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 با سالم

آزمون امسال ساختار  پیش بینی شده بود، ( های فشردههای حضوری، مجازی و کارگاهدوره)های آموزشی همانطور که در دوره

تعداد سواالت هم مطابق پیش بینی انجام  آزمایشی بود ول همین گروه باستعداد تحصیلی گروه علوم انسانی، مشابه سواالت سال ق

یادگیری )لذا داوطلبان عزیزی که مطابق سناریوی پیشنهادی  .تر بودنسبت به سال گذشته سادهدر مجموع سواالت آن، . شده بود

د، نتیجه خوبی کسب انپیش رفته (بخش 2بخش آزمون و در عین حال، تمرکز بیشتر بر  4تر هر سادهتر و نیز مهمهای بخش

  .اندکرده

متن . سواالت درک مطلب امسال، مانند آزمون سال گذشته گروه علوم انسانی دارای دو متن متفاوت بود :بخش اول، درک مطلب

 ر با سواالتی دشوار و چالشبَمتنی زمان...( بر اساس نظر راجرز و مزلو )گروه علوم انسانی  22اول، مانند متن اول آزمون سال 

... شناسان علوم اجتماعی در طول چند سال گذشته، روان)اما متن دوم، مشابه متن دوم سال گذشته گروه علوم انسانی . برانگیز بود

متنی ساده بود که دارای ساختاری مناسب و در زمان تعیین شده قابل پاسخگویی ( خالقیتو مسافت روانی همبستگی مثبت بین 

اوطلبی متن اول را پاسخ نداده باشد، و به جای آن به سواالت منطقی و کمیتی و یا زبان پرداخته باشد، لذا اگر د. با دقت باال بود

 . تصمیم وی قابل توجیه است

ترجمه  شکالِدارای اِ های گذشته، سواالتِسواالت امسال منطقی، سواالت استانداردی بودند و بر خالف سال :بخش دوم، منطقی

در مجموع سواالت آن، در زمره سواالت متوسط و استاندارد طبقه بندی . شددیده نمی (301ک سوال، سوال به جز ی) هادر آن... و

 .شودمی

اما یک . ای بودمدل اول در گروه علوم انسانی، سوال ساده. سواالت تحلیلی امسال، سواالت دشواری نبودند :بخش سوم، تحلیلی

. اما مدل دوم، در زمان کمتری قابل پاسخگویی بود. دقیقه برای پاسخگویی، زمان نیاز داشت 12-10یعنی شاید . ر بودبَمقدار زمان

تر کمیتی و زبان شاید گروهی از دانشجویان، با توجه به زمان محدود آزمون، مدل اول را پاسخ نداده باشند، و به سراغ سواالت ساده

 .توجیه باشدتواند منطقی و قابل می انگلیسی رفته باشند، که عمالً

، سایر (337سوال ) داشت به جز یک سوال که کمی ابهام. و خوبی بودندسواالت استاندارد  ،سواالت آن :بخش چهارم، کمیتی

های نکته جالب دیگر در خصوص آزمون کمیتی امسال و مزیت آن نسبت به سال. سواالت در زمان مناسبی قابل پاسخگویی بودند

ر بَنیاز به محاسبات زمان های گذشته،بر خالف سال لذا برای حل، ؛ظرافت خاصی انتخاب شده بودندگذشته آن بود که اعداد با 

آیا متقاضیان آزمون دکتری، صرفاً توانایی مدل سازی یک بسنجند گویا هدف طراحان از سواالت کمیتی امسال، آن بود که . نبود

 .مسئله ریاضی را دارند یا خیر

 :تواند راه گشا باشدسواالت استانداردی بود و پیش بینی درصدهای زیر، میدر مجموع آزمون امسال، 
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 خیلی خوب خوب متوسط ضعیف 

 03باالی  03-54 54-03 03کمتر از  (دیریتممانند گروه )  هایی که نیاز به استعداد تحصیلی باال دارندگروه

 53باالی  53-03 03-03 03کمتر از  هایی که نیاز به استعداد تحصیلی در حد متوسط دارندگروه

 

 .تهیه شده است (دفترچه ای که بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد) Fکلید سواالت بر اساس دفترچه کد : 1 توجه

 :ی ما با کلید سازمان سنجش در موارد زیر مغایرت داشته باشدممکن است کلیدهای اولیه: 0توجه 

  (هاماهیت آن و  غیرقطعی بودن پاسخبه دلیل )یک  سوال درک مطلب 

  (ترجمه آن یابه دلیل ایراد طراحی  130سوال )یک سوال منطقی 

  (به دلیل دو پهلو بودن جمله صورت سوال 111سوال )یک سوال کمیتی 

با ( منطقیهای سواالت  خصوصاً در بخش تحلیلی، کمیتی و سایر پاسخ) ی فایل حاضررود، عمالً سایر پاسخ هالذا انتظار می

 .سازمان سنجش مطابقت داشته باشدهای پاسخ

 .اگر پیشنهادی دارید، از طریق سایت، با ما در میان بگذارید. حل اولیه سواالت به صورت زیر آمده است

   با آرزوی موفقیت

 آرش قوی پنجه ،هادی مسیح خواه محمد وکیلی،
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 درک مطلب: بخش اول

 متن اول
شد با مطالعه شد و صرفاً نمیمنظور از متن دشوار آن است که باید تمام آن با دقت خوانده می. دشواری بودنسبتاً این متن، متن 

 . جمالت اول و آخر پاراگراف به آن پاسخ داد

-را دشوار میپاسخگویی به سواالت آن ،و این موضوع( استنباط از متن)سواالت طراحی شده نیز، مشابه سواالت تحلیل متن بودند 

 .کرد

 .کندزیرا دیدگاه پاراگراف اول را رد نمی. غلط است 1و  2گزینه  5گزینه  -11

 .کندتواند صحیح باشد، زیرا پاراگراف دوم، الزاماً دیدگاه جدیدی مطرح نمینیز نمی 3گزینه 

 .کندزیرا پاراگراف دوم، یک شرط مهم، برای صحیح بودن پاراگراف اول مطرح می. صحیح است 4گزینه 

 .س همان جمله بنا شده استبر اسا( و جمله دوم)سپس تمامی استدالل متن، . در جمله اول یک ایده بیان شده است 0گزینه  -10

 .در واقع به نوعی پیام اصلی پاراگراف اول است .صحیح است نیزً 2گزینه (. 23تا  31خط )قطعاً صحیح است  3گزینه  ؟ گزینه -10

متن، الزم است تا آموزش و پرورش، چگونگی اجرای صحیح و  22رسد، زیرا مطابق خط به نظر نادرست می 1گزینه 

 . آموزان بیاموزدرا به دانش( های مورد عالقهفعالیت)ها موثر این فعالیت

 .رسدنیز، به نظر درست می 4گزینه 
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 .ها در متن پاسخ داده شده استبه سایر پرسش 1گزینه  -15

 

 متن دوم  
شد به در زمان کوتاهی می( مطالعه جمالت اول و آخر پاراگراف)کامالً استاندارد بود و با همان استراتژی معرفی شده در کالس متن 

 .سواالت آن پاسخ داد

 .ها اولویت دارددر این گزینه، نسبت به سایر گزینه« ویژه بر افراد دیگر»کلمه به  0گزینه  -14

های تواند به دلیل، ذکر مثالنیز می 4گزینه . های محتملی هستندبا توجه به ادامه متن، قطعا گزینهکه  1و  2گزینه  1گزینه  -10

 .ممکن است، غلط باشد 3لذا تنها گزینه . متعدد صحیح باشد

 5گزینه  -11

 (0جایگاه )

 .این واژه کلید حل این سوال است. در ابتدای جمله دقت کنید« به عنوان مثال»به عبارت 

 .است 1بیشترین احتمال مربوط به جایگاه . احتمال کمی دارد 2جایگاه . قطعاً نیست 4و  3جایگاه 

شاید  4، گزینه 4و  3بین گزینه . تواند صحیح باشدنمی 1و  2لذا گزینه . کندهر دو جمله یک موضوع واحد را تایید می 5گزینه  -19

هاست، نه الزاماً صحیح بودن دانیم، غلط بودن سایر گزینها صحیح میر 4که گزینه البته دلیل آن. )گزینه بهتری باشد

 (4گزینه 
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 منطقی: بخش دوم
 سرفصل تست شماره سوال

 (مفروض پنهان با ماهیت ریاضی)ادامه متن  5گزینه  -11

 رفع تناقض ظاهری میان نسبت و عدد مطلق 1گزینه  -133

 علوم انسانی گروه 22آزمون سال  32دقیقاً مشابه سوال 

 بیان مفروض پنهان 0گزینه  -131

 رفع تناقض ظاهری میان نسبت و عدد مطلق 0گزینه  -130

 (23کشاورزی )کتاب نقره ای رنگ  274صفحه  12گروه علوم انسانی و سوال  22آزمون سال  32دقیقاً مشابه سوال 

تعیین واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضیان باید به دنبال مصداقی از نادرستی معیارهای درنظر گرفته شده برای  0گزینه -130

های دیگر گزینه. است 2ای که به نوعی به این معیارها اشاره دارد، گزینه تنها گزینه. استفاده از بورسیه تحصیلی باشیم

 .کنندتا حدودی استدالل متن را تضعیف می

 (بیان نتیجه گیری)ادامه متن  1گزینه  -135

 زیر سوال بردن مفروض پنهان 5گزینه  -134
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 تحلیلی: بخش سوم

 مدل اول
 ( ای رنگدرس چهارم، بخش سوم کتاب نقره. )باشدمدل اول گروه علوم انسانی از نوع سواالت گراف می

 . های محدود استاز نوع مسائل احتمالی، البته با چینش

 .باشدها میبَر بودن آن، زمانسوال 5تنها مشکل این  .دقیقه، قابل پاسخگویی بود 10-13سوال آن، در زمان  5

 :با توجه به قیود مسئله، تنها دو حالت زیر را داریم 0گزینه  -130

 
 .تنها در یکی از حاالت صادق است 4گزینه  .قطعا غلط است 2، 3لذا گزینه های 

 :با توجه به قیود مسئله، دو حالت زیر را داریم 0گزینه  -131

 :3حالت 

 
 :2حالت 

 
 .در هر دو حالت صادق است 2و گزینه . غلط هستند 4و  1، 3های که گزینه
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 :در اینجا تنها حالت ممکن، به صورت زیر است 5گزینه   -139

 
 .باشدصحیح می 4لذا گزینه 

 :با توجه به قید داده شده و قیود مسئه، سه حالت زیر را داریم 1گزینه  -131

 :3حالت 

 
 :1و  2حالت 
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 مدل دوم
 .این مسئله از مسائل چینش، از نوع احتمالی بود

 .زمان اختصاص یافته قابل پاسخگویی بودندسواالت کامالً استاندارد بود و در 

 .باشدتنها نکته حائز اهمیت در آن، مدل سازی این مسئله می

 (3بر اساس قید ) .شودپخش می 20 – 31و در ساعت  Xدر شبکه  Bدر هر حالتی،  0گزینه  -113

 .است Yآخرین برنامه شبکه  Bقطعاً ( 3)با توجه به قید  0گزینه  -111

  .سایر گزینه ها قطعاً غلط هستند. تواند باشدمی 4که تنها گزینه درست، گزینه . ، همزمان هستند1و  2گزینه  5گزینه  -110

 . شوند با قطعیت قابل تعیین استپخش می Xکه از شبکه  F,E,Bهای ساعت و زمان دقیق برنامه 1گزینه  -110

 .باشندجایگشت می 2شوند دارای پخش می Yکه از شبکه  A, D, Cاما زمان برنامه های 
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 کمیتی: بخش چهارم

 حل مسئله
 سر فصل و تست مشابه روش کلی حل شماره سوال

 سواالت هوش، یافتن رابطه یک دنباله عدد بعدی= حاصلضرب ارقام آن + هر عدد  1گزینه  -115

 ? ,32 ,27 ,19 ,15 ,13 :مشابه سوال حل شده در کالس

 (23دامپزشکی )کتاب نقره ای  124و سوال صفحه 

و تعداد میوه در هر ردیف  nها را اگر تعداد ردیف 5گزینه  -114

  n*m= A    : نشان دهیم داریم mرا با 

 :با توجه به مسئله داریم

(n-2)*(m+8)=(n+2)*(m-4)= n*m 
کند، که تنها گزینه ای که در این رابطه صدق می

 96=16*6        :باشدمقدار زیر می

(6-2)*(16+8)=(6+2)*(16-4)=96 

، دو مجهول، مساله به سادگی حل هتشکیل یک دستگاه دو معادلبا 

و تعداد  6تعداد ردیف ها برابر  .دسو به جواب واحد می رمی شود 

   .آیدبه دست می 36هر ردیف برابر  هایوهیم

 :با نوشتن معادله برای نمره کلی علی و رضا داریم 0گزینه  -110
 

 
        

 

 
         

 .حد نصاب قبولی است rکه در آن 

 نوشتن معادله و حل دستگاه دو معادله، دو مجهول

عدد را نزدیکترین حالت به میانگین در نظر  4 گزینه  -111

 :گیریممی

 . 32و دیگری  37یکی ،  31دو عدد برابر 

را با صفر جایگزین کنیم، به جواب گزینه  37اگر 

 .رسیممی( 1)

 مفهوم میانگین

هستند، در  31عدد برابر  4اگر حالت خاصی را که هر : تذکر مهم

اما از لحن سوال . صحیح خواهد بود 3نظر بگیریم، آن وقت گزینه 

شود که این اعداد نامساوی برداشت می( اگر کوچکترین عدد )

در هر حال، این سوال به واسطه وجود چنین ابهامی،  .هستند

 . شودسوال نامناسبی محسوب می

 های کمیمقایسه
 مهارت* زمان = کار  0گزینه  -119

A*2=1 ; H*3=1 

 ستون ب    ستون الف

(A+H)*1/2    H*3/2 

    1/3*3/2 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
   >   

 
 

 

 
  

 

 .صحیح است 2اساس دستورالعمل، گزینه لذا بر 

 (ایکتاب نقره 476صفحه )تناسب معکوس سرفصل کار گروهی و 
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 نسبت و درصد
 :با مدل کردن جدول و اطالعات مسئله داریم

  

باالی 

 کارشناسی کارشناسی

زیر 

   کارشناسی

 بخش اول 110 30 210 350

 بخش دوم 90 42 198 330

 بخش سوم 12 48 90 150

830 498 120 212   

  

کتاب  427ص . )باشداین مدل از نوع افراز در دو راستا می

 (اینقره

 گروه علوم انسانی  20دقیقا مشابه مدل نسبت و درصد سال 

 (ای رنگکتاب نقره 670صفحه )

 گروه علوم انسانی 22سال  11و یا سوال 

 (ای رنگکتاب نقره 461صفحه 31مسئله )

   1گزینه  -111

  0گزینه  -103
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