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  مقدمه

است كه و استعداد تحصيلي ها كتاب تست استاندارد بين المللي هوش هد از ايكتاب حاضر چكيده
تواند با خواننده مي و است شده نوشته تحصيالت تكميلي مقاطعورودي هاي با توجه به آزمون

هاي جنبهسنجش  ،از اين كتاب هدف .وري را داشته باشدصرف حداقل زمان ممكن حداكثر بهره
بنابراين به خوانندگان . استهاي مختلف در رشته مختلف هايمختلف هوش و ارزيابي توانايي

عمل و در جهت بهبود عملكرد خود  خود را شناساييقوت  و نقاط ضعف شوده ميفرصت داد
  . نمايند

، محاسباتيسواالت  تركيبي از ها، آزمونافراد هايتوانايي به منظور ارزيابي كلياين كتاب  در
خوانندگان و مطابق براي آمادگي بيشتر . است فرآيندهاي تفكر منطقي همچنين و تجسمي ،عددي
طح س( اول تا سومفصل . ارائه گردددر سه سطح سواالت  هاي استاندارد سعي شدهآزمون

 دهمفصل  در و) پيشرفته سطح( هفتم تا نهمفصل  و )متوسط سطح( چهارم تا ششم، فصل )مقدماتي
 هاپاسخ آزمون .آورده شده است دكتري و كارشناسي ارشد هايدوره وروديسواالت اي از نمونه

  . گنجانده شده استدر فصل يازدهم كتاب  و نكات هر آزمون
 هوش و استعدادهاي آزمونجامع و مطابق با هايي آزمون مطالب وايم كه در اين كتاب كوشيده

اميدواريم مطالعه  .در اختيار دانشجويان قرار دهيم ارشد دكتري و كارشناسي ورودي دوره تحصيلي
و  اتنظربدون شك ارائه . اين كتاب براي خوانندگان عزيز مفيد و در موفقيت آنها موثر باشد

  نشانياز طريق پست الكترونيكي به عزيز  خوانندگاندات شما پيشنها
majidrezaei@aut.ac.ir   خواهد نمودما را در اصالح و تكميل اين كتاب ياري.  

.  
  تشكر با                                        

  )دانشجوي دكتري دانشگاه صنعتي اميركبير(ي آبادچيئمجيد رضا
  )كارشناسي ارشد(سميه جهانباني
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 فصل اول
 
 

 1آزمون هوش 
  
  چه عددي بايد به جاي عالمت سوال قرار گيرد؟ -1
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  با توجه به رابطه زير  -5
  

NUF  

NUF  
NUF + 

NUF  

LLAB
  

 مخالف صفر باشند، Fو  Bو   A= 4اگر . هستند 9تا  0هر يك از حروف مقاديري متفاوت بين 
  را مشخص كنيد؟  Fو  N، Uمقادير حروف 
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  شود؟ها حاصل مياگر مكعب زير از هم باز شود، كداميك از گزينه -16

  
  

  
                1                (             2                      (            3(                                  4(  
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آزمون ورودي دوره دكتري ( ، پاسخ دهيد 42و  41 با توجه به اطالعات زير به سواالت: راهنمايي
 .)88 -اميركبير

  3 كتاب و دكتري 2 ارشد كارشناسي ،كتاب 1 كتابخانه يك دانشگاه، به هر دانشجوي كارشناسي،
به سه  F و  A ،B ،C ،D،Eاين كتابخانه براي امانت دادن شش كتاب  .دهد كتاب امانت مي
كنند،  تحصيل مي )ترتيب نه لزوماً به(اين مقاطع  يكي ازكه هركدام در   Zو X ،Yدانشجو به اسامي 

  :هاي زير مواجه است با محدوديت
i. تواند دو كتاب هيچ دانشجويي نميD  وE  را با هم امانت بگيرد. 

ii. از بين چهار كتابA ،D ، E وF  هايي باشد كه  جزو كتاب تواند مي ييك حداكثرX  به 
 .برد ميامانت 

iii.  هاي كه كتاب )دانشجويانييا (مقطع تحصيلي دانشجوC  وF  گيرند، از مقطع  را امانت مي
 .باالتر است Z تحصيلي

 
  گيرد؟ لزوماً كدام كتاب را امانت مي Zدانشجوي مقطع كارشناسي باشد،   Yاگر -41

1 (A                            2 (B                             3 (D                           4 (E  
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  1پاسخ آزمون هوش 
  
1-  343.  

  :تعداد اضالع آن شكل است 3عدد داخل هر شكل، توان 
  ضلعي 3:   33=  27
  ضلعي 4:   43=  64

  ضلعي 5:   53=  125
  ضلعي 6:   63=  216
  ضلعي 7:   73=  343
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، است  A= 4 چون و باشد و مضربي از چهار بايد زوج L در نتيجه ، L =N ×4با توجه به اينكه  -5
L اگر . باشد 8صفر يا  تواندميL 0بايد،  را صفر قراردهيم =N باشد و N = L آيد كه بدست مي

در  ،است  ǂU 2و  8با  استبرابر U ×4با توجه به اينكه. است  N= 2 و L = 8قبول نيست، لذا  قابل
  .خواهد شد  B = 1و  F = 3درنتيجه  ، 4برابر است با  F ×4 +2. شودمي U = 7 نتيجه

  
4=A NUF  

NUF  
NUF + 
NUF  

L L A B
 

3721 
1=B 3721 
3=F 3721 
8=L 372+ 
2=N 1488 
7=U  
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  ).1(پاسخ صحيح گزينه  -16
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  ).1(پاسخ صحيح گزينه  -41
را   Fو  Cهاي كتاب تا بتواند داشته باشيم Zحداقل يك مقطع باالتر از  بايدبا توجه به جمله سوم، 

است دانشجوي مقطع كارشناسي  Yچون  .باشد دكتري مقطع ندتوانمي Zبنابراين  ،گيردبامانت 
با مشخص شدن . است دكتري دانشجوي مقطع Xو  ارشد دانشجوي مقطع كارشناسي Zبنابراين 

جدولي مطابق جدول زير تشكيل  .كنيمكتابهاي امانتي هر دانشجو را مشخص مي مقاطع تحصيلي،
 Z گيرند، از مقطع تحصيلي را امانت مي  Fو  Cهاي كه كتاب ييمقطع تحصيلي دانشجو. دهيممي

را  عالمت Fو C در ستون Xپس در رديف . گيردامانت مي Xبنابراين اين كتابها را  باالتر است
جمله دوم و اينكه  با توجه به .دهيممي را قرار  عالمت C و Fهاي ستون ساير خانهدر قرار داده و 

X كتاب F ن بنابراي را امانت گرفته استX هاي كتابتواند نمي A، D و E  لذا. بگيرد امانترا 
- مشاهده ميبا توجه به جدول . دهيممي قرار عالمت A، D ،  E  هايستون زيرو  Xدر رديف 

مقطع دكتري است و سه كتاب به  X اينكه عالمت ندارد و Bفقط ستون  Xدر رديف شود كه 
هيچ دانشجويي  از جمله اول كه .امانت بگيردز نيرا  Bبايد كتاب   X، بنابراينبردامانت مي

و  گيردامانت مي Yو ديگري را  Zپس يكي را  را با هم امانت بگيرد  Eو  Dتواند دو كتاب نمي
 كتابامانت بگيرد، پس بايد )   Eيا D(تواند يك كتاب و تنها مي است مقطع كارشناسي Yچون 

A حتماً را Z به امانت بگيرد.   
  

 A B C D E F 
Y )كارشناسي (        

Z )ارشد كارشناسي(        

X )دكتري(        
  

   




