
 1401 دولتی نمونه مدارس آزمون رد قبولی مشاوره

دانش آموزان عزیزی که تصمیم دارند در دوره اول متوسطه و یا دوم متوسطه در مدارس تیزهوشان و یا نمونه دولتی 

درس بخوانند، باید در آزمون ورودی این مدارس قبول شوند. داوطلبان شرکت در این آزمون می توانند با کمک یک 

شتکار، نمره و تراز قبولی را کسب نمایند. این داوطلبان بهتر است که برای داشتن یک برنامه برنامه خوب و تالش و پ

خوب از یک مشاور کاربلد و با تجربه کمک بگیرند. زیرا، مشاوران می توانند بهترین برنامه را متناسب با شرایط هر 

، به داوطلبان در تمامی مراحل این شاوره قبولی در آزمون مدارس نمونه دولتیم داوطلب طراحی کنند. عالوه بر این،

 .آزمون اعم از ثبت نام، نحوه مطالعه و ... کمک می کند

اگر شما هم جز این افراد هستید، بهتر است که برای افزایش درصد قبولی خود حتما از یک مشاور خوب کمک بگیرید. 

مونه دولتی، به شما عزیزان در تمامی مراحل ثبت نام در آزمون، طراحی و ارائه یک مشاوره قبولی در آزمون مدارس ن

برنامه خوب، روش های مطالعه و... کمک می کند. برای آشنایی با تمامی این موارد در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما 

  .شما عزیزان بیان خواهیم کرد در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با این موضوع بدانید را برای

  

 اطالعیه

 ۱۰۰منابع سواالت آزمون نمونه دولتی از تمامی دروس تحصیلی و محتوای آموزشی آن ها است. تعداد این سواالت 

 .دقیقه است ۱۲۰به صورت چهار گزینه ای بوده و مهلت پاسخگویی به آن ها   سوال و

  

  شرایط ثبت نام در آزمون نمونه دولتی

دانش آموزان عزیز و گرامی پیش از هر اقدامی ابتدا باید با شرایط و ضوابط ثبت نام در آزمون ورودی مدارس  شما

نمونه دولتی به خوبی آشنا شوید. سپس، در صورتی که این شرایط را دارا بودید، نسبت به ثبت نام اقدام کنید. الزم به ذکر 

ت و پیچیده نیست. برخی از مهم ترین این شرایط، شامل موارد زیر است تا بدانید که شرایط شرکت در این آزمون سخ

  :می باشند

 سال دومتان خیلی سال اول و نیمبرای ثبت نام آزمون نمونه دولتی ششم ابتدایی شما داوطلبان عزیز باید تمامی نمرات نیم
رده فقط یک درس را با نمره خوب قبول شوید، نگران نباشید. زیرا، باز هم خوب باشد. اما اگر در تمامی دروس نام ب

  .می توانید در این آزمون ثبت نام کرده و شرکت نمایید
 باشد 17سال دوم، باالی سال اول و نیمبرای ثبت نام آزمون نمونه دولتی نهم به دهم معدل شما باید در نیم. 
  عزیزمان ایران را داشته باشیدشما متقاضیان عزیز باید تابعیت کشور.  

  

  

 . ک مربوطه کلیک راست کنیدبر روی لین شرایط ثبت نام مدارس نمونه دولتی برای آشنایی بیشتر با
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 آشنایی با روش های موفقیت با کمک مشاوره قبولی در آزمون مدارس نمونه دولتی

مشاوره قبولی در آزمون مدارس نمونه  همان طور که بیان شد، شما دانش آموزان عزیز و گرامی می توانید با کمک

به شما کمک می کنند تا در آزمون قبول شوید. ما در ادامه  ، با روش های موفقیت آشنا شوید. انجام این روش ها،دولتی

کنیم تا در این آزمون با دید بازتری شرکت نمایید و بتوانید به موفقیت برسید. البته،  مقاله، برای شما مواردی را بیان می

ای قوی بنابراین، با اراده .دقت داشته باشید که موارد بیان شده رابطه مستقیمی با یک برنامه ریزی درست و دقیق دارند

 :ای باال موارد زیر را اجرا کنیدو روحیه

  

 با کمک مشاوره قبولی در آزمون مدارس نمونه دولتی برای خود هدف تعیین کنید

کند. هدف شما از درس خواندن چیست؟ اگر هدف بزرگی  هدف، همان چیزی است که فرد برای رسیدن به آن تالش می

های تعیین شده به تک تک آن اهداف کوچک برسید  داف کوچیک تر تقسیم کنید و تالش کنید در زماندارید، آن را به اه

 .تا در نهایت هدف بزرگتان محقق شود. پس پیش از هر کاری، برای خود یک هدف تعیین کنید

  

 در کالس درس خوب گوش کنید و فعال باشید

انتخاب کنید و در کالس درس کنار آن ها بنشینید تا حواستان کامال ابتدا دوستان و دانش آموزان درس خوان کالستان را 

های کالسی شرکتی فعال داشته باشید. سعی کنید در کالس درس فعال باشید و مشارکت نمایید. در بحث .به درس باشد

هر  الوه بر این،های تمیز و مرتبی داشته باشید. ع تکالیف درسی خود را مرتب انجام دهید و سعی کنید جزوه همچنین،

زمان که در کالس درس مطلبی را متوجه نشدید، حتما از معلم خود سوال کنید و از سوال پرسیدن نترسید تا بتوانید عمیقا 

 .مطلب درسی را یاد بگیرید

  

 از مشاوره قبولی در آزمون مدارس نمونه دولتی کمک بگیرید و یک برنامه مطالعاتی تنظیم کنید

خواندن هم اگر با برنامه ریزی  شود. درس شتن برنامه ریزی در هر کاری، منجر به موفقیت فرد میباید بدانید که دا

تواند شما را به موفقیتی که در نظر دارید، برساند. قبل از تنظیم برنامه، با خود عهد ببندید که به آن تعهد  انجام شود، می

مه خوب، شما عزیزان باید برای داشتن یک برنامه خوب به نکاتی داشته و حتما طبق آن پیش بروید. برای داشتن یک برنا

  :دقت کنید و آن ها را رعایت کنید. برخی از مهم ترین آن ها شامل موارد زیر می باشند

 برنامه درسی شما باید مطابق با شرایطی که دارید تنظیم شود. 
 ساعت مطالعه و انجام تکالیف تان را در برنامه خود مشخص کنید. 

 .تر بتوانید شرایط خودتان را بررسی کنید شود تا راحت ه یاد داشته باشید که داشتن برنامه باعث میب

  

 در زمان مطالعه نکات مهم را در نظر بگیرید

در زمان مطالعه، شما دانش آموزان گرامی باید نکاتی را رعایت کنید. رعایت این نکات سبب می شوند تا شما عزیزان 

ا بهتر بفهمید و در آزمون تراز باالتری را کسب کنید. برخی از مهم ترین این نکات که باید بدانید و آن ها بتوانید درس ر

  :را رعایت کنید، شامل موارد زیر می باشند

 برای هر کدام از دروس، به طور جداگانه، از نکات مهم درس یادداشت برداری نمایید. 



  دقیقه مطالعه، بهتر است  60استراحت هم در نظر بگیرید. معموال بعد از هر حتما در بین مطالعه خود، زمانی را برای

 .دقیقه استراحت کنید 10که حدود 
 توصیه ما به شما این است که دروس حفظی را با صدای بلند بخوانید تا بهتر یاد بگیرید. 
  هرگز، نگذارید تکالیف تان بر روی هم تلنبار شود. بنابراین، بهتر است که تکالیف هر روز را، فورا انجام دهید و انجام

  .آن ها را به فردا واگذار نکنید
 خوانید، افکار منفی را از خود دور نمایید تا موجب افت تمرکز شما نشودزمانی که درس می. 

  

 نتخاب کنیدبهترین محل را برای مطالعه ا

شود کمتر دچار خواب آلودگی  بهتر است که در هنگام مطالعه، از میز استفاده کنید. زیرا، نشسته درس خواندن موجب می

 در محیطی ساکت و آرام درس بخوانید تا تمرکز و توجه شما بهم نریزد. همچنین، شوید. عالوه بر این، بهتر است که

 .سعی کنید نور و دمای اتاق تان مناسب باشد را کنار خود بگذارید و لوازمی که برای مطالعه نیاز دارید

  

 با کمک مشاوره قبولی در آزمون نمونه دولتی، به آزمون های تستی مسلط شوید

های مخصوص تست  آزمون تستی، به مهارت خاصی نیاز دارد که باید آن را تمرین کنید. بنابراین، بهتر است که تکنیک

ها بشود بدون حل کردن، . گاهی ممکن است سوال سختی در آزمون باشد که با یک سری از تکنیکزنی را بیاموزید

چالشی که بیشتر دانش آموزان  .جواب را پیدا کرد. بنابراین، با کمک یک مشاور خوب، مهارت تست زنی را یاد بگیرید

دانش آموزان گرامی باید یاد بگیرید که چگونه  ها با آن رو به رو هستند، بحث کمبود وقت است. بنابراین، شما در آزمون

شوند که در آزمون دچار  های غلط، موجب می زمان خود را مدیریت کنید. بی دقتی و اشتباهات ناخواسته یا تکنیک

 .لذا، الزم است که راه و روش تست زدن را به درستی و کامل بیاموزید .مشکل جدی شوید

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدتکنیک های تست زنی برای آشنایی با

  

  

  

 دهید اقدامات الزم را برای شرکت در آزمون انجام

عالوه بر اقداماتی که باید پیش از شرکت در آزمون انجام دهید، باد اقداماتی را نیز در روز آزمون انجام دهید. در واقع، 

شما عزیزان باید در روزی که می خواهید به آزمون بروید، کارهای مهمی را انجام دهید. برخی از مهم ترین این اقدامات، 

  :شامل موارد زیر می باشند

 مامی وسائل خود اعم از: مداد، پاک کن، خودکار و کارت ورود به جلسه را نزد خود داشته باشیدت. 
 های خود را چک کنید تا چیزی را از  تا لحظه آخر در جلسه بمانید و سعی کنید وقتی کارتان تمام شد دوباره تمام پاسخ

 .قلم نینداخته باشید
 لسه کمک کنیدبا نفس عمیق و دعا کردن به آرامشتان در ج. 
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 آمد نگران نشوید، کنارش عالمتی بگذارید و به سراغ سواالت بعدی بروید. شما عزیزان نباید  اگر سوالی را یادتان نمی
زمانتان را برای یک سوال هدر دهید. در آخر جلسه به سراغ سواالتی که عالمت گذاشته بودید بروید و به جواب آن ها 

 .فکر کنید

  

 پیرامون مدارس نمونه دولتیجدیدترین اخبار 

 بازنگری در سهمیه پذیرش مدارس نمونه دولتی

کل آموزش و پرورش استان به  علیرضا سعدی پور، مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در جلسه ستاد امتحانات اداره

بازنگری سهمیه پذیرش تاکید کرد. وی گفت: تعداد ثبت نام شدگان، حاضرین و پذیرش مدارس نمونه دولتی در هر رشته 

 .ها نیز بازنگری شوند شود.سپس، باید تمامی سهمیهو شهرستان باید به طور دقیق مورد تحلیل قرار گرفته 

 نتایج آزمون ورودی دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی تهران اعالم شد

های  ها و هنرستان آزمون ورودی دبیرستان متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران از اعالم نتایج آموزش معاون

عالم نتایج، از داوطلبان خواسته شده است که جهت ثبت نام از روز دوشنبه، اول با توجه به ا .دولتی تهران خبر داد نمونه

شهریور ماه لغایت هشتم شهریور ماه پس از هماهنگی با دبیرستان محل قبولی و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

اه به سامانه ثبت نام مراجعه همچنین، برای ثبت اعتراض به نتیجه آزمون از روز سه شنبه، دوم شهریور م .مراجعه کنند

 .کنند

  

  

  اطالعیه مهم

شامل مشخصات فردی و اطالعات تحصیلی داوطلب می شود، حداقل سه  که کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی

قرار می گیرد. با توجه به اهمیت این کارت و  ثبت نام آزمون نمونه دولتی و در سامانه آزمون روز قبل از برگزاری

نمایید چرا که در  دریافت کارت ورود به جلسه را حتما برگزاری آزمون م به همراه داشتن آن بهتر است قبل ازلزو

 .را نخواهید داشت آزمون اجازه شرکت در صورت نداشتن این کارت،

  

  

  خالصه مطلب

 در آزمون مدارس نمونه دولتی مشاوره قبولی ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما دانش آموزان عزیز را با اهمیت داشتن

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که حتما از یک مشاور خوب و با تجربه در این کار کمک بگیرید. عالوه بر این، باید تمامی 

روش های ذکر شده را به خوبی و با دقت انجام دهید تا بتوانید در آزمون ورودی این مدارس نمره قبولی را کسب کنید. 

ک مشاور خوب نیاز دارید، می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار کنید. مشاوران ما در هر اگر به ی

ساعت از شبانه روز آماده هستند تا به شما دانش آموزان عزیز کمک کنند. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما، می 

  .توانید برای ما کامنت بگذارید و یا با ما تماس بگیرید

  

  



  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  

 


