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  مقدمه
. گرددميهاي مختلف به صورت نيمه متمركز برگزار         در رشته  1390از سال   آزمون ورودي مقطع دكترا     

در مرحلـه اول،    . باشـد  مرحلـه آزمـون كتبـي سراسـري و مـصاحبه حـضوري مـي               2اين آزمون شـامل     
ها   دانشگاه مصاحبه به آزمون  داوطلباني كه امتياز بيشتري كسب كنند، به تعداد چند برابر ظرفيت براي             

زبـان  « اسـت كـه ماننـد        »اسـتعداد تحـصيلي   « ،يكي از مواد امتحـاني آزمـون كتبـي        . شوندمعرفي مي 
  . مشترك است،ها بين همه رشته»انگليسي

هـاي  يك درس و يا رشته خاص امتحاني نيست، بلكه ابزاري براي سنجش توانـايي             » استعداد تحصيلي «
هـاي   اين آزمون داراي بخـش . باشدميحصيالت تكميلي مقطع تاستعداد فرد جهت تحصيل در و ذهني  

منطـق، قـدرت    در ايـن آزمـون هـوش،        . سنجد ر يك، ابعادي از شخصيت فرد را مي       مختلفي است كه ه   
 و نيـز قـدرت درك و تحليـل متـون پيچيـده و               تسلط داوطلب بر مباني رياضيات    سرعت عمل،   تجسم،  
 و GREهـاي  بـا عنـوان آزمـون   صيلي در اكثر كـشورها  استعداد تح . گيرد مورد ارزيابي قرار مي    ،طوالني

GMAT  ي مانند يها در حد آزمون  ها  اين آزمون . شود شناخته ميTOEFL و يا IELTS  شناخته شـده 
  . يك ضرورت استها برخي رشتهادامه تحصيل در   شركت در آن براي متقاضيان واست

  :گرددشرح زير برگزار مي گروه آزمايشي به 8در آزمون استعداد تحصيلي سال گذشته، 

  ـ  گروه آزمايشي هنر1
  ـ  گروه آزمايشي علوم انساني2
  ـ  گروه آزمايشي زبان3
  ـ  گروه آزمايشي علوم پزشكي4
  ـ  گروه آزمايشي دامپزشكي5
  ـ  گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي6
  ـ  گروه آزمايشي علوم پايه7
  مهندسي-ـ  گروه آزمايشي فني8

مـشابه  )  مهندسـي -ها به جـز فنـي  همه گروه(استعداد تحصيلي در هفت گروه آزمايشي      ن  ساختار آزمو 
  :باشد مبحث به ترتيب زير مي4ها سواالت استعداد تحصيلي شامل در اين گروه. است

  درك مطلب : بخش اول •
   منطقي  :بخش دوم •
   تحليلي  :بخش سوم •
   كميتي  :بخش چهارم •
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  .  مهندسي، سواالت تجسمي جايگزين سواالت منطقي شده است -اما در مورد گروه آزمايشي فني
هاي تخصصي مرتبط بـا همـان گـروه    در بخش اول، سواالت درك مطلب براي هر گروه آزمايشي از متن   

هـا بـه عنـوان      هاي درك مطلـب سـاير رشـته       توانند از متن  لذا هر چند داوطلبان مي    . انتخاب شده است  
  . تر جواب خواهند دادتبط با گروه آزمايشي خود را راحتهاي مرتمرين استفاده كنند، متن

است و عمالً نوع سـواالت،      مشابه  ها  هاي منطقي، تحليلي و كميتي، سواالت در همه گروه        در مورد بخش  
هـا را   گردد داوطلبان در اين بخش، سواالت ساير  گروه        لذا توصيه مي  . باشدمستقل از گروه آزمايشي مي    

  . نيز پاسخ دهند
ها نيازي به مـرور ايـن بخـش          مهندسي است و داوطلبان ساير رشته      -ش تجسمي، مختص گروه فني    بخ

  .  مهندسي به جاي بخش منطقي، بايد بخش تجسمي را مطالعه كنند-داوطلبان گروه فني . ندارند
 -توان گفت كه به جز سواالت درك مطلب، و سـواالت تجـسميِ گـروه فنـي                در مجموع مي  

  . استخيلي مشابه هاي آزمايشي حث ميان همه گروهمهندسي، مابقي مبا
  : دهد  را نشان مي93 تا 90جدول زير، تغييرات آزمون از سال 

  
  

  93سال   92سال   91سال   90سال   ماهيت سؤاالت  

  :بخش اول
  درك مطلب

يك متن متناسب 
  با گروه

+ 
  چند سؤال از متن 

   متن2
+  

   سؤال10

   متن3
+  

   سؤال15

   متن2
+  

   سؤال10

   متن2
+  

   سؤال8

: بخش دوم
  (*)منطقي

   سؤال7   سؤال10   سؤال15   سؤال10  منطق و استدالل

: بخش سوم
  تحليلي

سازي  مدل
  ها چندقانوني

   مدل2
+  

   سؤال10

   مدل2
+  

   سؤال15

   مدل2
+  

   سؤال10

   مدل2
+  

   سؤال8

بخش 
  :چهارم
  كميتي

  ماهيت رياضي
   نسبت و درصد••••
   حل مسأله••••
ــسه•••• ــاي   مقاي ه

  كمي

   سؤال10
  رياضي مقدماتي

   سؤال15
   خالقيت+هوش 

  در رياضي

   سؤال10
    هوش+رياضي 

   سؤال7
 مباحث +هوش 

  رياضي مقدماتي

   سؤال30   سؤال40   سؤال60   سؤال40  مجموع
 

  
  
  
  
  



 9                     مقدمه    

  : باشد ها به شرح زير مي البته در خصوص دانشجويان گروه فني و مهندسي سرفصل
 

  93سال   92سال   91سال   90سال   ماهيت سؤاالت  

  :بخش اول
  درك مطلب

يك متن متناسب با 
  گروه

+  
  چند سؤال از متن 

   متن2
+  

   سؤال10

   متن3
+  

   سؤال15

   متن2
+  

   سؤال10

   متن2
+  

   سؤال8

: بخش دوم
  كميتي

  ماهيت رياضي
   نسبت و درصد••••
   حل مسأله••••
  هاي كمي مقايسه ••••

   سؤال10
رياضي 
  مقدماتي

   سؤال15
   خالقيت+هوش 

  در رياضي

   سؤال10
    هوش+رياضي 

   سؤال7
 مباحث +هوش 

  رياضي مقدماتي

: بخش سوم
  تحليلي

سازي  مدل
  ها چندقانوني

   مدل2
+  

   سؤال10

   مدل2
+  

   سؤال15

   مدل2
+  

   سؤال10

   مدل2
+  

   سؤال8

  :بخش چهارم
  تجسمي

   تجسم اشكال پيچيده ••••
   دقت در جزئيات••••
   سنجش هوش بصري••••

  ل سؤا7   سؤال10   سؤال15   سؤال10

   سؤال30   سؤال40   سؤال60   سؤال40  مجموع
 

 

  : شود براي تسلط بر مباحث استعداد تحصيلي، دو جلد كتاب براي متقاضيان آزمون دكتري توصيه مي
 

، چهـارم اي رنگ استعداد تحصيلي ويـژه آزمـون دكتـري، ويـرايش               كتاب نقره :  جلد اول  ����
  يليخواه، محمد وك انتشارات كتابخانه فرهنگ؛ هادي مسيح

هاي هوش، استخدامي و استعدادسنجي تأليف  ها تجربة مؤلفين در زمينة آزمون اين كتاب بر اساس سال

هاي آزمون دكتري به منظـور فراگيـري          اي رنگ، شرح درس بر اساس سرفصل        در كتاب نقره  . شده است 

آزمـون  بـر   ساختار كتـاب، دقيقـاً منطبـق        . هاي حل و نكات تستي، نوشته شده است         ها، و روش    تكنيك

 خـود بـه     ، بخش آزمـون   4در اين كتاب هر يك از       . باشد  استعداد تحصيلي دكتري و با همان ترتيب مي       

هـاي  ها و مهـارت  گويي به هر سوال، تكنيك چند فصل تفكيك شده و به تفصيل در خصوص نحوه پاسخ       

ؤاالت منتخب  طور س   همين. سؤاالت تأليفي استاندارد در هر درس آمده است       . زني بحث شده است     تست

بـر اسـاس آخـرين    كتاب حاضـر    . بندي شده است    هاي مختلف در آن طبقه       گروه 92 تا   90دكتري سال   

  . تغييرات آزمون ويرايش شده است

شود  توصيه مي) به جز فني و مهندسي(هاي آزمايشي  به متقاضيان تمامي گروه •
باحث، چهار بخش اول كتاب را به دقت مطالعه كنند و جهت تسلط بيشتر بر م

 . هاي حل سؤاالت را فرا گيرند روش
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، بخش آخر )منطقي(دانشجويان گروه فني و مهندسي، به جاي بخش دوم كتاب  •
را مطالعه ) تجسمي، كه صرفاً ويژه متقاضيان اين گروه نوشته شده است(كتاب 
  . كنند

هـاي سـؤاالت    هاي طاليي رنگ استعداد تحصيلي؛ شـامل دفترچـه   سري كتاب:  جلد دوم  �
؛ انتشارات كتابخانـه فرهنـگ؛ محمـد        1390-93هاي    ، سال )متمركز  نيمه(زمون دكتري   آ

  خواه وكيلي، هادي مسيح

  هاي آزمون استعداد تحصيلي در آزمون متمركز، از اولين سال تا آخرينِ آن               كتاب طاليي شامل دفترچه   
  . اند ختهها پردا مؤلفين كتاب، به بررسي تمامي سؤاالت و حل آن. باشد مي) 93-1390(

 در 93 تـا  90با توجه به حجم زياد سـواالت،  تـصميم بـر آن شـد تـا پاسـخ تـشريحي سـواالت سـال                         
  : به صورت زير منتشر شودهاي طاليي  كتاب

  ـ  پاسخ تشريحي گروه آزمايشي علوم انساني 1
   مهندسي-ـ  پاسخ تشريحي گروه آزمايشي فني2
علوم پايه، علوم پزشكي، كـشاورزي و منـابع طبيعـي،           (ها    ـ پاسخ تشريحي ساير گروه    3

  ) دامپزشكي، هنر، زبان

بـه  . باشـد   عمالً امكان چاپ آن در يك كتاب مقدور نمي        ها،    با توجه به حجم زياد سؤاالت ساير گروه       
سـؤاالت و پاسـخ     .  در يك كتاب طاليي رنگ آمده است       ،گروه ذكر شده   6اخير  همين دليل سؤاالت    

  . هايي بر روي سايت اساتيد قرار گرفته است به صورت فايل 92-90هاي  لساتشريحي 

سؤاالت مربوط به گروه خود را از سايت اساتيد، فايل گردد  داوطلبان هر گروه توصيه مي به  
تواننـد    تمامي متقاضيان آزمـون اسـتعداد تحـصيلي مـي         . ها را مطالعه كنند     دانلود و آن  
دانلود و مطالعه كنند تا تـسلط بيـشتري بـر           از سايت اساتيد    ها را نيز      ساير گروه سؤاالت  

 . مباحث پيدا كنند

اي رنگ و فراگيري مفاهيم       شود همگام با مطالعه كتاب نقره       به متقاضيان گرامي توصيه مي    

هاي گروه مربوط به خود را نيـز مطالعـه و ميـزان               ها، كتاب طاليي رنگ دفترچه      و تكنيك 

  . هاي گذشته محك بزنند شان را  بر آزمون سال تسلط

  

  :توان به موارد زير اشاره كردهاي كتاب مياز ويژگي
 بر پايه تمرين و تكرار استوار است، كتاب حاضر شامل سؤاالت استعداد تحصيليكه به دليل آن •

  .افزايش آمادگي دانشجويان براي اين آزمون موثر است در متعدد است كه حل آن
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  .اندبندي شده هاي استاندارد به تفصيل طبقههاي مهم آزمونب حاضر تستدر كتا •
  .هاي كامالً تشريحي با هدف آموزشي ارائه شوندها سعي شده است تا پاسخدر روش حل تست •
ها صرفاً به حل تست بسنده نشده و سعي در بررسي تمامي جوانب امر در پاسخگويي به تست •

  .شده است
ي و تحليلي، سعي شده است تا روش حل به شكلي ساختارمند ارائه در خصوص سواالت منطق •

 .شود و تمامي نكات آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

باشد، در يك   مهندسي شامل سؤاالت تجسمي مي-با توجه به اينكه آزمون گروه آزمايشي فني •
تواند پاسخگوي لذا اين كتاب مي. طور ويژه به اين سواالت پرداخته شده است بخش كتاب به

 .همه داوطلبان آزمون دكتري در هر گروه آزمايشي باشد

باشد، به طور خاص سرفصلي  كه سؤاالت كميتي شامل چند سؤال هوش مي با توجه به اين •
  . مجزا براي اين سؤاالت در نظر گرفته شده است

  

  هاي ويرايش چهارم ويژگي

ي بين مطالب كتاب و سؤاالت آزمـون دكتـري   در ويرايش جديد كتاب سعي شده است تا انطباق بيشتر        
  : باشد  به شرح زير ميچهارمها و امتيازات ويرايش  برخي ويژگي. ايجاد شود

 در مـتن    92 تـا    90هـاي     هاي دكتري سال     اضافه كردن منتخبي از سؤاالت استعداد تحصيلي آزمون        ـ1
  . بندي سؤاالت درس و نيز در بخش ميكروطبقه

ها تدريس مباحث     عي شده است متن درس بر اساس تجربيات مؤلفين در سال           در ويرايش چهارم، س    ـ2
  . بازنويسي شودمختلف هاي  دورهآزمون استعداد تحصيلي در 

به عنوان  . تر و پرتكرار كه مد نظر طراحان آزمون است، بيشتر مورد توجه قرار گيرد                مباحث كاربردي  ـ3
تقـسيم  » مباحـث تكميلـي   «و  » باحث اصلي م«مباحث، به دو بخش     ) منطقي(مثال، در بخش دوم     

مباحـث  «و  » مباحـث پرتكـرار   «همچنين در مباحث كميتي، مباحث حـل مـسئله، بـه            . شده است 
باشـد و     منظور سؤاالتي اسـت كـه دشـوارتر مـي         » مباحث تكميلي «تقسيم شده است كه     » تكميلي

  . تر است احتمال سؤال آمدن از آن كم
باشد و ترتيب سـؤاالت، دقيقـاً بـر اسـاس             ان هر بخش، هدفمند مي    هاي پاي    در ويرايش جديد، آزمون    ـ4

  . محتويات دروس همان بخش طراحي شده است
تـر   چـاپ شـده اسـت كـه مطالعـه آن را راحـت       ) آبي و مشكي  (كتاب در دو رنگ      در ويرايش جديد،     ـ5

اشد؛ بلكـه   ب  شناختي نمي   صرفاً مباحث زيبايي  از طرف ديگر، هدف از دو رنگ كردن كتاب،          . سازد  مي
سؤاالت، جهت انتقال مفاهيم، از تركيب رنگ استفاده شود كه اين موضوع سعي شده است در پاسخ     

  . سازد تر مي فهم موضوع را راحت
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  آشنايي با نويسندگان كتاب
ها تدريس استعداد تحصيلي و هوش در مقاطع كارشناسي           ، سابقه سال   و محمد وكيلي   خواه  هادي مسيح 

مشاركت در تأليف كتب آموزشي در      . ها و مؤسسات معتبر آموزشي را دارند        وزشگاهارشد و دكتري در آم    
 كارشناسي ارشـد، نيـز از ديگـر سـوابق ايـشان در زمينـه                GMATزمينه استعداد تحصيلي دكتري و      

هـاي هـوش و اسـتعداد تحـصيلي و            همچنين طرح سؤاالت آزمون   . باشد  استعداد و آمادگي تحصيلي مي    
  .باشد  تجربيات مؤلفان در اين زمينه ميشغلي، بخش ديگري از

    
  با آرزوي توفيق روزافزون                                         

  خواه و محمد وكيلي هادي مسيح   

 

 

  تقدير و تشكر

 از دوسـت عزيزمـان آقـاي مهنـدس      بـه خـصوص   . انـد   در انتشار اين كتاب دوستان زيادي نقش داشـته        
و  زحمـات زيـادي كـشيدند،         كه در آماده شـدن ايـن اثـر           GMATس  پنجه از مدرسان خوب در     قوي

دانـشجويان  . شـود قـدرداني مـي   مهسا پوررمضان كه در بازخواني كتاب نقـش داشـتند،           خانم  همچنين  
اي را در جهت ارتقاء كيفيت اين اثر ارائه نمودنـد كـه      ها، نكات علمي و نظرات شايسته       حل  زيادي نيز راه  

نويـسندگان ايـن اثـر از همـه ايـن دوسـتان             . باشد  تك اين عزيزان فراهم نمي    مجالي براي ذكر نام تك      
در پايـان ضـروري     . ها آرزوي موفقيت روزافزون دارند      گرامي صميمانه قدرداني و تشكر نموده و براي آن        

زاده، مـديريت    ها و زحمات آقاي ناصر نقـي      تاست به اين نكته اشاره شود كه كتاب حاضر مرهون حماي          

  .فرهنگ است كه در تمامي مراحل گام به گام ما را همراهي نمودندكتابخانه 
هـا، و     سـواالت متنـوع، پاسـخ     مندي از منابع تكميلـي از جملـه           خوانندگان محترم كتاب به منظور بهره     

در ميان گذاشتن سؤاالت، نظـرات      هاي مفيد و تكميلي، همچنين        آخرين تغييرات آزمون و دريافت فايل     
  : توانند به دو سايت اينترنتي زير مراجعه نمايند ا نويسندگان ميو پيشنهادهاي خود ب

  
www.masihkhah.com        ,        www.estedadtahsili.ir 

 

 

ت به تبليغ و برگزاري كـالس بـا اسـتفاده از    اخيراً مشاهده شده است كه برخي از مؤسسات، دس   : توجه
به همين علت براي پي بردن به صحت و سقم ادعاي آنـان و همچنـين                . اند    نام مؤلفين اين كتاب نموده    

  . مراجعه كنيد) هاي فوق آدرس(هاي اساتيد، به سايت ايشان  مشاهده برنامه كالس



 

 

 

 

 

 

  

  

  استعداد تحصيلي
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  بررسي يك آزمون استعداد تحصيلي

هاي آزمون به تفصيل مورد  جا بخش هاي مختلف آزمون استعداد تحصيلي، در اين جهت آشنايي با بخش
هاي طاليي رنـگ آزمـون    كتاببه  توانيد    جهت مشاهده دفترچه كامل سؤاالت، مي     . گيرد  بررسي قرار مي  

  . كنيدمراجعه 
 
 

  

 
 

  : راهنمايي
هـا را بـه دقـت بخوانيـد و پاسـخ       هـر يـك از مـتن   . در اين بخش، دو متن به طور مجزا آمده اسـت   

توان از متن استنتاج يـا اسـتنباط كـرد،            هايي را كه در زير آن آمده است، با توجه به آنچه مي              سؤال
  . پيدا كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد

 

هاي زبان، طرح چرا كه در اكثر آزمون. دكتري شناخته شده استاين بخش براي همه داوطلبان آزمون 
در اين سواالت توانايي افراد، در درك، تجزيه و تحليل و به كار بردن  .اين نوع سواالت متداول است

در اين سواالت يك متن نسبتاً بلند آورده . شوداطالعات و مفاهيمي كه در متن آمده، سنجيده مي
به عنوان مثال در اين سواالت از شما . گردد محتواي متن چند پرسش مطرح ميشود و سپس درباره مي

به بيان ديگر . گيري خود را از متن بيان كنيد يا عنواني براي متن انتخاب كنيد شود نتيجه خواسته مي
  :آييد يا نههاي زير برمي طراحان سوال، در صدد هستند تا بدانند شما از پس مهارت

  
 اصلي متن فهميدن منظور  �

  گيري منطقي از متن نتيجه �
   يافتن اطالعاتي خاص در متن  �
  ... تسلط در انتخاب عنوان براي متن و �

 

سرعت عمل كليد موفقيت . البته مهم اين است كه شما بتوانيد همه اين كارها با سرعت انجام دهيد
  . شما در اين نوع سواالت است

. باشدهاي تخصصي مي ي سواالت درك مطلب معموالً متنبسته به گروه امتحاني، متون انتخاب شده برا
ها متن.  سوال در نظر گرفته شده استچنداين بخش شامل دو متن تخصصي است كه براي هر يك 

براي پاسخ به اين . گيرد كلمه را دربرمي800 الي 400معموالً طوالني بوده و هر يك به طور تقريبي 
ا زمينه تخصصي گروه آزمايشي مربوطه آشنا باشد و نيز در درك سواالت الزم است داوطلب تا حدودي ب

ها و نكات مفيدي در اين كتاب ارائه بدين منظور تكنيك. هاي طوالني و پيچيده مهارت داشته باشد متن
بايد به اين نكته دقت كرد كه گاهي اوقات زمان كافي براي مطالعه كامل و دقيق متن سوال . شده است

  درك مطلب: بخش اول
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هاي محدودي از متن را مطالعه كرد و به هاي خاصي بخشدارد و بايد با روشدرك مطلب وجود ن
  .سواالت پاسخ داد

 

  

  : راهنمايي
هاي اين بخش، الزم است موقعيتي را كه در هر سؤال مطرح شـده، مـورد                  براي پاسخگويي به سؤال   

 بـراي آن سـؤال      تـري   كنيد پاسخ مناسب    اي را كه فكر مي      تجزيه و تحليل قرار دهيد و سپس گزينه       
هاي مطرح شده در هر سؤال و         هر سؤال را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت          . است، انتخاب كنيد  

رسـد،    تر به نظر مي     نتايجي كه بيان شده و بيان نشده ولي قابل استنتاج است، پاسخي را كه صحيح              
  . انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنيد

 

در اين سواالت، معموالً يك متن كوتاه . طلبان جديد و ناشناخته استاين نوع سواالت براي اكثر داو
به عنوان مثال اين پرسش از . گرددشود و سپس درباره محتواي متن يك پرسش مطرح ميآورده مي
  .گيري خود را از متن بيان كنيد يا ساختار متن را تقويت يا تضعيف نماييد خواهد نتيجهشما مي

) مغالطه(ي داوطلب در درك ساختار استداللِ درست و تشخيص استدالل نادرست در اين سواالت تواناي
براي پاسخگويي به سواالت اين آزمون الزم است موقعيتي را كه در هر سوال مطرح . شودسنجيده مي

تري براي سوال است، انتخاب اي را كه پاسخ مناسبشده مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سپس گزينه
ها مستلزم قدرت ذهني  الت منطقي معموالً از پيچيدگي خاصي برخوردار بوده و پاسخ به آنسؤا. كرد

براي آشنايي بيشتر با سواالت منطقي به . هاي استدالل استباال و آشنايي با قوانين منطق و انواع روش
  :هاي زير توجه نماييد مثال

 

هاي جديد نامهاند ضوابط آيينكتابخانه مركزي بايد كامالً بازسازي شود تا بتو -1مثال 
براي نمونه . ساختماني را كه توسط شوراي شهر به تصويب رسيده است، برآورده سازد

سيستم الكتريكي ساختمان مناسب نيست و در نتيجه روشنايي مجموعه گاه به گاه دچار 
قابل ها  بعالوه تعداد كمي خروجي اضطراري وجود دارد و حتي برخي از آن. شود اختالل مي

  . استفاده نيستند
   استدالل نويسنده متن فوق بر كدام فرض زير استوار است؟

  .هاي شهر برخوردار است كتابخانه مركزي شهر از جايگاه خاصي در ميان همه كتابخانه)1
هاي جديد ساختماني نه تنها براي ساختمانهايي كه از هم اكنون ساخته نامه رعايت ضوابط آيين)2
 .االجراسته براي ساختمانهاي قديمي نيز الزمشوند، بلكمي
 .گيرانه استهاي جديد ساختماني بسيار سختنامه آيين)3
هاي قديمي ساختماني وجود تعداد كافي خروجي اضطراري ضروري دانسته شده  نامه  در آيين)4

  . است
 

  منطقي : بخش دوم
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 نمايد، اما يتمديراندازي و كه كسب و كار كوچكي را راهكسي است  آفرين كاراصوالً -2مثال 

تبديل آفرين  فرد را به كار– يا حتي بزرگ –اندازي و اداره يك كسب و كار كوچك صرف راه

ي هاي جديد كند و راه حقيقي در كسب و كارش محصوالت جديد خلق ميآفرينكار. كندنمي

  .كند ارائه خدمات عرضه ميبراي

  ؟ برداشت كردها از متن باال نهتوان بهتر از ساير گزيهاي زير را مييك از گزينهكدام

  . باشد كارآفرينتواند يكصاحب يك كسب و كار بزرگ مي )1

  .آفرين است كارمتحول كند،اقتصادي را يك بنگاه  فردي كه )2

  .ندنك كسب و كار كوچك نميارهاندازي و اد  اقدام به راهآفرين افراد كار)3

  . بر عهده دارندكشور يك  مهمترين نقش را در اقتصاد آفرين افراد كار)4

 

  

  : راهنمايي

ها را به دقت بخوانيـد و پاسـخ           سؤال. گيرد  در اين بخش، توانايي تحليلي شما مورد سنجش قرار مي         

  . صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيد

 

در اين . انددر دوران تحصيل خود آشنا شده» سواالت هوش«داوطلبان با اين سواالت بيشتر با عنوان 

شود و سپس براي آنكه داوطلب بتواند ، يك مساله تحليلي شامل چندين مولفه مطرح ميسواالت

داوطلب در صورت تحليل . شودها و قوانيني تعريف ميمتغيرها را نسبت به هم تحليل كند، محدوديت

به عنوان مثال . تواند با قوانين ارائه شده، به يك مدل معلوم و قابل تحليل برسددرست مساله مي

در حالي كه خودروها . داوطلب بايد ترتيب قرار گرفتن چند خودرو را در يك پاركينگ مشخص كند

در ادامه مساله در خصوص جايگاه برخي از اين خودروها، رنگ و . هاي متفاوتي دارندها و رنگمدل

ا، دقيقاً هدست آخر داوطلب بايد بتواند با كنار هم گذاردن اين داده. دهدها توضيحاتي ميمدل آن

 . ترتيب قرار گرفتن خودروها را مشخص كند

سواالت تحليلي دقيقاً شبيه بازي پازل است كه در آن فرد بايد بتواند با كنار هم گذاشتن قطعات 

نگري فرد و ميزان توانايي او را در اين نوع سواالت تفكر سيستمي يا كل. موجود، تصوير كاملي را بسازد

چند «در واقع براي حل اين نوع سواالت الزم است تفكر . سنجدند بعدي ميتحليل مسايل پيچيده و چ

  .رايج شود» خطي«جايگزين تفكر » بعدي

   تحليلي  :بخش سوم 
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با توجه به اينكه تحليل اين مسائل و استخراج مدل براي حل آنها نياز به زمان زيادي دارند، 

لذا اين . ابديمعموالً مثل سواالت درك مطلب، به هر متن يا مساله چند سوال اختصاص مي

توان به ميتحليل درست مسأله چرا كه معموالً يا در صورت . سواالت حساسيت خاصي دارند

توان به هيچ كدام از سواالت متن  نميدر غير اين صورت سواالت آن پاسخ داد و يا همه 

  .پاسخ داد
 

شـش كـاراكتري بـا     ) Password(خواهد براي رايانه خود يك كلمه عبور        يك كاربر كامپيوتر مي    :مثال

هاي زير را اعمـال كـرده       وي در ساخت كلمه عبور، محدوديت     .  مطابق شكل زير بسازد    6 تا     1ارقام  

 :است

 .از هر عدد، فقط يك بار استفاده شود •

 . باشد7جمع اعداد دو كاراكتر اول و آخر، برابر حاصل •

 . باشد1اختالف اعداد هر دو كاراكترِ كنار هم، بيشتر از  •

  

  

  

  
 

 

  

  

، عدد سه رقمي باشد كه در كلمه عبور ظـاهر شـود، چـه عـدد دو رقمـي، نيـز                635 اگر   -1

  تواند در كلمه عبور ظاهر شود؟ مي

1( 42  2( 14  3( 41  4( 12 

  باشد؟زير، حتماً صحيح مي) يا موارد( در حالت كلي، فقط كدام مورد -2

I( ز بسازدتواند يك كلمه رم  مي35 و 24، 16 كاربر با سه عدد دو رقمي.  

II( توانند با هم در كلمه عبور قرار داشته باشند مي63 و 25 دوعدد دورقمي.  

III( ،تواند ظاهر شودعنوان آخرين عدد دورقميِ كلمه عبور مي به35 فقط در دو حالت.  

  III و II  4 (I و II  3( I فقط )I  2 فقط )1

Password: 

ل 
او
ر 
كت
را
كا

  

ار
ك

م
دو
ر 
كت
ا

 
 

* * * * * *  

م
سو

ر 
كت
را
كا

م  
ار
چه

ر 
كت
را
كا

 
 

م 
ج
پن
ر 
كت
را
كا

  

م
ش
ش
ر 
كت
را
كا
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  : راهنمايي
ي، اسـتعداد     هاي كمي، شـامل مقايـسه      ف سؤال اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختل        هـاي كمـ

  . ، تشكيل شده است...عددي و رياضياتي، حل مسأله و
  هاي اين بخـش از آزمـون، هـر سـؤال را بـر                توجه داشته باشيد به خاطر متفاوت بودن نوع سؤال          •

  . داي كه در ابتداي هر سه دسته سؤال آمده است، پاسخ دهي     اساس دستورالعمل ويژه

 
البته . سنجد را ميدبيرستاناين نوع سواالت تسلط داوطلب بر مباحث رياضي پايه از مقطع ابتدايي، تا 

به عنوان مثال سطح اين سواالت . تابع رشته تحصيلي داوطلبان استتا حدودي ميزان سختي سواالت 
  .باشدها ميتر از ساير رشته مهندسي سخت-براي رشته فني

  : شود ه سه گروه سؤال تقسيم ميبخش كميتي، خود ب
 

  حل مسئله
 

  . به دقت بخوانيد و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنيدسؤال زير را  :راهنمايي

 

هاي اخير عمدتاً سؤاالت هوش و  باشد كه در سال اي رياضي مي اين سؤاالت، همان سؤاالت چهارگزينه
  . خالقيت در آن مد نظر قرار گرفته است

 

اند، عبـور      كاشته شده  120 تا   1هاي     درخت به شماره   120سه نفر از خياباني كه كنار آن         :مثال
 و نفـر سـوم      3نفر اول درختان با شماره زوج، نفر دوم درختان بـا شـماره مـضرب                . كنند  مي

  روي چند درخت فقط دو عالمت خورده است؟ . زنند  را عالمت مي4درختان با شماره مضرب 
  1( 10  2( 20  3( 30  4( 40  
   با توجه به رابطه بين حروف در هر سطر، چه حرفي بايد در خانه خالي قرار داده شود؟ :مثال
1( D    
2( H    
3( B    
4( A 

 

 

 

C E O 

G A G 

D  B H 

? B D 

 

   كميتي   :بخش چهارم
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  هاي كمي مقايسه
 

و ديگـري در سـتون      » الف« شامل دو مقدار يا كميت هستند، يكي در ستون           ،سؤال زير  :راهنمايي
مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با توجه به دستورالعمل، پاسخ صحيح را به شرح      . »ب«

  : زير تعيين كنيد
  .  را عالمت بزنيد1تر است، در پاسخنامه گزينه  بزرگ» الف« اگر مقدار ستون •
  .  را عالمت بزنيد2تر است، در پاسخنامه گزينه  بزرگ» ب«ستون  اگر مقدار •
  . را عالمت بزنيد3با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزينه » ب«و » الف« اگر مقادير دو ستون •
  » ب«و  » الـف «اي را بين مقادير دو ستون          اگر بر اساس اطالعات داده شده در سؤال، نتوان رابطه          •

  .  را عالمت بزنيد4اسخنامه گزينه    تعيين نمود، در پ

 

را با هم مقايسه كنيد و با » ب«و » الف«شود تا مقادير دو ستون  در اين سؤاالت، از شما خواسته مي
  . توجه به دستورالعمل فوق، گزينه صحيح را انتخاب كنيد

  .باشد ميدرجه  10 از بيشتر  tزاويه زير، شكل در  :مثال
  »ب «ستون               »الف «ستون          

                 °80                         >ECF    
    

  
 

 

 

  )نسبت و درصد(هاي آماري  كار با داده
 

 زيـر پاسـخ     متن زير را به دقت بخوانيد و براساس اطالعات موجود در جدول، بـه سـؤال               : راهنمايي
  .دهيد

 

هاي كـشور در      يكي از استان  ) برحسب هزار مگاوات ساعت   (ن مصرف برق    اطالعات زير، در مورد ميزا    
و » صـنعتي «، »كـشاورزي «، »عمـومي «، »خـانگي « در پـنج بخـش   1390چهار دوره متوالي در سال    

است كه متأسفانه در اثر تاخوردگي كاغذ، اطالعات يك سطر و يـك سـتون آن در                 » روشنايي معابر «
 درصد مصرف بخش عمومي بوده و       25ش صنعتي در هر دوره،      دانيم كه مصرف بخ     مي. نيستدسترس  

  .  درصد داشته است20مصرف دوره سوم نسبت به دوره قبل خود، رشدي معادل 

A 

B 

E 

C 
D 

F 

x x 
t 
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  روشنايي معابر  صنعتي  كشاورزي  عمومي  خانگي  نوع مصرف

  34    19  68  171  1دوره 
  70    15  100  560  2دوره 
            3دوره 
  64    21  116  669  4دوره 

 

  
  تقريباً چند درصد از كل مصرف دوره سوم، مربوط به بخش خانگي بوده است؟  :مثال
  1( 11/87  2( 11/82  3( 72/72  4( 21/81  

 

 

 

 

در اين سـؤاالت ميـزان هـوش فـرد در           . باشد مهندسي مي  -هاي فني ين بخش مختص داوطلبان رشته    ا
در زير يك مثال ساده از سـواالت        . گيردتجسم اشكال پيچيده در فضاي سه بعدي مورد ارزيابي قرار مي          

  .تجسمي آمده است

 بايـد  الگـو  كدام سوال، عالمت جاي به. است برقرار خاصي ارتباط زير، هاي تساوي بين :مثال
  كند؟ پيروي ارتباط اين از نيز آخر تساوي تا شود داده قرار

  
 

1 (  2 (  3 (  4 (  
  

  چيزي بيش از يك آزمون است؛» استعداد تحصيلي« 
  . مهارت زندگي در جهان امروز است» استعداد تحصيلي« 

 

  )ويژه گروه فني و مهندسي( تجسمي: بخش چهارم 
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  ساختار كتاب

  . نوشته شده استدر چهار بخش هاي مختلف آزمون،  دقيقاً منطبق بر بخشاين كتاب، 
  درك مطلب : بخش اول
  منطقي : بخش دوم
  تحليلي : بخش سوم

  كميتي : بخش چهارم
  ) ويژه دانشجويان فني و مهندسي(تجسمي : بخش چهارم

 

   :مطالب هر بخش به صورت زير نوشته شده است
در هر بخش ابتدا سـعي شـده اسـت انـواع سـؤاالت آن بـه طـور                  :آشنايي با ماهيت سؤاالت    •

 . تري مورد بررسي قرار گيرد دقيق

بنـدي هـر بخـش و ضـرورت      ساس بررسـي سـؤاالت، نحـوه تقـسيم       بر ا  :بندي مباحث   تقسيم •
بنـدي خاصـي       بخش درك مطلب نيـاز بـه دسـته         مثالً. هاي آن توضيح داده شده است       سرفصل

بنـدي    دسـته » مباحث تكميلي «و  » مباحث اصلي «ولي سؤاالت بخش منطقي به      . نداشته است 
 . شده است

در انتهـاي هـر     . در هر درس به توضيح مفاهيم و نكات اصلي پرداخته شده اسـت              :شرح درس  •
ي مربوط به آن درس با پاسخ       درس سؤاالت تأليفي و همچنين منتخبي از سؤاالت آزمون دكتر         

هر بخـش   . باشد  بندي سؤاالت مي    يك امتياز ويژه كتاب حاضر ميكروطبقه     . تشريحي آمده است  
هر يك از مباحث آموزشي بر اسـاس        . به چند فصل و هر فصل به چند درس تقسيم شده است           

سـاس  هاي ذكر شده در منابع معتبـر داخلـي و خـارجي و نيـز بـر ا                   ها و مهارت    چكيده تكنيك 
هـاي هـوش     استعداد تحصيلي و آزمـون     كتبها تدريس و تاليف       تجربيات مولفان در طول سال    

هـاي مـرتبط از منـابع         در هر مبحث بعـد از شـرح درس، گلچينـي از تـست             . تنظيم شده است  
در واقـع ايـن     . دار آمده است    هاي تاليفي نكته    خارجي و داخلي و نيز آزمونهاي معتبر و تست        

اي  هـا بـه گونـه     پاسـخ تـست  .بانك جامعي از سواالت استاندارد دانست توان  كتاب را مي  
 . ها و فنون خالقانه در آن آموزش داده شود اي از تكنيك تنظيم شده است كه مجموعه

سـپس يـك آزمـون، از       . بندي شده اسـت      در انتهاي هر بخش، نكات مهم جمع       :آزمون پاياني  •
انـد و     ت هدفمند در كنار هـم مرتـب شـده         سؤاال. هاي مختلف آمده است     سؤاالت منتخب گروه  

  . باشد ها دقيقاً منطبق با مباحث درس مي ترتيب آن
 

 بر روي سـايت      »ليراهنمايي مطالعه استعداد تحصي   «جهت استفاده بهينه از كتاب، يك فايل        
هـا را     هاي مختلف كدام بخش     اين كه با توجه به زمان و نياز گروه        . اساتيد قرار داده شده است    

اي و طاليي به چه شـكل اسـت، در فايـل              بيشتر تأكيد كنيد و نحوه بهينه مطالعه كتاب نقره        
  . مذكور آمده است
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دگان در كالس، آزمون استعداد تحـصيلي       كنن  ايم كه عمده داوطلبان و شركت       ها مشاهده كرده    در كالس 
اطالق ها  دادهدر جامعه ما عمدتاً هوش، صرفاً به مفهوم سرعت تجزيه و تحليل . دانند  هوش مي   مونزآرا  
 كه نظام آموزشي ما نيز بر آموزش مفاهيم رياضي به منظور ارتقاء ايـن توانـايي تأكيـد زيـادي                     ،شود  مي
  . پردازيم جا به آن مي لفي دارد كه در اينهاي مخت حال آن كه هوش، جنبه. دارد

  

  انواع هوش
 بر اساس . است» به روشي معين،توان بيولوژيكي براي تحليل نوع خاصي از اطالعات«هوش به معناي 

 نشان »هوارد گاردنر «تحقيقات. اين تعريف، ما انواعي از هوش داريم، نه فقط يك نوع خاصي از هوش
كنند و مهارت در يك هوش، داشتن   مستقل از يكديگر رشد مينسبتاًدهد كه انواع مختلف هوش  مي

  . به اختصار شرح داده شده استها  اين هوشدر ادامه انواع . كند مهارت در هوش ديگر را تضمين نمي
 

1هوش كالمي، زباني -1
   

ي شنيداري ها  مهارت،ها يادگيرندهگروه از اين . اين نوع هوش يعني توانايي استفاده از كلمات و زبان
ها به جاي تصاوير، با كلمات فكر  آن. اي هستند سخنوران برجستهاي دارند و معموالًتكامل يافته

  :شود ها شامل موارد زير مي هاي آن مهارت. كنند مي
ها،  گويي، توضيح دادن، تدريس، استفاده از طنز، درك قالب و معني كلمه گوش دادن، حرف زدن، قصه

  ها، تحليل كاربرد زبان  آنديدگاهنع كردن ديگران به پذيرفتن يادآوري اطالعات، قا
  شاعر، روزنامه نگار، نويسنده، معلم، وكيل، سياستمدار، مترجم :ها عبارتند از هاي مناسب براي آن شغل

  2يمنطق - رياضي هوش -2
 صورت ها به اين يادگيرنده. رياضي يعني توانايي استفاده از استدالل، منطق و اعداد/ هوش منطقي 

كنند و از اين طريق بين اطالعات مختلف رابطه  مفهومي با استفاده از الگوهاي عددي و منطقي فكر مي
پرسند و دوست  هاي زيادي مي  سوال؛ها همواره در مورد دنياي اطرافشان كنجكاوند آن. كنند برقرار مي

  : موارد زير استها شامل هاي آن مهارت. ددارند آزمايش كنن
بندي اطالعات، كار كردن با مفاهيم انتزاعي براي درك  بندي و طبقه ردن، تقسيممسئله حل ك

هاي كنترل ها براي پيشرفت، انجام آزمايش بردن زنجيره طوالني از استدالل كار شان با يكديگر، به رابطه
ي ها هاي طبيعي، انجام محاسبات پيچيده رياضي، كار كردن با شكل كنجكاوي در پديده شده، سوال و

  هندسي
نويس كامپيوتر، پژوهشگر،  دانشمند، مهندس، برنامه :ها عبارتند از هاي شغلي مورد عالقه آنرشته

  دان حسابدار، رياضي
  

                                                           
1. verbal / linguistic intelligence 

2. mathematical / logical intelligence 
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1مكاني - فضايي -هوش ديدي  -3
 

هاي داراي اين نوع هوش، گرايش دارند  يادگيرنده. هاي بصري است اين نوع هوش توانايي درك پديده
. نياز دارند يك تصوير ذهني واضح ايجاد كنند د و براي به دست آوردن اطالعات،كه با تصاوير فكر كنن

 .آيد ها، نمودارها، تصاوير، ويديو و فيلم خوششان مي ها از نگاه كردن به نقشه آن
ها، حس  ساختن پازل، خواندن، نوشتن، درك نمودارها و شكل :ها شامل موارد زير است هاي آن مهارت
 از طريق احتماالً(هاي تصويري  ها و تمثيل احي، نقاشي، ساختن استعارهشناسي خوب، طر جهت

دستكاري كردن تصاوير، ساختن، تعمير كردن و طراحي وسايل عملي، تفسير  ،)هنرهاي تجسمي
  .تصاوير ديداري

ساز، هنرمند تجسمي، مخترع، كاشف، معمار،  مجسمه دريانورد، :ها عبارتند از هاي مناسب براي آنشغل
  ح داخلي، مكانيك، مهندسطرا

 
  2 موزون- ريتميك - هوش موسيقايي -4

هاي متمايل به موسيقي با استفاده از  يادگيرنده. اين نوع هوش يعني توانايي توليد و درك موسيقي
ها بالفاصله چه با تعريف و چه با انتقاد، به موسيقي  آن. كنند ها و الگوهاي موسيقي فكر مي صداها، ريتم

مانند صداي زنگ، (ها بسيار به صداهاي محيطي  خيلي از اين يادگيرنده. دهند ن ميالعمل نشا عكس
ها شامل موارد زير  هاي آن مهارت .حساس هستند) صداي جيرجيرك و چكه كردن شيرهاي آب

  :شود مي
سازي، به ياد آوردن  آواز خواندن، سوت زدن، نواختن آالت موسيقي، تشخيص الگوهاي آهنگين، آهنگ

  ا، درك ساختار و ريتم موسيقيه ملودي
  دان، خواننده، آهنگساز موسيقي :ها عبارتند از هاي مناسب براي آن شغل

 

  3 جسمي-هوش حركتي  - 5
 از را خودشان ها يادگيرنده اين. اشيا از استفاده و بدن حركات ماهرانه كنترل توانايي يعني هوش اين 

 عنوان به (دارند چشم و دست هماهنگي و دلتعا حس از خوبي درك ها آن. كنند مي بيان حركت طريق
ها از طريق تعامل با فضاي اطرافشان قادر به يادآوري و فرآوري اطالعات  نآ). توپ با بازي در مثال
  :شود ها شامل اين موارد مي هاي آن مهارت .هستند

ت، استفاده  استفاده از زبان بدن، صنايع دستي، هنرپيشگي، تقليد حركا رقص، هماهنگي بدني، ورزش،
  هايشان براي ساختن يا خلق كردن، ابراز احساسات از طريق بدن  از دست
نشان،  ورزشكار، معلم تربيت بدني، رقصنده، هنرپيشه، آتش: ها عبارتند از هاي مورد عالقه آن شغل

  صنعتگر 

                                                           
1. spatial intelligence  

2. musical / rhythmic intelligence 

3. Bodily / kinesthetic intelligence 
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  1ي فردميانهوش  -6
شود كه اين هوش در افرادي ديده مي. برند  فردي كه از آن با نام هوش اجتماعي هم نام ميميانهوش 

اين  .از تنها بودن بيزار هستند. برندكنار دوستانشان بودن لذت مي هاي اجتماعي و يا در از انواع فعاليت
هاي اجتماعي و تعامل با ديگران بهتر  ام فعاليتهنگ  درآيد و معموالًگروهي خوششان مي كار افراد از

اجتماع هميشه نقش ميانجي را  مدرسه و يا در خانه چه در هنگام مشاجرات چه در. بينند آموزش مي
  .برند ها و قضاوت را پيش او مي و هميشه داوري،گيرندبه عهده مي

شود، شايد طراحان اين حي ميجمعي طرا هاي دستهطريق فعاليت هاي آموزش براي اين افراد ازروش
 مشاورهاي خوبي هستند و. مند هستند هاي آموزشي براي اين افراد خود نيز از اين هوش بهره فعاليت

كند از مشورت ديگران مشكالت سعي مي در خود نيز. كنند مراجعه مي معموال براي مشاوره به او
كمك  هاي غيردولتي، خيرخواهانه وع سازمانانوار هاي اجتماعي مانند شركت د فعاليت از. استفاده كند
 از .ساير مصايب طبيعي جلودار هستند زدگان و حال انقراض، حفظ طبيعت، يا زلزله به حيوانات در

 اين دسته از افراد معموالَ .هستند دار  ميدانها معموالً ها و مهماني برند و در جمع مهماني لذت مي
 آشنايان و ميان اقوام و ايران كساني هستند كه در ين افراد درمصداق ا. نامند مي sociable اجتماعي

 مراسم و ها  عروسي- جنازه تشييع -تدفين  -عزا   مراسم-اجرايي  ريز و رهبر برنامهدوستان معموالً
 را خاصي افراد هميشه تولدها جشن در  حتي و هستند مذهبي از سفرهاي بازگشت مثل ديگر
 .بينيد مي

اجتماعي،  نهادهاي يا و حزب سازمان، رهبر ،سياستمدار: اه براي آن آميز ي موفقيتها حرفه مشاغل و
  دير  واعظ،معلم

 

    2يهوش درون فرد -7
 ديدگاهكنند چيزها را از   ميها سعي اين يادگيرنده. يعني توانايي ارتباط برقرار كردن و فهم ديگران

 توانايي ها معموالً آن. كنند انديشند و احساس مي ها چگونه مي هاي ديگر ببينند تا بفهمند آن آدم
هاي خيلي خوبي دهنده ها سازمان آن. ها دارند اي در درك احساسات، مقاصد و انگيزهالعاده خارق

كنند كه در گروه   سعي ميها معموالً آن. دشون ها به دخالت متوسل مي چند بعضي وقت هستند، هر
و ) مانند حرف زدن(هاي كالمي  ها هم از مهارت آن. آرامش را برقرار كنند و همكاري را تشويق كنند

هاي ارتباطي با  كنند تا كانال استفاده مي) مانند تماس چشمي، زبان بدن(هاي غيركالمي  هم مهارت
 .ديگران برقرار كنند

  
  
  
  

                                                           
1. Interpersonal intelligence 

2. personal intelligence 
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  :شود ها شامل موارد زير مي ي آنها مهارت
، گوش كردن، همدلي، درك خلق و احساسات )نقطه نظر دوگانه(ديدن مسائل از نقطه نظر ديگران 

هاي مردم، رابطه برقرار كردن  ها و نيت ديگران، مشورت، همكاري با گروه، توجه به خلق و خو، انگيزه
ها، برقراري روابط مثبت با  صل آرام درگيريچه از طريق كالمي چه غيركالمي، اعتمادسازي، حل و ف

  ديگر مردم
  مدار، تاجر مشاور، فروشنده، سياست :ها عبارتند از هاي مناسب براي آن شغل

 

   1گرا هوش طبيعت -8

جانوري مناطق  هاي گياهي ودادن پوشش تميز خيص وتش اين هوش برخوردارند در كه از كساني
 نوردي، جنگل از كوهنوردي، افراد اين. دارد مهارت ، ابرها ها طبيعت مثل سنگ در موارد ديگر مختلف و
 نگهداري در منزل خانگي حيوان چند يا يك اغلب. برندمي لذت) جنگلي (طبيعي هاي پارك به رفتن
 ها و يد، كتابآمي خوششان و غيره راز بقا مثل حيوانات زندگي به مربوط هاي از فيلم. كنند مي
 ها و كالس در. كنند مطالعه مي آوري و هاي طبيعي است را جمع پديده مورد طبيعت و هايي كه در مجله
 .ها دارند آناز اطالعات وسيعي  كنند و جانورشناسي شركت مي) شناسي هگيا(شناسي  هاي زيست دوره

حال  هايي مثل نهادهاي غيردولتي، طبيعت پاك، نجات حيوانات در سازمان  وها اغلب جذب گروه
 يكودك در .شوندمي و غيره خواري  خام- بازگشت به طبيعت گياهخواري حيوانات، انقراض، حمايت از

 گياه و پرورش گل و ها اوقات فراغت آنو سرگرمي . هاست بهترين تفريحات آن وحش از رفتن به باغ
  .پردازندها مي نگهداري آن منزل محلي را به پرورش و  درمعموالً

، شناسي زيست، باني جنگلي، باغداري، دامدار، زنبورداري: ها براي آن آميز هاي موفقيت حرفه مشاغل و
  .كشاورزي، دامپزشكي

مثالً هوش . تر كندتواند كاملبندي را مي اخيراً انواع ديگري از هوش هم پيشنهاد شده كه اين تقسيم
  :كنند  هوش معنوي را به اين صورت تعريف مي»زوهر و مارشال«. معنوي

ها و زندگي   هوشي كه فعاليت.كنيم ها را حل مي هوشي كه از طريق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش
كند بفهميم كدام   هوشي كه به ما كمك مي.دهد تر، و معنادار قرار مي تر، غني اي وسيع ما را در زمينه

   .يا كدام مسير معنادارتر از ديگري استاقدامات 
 

  

  

  

                                                           
1. Naturalist intelligence 
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 آن را هوش غايي »زوهر«. هوش معنوي براي كاركرد اثربخش بهره هوشي و هوش عاطفي ضرورت دارد
كند قواعد را جايگزين كنند و با  چون به افراد كمك مي. كند هوش معنوي افراد را خالق مي. داند ما مي

كند، و به ما  ما را سرشار از شفقت و ادراك مي. دهد تميز و انتخاب ميبه ما توانايي . مرزها بازي كنند
آفرين هوش معنوي است كه آن را از  در حقيقت اين ماهيت تحول. ها را ببينيم كند محدوديت كمك مي

  .كند هوش عاطفي متمايز مي
در توان درك كرد كه چرا برخي افراد در عين حالي كه خيلي باهوشند، ولي حال بهتر مي

كه چرا برخي افراد به ظاهر خنگ،  رسند و اينشرايط ديگري خيلي كودن به نظر مي
  !توانند كارهاي بزرگي انجام دهند مي

 
 

توان فهميد كه چرا در آزمون استعداد تحصيلي، موارد متنوعي مـورد آزمـون                ، مي با توجه به موارد فوق    
  . دگيرد تا ابعاد مختلفي از هوش افراد را بسنج قرار مي

 

  

  :آموزدآنچه استعداد تحصيلي به ما مي

  

  . عينك ساليق و عقايد شخصي زندگي را نبينيمباداوري نكنيم و پيش •
قبـل از اظهـار نظـر،       . در قضاوت كردن و نظر دادن جانب احتياط را رعايت كنيم           •

  .جوانب امر را به دقت بررسي كنيم
اكيد در جايي كه ضـرورت      از اغراق كردن و به كاربردن كلمات مطلق و قيدهاي ت           •

  .ندارد، اجتناب كنيم
در حل مسايل زندگي از حداقل منابع استفاده كنيم و همواره قبل از اسـتفاده از                  •

  .اي به ضرورت و كاربرد آن فكر كنيمهر سرمايه
توان در رد حرف حق و در تائيد يك حرف باطل داليـل زيـادي             ميآموزيم كه   مي •

  . را نخوريم پس فريب شيوايي كالم.ذكر كرد
گيرند و ما چگونه ممكن اسـت       شكل مي چگونه  هاي ذهني    پارادايمآموزيم كه   مي •

  .شويماسير باورهاي غلط پيشينيان خود 
به تعبير مـوال    . شنويم با ديد انتقادي محك بزنيم     زودباور نباشيم و آنچه را كه مي       •

 اسـت و    بيني حق   آنچه مي . بين حق و باطل تنها يك وجب فاصله است        ) ع(علي  
 .شنوي باطلآنچه مي
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        تمركز بر هدفتمركز بر هدفتمركز بر هدفتمركز بر هدف: : : : زنگ تفريحزنگ تفريحزنگ تفريحزنگ تفريح
 

 

 

كنيد، زمان خيلي فراموش نكنيد كه وقت شما بسيار محدود است و از آنچه فكر مي

بايد عزمتان را جزم كنيد تا هرچه زودتر به اوج آمادگي درس . تر سپري خواهد شدسريع

 و اي را از ذهن خود دور كنيدحاشيهماه هرگونه مساله چند دوستان براي . خواندن برسيد

بد نيست در مورد تمركز  »قبولي در يك دانشگاه خوب«فقط روي هدفتون تمركز كنيد، يعني 

  :بر هدف داستان زير را بخونيد و به ياد داشته باشيد

. كمانگير پير و عاقلي در مرغزاري در حال آموزش تيراندازي به دو جنگجوي جوان بود

. خورد ي كوچكي كه از درختي آويزان شده بود به چشم مي ر نشانهدر آن سوي مرغزا

. رود گذارد و نشانه مي آن را در كمانش مي. كشد جنگجوي اولي تيري را از تركش بيرون مي

  . بيند شرح دهد خواهد آنچه را مي كماندار پير از او مي

كمانگير » .ان و هدف راهاي درخت شاخه. درختان را. ابرها را. بينم آسمان را مي«: گويد مي

   ».كمانت را بگذار زمين تو آماده نيستي«: گويد پير مي

   ».بيني شرح بده آنچه را مي«: گويد كمانگير پير مي.گذارد  جنگجوي دومي پا پيش مي

   ».بينم فقط هدف را مي«: گويد جنگجو مي

   ».نشيند تير بر نشان مي. پس تيرت را بينداز«: دهد پيرمرد فرمان مي

گيريتان درست  بينيد نشانه موقعي كه تنها هدف را مي. عالي بود«: گويد يرمرد ميپ

   ».خواهد بود و تيرتان بر طبق ميلتان به پرواز در خواهد آمد

اما مهارتي است كه كسب آن  .شود تمركز افكار بر روي هدف به سادگي حاصل نمي

  . ار زياد استامكانپذير است و ارزش آن در زندگي همچون تيراندازي بسي
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