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با سالم به تمامی دانشجویان عزیز
آزمون امسال استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ،از نظر ساختار و محتوی تغییر خاصی نسبت به آزمونهای  03سوالی سالهای
اخیر (سالهای  39 ،39 ،30و  )39نداشت ولی سطح سختی سواالت کمی کمتر شده و در حد یک آزمون استاندارد با درجه سختی
متوسط (نسبت به زمان  93دقیقهای آن) بود.
مهمترین نکتهای که بارها در کالسها تاکید داشتم این بود که «در آزمون مهمتر از اینکه تشخیص بدهید کدوم سواالت رو جواب
بدین ،باید مشخص کنید که کدوم سرفصلها رو جواب ندین ».در آزمون امسال ،به ترتیب بخش های منطقی ،کمیتی و درک مطلب
بخش های خوب و قابل پاسخدهی در زمان بود و بخش تحلیلی یک مدل متوسط و یک سوال سخت بود .توصیه کلی برای پاسخگویی
به دفترچه امسال به صورت زیر میتونه جمع بندی بشه:
سواالتی که در زمان مشخص شده میتوانستید جواب

سواالتی که در زمان مشخص شده ارزش پاسخگویی

بدهید

نداشتند.

بخش اول :متن اول درک مطلب

بخش اول  :درک مطلب (متن دوم)

بخش دوم :هر  7سوال منطقی

بخش سوم :تحلیلی (مدل اول)

بخش سوم :تحلیلی (مدل دوم)

بخش چهارم :کمیتی (سوال معلمی که به دانش آموزش

بخش چهارم :کمیتی ( 6سوال به جز مورد حذفی)

انتخاب بین  1تا  9می دهد)

البته سواالت امسال هم مشابه سال های قبل زمان گیر بود و نه لزوما سخت .یعنی قاعدتاً اگر محدودیت زمان وجود نداشت ،عموم
شرکت کنندگانی که با مفاهیم اصلی استعداد تحصیلی آشنا بودند ،میتوانستند به سواالت پاسخ درست بدن.
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در اینجا نگاهی اجمالی داشته باشیم به سرفصلهای آزمون:
بخش اول ،درک مطلب :سواالت درک مطلب امسال ،مانند آزمون سال گذشته گروه علوم انسانی دارای دو متن متفاوت بود.
حد اقل تعداد سوال

موضوع متن

کیفیت سواالت

متن اول

متن اقتصادی در رابطه با اقتصاد دانش بنیان تجاری
سازی یک کاال در  9پاراگراف

متوسط و قابل فهم

0

متن دوم

متن تحلیلی با موضوع کتاب دیرینه شناسی دانش فوکو
در  0پاراگراف

کمی پیچیده و با
جزئیات

2

قابل دسترس در زمان

با توجه به سخت بودن متن دوم به دست آوردن  9جواب درست قابل پیش بینی و حالت مناسب برای داوطلبان است.
بخش دوم ،منطقی :سواالت منطقی امسال ،سواالت سادهای محسوب میشدند .همه سواالت از بخش های مطرح شده در کتاب
و کالس ها بود و از سواالت مرسوم این بخش استفاده شده و بود و بر خالف سال گذشته از متن های پیچیده خبری نبود .تمرکز
بیشتر روی سواالت استنباط از متن بود .یک سوال تضعیف استدالل (سوال مربوط به امگا  )0و یک سوال تقویت ( یادگیری در سنین
باال) و یک سوال تکمیل استدالل (عروسک های بزرگ سطح شهر و رفتار بزرگتر ها) بود و چهار سوال دیگر از فرض پنهان و نتیجه
گیری که ترکیب ساده و ایده آلی برای پاسخگویی محسوب می شه .حداقل سواالت قابل دسترس در این بخش  9سوال در زمان بود
و حتی می شد تا  7سوال هم پاسخ داد.
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بخش سوم ،تحلیلی :سواالت تحلیلی امسال ،از نظر کیفیت سواالت تقریبا مشابه سال گذشته بود .یک مدل متوسط و یک مدل
سخت با قید ها و حاالت زیاد .داوطلبان باید مدل اول (مدل کامال مشابه به مدل سال  32دامپزشکی که در کتاب رایگان دامپزشکی
صفحه  139با پاسخ تشریحی آمده است) را پاسخ می دادند و مدل دوم را حذف می کردند.
نوع و محتوی مدل

کیفیت سواالت

مدل اول

چینش سه بعدی (سه فرد  xو  yو  zهر کدام دو سوال
از دو فرد دیگر می پرسند و در مورد شغل و سن و
جنسیت فرزندان هم اطالعات کسب می کنند).

سخت و زمان گیر

مدل دوم

گروه بندی (  9نفر به اسامی دریا و سارا و احسان و بهروز
هر کدام نام دو نفر دیگر را روی یک کاغذ می نویسند و
تمام کاغذها را می خوانند و کسی که اسمش کمتر نوشته
شده بازی را برنده می شود).

تعداد سوال قابل
دسترس در زمان
3
9

متوسط وقابل پاسخدهی
در  19دقیقه

با توجه به کیفیت تکراری این سواالت داوطلبانی که آمادگی و تمرین داشتند ،می توانستند در زمان قابل قبول به  9تست مدل دوم
پاسخ دهند.
بخش چهارم ،کمیتی :سواالت کمیتی امسال نسبت به سال گذشته خیلی ساده تر بود و به جز یک مورد سوال نسبتا سخت سایر
سواالت برای داوطلبان این رشته قابل پاسخدهی بود.
نوع سوال

مورد سوال

کیفیت سواالت

سوال 1

حل مساله

هوش به صورت جدولی با ایده جمع اعداد سطر و ستون

متوسط

سوال 2

حل مساله

هندسه مسطیل ها و نسبت اضالع

ساده

سوال 3

حل مساله

معادله سازی و سری عدد (سوال معلم و اعداد  1تا )3

سخت

سوال 4

حل مساله

معادله درجه اول و نسبت و درصد (داوطلب آزمون زبان)

متوسط

سوال 5

مقایسه کمی

میانگین (سه نفر که وزن هایشان  03درصد دیگری است)

ساده

سوال 6

کار با داده آماری

محاسبه نسبتی از درصد (یک ناشر که به دو دانشکده تعداد
مساوی کتاب از چهار موضوع مختلف می دهد)

یکی ساده و یکی
متوسط

سوال 7

با توجه به ساده شدن سواالت این بخش نسبت به آزمون سال گذشته ،انتظار می رود داوطلبانی که کمی مطالعه مفید داشته اند در
زمان مناسب به  0تا  9سوال پاسخ داده باشند و داوطلبانی که به سواالت این بخش پاسخ نداده اند متضرر خواهند شد.
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در مجموع آزمون امسال ،سواالت استانداردی بود و پیش بینی درصدهای زیر ،میتواند راه گشا باشد:
ضعیف

متوسط

خوب

خیلی خوب

گروههایی که نیاز به استعداد تحصیلی باال دارند (مانند گروه مدیریت)

کمتر از 33

43-33

53-43

باالی 53

گروههایی که نیاز به استعداد تحصیلی در حد متوسط دارند

کمتر از 23

33-23

43-33

باالی 43

امیدواریم که درصد مورد قبول رو در این آزمون کسب کنید.
با آرزوی موفقیت
هادی مسیح خواه ،محمد وکیلی و آرش قوی پنجه
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