) 3  تصويب بودجه) 2  جراي بودجها) 1
هاي اجرايي ضروري  هاي دستگاه ها براي نيل به اجراي برنامه هايي كه تحصيل يا انجام آن تعيين كاال و خدمات و ساير پرداخت -76

  است، چه نام دارد؟
  هزينه) 4  تشخيص) 3  تعهد) 2  تسجيل) 1
  پيوندد؟  ميان خريدار و فروشنده زياد و فردي شدن محصول كم باشد، كدام شكل بازاريابي به وقوع مياگر رابطه -77

  يك به يك) 4  سفارش محور) 3  اي رابطه) 2  انبوه) 1
  .هاي اجتماعي اشخاص در داخل گروه.................. از روابط ................ سوسيوگرام عبارت است از نمايشي  -78
   متقابل-ترسيمي ) 4   نموداري-سازمان رسمي ) 3   رفتاري–نموداري ) 2   غيررسمي-داري نمو) 1
  .است..................  بود، رهبري 1980هاي اخير به رهبري سازماني كه موضوع بسياري از تحقيقات اوايل سال  يكي از نگرش -79

  حمايتي) 4  هدايتي) 3  گزار خدمت) 2  گرا تحول) 1
  .متمركز بر تعامالت زوجي بين رهبران و پيروان است.............. ...تئوري  - 80

 (LMX) عضو –رهبر ) 4   هدف–مسير ) 3  موقعيت) 2  اقتضا) 1

  مزيت واقعيت مجازي در چيست؟ -81
  آزادي عمل پژوهشگر) 2    كم و زياد كردن سرعت) 1
   عالم واقعجداسازي متيرهاي به هم پيوسته در) 4    تكرار اعمال غيرقابل تكرار) 3
  هنگامي كه مدير و كاركنان نسبت به انتظارات از يكديگر كامال آگاه باشند چه نوع قراردادي ميان آنان برقرار است؟ -82

  روان شناختي) 4  شناسي جامعه) 3  نوشتاري) 2  شفاهي) 1
  شود؟ انضباط چگونه برقرار مي -83
   از توافق مدير با كاركناناطاعت و تعهد ناشي) 2  در گردش صحيح كارهارعايت نظم ) 1
  .دهد ها و كارهايي كه هر كس انجام مي كاهش تنوع مسووليت) 4  انتخاب صحيح و قرار دادن افراد در جاي مناسب) 3
  روند؟ به نظر استيفن رابينز چه عواملي، سازنده ساختار سازماني به شمار مي - 84

   محيطتفويض اختيار، رسميت،) 2  پيچيدگي، عدم تمركز، رسميت) 1
  رسميت، تمركز، پيچيدگي) 4    اختيار، قدرت، عدم تمركز) 3
  تعارض از منظر سه ديدگاه سنتي، روابط انساني و تعاملي به ترتيب كدام است؟ - 85
  غيرقابل اجتناب، لزوم اجتناب، طبيعي دانستن) 2  تاكيد بر اجتناب، طبيعي دانستن، غيرقابل اجتناب) 1
  طبيعي دانستن، غيرقابل اجتناب، تاكيد بر اجتناب) 4  اب، طبيعي دانستنلزوم اجتناب، غيرقابل اجتن) 3
  گيرد؟ سازي شغل مورد استفاده قرار مي يك براي غني كدام -86

  تلفيق عمودي) 4  تجزيه عمودي) 3  تجزيه افقي) 2  تلفيق افقي) 1
   در مطالعه رفتار است؟ها بيانگر كدام روش تشخيص تعيين عوامل كليدي با به كارگيري مفاهيم و نظريه -87
  تجويز) 4  اقدام) 3  تشريح) 2  تشخيص) 1
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  اگر كاركنان توانمند بوده و كار نيز ساختارمند باشد، كدام سبك موثر خواهد بود؟ -88
   رابطه زياد–ضابطه زياد ) 4   رابطه كم–ضابطه زياد ) 3   رابطه زياد–ضابطه كم ) 2   رابطه كم–ضابطه كم ) 1
بيانگر كدام عامل » .كند ي بلند مانند فرياد، نسبت به يك صداي آهسته توجه بيشتري را به خود معطوف مييك صدا«: عبارت -89

  باشد؟ موثر بر توجه مي
  شدت) 4  تباين) 3  تغيير) 2  اندازه) 1

  .يابد مي........ .........و تنوع ...............  طبق قانون ضرورت تنوع، با افزايش پيچيدگي يك سيستم ميزان عدم اطمينان - 90
   كاهش-افزايش ) 4   افزايش-افزايش ) 3   افزايش-كاهش ) 2   كاهش-كاهش ) 1

شود و لذا ماليات بر  ها، سود ناخالص كمتر محاسبه و اظهار مي ها در دوره افزايش قيمت در كدام روش ارزيابي دايمي موجودي -91
  درآمد كمتري نيز پرداخت خواهد شد؟

1 (FIFO  2 (LIFO  3 (شناسايي ويژه) 4  ميانگين متحرك  
  نسبت درآمد خالص ساليانه به بازده مورد انتظار بيانگر كدام مورد است؟ -92

  ارزش فعلي) 4  ارزش آتي) 3  ارزش سهم) 2  ارزش بازار) 1
دام معيار ارزيابي بيانگر ك» نفعان سازمان را دارد؟ تا چه ميزان استراتژي توانايي برآورده كردن انتظارات ذي«: پاسخ به سوال -93

  استراتژيك است؟
  پذيري امكان) 4  موفقيت) 3  تناسب) 2  مقبوليت) 1
  شود؟ طبق ماتريس خريد، كاالي كم اهميت و با پيچيدگي زياد چه نوع كااليي ناميده مي - 94

  غيرحياتي) 4  استراتژيك) 3  تنگنايي) 2  امتيازي) 1
شود و براي مستندسازي دستاوردها  هايي ايجاد مي  تخصيص منابع شاخصريزي براي اثربخشي و كارايي در كدام نوع بودجه - 95

  كند؟ هاي عيني ايجاد مي شيوه
  بر مبناي صفر) 4  اي برنامه) 3  عملياتي) 2  افزايشي) 1
اي پولي و مالي خود در ه كنند اما دولت هم از طريق سازمان در كدام سيستم نرخ ارز، اگر چه نيروهاي بازار نقش مهمي ايفا مي -96

كند كه نرخ ارزها در محدوده مشخصي نوسان نمايد و از آن  گذارد و سعي مي شرايط بازار و به ويژه عرضه و تقاضاي ارزها تاثير مي
  ؟نرودفراتر 

  هاي ارزي نسبتا ثابت نرخ) 2    شناوري آزاد) 1
  شناوري هدايت شده) 4  هاي ارزي وابسته به ارزهاي معتبر نرخ) 3
  .علت تفاوت بتاي سهام است................ تفاوت در  -97

  قيمت) 4  ريسك) 3  سود) 2  مقدار) 1
  هاي رشد بيروني است؟ كدام مورد جزو استراتژي -98

  كاهش سرمايه) 4  يكپارچگي افقي) 3  توسعه بازار) 2  نوآوري) 1
  باشد؟ مي» ي كشتيتحويل در بندر مقصد رو«كدام مورد در اصطالحات اينكوترمز به معني  -99

1 (DES  2 (DAF  3 (DDU  4 (DEQ  
  براي بررسي مناطق فروش در يك تحقيق بازاريابي كدام مقياس مناسب است؟ - 100

  نسبتي) 4  اسمي) 3  اي فاصله) 2  ترتيبي) 1
  



 
 

 
 )15(  مي مديريتهاي عمونظريه

  كند؟ در كدامين فضا دانش ضمني امكان تبديل به دانش عيني و صريح را پيدا مي -101
  مجازي) 4  زايش) 3  اجرا) 2  تعامل) 1
  شود؟ مدار ضعيف چه ناميده مي در نظريه اقتضايي دوره زندگي، رهبري وظيفه مدار ضعيف، رابطه -102
  متقاعدكننده) 4  تفويضي) 3  مشاركتي) 2  آمرانه) 1
  دهد؟ رخ مي» جدايي ديجيتالي«در چه شرايطي در دولت الكترونيك  -103
  .هاي الزم ارتباطي وجود ندارد تدر شرايطي كه زيرساخ) 1
  .گيرند هاي اطالعاتي قرار مي زماني كه اطالعات تحريف شده در سيستم) 2
  .هاي سياسي، جامعه را دچار نابساماني كرده است هنگامي كه بحران) 3
  .هاي اطالعاتي را ندارند زماني كه بخشي از شهروندان مهارت استفاده از شبكه) 4
   براي رفع چه مشكلي توصيه شده است؟(linking-pin)هاي متداخل  سازمان با گروه -104
  شيفتگي تخصصي) 2  جدايي سطوح سازماني از هم) 1
  انديشي گروه) 4    گرايي افراطي حرفه) 3
  .باشد مي.................. و در فرهنگ ايدئولوژيك منبع قدرت ............... در فرهنگ عقاليي منبع قدرت  -105
  شايستگي، تعلق و وابستگي) 4  ها شايستگي، ارزش) 3  استعدادها، شأن و مرتبت) 2  ها مرتبت، ارزششأن و ) 1
  يابد؟ متعادل نمودن تاثير نوسانات محيط در سازمان با كدام استراتژي تحقق مي -106
  بندي سهميه) 4  گيري ضربه) 3  هموارسازي) 2  سازي ايمن) 1
  .است............... كننده   اجتماعي عامل تعيين–و در ديدگاه فني ................ مل مهم در طراحي شغل با ديدگاه ماشيني عا - 107
   تقسيم دقيق وظايف–بندي بهينه وظايف  گروه) 2  هاي خارجي  كنترل–هاي كلي و چندگانه  مهارت) 1
  هينه وظايفبندي ب  گروه–تقسيم دقيق وظايف ) 4  هاي دقيق سازماني  كنترل–سبك مديريت آمرانه ) 3
  هاي استراتژيك است؟ يك از سازمان هاي كدام تفكيك افقي باال، كنترل متمركز و سلسله مراتب رسمي از ويژگي -108
  انفعالي) 4  گر تحليل) 3  نگر آينده) 2  تدافعي) 1
  گردد؟ گيري چه نوع ساختاري منجر مي  حاكم شدن هسته عملياتي در سازمان به شكل-109
  ساختار ساده) 4  بوروكراسي ماشيني) 3  اي بوروكراسي حرفه) 2  ادهوكراسي) 1
  .باشند مي................ زياد و نوآوري .............. ها با نياز  كنند، يك نمونه از سازمان  فضا فعاليت مي-هايي كه در رشته هوا  سازمان-110

   زياد-اي  سرمايه) 4   متوسط-خالقيت ) 3   زياد-حمايت ) 2   كم-اي  سرمايه) 1
  توانند به نمايندگي از طرف كل سازمان عمل كنند؟ يك از اصول بوروكراسي هر يك از كاركنان مي  بر اساس كدام-111

  مداري قانون) 4  سلسله مراتب) 3  غيرشخصي بودن) 2  گرايي تخصص) 1
  :هاي كنترل كيفيت عبارت است از نوع توانمندسازي در حلقه -112
  مشورت) 4  تفويض )3  داوطلبي) 2  موازي) 1
  باشند؟ گرا داراي كدام سبك شنود مي نگر، پيگير و درون گرا، آينده گرا، كيفيت افراد مردم -113
  چگونگي) 4  چرايي) 3  فراگردي) 2  گرا نتيجه) 1
  حالت ذهني نتيجه تعامل چه چيزهايي است؟ - 114
  وضعيت جسماني/ نقشه ذهني ) 2    باورها/ بافت ذهني ) 1
  ها نگرش/ نقشه ذهني ) 4    انتظارات/ بافت ذهني ) 3
  شود، كدام است؟ هاي منصب كه موجب قدرت مي از ويژگي - 115
  در ديد قرار داشتن) 4  عدم انعطاف) 3  مهم بودن) 2  مركزيت) 1
  به كدام عامل نظريه اسناد اشاره دارد؟» آيا رفتار فرد عادي است يا خير؟«سوال  -116
  ختصاصا) 4  تداوم) 3  ثبات) 2  اجماع) 1
  استراتژي مطلوب در مرحله رشد چرخه حيات محصول كدام است؟ -117
  دفاع) 4  نشيني عقب) 3  پيشروي) 2  نفوذ) 1
  هايي دارند؟ اي چه ويژگي هاي شبكه سازمان -118
   مرزهاي متمايز–هاي چندگانه   هدف–پراكندگي واحدهاي فرعي ) 1
  ل زياد ابتكار عم–هاي يگانه   هدف–استقالل كاري باال ) 2
   مرزهاي منعطف– انسجام سازماني باال –استقالل كاري پايين ) 3
  هاي چندگانه  هدف– استقالل كاري باال –مرزهاي منعطف ) 4
  سازي دانش داللت بر كدام مرحله در فرآيند مديريت دانش دارد؟ دروني -119
  .شود ي در ديگري تبديل ميدانش دروني به دانش درون) 2  .دانش بيروني به دانش بيروني تبديل شود) 1
  .شود دانش بيروني به دانش نهفته تبديل مي) 4  .شود دانش دروني به دانش بيروني و صريح تبديل مي) 3



 
 

 
 )16(  مي مديريتهاي عمونظريه

  ترين وظيفه ستاد فني در الگوي مينتزبرگ چيست؟ مهم -120
  تعيين استانداردهاي سازمان) 2  هاي سازمان رساني به كليه بخش خدمات كمك) 1
  ارتباط ميان سطوح مياني و عملياتي سازمان) 4  تأمين كليه تجهيزات و امكانات فيزيكيبيني و  پيش) 3
  گيرد؟ يك از مراحل چرخه حيات محصول مورد استفاده قرار مي استراتژي دفاع در كدام -121
  مرحله افول) 4  مرحله معرفي) 3  مرحله بلوغ) 2  مرحله رشد) 1
  ه ترتيب چگونه است؟گرايي و محيط در ساختار ساده ب تخصص -122
   ساده و باثبات–زياد ) 4   ساده و پويا–كم ) 3   ساده و باثبات–كم ) 2   ساده و پويا–زياد ) 1
  گيرند؟ طبق نظر تامسون موسسات خدمات رفاه عمومي از كدام تكنولوژي بهره مي -123
  تكراري) 4  فشرده) 3  اي واسطه) 2  پيوسته مستمر) 1
  باشد؟  نسبت عمليات دروني به ستاده در يك دانشكده مياي از كدام مورد نمونه - 124
  نام شده تغيير در تعداد دانشجويان ثبت) 2  التحصيل شده تعداد دانشجويان فارغ) 1
  تعداد نشريات دانشكده) 4    هزينه سيستم اطالعاتي) 3
  .است.. ..............و ................ سازمان ماتريسي معموال تلفيقي از سازماندهي  - 125
   زمان-پروژه ) 4   نظارت-وظيفه ) 3   وظيفه-پروژه ) 2   پروژه-محصول ) 1
پذير باشد و نيازمند نوعي تخصص ويژه باشد، در آن صورت  در الگوي اقتصادي منابع انساني اگر شغلي در حد بااليي سنجش -126

  .شود محسوب مي............ شغل 
  اي رابطه) 4  تيمي) 3  آني) 2  تعهدي) 1
ها درعرض ميز بنشينيد و به  خواهند كه نسبت به آن كدام دسته از افراد فضا را دوست دارند و در دفتر كارشان از شما مي -127

  اندازه كافي از آنان فاصله داشته باشيد؟
  پديداري) 4  احساسي) 3  شنيداري) 2  ارقامي) 1
هاي رسمي و خشك  طوري كه اداره كردن آن از طريق، برنامههنگامي كه سازمان بيش از اندازه بزرگ و پيچيده شود، به  -128

  حل كدام است؟ دشوار گردد، راه
  ايجاد هماهنگي) 4  افزايش روحيه همكاري) 3  افزايش اختيارات) 2  رشد از طريق هدايت) 1
  بندي كلي ساختاري جزو ساختارهاي ارگانيك است؟ كدام مورد در طبقه -129
  اي بوروكراسي حرفه) 4  بوروكراسي بخشي) 3   ماشينيبوروكراسي) 2  ساختار ساده) 1
  هايش به ديگران چه نام دارد؟ تمايل آدمي به انتساب احساسات و ويژگي -130
  دفاع ادراكي) 4  فرافكني) 3  اي اثر هاله) 2  ادراك انتخابي) 1

  



 
 

 
 )17(  زبان فارسي

   كدام است؟»تصلّف، استظهار، حصافت، مدخر، اعراض، اهتزاز«: هاي  معني صحيح واژه-131
  جاني، پشتيباني، خردمندي، پايان، سرپيچي، جنبيدن گران) 1
  گرمي، زيركي، نهايت چيزي، اعتراض كردن، لرزيدن خودخواهي، پشت) 2
  الف زدن، ظاهر شدن، زيركي، ذخيره، به عرض رساندن، تكان دادن) 3
  گرمي، درستي خرد، اندوخته، روي گرداندن، جنبيدن خودستايي، پشت) 4
   است؟نادرستهاي داده شده زير، معني چند واژه،   از ميان واژه-132

) رو ماه: مقامر) (گدايي: دريوزگي) (فرار كردن: قهر كردن) (سنگ مرمر: رخام) (ها كشته: مقاتالت) (گودال: كنده) (گل سرخ: ورد(
  )سربند: دستار) (ها انديشه: افگار() بركشيده: آخته) (خورده سال: معمر) (پير: شاب) (لباس: كسوت) (دروغ گفتن: فجور(

  سه) 4  چهار) 3  پنج) 2  دو) 1
   است؟نادرستمعني بعضي واژگان در كدام گزينه  -133
  )آماده: معد) (مصيبت ديده: مصيب) (روشني: ضياع) (افسانه: سمر() 1
  )گيري سخت: مناقشت) (خوان آوازه: مغنّي) (خفّت: طيره) (بدخلقي: زعارت() 2
  )بازي كردن: مالعبت) (چهره: عذار) (بوي خوش: طيب) (آب گوارا: سلسال() 3
  )سرپوش: مكّبه) (خشم: طيش) (پند دادن: عظت) (مارگزيده: سليم() 4
   است؟نادرستدر متن زير، امالي كدام واژه  - 134

 ذكر و اظهار بعضي از چون ضرورت انصاف نقاب حسد از جمال خويش بگشايد و در آيات برائت و معجزات صناعت كه اين كتاب بر«
آن مشتمل است، تأملي به سزا رود، شناخته گردد كه تا در تحصيل همتّي بلند نباشد و رنج تعلّم هر چه تمامتر تحمل نيفتد، در 

  ».سخن اين منزلت نتوان يافت
  تأمل) 4  تعلّم) 3  برائت) 2  اظهار) 1
   اماليي وجود دارد؟غلطدر كدام عبارت  - 135
  . را منزلتي است و ما از آن طبقه نيستيم كه اين درجات را مرشّح توانيم بود و در طلب آن قدم توانيم گزارداي هر طايفه) 1
رساند و هر كه را راي ضعيف و عقل سخيف است، از درجت عـالي بـه                   هر كه نفس شريف دارد، خويشتن را از محل وضيع به منزلت رفيع مي             ) 2

  .رتبت خامل گرايد
  .ويشتن نزديك گردانيد و در اعزاز و مالطفت، اطناب و مبالغت نمود تا از جملگي لشكر و كافّه نزديكان در گذشتملك او را به خ) 3
  .هر كه به ملوك نزديكي جويد، براي طمع قوت نباشد، فايده تقرّب به ملوك رفعت منزلت است و اصطناع و قهر دشمنان) 4
   است؟نادرستزينه امالي بعضي واژگان با توجه به معني مقابل هر واژه، در كدام گ -136
  )ناراحت: متعسر) (شلوار: عذار) (مهمان: ضيف) (گرانبها: سمين() 1
  )باد گرم مهلك: سموم) (غوغا: ضجه) (خوراك اندك: ماحضري) (از مردم بريدن: تبتّل() 2
  )ها جنگ: مغازي) (درآمدها: عوايد) (ها چراغ: مصابيح) (كاشتن: غرس() 3
  )تندي: سورت) (فريب: غدر) (بيهوده: مهمل) (صدا: صفير() 4
  در كدام گزينه آثار خواجوي كرماني تماما درست است؟ -137
   االنوارضةنامه، گل و نوروز، رو كمال) 2   االنوار، اسكندرنامه، مجنون و ليليضةرو) 1
  نامه گل و نوروز، مجنون و ليلي، كمال) 4  هماي و همايون، ظفرنامه، اسكندرنامه) 3
  اند؟ روزها، قصص العلما، لباب االلباب، فرار از مدرسه، شرح زندگاني من، به ترتيب كدام: مؤلفين آثار -138
  طه حسين، جعفر شهيدي، محمد عوفي، سعيد نفيسي، عبداهللا مستوفي) 1
  اسالمي ندوشن، تنكابني، محمد عوفي، زرين كوب، عبداهللا مستوفي) 2
  كوب، باستاني پاريزي شاه سمرقندي، زريناسالمي ندوشن، تنكابني، دولت) 3
  طه حسين، سعيد نفيسي، جعفر شهيدي، محمد عوفي، باستاني پاريزي ) 4
  ؟نيست» ولتر«كدام اثر از  -139
  شارل دوازدهم) 4  روبنسن كروزوئه) 3  اسكندر مقدوني) 2  پتر كبير) 1
  در كدام بيت جناس تام وجود دارد؟ -140
  رخ تو فــروغ از چـــراغ ديده نديدم كه بي   نور ديده حافظبه خاك پاي تو سوگند و) 1
  ايــن پر دلـــي از رســتم دستان نشنيدم  هر لــحظه به دســتان دل قومي بربايي) 2
  ها كه از مي گرم گردد ديده پيمانه در شب  نگردد خواب گرد ديــده خونبار عاشق را) 3
  ها خيمــه ليـــلي بـــود دل شــبسياه   از آن به تيرگي شب خوشم كه مجنون را) 4
  
  
  



 
 

 
 )18(  زبان فارسي

  هاي بيت زير، كدام است؟ آرايه - 141
  »تا عنان اختيار از دست من بيرون شده است  كنم چون موج در آغوش دريا پا دراز مي«

  ايهام، تشبيه، مراعات نظير، تضاد) 2    تشبيه، استعاره، تضاد، كنايه) 1
  شخيص، ايهام، مراعات نظيراستعاره، ت) 4  كنايه، استعاره، تشبيه، تشخيص) 3
   است؟نادرستهاي مقابل كدام بيت،  آرايه - 142
  )تضمين، تلميح(كرد  ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي  صائب اين آن غزل حافظ شيراز كه گـفت) 1
  )كنايه، مراعات نظير(صدف گوهر مقصد دل درياي من است   نيست جز باد به كف ساحل هشــياري را) 2
  )آميزي تشبيه، حس(سخن شيرين شود از فيض كام آهسته آهسته   ور سازد  را طوفان عشقت شعلهچراغ مرده) 3
  )استعاره، تشخيص(خال موزوني است بر رخساره زشت افتاده است    طالع مـــا در بــساط آســمان اختر بي) 4
  در اين بيت نقش كلمات مشخص شده به ترتيب كدام است؟ - 143

  » ماياد نگردد دل را هرگز به گرد توگر   ياد تو  بينفسآيد  از دل ما بر نمي«
  مفعولي، مفعولي، متممي، متممي) 2  نهادي، اضافي، اضافي، نهادي) 1
  مفعولي، اضافي، اضافي، متممي) 4  نهادي، مفعولي، متممي، نهادي) 3
ر فارسي پس از استيالي عرب در نخستين شع« در متن زير، به ترتيب چند تركيب وصفي و چند تركيب اضافي وجود دارد؟ -144

چون يعقوب بر خراسان غلبه كرد و مخالفان خود را برانداخت، شاعران سيستان او را به تازي . زمان يعقوب ليث سروده شده است
ي گفتن دبير رسايل او كه مردي اديب بود، شعر پارس. يعقوب چيزي از اشعار ايشان در نيافت. اشعاري گفتند و در بارگاه وي خواندند

  ».گرفت و پيش از او كسي شعر پارسي نگفته بود
  شش، ده) 4  پنج، نه) 3  پنج، هشت) 2  چهار، نه) 1
  در كدام بيت مفعول، اسم مشتق است؟ -145
  پديد آيد آن گه كه مس يا زرند    رندـزر اندودگان را به آتش ب) 1
  يازــــدلش بيش سوزد به داغ ن  چو درويش بيند توانگر به ناز) 2
  كه مر خويشتن را كنم بــختيار    نكردند در دست مـن اختيار )3
  خبر كن حريص جــــهانگرد را    قناعت توانگر كند مـــرد را) 4
  .حذف فعل به قرينه صورت گرفته است..........  بيت استثنايي ابيات به  در همه - 146
  شد، كوي رضا مسكن منغمگين نباشم كه با  قسمت اگر زهر اگر مل، بالين اگر خار اگر گل) 1
  اي روي تو الله زارم، وي موي تو سوسن مــن  بنشين چو گل در كنارم، تابشكفد گل ز خارم) 2
  خلد برين خارزاري، با ساحت گلشــن مـــن  ملك جهان تنگنايي، با عرصه هــمت مــــا) 3
   پيراهــن مـنبوي گل و سوسن آيد، از چاك  تا در دلم جا گرفتي، در سينه مــــأوا گرفتي) 4

  ي چهارم چند جزئي است؟ متن زير چند جمله است و جمله -147 
پيش . نويسي غرب آشنا كرد هاي ترجمه شده و پر ماجرا ذهن خوانندگان ايراني را تا حدود با هنر داستان ها و رمان خواندن داستان«

اين نوع . خواندند نامه، اسكندرنامه و اميرارسالن را مي هايي نظير رستم خواني خو گرفته بودند و قصه از اين مردم ايران با قصه
ها و بزرگداشت  ها، جوانمردي هاي عاميانه كه هدفي جز سرگرم كردن خوانندگان خود نداشتند، در واقع براي ستايش خوبي قصه

هاي طبقات محروم جامعه  بعد از مشروطه، نويسندگان در آثار خود به مسايل اجتماعي و رنج. خصايل نيك به وجود آمده بودند
  ».عدالتي به جدال پرداختند پرداختند و با زور و بي

  هشت، چهار جزئي گذرا به متمم و مسند) 2  هشت، سه جزئي گذرا به متمم) 1
  هفت، سه جزئي گذرا به مفعول) 4  هفت، چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم) 3
  يت با ديگر ابيات تفاوت دارد؟در پايان مصراع دوم كدام ب» را«كاربرد دستوري  - 148
  من كه پروردم به آب چشم، ريحان تو را  ات؟ـــتفــيم الــم بر راه نســــچون نباشم چش) 1
  مي فشاني گر نشيند گرد بر دامان تو را  چون به زير خاك خواهي خفت، كز بس سركشي) 2
   اگر دندان تو رادل مخور، افتاد در پيري  ندــنگ رهــــلب ســـهمرهان سست در راه ط) 3
  ها بشكفد از چهره خندان تو را تا چه گل  صبح زد از خنده رويي غوطه در خــون شـــفق) 4
  در آغاز كدام بيت با ابيات ديگر تفاوت دارد؟» تا«معني  - 149
  كز شاخ بدي كـــس نخورد بــار بهي  تا دل به غرور نفس شيطان نــــدهي) 1
  كاين منت خلق كاهش جــــان است  ز مـــنتتا بتـواني حــــذر كــــن ا) 2
  كه خدا را چو تو د ملك بسي جانورند  تا تطاول نپسندي و تكـــبر نــــكني) 3
  ور نه اين سلسله تا حشر مشوش باشد  تا تو سر حلقه سر رشته خود گم نكني) 4
  



 
 

 
 )19(  زبان فارسي

» .ماضي مهيا دارند و مؤونت ايام تعطيل وفا كنندحاكم اين سخن بپسنديد و اسباب معاش ياران فرمود تا به قاعده «: در عبارت -150
  ، چيست؟».مؤونت ايام تعطيل وفا كنند«: معني جمله

  .حق زحمات دوران جواني را به من برگردانند) 1
  .خرج روزهايي را كه مستمري پرداخت نشده بود، كامل بپردازند) 2
  .مانند گذشته ياري و كمك را دريغ نكنند و وفاي به عهد كنند) 3
  .در روزهاي تعطيل هم، دستمزد پرداخت كنند) 4
  ؟نداردكدام بيت با مفهوم مقابل خود، تناسب  - 151
  )تسليم محض(ر چه ساقي ما كرد عين الطاف است ــــكه ه  به درد و صاف تو را حكم نيست خوش در كش) 1
  )تواضع(زرگي ببرد ــــي بــــقبــــه دنيا و عــــــب  بزرگـــــي كه خــــود را به خــــردي شمرد) 2
  )عدم ظاهر بيني(ده زدند ـــقش پراكنـــــهمه چون آينه بر ن  محو يكتــــايي نقـــاش نگرديـــد كــــسي) 3
  )اهللا شدن فنا في(قرب شمع است آن كه خاكستر كند پروانه را   خواه آتش گوي و خواهي قرب معني واحد است) 4
  شود؟ استنباط ميمفهوم پاكبازي از كدام بيت  - 152
  شبهه و وسوســــه را زهــــــد و ورع نام مكن  از ريا پاك شو اي زاهد آلـــوده لــــباس) 1
  آن كسي آسان رود كاين شيشه در بارش نباشد  عشق و مستوري ز هم دورند و راه پاكبازي) 2
   اقدام رفــــتراه به جايي نبرد، هر كـــــه به  ما قدم از سر كنيم در طلــب دوســــتان) 3
  ايمن ز بـــــرگ ريــــــز بـــــود نو بهار ما  ز آزادگي چو سرو در اين بوســــتان سرا) 4
  مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات تفاوت دارد؟ - 153
  خواب ايام بهارم به خزان افتاده است  يش استــــواني بـــــام از عهد ج غفلت پيري) 1
  واي از اين عمر كه افسانه و رويا باشد  ه چون باد گذشتاين شكر خواب جواني است ك) 2
  چو گرد در قدم او دويدم و نرســيدم  جوانيم به سمند شتـــــاب مي شـــد و از پي) 3
  آه دريـــــغ آن زمــــن دلــــفروز  دور جواني بـــــشد از دســــــت مــــــــن) 4
  .اشاره به كرامات صوفيانه دارد.. ...........ي ابيات به استثناي بيت  همه -154
  كه ابدال در آب و آتش رونــــد  چرا اهل دعوي بدين ننــگرند) 1
  چو مردان كه بر خشك تر دامني  تو بر روي دريا قدم چـون زني) 2
  خيال است پنداشتن يا به خواب  بگسترد ســــجاده بر روي آب) 3
  ا هيچ نــيستبر عارفان جز خد  ره عقل جزء پيچ بر پيچ نيست) 4
   است؟نادرستبا توجه به كنايات به كار رفته در ابيات زير، مفهوم كنايي مشخص شده در كدام بيت در مقابل آن  -155
  )خانمان گدا و بي(اند  هفت اقليم فلك را به سر پا زده   سر كوي تـــو از اســـتغـــنانشينان ره) 1
  )سفر كردن( و تا ملك سليمان بروم ربندمرخت ب  دلم از وحشت زندان سكندر بگرفـــــت) 2
  )اخم كردن( خوش نيست روي دركشيدندل بردن و   گــــــويم هر چند خوشت نيايد اين مي) 3
  )فريب خوردن( با آن قدر و بابايي روي دستش خوردكه آدم   مباش ايمن ز اندرز حريف پر فن شيطان) 4

  



 
 

 
 )2( )ني و مهندسيدوره ف (2 و 1عمومي رياضيات

xeار مقد -156 dx
1 1
   ، كدام است؟0

1 (1  2( 
e

  
 
12 1  3 (e 2 1  4 (2  

 و به مركز مبدأ مختصات قرار دارند و رئوس يك مربع را تشكيل 4ره به شعاع  بر محيط دايz4 و z1 ،z2 ،z3فرض كنيد  - 157
  هاي زير، با بقيه فرق دارد؟ يك از عبارت در اين صورت مقدار كدام. دهند مي

1( z z z z  4 4 4 4
1 2 3 4    2 (z z z z  3 3 3 3

1 2 3 4  
3 (z z z z  2 2 2 2

1 2 3 4    4 (z z z z  1 2 3 4  
متر از سطح زمين آب   سانتي3متر را روي زمين قرار داده و درون آن تا ارتفاع   سانتي4ظرفي به شكل نيمكره با شعاع  - 158

  حجم آب داخل ظرف كدام است؟. ايم ريخته
1 (9  2 (18  3 (27  4 (64  

فرض كنيد  - 159 
xe x

f x

x

     
 
 

11
1 0

0 0

  صحيح است؟در اين صورت كدام گزينه .  باشد

1(  f x در x   )2  .، فقط پيوستگي چپ دارد0 f x در x    .پذير نيست ، پيوسته است ولي مشتق0
3(  f x در x  ) 4  .پذير است ، مشتق0 f x در x    .، فقط پيوستگي راست دارد0

اگر  -160 sin x
I dx

x




     همگراست؟I هاي زير  و  باشد، به ازاي كدام 20

1 (   
1 1
2 4  2 (    

12 2  3 (   
12 2  4 (    

1 3
2 4  

حاصل  -161
cosh x

x

sinh x
lim

sinh x





 
  

3 21
   ، كدام است؟1

1 (e6  2 (e1  3 (e2  4 (e3  
  ، مقدار ماكزيمم مساحت كدام است؟4 و 2هاي محيط بر مستطيلي مفروض با اضالع  در ميان تمام مستطيل -162
1 (13  2 (16  3 (17  4 (18  

مقدار  -163 
  

n

n
n n









0

1
2 1 3

  ، كدام است؟

1 (
6  2 (3 3  3 (3  4 (  3

6  

sinمقدار  - 164 x cos x
dx

sin x cos x

 
 20

5 7
2   ، كدام است؟3

1( ln
 13 1 3

62 31 2  2 (ln
 31 1 3

13 13 2  3 (ln
 31 1 3

26 13 2  4 (ln
 13 1 3

31 31 2  

fفرض كنيد  -165 : 2  با مشتقات جزئي پيوسته و    f u,v g x, yكه در آن :  باشدu x y

v x y

  


 

2

2
3

3
 و همچنين 

 uf , 5 13  و 5 vf , 5 13 در اين صورت مقدار .  است10   x yg , g ,1 2 1    كدام است؟2
1 (145  2 (150  3 (160  4 (165  

فرض كنيد  - 166   xf x sin x t dt 
1 2
 مقدار   باشد،0 f  كدام است؟   

1( 
3
2  2 (

2
4  3 (

2
2  4 (

3
4  



 
 

 
 )3( )ني و مهندسيدوره ف (2 و 1عمومي رياضيات

x رويه Wفرض كنيد  -167 y z

z

   




2 2 8 1
0

n با Wگرا روي   و قائم واحد برون
محدود به اگر حجم ناحيه.  نمايش داده شود W و 

y و V برابر 3 در xyصفحه  z x zF e ,e , z x y      
 

2 2 2 2 2 24 2
 باشد، آنگاه مقدار 

W

F.nds
 كدام است؟   

1 (V  4  2 (V  2  3 (V



92 2  4 (V



72 2  

xيك از بردارهاي زير، بر منحني فصل مشترك دو رويه  كدام -168 cos y z , x sin y z     3 3 2 22 4  در نقطه 2 , ,1 1 
  مماس است؟

1 ( , ,1 2 2  2 ( , ,1 2 2  3(  , ,1 2 2  4 ( , ,1 2 2  
xمساحت بخشي از رويه  -169 y z a  2 2 2 x كه توسط استوانه 2 y ax 2   شود، كدام است؟  بريده مي2
1 ( a  34 1  2 ( a  32 2  3 ( a  3 2 1  4 ( a  32 1  
مقدار  - 170    

W

I x y z y z z dv     
2 2 22 3  به صورت W، كدام است در صورتي كه ناحيه 5

   x y z y z z     2 2 22 3 5   .، باشد1
1 (2

5  2( 2
15  3( 4

3  4 (4
15  

مقدار  -171   
C

I y sin x dx x cos y dy      7 99 7 كه در آن C منحني بسته x y 8 8  در جهت مثلثاتي 1

  باشد، كدام است؟ مي
1 (

8  2 (
4  3 (0  4 (2  

فرض كنيد  -172 f x, y,z x yz zx y z     23 2 2  در نقاط واقع بر فصل مشترك دو رويه f باشد، ماكزيمم مقدار 5
x y z , x y z     22 3 3 8    ، كدام است؟3

1 (54
4  2 (13  3 (57

4  4 (59
4  

اگر  -173 f x, yمقدار . پذير باشد  تابعي انتگرال x x
x

I f x, y dydx


  
2 22

2
1

   با كدام عبارت زير برابر است؟

1 ( 
y

y
f x, y dxdy

 

 
21 1 1

0 2
  2 ( 

y

y
f x, y dxdy

 

 
22 1 1

0 2
  

3 ( 
y

y
f x, y dxdy

 

 
21 1 1

0 2
  4 ( 

y

y
f x, y dxdy

 

 
22 1 1

0 2
  

  

مقدار  - 174
x xe e

I dx
x

   
2 6

   ، كدام است؟0

1( ln
1
3  2 (ln2  3 (ln3  4 (ln

1
2  

و ........ ...... به ترتيب J و Iهاي ناسره  در اين صورت انتگرال.  حول مبدأ مختصات باشدRاي به شعاع   كرهSفرض كنيد  - 175
  .هستند............... 

      S , , S , ,

ln x y zdxdydz
I , J dxdydz

x y z
x y z ln x y z 

 
 

 
   

 
2 2 2

2 2 232 2 2 2 2 23000 000
  

   همگرا-واگرا ) 4   همگرا-همگرا ) 3   واگرا-همگرا ) 2   واگرا-واگرا ) 1

 در آن بازه، xكدام بازه، داراي اين خاصيت است، كه براي هر  -176 n
n

n

x

n







 11

3 5
3

   همگراست؟

1( ,   
42 3  2 (,    

8 2
3 3  3 (,   

42 3  4 (,   
 

8 2
3 3  



 
 

 
 )4( )ني و مهندسيدوره ف (2 و 1عمومي رياضيات

1داخل اين ظرف با سرعت ثابت .  متر است2 متر و ارتفاع 2 و 1هاي  ظرفي مطابق شكل زير، با شعاع قاعده -177
 مترمكعب بر 5

   متر است، سرعت افزايش ارتفاع سطح آب، كدام است؟1اني كه ارتفاع سطح آب از قاعده ظرف زم. ريزيم ثانيه آب مي
1 (


4
5  2 (


2

45  

3 (

4

45  4 (

4
9  

  
  
  
  

zفرض كنيد  -178 cos isin
  1391 z، مقدار  باشد1391

z
z




1392
27841

  ، كدام است؟

1 (
cos 

1
13922 1391

  2 (
cos 

1
27841 2 1391

  3 (
cos 

1
27841 1391

  4 (
cos 

1
1392
1391

  

xeاگر مقدار  -179 dx
  

2
0  باشد، مقدار 2 x x

e dx
  


24 2 5

  ام است؟ كد

1( e



19
4  2 (e




19
44  3 (e




19
42  4 (e


19
4

2  

xفرض كنيد براي هر  -180   داريم 0 f x   و به عالوه 0 f x dx
 0 ر اين صورت  د2 f x

dx
cosh x


0:   

  . است2همگراست و مقدار آن بيشتر يا مساوي با ) 2  . است2همگراست و مقدار آن كمتر يا مساوي با ) 1
  . استواگرا به ) 4    . استواگرا به ) 3
uفرض كنيد  -181 x y 2 v و 2 xy w و 2 x y y 2 به عالوه فرض كنيد  . 2 f u,v,w u v w 3 در اين صورت مقدار  : 2
f
x



 در نقطه    x, y ,  و لذا 11   u,v, w , , 2 2    كدام است؟0
1 (16  2 (32  3 (64  4 (128  
اندازه طول قوس منحني  -182   tx t e cos t sin t  و    ty t e cos t sin t  در صفحه xy براي t 0   ، كدام است؟1
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