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ديباچه
 

ی توانـایی عـددی، شـفاهی و     سطح پیشـرفته گیری  اندازه برایکتاب  اینسؤاالت 

فضــایی طراحــی شــدند و نیــز ســؤاالتی مطــرت شــدند کــه مســتلز  اســتفاده از 

و حـل مسـئله مـی باشـند.     خـالق  های تجزیه و تحلیل منطقی، تفکـر   توانمندی

بنابراین هدف این کتاب آنست که خوانندگان را با چالش بزرگتری مواجـه سـازد   

 بیشتری داشته باشد. تا فرایند ذهنی آنها رشد

نسـخه   1پیشرفته هوشی فلیپ کارترهای  بر گرفته از کتاب آزمون ها این تست

فرهنگـی  هـای   بوده و در هـر سسـمت بـر اسـاس تفـاوت      2008تجدید شده سال 

 به طور خاص بـرای سئواالت جدیدی از منابع علمی افزوده شده است. این کتاب 

مدیریت های  و افرادی که برای پست هاداوطلبان دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

هـا بـرای آن دسـته از     همچنـین ایـن تسـت   است. مفیدترشوند،  می عالی گزینش

متخصصانی مفید است که به دنبال موسعیتهای دیگری هستند کـه ممکـن اسـت    

 .سنجی به عنوان بخشی از فرآیند انتخاب باشد مستلز  استفاده از تست روان

سـخت و روشـهای     با استفاده از برنامه های تمرینکاران  همان طور که ورزش

 نهنـد، سـدرت   های خود را به کنـاری مـی   اصالحی، موانع موجود در مقابل توانایی

تـر افـزایش داد.    تـر و سـخت   توان با کارها و چالشهای ذهنی بزرگ را نیز می ذهن

ار طور خودکـ  مزیت دیگر پرداختن به سواالت پیشرفته این است که خوانندگان به

 بهبود خواهند بخشید. هوشیهای  ی سواالت تست عملکرد خود را در زمینه

بنـابراین   ،نیسـتند  دارای نر  یا هنجـار که در ادامه ارائه می شوند،  یهای تست

در آخـر هـر    امـا  دهنـد  نمی شما نسبت به بقیه را نشان توانایی ذهنیبندی  درجه

بسـیار مفیـد   شـما  عملکـرد   ارزیابی که برای تست، راهنمای عملی آن آمده است

خواهد گذاشت تا بتواننـد  افراد است. چون بازخورد ارائه شده فرصتی را در اختیار 

خوانندگان سـادر خواهنـد    نقاط سوت و ضعف خود را شناسایی کنند. بدین ترتیب

                                                 
1
 . Carter, Philip 



بود تواناییهای خود را افزایش داده و برای بهبود عملکرد خود در زمینه هایی کـه  

 د، تالش کنند.نقاط ضعفی دارن

هـا بـه صـورت چنـد      ی تسـت  سوال تشکیل یافته است. همـه  30هر تست از  

کند تا بتوانید در مورد انواع سواالتی کـه   ای هستند که فرصتی را فراهم می رشته

زمان  داشته باشید. ممارستیها واسعی با آن مواجهه خواهید شد،  احتماالً در تست

  هـا و توضـیحات   است. درصورت نیاز، پاسخ دسیقه 120تعیین شده برای هر تست 

 آمده است و شما باید برای هر نکته در پاسخ صحیح کامل یك امتیاز بدهید.
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