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 چگونه استعداد تحصیلی بخوانیم؟

 آشنایی با آزمون

 

 

 بخش اول: درک مطلب بهینه مطالعهروش 

 

 

  

•DVDبخش کلیات رو ببین.

.بخش اصلی آزمون آشنا شدی4رو دیدی، با هر DVDبعد از اینکه این •

•DVD رو به طور کامل ببین1شماره.

یکتاب نقره ا

.از کتاب نقره ای رو حل کن59تا 47تمرین های صفحه •

عرفی و تمرین های کتاب نقره ای، تصمیم بگیر کدام یک از استراتژی های مDVDطبق •
.برات مفیدترهDVDشده در 

یکتاب طالی

بر اساس استراتژی که ). گروه خودتو جواب بده96-93همه متن های درک مطلب سال •
(  انتخاب کردی



 

 روش بهینه مطالعه بخش دوم: منطقی

 

 

 

 

 

  

•DVDبخش منطقی را به طور کامل و با دقت ببین.

.تا اینجا با انواع استدالل، و ساختار استداللها آشنا شدی•

.حواست باشه که بخش منطقی، سرفصل بسیار مهمی هست•

کالس آنالین

ه به تو این جلسه، با توج. شرکت کن( ویژه بسته استعداد)در جلسه اول کالس آنالین •
.، تکنیک های تضعیف و تقویت استدالل رو برات توضیح میدمDVDبحثای 

یکتاب نقره ا

.همه سواالی درسای اول تا ششم بخش منطقی رو جواب بده و جواباشو به دقت بخون•

!اگه نه که هیچی. اگه وقت داشتی، درس هفتم تا یازدهم رو هم بخون•

فایل های 

سایت

ت رو حل اگه وقت داشتی، برای تمرین بیشتر، سواالی منطقی رایگانی که روی سایت هس•
(دامپزشکی رو توی اولویت بذار96-90علوم انسانی و 92-90سواالی ). کن

یکتاب طالی

سعی کن تکنیکهایی که توی . منطقی گروه خودتو جواب بده96تا 90همه سواالی •
DVDو کالس آنالین یاد گرفتی رو برای حل این سواال استفاده کنی.



 

 روش بهینه مطالعه بخش سوم: تحلیلی

 

 

 

•DVD بخش تحلیلی رو به شکلی متفاوت ازDVDهای قبلی ببین.

حل کنم، ویدئو رو نگه دار و سعی کن DVDقبل از اینکه هر سوال تحلیلی رو توی •
.چه جور حل میشهDVDبعد ببین که هر مسئله توی . خودت مسئله رو مدل کنی

کالس آنالین

.ل میکنم، سواالیی که گفتم رو برات ح( ویژه بسته استعداد)توی جلسه دوم آنالین •

کن سعی. یادت باشه تو این بخش، تمرین و دیدن مدل های مختلف خیلی مهمه•
.تمرین کنی

کتاب نقره ای

.کتاب رو سعی کن حل کنی317تا 312سواالی صفحه •

. رو حل کن349، 343، 339، 338، (96علوم انسانی )337سواالی صفحه •

.این سواال رو توی جلسه دوم آنالین این کالس، برات حل میکنم•

فایل های 

سایت

هست رو حل اگه وقت داشتی، برای تمرین بیشتر، سواالی تحلیلی رایگانی که روی سایت•
(دامپزشکی رو توی اولویت بذار96-90علوم انسانی و 92-90سواالی ). کن

اگر مدل کردن . ها، واقعاً دشوارنبعضی مدل. لزومی نداره همه سواال رو جواب بدی•
.بعضیاشون برات سخته، اون مسئله رو رها کن

کتاب طالیی

.  تحلیلی گروه خودتو جواب بده96تا 90همه سواالی •

ی و سعی کن سواال رو بتونی تو زمان مدل کنی، و سواالی سخت رو زود تشخیص بد•
.ازشون بگذری



 

 روش بهینه مطالعه بخش چهارم: کمیتی

 

 

  

•DVD بخش کمیتی رو ببین.

رو هم تا اینجا با سه تا سرفصل اصلی بخش کمیتی آشنا شدی و انواع سواالی هوش•
.دیدی

کتاب نقره ای

.کتاب رو بخون372تا 359اگه مباحث پایه ای ریاضی رو فراموش کردی، صفحات •

.کتاب نقره ای رو حل کن399تا 381سواالی کار با داده  آماری صفحات •

.کتاب رو حل کن563تا 557، سواالی صفحه DVDبر اساس سواالی هوش توی •

نکالس آنالی

رو ، سواالی هوشی که حل کردی(ویژه بسته استعداد)توی جلسه دوم کالس آنالین •
.(برات حل کردمDVDالبته به جز اونایی که توی ). برایت حل میکنم

.جلسه سوم کالس آنالین، مباحث پرکاربرد ریاضی رو برات حل میکنم•

فایل های 

سایت

. برای تمرین بیشتر، سواالی کمیتی رایگانی که روی سایت هست رو حل کن•

پایه اگه ریاضیت خوبه و سواالی چالشی میخوای، سواالی گروه فنی مهندسی و علوم•
.بقیه گروه ها رو حتما حل کن91با سواالی سال 

کتاب طالیی

. کمیتی گروه خودتو جواب بده96تا 93همه سواالی سال •

رو اگه خواستی 92و 90ولی سواالی . سواالی دشواری هستن91سواالی سال •
.میتونی جواب بدی



 

 حل سواالت منتخب: آخر DVDروش بهینه مطالعه 

 

 

 

  

.نکاتی که نوشتی و تکنیکها رو. تمامی بخشها رو یه مرور کلی بکن•

.سواالت رو سعی کن از روی جزوه حل کن•

.نیسواالیی که اشتباه حل کردی رو سعی کن خودت دوباره حل ک. رو ببینDVDحاال •



 

 چگونه به سواالت این درس پاسخ دهیم؟

 شوند:که مخاطبان استعداد تحصیلی، در پاسخگویی به سواالت، به سه دسته عمده تقسیم میایم به تجربه دریافته

 :گذارند و فقط بر روی مباحث های ریاضی و تحلیلی را کنار میدسته اول گروهی هستند که بخش دسته اول

 توانند وقت بگذارند.یکنند. این دانشجویان، برای هر تست، دو برابر زمان معمول مدرک مطلب و منطقی تمرکز می

 :دسته دوم، گروهی هستند عالوه بر سواالت بخش درک مطلب و منطقی، وقت اندکی برای پاسخگویی  دسته دوم

 دهند.به سواالت ساده تحلیلی و کمیتی اختصاص می

 :دهند.های آزمون پاسخ میافرادی هستند که به تمامی بخش دسته سوم 

 

 
 بخش اول:

 درک مطلب

 بخش دوم:

 منطقی

 بخش سوم:

 تحلیلی

 بخش چهارم: کمیتی

 کار با 

 های آماریداده

 های کمّیحل مسئله و مقایسه

 مباحث پر کاربرد هوش 

      استراتژی اول دسته اول

دسته 

 دوم
 )؟( سواالت ساده   )؟(مدل ساده   استراتژی اول

دسته 

 سوم
      استراتژی دوم

  :منظور از استراتژی اول و دوم مبحث درک مطلب، در تذکرDVD   مشخص شده است. (کتاب 44اول )یا صفحه 

  



 

 سواالت متداول؟

ایم. امیدواریم که بررسی این سواالت بتواند به شما جا به سواالت رایج دانشجویان درس استعداد تحصیلی پرداختهدراین

 کمک کند.

 

 :ند درصد بزنیم مناسب است؟در آزمون این درس، چ دکتری،برای قبولی در آزمون  سوال 

 :بستگی دارد.پاسخ به این سوال، به چند عامل  پاسخ  

در آزمون  %30کنید. رقابت در هر گروه، متفاوت است. ممکن است نمره که در چه گروهی شرکت میاول این

متقاضیان گروه مدیریت، درصد مناسبی نیز برای  %40جامعه شناسی، درصد خوبی محسوب شود، ولی حتی 

 نباشد.

های قبل، موید های برتر سالدوم این که درصد دروس تخصصی و زبان، نیز تعیین کننده هستند. درصد رتبه

 این موضوع است.

 

 :توانیم بزنیم؟با مطالعه کتاب یا شرکت در کالس، چند درصد می سوال 

 :کند، بستگی به دو موضوع دارد:این که هر فرد چه درصدی کسب می پاسخ 

 های اولیه خود فردتوانایی 

 هاآشنایی با مفاهیم، نکات و تکنیک 

 تمرین و تکرار 

 کالس و کتاب بر روی مورد دوم و سوم تاکید دارد، و سعی در آشنایی دانشجویان با مفاهیم و نکات دارد.

 

 

 



 

 :کتاب را به همان ترتیب مشخص شده مطالعه کنیم؟ سوال 

 :توان عمل کرد.برای مطالعه کتاب به دو روش زیر میبخش کتاب به طور کامل مستقل هستند.  4 پاسخ 

 :اگر با مباحث ریاضی مشکل دارید: کتاب را با همان ترتیبی که نوشته شده است، مطالعه  گروه اول

 های درک مطلب و منطقی را بخوانید، بعد تحلیلی و کمیتی.کنید. یعنی ابتدا بخش

  های کمیتی و تحلیلی شروع کنید: با بخشاگر با مباحث ریاضی بیشتر ارتباط برقرار می :دومگروه

 کنید. بعد مباحث منطقی و درک مطلب را مطالعه کنید.

 

 :در جلسه آزمون به چه ترتیبی به سواالت پاسخ دهیم؟ سوال 

 :تر هستید. اگر با سرفصلی شروع کنید که راحتکنیم با این موضوع کامالً بستگی به شما دارد. توصیه می پاسخ

حال فرد  تر هستید، با این سواالت شروع کنید و سواالت ریاضی را در انتها پاسخ دهید.مباحث درک مطلب راحت

 دیگری ممکن است با بخش ریاضی و تحلیلی شروع کند و در نهایت سواالت درک مطلب را جواب دهد.

 

 

 :کند؟یا صرفاً مطالعه کتاب کفایت می در کالس هست؟آیا نیاز به حضوری  سوال 

 :است. در کالس پاسخ یک  در کتاب تر از نوشتن پاسخ تشریحی آنتوضیح یک مسئله در کالس بسیار ساده پاسخ

که برای تشریح همان موضوع در کتاب، شاید باید چند صفحه توان در چند جمله توضیح داد. حال آنمطلب را می

 های آنالین شرکت کنید.کنم برای درک بهتر و سریعتر مفاهیم، در کالسمی توصیه نوشت.

  



 

 

 :آیا می توان با زبان جبران کرد؟ سوال 

 :کنند که اگر یک سوال استعداد را پاسخ ندهند، این موضوع الزاماً صحیح نیست. برخی از دانشجویان تصور می پاسخ

تراز آن چه در تعیین نمره شما موثر است، جبران کرد یا بالعکس. در واقع آن راتوان آنبا پاسخ دادن یک سوال زبان می

باشد. یعنی مهم تر از آن که شما درس است نه نمره مطلق آن. تراز به تعریف ساده درصد شما در مقایسه با سایر رقبا می

ید. ممکن است شما زبان را ااید، آن است که شما نسبت به رقبا چه درصدی کسب کردهیک درس را چند درصد زده

اید. ولی استعداد زده باشند. یعنی شما در زبان درصد خوبی کسب نکرده %40بزنید ولی سایر رقبا به طور متوسط  30%

زده باشند. پس شما در مقایسه با سایرین درصد خیلی خوبی کسب  %10اید، ولی سایر رقبا به طور متوسط زده %25را 

 اید.کرده

  



 

 گروه فنی مهندسی دانشجویان

 ، شما باید بخش تجسمی کتاب رو بخونی.)منطقی( هابه جای بخش دوم سایر گروه

 

 

 به دانشجوهای فنی مهندسی:مهم چند تا توصیه 

برای دفترچه، به جای شروع با بحث درک مطلب، توصیه میکنم با بخش تجسمی و کمیتی شروع کنی. ساختار  -1

 تر ارتباط برقرار میکنه تا مباحث درک مطلب.ریاضی راحتهای فنی، با مباحث ذهنی بچه

 96تا  93ها رو جواب بدی. اگه زمان داشتی، کل سواالی همه گروه 91برای بحث کمیتی، میتونی سواالی سال  -2

 ها رو حل کن.همه گروه

 

کتاب نقره ای

.کتاب نقره ای رو کامل بخون... تا 575619صفحات •

کتاب طالیی ها 96-90حل این سواال توی سواالی ). رو حل کن629تا 620سواالت صفحه •
(اومده

فایل های 

سایت

.رو از روی فایل رایگان سایت حل کن92تا 90سواالی •

یکتاب طالی
.رو حل کن96تا 93همه سواالی •


