معرفی شد .برای قبولی در آزمون سمپاد ،بهترین کتابها برای قبولی در آزمون سمپاد
اطالع از لیست بهترین منابع استعداد تحلیلی تیزهوشان بسیار ضروری است .نحوه
مطالعه بهترین کتاب ها برای استعداد تحلیلی تیزهوشان به نوبه خود از اهمیت باالیی
.برخوردار است .ما تمام منابع را به شما معرفی می کنیم
داشتن یک برنامهریزی درست بر اساس منابع آزمون تیزهوشان و بهترین کتابها برای
قبولی در آزمون سمپاد یکی از اصول بسیار مهم برای رسیدن به نتیجه دلخواه است.
داشتن برنامه ریزی درست و اصول مطالعه ای که بتواند شما را به هدفتان نزدیک کند،
.در موفقیت شما بسیار تاثیرگذار است
با توجه به اینکه ظرفیت مدارس سمپاد استان ها محدود می باشد ،لذا این موضوع تالش
مستمر و همیشگی شما را برای قبولی می طلبد .برای اطالع از نحوه مطالعه هر یک از
.این منابع می توانید با مشاوران خبره ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

از بهترین کتابها برای قبولی در آزمون سمپاد کتاب های انتشارات گاج و خیلی سبز
.است

بهترین کتابها برای قبولی در آزمون سمپاد
همانطور که میدانید آزمون تیزهوشان در دو مقطع ششم به هفتم و نهم به دهم برگزار
میشود .منابع معرفی شده برای هر یک از دروس متفاوت می باشد و هر یک از
انتشارات در برخی از موضوعات درسی عملکرد بهتری برای قبولی تضمینی در آزمون
.داشته اند تیزهوشان
از جمله بهترین کتابها برای قبولی در آزمون سمپاد ریاضی ششم به هفتم می توان به
این کتاب توجه خود را نحوه طرح .کتاب ریاضی انتشارات اندیشمندان اشاره نمود
.سواالت در بر اساس نتایج آزمون تیزهوشان در نظر گرفته است

با توجه به اینکه ضریب ریاضی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم باالست لذا یکی از
.عواملی که میتواند شما را از سایر رقبا جلو بیندازد درصد باال در همین درس است

بر و چگونه در آزمون تیزهوشان قبول شویم؟ جهت دریافت سواالت تحلیلی تیزهوشان
.روی لینک قرمز کلیک نمایید

کتاب های کمک درسی نهم تیزهوشان
تعداد سوال علوم تجربی برای آزمون تیزهوشان ششم به هفتم  15سؤال است .با توجه به
اینکه ضریب این کتاب برای قبولی در آزمون تیزهوشان  2است به همین دلیل مطالعه
.دقیق کتاب و انتخاب یک منبع درست از جمله اقدامات ضروری است
.یکی از بهترین منابع برای مطالعه علوم ،کتاب علوم انتشارات سبز است
انتشارات سبز با توجه به دلیل گستردگی مطالب و تست های دقیق آن ،به یکی از بهترین
.منابع آزمون تیزهوشان شناخته شده است
از دیگر کتابهایی که برای مطالعه علوم توصیه میشود ،کتاب های نشر الگو ،گاج و
اندیشمند هستند .البته الزم به ذکر است که این کتب در وهله دوم اهمیت قرار دارند و به
.همین دلیل نمی توان گفت به نسبت سایر منابع اهمیت فوق العاده ای برخوردارند

بر روی لینک قرمز دفترچه تیزهوشان و دفترچه تیزهوشان نهم به دهم جهت مشاهده
.کلیک نمایید

بهترین کتاب برای قبولی در تیزهوشان نهم
ضریب درس فارسی برای قبولی در آزمون تیزهوشان  2است .تعداد سواالت درس
برای آزمون نهم به دهم ،یکی .فارسی برای آزمون تیزهوشان نهم به دهم  15سوال است
از بهترین کتب کمک آموزشی ،کتاب مبتکران و قلم چی است .پس از مطالعه دقیق کتاب
از دیگر کتاب هایی که .درسی ،می توانید با مطالعه این کتاب به تسلط الزم دست یابید
.برای جمع بندی کتب درسی می توان پیشنهاد داد ،کتاب خیلی سبز است

و سامانه سنجش و پذیرش جهت اطالع از شهریه مدارس تیزهوشان برای فرهنگیان
.بر روی لینک قرمز کلیک نمایید تکمیل ظرفیت هشتم سمپاد

بهترین کتاب ها برای قبولی در آزمون تیزهوشان
همانطور که می دانید ،یکی از مواردی که برای قبولی در آزمون تیزهوشان الزم و
.ضروری درصد باال در تست تحلیلی است
یکی از اشتباهاتی که برخی از والدین و دانش آموزان عزیز در رابطه با منابع سواالت
تحلیلی دارند این است که تصور می کنند زمانی که ما کتبی برای سواالت تحلیلی معرفی
.می نماییم؛ در واقع سواالت تحلیلی از همان منبع طراحی می شوند
.در صورتی که این کتب تنها برای تمرین و آشنایی داوطلبان با نحوه طرح سواالت است

از جمله کتاب هایی که می توان برای بهترین کتابها برای قبولی در آزمون سمپاد برای
.گاج است  IQسواالت تحلیلی بدان اشاره نمود ،کتاب سنجش هوش و استعداد ششم سری
این کتاب شامل سه بخش است که در هر یک از بخش ها با هدف آشنایی و تسلط بر
.سواالت هوش زبانی و انواع معماها طراحی شده است
بخش دوم مربوط به استدالل غیرکالمی و استعداد تحلیلی بوده و به همراه درسنامه ای
کوتاه می آید .بخش سوم نیز در رابطه با استعداد تحلیلی آزمون های دوره های گذشته
.است که با یک مرور ساده می توانید با سبک و سیاق آن آشنا شوید
در ادامه شما را با انواع تست های تحلیلی هوش و همچنین ویژگی های هر یک آشنا می
.کنیم

بر و برنامه ریزی قبولی در آزمون تیزهوشان جهت دانلود تست هوش آزمون تیزهوشان
.روی لینک قرمز کلیک نمایید

چه کتابهایی برای تیزهوشان ششم بخوانیم؟
:مهم ترین و بهترین کتاب های آمادگی برای آزمون تیزهوشان ششم به هفتم عبارتند از
کتاب  1000تست استعداد تحلیلی ششم و نهم تیزهوشان مهروماه ■
مولف :مصطفی باقری
هدف اصلی این کتاب ،تقویت هوش غیر کالمی دانش آموزان و استعداد تحلیلی آن ها
.برای کسب آمادگی الزم جهت حضور در آزمون استعدادهای درخشان می باشد

این کتاب با ارائه راهنما به همراه حل مثال های گوناگون می تواند دانش آموزان را در
پاسخ گویی به سواالت یاری نموده و با دارا بودن پاسخ نامه ای کامل برای تمامی پرسش
.ها ،موجبات الزم را برای درک هر چه بهتر مفاهیم فراهم سازد

]"[caption id="attachment_104593" align="aligncenter" width="600

][/captionکتاب  1000تست استعداد تحلیلی ششم و نهم تیزهوشان مهروماه

گاج  IQکتاب سنجش هوش و استعداد ششم ■
مولفان :علیرضا مزرعتی ،سید علی حسینی و مهدی پورمطلب روشنده
این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده است .بخش اول آن با هدف آشنایی و تسلط هر
.چه بیشتر دانش آموزان با سواالت هوش زبانی و انواع معماها طراحی شده است

بخش دوم این کتاب دارای سواالت استدالل غیر کالمی و استعداد تحلیلی به همراه
درسنامه ای کوتاه ارائه شده اند که مطالعه آن ها تاثیر بسزایی در تقویت قدرت استدالل و
.تحلیل دانش آموزان دارد
بخش سوم این کتاب دربردارنده سواالت استعداد تحلیلی آزمون های دوره های گذشته می
.باشد که با مرور آن ها می توانید با سبک و سیاق طراحی سواالت آشنا شوید

]"[caption id="attachment_104612" align="aligncenter" width="600

][/captionگاج  IQکتاب سنجش هوش و استعداد ششم

کتاب هوش و استعداد تحلیلی ششم ابتدایی اندیشمند ■

مولفان :امید فتحی و محمد مهدی کاوه
این کتاب شامل تست هایی است که هوش کالمی و هوش غیر کالمی دانش آموزان را به
چالش می کشد .هوش کالمی مختص آن دسته از توانایی های ذهنی است که نیازمند درک
زبان می باشد و هوش غیر کالمی نیز می تواند در تشخیص ارتباط معنادار بین تصاویر،
الگوهای خاص و حجم ها موثر باشد .بنابراین مطالعه این کتاب می تواند موجب حضور
.توانمند شما در آزمون تیزهوشان گردد

]"[caption id="attachment_104613" align="aligncenter" width="600

][/captionکتاب هوش و استعداد تحلیلی ششم ابتدایی اندیشمند

کتاب آموزش هوش و استعداد غیر کالمی مهروماه ■
مولفان :بهنام بناپور و نیما نام آوری
این کتاب از دو بخش “الگوها” و “تیپ ها” تشکیل شده است .قسمت اول شامل ارائه
الگوهایی می باشد که برای حل سواالت استعداد تحلیلی نیاز است و در قسمت دوم ،به
طرح سواالتی از آزمون های استعداد تحلیلی پرداخته شده و در قالب تیپ ها و زیرتیپ ها
.توضیحاتی ارائه شده است
این کتاب با بیانی شیوا و رسا می تواند سطح آمادگی دانش آموزان را برای شرکت در
.آزمون تیزهوشان افزایش دهد

]"[caption id="attachment_104614" align="aligncenter" width="600

][/captionکتاب آموزش هوش و استعداد غیر کالمی مهروماه

پنجم و ششم گامی تا فرزانگان  ETکتاب هوش فرازمینی ■
مولف :علی قصاب
این کتاب یکی از کامل ترین کتب در زمینه آزمون تیزهوشان ششم به هفتم می باشد و
.منطبق با آخرین تغییرات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم می باشد
پنجم و ششم گامی تا فرزانگان ویژه دانش آموزان سال پنجم و  ETکتاب هوش فرازمینی
.ششم بوده و دانش آموزان این پایه ها می توانند از آن بهره مند شوند
مطالبی که در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد ،شامل هوش زبانی ،هوش ریاضی،
هوش شهودی ،هوش طبیعی و استعداد دقت و تمرکز بوده که هر یک از آن ها شامل زیر
.شاخه های فراوانی می باشد که به تفصیل در کتاب توضیح داده شده است

در ویرایش جدید این کتاب بیش از  285مبحث و  4000تست از مباحث ذکر شده وجود
.دارد

]"[caption id="attachment_104615" align="aligncenter" width="600

][/captionپنجم و ششم گامی تا فرزانگان  ETکتاب هوش فرازمینی

کتاب هوش کمپلکس پنجم و ششم دبستان مهروماه ■
مولف :مصطفی باقری
کتاب هوش کمپلکس مهروماه نیز یکی از کاملترین منابع برای شرکت کنندگان آزمون
.تیزهوشان ششم به هفتم است
این کتاب که مخصوص دانش آموزان مقاطع پنجم و ششم است ،در ویرایش  1400خود
شامل بخش های هوش و استعداد غیر کالمی (استعداد تحلیلی) ،هوش و استعداد کالمی،
هوش ریاضی ،هوش فنی ،سرعت و دقت و تمرکز و خالقیت می باشد که هر یک از این
.بخش ها خود شامل مباحث جزئی تر می شوند

]"[caption id="attachment_104616" align="aligncenter" width="600

][/captionکتاب هوش کمپلکس پنجم و ششم دبستان مهروماه

کتاب هوش مالتیپل ششم به هفتم خیلی سبز ■
مولفان :بهنام بناپور و سعید هادیان
این کتاب شامل فصل هایی از قبیل هوش تصویری -فضایی ،هوش کالمی -زبانی ،هوش
منطقی ،هوش ریاضی ،هوش اجتماعی ،هوش فنی -مکانیکی ،استعداد تحلیلی ،کفایت داده
.ها و هوش واگرا–هوش هیجانی می باشد

]"[caption id="attachment_104617" align="aligncenter" width="600

][/captionکتاب هوش مالتیپل ششم به هفتم خیلی سبز

کتاب های استعداد تحلیلی (هوش غیر کالمی) و استعداد تحلیلی (هوش کالمی) قلم چی ■
مولفان :هیئت مولفان کانون
این کتاب ها مکمل یکدیگر می باشند .کتاب استعداد تحلیلی شامل بخش هایی از قبیل یافتن
شکل ناهماهنگ ،الگویابی ،جایگاه نقاط و شکل ،تجسم فضایی و پرسش های ترکیبی می
.باشد
کتاب دوم نیز شامل سر فصل هایی از جمله هوش ادبی و زبانی ،هوش منطقی و
ریاضی ،هوش تمرکز و سرعت عمل و چهار آزمون جمع بندی می باشد و هر یک از
بخشهای کتاب هوش کالمی شامل تعداد زیادی زیر شاخه می باشد که به تفصیل به
.مطالب مربوطه پرداخته اند

]"[caption id="attachment_104619" align="aligncenter" width="600

کتاب های استعداد تحلیلی (هوش غیر کالمی) و استعداد تحلیلی (هوش کالمی) قلم
][/captionچی

بر روی و روش های تست زنی تیزهوشان برای دریافت جزوه قبولی آزمون تیزهوشان
.لینک قرمز کلیک نمایید

نکات طالیی موفقیت در آزمون تیزهوشان
تفاوتی ندارد که شما در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم و یا نهم به دهم شرکت کرده اید،
.در هر دو آزمون شما باید بتوانید اصول الزم را برای قبولی رعایت نمایید
اولین اصل مهمی که باید آن را مد نظر قرار دهید این است که منابع تمامی دروس را به
.درستی انتخاب کنید
پس از انتخاب هر یک از این منابع ،الزم است شما برنامه دقیقی برای خواندن آن ها
داشته باشید .یک برنامه ریزی درست که منطبق با اصول مطالعه و هدف شما باشد یکی
.از مهم ترین موارد و نکاتی است که باید مد نظر قرار دهید
آیا با فنون مطالعه و تست زنی آشنایی دارید؟ مطالعه صرف در هیچ آزمونی نمی تواند به
شما برای قبولی و موفقیت کمک نماید .یکی از مهم ترین اصول این است که شما فنون
.مطالعه و تست زنی را بشناسید
بتوانید نکات مهم درس و کتاب را استخراج نمایید ،یادداشت برداری کنید و خالصه های
درستی داشته باشید .توانایی مرور مطالب نیز ،می تواند موجب نتیجه گیری بهتر شما در
.آزمون شود
مشورت با یک مشاور آزمون تیزهوشان نیز ،عاملی است که می تواند در موفقیت شما
.نقش بسزایی را ایفا نماید

اخبار قبولی در آزمون سمپاد
شرکت کنندگان در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم یا نهم به دهم ،می توانند در بازه زمانی
مقرر به سایت سازمان استعداد های درخشان مراجعه کرده و با استفاده از رمز عبور
.همگام  ،نتایج تیزهوشان خود را مشاهده نمایند
کارنامه تنها برای دانش آموزانی که در آزمون پذیرفته نشده اند منتشر می شود تا بتوانند
جزئیات آزمون خود را مشاهده نمایند .همچنین دانش آموزانی که به نتایج خود اعتراض
دارند می توانند در بازه زمانی مشخص پس از اعالم اسامی قبول شدگان تیزهوشان
 ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱.اعتراض خود را ثبت نمایند

خالصه مطلب
در این مقاله تالش نمودیم تا به معرفی بهترین کتابها برای قبولی در آزمون سمپاد
بپردازیم .جهت دریافت لیست بهترین منابع استعداد تحلیلی تیزهوشان به صورت کامل،
بهترین کتاب ها برای قبولی در آزمون تیزهوشان ،بهترین کتاب برای قبولی در
تیزهوشان نهم ،چه کتابهایی برای تیزهوشان ششم بخوانیم و کتاب های کمک درسی نهم
.تیزهوشان می توانید با شماره های موجود تماس حاصل نمایید
پس از برقراری ارتباط با مشاوران ما می توانید برنامه ریزی دقیق و درست برای
بهترین کتاب ها برای استعداد تحلیلی تیزهوشان داشته باشید .مشاوران خبره ایران
.تحصیل همه روزه ،حتی ایام تعطیل ،آماده ارائه خدمات به شما هستند

