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آزمون تخصصي اتمام بعد از  به همراه آزمون زبان عمومي  2هر سال  در دفترچه  شماره  سوال 30شامل آزمون استعداد تحصيلي 
: در گروه هاي آزمايشي مختلف برگزار مي شود 1در دفترچه شماره   

  
 ، )كمي(، تحليلي، هوش محاسباتي)درك مطلب(هاي كالمي  قبيل مهارتداوطلبين آزمون دكتري در مواردي ازسنجش ميزان آمادگي ، هدف از اين آزمون 

استفاده مي شود در اين آزمون كه با توجه به مواد امتحاني مي باشد ، )  براي گروه هاي مهندسي(و هوش تجسمي) براي گروه هاي غير مهندسي(هوش منطقي
حث در دو گروه امتحاني فني مهندسي و ساير گروه هاي آزمايشي به شرح مبااين ، باشد  GRE و  GMAT تركيبي از دو آزمون بين المللي مي رسد به نظر

  : زير مي باشد
  :  فني مهندسي- 

  *آزمون تجسمي:بخش چهارم  -آزمون تحليلي :بخش سوم   -آزمون كمي  :بخش دوم    -درك مطلب :بخش اول
  ) :علوم انساني، هنر، زبان، كشاورزي، علوم پايه(  ساير گروه ها-

  آزمون كمي:بخش چهارم  - آزمون تحليلي:بخش سوم   - *آزمون منطق :بخش دوم    - درك مطلب:بخش اول
  
  فني گروهداوطلبين مختص »بخش تجسمي«در يك بخش متفاوت هستند ، » ساير گرو ه ها«با »  فني مهندسي«همانطور كه دقت مي كنيد گروه  : *

   خواهدبود ساير گروه هاداوطلبين مختص »بخش منطق«مهندسي و 
  توزيع سواالت استعداد تحصيلي آزمون دكتري

 ساير گروه ها  فني مهندسي  
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   درك مطلببخش
  ) سوال4و متن هركدام  د:شامل(سوال8

  :كند هاي خواندن نقادانه و توانايي شما را در موارد زير ارزيابي مي آزمون درك مطلب، مهارت
  ها اشاره كرده است ضمني به آن به طور هايي كه نويسنده هاي علني ذكر شده در متن و ايده ل شدن بين ايدهئ تمايز قا-2        خالصه كردن ايده اصلي متن-1
   دريافتن لحن و نگرش نويسنده درباره موضوع متن-5   تحليل ساختار منطقي متن-4             ستنتاج كردن بر اساس اطالعات متن ا-3

درباره آن پاسخ  سؤال 4را بخوانيد و سپس به ) درباره تجارت، علوم اجتماعي، علوم بيولوژيكي يا علوم فيزيكي(با توجه به گروه آزمايشي در اين آزمون، شما بايد متني 
در واقع اگر درباره موضوعي دانش قبلي داريد نبايد . تمام اطالعات در متن گنجانده شده است. رود كه با موضوعي آشنايي قبلي داشته باشيد از شما انتظار نمي. دهيد

  .تر هستند گرچه هركدام چالش برانگيزند آسانطبيعتاً برخي از متون نسبت به بقيه .اجازه دهيد كه آن دانش در نحوه پاسخگويي شما تأثير بگذارد
  
  

اما استفاده از نتايج . گيرند، پيشنهادي نكرده است آموزان قرار مي  چيزهايي كه مورد عالقه آني دانش بدون ترديد، آموزش و پرورش پيشرو درباره آموزش آن :مثال
آموزش و پرورش فرايند فعالي است كه : زش و پرورش، به شكل زير مطرح شده استهاي آمو عنوان اساس تعيين هدف هاي كودكان به مطالعات درباره عالقه

هاي مدرسه   اگر شرايط و موقعيت.دهد آموزد كه شخصاً انجام مي طور كلي، يادگيرنده فقط چيزهايي را مي به. هاي جدي خود يادگيرنده است متضمن كوشش
كنند و  ها شركت مي طور فعال در آن هاي يادگيرندگان تنظيم شوند، در اين صورت است كه يادگيرندگان به هبرمبناي عالق) هاي مدرسه ها و ساير فعاليت برنامه(

عالوه، عقيده بر اين است كه افزايش  به. آموزند هاي جديد را نيز مي رو شدن با شرايط و موقعيت گيرند، بلكه راه صحيح روبه تر ياد مي درنتيجه، نه تنها بهتر و آسان
بنابراين، توجه به اين موضوع . كند هاي جديد تضمين مي هاي كنوني، توانايي او را براي مقابله با موقعيت رو شدن صحيح با موقعيت  كارايي فرد در روبهميزان

 و چگونگي ا است، درگير شوند،ه آموزان فعاالنه و با تمام وجود در امري كه مورد عالقه آن هايي را فراهم آورد تا دانش آموزش و پرورش فرصتضرورت دارد كه 
آموزان  هاي دانش هاي آموزشي مدرسه براساس عالقه ها و برنامه كه هدف شود مگر اين ها را بياموزند، و اين منظور مهم حاصل نمي اجراي صحيح و مؤثر اين فعاليت

  .تعيين و تنظيم شوند
آموزش و پرورش، به تنهايي مناسب هاي  عنوان مبناي تعيين و تنظيم برنامه كودكان را، به) ونيكن(هاي آني  بسياري از علماي آموزش و پرورش، در نظر گرفتن عالقه

او بتواند آموزش و پرورش خود  كه طوري آموز، به هاي دانش بخشيدن به عالقه به نظر آنان، يكي از وظايف مهم آموزش و پرورش عبارت است از وسعت و عمق .دانند نمي
هاي آني   دانشمندان نيز به ارزش توجه به عالقهرسد كه همين اما چنين به نظر مي. ادامه دهد ت رسمي، شخصاً براي مدت طوالنيتحصيال را پس از اتمام

ش هاي آموزش و پرور هاي كودكان و امكان تعيين هدف هاي متعددي درباره شناخت عالقه بنابراين، گروه. عنوان نقطه شروع كار عنايت دارند آموزان، به دانش
شروع يا ادامه آموزش و  وجود داشته باشند، بهترين فرصت براي هاي مطلوبي كه عالقه زماني: اند نتيجه رسيده هاي زيادي انجام داده و به اين ها، بررسي آنبراساس 

ي از كمبودهايي است كه خود نياز به مطالعات ا ها نشانه  نامطلوب و يا نامناسب بودن اين عالقهدر غير اين صورت، يعني محدود و. خواهد بود پرورش مؤثر فراهم
زيرا اگر قرار باشد كودكان و جوانان از يك آموزش و پرورش مؤثر و سودمند برخوردار شوند، نه ها كمك كند،  جدي دارند تا شناخته شوند و مدرسه به جبران آن

  )93علوم انساني ، دكتري  (.ها به وجود آورد يگر را هم بايد در آنهاي مطلوب د ها مورد توجه قرار گيرند، بلكه عالقه هاي آن تنها بايد عالقه
  نقش پاراگراف دوم در ارتباط با پاراگراف اول، كدام است؟ .1

نظـران مربوطـه، معتبـر        با طرح ديدگاهي جديد، تعريف و تعيين اهداف برنامه مطرح شده در پاراگراف اول را تنها براساس دانش تخصصي و عاليق صاحب                     ) 1
  .كند ابي ميارزي

كند نشان دهد كه بزرگنمايي اختالفات، غلط و تأكيد بر روي وجوه مـشترك                با ذكر شاهدي كه با رهيافت پيشنهادي پاراگراف اول مخالف است، سعي مي            ) 2
  .نظرات مختلف براي تحقق اهداف، امري شدني و الزم است

  .سازد اعتبار مي با ذكر ديدگاهي مخالف، توصيه موجود در پاراگراف اول را بي) 3
  .سازد شود را مطرح مي گيري موجود در پاراگراف اول مي آميز نتيجه شرطي مهم كه مانع از تعميم مبالغه) 4

  كنند؟ هاي زير را ايفا مي يك از نقش ها خط كشيده شده است، كدام در متن فوق، دو قسمتي كه زير آن .2
  .شود كند كه در متن به چالش كشيده مي گيرد و دومي ديدگاهي را مطرح مي ايت قرار ميكند كه در متن مورد حم  اولي ديدگاهي را مطرح مي) 1
  .پردازد گيري مي كند و دومي براساس آن استدالل به نتيجه اولي استداللي را مطرح مي) 2
  .دهد گيري ارائه مي پردازد و دومي مثالي براي آن نتيجه گيري مي اولي به بيان يك نتيجه) 3
  .گيري كلي است كند كه اساس نتيجه پردازد و دومي استداللي را مطرح مي گيري كلي مي ه بيان يك نتيجهاولي ب) 4
  
  

  
 خاصي نيست، همواره در هر شرايطي مي توانيد با اين سواالت از آنجاكه براي پاسخگويي به سواالت درك مطلب نياز به دانش قبليِ :يشنهاد ويژهپ

ترس شما كمتر شده و بتوانيد با اعتماد به نفس بيشتري سراغ بخش هاي ديگر برويد حتي در بدترين شرايط كه سواالت كمي از اس شروع كنيد تا
فقط تا زمان كنكور سعي كنيد متون بيشتري را مطالعه كنيد در . كنكور خيلي هم سخت باشد همواره مي توانيد با سواالت درك مطلب شروع كنيد 

  .نيز اين بخش را جدي تر پيگيري خواهيم كرد  و همراه شما هستيمphdkit@  آزمونهاي هفتگي كانال
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   تحليليبخش
  

  ) سوال4 هركدام متن تحليلي دو :شامل( سوال8
  

آن بازي جواب ه حاوي قوانيني است كه  با تحليل و يافتن ارتباط بين آنها بايد به سواالت مطرح شده در ادام اين بازي .يك بازي منطقي است دراين بخش هر مسئله 
سواالت در بعضي موارد غير ممكن جوابگويي به  تحليل اوليه قوانين قبل از بررسي سواالت مي باشد چراكه در غير اينصورت  ،نكته مهم در حل اين سواالت .دهيم

    مطرح مي شود Analytical Reasoning اين بخش در آزمون هاي بين اللملي تحت عنوان . خواهد بود
  
  

,Cشكل زير، چهار سالن  :مثال B, A و Dدهد كه دو سالن مطابق شكل، دو در و دو سالن ديگر، داراي تنها يك در   در يك نمايشگاه را نشان مي
هاي زير،  اطالعات و محدوديت. باشند يع دستي، مواد غذايي و لوازم خانگي ميها، مربوط به يكي از موارد پوشاك، صنا هر كدام از اين سالن. باشند مي

  )93علوم انساني ، دكتري  (.موجود است
سالن لوازم خانگي دو در دارد.  
 سالن صنايع دستي يا يك در دارد ياCاست .  
 سالنBباشد  مربوط به پوشاك نمي.  
هاي پوشاك و موادغذايي، در روبروي يكديگر ندارند سالن.  

 اگر سالن پوشاك، تنها يك در داشته باشد، كدام مورد، لزوماً صحيح است؟ .1

  .وازم خانگي، در روبروي هم ندارندهاي پوشاك و ل سالن) 1
  .هاي صنايع دستي و لوازم خانگي در روبروي هم دارند سالن) 2
  .هاي لوازم خانگي و موادغذايي در روبروي هم ندارند سالن) 3
  .سالن موادغذايي دو در دارد) 4

  زير لزوماً صحيح است؟يك از موارد هاي لوازم خانگي و موادغذايي در روبروي هم داشته باشند، كدام اگر سالن .2

  . حاوي موادغذايي استCسالن ) 1
  .سالن پوشاك دو در دارد) 2
  .سالن موادغذايي دو در دارد) 3
  .سالن صنايع دستي در روبروي سالن لوازم خانگي دارد) 4

  سالن، درهاي روبروي يكديگر دارند؟ مربوط به صنايع دستي باشد، كدام دوDاگر سالن  .3

   موادغذايي و پوشاك) A                                   2موادغذايي و ) 1
  پوشاك و صنايع دستي) 4                            پوشاك و لوازم خانگي) 3

 ؟توانند يك در، روبروي يكديگر داشته باشند  و لوازم خانگي ميDهاي  در چند حالت مختلف، سالن .4

  2) 4  1) 3  صفر) 2  3) 1
  

  
به مهارت  سواالت  اين واقع براي اينكه در جوابگويي به درهفتگي هستيد تسلط بر سواالت تحليلي نيازمند تمرين هاي مداوم براي  :يشنهاد ويژهپ

دقت كنيد مانند بخش درك مطلب نيز اين بخش نياز به دانش قبلي ندارد اما بايد . (و فقط بايد مسائل مختلفي را بررسي و حل كنيدكافي برسيد فقط 
 ، آمار نشان مي دهد همواره در سواالت كنكور )تمرينات زيادي را قبال حل كرده باشيد تا قدرت تحليل مسئله جديد را در جلسه آزمون داشته باشيد  

داده شده قابل حل در زمان مورد نظر بوده است فقط بايد سعي كنيد به درجه اي از مهارت برسيد تحليلي يكي از دو متن حداقل  در بدترين شرايط حتي
 به شما كمك) آسان ، متوسط و سخت(با سطح بندي سواالت در سه سطح phdkit@ آزمونهاي هفتگي كانال،در كه ابتدا با متن آسانتر شروع كنيد 

  در اين زمينه برسيدمهارت الزم خواهدكرد تا به 
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  ي كمبخش
  سوال7

  )) سوال مقايسه اي1 سوال حل مسئله ، 6( :ساير گروه ها  -)سوال مقايسه اي2 سوال حل مسئله ، 5(:فني مهندسي ( 
و شامل موارد زير مطرح شده  بر پايه هوش و رياضي  وطلبآمادگي دا براي سنجش ميزان  »  كميايمقايسه «و   »  حل مسأله«  :سواالت اين بخش در دو قسمت

  :است
، تشكيل معادله، ميانگين، معادله مسافت، معادله كار، نسبت و درصد، تقسيم به نسبت، سود و )…توان، راديكال، (مفاهيم رياضي پايه 

  پذيري، آناليز تركيبي و هوش  تخفيف، مجموعه، هندسه، ساعت، بخش

 حل مسأله Problem Solving  
اي از مباحث مختلف كمي بوده كه ميزان دقّت، هوش، خالقيت، سرعت، تمركز و آمادگي داوطلب را براي حلِ يك مسأله،   گزينه4اين بخش از سواالت كمي بصورت

  . دهد مورد سنجش و ارزيابي قرار مي

  )94علوم انساني ، دكتري (به جاي عالمت سوال، كدام عدد بايد قرار گيرد؟ . رقرار استبين اعداد زير، ارتباط خاصي ب :1مثال
?2 12 60 240 720 

1 (960  2 (1400  3 (1440  4 (1920  
 3 و نسبت درآمد مادر علي به پدر علي، 5 به 4، نسبت درآمد خواهر علي به مادرش، 3 به 2 درآمد خواهرش، نسبت درآمد علي به :2مثال

  )94علوم انساني ، دكتري (باشد؟  درآمد والدين، چند برابر درآمد فرزندان مي.  است7به 
1 (/1 25  2 (/1 5  3 (/2 25  4 (/2 5  
  

  كمي ايمقايسه Quantitative Comparison  
  . گيرد مورد استفاده قرار مياست كه اي از سواالت در آزمون استعداد تحصيلي دكتري   يك نام اختصاصي براي مجموعهصرفااي كمي   سواالت مقايسه

  :به دو مثال زير دقت كنيد.   است»ب«و » الف«در دوستون دو مقدار يا كميت يك عبارت به همراه  كمي شامل  سوال مقايسههر
  )93علوم انساني ، دكتري .( (دهد كاري را علي دو روزه و همان كار را حسين سه روزه انجام مي :1مثال 

  
7 :2مثال

8
  )93فني مهندسي دكتري .( استB درصد وزن جسم 90، برابر A وزن جسم 

  
  

  :پاسخ صحيح را انتخاب كنيد پاسخگويي به اين سواالت مي بايست مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كرده  و با توجه به دستورالعمل زير، براي 

  عالمت بزنيد را 1بزرگتر است، در پاسخنامه گزينه » الف«اگر مقدار ستون. 

  را عالمت بزنيد2بزرگتر است، در پاسخنامه گزينه » ب«اگر مقدار ستون . 

  را عالمت بزنيد3اگر مقادير دو ستون با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزينه . 

 را عالمت بزنيد4پاسخنامه گزينه تعيين نمود، در » ب«و » الف«اي را بين مقادير دو ستون  بر اساس اطالعات داده شده در سوال، نتوان رابطه اگر  

 

 روي اين بخش تمركز زيادي دارند اما كالس و كتاب اساتيد در به دليل زياد بودن موضوعات درسي در اين بخش، اكثراگرچه  :پيشنهاد ويژه
 در مدت زمان آزمون تقريبا غير ين سواالتابعضي از چراكه در بعضي سالها امكان جوابگويي به  متاسفانه ميزان بازدهي بسيار كمتر از انتظار بوده است

تشكيل معادله، نسبت و درصد، :  سوال دارد بنابراين اكيدا توصيه مي كنيم فقط روي مباحث مهم مانند 7ممكن بوده است ، دقت كنيد اين بخش فقط 
  ار مي گيرنداين موضوعات مورد بحث قر phdkit@ آزمونهاي هفتگي كانالدر . تمركز كنيد ...  كار، مسافت و 



     محسن طوراني :تهيه و تدوين 
 

   *منطق بخش
  ) غير از فني مهندسيمختص سايرگروه ها (

  سوال7
  

تواند پاسخ  در برخي از سؤاالت، ممكن است به نظر بيايد كه بيش از يك گزينه مي. ها و متونِ كوتاه است سؤاالت اين بخش بر اساس استدالل موجود در گزاره
ترين پاسخ را براي سؤال فراهم  ترين و درست اي كه كامل كه فقط يك  گزينه درست است، يعني گزينهاما اين يك حقه طراح سوال است  چرا. ِسؤال باشد

  . ها را خوب بخوانيد به اين منظور، الزم است قبل از انتخاب گزينه درست، تمام گزينه. آورد مي
  
  

توانند به آينده امروز  ن در رسد و آنان نيز از مشربه و مأكله آن برخوردار شوند و يا ميهاي امروز، گويي دو راه بيشتر ندارند، يا بمانند تا آينده اكنونشا انسان :مثال
توان براي جلو افتادن در زمان، جغرافيا و مكان را تغيير  لذا ديگر لزومي ندارد آينده را تنها در زمان به انتظار بنشينيم؛ مي. سفر كنند و از مواهب آن متنعم گردند

 در استدالل فوق فرض پنهان،كدام مورد، . گزينند توانند منتظر باشند، مهاجرت را بر مي كساني كه نمي. مند شد ت و از زندگي خوش آينده بهرهداد و به آينده رف
  )94علوم انساني ، دكتري (است؟

  . نتيجتاً به يك زمان واحد تعلق ندارند به لحاظ شرايط موجود خود، متفاوت و  هاي جغرافيايي از هم جدا هستند، كشورهايي كه به لحاظ مرزبندي) 1
  . انسان در تعجيل براي رسيدن به آينده خود، نقشي ندارد) 2
  . جويد برد، به نوعي آينده را در حال مي كسي كه از مواهب زمان حال بهره مي) 3
  . اي در خور شأن انساني است مهاجرت تنها راه رسيدن به آينده) 4

  
  قياجزاي سؤال استدالل منط

   :  در سوال فوق خواهيم داشت  چهار گزينه جواب  ، به طور مثال-3 صورت سؤال   -2 محرك  -1: هر سؤال استدالل منطقي سه جزء دارد
  

  
  محرك

هاي امروز، گويي دو راه بيشتر ندارند، يا بمانند تا آينده اكنونشان در رسد و آنان نيز از مشربه و مأكله آن برخوردار  انسان
لذا ديگر لزومي ندارد آينده را تنها در زمان به . توانند به آينده امروز سفر كنند و از مواهب آن متنعم گردند يا ميشوند و 

توان براي جلو افتادن در زمان، جغرافيا و مكان را تغيير داد و به آينده رفت و از زندگي خوش آينده  انتظار بنشينيم؛ مي
  .گزينند منتظر باشند، مهاجرت را بر ميتوانند  كساني كه نمي. مند شد بهره

   در استدالل فوق است؟فرض پنهان كدام مورد،  صورت سؤال
  
  

  گزينه ها
  

 به لحاظ شرايط موجود خود، متفاوت و نتيجتاً به يك  هاي جغرافيايي از هم جدا هستند، كشورهايي كه به لحاظ مرزبندي) 1
  . زمان واحد تعلق ندارند

  . راي رسيدن به آينده خود، نقشي نداردانسان در تعجيل ب) 2
  . جويد برد، به نوعي آينده را در حال مي كسي كه از مواهب زمان حال بهره مي) 3
  . اي در خور شأن انساني است مهاجرت تنها راه رسيدن به آينده) 4

  
  

  : منطق همانطور كه در ادامه آنها را بررسي خواهيم كرد عبارتند از سوال را مشخص مي كند ، انواع سواالت استداللاستدالل منطق نوعِسواالت صورت سؤال در 
  ....توجيه تناقض و -6ارزيابي استدالل  -5استدالل مشابه    -4    استدالل)پيش فرض(فرض پنهان-3تقويت استدالل  -2تضعيف استدالل  -1

  
به درستي روي آن تمركز كنند و به صورت علمي و ) بجز فني مهندسي(ه يكي از مباحث طاليي كه اگر داوطلبان گروه آزمايشي مربوط :پيشنهاد ويژه

متاسفانه كتب چاپ شده در اين زمينه بسيار ضعيف عمل كرده .  سوال بگيرند 7منطقي به يادگيري آن بپردازند حتما مي توانند نتيجه اي مطلوب از اين 
ه روي اين بخش متمركز خواهيم  به طور ويژphdkit@آزمونهاي هفتگي كانالدر .  رود  اين كتب نيز نمي دراند و طبيعتا انتظاري از كالسهاي اساتيد

  شد
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  )مختص گروه فني مهندسي( * تجسميبخش
  سوال7

ش ت در اين بخ سواالا توجه به ماهيت نسبتا ساده باشد كه ب هاي فني و مهندسي مي  رشته درهاي استعداد تحصيلي آزمون دكتري مبحث تجسمي بخشي از سوال
 مرحله هر در ها شكل رييتغي الگو افتن  يقسمت نيا  درسواالت حل  اصلي براي ديكل ، انتظار مي رود كه بتوانيد بخش قابل توجهي از اين نوع سواالت  پاسخ دهيد

  : : كرد ميتقس ريزي ها دسته به تواني م را بخش نيا شده مطرحي ها تست. باشدي م
  »يبعد سه سائلم «-»يدوراني لگوا «-»ييجا به جاي لگوا «-»يا سهيمقاي لگوا  «-»عملگري لگوا«

 

نيز به همين طريق تغيير نمايد، اين الگو نهايتاً بعد از تغيير ) الگوي پاييني(اگر الگوي دوم . كند  در چهار مرحله تغيير مي )بااليي(اول در شكل زير ، الگوي  :1مثال
 )94دكتري فني مهندسي، (اهد شد؟ تبديل خو4 تا 1يك از موارد  چهارم، به كدام

  

1(  

  

2(  

  

3(  

 

4(  

  
  

  
  بايد قرار بگيرد تا اين ارتباط حفظ ) 4 تا 1موارد (به جاي عالمت سوال، كدام الگو . ، ارتباط خاصي بين الگوها از چپ به راست وجود داردشكلهاي زيردر : :2مثال
  )94فني مهندسي، دكتري (شود؟

  
  

1(  

  

2(  

  

3(  

  

4(  

  
  
  
  
  

 به يادگيري تجربييكي از مباحث طاليي كه اگر داوطلبان گروه آزمايشي فني مهندسي به درستي روي آن تمركز كنند و به صورت  :پيشنهاد ويژه
بيعتا  متاسفانه كتب چاپ شده در اين زمينه بسيار ضعيف عمل كرده اند و ط. سوال بگيرند7آن بپردازند حتما مي توانند نتيجه اي مطلوب از اين 

 ه روي اين بخش متمركز خواهيم شدبه طور متمركز و ويژ phdkit@آزمونهاي هفتگي كانال در .  اين كتب نيز نمي رود درانتظاري از كالسهاي اساتيد

  


