فایل راهنمایی
آشنایی و مطالعه بهینه
استعداد تحصیلی
(ویژه گروه فنی و مهنذسی)

تْیِّ :بدی هسیح خَاُ ،هحوذ ٍویلی

چه منابعی برای این درس مطالعه کنیم؟
ثشای هغبلؼِ ایي دسس ،تَغیِ هیضَد دٍ جلذ وتبة صیش سا هغبلؼِ وٌیذ:
جلذ اول :کتاب نقرهای رنگ ،ویرایص چهارم

جْت آضٌبیی ثب هفبّینً ،ىبت ٍ تىٌیهّب ،تَغیِ هیضَد ثخصّبی اٍل تب پٌجن ایي
وتبة سا (ثِ جض ثخص دٍم) ثِ دلت هغبلؼِ وٌیذ.

جلذ دوم :مجموعه کتابهای طالیی رنگ گروه خودتان

دفتشچِ سَاالت ٍ پبسخ تطشیحی آصهَىّبی گشٍُ فٌی-هٌْذسی 09 - 09

ً کتِ :دس غَست ًیبص ثِ حل تستّبی ثیطتش ،هیتَاًیذ سَاالت استؼذاد تحػیلی سبیش گشٍُّب (ثِ جض سَاالت
هٌغمی) سا هشٍس وٌیذ .ثذیي هٌظَس هیتَاًیذ اص فبیل هشثَط ثِ ایي سَاالت وِ سٍص سبیت هَلفبى وتبة لشاس گشفتِ یب
وتبةّبی عالیی ایي گشٍُّب استفبدُ وٌیذ.

چگونه استعذاد تحصیلی بخوانیم؟
ثشای هغبلؼِ ثْیٌِ وتبةّبی ًمشُای ٍ عالیی سًگ ،ثِ هَاسد صیش تَجِ وٌیذ.
 هطبلعِ هقذهِ :تَغیِ هیوٌن اثتذا همذهِ وتبة ًمشُ ای سًگ سا هغبلؼِ وٌیذ.
 آشٌبیی ثب  4ثخش اصلی آسهَى :سپس جْت آضٌبیی ثب آصهَى استؼذاد تحػیلی ٍ ثخصّبی هختلف آى ،لسوت
«آضٌبیی ثب یه آصهَى استؼذاد تحػیلی» ،غفحبت  39تب  13وتبة ،سا هغبلؼِ وٌیذ .تَجِ وٌیذ وِ دس آصهَى استؼذاد
تحػیلی گشٍُ فٌی-هٌْذسی ثِ تشتیت ثخص دسن هغلت ،وویتی ،تحلیلی ٍ تجسوی هیآیذ.
روش تهینه مطالعه تخص اول :درک مطلة
 گبم اٍل :ثشای هغبلؼِ ثخص اٍل ،اثتذا غفحبت  10تب  90سا هغبلؼِ وٌیذ تب ثب سَاالت دسن هغلت ٍ گبمّبی
پبسخگَیی ثِ سَاالت آضٌب ضَیذ.
 گبم دٍم :دس غفحبت  09تب  01تىٌیهّبی هْوی سا وِ جْت ػولىشد هغلَة دس ایي ثخص هؼشفی ضذُ است ،ثِ
دلت ثخَاًیذ.
 گبم سَم :حبل تَغیِ هیىٌین اص وتبة عالیی سًگ ،دسن هغلتّبی گشٍُ خَدتبى اص سبل  09تب  09سا پبسخ دّیذ
تب تسلظ خَد ثش هغبلت سا ثیبصهبییذ.



گبم چْبرم :دس غَستی وِ فشغت داسیذ ،سبیش ًوًَِ سَاالت وتبة ًمشُای سا جْت وست تسلظ ّش چِ ثیطتش

ثشسسی وٌیذ.

روش تهینه مطالعه تخص دوم :کمیتی
سَاالت ثخص وویتی دس آصهَى ،داسای سِ لسوت هختلف است :وبس ثب دادُّبی آهبسی ،حل هسئلِ ٍ همبیسِّبی ووی.
اثتذا غفحِ  993سا هغبلؼِ وٌیذ تب ثب ایي سَاالت آضٌب ضَیذ.
 تذکز :سَاالت َّشً ،یبصی ثِ ّیچ پیص صهیٌِ رٌّی ًذاسد .اٍلیي سَال وویتی ّش گشٍُ ًیض ،سَال َّش هیثبضذ.
تَغیِ هیوٌن اثتذا هجبحث ایي دسس سا هغبلؼِ وٌیذ.
 گبم اٍل :اثتذا دسس َّش ،غفحبت  901تب  091سا ثخَاًیذ تب ثب سَاالت هختلف َّش آضٌب ضَیذ.



گبم دٍم :سَاالت غفحِ  099تب  ٍ 039سَاالت غفحِ  900تب ( 399وِ پبسخ آىّب ثش سٍی فبیلّبی دفتشچِ

سَاالت ٍ پبسخ  01 – 09لشاس داسد) سا پبسخ دّیذ.
 تذکز :اگش ًویتَاًیذ ثِ سَاالت پبسخ دّیذ ،سشیغ ثِ پبسخّب ًگبُ ًىٌیذ .دس ػَؼ تب چٌذ سٍص ثحث سا سّب وٌیذ ٍ
وبسی ثِ پبسخ ّب ًذاضتِ ثبضیذ .ضبیذ تب ایي هشحلِ تؼذاد ووی اص سَاالت سا پبسخ دادُ ثبضیذ .اهب تَجِ داضتِ ثبضیذ ،ثشای
اوثش داٍعلجبى ،دس اثتذا پبسخ ثِ سَاالت سخت است .اهب ثب هشٍس دٍ یب چٌذ ثبسُ ،ون ون خَاّی تَاًست ثشخی اص سَاالت
سا پبسخ دّیذ.
 تذکز :حل ًوًَِ سَاالت َّش هتؼذد ،تبثیش ثسیبس صیبدی دس افضایص تَاًوٌذی ضوب دس پبسخ ثِ سَاالت خَاّذ
داضت .صیشا هؼوَال ایذُ حل ایي سَاالت هطبثِ است ٍ ثب حل ًوًَِ سَال ،رّي ضوب گضیٌِّبی ثیطتش ٍ دلیكتشی سا
ثشای آصهَى ٍ خغب دس اختیبس خَاّذ داضت.



گبم سَم :ثؼذ اص چٌذ سٍص ،سَاالت گبم دٍم سا هجذداً تىشاس وٌیذ .هطبّذُ هیوٌیذ وِ ضویش ًبخَدآگبُ ضوب ثِ

سَاالت فىش وشدُ ٍ حبال هیتَاًیذ سَاالت ثیطتشی سا پبسخ دّیذ .دس ایي گبم ،پبسخ سَاالت سا ًیض هطبّذُ وٌیذ.
 تَجِ :ثشای پبسخگَیی ثِ سَاالت ثخص وویتی ،تسلظ ثش هجبحث اثتذایی سیبضی ضشٍسی است.
 گبم چْبرم :تَغیِ هیوٌن ثِ هغبلؼِ غفحبت  993تب  993وتبة ثپشداصیذ ،تب هجبحث پبیِ سیبضی ثشای ضوب هشٍس
ضَد.
 تذکز :دس غَستیوِ دس هغبلؼِ هغبلت فَق دچبس سشدسگوی ضذُایذ ٍ ثب هجبحث سیبضی استجبط ثشلشاس ًویوٌیذ
تَغیِ هیوٌن گبمّبی ثؼذی سا سّب وٌیذ .پبسخگَیی ثِ سَاالت وویتی ،هستلضم تسلظ ثش ایي هجبحث پبیِ است.

 گبم پٌجن :ثشای تسلظ ثش سَاالت وبس ثب دادُّبی آهبسی ،غفحبت  990تب  930سا هغبلؼِ وٌیذ ٍ ثِ سَاالت پبسخ
دّیذ.
 گبم ششن :ثِ سشاؽ وتبة عالیی سًگ ثشٍیذ ٍ سَاالت وبس ثب دادُّبی آهبسی گشٍُ خَد سا پبسخ دّیذ.
پس اص ثشسسی سَاالت وبس ثب دادُّبی آهبسیًَ ،ثت ثِ هجبحث حل هسئلِ ٍ همبیسِّبی ووّی هیسسذ.
 گبم ّفتن :غفحبت  939تب  903سا هغبلؼِ وٌیذ تب ثب هبّیت سَاالت حل هسئلِ ٍ همبیسِّبی ووّی آضٌب ضَیذ.
 گبم ّشتن :ثشای تسلظ ثش هجبحث پشوبسثشد وویتی ،اص غفحِ  011تب  999سا هغبلؼِ وٌیذ.
 تَجِ :سشػت هغبلؼِ ضوب ،وبهالً ثستگی ثِ پبیِ سیبضیتبى داسد.
 تذکز :داًطجَیبى تشجیح هیدٌّذ ثِ دٍ ضىل هتفبٍت هجبحث وویتی سا هشٍس وٌٌذ:
 گزٍُ اٍل :دسس ّب سا ثِ تشتیت ثخَاًٌذ ٍ ثِ سَاالت عجمِ ثٌذی ضذُ ّوبى دسس پبسخ دٌّذ .ثِ ایي افشاد
تَغیِ هیضَد ثِ ّوبى تشتیت وتبة ًمشُای ػول وٌٌذ ٍ دسسّبی آىسا ثِ تشتیت هغبلؼِ وٌٌذ ٍ ثِ سَاالت
عجمِ ثٌذی ضذُ ّش دسس پبسخ دٌّذ.
 گزٍُ دٍم :افشادی وِ تسلظ صیبدی ثش سیبضی داسًذ ،تشجیح هیدٌّذ دسسّب سا ثِ سشػت هشٍس وٌٌذ .سپس
سَاالت سیبضی سا یهجب پبسخ دٌّذ .ثِ ایي افشاد تَغیِ هیضَد پس اص ثشسسی دسسّب اص وتبة ًمشُای سًگ،
سَاالت وویتی سبلّبی  01 – 09گشٍُّبی هختلف سا اص سٍی فبیلّبی هَجَد دس سبیت پبسخ دٌّذ.

 گبم ًْن :دسس ّطتن تب دٍاصدّن ،غفحبت  990تب  ،909وتبة ًمشُای سًگ سا ثِ دلت هغبلؼِ وٌیذ ٍ ثِ سَاالت
عجمِثٌذی ضذُ آى پبسخ دّیذ.
 تذکز :هجبحث تىویلی ثخص وویتی ،ثشای افشادی است وِ تسلظ صیبدی ثِ سیبضی داسًذ ٍ هغبلؼِ آى غشفبً ثِ
افشادی تَغیِ هیضَد وِ دس دثیشستبى سیبضی لَی داضتِاًذ.

روش تهینه مطالعه تخص سوم :تحلیلی
ایي ثخص اص آصهَى ،ثش پبیِ توشیي ،تىشاس ٍ هْبست هذل سبصی استَاس است.
 گبم اٍل :اثتذا غفحبت  133 ٍ 139سا هغبلؼِ وٌیذ تب ثب هبّیت سَاالت آضٌب ضَیذ.
 گبم دٍم :غفحبت  133تب  109سا هغبلؼِ وٌیذ تب ثب اًَاع سَاالت تحلیلی آضٌب ضَیذ .تَغیِ هیىٌن سَاالت سا ثِ
دلت ثشسسی وٌیذ ٍ سؼی وٌیذ آىّب سا هذل وٌیذ.
 گبم سَم :ثشای توشیي ،سَاالت غفحِ  103تب  939سا ثشسسی وٌیذ.
تَجِ وٌیذ وِ دس ایي ثخص ،داضتي توشیي صیبد ٍ ثشسسی هذلّبی هختلف ،ووه صیبدی ثِ ضوب خَاّذ وشد.
 گبم چْبرم :تَغیِ هیىٌن ثِ سشاؽ فبیلّبی هجوَػِ سَاالت استؼذاد تحػیلی سبل  01 – 09وِ ثش سٍی سبیت
اسبتیذ لشاس داسد ثشٍیذ ٍ ًوًَِ سَاالت ثخص تحلیلی گشٍُّبی هختلف سا ثشسسی وٌیذ .تَجِ وٌیذ وِ سَاالت گشٍُ
آصهبیطی خَد ٍ سبیش گشٍُّب سا حتوبً توشیي وٌیذ.
 تذکز :اگش فشغت ًویوٌیذ وِ سَاالت تحلیلی گشٍُّبی هختلف سا ثشسسی وٌیذ ،تَغیِ هیىٌین سَاالت سا ثِ
غَست ًوًَِ ٍ اًتخبثی ،پبسخ دّیذ.
 تَجِ :لضٍهی ًذاسد توبهی سَاالت سا ثتَاًیذ جَاة دّیذ .ثشخی سَاالت ٍ هذلّبٍ ،الؼبً دضَاس ّستٌذ .اگش هذل
وشدى ثشخی اص آىّب خیلی دضَاس است ،آى هسئلِ سا سّب وٌیذ.
دلت وٌیذ وِ ّش چٌذ سبختبس هغبلت ایي ثخص وتبة ثش اسبس هَضَع دستِ ثٌذی ضذُ ،اهب ضوب هیتَاًیذ سَاالت سا ثِ
تشتیت اص آسبى تب ثسیبس سخت حل وٌیذ (ثِ تشتیت ًوًَِ سَاالت سبلّبی ًْ ٍ 01 ،09 ،09بیتب  03گشٍُّبی هختلف)
 تَجِ :حل اٍلیي هسبیل تحلیلی هؼوَال خیلی ثیطتش اص صهبى استبًذاسد عَل هیوطذ .ایي اهش ًجبیذ ضوب سا دلسشد
وٌذ .صیشا ثب حل هسبیل ثیطتش ،سشػت حل هسبیل ثِ ًحَی چطوگیش افضایص خَاّذ یبفت .ثٌبثشایي دس هشاحل اٍل ثِ ّیچ
ػٌَاى اغشاس ًذاضتِ ثبضیذ وِ دس صهبى استبًذاسد هسبلِ سا حل وٌیذ.
 تَجِ :دس حل هسبیل تحلیلی ،اگش ایذُ ای ثِ رٌّتبى ًویسسذ ،ثْتش است هسبلِ سا سّب وٌیذ ٍ هجذدا دس صهبًی
دیگش آى سا هشٍس وٌیذ .دس ضوي حل گشٍّی ایي هسبیل ًیض ایذُ خَثی ثشای وست هْبست دس ایي ثخص است .هثال اص یه
دٍست ثخَاّیذ دسن خَد سا اص سَال یب ایذُ حلص سا ثب ضوب دس هیبى ثگزاسد .ایي وبس دس ضوي استشس حل هسبلِ سا
وبّص هیدّذ.

 تَجِ :اگش ضوب ثتَاًیذ تؼذاد هحذٍدی سَال سا خَدتبى حل وٌیذ (حتی ثب غشف صهبى عَالًی) ،ثِ هشاتت ثْتش اص
ایي است وِ تؼذاد خیلی ثیطتشی اص سَاالت سا غشفب هشٍس وٌیذ ٍ ثِ دلیل ایٌىِ احسبس هیوٌیذ ًویتَاًیذ آى ّب سا
حل وٌیذ ،پبسخ آى سا سشیغ ثجیٌیذ.
 تَجِ :هسبیل تحلیلی داسای اًَاع هطخػی ّستٌذ وِ ثشخی اص آًْب اص فشاًٍی ثسیبس ثبالیی دس تستّبی سبلّبی
گزضتِ ثشخَسداسًذ .هثال هسبیل چیٌص دٍ ثؼذی ٍ سِ ثؼذی ،ثیطتشیي تؼذاد سَاالت سَاالت سا تبوٌَى ثِ خَد
اختػبظ دادُ است .ثذیْی است وِ ثبیذ هَاسد پشتىشاس سا ثِ دلت ضٌبسبیی وٌیذ ٍ هثبلّبی ثیطتشی اص آًْب حل وٌیذ.

روش تهینه مطالعه تخص چهارم :تجسمی
ّش چٌذ ایي ثخص اص آصهَى ثِ َّش تجسوی خَد داٍعلت ٍاثستِ است ،ثب آگبّی اص یه سشی ًىبت ٍ ًیض توشیي ،هی-
تَاًیذ تسلظ خَد سا دس ایي ًَع سَاالت استمبء دّیذ .دس هجوَع سَاالت تجسوی ،ثشای اوثش داٍعلجبى گشٍُ فٌی-
هٌْذسی ّوبًٌذ ثخص وویتی ،ثخص اهتیبص آٍسی ثِ حسبة هیآیذ.
 گبم اٍل :اثتذا غفحبت  30 ٍ 39سا هغبلؼِ وٌیذ تب ثب هبّیت ّش وذام اص هجبحث آضٌب ضَیذ.
 گبم دٍم :غفحبت  39تب  139سا ثِ عَس وبهل هغبلؼِ وٌیذ .هتي دسسّب سا ثِ دلت ثخَاًیذ .سَاالت سا ثِ عَس
وبهل ثشسسی وشدُ ٍ ،پبسخ دّیذ .پبسخ تطشیحی آىّب سا دلیك ثخَاًیذ تب ثش هفبّین ایي ثخص تسلظ پیذا وٌیذ.
 تَجِ :دس پبسخ سَاالت تجسوی دس وتبة ًمشُ ای ٍ عالیی ،ثِ هٌظَس دسن ثْتش سَال ٍ تجسن دلیكتش اضىبل،
پبسخّب سًگی چبح ضذُ است .ثب دلت دس تشویت سًگّب ،فْن حل سَال ثشایتبى سبدُتش هیضَد.
 گبم سَم :اص وتبة عالیی ،سبیش سَاالت تجسوی سا ثِ دلت هشٍس وٌیذ .ثب تَجِ ثِ هحذٍد ثَدى تؼذاد سَاالت
تجسوی ٍ ایٌىِ ایي سَاالت تٌْب دس گشٍُ فٌی-هٌْذسی هیآیذ ،تَغیِ هیضَد ّوِ سَاالت تجسوی سبلّبی پیص سا
ثِ دلت هشٍس وٌیذ.

چگونه به سواالت این درس پاسخ دهیم؟
ثِ تجشثِ دسیبفتِاین وِ هخبعجبى استؼذاد تحػیلی ،دس پبسخگَیی ثِ سَاالت ،ثِ سِ دستِ ػوذُ تمسین هیضًَذ:
 دستِ اٍل :دستِ اٍل گشٍّی ّستٌذ وِ هیخَاٌّذ ثش دٍ ثخص سبدُتش آصهَى توشوض وٌٌذ وِ ثشای ثشخی ایي دٍ
ثخص وویتی ٍ تجسوی است ٍ ثشای ثشخی وویتی ٍ دسن هغلت است .ایي گشٍُ دس غذدًذ تب ثب حذالل غشف
صهبى ،ثِ دسغذ حذٍد  ٪09دست یبثٌذ.
 دستِ دٍم :دستِ دٍم ،گشٍّی ّستٌذ وِ ّش چٌذ ثش دٍ ثخص آصهَى تسلظ ثیطتشی داسًذ ،اهب لػذ داسًذ ثِ
سَاالت آسبىتش دٍ ثخص دیگش ّن پبسخ دٌّذ .ایي گشٍُ اهیذٍاسًذ ثتَاًٌذ دسغذی ثبالی  99وست وٌٌذ.
 دستِ سَم :افشادی ّستٌذ وِ ثِ توبهی ثخصّبی آصهَى پبسخ هیدٌّذ .ایي گشٍُ دس غَستی وِ ٍالؼب ثش ّوِ
لسوتْبی آصهَى ثِ خَثی تسلظ پیذا وٌٌذ ،هیتَاًٌذ دسغذی ثبالی  ٪39وست وٌٌذ.

ثخش دٍم :کویتی

ثخش اٍل:
درک هطلت

حل هسئلِ ٍ هقبیسِّبی کوّی

ثخش سَم:

ثخش چْبرم:

تحلیلی

تجسوی


َّش

هجبحث پش وبسثشد

هجبحث تىویلی

دستِ اٍل استشاتژی اٍل





؟



استشاتژی اٍل





؟

هذل سبدُ (؟)

سَاالت سبدُ
(؟)

استشاتژی دٍم











دستِ
دٍم
دستِ
سَم

 تذکز :هٌظَس اص استشاتژی اٍل ٍ دٍم هجحث دسن هغلت ،دس غفحِ  09وتبة هطخع ضذُ است.

سواالت متذاول؟
دسایيجب ثِ سَاالت سایج داٍعلجبى دس هَسد دسس استؼذاد تحػیلی پشداختِاین .اهیذٍاسین وِ ثشسسی ایي سَاالت ثتَاًذ
ثِ ضوب ووه وٌذ.
 سَال :ثزای قجَلی در آسهَى دکتزی ،در آسهَى ایي درس ،چٌذ درصذ ثشًین هٌبست است؟
 پبسخ :پبسخ ثِ ایي سَال ،ثِ چٌذ ػبهل ثستگی داسد.
اٍل ایيوِ دس چِ گشٍّی ضشوت هیوٌیذ .سلبثت دس ّش گشٍُ ،هتفبٍت است .دٍم ایي وِ دسغذ دسٍس تخػػی
ٍ صثبىً ،یض تؼییي وٌٌذُ ّستٌذ .دسغذ ستجِّبی ثشتش سبلّبی لجل ،هَیذ ایي هَضَع است .اهب دس هجوَع ثشای
ایٌىِ اص دسغذ استؼذاد تحػیلی آسیت ًجیٌیذ ،ثبیذ سؼی وٌیذ حذالل  ٪99بزنید .با این حال اػتمبد داسین
اوثش داٍعلجبى فٌی-هٌْذسی ثِ دلیل تسلظ ضبى ثش هجبحث سیبضی ٍ ًیض داضتي لذست تحلیل ثبال ،دس غَست
داضتي ثشًبهِای هٌبست ثشای ایي دسس هیتَاًٌذ دس ایي دسس ثِ دسغذّبی خیلی ثبالتش دست یبثٌذ ٍ تشاص خَد
سا ثِ ًحَ چطوگیشی استمبء دٌّذ.
 سَال :ثب هطبلعِ کتبة یب شزکت در کالس ،چٌذ درصذ هیتَاًین ثشًین؟
 پبسخ :ایي وِ ّش فشد چِ دسغذی وست هیوٌذ ،ثستگی ثِ دٍ هَضَع داسد:
 تَاًبییّبی اٍلیِ خَد فشد
 آضٌبیی ثب هفبّینً ،ىبت ٍ تىٌیهّب
 توشیي ٍ تىشاس
والس ٍ وتبة ثش سٍی هَسد دٍم ٍ سَم تبویذ داسد ٍ ،سؼی دس آضٌبیی داًطجَیبى ثب هفبّین ٍ ًىبت داسد.
 سَال :کتبة را ثِ ّوبى تزتیت هشخص شذُ هطبلعِ کٌین؟
 پبسخ 0 :ثخص وتبة ثِ عَس وبهل هستمل ّستٌذ .ثشای هغبلؼِ وتبة ثِ دٍ سٍش صیش هیتَاى ػول وشد.
ثْتش است ایتذا ثِ تشتیت هجبحث وویتی ،تجسوی ،دسن هغلت ٍ تحلیلی سا هغبلؼِ وٌیذ .الجتِ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دس هیبى
داٍعلجبى گشٍُ فٌی-هٌْذسی هیضاى تسلظ ثش ّش ثخص ،خیلی هٌفبٍت است ،ایي لبػذُ ولی ًیست.
 سَال :در جلسِ آسهَى ثِ چِ تزتیجی ثِ سَاالت پبسخ دّین؟

 پبسخ :ایي هَضَع وبهالً ثستگی ثِ ضوب داسد .تَغیِ هیوٌین ثب سشفػلی ضشٍع وٌیذ وِ ساحتتش ّستیذ .اگش ثب
هجبحث وویتی ساحتتش ّستیذ ،ثب ایي سَاالت ضشٍع وٌیذ ٍ سَاالت دسن هغلت یب تحلیلی سا دس اًتْب پبسخ دّیذ .حبل
فشد دیگشی هوىي است ثب ثخص تجسوی ٍ دسن هغلت ضشٍع وٌذ ٍ دس ًْبیت سَاالت تحلیلی سا جَاة دّذ .اهب ثِ ًظش
هیسسذ ثشای اوثش داٍعلجبى فٌی-هٌْذسی پبسخ ثِ دٍ ثخص وویتی ٍ تجسوی ساحت تش ثبضذ.
 سَال :آیب ًیبس ثِ حضَری در کالس ّست؟ یب صزفبً هطبلعِ کتبة کفبیت هیکٌذ؟
 پبسخ :تَضیح یه هسئلِ دس والس ثسیبس سبدُ تش اص ًَضتي پبسخ تطشیحی آى است .دس والس پبسخ یه هغلت سا
هیتَاى دس چٌذ جولِ تَضیح داد .حبل آىوِ ثشای تطشیح ّوبى هَضَع دس وتبة ،ضبیذ ثبیذ چٌذ غفحِ ًَضت.

 سَال :آیب هی تَاى استعذاد را کٌبر ثگذارین ٍ ثب سثبى ججزاى کزد؟
 پبسخ :ایي هَضَع الضاهبً غحیح ًیست .ثشخی اص داًطجَیبى تػَس هیوٌٌذ وِ اگش یه سَال استؼذاد سا پبسخ ًذٌّذ،
ثب پبسخ دادى یه سَال صثبى هیتَاى آىسا ججشاى وشد یب ثبلؼىس .دس ٍالغ آىچِ دس تؼییي ًوشُ ضوب هَثش است ،تشاص آى
دسس است ًِ ًوشُ هغلك آى .تشاص ثِ تؼشیف سبدُ دسغذ ضوب دس همبیسِ ثب سبیش سلجب هیثبضذ .یؼٌی هْن تش اص آى وِ ضوب
یه دسس سا چٌذ دسغذ صدُایذ ،آى است وِ ضوب ًسجت ثِ سلجب چِ دسغذی وست وشدُایذ .هوىي است ضوب صثبى سا
 %99ثضًیذ ٍلی سبیش سلجب ثِ عَس هتَسظ  %09صدُ ثبضٌذ .یؼٌی ضوب دس صثبى دسغذ خَثی وست ًىشدُایذٍ .لی استؼذاد
سا  %19صدُایذٍ ،لی سبیش سلجب ثِ عَس هتَسظ  %39صدُ ثبضٌذ .پس ضوب دس همبیسِ ثب سبیشیي دسغذ خیلی خَثی وست
وشدُایذ.
 سَال :پیش ثیٌی هیکٌیذ سَاالت اهسبل ،شجیِ ثِ کذام سبل ثبشذ؟
 پبسخ :آصهَى دوتشی دس  0سبلی وِ تبوٌَى ثِ غَست ًیوِ هتوشوض ثشگضاس ضذُ است ،تغییشات صیبدی داضتِ است.
دس سبل  09 ،09سَال استؼذاد تحػیلی ًسجتب آسبى داضتین .دس سبل  39 ،03سَال ػوذتب سخت ٍ ثسیبس سخت داضتین.
دس سبل  01هجذدا آصهَى  09سَالی ثَد ٍلی سغح سَاالت اص سبل  09سخت تش ٍلی اص سبل  ،03آسبىتش ثَد .دس سبل
 ،09تؼذاد سَاالت ثِ  99وبّص پیذا وشد ٍ سغح سَاالت تشویت هتؼبدلی اص سَاالت آسبى ،هتَسظ ٍ سخت ثَد.
ثِ ًظش هیسسذ دس سبل  ، 09آصهَى هٌغمی ٍ استبًذاسد ثَد ٍ پیص ثیٌی هیضَد وِ اهسبل ّن ثِ لحبػ تؼذاد ٍ دسجِ
سختی سَاالت ،اصهَى هطبثِ سبل گزضتِ ثبضذ.
 سَال :آیب سَاالت استعذاد سبلّبی پیش دکتزی را ثِ تزتیت سهبًی پبسخ دّین؟

 پبسخ :ثْتش است سَاالت سبلْبی پیص سا ثِ تشتیت دسجِ سختی (اص آسبى ثِ سخت) پبسخ دّیذ .یؼٌی اثتذا سَاالت
سبل  ،09سپس  ،09ثؼذ سبل ًْ ٍ 01بیتب سبل  03سا هشٍس وٌیذ .ثِ خػَظ دس هَسد سَاالت تحلیلی ٍ وویتی ،سػبیت
ایي تشتیت تَغیِ هیضَد.
 سَال :آیب السم است ثِ غیز اس هٌبثع پیشٌْبدیتبى اس هٌبثع دیگزی ّن استفبدُ کٌیذ؟
 پبسخ :خیش ،وتبة ًمشُ ای سًگ وتبة جبهؼی است وِ هختع آصهَى دوتشی تبلیف ضذُ است ،اص عشفی ثب تَجِ ثِ
هبّیت ایي دسس وِ یبدگیشی آى هجتٌی ثش توشیي ٍ حل ًوًَِ سَاالت صیبد است ،پیطٌْبد هیوٌین دس غَستی وِ
فشغت ثیطتشی داسیذ ٍ یب هی خَاّیذ ثب آهبدگی ّش چِ ثیطتش دس آصهَى استؼذاد تحػیلی ظبّش ضَیذ ،اص ًوًَِ سَاالت
استؼذاد تحػیلی دوتشی گشٍُّبی هختلف استفبدُ وٌیذ .صیشا ػوال تفبٍت خبغی دس ون ٍ ویف سَاالت گشٍُّبی
هختلف دیذُ ًویضَد (سشی وتبثْبی عالیی ٍ یب فبیل سَاالت سٍی سبیت اسبتیذ).
اهب اویذا تزوش هی دّین ثِ ّیچ ػٌَاى اص هٌبثؼی غیش اص آصهَى دوتشی استفبدُ ًىٌیذ .اص جولِ وتت  GMATسضتِ
 ٍ MBAهذیشیت اجشایی وِ هشثَط ثِ آصهَى وبسضٌبسی اسضذ است .صیشا تفبٍت لبثل تَجْی ثیي ایي هٌبثغ ثب آصهَى
دوتشی ٍجَد داسد وِ ثبػث گیج ضذى داٍعلجبى ٍ ّذس سفتي ٍلت آًْب هیضَد.
 سَال :ثبالتزیي درصذی کِ هیتَاى اس استعذاد گزفت چقذر است؟
 پبسخ :خیلی ثستگی ثِ تَاًوٌذیّبی خَد ضخع ،هیضاى هغبلؼِ ،توشیي ٍ ...داسد .ثب ایي حبل ثب تَجِ ثِ استبًذاسد
ثَدى سَاالت اص سبل گزضتِ ،ثؼضب داٍعلجبًی وِ ثب آًْب استجبط داضتِ این ،حتی تب دسغذ ثبالی ّ 09ن وست وشدُاًذ.

