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 دانشجوی گرامی  

 

ور در کسس اتد مت ورت ارتزاد زنده   د   رضه بین  حـض د بد ید حد مـه ه ضاـ  ـه تادت قرار  های موـس جو   اـس دانـش

ــجو   آزمون ــکا د دانش ــنن آن از میزان  گرضتن در جو ک کورت ایجاد انگیزه رقابتت رضع اش ــی که   های کسس

 توان آنرا با مطا عه یک یا چ د کتاب مقایهه کرد.شوید انتخابی است که ننیآمادگی خود مطلع می

 

شما این امکان را می دهد که جایگاه  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه فاضل به 

 واقعی خود را در رتبه بندی  کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 



 

 

 

پر    درخت هیساخته تا در سا  زمیضداکار نص  یکرم پدر   مادر  یشاکرم که از ر   یرا به  یخدا

راه کهب علم   دانش    در  جودشان  هی  از سا  رمیها شاخ   برگ گآن  شهی  از ر  میاسایبار  جودشان ب

 . م یتسش ننا

د     نیا  که است بر بودنم چرا  یلیاست بر سرم   نامشان د   یکه بودنشان تاج اضتخار  ی ی ا د

زندگی پر از  ی اد  نیدر ا  را ام بوده اند دستم را گرضت د   راه رضتن  یههت  هی جود پس از پر ردگار ما

 ضراز   نشیب آموخت د.

 

 تقدیم به 

یا ری د هوز      پدر   مادر عزیز   مهربانم که در سختی ها   دشواری های زندگی هنواره 

 اند. بوده می  مطنئن برا ضداکار   پشتیزانی محکم 

 

 سیده عشرد هاشنی 

 

 

  



 

 

 

 مقدمه:

مرحله تهتی های استخدامی آموزش   پر رشت آزمون سردضتریت  های استخدامی اعم از آزمونتنام آزموندر  

این درس تشابه بهیار زیادی با    بخشی از سوا د به سوا د هوش   استعداد اختصاص می یابد.  آزمون قضا د

 های کتزی دکتری دارد   عندتاً شامد بخش های زیر است: درس »استعداد تحصیلی« در آزمون

 ( درک مطلب 3   ( تحلیلی   هوش2   ( استد ل م طقی 1

 ها   ذکر مثال خواهیم پرداخت. که در ادامه به تو یح هر یک از بخش

 زم به ذکر  بهیار کم   ناکاضی باشد.    کتابت به تصور برخی د ستان حجم  نکته قابد توجه این است که منکن اس

بیشتر سعی بر آن شده تا نحوه خواندن   ضهم سوالت تک یک های پاسخدهی   نکاد کلیدی    است در این کتابت

  تهلط بر به    نیاز     های ضوق ا ذکرتآموزش داده شود. عس ه بر آن با توجه به حجم زیاد مطا ب مورد نیاز در آزمون  

 ت از زیاده گویی پرهیز شده است.مطا ب

 

 های مربوط به هوش و استعدادسرفصل

 درک مطلب   -1

 مهاتد تحلید م طقی  -2

 رابطه بین اشکال   اعداد  -3

 ای( )معاد د خطی   چ د جنله مهاتد کنی  -4

 ( نامعاد ه) مهاتد کنی - 5

 ( نهزتت درصدت سود   بهره)  مهاتد کنی  -6

 

تر ههت دت زیرا که نیازی به تحلید که سوا د درک مطلب نهزت به بقیه سوا د آسان  :درک مطلب (1

های مورد نظر برای تحلید در ن خود متن گ جانده شده مهئله ندارند یا اگر نیاز به تحلید دارندت ضرض

 .ندا
 

نیازم د تفکر   پردازش ذه ی بیشتری است که در این بخش ت دیگر   معنو ً:  مسائل تحلیل منطقی (2

اندت بلکه نیازم د تجزیه   تحلید متن مان د درک مطلبت پاسخ سوا د مهتقیناً در متن گ جانده نشده

 های م طقی از متن است.  یاضتن استد ل

 



 

 

 

ر د دا  لب شود   انتظار میاراته میدر بعضی از مهاتد اعداد مختلفی    :ی بین اعداد و شکلرابطه (3

 ابتدا ر ند مهئله را پیدا کرده   سپس عدد مجهول در دسته آخر را حدس بزند. 

 

معادالت  ( یکی از سوا د رایج در مهاتد هوش   استعداد تحصیلی مهاتلی است که بر اساس تشکید  4

ر د که مهاتد را به صورد دا  لب انتظار میشوندت در ای گونه مهاتد از  حد می  ای خطی و چند جمله 

های د   اند از حد دستگاهگونه مهاتد عزاردرا حد ک دت این هاآ رده   آنعزارد   معاد د ریا ی در

ای درجه د م که معاد ه   د  مجهول سه معاد ه   سه مجهولت معاد د خطی )درجه یک(   چ د جنله

  رد. آهای حقیقی یا مضاعف    ... را بدست هو د یا ریشهها مجر د دا  لب در آنانتظار می

 

نظریه مجنوعهها:  نظریه مجموعه  - 1-4 از بخش  مهاتد هوش سوا تی  ا قاد در  ها مشاهده  گاهی 

هات در این گونه مهاتد معنو ً  های مهاتد چه در بخش بررسی کاضی نزودن  دادهشود . چه در بخش می

های مکند هایشان یا حتی مجنوعههای زیر مجنوعهحتی تفا د خود مجنوعهاز اجتنار یا اشتراک یا  

ها مهلط بودت  ی جزر مجنوعهگونه مهاتد باید به قوانین پایهشودت برای حد اینها استفاده می)متنم( آن

ها باید مطا عه ک م برای درک   حد آسان تر این دسته از مهاتد حتنا جزر مجنوعهب ابراین توجه می

 شود.

بعضی از سوا د رایج مهاتد در بخش هوش را حتی گاهاً ریا یت از دستگاه    دستگاه اعداد:   - 2-4

گیرند عزارد شنارش اعداد خواص اعدادت نظریه اعداد ههت دت مفاهینی که معنو ً مورد پرسش قرار می

 هات.... هات یاضتن ریشه ا لت باقی ماندهاند از ک م م ت ب م م ت مربع کامد )مجذ ر ها(ت تجزیه اعداد بر پایه

 

های هوش ها   تهتتوان انتظار داشت در آزموننیز دسته ای از سوا تی ههت د که می  ( نا معادله:5

 شوند. ها   مهاتد شنارش ترکیب میمهاتد معنو  با مهاتلی از قدر مطلق ظاهر شوندت این دسته از

 

آمار توصیفی بر بخوریم که معنو ً شامد میانگین   منکن است به یک یا د سؤال از  آمار توصیفی :   - 1-5

د تساده میانگین  زنی ت مٌد ت میانه   انحراف معیار ههت د که با استفاده از بخش ریا ی به حد این مها

 پردازیم.  می

گونه مهاتد در بخش هوش معنو ً به صورد محاسزه مجنوعه جنسد این  ها و تصاعد:دنباله  - 2-5

 شوند.اُم در یک دنزا ه یا یک سری   چ د نقطه ظاهر می  nمتوا یت جنله 

 



 

 

 

هات  ها شاهد مهاتلی ههتیم که با مفهوم درصدِ کهرمعنو  در آزمون  ( نسبت، درصد، سود و بهره: 6

ی معاد د گونه مهاتد باید به محاسزهترکیزی سر   کار دارند. در اینهات بهره ساده    سودت زیانت تخفیف

ی یک کا ت قینت ضر شت درصد سودت  تعداد به ارزشت درصد اضزایشت یا کاهش ارزشت مقدار تنام شده

محاسزه تخفیفت  قینت    تغییراد  از  ناشی  یا  رر  سود  مقدار  تخفیفت  بهرهدرصد  نهایتاً  ی  ی  ام   

 اری بپردازیم.ذگگذاری   مقدار سود بعد از سرمایهارت سرمایهی مقدمحاسزه

 

خوریم که در آنها باید  به های هوش به مهاتلی بر میمعنو  در تهت  ها:سرعت وقوع رخداد  - 1-6

 ی سرعت   زمان برای انجام کارت  ی مهاضت پر شدن مخازن  .... بپردازیم. محاسزه

این   پرسش در  از محاسزهمهاتد عزاردمفاهیم مورد  یا  اند  نهزی   متوسط  ی مهاضتت زمانت سرعت 

 ی نرخ تقهیم کار بین چ د کارگر  ..... محاسزه

 

ی محیط   مهاحت شوند مربود به محاسزه مهاتلی که ازاین بخش مشاهده می  مسائل هندسی:  - 2-6

   حجم اشکال   احجام ه دسی است.





 

   أ 
 

 فهرست مطالب

 1 .................................................................................................................................................................................. ی بخش کسم

 2 .................................................................................................................................................................کلناد  ی زقه ب د

 2 .......................................................................................................................................... ( ی)استد ل کسم  ینهزت کسم

 4 ............................................................................................................................................................................  زقه کلناد

 5 ........................................................................................................................................................مترادف    کلناد متضاد  

 5 ...............................................................................................................................................................................  غاد  یمع 

 6 ............................................................................................................................................................................. درک مطلب 

 12 ............................................................................................................................................................... یم طق  دیمهاتد تحل
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 47 .............................................................................................................................................. ی انوار مختلف سوا د شکل
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 49 ...............................................................................................................................................................( چرخش اشکال 3

 50 ................................................................................................................................................................. شکلها   بی( ترک4

 51 ............................................................................................................................................................. ( شنارش مکعزها 5

 52 ................................................................................................................................................................ شزاهت شکلها (  6

 53 ................................................................................................................................................................ ( گهترده حجم7

 54 ...................................................................................................................................... ی ا یسوا د مربود به تجهم ر

 69 .............................................................................................................................................................................. ی عزارد جزر 
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 69 ....................................................................................................................................................................... ای   یک جنله

 69 ...................................................................................................................................................................... ای   چ د جنله

 69 ........................................................................................................................................................... ای   درجه چ د جنله

 69 ..........................................................................................................................................................................اتحاد جزری 

 70 .................................................................................................................................................................................. نامعاد ه 
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 71 ................................................................................................................................................ های خطی   دستگاه معاد ه

 72 ........................................................................................ ی ا     چ د جنله  یننونه سوا د در رابطه با معاد د خط

 78 ..................................................................................................................................................................................... نهزت

 79 ..................................................................................................................................................................................... درصد
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 83 .................................................................................................................... مربود به نهزتت ت اسب   درصد  یتهتها
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 109 .......................................................................................................................................................................... ضهرست م ابع 
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 بخش کالمی

 

ها از نظر ظاهر    های مختلفی تشکید شده است. هر چ د این قهنتبخش کسمی از قهنت

ها مفهوم موردنظرت در قا ب کلناد آشکاری دارندت   ی از این نظر که در هنه آننور سوا د با هم تفا د  

 گرددت شزیه ههت د.  عزاراد ذکر می

 های زیر تشکید شده است: های هوشت معنو  از قهنتبخش کسمی آزمون

 بندی کلماتطبقه  - 1

 )استدالل کالمی(  نسبت کالمی   - 2

 طبقه کلمات   - 3

 مترادف کلمات متضاد و   - 4

 معنی لغات   - 5

 درک مطلب  - 6

 روابط عددی   - 7

 

سوا د این بخشت شزاهت کنتری به سوا د هوش دارد. بعضی از سوا د مان د: معانی  غاد  

های ضارسی دارند. برخی  های زیادی به آزمونیا کلناد متضاد   مترادف   چیزهایی از این نورت شزاهت

 ک د. های ریا یاد عنومی شزاهت پیدا میط عددیت به آزمونها مان د مهاتد ریا ی   ر اباز قهنت
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 طبقه بندی کلمات

 

شود که این های چهار گزی ه ای( داده می)در آزمون  در این قهنت از آزمونت معنو  چهار کلنه

بر اساس کلناد جز یکیت بقیه از جهتی با هم شزاهت دارند. شنا باید شزاهت مورد نظر را پیدا کرده    

ای را که با سه کلنه دیگر) از  حاظ عامد مشترک( ضرق داردت مشخص ننایید. مثس کلناد زیر آن کلنه

نور  زقه از  سوا تی  قا ب  در  ریختهرا  کلناد  بگیرید. ب دی  نظر  در  سوا د   شده  این  تنامی  )در 

ک دت  ارند   یکی ضرق میدستورا عند چ ین است( از چهار کلنه زیرت سه کلنه از جهتی با هم شزاهت د

 ای را که با دیگر کلناد تفا د داردت پیدا ک ید. کلنه

 میخ   (4   نجار   (3   اره  (2   چوب  (1

         

یرند. چون هنگی  ساتد گکلناد چوبت اره   میخ در یک  زقه قرار می  است. 3پاسخ صحیح گزینه  

  سیله.نجاری ههت دت در حا ی که نجارت خود عامد نجاری است نه 

 

 بلبل  (4  پروانه   (3   گل   (2   اسب   (1

 

گزینه   سه   است.  2پاسخ صحیح  نام  دیگر  کلنه  سه  چون  است.  گد  سوال  این  در  متفا د  کلنه 

 جاندار)حیوان( است در حا ی که گد یک گیاه است. 

 

 تمساح   (4   موش   (3   گاو  (2   (ببر1

 

سه کلنه بزرت گا    موش هر سه پهتاندار ههت دت در حا ی که تنهاحت  است.    4پاسخ صحیح گزینه  

 پهتاندار نیهت.

 

 )استدالل کالمی( نسبت کالمی

 

در این گونه از سوا د رابطه بین کلناد موردنظر استت معنو  در متن سوال نوعی رابطه یا  

ای را بین د  کلنه دیگر شود که چ ین رابطهنهزت بین د  کلنه مشخص شده   از شنا خواسته می

هات یک شود که بین د تای آنترتیب که در متن سوال سه کلنه یا سه عزارد داده میبرقرار ک ید. بدین
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ها داده شده  نور رابطه  جود دارد. شنا باید این رابطه را کشف کردهت آنگاه از بین کلناتی که در گزی ه

 ک دت انتخاب ننایید. ای که رابطه مورد نظر را بهتر   بیشتر با کلنه سوم برقرار میاستت کلنه

 

 به: مثال( نسبت آهو به حیوان مثل نسبت گندم است  

 آرد (4   زمین (3   گیاه  (2   انهان (1

 

نهزتی که آهو با حیوان دارد این است که آهو نوعی حیوان است. در د    است.   2پاسخ صحیح گزینه  

هات  کلنه بعدی نیزت کلنه ا ل باید یک چیز خاص در مقابد چیزی کلی تر یا عام آ رده شود. در بین گزی ه

  یژگی را داردت گیاه استت به  وری که گ دم نوعی گیاه است.ای که چ ین ت ها گزی ه

 

 مثال( نسبت دانش به علم مثل نسبت آموزگار است به: 

 درس (4   دانش  (3  آموزش  (2   معلم  (1

 

دانش   علم هر د  به یک مفهوم ههت د. ضقط یکی ضارسی   دیگری عربی    است.  1پاسخ صحیح گزینه  

است. هنین رابطه باید بین د  کلنه دیگر برقرار شودت ت ها گزی ه مورد نظر که با آموزگار هم مع ی است 

 می باشد.  1  عربی گزی ه 

 

ب دی کلنادت  نکته بهیار مهنی که باید تذکر داد این است که در ای جا مان د بخش  زقه  نکته:

ای را کشف کرده که تا حدی سطحی بوده   به بطهاباید به دنزال رابطه اساسی بود. اگر شنا نهزت یا ر

رابطه   وانیدتظاهر کلناد بهتگی پیدا ک دت باید به بررسی   کا ش بیشتری بپردازید. ضقط در صورتی می

ا ک ید. نکته دیگر ای که یدهای  زم توانهته باشید رابطه دیگری پ شده را بکار برید که بعد از بررسیکشف

های دیگری نیز اراته ضرم این سوا د معنو  بصورتی است که دیده شد.   ی گاهی این سوا د در قا ب

گردد. آنگاه در هر گزی هت  لنه سوم معرضی ننیشودت   ی کگردد. مثس نهزت د  کلنه در متن داده میمی

 شود. مثد: د  کلنه یا د  عزارد داده می

 

 نسبت خباز به آرد مثل:  مثال(

 ب ا است به ساختنان  (2   خیاد است به  زاس (1

 باض ده است به نخ  (4    نجار است به میز (3

 است.  4پاسخ صحیح گزینه 
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 طبقه کلمات 

 

نیز   سوا د  نور  این  در  در  ذه ی  ضرای د  سوال    ضرم  است   ی  مطرح  کلناد  بین  ارتزاد 

گونه سوا د ب دی کلناد   یا با نهزت کسمی متفا د است. در اینپاسخگویی به آن تا حدی با  زقه

ها  خواه د که مشخص ک ید کلنه داده شده با کدام یک از گزی هشود   از شنا مییک کلنه داده می

 ل زیر را در نظر بگیرید: ت اسب دارد. مثس سوا

 

 نخل:

 برگ  (4   درخت (3   گد  (2   ریشه  (1

 

  این نور سوال نهزت به سوا د دیگرت کنتر مورد استفاده قرار می گیرد.  است.  3پاسخ صحیح گزینه  

 نخد یک درخت است.

 

 شعر: 

 ه ر (4  استد ل (3  ضلهفه  (2   علم  (1

 

 تری دارد تا با کلناد دیگر.شعر یک ه ر است   این کلنه رابطه اصو ی است. 4پاسخ صحیح گزینه 

 

هات شاید  ست که بین کلنهت متن   گزی ها  ای درباره این سوا د باید تذکر داد این نکته  نکته:

با گزی ه ارتزاد کلنه متن  برقرار کردت  ارتزاد  از جهاتی مختلفت  انحراضی هر چ دکه بظاهر بتوان  های 

است موجه ب ظر برسدت   ی ارتزاد چ دان م طقی   قابد قزو ی نیهت. مثس درمورد سوال با   منکن  

هنانطور که گفته شدت در شعر مفاهیم علنی یا ضلهفی منکن است بکار ر د   یا بصورد استد  ی از آن 

 استفاده گردد. 
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 کلمات متضاد و مترادف 

 

معنو  تعدادی از سوا د به کلناد متضاد   مترادف اختصاص های هوش  در بخش کسمی آزمون

توان گونه سوا د بیشتر در زمره سوا د ادبیاد ضارسی استت   ی از جهاتی مییاضته است هر چ د که این

گونه سوا د یک کلنه در متن داده شده   از شنا خواسته سوا د هوشی قرار داد. در این  ءآنها را جز

 ضاد   یا مترادف را  در بین چهار گزی ه پیدا ک ید. شود که متمی

 

 مثال( متضاد کلمه )امید( چیست؟

 مایوس  (4      یاس  (3  پژمرده   (2  اضهرده  (  1

 است.   3پاسخ صحیح گزینه 

 

 متضاد )فقر( چیست؟ مثال( 

 ثر د (4   ضاقد  (3   غ ا  (2  ت گدستی   (1

 است.  2پاسخ صحیح گزینه  

 

 مثال( متضاد)تخریب( چیست؟

 ساختن (4   ترمیم  (3   تزیین (2   یران کردن (1

 است.   3پاسخ صحیح گزینه 

 

 معنی لغات 

 

شود که مع ی  گونه سوا دت معنو  یک کلنه در متن داده شده   از شنا خواسته میدر این

 انتخاب ک ید. م اسب آن را از میان چهار گزی ه داده شده 

 

 مثال( محجوب یعنی؟ 

 ترسو (4   با حیا (3  با تربیت (2  مهربان (1

 است.   3پاسخ صحیح گزینه 
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 درک مطلب

 

ک  د.  مطرح می  ده د بعد از آن یک سری سوا د راگونه سوا دت مت ی را به شنا اراته میدر این

انتظار می م ظور  از شنا  از خواندن متنت  بعد  نتیجهر د که  یا  دریابید    را  نویه ده متن  گیری اصلی 

م طقی از متن داشته باشید   یا ا سعاد خاصی را در متن بیابید   یا ع وان م اسزی را برای متن انتخاب 

ه ضراموش نک ید که هنه این کارها را باید با سرعت   دقتت انجام دهید. برای پاسخ دادن به تک ید. ا ز

شده را مر ر ک ید تا متوجه شوید که  راح سوال بعد از خواندن متنت های مطرحی هاین سوا دت ابتدا گز

سپست متن داده شده را به دقت مطا عه کرده   مطا ب مهم   جنسد کلیدی  چه انتظاری از شنا دارد. 

 توانید زیر آن خط بکشید( تا اگر بعد از جواب دادن به سوا د دیگر خواستید بهرا مشخص ک ید) می

سه راه حد کلی برای پاسخگوتی به سوا د درک مطلب   این سوال بپردازیدت زمان را از دست نداده باشید. 

 شود: پیش هاد می

 ها. خواندن دقیق تنام متن   سپس پاسخگوتی به سوال (1

پیدا متن      تحلیدها(   سپس  ( ابتدا خواندن سریع متنت سپس رجور به سوا د) بد ن خواندن گزی ه2

 ها. سوال کردن پاسخ

   نهایتا یاضتن جواب سوا ها.   ها(ت سپس خواندن دقیق متن)بد ن خواندن گزی ه  ها( ابتدا خواندن سوال3

 

توان به راحتی به شود. زیرا با توجه به پیچیدگی نهزی درک مطلبت ننیر ش ا ل توصیه ننی

حهاس خواهد شد. ب ابراین پیش هاد ما  های مطرح شده پاسخ داد   نیاز به رجور د باره به متن اسوال

از ر ش پیدا  استفاده  را  پاسخ سوال  یاضتن  راحتی محد  به  یا سوم است. در ر ش د مت شنا  های د م 

می  ک یدمی تحلید  به  سپس  را    سوا د  پاسخ  متنت  خواندن  ه گام  شنا  سومت  ر ش  در          پردازید. 

 ک ید. ذاری میگنشانه

 

 این بخش درمورد متن  جود دارندت از چ د دسته کلی ههت دت از جنله: سوا تی که معنو  در

 بهترین ع وان برای متن یا مو ور کلی متن  (1

 ( بعد یا قزد از متن چه مو وعی دنزال خواهد شد. 2

 ( بررسی  جود یا عدم  جود یک مو ور در متن3

 ( بررسی صحت یک مو ور با توجه به متن4

 ...   
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از آن دقت داشته   باشیم که پاسخ سوا د در متن ههت د   نیازی به دانهتن مواردی خارج 

)مثس دانش قزلی درمورد مو وعی خاص(  جود ندارد حتی اگر احهاس کردید که  متن با دانش صحیح 

های خاصی برای شنا در ت اقض استت ضقط متن را در نظر داشته باشید. ه گام بررسی این متونت تک یک

ک یم  به سوا د   یاضتن محلی از متن که پاسخ در آنجا گ جانده شدهت  جود دارد. سعی می پاسخدهی  

 ها بپردازیم. در این درس امهت تا حد امکان به بررسی این تک یک

 

 تکنیک اول 

سعی ک ید در انتهای هر پاراگرافت ایده   مو ور آن پاراگراف را ب ویهید. استفاده از این ر ش 

 ک د. ها در متن   هنچ ین یاضتن ایده اصلی متن ساده مییاضتن پاسخ سوال کار شنا را برای

 

 تکنیک دوم 

ابتدا معرضیت سپس تحلید   استد ل   نهایتا نتیجه گیری    هر متن معنو  سه بخش دارد. 

ابتدای ها نیز تعنیم داد. در توان به پاراگرافتا حد دی می ش راخها. این سه بها   ضرصتبررسی چا ش

گیری   استد ل   نهایتا نتیجه  دهر پاراگراف یک معرضی کوچک از مو ور آن پاراگرافت مقداری تحلی

توانید مو ور هر پاراگراف را به راحتی پیدا ک ید   در ادامهت یاضتن  جود دارد. با توجه به تک یک د م می

 شود. تر میبرای شنا ساده ها از متن نیز پاسخ

 

 تکنیک سوم

تری به آن اشاره شده است یا  ای بدهید که در متن بصورد مهتقیمهنیشه ا  ویت را با گزی ه

 تری در متن قابد اثزاد است. عزارتی آن گزی ه با د ید محکم به

 

 تکنیک چهارم

آ رند.  ای عین متن ههت دت درصد صحیح بودن آن گزی ه را پایین میهایی که شامد جنلهگزی ه

از آن ها تغییرکرده است گزی هبرعکس   یا د  کلنه  هایی که شزاهت زیادی به متن دارند   مثس یک 

  وری که مفهوم را تغییر ندهد(ت با احتنال زیادیت پاسخ صحیح خواه د بود.)به

 

 تکنیک پنجم 

تفضیلی مثد  های  ها با قیدهایی با ا نی ان رخداد با  مان د هنیشهت حتنا با صفتاگر در گزی ه

هایی    به جای آن گزی ه  برترین یا ... مواجه شدید. بدانید که به احتنال زیاد آن گزی ه پاسخ صحیح نیهت
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ده د مان د بعضی ا قادت اغلب   ... یا دارای صفاد که قیدهایی که ا نی ان کنتری از  قور رخداد می

 پاسخ صحیح مهئله ههت د.تر   ... ههت دت با احتنال زیادی  اضضد مثد بهتر یا سریع

 

 تکنیک ششم 

ها مراجعه ای خط کشیده شده استت هنانجا به سوالاگر در متن مشاهده کردید که زیر کلنه

ها معنو  به مفهوم   یا کلیت متن مربود گونه سوالاینک ید   سوال مربود به آن کلنه را پیدا ک ید.  

توان پاسخشان را حدس زد. معنو  پس به سرعت میشوند. نیهت د   نهایتا به هنان پاراگراف محد د می

 اند. ای دیگر دارند که حا  جایگزین آن شدهاین کلناد  ابهتگی به کلنه

 

 تکنیک هفتم 

آ را به هم  صد  زیر کلناد ربطی خط بکشید. کلناد ربطی  ن کلناتی ههت د که د  جنله 

خودت د ید بیا رند )زیرا(ت یا قطعی بودن آن را   ک  د. کار این کلناد این است که برای جنله قزد ازمی

ب ابراینت بدین ترتیب(   ... این جنسد مهم ههت د  ای بگیرند )رد ک  د )  یت اما(ت یا از جنله قزلی نتیجه

 گیرند.   معنو  مورد پرسش قرار می

 

 تکنیک هشتم

توان د مع ی  های نگارشی می عسمتها را با دقت تنام بخوانیدت کلناد متضادت قیدهات حتی  گزی ه

نهایتا پاسخ صحیحی شود که  ها د  کلنه متضاد استفاده میجنسد را تغییر ده د. گاهی ا قاد در گزی ه

دهد(  رساند که در متن به صورد مثزت ذکر شده است. به ع وان مثالت )به بدترین شکد رخ ننیرا می

 دهد( را برس د. یا )به شکد خوبی رخ می دهد(می تواند مفهوم )به بهترین شکد رخ می

 

 تکنیک نهم

را   ا   را به جدت مدیریت زمان  ای که  اقعا درک مطلب شخص  از  بیشتر   بخش درک مطلبت 

س جد. زیرا چا ش پیش ر  درمورد حد این دسته از مهاتدت بیشتر کنزود  قت است تا یاضتن پاسخ می

توانید برای یک سوال ه شده است. پس اگر دیدید ننیصحیح. پاسخ صحیح تنام سوا د در متن گ جاند 

 به پاسخ صحیحی دست پیدا ک یدت از آن بگذرید    قت خود را بیهوده هدر ندهید. 

 

  مثال

تواند بهته اند که خسقیت میر انش اسان علوم اجتناعی به این نکته پی برده در  ول چ د سال گذشته

ها است    آید در باب هنین موقعیتتغییر ک د. ا زته سوا ی که پیش میها   ضضات در اضراد  به موقعیت
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؟ یک پاسخ )ضاصله یا مهاضت ر انی( است. بر  زق نظریه سطح ک در میتچه شرایطی اضراد را خسق  ای که

ک یمت در چارچوب این نظریه است. هنچ ین ادراکیت هر چیزی که در  حظه اک ون آن را تجربه ننی

دیدمان در باب یک مشکد خاصت نظیر تسش برای گرضتن یک زا یه دید جدید از اضراد دیگر یا  تغییر  

یه سطح ادراکیت ضاصله ربر  زق نظتفکر در مورد یک سوال غیر معنول نیز در محد ده قابد تعریف است.

ه   چکیده در ر انی تاثیر زیادی ر ی ذه نان از اشیاء دارد: به نحوی که مثس خزرهای د ر به نحو خسص

شوند. یک گیاه ذرد را در نظر تر   بازتر در ذهن ننایان میب دد   چیزهای نزدک محکمذهن نقش می

گردد. اما یک ننایش چکیده    اندازه ت رنگت مزه   بوی آن بر میبگیرید. یک ننایش محکم   بازت به شکد  

ا رشد ب گرد. این  رز یا یک گیاه سریع  خسصهت منکن است به ذرد صرضا به ع وان م زعی برای انرژی 

 د. نظیر م زعی برای کخواه ناخواه ما را به تفکر درمورد مو وعاد دیگر در ذرد جلب  نگاه منکن است

 اتانول یا استفاده از گیاهان خاص برای مصرف کودکان.  

چکیده   خسصهت به اضراد  دهدت این است که چطور تفکر به اصطسح  ب ابراین چیزی که این مثال نشان می

ا رشد )ذرد(   سوخت خودر ها )اتانول( را ظاهرا نامرتزط مثد گیاهان سریعک د که مفاهیم  کنک می 

تر تاثیر ضاصله ر ی خسقیت بررسی شد. در در مطا عاد دقیق  به هم پیوند ده د   مفهومی نو بهازند.

نقد را به ع وان یک های حند    ز انوار راهک  دگان خواسته شد که ضهرستی اا  ین بررسیت از شرکت

ک  دگانی که از راه د ری آمده  شدت شرکتبی ی میآزمون کلی از خسقیت تهیه ک  د. هنان  ور که پیش

ک  دگان راه نزدیک اراته کردند.  های حند   نقد را نهزت به شرکتبودندت تعداد بیشتر   بهتری از راه

ابهی حاصد شد. مثس یک مشکد مطرح شده بدین نحو بود: یک زندانی  در د مین بررسی نیز نتایج مش

به ضکر اضتاد که از قلعه ای که در آن محزوس بود ضرار ک د. در اتاق خود   ابی پیدا کرد که تا نصف راه 

  سپس د     کرد. زندانی این   اب را به د  تکه تقهیم کردرسیدن به خارج قلعه   زمین را تامین می 

ه هم گره زد   ضرار کرد. حا  بگویید چگونه؟ به این گونه مهاتدت )مهاتد بی شی( گوی د. جواب تکه را ب

این بود که زندانی   اب را از درازا به د  قهنت جدا کرده بود که توانهت ا یاف را به هم گره بزند   ضرار 

از شرکتک د. به یک دسته  بی شیت  که  برای چ ین مهاتد  گفته شد  به  سیله یک واسک  دگان   د 

موسهه در کا یفرنیات یع ی د  هزار کیلومتر د رتر )شرایط ضاصله(   به دسته دیگر گفته شد در ای دیانات  

کیلومتر د رتر )شرایط بد ن ضاصله(  رح شده است. به سومین گر هت به ع وان شاهدت هیچ ا سعاتی    2

ک  دگان در شرایط ضاصله   مهاتد بیشتری شرکترضتت  از موقعیت داده نشد. هنان  ور که انتظار می

تر رسیدندت آسان را نهزت به گر ه شاهد   گر ه بد ن ضاصله حد کردند. چون مهاتد د رتر به نظر می

 شدند. حد می

ترین نشانه دال بر ضاصله ر انیت به خسقیت  این دسته از مطا عادت نشان دادند که حتی کوچک

گفتن این   های مختلف کامس نامرتزط بودت صرضا موقعیت جغراضیایی آزمایش اگر چه   ک د. بیشتر کنک می

شد. در تحقیقاد دیگری تر م تهی میآی د( به تفکر خسق مو ور که )این مهاتد از جای خیلی د ر می
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  دگان کدادت از شرکتکه تاثیر عنلکرد مهاضت موقتی را ر ی خسقیت   بی ش اضراد مورد س جش قرار می

زندگی خواس  بعد  یکهال  شد  نزدیک(. ته  )آی ده  بعد  ر ز  یک  یا  د ر(    )آی ده  ک  د  تصور  را           شان 

کردندت مهاتد بی شی بیشتری نهزت به کهانی  ک  دگانی که یک ر ز را در آی ده د ر تصور می شرکت

 که ر ز بعد را تصویر کرده بودند ت حد کردند. 

. به ما می گوید که با برداشتن چ د قدم ساده نظیر سفر به مهنی دارداین تحقیقادت کاربردهای علنی  

های غیر معنول یک مکان د رتر   حتی ارتزاد با اضرادی که برای ما آش ا نیهت د   پیدا کردن جانشین

که شاید یکی از تاثیراد محیط   برای موارد  اقعیت خسقیت خود را اضزایش دهیم. بهتر است ا اضه شود

آ ردت  های د رتری براینان ضراهم میها   غذا از مهاضتدسترسی اضراد را به موسیقیت دیدنی  مدرن که

هات بلکه ضراهم  ک د. نه به خا ر مواجه شدن با انوار ایده این باشد که به اضزایش خسقیت اضراد کنک می 

 ای( یاد شد. ای(   )خسصهشدن زمی ه آنچه که از آن به ع وان )تفکر چکیده

 

 دهد؟یک از پرسش های زیر، پاسخ میمتن فوق، به کدام - 1

 ده د؟ هایی از خود نشان میها   ضضاهای مختلفت چه نور خسقیتاضراد در موقعیت (1

 دهد؟اضزایش می  ( چگونه اضزایش مهاضت یا ضاصله ر انیت خسقیت را2

 ( تعریف خسقیت بر  زق نظریه سطح ادراکی چیهت؟ 3

 موجود برای آموزش ضاصله ر انی کدام د؟ های ( ر ش4

 

 کند؟کدام مورد، نظر نویسنده درباره مسافت روانی را به بهترین نحو بیان می  - 2

 داند که با خسقیت هنزهتگی دارد.ای میآن را سرآغاز تفکر خسصه (1

 ( آن را یک  یژگی ضردی می داند که تحت تاثیر خسقیت ضردت کم یا زیاد می شود. 2

 ک د. داند که به درک بهتر  حظه اک ونت از  ریق رشد خسقیت کنک می ( آن را عامد مهنی می3

 داند. های محیط مدرن می( آن را یکی از  یژگی 4

 

 دهد؟کدام مورد، ساختار اطالعاتی متن را به بهترین شکل ممکن، نشان می  - 3

   دهد.هایی از آنت اراته میک د   مثالمفهوم ضاصله ر انی را تعریف   توصیف می (1

 ک د. گیری میشنرد   نهایتا از آن ها نتیجههای گوناگون را برمی( نتایج پژ هش 2

 سازد. هایی مطرح میپرسشی را مطرحت با اراته د ید   شاهد به آن پاسخ   در پایانت توصیه (3

 دهد. کارگیری مفهوم ضاصله ر انی اراته می( پیش هادهایی برای به4
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 نویهیم.را می  خالصه هر پاراگراف دهی به این مهئلهت ابتدا برای پاسخ

 ک د؟ تعریف خسقیت چیهت؟ تر میچه چیزهایی انهان را خسق  :پاراگراف اول

 ک  د؟ تاثیر ضاصله ادراکی ر ی ذهن. تفکراد چکیده چگونه به خسقیت کنک می : پاراگراف دوم

 . تعریف مهاتد بی شی. تاثیر ضاصله بر خسقیت : پاراگراف سوم

 مثال   تایید برای پاراگراف سوم.: پاراگراف چهارم

کاربرد تحقیقاد صورد گرضته. احتنال تاثیر زندگی مدرن بر زیاد شدن خسقیت. ارتزاد   :پاراگراف پنجم

 ای. ضاصله ر انیت خسقیت   تفکر خسصه ای یا چکیده

 

 دهیم.نیم و به آن ها پاسخ میکها را با دقت بررسی میحال سوال

 

سوال  -1 از دسته  که  ا لت  سوال  به  پاسخ  متن  در  مو ور  یاضتن  تنام های  چکیده  به  توجه  با  استت 

ت گزی ه د م صحیح است   تنرکز اصلی متن با مثال    2     1های  ها   ا زته توجه به پاراگرافپاراگراف

 ها بر ر ی تاثیر ضاصله ر انی بر اضزایش خسقیت است.تاییدیه

 

توجه به جنسد انتهایی  گردد. با  هایی است که به دنزال مو ور خاصی در متن میاین سوال از سوال  -2

ای است. پس گزی ه پاراگراف پ جمت تاثیر ضاصله بر اضزایش خسقیت بخا ر ضراهم شدن زمی ه تفکر خسصه

 ا ل صحیح است. 

 

ک د. با توجه به چکیده  این سوال ساختار متن را از نظر تعریف   مثال   استد ل   ... بررسی می  -3

های ا ل )پرسش(ت د م تا چهارم )مثال(   پ جم )توصیه(ت گزی ه پارگرافها   با توجه به ساختار  پاراگراف

 سوم صحیح است. 
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 مسائل تحلیل منطقی 

 

بخش مهاتد تحلید م طقی معنو  نیازم د تفکر   پردازش ذه ی بیشتری است. در این بخشت  

بلکه نیازم د تجزیه   تحلید اند  دیگر مان د درک مطلبت پاسخ سوا د مهتقینا در متن گ جانده نشده

های م طقی از متن است. متن این بخش کوتاه بوده   حد د یک تا د  پاراگراف  متن   یاضتن استد ل

از این دستت تامد بیشتری داشته باشد زیرا دهی به سوالاست. بهتر است دا  لب ه گام پاسخ هایی 

 پردازیم. های این بخش می امکان اشتزاه بیشتر است. حال به تو یح برخی از سوال

در کد د  نور استد ل داریمت یکی استد ل استقرایی   دیگری استد ل است تاجی. استد ل استقرایی  

رس د. به ع وان مثالت اگر ما از یکی از محصو د هایی است که از جزء به کد می  هنان دسته از استد ل

را ی بودیمت بعد از هنین یک ننونهت حکم   نتیجه شرکت سامهونگ استفاده کردیم   از کیفیت آن  

ک یم که ) هنه محصو د سامهونگ با کیفیت ههت د(. در ای جا ما از استد ل استقرایی  کلی صادر می

 ایم. استفاده کرده

ها خیلی قابد ا نی ان نیهت د. برعکس این مو ور استد ل است تاجی است که این دسته از استد ل

ها به گوییم هنه انهانکد به جزء است   تقریزا هنیشه درست است. به ع وان مثالت می هنان استد ل

 آب نیاز دارند. علی انهان است. ب ابراین علی به آب نیاز دارد. 

بهتر است در حد ای گونه مهاتدت مهاتد را توسط شکد ترسیم ک ید . حال به بررسی انوار سوا د بخش  

 پردازیم. تحلید م طقی می 

 

 هاشده در گزینهتضعیف یا تقویت فرض مطرح 

 

سوالاین استد ل گونه  کردن  رد  یا  پذیرضتن  د ید  به  معنو   گرضتن  ها  نظر  در  با  متن  های 

شود که اگر آن پردازد. به ع وان مثال در یک گزی ه ضر ی مطرح میها میهای  رح شده در گزی هضرض

ایم. یا به ر د. در این صورد استد ل متن را تضعیف کردهسوال میرا در نظر بگیریمت استد ل متن زیر 

یابد    شود که با در نظر گرضتن آنت استد ل متن استحکام می ع وان مثالت ضر ی در گزی ه مطرح می

گونه مهاتد باید دقت ایم. در ایندر این صورد استد ل متن را تقویت کرده  شود.تر میقابد ا نی ان

هایی که دارای ضرض شدهت با استد ل متن هنخوانی داشته باشد. معنو  گزی هرض مطرحک یم که ض

 نامربود ههت د را باید حذف ک یم تا به پاسخ درست برسیم. 
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 نتیجه گیری 

 

استد ل نتایج  از  استفاده  با  سوا دت  برخی  استد لدر  متنت  مطرح های  جدیدی  نتایج  ها   

های متن را به ع وان ضرض استد ل دیگری در نظر گرضته   به استد ل استد لشود. یع ی نتایج  می

پردازد. ای گونه مهاتد را معنو  باید با توجه به نور استد  شان بررسی کرد.  مو ور جدید دیگری می 

 اگر ضرض) نتیجه استد ل متن( درست باشد   استد ل است تاجی باشد) کد به جزء( احتنا  آن گزی ه 

صحیح است   ی در غیر ای صوردت نیاز به بررسی   تامد بیشتری  جود دارد. گاهی ا قاد نیز با ضر یاد 

 ک ید. های موجود در متنت خودتان به مو ور جدیدی دست پیدا می   استد ل

 

 روابط بین عبارات استدالل 

 

ای خاص  جود گاهی ا قاد بین ضرض   نتیجه استد لت یا د  ضرض در یک استد ل رابطه

 ای داشته باش د. طهبتوان د با هندیگر چ ین رامی  ضرض  دارد. این د 

 

ای است که ارزش آن دقیقا مخا ف ارزش گزاره ا  یه نقیض یک گزارهت گزاره  یکی ناقض دیگری باشد.  (1

باشد(  عددی ا ل    7عددی ا ل است( به صورد ) چ ین نیهت که    7باشد. به ع وان مثال نقیض گزاره)  

 شود.عددی ا ل نیهت( نوشته می 7یا ) 

 

 به ع وان مثال گزاره ( برای رسیدن به نتیجه صحیحت د  ضرض ا  یه باید حتنا هنزمان صحیح باش د.  2

گزاره ای درست است    ی گزاره ) تهران پایتخت ایران است   بغداد پایتخت   ا ل(  5ز ج است      2)  

از گزارهای  ( گزاره  یونان است های موجود در ترکیب ) بغداد پایتخت یونان نادرست است. چون یکی 

 است( نادرست است.

 

ز ج است   2ع وان مثال گزاره ) عدد    ها صحیح باشد. به( برای رسیدن به نتیجه صحیحت یکی از عزارد3

ا ل است(. گزاره ای درست است چون حداقد   1ها )  ا ل است( با  جود نادرست بودن یکی از گزاره  1یا  

بر د  بخشپذیر است یا پایتخت   125ای درست است. گزاره )  ز ج است(    گزاره  2ها ) عدد  یکی از گزاره

 .چون هر د  گزاره نادرست است.ای نادرست استعراق بیر د است( گزاره

 

نتیجه4 ا قادت  بعضی  ضرض(  یا  ضرض  از  است.گیری  نظر  مورد  انوار   هایی  از  استفاده  با  ای صورد  در 

گیری را انجام دهیم. نتیجه این عزارد ت ها  قتی غلط است که ضرض ترکیزاتی که در با  آمدت باید نتیجه
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یک گزاره نادرست است. چون   (1>2آنگاه     2>3زاره ) اگر  صحیح باشد   نتیجه غلط. به ع وان مثالت گ

 باشد. ضرض درست اما نتیجه غلط می

 

 های متن یافتن پیش فرض

 

خواه د که ضر ی را پیدا ک یم که با توجه به آنت نویه ده در متن استد ل  گاهی ا قاد از ما می

علی  زاس گرم پوشیده است(. قزول شود )  گوی د ) هوا سرد است( سپس گفته میکرده است. مثس می 

ها در هوای سردت  زاس این ادعا از نظر م طقی با د  ضرض دیگر) ترکیزی( برقرار است. یکی ای که ) انهان

 پوش د(   دیگری ای که ) علی انهان است(. گرم می 

 

 های شبیه به استدالل موجود در متن استدالل

 

موجود در متن توجه ک یم. ای که نتیجه با علم ما صحیح ها باید به  رز استد ل  در ای گونه سوال

ها   نور استد ل نویه ده در انتخاب پاسخ صحیح باشد یا نه خیلی اهنیت ندارد. مفر  ادت نتیجه گیری

 موثر است.

 

ر ز از بدن ضرد  120گزی دت بعد از ها سک ی میگلزول های قرمز خون که انگد تب ما ریا در آن  مثال(

های قرمز سفر ک دت هر تزی در ضردی که تواند به نهد جدیدی از گلزولشوند   چون انگد ننیمیدضع  

گذردت مشاهده شودت در اثر انگد  کن شده از ما ریا می ر ز از تاریخ رضتن  ی به م طقه ریشه  120بیش از  

 ما ریا نیهت.

ای استخراج شده  ده   در نهایت نتیجهک ید در این مثال ابتدا مقدماتی بیان شهنانطور که مشاهده می 

 است.

 شود. انگد ما ریا ر ی گلزول قرمز خون ساکن می : 1مقدمه

 شود. ر ز از بدن دضع می120گلزول قرمز خون بعد از  :2مقدمه

 های قرمز سفر ک د.تواند به نهد جدیدی از گلزولانگد ننی : 3مقدمه

از    نتیجه: بیش  تاریخ رضت  120هر تزی که  از  به م طقه ریشهر ز  از ما ریا مین  ی  گذرد.  کن شده 

 مشاهده شودت در اثر انگد ما ریا نیهت. 
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 یادآوری 

 

 گوییم. )غیر تکراری( مجنوعه می   د  به د  متنایز     کامس مشخصای از اشیاء  به دسته:  تعریف مجموعه

 {2,3,5,7 }که برابر است با  10به ع وان مثال مجنوعه اعداد ا ل کوچکتر از 

 

به  دهیم.نشان می   øیا  {}ای که هیچ عضوی نداشته باشد. مجنوعه تهی را با  مجنوعه مجموعه تهی:

 ع وان ننونه مجنوعه اعداد  زیعی کوچکتر از صفر برابر تهی است.

 

گوییم هر گاه تنام عضوهای د  مجنوعه برابر باش د را برابر می  A     Bد  مجنوعه    دو مجموعه برابر: 

 باشد.  Aدر مجنوعه  B  هر عضو مجنوعه  Bدر مجنوعه  Aعزارد دیگر هر عضو مجنوعه یا به

𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵,𝐵 ⊆ 𝐴 

 

باشد   می Bمجنوعه زیر Aباشدت مجنوعه  Bت عضو مجنوعه  Aاگر هر عضو مجنوعه  زیر مجموعه:

𝑨به صورد   ⊆ 𝑩  چ ین اگر هم  شود.ننایش داده میA  زیرمجنوعهB نویهیم  نزاشد می𝑨 ⊈ 𝑩 

 

اشتراکی با هم نداشته باش دت گوییم د    هیچ: هر گاه د  مجنوعه دو مجموعه جدا از هم :1حالت

 مجنوعه جدا از هم )مجزا( ههت د.  

A   B   د  مجنوعه جدا از هم ههت د اگر 

𝐴 ∩ 𝐵 = {} 

 Bاعداد ضرد:  A اعداد ز ج:   مثال(

 
  B  هم در مجنوعه  Aعضوهای یک مجنوعه که هم در مجنوعه  : دارای وجه اشتراک :2حالت  

𝑨باشد. این مجنوعه را به صورد   ∩ 𝑩 از عضوها که در هر    بعضی دهیم. یا به عزارتی دیگرنشان می

 د  مجنوعه  جودداشته باش د.

 B: 15تا  5اعداد  A: 10تا  1اعداد 
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 Bمجنوعه زیر Aباشدت مجنوعه  Bت عضو مجنوعه   Aعضو مجنوعه   هر  اگر زیر مجموعه:  :3حالت  

 باشد   به صورد می

 𝐴 ⊆ 𝐵   عضو مجنوعه  ا زاما هر    شود.ننایش داده میB    ت عضو مجنوعهA  .چ ین اگر  همنیهتA  

𝐴نویهیم  نزاشد می Bزیرمجنوعه  ⊈ 𝐵 

A :دانشجویان رشته حقوق B:دانشجویان  
 

 هر یونانی، فانی است. هر انسانی یونانی است. پس هر انسانی فانی است. مثال(  
 مجنوعه بودن است. کلنه هر به مع ی زیر توضیح:

یونانی  ⊆  ضانی

انهان ⊆  یونانی 

 در نتیجه هر انهانی ضانی است. 

 

برخی استادان خوش نمره هستند. هر استادی، دارای مدرک دکتری است. پس برخی از مثال(  

 کسانی که دارای مدرک دکتری هستند، خوش نمره هستند.

برخی یا بعضی به مع ی اشتراک   هر یا هنه یا تنام به مع ی زیرمجنوعه بودن است. با این   توضیح:

 تفاسیر

 استادان    خوش ننره  جه اشتراک دارند. 

 

استاد ⊆  دکتری

 هاخوش ننره ههت د. توان گفت که برخی دکتریدر نتیجه می
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 سواالت مربوط به بخش کالمی 

 

 مثل:رابطه چوب با منبت کاری،   - 1

 کاغذ است با نقاشی  (2  س گ است با مجهنه (1

 نقشه است با  راحی (4  گچ است با گچزری (3

 عه، مثل دامپروری است به: رکشاورزی به مز- 2

 مرتع (4  زراعت (3 دامداری (2  دام (1

 نسبت............به تیغ، مثل فرو رفتن است به...................   - 3

 میخ  - برندگی (2   نیزه - برندگی (1

 کارد   -نیزه (4   دست -شنشیر (3

 نسبت............به متواضع، مثل عصبانی است به...................  - 4

 خودپه د -خودخواه (2   آرام -خجا تی (1

 خونهرد -مسیم  (4   خونهرد -متکزر (3

 به................... نسبت............به بی باکی، مثل بزدلی است    - 5

 خشونت -زرنگی (2   خشم -خشونت (1

 د هره  -محزت (4  ترسوتی  -شجاعت (3

 نسبت............به درخت، مثل فرزند است به...................   - 6

 پیری  -بهار (2   مدرسه - برگ (1

 مادر   -میوه (4   محزت - ساقه (3

 است به................... نسبت............به باران، مثل دلتنگی    - 7

 گریه  -ابر (2   آسنان -ابر (1

 گریه -زمهتان (4   غصه  -برف (3

 طامع یعنی:   - 8

 مطنئن (4  ( محتاج3 خوش شانس  (2  آزم د (1

 سعادت یعنی: - 9

 نیک ضرجام  (4        نیک بی ی (3 نیک بختی  (2 نیک انجام  (1

 دیگر دارد؟ کدام ترکیب، مناسبت کمتری با سه ترکیب    - 10

 ساتد   مهئول (2 قا ی   مغضوب                (1

 حاصد   محصول  (4 قاصد   مقصود                  (3


