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آزمون ورودي اپهي دهم

نم
لت
دمارس دوره دوم استعداداهي ردخشان و وهن دو ي
رسارس كشور ردسال

نام و نام خانوادگي :

تح
ص
يل

ي 8991-99

دفترچه شماره يك :هوش و استعداد تحليلي

تاريخ برگزاري آزمون3131/31/13 :
ساعت برگزاري 3:33 :صبح
تعداد صفحات دفترچه 1 :صفحه
تعداد پرسشهاي دفترچه 31 :سوال (رديف  3تا ) 31
مدت پاسخگويي به پرسشها 31 :دقيقه

تذكر مهم :به ازاي هرپاسخ صحيح »3« ،نمره مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط »1« ،نمره منفي براي داوطلب درنظر گرفته ميشود.
براي پرسشهاي بدون پاسخ ،نمره اي درنظر گرفته نميشود.
چنانچه داوطلب درهر پرسش بيش از يك گزينه را عالمت زده باشد »1« ،نمره منفي براي او درنظر گرفته ميشود.

چاپ،تكثير و هرگونه استفاده ديگر از محتواي اين دفترچه ،صرفاً درصورت اخذ موافقت وزارت آموزش و پرورش مجاز خواهد بود.
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 -3الف) سواالت هوش و استعداد تحليلي :پاسخ صحيح پرسشهاي زير را ازميان جوابهاي پيشنهادشده انتخاب كنيد
و شماره آن را در پاسخبرگ ،از رديف « »3تا « »31عالمت بزنيد.
-2
 -3 -1رابطه نانوا با خوردن ،همانند رابطه .......
 )1 -4جراح با بيهوشي

 )2 -5نويسنده با خواندن

 )3 -6باغبان با آبياري

 )4 -7پليس با اجراي قانون
-8

-3
 -2عبارت «هركه بامش بيش برفش بيشتر» با كدام گزينه ارتباط معنايي بيشتري دارد؟
 )1دردسر روزگار قسمت هرکس بود

هرکه توانگر بود دردسرش بيشتر

 )2نگفتم رنده بسياري نيايد

رياضت بگذرد ،سختي سرآيد

 )3گويند سنگ لعل شود در مقابل صبر

آري شود وليك به خونجگر شود

 )4مخندان اي نوجوان زنهار بر موي سفيد ما

که اين برف پريشان سير بر هر بام ميبارد

 -1عبارات زير را به طور منطقي مرتب كنيد.
الف) امروزه ستارهشناسان ابزار و آالت زيادي را مورد استفاده قرار ميدهند تا سيارات و اجرام آسماني را مطالعه کنند.
ب) اخيراً هم براي آموختن درباره اشيايي که دورتر هستند ،از تلسكوپهاي راديويي و انرژي ساطعشده از اشياي فضايي بهره
ميگيرند.
ج) برخي از اين ابزارها ،تلسكوپهاي عظيمي هستند که تصاويري نزديك ،از اشياي فضايي در اختيار فضانوردان قرار ميدهند.
د) اين تلسكوپها به ستارهشناسان کمك ميکنند تا درباره اشيايي که نسبتاً به زمين نزديك هستند مثل خورشيد ،سياره و
ستارههاي دنبالهدار مطالعه کنند.
 )1الف ج ب د

 )2ج د ب الف

 )3الف ج د ب

 )4ب د الف ج

 -4مورچهخوارها مورچه نيستند و از خانواده پستانداراناند .مورچهخوارها از مورچهها بزرگترند و گوشهاي بلندتري
دارند .نوزادان مورچه هنگام تولد برهنه و درمانده هستند؛ اما بچههاي مورچهخوارها از يك اليه خزه پوشيده شدهاند
و از محيط اطراف خود آگاه هستند .مورچهخوارها و مورچهها در همه موارد زير باهم در تضاد هستند بهجز:
 )1 -1اندازهشان

 )2 -2رنگ بدنشان

 )3 -3نوزادان تازه متولدشده

 )4 -4گونه جانوري
صفحه 2

آزمون ورودي پايه دهم مدارس دوره دوم استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي سراسر كشور درسال تحصيلي 3131-33

forum.konkur.in

www.konkur.in

-6

-5

*متن زير را بخوانيد و براساس آن ،سواالت  1تا  7را پاسخ دهيد.
تاريخ نخستين لوحهها به خط ميخي که در ناحيه بينالنهرين کشفشدهاند به سه تا پنج هزار سال پيش از ميالد ميرسد.
براي نوشتن مطلبي به خط ميخي يا آن را با فشار نوک قلم فلزي بر روي گل رسي مينگاشتند و يا بر روي سنگ ،برنز ،مس،
طال يا نقره حك ميکردند .صدها هزار لوحه به خط ميخي از گلرس در دست است که اسنادي به زبانهاي گوناگون ،از جمله
سومري ،اکدي ،بابلي ،هيتي و فارسي باستان ،بر آنها نقش بسته است .خط ميخي تا حدود  666سال قبل از ميالد رواج
داشت.
دومين خط دوران باستان خط مصري است که سه نوع از آن به نامهاي هيروگليفي ،کاهني و همگاني شهرت دارد و تقريباً
به قدمت خط ناحيه بينالنهرين است .تاريخ قديميترين آثار اين خط به حدود  3666سال قبل ميالد ميرسد .گرچه در آغاز
هزاره سوم قبل از ميالد ،خط هيروگليفي نظام پيشرفتهاي بود و احتماالً قرنها پيش از آن تاريخ ،مورد استفاده بوده است.
بااينحال دانشمندان عقيده دارند که نظام خطي بينالنهرين از قدمت بيشتري برخوردار است .خط اصيل هيروگليفي نظام
خطي نوشتههاي يادگاري بود ،به اين معني که آن را براي نوشتن بر روي يادبودهاي سنگي و گورها بهکار ميبردند ،هرچند
که گاهي هم از آن براي نوشتن بر روي پاپيروس و پارچه استفاده مي شد .خط کاهني براي مقاصد مذهبي بهکار ميرفت و
خط همگاني ،خط رايج روزمره بود.
 -1كداميك از موارد زير از كاربردهاي خط هيروگليفي است؟
 )1تهيه لوحههايي از گل رس

 )2تهيه لوحههاي سنگ گور

 )3ثبت مطالب تاريخي

 )4حكاکي بر روي فلزات

 -6تفاوت عمده خط هيروگليفي با خط كاهني چه بود؟
 )1مكاتبات اداري بيشتر به خط هيروگليفي انجام ميشد تا خط کاهني.
 )2خط هيروگليفي رايجتر از خط کاهني بود.
 )3خط کاهني بيشتر از خط هيروگليفي بر روي کاغذ پاپيروس نوشته ميشد.
 )4خط کاهني بيشتر از خط هيروگليفي براي نوشتن متون ديني به کار ميرفت.

 -7كداميك از اظهارات زير درباره خط ميخي درست است؟
 )1در بابل و سومر نيز آثاري به اين خط به دست آمده است.
 )2قدمت آن از خط کاهني کمتر است.
 )3بيشتر بر روي پاپيروس نوشته ميشد.
 )4پيدايش آن به حدود هزاره اول قبل از ميالد برميگردد.
صفحه 3
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 -3كدام شکل رابطه بين اشکال را كامل ميكند؟
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صفحه 4
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 -33كدام شکل با بقيه متفاوت است؟

)2

)1

)4

)3

 -32در سمت چپ  ،ورقهاي تا خورده و در آن سوراخ هايي ايجاد شده ،نشان داده شده است .مشخص كنيد بعد از
بازكردن كامل صفحه ،با كدام شکل مواجه خواهيم شد.

)2

)1

)3

)4

 -31اگر شکل گسترده سمت چپ را جمع كنيم .كدام گزينه درست است؟

)1

)2

)4

)3

 -34در يك كارگاه پارچهبافي  23نفر كارگر كار ميكنند .آيا بر اساس يك يا دو جمله زير ميتوان ميزان توليد روزانه
پارچه را در اين كارگاه محاسبه كرد؟
( )3مزد روزانه هر كارگر بهطور متوسط  3233تومان است.
( )2به هر كارگر در برابر توليد هر  1متر پارچه  233تومان مزد پرداخت ميشود.
 )1تنها با جمله ()1

 )2تنها با جمله ()2

 )3با استفاده از هر دو جمله ( )1و ( )2باهم

 )4با هيچکدام

 -31محمد هفتهاي  23هزار تومان دريافت ميكند ،محمد دو برابر علي قبل از اينکه علي درآمدش دو برابر شود به
دست ميآورد ،علي هر هفته چه هزارتومان كار ميكند؟
 46 )1هزار تومان

 26 )2هزار تومان

 16 )3هزار تومان

 5 )4هزار تومان
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محممد احمدبیکی –  – 09359766268پاسخنامه استعداد تحلیلی آزمون تیزوهوشان نهم به دهم سال 1398

به نام خدا
 -1جواب گزینه 2
سوال :نانوا چیزی را تولید میکند که میتوان خورد.
گزینه :1جراح بیهوش میکند.
گزینه :2نویسنده چیزی را تولید میکند که میتوان خواند.
گزینه :3باغبان آبیاری میکند.
گزینه :4پلیس قانون را اجرا میکند.
حالت استفاده شده در صورت سوال ،فقط در گزینه  2دیده میشود ،در گزینههای دیگر کار هر شغل نوشته شده،
اما در صورت سوال و گزینه درست نتیجۀ شغلها مدنظر بوده است.
سطح دشواری سوال :متوسط

 -2جواب گزینۀ 1
سوال :هرکسی که دارایی بیشتری دارد ،دردسر و زحمت بیشتری نیز خواهد داشت ،به طور مثال کسی که خانۀ
بزرگی دارد ،قطعا این خانه دارای پشت بام بزرگی نیز خواهد بود ،پس اگر برف ببارد ،صحب این خانه کار بسیار
سختی خواهد داشت.
گزینه :1همه در این روزگار و زمانه زحمت و دردسر دارند ،اما هرکسی که توانگر است و پول بیشتری دارد ،دارای
زحمت و دردسر بیشتری خواهد بود ،این مفهوم دقیقا در صورت سوال نیز آمده است پس این گزینه با بیت صورت
سوال ارتباط معنایی دارد.
گزینه :2سختیها در نهایت به پایان میرسد و کارها در نهایت آسان میشود( .این بیت از سعدی است)
گزینه :3با صبر کارها آسان میشود و سختیها به پایان میرسند ولی صبری که خودش با خون جگر و سختیهای
بسیار همراه است و انگار سختیها هیچوقت به پایان نمیرسند( .این بیت از حافظ است)
گزینه :4این بیت از زبان انسانی پیر به نوجوانی گفته میشود و میگوید پیری اتفاقی است که درنهایت برای همه
میافتد و همه روزی پیر خواهد شد .سفیدی مو در این بیت به برف تشبیه شده است و این مسأله ارتباطی با برفی
که در صورت سوال به آن اشاره شده ندارد( .این بیت از صائب تبریزی است و واژۀ مخندان به اشتباه نوشته شده
و درست آن مخند است)
سطح دشواری سوال :متوسط
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 -3جواب گزینۀ 3
برای حل این سوال ابتدا موضوعی که در هر عبارت به در مورد آن صحبت شده و کلمات کلیدی آن را مشخص
میکنیم.
الف) ابزار و مورد استفاده آنها
ب) اخیرا هم (که نشان میدهد نباید جملۀ اول باشد) – تلسکوپهایی دیگر(پس قبل از این عبارت باید در مورد
تلسکوپ صحبت شده باشد)
ج) برخی از این ابزار(پس باید قبل از این عبارت در مورد ابزار صحبت شده باشد – ).تلسکوپ
د) این تلسکوپ (پس باید قبل از این عبارت در مورد تلسکوپ صحبت شده باشد)
با توجه به جمالت باال حاال میتوانیم آنها را مرتب کنیم که به این صورت قرار میگیرند.
الف) ابزار و مورد استفاده آنها
ج) برخی از این ابزار(پس باید قبل از این عبارت در مورد ابزار صحبت شده باشد – ).تلسکوپ
د) این تلسکوپ (پس باید قبل از این عبارت در مورد تلسکوپ صحبت شده باشد)
ب) اخیرا هم (که نشان میدهد نباید جملۀ اول باشد) – تلسکوپهایی دیگر(پس قبل از این عبارت باید در مورد
تلسکوپ صحبت شده باشد)
الف) امروزه ستارهشناسان ابزار و آالت زیادی را مورد استفاده قرار میدهند تا سیارات و اجرام آسمانی را مطالعه
کنند.
ج) برخی از این ابزارها ،تلسکوپهای عظیمی هستند که تصاویری نزدیک ،از اشیای فضایی در اختیار فضانوردان
قرار میدهند.
د)این تلسکوپها به شتارهشناسان کمک میکنند تا دربارۀ اشیایی که نسبتا به زمین نزدیک هستند مثل خورشید،
سیاره و ستارههای دنبالهدار مطالعه کنند.
ب) اخیرا هم برای آموختن دربارۀ اشیایی که دورتر هستند ،از تلسکوپهای رادیویی و انرژی ساطع شده از اشیای
فضایی بهره میگیرند.
سطح دشواری سوال :متوسط
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 -4جواب گزینه 2
گزینه :1در مورد اندازه :مورچهخوارها از مورچهها بزرگترند.
در این جمله به وضوح در مورد تضاد اندازه این دو گونه صحبت شده است.
گزینه :3در مورد نوازدان تازه متولد شده :نوزادان مورچه هنگام تولد برهنه و درمانده هستند؛ اما بچههای
مورچهخوارها از یک الیه خزه پوشیده شدهاند و از محیط اطراف خود آگاه هستند.
در این جمله نیز در مورد توانایی و نوع پوشش و آگاهی نوزادان تازه متولد شده در این دو گونه و تضاد بین آنها
صحبت شده است.
گزینه  :4در مورد گونه جانوری :مورچهخوارها مورچه نیستند و از خانواده پستانداراناند.
در این جمله نیز مشخص میشود که گونه این دو جانور کامال متفاوت هستند.
سطح دشواری سوال :ساده

 -5جواب گزینه 3
گزینه :1تهیه لوحههایی از گل رس :در خط سوم بند اول اشاره شده که این مورد مربوط به خط میخی است.
گزینه :2تهیه لوحههای سنگ گور :در خط پنجم از بند دوم نوشته شده که از خط هیروگلیفی برای نوشتن بر
روی یادبودهای سنگی و گورها استفاده شده که کلمه «و» نشان میدهد اینها دو کاربرد متفاوت هستند ،و
صحبتی از سنگ گور نشده است پس این گزینه نمیتواند درست باشد.
گزینه :3ثبت مطالب تاریخی :در خط پنجم از بند دوم اشاره شده است که خط اصیل هیروگلیفی نظام خطی
نوشتههای یادگاری است .نوشتههای یادگاری همان مطالب تاریخی هستند.
گزینه :4حکاکی بر روی فلزات :در خط دوم و سوم از بند اول اشاره شده است که بر روی مس ،طال یا نقره که از
فلزات هستند با خط میخی مطالبی را حک میکردند ،پس این مورد هم از کاربردهای خط میخی است و نه خط
هیروگلیفی.
سطح دشواری سوال :سخت
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 -6جواب گزینه4
گزینه :1در متن هیچ صحبتی در مورد مکاتبات اداری نشده  ،اما اگر بخواهیم مکاتبات اداری را جزء کارهای
روزمره به حساب بیاوریم باید مربوط به خط همگانی باشد ،پس نمیتوان خط کاهنی و هیروگلیفی را در این باره
مقایسه کرد.
گزینه :2خط رایج خط همگانی بوده و مقایسه دیگری در متن در مورد رایج بودن بین دو خط هیروگلیفی و کاهنی
انجام نشده است اما با توجه به اینکه بیشتر استفاده از خط هیروگلیفی بر روی سنگها بوده است ،به دلیل سختی
اینکار استفاده از این خط نمیتوانسته چندان رایج باشد.
گزینه :3در متن نوشته است که گاهی خط هیروگلیفی بر روی پاچیروس نوشته شده است ،اما در مورد ارتباط
خط کاهنی و کاغذ پاپیروس اطالعاتی به ما نداده است ،پس در این مورد هم نمیتوانیم بگوییم با عبارت درستی
روبرو هستیم.
گزینه :4در خط ششم از بند دوم دقیقا اشاره شده است که خط کاهنی برای مقاصد مذهبی به کار میرفته است،
پس میتوان با اطمینان گفت که برای نوشتن متون دینی بیشتر از خط کاهنی استفاده میشده است و استفاده
از خط کاهنی برای نوشتن متون دینی بیشتر از خط هیروگلیفی بوده است.
سطح دشواری سوال :متوسط

 -7جواب گزینه1
گزینه :1چون اسنادی از خط میخی به زبانهای سومری و بابلی پیدا شده است پس این آثار مربوط به این دو
سرزمین بوده است( .خط چهارم از بند اول)
گزینه :2خط میخی مربوط به  3تا  5هزارسال پیش از میالد است ولی خط کاهنی به  3هزار سال قبل از میالد
برمیگردد پس میتوان نتیجه گرفت خط میخی حدود 2هزار سال قبل از پیدایش خط کاهنی مورد استفاده قرار
میگرفته و قدیمیتر است.
گزینه :3خط میخی بر روی گل رسی ،سنگ ،برنز ،مس ،طال یه نقره حک میشد و در این بین اثری از پاپیروس
دیده نمیشود( .خط دوم و سوم از بند اول)
گزینه :4پیدایش خط میخی به  3تا  5هزارسال قبل از میالد برمیگردد( .خط اول از بند اول)
سطح دشواری سوال :متوسط
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 -8جواب گزینه 4
در اینجا ما با دو دسته  4تایی از اعداد روبرو هستیم  ،باید با توجه به اتفاقاتی که در دستۀ اول میافتد عدد آخر
دستۀ دوم را پیدا کنیم.
( )80با  9جمع میشود = ( )89منهای  8میشود = ( )81تقسیم بر  9میشود = ()9
( )17با  9جمع میشود = ( )26منهای  8میشود = ( )18تقسیم بر  9میشود = (؟)
پس به جای عالمت سوال باید عدد ( )2را قرار دهیم.
سطح دشواری سوال :سخت

 -9جواب گزینه 2
در این شکل با دو دسته متفاوت از تصویرها روبرو هستیم .در شکل سمت چپ یک خط در میانه تصویر کشیده
شده است ،این خط باعث شده تا قسمت باالیی تصویر از بین برود ،پس در شکل سمت راستی هم این خط دقیقا
همین اتفاق را رقم میزند پس جواب ما نمیتواند گزینه 1باشد ،چون گزینه  1قسمت باالی تصویر را به ما نشان
میدهد ،پس جواب را باید از بین سه گزینه دیگر انتخاب کنیم .در گزینه  4قسمت پایینی تصویر را بدون هیچ
تغییری به ما نشان میدهد ،اما در الگوی سمت چپ ما میبینیم که شکل دچار تغییر شده است ،پس گزینه 4
هم نمیتواند جواب باشد .گزینه  2نیز قرینهۀ شکل را نشان میدهد با توجه به الگوی سمت چپ این گزینه نیز
نادرست است و تنها گزینه  2باقی میماند همانطور که مشخص است در این گزینه نیز همانند الگوی سمت چپ
شکل قسمت پایینی دوران یافته است.
سطح دشواری سوال :سخت
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 -10جواب گزینه2
برای حل این سوال باید به دو موضوع توجه کرد مورد اول شکلی است که به عنوان رابط دو شکل دیگر در مرکز
قرار گرفته است یعنی شکلی که در هر خانه با هر دو شکل دیگر ارتباط دارد و مورد دوم محل قرارگیری آن دو
شکل است .پس ابتدا شکل وسط را پیدا میکنیم .به جدول زیر توجه کنید.

؟
همانطوری که از شکل پیداست شکلها نسبت به خط نارنجی دارای تقارن هستند ،که به این ترتیب باید به جای
عالمت سوال دایره قرار بگیرد ،پس گزینههای  3و  4نمیتوانند جواب این سوال باشند.
و اما حاال نوبت بررسی نحوه قرارگیری دو شکل دیگر یعنی مربع و مثلثی است که باید به این دایره وصل شوند.
برای این قسمت دو حالت در کنار هم و یا روبروی هم را در نظر میگیریم ،روبرو حالتی است که هرکدام دقیقا در
دوسمت شکل قرارگرفته باشند و حالتی به جز این را حالت کنار هم به حساب میآوریم.
روبرو

کنار
روبرو

کنار
؟

روبرو

کنار
روبرو
کنار

در این قسمت هم دقیقا همانند قسمت قبلی عمل میکنیم ،یعنی باز هم تقارن را نسبت به خط نارنجی درنظر
میگیریم که با توجه به این موضوع به جای عالمت سوال باید کنار را قرار دهیم پس مثلث و مربع باید در کنار
هم به دایره وصل شده باشند ،در گزینه  1این دوشکل روبروی هم قرارگرفتهاند اما در گزینه 2این دوشکل در کنار
هم هستند ،پس جواب این سوال گزینه  2خواهد بود.
سطح دشواری سوال :سخت
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 -11جواب گزینه 1
در گزینههای  2و3و 4یک مربع زیرخط قرارگرفته و دیگری روی خط و در واقع هر کدام از آنها در یک سمت
خط قرار گرفتهاند(درجهت مخالف یکدیگر) ،اما در گزینه  1هردو مربع باالی خط قرارگرفتهاند .پس جواب گزینه
 1است.
سطح دشواری سوال :آسان

 -12جواب گزینه4
در شکل نهایی(چهارمی)  2سوراخ ایجاد شده است یک سوراخ در سمت بال و چپ و دیگری در پایین و راست،
سوراخ باالیی فقط از یک الیه عبور میکند ،اما سوراخ پایینی از دو الیه عبور میکند ،پس سوراخ پایینی در صورت
باز شدن کاغذ تبدیل به دوسوراخ میشود ،پس در نهایت باید سه سوراخ داشته باشیم ،پس گزینه 3قطعا نادرست
است .در گزینه  1سوراخ سمت پایین و چپ در جای اشتباهی کشیده شده است ،همانطور که در شکل چهارم
مشخص است ،آن قسمت(پایین و چپ) هیچ سوراخی ندارد پس این گزینه نیز نادرست است .در گزینه  2نیز دو
سراخ سمت راست و پایین باید در یک ارتفاع نسبت به هم قرار گرفته باشند ،چرا که کاغذ مستقیم تا شده است
و کج نشده بوده است ،پس گزینه  2نیز اشتباه است و تنها در گزینه  4طرز صحیح قرارگیری سوراخها نشان داده
شده است.
سطح دشواری سوال :آسان
 -13جواب گزینه 4
در این مکعب وجه باالیی به دوقسمت تقسیم شده است ،که در یک قسمت دایرهای کشیده شده و قسمت دیگر
خالی است ،در وجوه کناری نیز فقط در یکی از آنها دایره وجود دارد ،اگر دقت کنیم خواهیم دید که اگر بخواهیم
از وجه کناری که در آن دایره وجود دارد به وجه باالیی حرکت کنیم به قسمت بدون دایره از وجه باالیی میرسیم،
پس باید گزینهها را بررسی کنیم و گزینهای را انتخاب کنیم که در آن از وجه دایرهدار به قسمت بدون دایره وجه
باالیی برسیم.
در گزینههای1و 2و  3باالی وجه کناری دایرهدار ،قسمت دایرهدار وجه باالیی قرارگرفته است که این مخالف
مطلبی است که بیان کردیم و تنها در گزینه  4است که از وجه کناری دایرهدار به قسمت بدون دایره وجه باالیی
میرسیم.
سطح دشواری سوال :متوسط

forum.konkur.in

www.konkur.in
محممد احمدبیکی –  – 09359766268پاسخنامه استعداد تحلیلی آزمون تیزوهوشان نهم به دهم سال 1398

 -14جواب گزینه3
برای یافتن سوال حالتهای مختلف را درنظر میگیریم.
ابتدا فرض میکنیم تنها با عبارت اول بخواهیم جواب سوال یعنی میزان تولید روزانه پارچه در کارگاه را پیدا کنیم،
در این صورت اطالعات ما به شرح زیر است:
 20نفر کارگر – مزد روزانه هر کارگر  1200تومان  :با اطالعاتی که داریم میتوانیم نتیجه بگیریم که در هر روز
مسئول کارگاه  24000تومان به مجموع کارگران دستمزد پرداخت میکند ،اما میزان تولید پارچه کارگاه مشخص
نمیشود .پس با عبارت اولی به تنهایی نمیتوان جواب مسئله را پیدا کرد.
20 × 1200 = 24000
حاال نوبت عبارت دوم است در این صورت اطالعات ما به این شرح است:
 20نفر کارگر – هر کارگر با تولید  3متر پارچه  200تومان دستمزد دریافت میکند .این اطالعات به ما هیچ
کمکی نمیکنند ،پس نمیتوانیم هیچ نتیجهای از آن بگیریم.
حالت آخر زمانی است که از همۀ اطالعات مسأله استفاده کنیم در این صورت میدانیم:
 20نفر کارگر – مزد روزانه هر کارگر  1200تومان  -هر کارگر با تولید  3متر پارچه  200تومان دستمزد دریافت
میکند :از آنجایی که هر کارگر روزانه  1200تومان دریافت میکند پس در واقع میتواند با جدول نسبت تناسب
زیر میزان تولید روزانه هر کارگر را به دست آوریم.
؟ متر

 3متر

 1200تومان

 200تومان

 200در  5ضرب شده پس  3متر هم باید در  6ضرب شود ،پس هرکارگر روزانه  18متر پارچه تولید میکند و از
آنجایی که این کارگاه  20کارگر دارد در مجموع میزان تولید کارگاه هر روز  360متر پارچه خواهد بود.
20 × 18 = 360
پس توانستیم با استفاده از هر دوجمله جواب سوال را به دست آوریم.
سطح دشواری سوال :متوسط
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 -15جواب گزینه2
باید این جدول را مرحله به مرحله پر کنیم.
محمد

علی

درآمد االن

-

-

درآمد قبل

-

-

در سوال نوشته شده که درآمد محمد  20هزار تومان است پس در قسمت درآمد االن محمد 20هزار را قرار
میدهیم.
محمد

علی

درآمد االن

20هزار

-

درآمد قبل

-

-

محمد دوبرابر علی درآمد دارد البته دوبرابر درآمد قبلی علی پس درآمد قبلی علی 10هزارتومان بوده است.
محمد

علی

درآمد االن

20هزار

-

درآمد قبل

-

10هزار

اما درآمد علی االن دوبرابر شده است پس درآمد االن علی میشود 20هزارتومان(.گزینه)2
محمد

علی

درآمد االن

20هزار

20هزار

درآمد قبل

-

10هزار

سطح دشواری سوال :متوسط
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