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 متن اول: 

 پاسخ است.    "ب"گزینه  -1

 تنها جایی از متن که به پزشکی سنتی اشاره دارد انتهای پاراگراف دوم هست:  

  یمبتن  ی به پزشک  یسنت  یدهندگان مراقبت از پزشکعادات ارائه  رییقابل اعتماد است، تغ  ی کاوداده  چ یباشد که نتا  نیو اگر فرض بر ا»

 « در اینجا تنها اشاره شد که دشوار است، حساسیت بیان نشد. است اردشوبر شواهد، 

 گزینه الف پاسخ نیست؛ با توجه به این عبارت از پاراگراف اول:  

از    یحت» از تحلیل  ،ستین  یا  هفهم حر  اد یز  ی سیدر آمار با برنامه نو  که  یگرلیتحلبا استفاده  عمیق داده ها    صنعت سالمت را 

 «.ها بپردازداستخراج دانش از داده ندیفرا  تیریساخته و به مدمند رهبه

 گزینه ج پاسخ نیست؛ با توجه به پاراگراف سوم:

داروها و حل رتبه  یعوارض جانب  یینوع درمان، شناسا  نییتع  ص،ی به تشخ  توانیدر حوزه سالمت م  یکاوداده   یاز جمله کاربردها»

  ی کاوداده  یهاکیتکن  با  ماریب  یبه پرونده ها  افتهیعوامل خطر اختصاص    یکدها  اگرها اشاره کرد. به عنوان مثال    مارستانیب  یندب

مورد استفاده قرار   یهامارستانیب  ی در رتبه بند  تیفیک  یهاشاخص  نییگردد که با تع  ی منته  ییهابه گزارشتواند  یم،  همراه شود

 «.ردیگ

 گزینه د پاسخ نیست؛ با توجه به پاراگراف دوم: 

از   یا  شرفتهیکل پ شعلم    نیخام است، در واقع ا  ی هااز داده  ناشناخته  یالگوها  و  د یبه دنبال استخراج اطالعات مف  یعلم داده کاو»

الگوها، روندها و قواعد    دیاز طرف کاربر، به تول  الزام به طرح سئوال  نبدوفعال،    ریغ   یپرس و جو  یاست و بر خالف ابزارها  میتصم

 «پردازد.ی شده م یزیبرنامه ر
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 در ابتدای پاراگراف اول بصورت زیر داریم:

چون   یفدر حال استفاده است و در علوم مختل  یتجار  یمال  یهاط یدهه است که در مح  ک یاز    شی ها، بمفهوم کشف دانش از داده  »

 «خود را باز کرده است. یجا ، یجرائم و پزشک لیتحل  ،ی ارتباطات، مهندس ،تیریمد

 همچنین در پاراگراف دوم بصورت زیر داریم: 

 پاسخنامه نوبت اول

درک مطلب : اولبخش 
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(  rو برابر با شعاع دایره ) BCبرابر با  ABبا مساحت دایره محاط است، پس  ABCاز آنجا که مثلث 

 خواهد بود.

AB AC r= =  

 برابر است با:   xچون مثلث قائم الزاویه است لذا طول وتر

x AB BC x x= + → = + → → =2 2 2 275 100 1625 125 

xاز آنجا که   AC= 

 داریم:

AB

AC
= =

75 3
125 5

 

 

 صحیح است.ب گزینه  -  2۶

 تقسیم کنیم و باقی مانده را مورد بررسی قرار دهیم. 5و  8برای تعیین پاسخ باید گزینه ها را بر اعداد 

 می باشد.   ۷مانده ، عدد باقی 8بر  233در تقسیم 

 می باشد.   3، عدد باقی مانده 5بر  233در تقسیم 
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 بصورت زیر داریم: 

𝑚𝑜𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑋 =
40

100
= 0.4 

𝑚𝑜𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 1 − 0.4 =  آب  0.6

40

100
=

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑥

𝑇𝑜𝑙𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
=

𝑥

120
→ 𝑥 =

40 × 120

100
=  محلول  48

 است؛ پس:   x %10حال که در محلول جدید، کسر مولی 

10

100
=

𝑥

48
→ 𝑥 =   میزان  باقیمانده  𝑥 در محلول  48

48 − 4.8 =  میزان  خارج شده  ماده  𝑥 از  محلول  43.2

𝑦 =   حجم خارج شده  از  محلول 
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