
 تحصیل ایران|  طالیی نکات+  تیزهوشان مدارس آزمون قبولی مشاوره

دانش آموزانی که قصد ثبت نام و شرکت در آزمون تیزهوشان را دارند، از چند ماه قبل برای قبولی در این آزمون تالش 

می کنند. این افراد برای افزایش درصد قبولی خود بهتر است که یک برنامه منظم و خوبی را داشته باشند. در واقع، آن 

س و کتاب های تحصیلی خود و کتاب های هوش را مطالعه نمایند. اما، ها از طریق این برنامه می توانند تمامی درو

دانش آموزان باید مدت زمانی را نیز برای استراحت خود در نظر بگیرند. داوطلبان شرکت در آزمون تیزهوشان پایه 

اوران ششم و نهم بهتر است که برای افزایش درصد قبولی خود حتما از یک مشاور خوب و مجرب کمک بگیرند. مش

عالوه بر این که یک برنامه خوب را برای دانش آموزان طراحی می کنند، آن ها را از تمامی لحاظ برای شرکت در این 

و مطالعه دقیق، در این آزمون  مشاوره قبولی آزمون تیزهوشان آزمون آماده می کنند. داوطلبان عزیز می توانند با کمک

  .قبول شوند

وره قبولی آزمون مدارس تیزهوشان هستید، بهتر است که در اگر شما هم جز این دانش آموزان هستید و به دنبال مشا

انتخاب مشاور دقت کنید. زیرا، برخی از دانش آموزان ممکن است که بنا به دالیل مختلفی همچون: هزینه و... به سراغ 

و حتی ممکن  مشاورانی بروند که در این کار تجربه ندارند. این کار سبب می شود تا نتوانند برنامه خوبی داشته باشند

است که نتوانند در این آزمون قبول شوند. بنابراین، اگر شما هم دنبال مشاوری خوب هستید، حتما در ادامه مقاله با ما 

  .همراه باشید تا به شما مشاورانی خوب را معرفی کنیم

  

  

  اطالعیه مهم

نمره منفی برای داوطلب در  1پاسخ غلط، نمره مثبت و به ازای هر  3در آزمون تیزهوشان، به ازای هر پاسخ صحیح، 

 .نظر گرفته می شود. برای سواالت بدون پاسخ، نمره ای منظور نخواهد شد

  

  

  مشاوره قبولی آزمون مدارس تیزهوشان

که باید توجه داشته باشید که   است مشاوره قبولی آزمون مدارس تیزهوشان بهترین راه قبولی در تیزهوشان بهرمندی از

تان باید انعطاف داشته باشد به این صورت که از صبح تا شب به طور مداوم باشد، صحیح نیست. دلیلش  ریزیبرنامه 

افتید و برنامه ریزیتان  این است که ممکن است یک روز به هر دلیلی نتوانید درس بخوانید، در نتیجه از برنامه عقب می

و تفریح قرار دهید تا در صورت عقب افتادن بتوانید در زمان ریزد. پس مواقعی را هم برای استراحت  کامال بهم می

های تیزهوشان یا  دانش آموزان باید دقت داشته باشند هیچوقت برای آزمون .هایی خالی آن عقب افتادگی را جبران کنید

عقیده دارند که بهترین  ایران تحصیل برنامه ریزی های مدرسه و ... برنامه ریزی طوالنی مدت نکنید. مشاوران مرکز

 .باشد مدت زمان برای برنامه ریزی، یک هفته می

عزیز توجه داشته باشید که بهترین مکان جهت یادگیری، مدرسه و از زبان معلم خودتان است )حتی اگر دانش آموزان 

هایی را که هر روز در مدرسه یاد  سطح آموزشی در کالستان پایین باشد(. بعد از بازگشت از مدرسه به خانه حتما درس

های خوانده شده در حافظه بلند مدت شما ذخیره  ه درسکند ک گیرید را همان روز بخوانید. زیرا، این روش کمک می می

 .شوند. شما عزیزان می توانید برای آشنایی با بهترین مدارس تیزهوشان مقاله زیر را مطالعه نمایید
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 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید مدارس تیزهوشان برای آگاهی و شناخت بهترین

  

کنید، از نکات مهم و کلیدی دروس یادداشت برداری کنید تا هر  های آموزشی را مطالعه می ها و کتاب زمانی که درس

وانید آن ها را مجددا مرور نمایید تا مطالب مهم، بهتر در حافظه شما ثبت شود. یادداشت برداری چند روز یک بار، بت

ها مرور شده باشند زیرا زمان آنقدر زیاد کند تا دروس روی هم تلنبار نشوند و تا زمان آزمون تمام درس کردن کمک می

 .دهید به مرور نکاتی که یادداشت برداری کردیددر برنامه هفتگی خود، یک روز مثال آخر هفته را اختصاص  .نیست

های آموزشی در انتها سواالت تستی دارند که خوب است هر چند وقت یک بار آن ها را حل کنید. یا سعی کنید در  کتاب

های آزمایشی شرکت کنید. زیرا، معموال در مدرسه، امتحانات فقط به صورت تشریحی است و شما باید با سواالت  آزمون

 .تستی و نحوه تست زنی هم آشنا شوید تا برای آزمون مدارس تیزهوشان دچار مشکل کمبود وقت و استرس نشوید

  

  سواالت و منابع آزمون تیزهوشان پایه ششم و پایه نهم

شما دانش آموزان عزیزی که می خواهید در این آزمون شرکت کنید، ممکن است بپرسید که سواالت این آزمون چگونه 

الزم به ذکر است تا بدنید که سواالت این آزمون در هر دو پایه متفاوت است و دارای دو نوع می باشند که شامل است؟ 

 :موارد زیر هستند

درصد از سواالت آزمون تیزهوشان مربوط به سواالت استعداد تحلیلی است. نکته  20نوع یک: سواالت استعداد تحلیلی: 

شوند. نگران نباشید. برای آشنا شدن و یادگیری این نوع  های درسی طرح نمیابمهم: سواالت استعداد تحلیلی از کت

درصد سواالت  80نوع دو: سواالت استعداد تحصیلی:  .توانید کتاب های تست استعداد تحلیلی را تهیه نمایید سواالت می

 .شوند های درسی طرح می باشد که از کتاب مربوط به این دسته می تیزهوشان آزمون

دانش آموزان شیعه و اهل تسنن در آزمون تیزهوشان برای درس های قرآن و هدیه های آسمانی، سواالت مشترک دارند. 

هایی که ضریب بیشتری دارند باید بیشتر و دقیق  درس .اما، دانش آموزان ادیان دیگر، سواالت مخصوص خود را دارند

د که در آزمون تیزهوشان برای درس های قرآن و هدیه های آسمانی توجه کنی .تر خوانده شوند چون امتیاز بیشتری دارند

شوند؛ اما، دانش آموزان سایر ادیان باید به برای دانش آموزان شیعه و اهل تسنن سواالت به صورت مشترک طرح می

مون نیز سواالت هدیه های آسمانی مخصوص به خود پاسخ دهند. عالوه بر سواالت این آزمون، توجه به منابع این آز

سبب افزایش درصد قبولی در این آزمون می شود. در واقع، بهترین راه قبولی در تیزهوشان ششم توجه به منابع آزمون 

 .برنامه ریزی مناسب برای قبولی در تیزهوشان در قبولی در آزمون تیز هوشان بسیار تاثیر گذار است تیزهوشان است

 .له مربوطه کلیک کنیدبر روی مقا منابع آزمون تیزهوشان برای آشنایی بیشتر با

  منابع آزمون تیزهوشان پایه ششم به هفتم

  

 منابع امتحانی آزمون تیزهوشان پایه ششم

 ضریب تعداد سوال نام درس

 3 15 ریاضی

 2 10 علوم

 2 8 قرآن و هدیه های آسمانی
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 2 10 فارسی

 1 7 مطالعات اجتماعی

 1 5 تفکر و پژوهش

  

های آسمانی و  های ریاضی، فارسی، علوم، هدیه شما داوطلبان گرامی به یاد داشته باشید که یک سوم سواالت درس

 .شود و سواالت تفکر و پژوهش از کتاب ششم طراحی می گردد مطالعات اجتماعی از کتاب پنجم دبستان طراحی می

  

  منابع آزمون تیزهوشان پایه نهم به دهم

  

 ی آزمون تیزهوشان پایه نهممنابع امتحان

 ضریب تعداد سوال نام درس

 2 15 فارسی

 3 20 ریاضی

 2 17 علوم

 2 8 قرآن و هدیه های آسمانی

 2 15 مطالعات اجتماعی

  

  

 روش های درس خواندن برای قبول شدن در آزمون تیزهوشان

حال که با سواالت و منابع این آزمون آشنا شدید، ممکن است بپرسید که چگونه این مطالب را مطالعه کنیم تا در این 

آزمون قبول شویم؟ شما عزیزان برای افزایش درصد قبولی خود بهتر است که با نحوه مطالعه هر کتاب به طور کامل 

  .له با ما همراه باشیدآشنا شوید. برای آشنایی با این موضوع در ادامه مقا

  

 نحوه مطالعه ریاضی و علوم

علوم و ریاضی، جز مهم ترین دروسی هستند که اگر آن ها را به خوبی مطالعه کنید، نتیجه آزمونتان خیلی خوب خواهد 

کتاب  برسانید. برای مطالعه این 7000شد. شما باید سعی کنید تا نمره تراز درس ریاضی و درس علوم خود را به باالی 

ها بهتر است که در ابتدا آن ها را در کالس به خوبی گوش دهید. پس از آن، هنگامی که بخواهید این کتاب ها را در منزل 

مطالعه کنید، باید آن ها را عمقی و کامل بخوانید. در واقع، شما باید تمامی نکات مهم این درو را به خوبی مطالعه کرده 



برای این که نمره تراز دروس علوم و ریاضی خود را باال ببری، بهتر است که به طور  و به خاطر بسپارید. در نهایت،

  .مداوم سواالت این دروس را تمرین و تکرار کنید و تست بزنید

 نحوه مطالعه فارسی و دینی

برخی از دانش آموزان با نحوه مطالعه صحیح کتاب های فارسی و دینی به طور کامل آشنا نیستند و نمی دانند که تست 

آن ها چگونه است. بنابراین، بهتر ایت که پس از مطالعه کامل کتاب های درسی، حتما کتاب های تستی را نیز تهیه کرده 

  .تمرین کنیدو به طور مداوم سواالت آن ها را پاسخ داده و 

  

 نکات مهم مشاوره قبولی آزمون تیزهوشان

برای قبولی در این آزمون شما داوطلبان باید نکاتی را بدانید و رعایت کنید که برخی از مهم ترین نکات، شامل موارد 

  :زیر می باشند

 ر مداوم تست بزنیدحتما کتاب های تستی مختلف را تهیه کرده و به طو.  
 در جلسه آزمون تیزهوشان با مشکل مواجه نشوید در هنگام تست زدن حتما به زمان توجه کنید تا. 
  در جلسه آزمون اگر به سوالی برخورد کردید که جواب آن را فراموش کردید، دستپاچه نشوید و به خاطر یک سوال

بعدی بروید. آن سوال را عالمت گذاری کرده و در آخر به آن  زمانتان را هدر ندهید و با یک نفس عمیق سراغ سواالت
  .سر بزنید و با آرامش به جوابش فکر کنید

  در آزمون تیزهوشان تا لحظه آخر سر جلسه بمانید و اگر سواالت را به پایان رساندید، دوباره برگردید و تمام سواالت
 .نماییدها را بررسی کنید تا اشتباهات احتمالی را رفع  و جواب

  از مطالعه دروس به طور مداوم پرهیز کنید؛ زیرا، این کار باعث می شود تا مغزتان خسته شود و نتواند اطالعات جدید
  .دقیقه استراحت کنید 5دقیقه،  25را دریافت کند. بنابراین، بهتر است که هر 

 اعتماد به نفس داشته باشید و سر جلسه امتحان اضطراب را از خود دور کنید.  

 جدیدترین اخبار پیرامون آزمون تیزهوشان

 آموزان علوم انسانی در مدارس تیزهوشانانتقاد از عدم پذیرش دانش

به صورت برخط در این جلسه شرکت کرده بود، با اشاره به پیوستگی و ارتباط علوم با یکدیگر، تاکید  گل که دکتر زلفی

افزایی  های پازل هستند که در کنار هم باعث همکرد: علوم انسانی را نباید جدای از علوم دیگر دید. هر یک از علوم تکه

روح جدا کرد، تفکیک و جدا کردن علومی که متولی امور همانگونه که نمی توان سالمت جسم را از سالمت  می شوند.

 ۱۴۰۰آزمون ورودی .جسم انسان هستند از علومی که به روح انسان ارتباط دارند، غیرمعقول و بلکه ناممکن است

 آلود سوداگرانتیزهوشان، برکۀ گل

از معلمان مدارس سمپاد و دانش آموخته این مدارس یادداشتی درباره این مدارس نوشته است. متن « محمد جهانگیری» 

 :خوانیداین یادداشت را در ادامه می

بیستم و بیست و یکم خرداد ماه سال جاری، نقطه عطفی در زمینۀ آزمون سازی بود که تعاریف و استانداردهای آزمون »

تیزهوشان کشور به دالیلی همچون عدم شناخت درست،  ۱۳۹۹عاد ملی را جا به جا کرد. اگرچه در آزمون سازی در اب

حدود متخصص در امر آزمون سازی و عدم وجود حداقل های هوش و استعداد در تیم آزمون ساز، درج انتخاب تیم غیر 

ون ورودی ششم به هفتم سمپاد باعث تحمیل سوال عیناً کپی از منابع عمومی و در دسترس دانش آموزان در آزم ۱۰

ولی در دورۀ نزدیک به یک سال عمر ریاست دردسرهایی به مدیران جدید سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان شد، 

عمومی سال گذشته و رصد نکردن فضای بازار آموزش، شوک و مسوولیت مدیران جدید، بی توجهی به اعتراضات 

رخدادی تعجب برانگیز، تعداد سواالتی که عیناً کپی شده بود به دوبرابر افزایش پیدا کرد و در بزرگی به همگان وارد 

 هنرنمایی گروه آزمون ساز، دامنگیر آزمون ورودی نهم به دهم نیز شد.کرد و 

  



  

  

  اطالعیه مهم

، از طریق سامانه ثبت ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱  سنجش هوش تیزهوشان پایه هفتم و شرکت در آزمون دفترچه راهنمای ثبت نام

سنجش پایه  در اختیار داوطلبان قرار می گیرد . ثبت نام داوطلبان hoosh.medu.ir نام به نشانی

وز به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ر 15فروردین ماه آغاز شده و به مدت  11از  پایه دهم ورودی آزمون و هفتم

 .انجام می شود azmoon.medu.ir ثبت نام به نشانی

  

 خالصه مطلب

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را با نحوه مطالعه دروس و روش هایی که سبب می شوند تا شما عزیزان در 

ل انجام این فرایند حتما از یک مشاور خوب کمک بگیرید. این آزمون قبول شوید، آشنا کنیم. فراموش نکنید که در طو

، شانس قبولی خود مشاوره قبولی آزمون مدارس تیزهوشان زیرا، شما دانش آموزان عزیز و گرامی می توانید با کمک

ا تجربه و را بیشتر کنید. اما، به خاطر داشته باشید که هر مشاوری نمی تواند به شما کمک کند و حتما باید از مشاوران ب

کاربلد کمک بگیرید. مشاوران ما در ایران تحصیل با چندین سال تجربه می توانند شما عزیزان را در این امر یاری 

رسانند. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما می توانید با ما تماس بگیرید و یا برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در 

  .ری رسانی به شما دانش آموزان عزیز هستندهر ساعت از شبانه روزی آماده یا

  

  

  

  

 .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  

 


