
ضروری است. تمامی دانش آموزان که قصد  برای ورود به دوره اول ابتدایی آشنایی با سواالت سنجش اول ابتدایی

ورود به پایه اول ابتدایی دارند را قبل از ثبت نام در طرحی که مربوط به سنجش است شرکت کرده و باید به یک سری 

از سواالت پاسخ دهند. برخی از والدین به دنبال نمونه سواالت سنجش کالس اول هستند، اگر شما نیز از این دسته 

ید تا سواالت هوشی که در سنجش کالس اول میپرسن را به همراه سواالت سنجش والدین هستید در ادامه همراه ما باش

کالس اول با جواب بررسی کنیم. به عالوه ما در ادامه قصد داریم چند نمونه لز عکس سواالت سنجش کالس اول را در 

 .اختیار شما قرار دهیم

ل یک سری سواالت عمومی است و نیاز به علم و در ابتدا باید به شما بگوییم که نمونه سواالت سنجش کالس اول شام

دانش خاصی برای آن نیست. همچنین این موضوع ارتباطی با میزان سواد کودک، دانستن جمع و تفریق ریاضی یا 

توانایی خواندن و نوشتن ندارد. سواالت هوشی که در سنجش کالس اول میپرسن بیشتر به منظورر ارزیابی توانایی فهم 

ده و میزان هوش او را می سنجددانش آموز بو . 

  

 هدف ازسواالت سنجش اول ابتدایی چیست؟
مسئولین مدارس با پرسیدن سواالت سنجش اول ابتدایی، می توانند آمادگی دانش آموزان جهت ورود به مدرسه را تخمین 

 .بزنند. به عالوه با این کار، شناخت خوبی را نیز از دانش آموزان بدست خواهند آورد

مله اهداف دیگری که برای مطرح کردن سواالت سنجش اول ابتدایی وجود دارد، مربوط به اگاهی از مراحل رشد از ج

کلی کودک می شود. موارد کلی که در سواالت سنجش اول ابتدایی در نظر گرفته می شود، شامل موارد زیر خواهد 

 :بود

 پاسخ صحیح به سواالت

 قبول کردن دستوران ساده

ح پاسختوانایی تشری  

های مختلفها، حروف و شکلتشخیص اعداد، رنگ  

 حل مسائل ساده

  

  

 .کلیک کنید برای اطالعات بیشتر در رابطه با دلیل قبول نشدن در سنجش اول ابتدایی

  

  

 سواالت سنجش اول ابتدایی شامل چه مواردی می شود؟

در این قسمت همراه ما باشید تا سواالت سنجش کالس اول با جواب را بررسی کنیم. البته نیازی به بررسی سواالت 

سنجش کالس اول با جواب نیست، زیرا اکثر سواالت جواب مشخصی دارند. اما دررابطه با سواالت هوشی که در 

جواب دسترسی داشته باشید که در ادامه این سنجش کالس اول میپرسن، الزم است به سواالت سنجش کالس اول با 

، می تواند برای هر 1401موارد را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا الزم است بدانید که نمونه سواالت سنجش کالس اول 
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مدرسه متفاوت باشد. زیرا سطح آموزشی در تمامی مدارس یکسان نیست و این موضوع طبیعی است که سواالت 

در این مدارس متفاوت باشد 1401سنجش کالس اول  . 

 :از جمله سواالت سنجش کالس اول با جواب می توانیم به این موارد اشاره کنیم

 .از کودک، نام، نام خانوادگی وسن پرسیده خواهد شد

 .از کودک نام والدین پرسیده می شود

 .از او می خواهند آدرس، تلفن منزل و شماره تلفن همراه والدین را بگوید

را از وی می پرسند 20تا  1از عدد شمردن  . 

ممکن است چند تصویر به او نشان دهند که تعداد اشیاء پرسیده شود. در خصوص عکس سواالت سنجش کالس اول، 

 .می توانید در منزل با او تمرین کنید. چند عکس نشان داده و از او بخواهید به طور مثال تعداد سیب ها را بگوید

و یا برعکس اشاره کرد 10تا  1توان به شمردن از  از جمله موارد دیگر می . 

 .حتی گاهی مهارت های حرکتی کودکان نیز بررسی خواهد شد

 .خواندن شعر، تعریف کردن داستان و دیگر موارد نیز از جمله مهارت های کودکان است

 .کشیدن نقاشی، مهارت در دست گرفتن مداد و استفاده از آن ها نیز بررسی خواهد شد

  

  

 .کلیک کنید برای اطالعات بیشتر از سن ورود به پیش دبستانی

  

  

باید انجام دهیم؟قبل از حاضر شدن در جلسه سنجش چه کارهایی   

قبل حاضر شدن در جلسه سنجش، الزم است یک سری فعالیت ها را انجام دهید که در ادامه بدان ها اشاره خواهیم کرد. 

برای اینکه فرزندان به خوبی پاسخ سواالت سنجش اول ابتدایی را بداند و بیاموزد، کافی است با او کمی تمرین کند که 

رخی از سواالت سنجش کالس اول با جواب را بررسی کنیم و همچنین در رابطه با ما در بخش فوق سعی کردیم، ب

سواالت هوشی که در سنجش کالس اول میپرسن صحبت خواهیم کرد. اما عالوه بر نمونه سواالت سنجش کالس اول 

، الزم است یک سری مهارت های حرکتی و جسمی را نیز با کودک خود تمرین کنید1401 . 

ی توانید ابتدا فرزندتان را از لحاظ جسمی آماده کنید. برای آماده کردن وی از نظر جسمی، کافی است در به طور مثال م

سالگی او را به چکاپ برده و از لحاظ سالمتی وی مطمئن شوید. به عالوه بررسی توانایی شنیدن و دیدن نیز بسیار  5

را برطرف کنید؛زیرا باعث می شود در جلسه سنجش، مفید خواهد بود. اگر فرزندتان کم خونی دارد، الزم است آن 

 .دچار خواب آلودگی شود و یا هوشیاری کافی جهت پاسخگویی به سواالت را نداشته باشد

مورد بعدی مربوط به آمادگی روحی و روانشناسی است. به طور مثال کودک را آماده کنید که از حضور در جلسه 

به پیش دبیستانی بسیار مفید خواهد بود نترسد. برای این مهارت، فرستادن کودک . 
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سالگی داشته باشند و همچنین بتوانند تفاوت ها  6به صورت کلی تمامی کالس اولی ها الزم است توانایی شمردن را از 

سالگی در مهد ببرید، می توانید محیطی عالی را برای  3کودک تان را از و شباهت ها را تشخیص دهند. به عالوه اگر 

آماده نمایید رشد وی . 

 .در صورتی که شرایطش را دارید، می توانید کودک تان به کالس زبان، ریاضی و موسیقی بفرستید

در نهایت هم الزم است به این موضوع اشاره کنیم که برای پیشرفت فرزندتان هرچه بیشتر با او کار کنید، قطعاً موفق 

 .تر خواهد بود
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 [caption/]نمونه سواالت سنجش کالس اول

  

  

  

 برای افزایش سطح مهارت و هوش بچه های دبستانی چه راه حل هایی وجود دارد؟

ما دراین قسمت قصد داریم راه هایی را به شما آموزش دهیم که با استفاده از آن ها نه تنها کودک تان می تواند 

سواالت هوشی که در سنجش کالس اول میپرسن، پاسخ دهند حتی توانایی های دیگر آن ها برای پاسخگویی به نمونه  به 

جش اول ابتدایی افزایش خواهد داشت. برای دریافت و به صورت کلی سواالت سن 1401سواالت سنجش کالس اول 
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مشاوره در خصوص سواالت سنجش کالس اول با جواب و یا عکس سواالت سنجش کالس اول، می توانید با 

 .کارشناسان ما تماس بگیرید

  

  

 .کلیک کنید برای اطالعات بیشتر از رشته آموزش ابتدایی کنکور

  

  

 نقاط ضعف کودک را تقویت کنید

رد در وجودمان شکل می گیرد و به مرور زمان تمامی ما یک سری نقاط قوت و نقاط ضعف داریم که ازکودکی این موا

ممکن است تغییراتی را نیز داشته باشید. طبیعی است که اگر از کودکی روی نقاط ضعف مان کار کنیم، در بزرگسالی 

مشکالت کمتری را تجربه خواهیم کرد. پس توصیه ما به شما این است که به عنوان والدین باهوش و دلسوز، این موارد 

ودک تان شناسایی کرده و شروع به برطرف کردن آن ها کنیدرا در ک . 

  

  

های کودک در امور روزمرهاستفاده از مهارت  

برای تقویت مهارت های کودک تان می توانید از امور روزمره شروع کنید. به طور مثال از او بخواهید در شستن 

کمک نمایدظرف ها، مرتب کردن اتاق خودش و یا مرتب کردن کشوها به شما  . 
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 [caption/]سواالت هوشی که در سنجش کالس اول میپرسن

  

  

  

 رعایت نظم و ترتیب

یکی از مهم ترین مواردی که در سواالت سنجش اول ابتدایی مورد بررسی قرار می گیرد، رعایت نظم و ترتیب است. 

 .بهتر است آموزش در رابطه با نظم و ترتیب را از زمانی کودک تان خود را می شناسد، آغاز کنید

  

  

 سؤاالت آزمون را به تدریج به کودک آموزش دهید

برای آموزش سواالت آزمون، باید کم کم و به تدریج شروع به آموزش کنید. یک روزه نباید همه نکات را به کودک 

کم کم نکات را می آموزند و به عالوه با این راهکار از آموزش نیز خسته و دلزده نخواهند شدمنتقل کنید. کودکان  . 

  

  

 از دستاوردهای مثبت کودک قدردانی کنید
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اگر کودک تان استعداد خوبی در آموزش دارد و یا از کار کردن با شما لذت می برد و بهانه گیری نمی کند، حتماً از او 

ایزه ای کوچک او را ترغیب نماییدقدردانی کرده و با ج . 

  

  

کننده جلوه دهیدتمرین مصاحبه ورودی را برای کودک سرگرم  

نباید کودک را از این مصاحبه بترسانید و به او استرس وارد کنید. در عوض می توانید این روز را روز بازی یا 

. با این روش قرار است یک بازی داشته باشندسرگرمی نام گذاری کرده و به او بگویید در فالن روز با خانم فالنی 

 .کودک شما بدون هیچ استرسی می تواند در محیط حاضر شود

  

  

 روحیه کودک را تقویت کنید

برای تقویت روحیه کودک، کافی است به او اعتماد به نفس دهید، تعریف کنید و حس عشق و عالقه را به وی منتقل 

 .نمایید
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 [caption/]سواالت سنجش کالس اول با جواب
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 .وارد شوید جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نتیجه سنجش اول ابتدایی

  

  

 فرزندم در آزمون سنجش کالس اول رد شده چکار کنم؟

ما در موارد فوق سعی کردیم به بررسی سواالت سنجش اول ابتدایی بپردازیم و برخی از سواالت سنجش کالس اول با 

ان در را بررسی کردیم. اما گاهی ممکن است برخی از کودک 1401جواب به همراه نمونه سواالت سنجش کالس اول 

این مصاحبه رد شوند. در این وضعیت والدین سوالی که می پرسند این است که چطور باید این وضعیت را مدیریت 

 .کرده و چه کاری الزم است انجام دهند

در واقع بعد از اولین مرحله، اگر فرزندتان رد شد، الزم است جهت شرکت در مرحله دوم دوباره مراجعه نمایید. یکی 

ایی که در این خصوص به والدین توصیه می شود، کم کردن اضطراب فرزندتان از قرارگرفتن در محیط از راهکاره

 .های غریبه است. این که از وی بخواهید نترسد و به او بفهمانید که اصالً دلیلی برای ترسیدن وجود نخواهد داشت

پرسن و یا به صورت کلی نمونه سواالت برای آشنایی بیشتر فرزندتان با سواالت هوشی که در سنجش کالس اول می

، استفاده از معلم خصوصی نیز کارساز است. شاید برخی از والدین با خود بگویند که اصالً 1401سنجش کالس اول 

نیازی به استفاده از معلم خصوصی نیست، اما در این رابطه باید به شما بگوییم که معلم ها می توانند مشکالت یادگیری 

ا به خوبی تشخیص دهند و به همین دلیل کمک بسیاری در برطرف کردن مشکالت آموزشی نمایندفرزند شما ر . 

برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد و یا دریافت عکس سواالت سنجش کالس اول؛ می توانید با کارشناسان ما 

 .تماس بگیرید

  

 مشاوره سنجش سالمت کالس اول و پیش دبستانی

االت سنجش اول ابتدایی کمک به دانش آموزان برای یادگیری بهتر مطالب آموزشی در دوره هدف اصلی از طرح سو

اول ابتدایی است. در این سنجش ها عموماً از مواردی همچون پوست و مو، قد و وزن، دهان و دندان، بینایی و شنوایی 

مد. برخی از دانش آموزان ممکن و آمادگی تحصیلی در پایگاه های سنجش سالمت نیز بررسی هایی به عمل خواهد آ

است نیاز به سنجش تخصصی داشته باشند که در این صورت نیازی به هیچ نگرانی نیست؛ زیرا گاهی اوقات برای 

 .بررسی هایی مانند التهاب پرده گوش، یا درمان های دیگر از سنجش تخصصی استفاده می شود

م سنجش سالمت فرزند خود را قبل از ورود آن ها به مقطع به صورت کلی مشاوران توصیه می کنند که والدین محتر

 .پیش دبستانی انجام دهند؛ زیرا این دانش آموزان دیگر نیازی به انجام طرح سنجش در دوره اول ابتدایی نخواهند داشت

نات این گاهی نیز دانش آموزان به مدارس استثنایی برده می شوند تا آموزش و حمایت بیشتری دریافت نمایند. امکا 

 .مدارس کامالً سفارشی سازی شده است و متناسب با نیازهای دانش آموزان می باشد

  

  

 اخبار پیرامون سنجش کالس اول
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 خرداد 22

خرداد( در استان کرمانشاه شروع  ۲۲سالمت از دیروز ) طرح سنجش در شرکت ها برایاولیبه کالس نوبت دهی

والدین خود برای ثبت نام به مدارس مراجعه کنند، تا برای شرکت در طرح  اولی باید به همراهشده، نوآموزان کالس

های سنجش نوبت دریافت کنندسالمت در پایگاه سنجش . 

 خرداد 23

در  شرکت ها برایاولی دهی به کالسرئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمانشاه با اشاره به آغاز نوبت 

به  سالمت های سنجشها برای اخذ نوبت شرکت در پایگاهاولیاست والدین کالسسالمت، گفت: الزم  سنجش طرح

 .مدارس مراجعه کنند

 خرداد 22

نوآموزان براس سال تحصیلی جدید  سالمت سنجش گلستان گفت: طرح استان رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی

شد آغاز گلستانپایگاه ثابت و سیار همزمان با سراسر کشور در استان  ۲۶در  . 
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 خالصه مطلب

ثبت نام درجلسه سنجش و پاسخ به سواالت سنجش اول ابتدایی، برای تمامی افراد شرکت کننده در مقطع اول ابتدایی 

واقع این دستورالعمل آموزش و پرورش است که به اجازه ثبت نام دانش آموزان بدون شرکت در جلسه الزامی است. در 

قبل از شرکت دراین جلسه بهتر است فرزند شما یک  .سنجش را برای مدارس دولتی و غیردولتی صادر نخواهد کرد

ی اجتماعی عادت داده باشید. آموزش چکاپ کامل از سالمت جسمانی داشته و همچنین او را به قرارگرفتن در محیط ها

و دروس از سنین کم نیز می تواند بسیار کارساز و مفید واقع شود. در صورتی که پس از مطالعه این   انواع مهارت ها

مطلب، نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص، سواالت سنجش کالس اول با جواب و یا نمونه سواالت سنجش کالس 

انید با کارشناسان ما جهت دریافت راهنمایی و همچنین دریافت، سواالت هوشی که در سنجش داشتید، می تو 1401اول 

 .کالس اول میپرسن به عالوه عکس سواالت سنجش کالس اول تماس بگیرید
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