
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار:
 باشد. انتشار می «باوراندیشان گروه آموزشی» به متعلق کتاب این معنوی و مادی حقوق کلیه

 می باشد محتوا، نه تنها مجازتغییر در هر گونه  ایجاد به صورت آنالین و آن هم بدون کتاب این

 بلکه موجب خشنودی گروه آموزشی باوراندیشان نیز می باشد.

 

 !توجه
 منبع از را کتاب این اگرمی باشد.  «گروه آموزشی باوراندیشان»کتاب پیش روی شما، متعلق به 

دریافت وبینار  و تکمیلی ویدیوهای دریافت برای ،اید کرده دانلود باوراندیشان سایتوب جزبه  دیگری

کلیک کنید تا بتوانید سایر محتواهای  این لینکپرسش و پاسخ آزمون تیزهوشان، روی رایگان 

 آموزشی را دریافت کنید.

 سفر به سرزمین تیزهوشان :عنوان

 راهنمای جامع آزمون ورودی مدارس تیزهوشان زیرعنوان:

 آموزش تیزهوشان :موضوع

 عبدالعزیز شیخ احمدی مولف:

 گروه آموزشی باوراندیشان کاری از:

 صفحه 43 تعداد صفحه:

 99بهار زمان انتشار:
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 پکیج آموزشی استارتر:
 

 :پیشنهاد ویژه گروه آموزشی باوراندیشان

 «تیزهوشانراز قبولی در آزمون  10دوره آموزشی »

 به همراه دوره آموزشی ویدیویی

 حل تشریحی نمونه سواالت آزمون تیزهوشان»

 «98پایه ششم و نهم سال

 درصدی  5 با تخفیف ویژه 

    

 
 می خواهم بیش تر بدانم
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 :سرزمین تیزهوشانراهنمای سفر به 

در همین ابتدا باید به شما تبریک بگویم. مطمئنا شما هم برای قبولی در آزمون 
تیزهوشان شور و شوق بسیار زیادی دارید. کتابی که در حال خواندن آن هستید 
می تواند نقشه و راهنمای رسیدن شما به گنج بزرگ تان، یعنی قبولی در آزمون 

 تیزهوشان باشد.

با وجود اینکه بسیاری از دانش آموزان و خانواده ها، عالقه ی بسیار زیادی به 
مدارس تیزهوشان دارند، اما اطالعات آن ها در مورد این مدارس و آزمون ورودی 
آن بسیار کم است. مدارس تیزهوشان و آزمون آن، برای این افراد همانند یک 

ن خاطر من در این کتاب می سرزمین رویایی و شگفت انگیز می باشد. به همی
 شما باشم.سفر خواهم همراه شما شوم و در سفر به سرزمین تیزهوشان، راهنمای 
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سرزمین تیزهوشان، سرزمین شگفت انگیزی هست و افراد بسیار زیادی می 
خواهند پا در این سرزمین رویایی بگذارند و گنج بزرگ آن را، که قبولی در این 

 مدارس هست، پیدا کنند.

گیج و سردرگم می  در این سرزمین ،اما چون این افراد راهنمای مناسبی ندارند
شوند، روحیه و انگیزه خود را از دست می دهند و در نهایت به خواسته خود 

 یعنی گنج بزرگ دست پیدا نمی کنند.

 ،مطمئنا شما هم زیاد با این سرزمین
راه ها و جاده های درست آشنایی ندارید. 

ناسید، با خطرات و مشکالت آن را نمی ش
آن آشنا نیستید و رازهای رسیدن به گنج 

 را نمی دانید.

د. شما باشیاما به هیچ عنوان نگران ن
توانسته اید یک راهنمای خوب پیدا کنید. راهنمایی که به خوبی با این سرزمین 
آشنا است. تمام پیچ و خم های آن را می شناسد و به شما کمک می کند به 

ز این سرزمین عبور کنید و به گنج ارزشمند خودتان، یعنی قبولی دست سالمت ا
 پیدا کنید. من راهنمای شما هستم. پس نگران نباشید.

در ابتدا از شما می خواهم وسایل سفر را آماده کنید. چون می خواهیم هر چه 
زودتر سفرمان را شروع کنیم. ممکن است بپرسید خب برای سفر چه وسایلی 

وسایل ضروری تر را بردارید. فقط اید بدانید برای شروع سفر بهتر است بردارم؟ ب
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در ادامه و در طی مسیر، اکثر وسایل الزم برای موفقیت را پیدا می کنیم و از آن 
 ها استفاده خواهیم کرد .

اولین چیزی که باید حتما آن را در کوله 
پشتی سفرتان داشته باشید، قلم و کاغذ 
است. بله قلم و کاغذ. این دو وسیله کوچک 

برای رسیدن می توانند بزرگ ترین ابزار شما 
باشند. چون شما تا انتهای سفر باید به گنج 

ز این درس و در طی سفر ا فر می گیرید را یادداشت کنیدسدرس هایی که از این 
 .ها استفاده کنید

دومین مورد، روحیه باالی ماجراجویی هست. اگر شما فردی بی انگیزه و ترسو 
هستید، بهتر است اصال این سفر سخت را شروع نکنید. این یک سفر سخت و 
نفسگیر هست. احتیاج به فردی با روحیه و با انگیزه دارد. شاید این حرف خیلی 

اید به آن باور داشته باشید. شما در طی مسیر با مسخره به نظر برسد ولی ب
سختی های زیادی روبرو خواهید، کارهای بسیار زیادی باید انجام دهید و گاهی 
اوقات حتی نا امید خواهید شد. اما اگر روحیه ی ماجراجویی و جنگندگی داشته 

 باشید، به شما قول می دهم که می توانید موفق شوید.

ازم اولیه را برداشتیم، سفر هیجان انگیزمان به سرزمین خب حاال که تمامی لو
تیزهوشان را شروع می کنیم. این را بدانید که موفقیت تنها از آن کسانی هست 

 که تا انتهای این مسیر همراه من باشند.
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 برنامه سفر:

حاال که آماده سفر شدیم، بهتر هست که کمی توضیحات اولیه به شما بدهم. 
تان را راحت کنم که سفر خوبی خواهیم داشت. اگر بخواهیم می خواهم خیال 

وارد این چنین سرزمین 
ناشناخته ای شویم، بهتر است 
اول به هم اعتماد کنیم. به 
همین خاطر می خواهم 
بدانید که همه چیز آماده 
است و نباید به هیچ عنوان 

 نگران مسئله ای باشید.

ین این آزمون، سواالت بسیار زیادی مطمئنا شما هم مثل بسیاری از دیگر داوطلب
در مورد آزمون دارید اما نبود منبع و مرجع مناسبی برای پاسخگویی به این 
سواالت باعث شده که همیشه سردرگم و مضطرب باشید. سواالتی در مورد 

روند آزمون، منابع امتحانی، تعداد  :تمامی زمینه های آزمون از جمله در مورد
سواالت، زمان آن ها، موارد موثر در قبولی، نکات مربوط به آزمون، کتاب ها یا 

 سوال دیگر.مبحث و کالس های مناسب آزمون و چندین و چند 

ده، مهم ترین به صورت خیلی سا می کنمسعی  سفربه همین خاطر در این 
زهوشان و تغییرات ند کلی برگزاری آزمون تیو شما را با رو کنممسائل را بررسی 
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می توانید پاسخ اکثر سواالت خود را پیدا کنید و  سفرم. در این مهم آن آشنا کن
 ، راهکارهایی عملی و قدم به قدم دریافت خواهید کرد.مرحلههمچنین برای هر 

م و بعد به و مدارس تیزهوشان بیش تر آشنا می شویدر ابتدا با اهمیت آزمون 
. نیست مشکالتذکر . اما فقط داوطلبین می پردازیمرانی ها و مشکالت مهم نگ

تا اگر احیانا شما هم  شده استبرای هر مشکل و مسئله ای پیشنهاداتی ارائه 
، برای برطرف کردن آن بتوانید سریع دست به کار به این مشکالت برخوردید

 شوید.

 شویم، مهم ترین نظریه هوشدر ادامه با انواع نظریات و تعاریف هوش آشنا می 
در آزمون تیزهوشان را  و حیاتی را خواهیم شناخت و هوش های مهمجهان 

 شناسایی می کنیم.

را یاد می گیریم و موارد موثر در قبولی آزمون  سفراقدامات الزم برای شروع 
تیزهوشان را به صورت کامل با هم بررسی می کنیم. و در انتها یاد می گیریم با 

. باز هم تاکید خود را برای آزمون آماده کنیم ،چه کارهایی و به چه صورتانجام 
می کنم تمامی این کارها به صورت عملی هست و باید برای نتیجه گرفتن از آن 

 و موفقیت در آزمون نهایی، قدم به قدم آن ها را اجرا کنید.

مئنا طکه م کردمنیز چند پیشنهاد فوق العاده برای شما آماده  سفردر انتهای این 
 با من همراه باشید.پس از دیدن آن ها شگفت زده خواهید شد. 

 «...این سفر کوتاهموفقیت از آنچه تصور می کنید به شما نزدیک تر است. تنها به اندازه »
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 رقابت برای رسیدن به گنج:

باید بدانید شما در سرزمین تیزهوشان تنها نیسیتد. دانش آموزان دیگری هم 
برای رسیدن به گنج نهایی تالش می کنند. در کنار اینکه باید با این  هستند که

 سرزمین آشنا شوید، باید با دالیل ارزشمند بودن این گنج نیز آشنا شوید.

( سمپاد )  درخشان های استعداد پرورش ملی سازمان ساله هرباید بدانید که 
 و نخبه آموزان دانش کشوری، های آزمون یکسری برگزاری با کند می سعی

 عالقه و مدارس این خاص های ویژگی. کند تیزهوشان مدارس جذب را باهوش
 بسیار رقابت که شده باعث مدارس، این در فرزندانشان تحصیل به والدین زیاد

 . بیاید بوجود متقاضی آموزان دانش بین باالیی
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 بخش در هم و آزمون برگزاری روند در هم اخیر، سال چند در ها آزمون این
 به توان می تغییرات این جمله از. داشتند زیادی بسیار تغییرات سواالت طراحی
 اشاره سراسری و کشوری حالت به استانی حالت از سواالت طراحی شدن عوض

 شده ها نآ کیفیت و آزمون سواالت در بنیادین تغییراتی ایجاد باعث که کرد
 .است

 و درسی سواالت تاثیر میزان همچنین
 بر و بوده کاهش روبه همواره تحصیلی

 استعداد سواالت و هوش اهمیت
 به تغییر این. است شده افزوده تحلیلی

 سازمان جدید سیاست و روش خاطر
 تر بیش کند می سعی که هست سمپاد
 هستند تیزهوش ذاتا که آموزانی دانش

 چند این در خاطر همین به. را کوشا و کوش سخت آموز دانش تا کند جذب را
 سواالت تاثیر افزایش و سواالت نوع و تعداد در زیاد تغییرات ایجاد شاهد ساله

 .ایم بوده تیزهوشان آزمون قبولی در هوش

 :تیزهوشان مدارس در قبولی اهمیت دلیل 3

 شود می باعث که دارند زیادی بسیار مزایای و ها ویژگی تیزهوشان مدارس
 این در تحصیل به زیادی بسیار عالقه ها آن والدین و آموزان دانش از بسیاری
 : کرد اشاره نکات این به توان می مزایا این جمله از. باشند داشته مدارس
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 :باال درک و هوشی ضریب با جمعی در حضور- 1 

 مدارس آموزان دانش هوشی و علمی سطح
 باعث خاطر همین به و باالست بسیار تیزهوشان

 شود می آموزان دانش بین سالم رقابت یک ایجاد
 را خواندن درس برای ها آن انگیزه تواند می و

 این اکثر که هست هم خاطر همین به. دهد افزایش
 .بیاورند بدست مسابقات و کنکور در خوبی های رتبه توانند می آموزان دانش

 کمترین در معلمین که شود می باعث آموزان دانش هوش بودن باال طرفی، از
 باقیمانده و اضافی های وقت و نمایند تدریس را معمولی های درس ممکن زمان

 .دهند اختصاص درسی کمک دروس به را

 :عالی تدریس کادر و بهتر آموزشی امکانات- 2

 و هستند کشور مدارس ترین مهم تیزهوشان مدارس
 نخبه آموزان دانش تربیت در بسزایی نقش همیشه
 بهترین همیشه خاطر، همین به. اند داشته

 می قرار مدارس این اختیار در آموزشی امکانات
 این آموزشی کادر و معملین همچنین. گیرد

 و گزینش معلمین بهترین بین از نیز مدارس
 .شوند می انتخاب
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 :المپیادها در شرکت شانس و المپیادی مطالب تدریس -3

 شود می باعث تیزهوشانی آموزان دانش باالی هوش
 به و کند تمام را عادی دروس تر سریع بتواند معلم که

 همین به. برود المپیادی و درسی کمک مطالب سراغ
 توانند می بهتر تیزهوشان مدارس آموزان دانش خاطر
. کنند آماده مختلف مسابقات و المپیادها برای را خود
 خواهد نخبگان بنیاد عضو بیاورد، مقام المپیادها در بتواند هم آموزی دانش اگر
  .است کنکور در شرکت از معافیت آن، مزایای ترین مهم جمله از که شد

 :متداول مشکالت و ها نگرانی

سفری باید بدانیم در طول مسیر با مشکالت بسیار زیادی مواجه  قبل از هر
خواهیم شد. به همین خاطر باید این مشکالت و دغدغه ها را بشناسیم و به 

 خوبی خود را برای آن ها آماده کنیم.

 و ها دغدغه با آزمونی هر از قبل همیشه آموزان دانشبه همین صورت نیز 
 رسیدگی مشکالت این به موقع به اگر که کنند می نرم پنجه و دست مشکالتی

 دانش عملکرد روی بر تواند می نشود، داده پاسخ ها آن به خوبی به و نشود
 مهم از تعدادی بررسی به ادامه در. بگذارد بدی بسیار تاثیر آزمون روز در آموزان

 .پردازیم می ها دغدغه و ها نگرانی این ترین
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 نیست؟ دیر شروع برای

 انجام آزمون در قبولی برای موثری اقدام هیچ هنوز زمانیکه و کار آغاز در معموال
 می آموزان دانش تمامی سراغ به «شدن دیر» منفی احساس این است، نگرفته

 در حتی. نماید می وارد آموز دانش به را زیادی بسیار فشار و استرس و آید
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 همراه نیز آزمون به نزدیک روزهای تا احساس این و استرس این موارد بعضی
 .دهد نمی را باال بازدهی با و موثر فعالیت اجازه و ماند می آموز دانش

 برای. نیست دیر شروع برای گاه هیچ که است این دارد وجود که مهمی نکته
 شروع مطمئنا. روز چند فقط یا مانده آزمون به ماه چند که باشد مهم نباید شما

 رها را چیز همه باید شما که نیست معنا بدین این اما است بهتر خیلی زودتر
 دهید انجام ای العاده خارق کار هیچ نیست الزم. ندهید انجام کاری هیچ و کنید
 .باشید بهتر تانخود دیروز از کمی کافیست فقط

 از تر بیش تست چند کنید، مطالعه قبل روز از تر بیش کمی روز هر کنید سعی
 .کنید آماده آزمون در قدرتمند حضور برای را خود دادن، روحیه با و بزنید دیروز

 کنم؟ چیکار دارم استرس

 شایع از یکی امتحان قبل استرس
 استرس نوع ترین متداول و ترین

 حدودی تا استرس این البته. هاست
 این کم مقدار اگر. است الزم هم

 فکر به شما که شود باعث استرس
 الزم های فعالیت و باشید خود آزمون

 شما دوست تواند می استرس این پس دهید، انجام را آن در موفقیت برای
 بی از را شما تا است الزم استرس این دیگر زبان به. کند هم کمک شما به و باشد

 .دهد نجات امتحان به نسبت تفاوتی بی و خیالی
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 دانش از بعضی در استرس این میزان که شود می شروع آنجا از مشکل اما
 عملکرد افت باعث استرس این اتفاقا و شود می معمول حد از بیش آموزان
 معمول حد از استرس این که کرد دقت باید خاطر همین به. گردد می آموز دانش

 این دارند؟ استرس آزمون برای حد از بیش ها بعضی چرا اما. نشود خارج خود
 والدین، فشار خانوادگی، مشکالت. باشد داشته تواند می متفاوتی دالیل مشکل

 توانند می که دیگری مختلف دالیل و خود از آموز دانش حد از بیش توقعات
 .شوند آموز دانش برای زیادی مشکالت باعث

 و گردد برمی چیز یک به باالخره باشد که هرچه ها استرس این منشا و دالیل
 راهکارهای نتیجه، از ترس این حل برای. است «آزمون نتیجه از ترس» هم آن

 نتیجه به نکردن فکر و خود به دادن انگیزه مورد اولین. دارد وجود مختلفی
 تمرکز تمام کار، این جای به نکنید؛ فکر آزمون نتیجه به کنید سعی. است آزمون

 تمام که کنید عهد خودتان با. بگذارید بیشتر چه هر تالش و مطالعه روی را خود
 .کرد نخواهید دریغ کاری هیچ از و کنید می خواهید موفقیت برای را خود تالش

 برگزاری روند آزمون، با آشنایی عدم آزمون، استرس مهم دالیل از یکی همچنین
 و آزمون مورد در را خود اطالعات کنید سعی. باشد می آزمون سواالت و آن

 برای را خودتان اصولی، مطالعه و ریزی برنامه با و دهید افزایش آن سواالت
 را خود استرس آسانی به توانید می ترتیب بدین. کنید آماده آزمون سواالت
 .دهید کاهش

 :باشید داشته خاطر به
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 هر چه بیش تر خود را برای آزمون آماده کنید،

 استرس کمتری خواهید داشت
 .کنید آماده آزمون برای را خود موردی، هر در و شکلی هر به پس

 کنم؟ شروع کجا از آزمون، در شدن موفق برای

 توانم نمی من» ،«است شده دیر دیگر»: اینکه مثل افکاری ابتدا شروع، برای
 این از جمالتی و «هستند آماده کامال آزمون برای حتما دیگران» ،«شوم موفق
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 امروز اگر. باشید دیروزتان از بهتر روز هر کنید سعی فقط. بگذارید کنار را دست
 یک و هستید پیشرفت حال در یعنی بزنید دیروز به نسبت تر بیش تست یک
 بیش های گام و کنید شروع پس. اید شده تر نزدیک آزمون در قبولی به گام

 .بردارید تری

 سوال چند شما آزمون ببینید. بروید آن منابع و آزمون شناخت سراغ سپس
 است، صورت چه به آزمون شرایط آید، می سوال هایی کتاب و منابع ازچه است،

 سواالت نوع شناخت برای. آید می آزمون در سواالتی نوع چه تر مهم همه از و
 سواالت این. کنید حل و مطالعه را اخیر های آزمون سواالت نمونه حتما

 های آزمون سواالت انواع با را شما توانند می که هستند سواالت معتبرترین
 را اخیر های آزمون تغییرات توانید می ها آن کمک به و کنند آشنا تیزهوشان

 .بفهمید
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. سواالتی نوع چه و بخشی چه درسی، چه. کنید مشخص را خود های اولویت
 حرکت به شروع خود های اولویت طبق و بریزید ای برنامه سرعت به سپس

 .است گام ترین مهم همیشه اول گام. کنید شروع فقط. کنید

 بردارید، توانید می موفقیت برای که گامی ترین مهمکلید رسیدن به گنج و  اما
. است هوش سواالت همان یا تحلیلی استعداد بخش سواالت برای شدن آماده

 پایه سواالت تمامی طوریکه به دارند؛ را قبولی در تاثیر ترین بیش سواالت این
 نهم پایه در هوش سواالت تاثیر میزان و بود خواهد هوش سواالت نوع از ششم

 سواالت را دانش آموزان پایه نهم آزمون نمره از نیمی یعنی. است درصد 50 هم
 این مختلف انواع با خوبی به باید خاطر همین به. کرد خواهند مشخص هوش

در ادامه ابتدا مقداری با نظریه های هوش مهم جهان آشنا  .شوید آشنا سواالت
می شویم و بعد به سراغ مهم ترین نظریه هوش آموزشی جهان می رویم و نحوه 

 ارتباط آن با آزمون تیزهوشان را بررسی می کنیم.

 :جهان متداول هوش های نظریه انواع

 مورد همیشه تاریخ طول در آن به مربوط مباحث و هوش
 مختلفی پردازان نظریه و دانشمندان بررسی و آزمایش

 های جنبه از را هوش افراد این. است گرفته قرار
 های بندی دسته آن برای و نمودند بررسی مختلف
 ها بندی دسته این از توانیم می ما. کردند ارائه مختلفی

 در و کنیم استفاده خود هوش بهتر هرچه شناخت برای
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. بگیریم بهره خود توانایی و استعدادها کشف برای ها آن از ممکن حالت بهترین
 یعنی) خود آینده شغل بهتر هرچه بتوانیم کند می کمک ما به حتی شناخت این

 ترین مهم مرور به ادامه در. نماییم انتخاب را( خود  استعدادهای مطابق شغلی
 .پردازیم می هوش نظریات

 :هوش های نظریه و تعاریف انواع

 تعریف سه به کنیم، بررسی را هوش متداول های تعریف ابتدا در بخواهیم اگر
 .خوریم برمی هوش از اصلی و کلی

 

 ودانش شود می تحصیلی موفقیت سبب که هوشی (:تحصیلی) تربیتی هوش
 نمرات مدرسه در همیشه معموال هستند، تر قوی هوش نوع این در که آموزانی

 این معموال. ) هستند موفق همیشه خود عادی های درس در و گیرند می عالی
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 های کتاب از سوال طرح با تیزهوشان مدارس ورودی های آزمون در هوش نوع
 . (شود می سنجیده درسی

 مقابل در رفتارمناسب و مواجهه توانایی دهنده نشان که هوشی :تحلیلی هوش
 .باشد می رمزی های پدیده و جدید موارد

 عملی کار با تر بیش افراد شود می باعث که هوشی (:عملی) کاربردی هوش
 ...(و موسیقیدانان مخترعین، مثل)  بگیرند یاد را مسائل

 استعداد و تحصیلی استعداد بخش دو در سواالت طراحی با سمپاد سازمان
 دارد را اولیه تعریف دو طریق از آموزان دانش هوش سنجش در سعی تحلیلی

 .است نکرده پیدا حلی راه هنوز( عملی) کاربردی هوش سنجش برای ولی
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 و پردازان نظریه از هم مختلفی نظریات هوش، ای پایه تعاریف این بر عالوه
 تحقیقات براساس افراد این از کدام هر و است شده ارائه مبحث این در محققین

 .اند کرده ارائه هوش برای مختلفی های بندی دسته و نظریات خود،

 قضاوت خوب و کردن استدالل خوب بود معتقد «بینه»آقای  مثال عنوان به
 از خاصی شکل هوش، بود معتقد «پیاژه». است هوش دهنده نشان کردن

 هوش «ِوکسلر». کند می رشد تدریج به کودکی از که است محیط با فرد سازگاری
 معتقد «ترستون». داند می محیط در موثر رفتار و منطقی عمل ، عاقالنه تفکر را

 و .است شده تشکیل یکدیگر از مستقل و ذهنی استعداد هفت از هوش بود
 .است شده ارائه هوش برای زمان طول در که دیگر نظریات از بسیاری

در اینجا قصد من فقط اشاره ای کوچک به مهم ترین نظریه های هوش بود و 
اگر فکر می کنید این تعاریف کمی سخت و پیچیده هستند، نگران نباشید. به 

نیاز نیست خودتان را درگیر مفاهیم و پیچیدگی های ظاهری آن ها  هیچ عنوان
در اینجا فقط هدف آشنایی کلی بود. بسیاری از این نظریات اشتراکاتی نیز  کنید.

با هم دارند اما در ادامه با نظریه هوشی آشنا می شویم که در آزمون ورودی 
 مدارس تیزهوشان، بسیار اهمیت دارد.

 :گاردنر هوش نظریه

 که باشد می «چندگانه های هوش» نظریه هوش، نظریات ترین مهم جمله از
 .است شده مطرح آمریکایی پرداز نظریه «گاردنر هاوارد» آقای ی بوسیله
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 هوش نظریه: ذهنی چارچوب» نام به خودش کتاب در 1983 سال در گاردنر آقای
 نظریه این. کرد ارائه را هوش از جدید ای نظریه و بندی دسته ،«چندگانه های

 شود می تقسیم مختلف گروه 8 به هوش گوید می است آموزشی ای نظریه که
 اکثرا اما. باشند داشته را ها هوش این از کدام هر از مقداری است ممکن افراد و

 رفتار و هوش نوع و هستند تر برجسته فرد هر در ها هوش این از مورد سه دو
 .سازند می مشخص را فرد
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 :گاردنر هوش انواع

 که شد مطرح ای گانه نه های هوش گاردنر، آقای چندگانه های هوش نظریه در
 .شد هوش هشت به تبدیل تغییراتی، ایجاد با بعدا البته

 

 : از عبارتند هوش هشت این

 «زبانی-کالمی هوش» 
 «منطقی-ریاضی هوش» 
 «موسیقیایی هوش» 
 «فردی درون هوش» 
 «فردی میان هوش» 
 «فضایی-تصویری هوش» 
 «حرکتی-جسمی هوش» 
 «گرا طبیعت هوش» 
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 خاصی کارهای و موارد در فرد توانایی دهنده نشان ها، هوش این از کدام هر
 در دارد باالتری «زبانی-کالمی» هوش که کسی مثال عنوان به. باشند می

 فردی یا. کند عمل بهتر خیلی تواند می سخنرانی و کردن صحبت یا نویسندگی
 به که مشاغلی و ها فعالیت انجام در دارد باالتری «حرکتی-جسمی» هوش که

  .مختلف ورزشکاران مثل. کند عمل بهتر تواند می هستند وابسته حرکت

 فرد، هر غالب های هوش تشخیص و نظریه این کمک به حتی خاطر همین به
 کرد مشخص نیز را فرد هوش با متناسب های فعالیت و شغلی مسیر توان می

 . گیرد قرار شغل و جایگاه بهترین در کسی هر تا

 :تیزهوشان آزمون در گاردنر نظریه تاثیرگذار هوش 3

 استعداد و هوش بخش سواالت همواره تیزهوشان، آزمون اخیر دوره چند در
 «فضایی -تصویری هوش» سواالت نوع از تیزهوشان، ورودی آزمون تحلیلی

 سبک در تغییرات ایجاد و آزمون سواالت تعداد افزایش با اما شد می طرح
 بین از دیگر هوش دو از سواالتی شدن اضافه شاهد قبل سال سواالت، طراحی

 «زبانی-کالمی» های هوش هوش، دو این. بودیم گاردنر نظریه مختلف هوش 8
 تنوع ایجاد باعث هوش دو این شدن اضافه که باشند می «منطقی-ریاضی» و

 به پاسخگویی برای خاطر همین به. است شده هوش سواالت در زیاد بسیار
 انواع و هوش نوع 3 این با حتما باید تحلیلی، استعداد و هوش بخش سواالت
 .شوید آشنا ها آن سواالت
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 :قدم های اولیه سفر

حال که به خوبی با آزمون تیزهوشان و موارد اولیه سفر آشنا شدیم، بهتر است 
 شروع اطالعی هیچ بدون قبال اگرقدم های اولیه برای رسیدن به گنج را برداریم. 

 با توانید می دارید، استرس کمی و اید شده سردرگم االن و اید کرده مطالعه به
 آزمون برای ممکن شکل بهترین به را خود ای، پایه و اساسی گام 3 این انجام
 . کنید آماده

 

 :تیزهوشان ورودی آزمون شناخت: اول گام

 باید شما. است تیزهوشان آزمون شناخت مورد اولین
 باید خاطر همین به کنید شرکت آزمون این در

. کنید کسب را آزمون این مورد در الزم اطالعات تمامی
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 و آن برگزاری روند بدانید آزمون این مورد در باید که اطالعاتی مهمترین جمله از
 .باشد می امتحان شرایط

-99 تحصیلی سال آزمون) قبل سال در هفتم پایه ورودی آزمون برگزاری روند
 مدت به و سوال 00  شامل سواالت اول دفترچه ابتدا که بود صورت بدین (1398

 دفترچه آوری جمع از بعد سپس و گرفت قرار آموزان دانش اختیار در دقیقه 00 
 آموزان دانش اختیار در بود سرعتی هوش سواالت شامل که دوم دفترچه اول،
 20 کم زمان مدت با اما آسان بسیار سوال 40 شامل دوم دفترچه. گرفت قرار

. دادند می پاسخ ثانیه 30 از کمتر در را سوال هر اموزان دانش باید و بود دقیقه
 روش همین به زیاد احتمال به نیز امسال هفتم پایه ورودی آزمون برگزاری روند
 .شد خواهد برگزار

 
 که بود خواهد صورت بدین مطمئنا دهم پایه ورودی آزمون برگزاری روند اما

 آموزان دانش اختیار در( هوش سواالت)  تحلیلی استعداد سواالت دفترچه ابتدا
 دقیقه 50 زمان مدت با هوش سوال 50 شامل دفترچه این. گرفت خواهد قرار

 شد خواهد آوری جمع هوش سواالت دفترچه دقیقه، 50 این از بعد. بود خواهد
می ( درسی های کتاب سواالت)  تحصیلی استعداد سواالت که دوم دفترچه و

 .شد خواهد پخشباشد، 
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 معارف و قرآن»: درسی های کتاب گروه پنج از سوال 50 شامل دوم دفترچه
 و «تجربی علوم» ،«اجتماعی مطالعات» ،«فارسی ادبیات و زبان»،«اسالمی

 سوال 10 تعداد فقط درسی گروه 5 این از کدام هر از که بود خواهد «ریاضیات»
 زمان دقیقه 00  تحصیلی استعداد بخش سوال 50 همچنین. شد خواهد طرح

 .داشت خواهد

 

معارف قرآن و 

 اسالمی

 ادبیات و زبان

 فارسی
 مطالعات

 اجتماعی

 ریاضیات تجربی علوم
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 :تیزهوشان ورودی آزمون سواالت شناخت: دوم گام

 تیزهوشان ورودی آزمون درباره که دیگری موارد جمله از
 سواالت. بود خواهد سواالت کلی فرم ،دیبدان باید

 گزینه 4 و تستی صورت به همگیتیزهوشان  آزمون
 همچنین  و بود ترخواهند درست گزینه یک با ای

 بدین .بود خواهند نیز منفی نمره شامل آزمون سواالت
 خواهد منفی نمره 1 غلط پاسخ هر و مثبت نمره 3 درست پاسخ هر که صورت
پاسخ اشتباه شما، یکی از پاسخ های درست شما را از بین  3یعنی هر  .داشت

خواهد برد. به همین خاطر نباید سواالتی که شک دارید را به آسانی پاسخ دهید 
 و حتی بهتر است آن ها را بدون پاسخ رها کنید.
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 سواالتی انواع و ها بندی دسته با باید سواالت، کلی فرم با آشنایی بر عالوه شما
 .دیباش آشنا نیز شود مطرح سوال ها آن از تیزهوشان آزمون در است ممکن که

 مختلف های بندی دسته و سواالت طراحی سبک با آشنایی برای منبع بهترین
 می اخیر های آزمون سواالت نمونه هوش، سواالت بخش در خصوص به ها آن

 بررسی خوبی به را ها آن سپس و کنید تهیه را سواالت این حتما پس. باشد
 (دوره اخیر را می توانید از اینجا تهیه کنید. 4نمونه سواالت هوش ).کیند

 :اصولی مطالعه و ریزی برنامه هدفگذاری،: سوم گام

 ورودی آزمون در قبولی و موفقیت برای شما باید
 و سخت رقابت این در پیروزی و تیزهوشان

 اصولی مطالعه و کامل ریزی برنامه حتما نفسگیر،
 نیازمند خود نیز ریزی برنامه این. داشته باشید

 می واقعی خواسته نمودن مشخص و درست هدفگذاری
 الزم روحیه و انگیزه همواره تا کنید مشخص درستی به را خود هدف باید. باشد

 .باشید داشته مداوم تالش و مطالعه برای را

 به رسیدن بهای باید ای، زمینه هر در شدن موفق و هدفی هر به رسیدن برای
 تیزهوشان آزمون در قبولی که تان هدف صورت همین به. کرد پرداخت را آن
 هدف این به رسیدن ی هزینه سپس و کنید تعیین درستی به را باشد می

 .بپردازید را ارزشمند
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 سپس و کنید شروع ریزی برنامه با توانید می ابتدا آن های هزینه پرداخت برای
 زمان از کردن کم و حداکثری و پیوسته مطالعه با

 و ها خوشگذرانی ها، مهمانی یا بطالت های
 آماده را خود قبولی زمینه دیگر موارد بسیاری

 توانید می که است شرط این به تنها. کنید
 رزرو تیزهوشان مدارس دررا  خود صندلی»

 و به گنج نهایی خود دست پیدا کنید. «کنید

 :تیزهوشان آزمون قبولی در موثر عوامل

 توانند می تیزهوشان ورودی آزمون در شما موفقیت در بسیاری موارد و عوامل
برای رسیدن به پایان خط و بدست آوردن گنج باید چند راز مهم . باشند تاثیرگذار

ساده و پیش پاافتاده به نظر برسند ولی را بدانید. این رازها شاید در ابتدا بسیار 
نباید به هیچ عنوان قدرت آن ها را دست کم بگیرید. در ادامه سه مورد از این 
رازها را با هم بررسی می کنیم. کافیست فقط انجام شان دهید تا تاثیر فوق 

  العاده آنان را ببینید.

 :اخیر های آزمون سواالت نمونه حل

 آزمون برای سواالت معتبرترین عنوان به اخیر های آزمون سواالت نمونه مطمئنا
 کمک به. کند آشنا امتحانی سواالت مختلف انواع با را شما تواند می تیزهوشان
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 و سواالت طراحی سبک با توانید می اخیر های دوره امتحانی سواالت نمونه
 .شوید آشنا اخیر های آزمون تغییرات همچنین

 سال در آزمون روند با شما تر بیش آشنایی باعث سواالت نمونه این همچنین
 حتی توانید می سواالت این از. شد خواهد شما تر بیش هرچه آمادگی و قبل
 آزمون برای را خود اولیه آمادگی میزان تا کنید استفاده نیز خود ارزیابی برای

دوره اخیر را می توانید از اینجا  4نمونه سواالت هوش ) .بزنید محک تیزهوشان
 (تهیه کنید.

 :هوش تست سواالت

 تست سواالت منابع یا ها کتاب از
 ابزار عنوان به توانید می نیز هوش
 زدن مطمئنا. بگیرید بهره کمکی
 می تر بیش چه هر های تست
 شما موفقیت و آمادگی در تواند
 نقش تیزهوشان آزمون برای

 .باشد داشته بسزایی

 بعضی مورد در که منفی نکته اما
 زیاد بسیار حجم کنید، دقت آن به حتما باید و دارد وجود تست های کتاب

 تست های کتاب مورد در که مهمی موضوع. باشد می ها کتاب این از بعضی
 اجازه نباید و هستند کمکی ابزار عنوان به ها کتاب این که است این بدانید باید
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 سردرگمی یا استرس دچار را شما ها، آن سواالت باالی تنوع و زیاد حجم که دهید
 .نماید

 نداشتن حتی و هستند کمکی ابزار عنوان به ها کتاب این شد گفته که همانطور
 قبولی عدم بر دلیلی تواند نمی ها آن سواالت از کمی تعداد حل یا تست کتاب
 جایگزین تواند نمی ها کتاب این داشتن که همانطور. باشد آزمون نهایی در شما

 این در را شما موفقیت تواند نمی و باشند آزمون برای موردنیاز باالی هوش
 توانید می خود هوش از استفاده و تالش و سعی با پس. نماید تضمین آزمون

 .ببرید ها کتاب این از را ممکن استفاده بهترین

 :آزمایشی های آزمون

 مهمی موارد جمله از آزمایشی های آزمون
 مهارت توانید می ها آن کمک به که هستند
 شرکت با. زنید محک را خود آمادگی و زنی تست

 توانید می آزمایشی های آزمون جلسات در
 مشکالت و اشتباهات همینطور و آمادگی میزان
 آن کردن کم یا نمودن برطرف در سعی سپس و نموده کشف و پیدا را خود اولیه

 .نمایید ها

 احیانا و هستند کمکی ابزارهایی تستی های کتاب همانند نیز ها آزمون این البته
 شما استرس افزایش یا ناامیدی باعث نباید ها آن در خوب چندان نه نمرات

 می فوتبال تیم یک برای تدارکاتی های بازی مثل درست ها آزمون این. شود
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 روز در اما برسد ثبت به ای نتیجه هر تدارکاتی بازی این در است ممکن که باشد
 .بود خواهد دیگری چیز نتیجه مطمئنا ،اصلی بازی

 است؛ صادق نیز آزمایشی های آزمون در شما عملکرد مورد در نکته همینپس 
 تر بیش هرچه یادگیری برای فرصتی چشم به باید ها آزمون این به شما یعنی

 .دیگری چیز نه کنید نگاه خود سازی آماده و

 :تیزهوشان آزمون در موفقیت برای عملی گام 7

تا به اینجای مسیر سعی کردم شما را با پیچ و خم های این دنیای شگفت انگیز 
آشنا کنم. با اهمیت قبولی در مدارس تیزهوشان آشنا شدیم، انواع نظریات هوش 
را شناختیم و رازهای مهم قبولی در تیزهوشان را یاد گرفتید. حال نوبت شماست 

 شوید و پا در هفت خان مسیر خود بگذارید.که پیش قدم 
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 مختلفی موارد با باید کنید، آماده آزمون برای را خود درستی به بتوانید اینکه برای
برای اینکه . باشید آشنا... و مطالعه نحوه سواالت، نوع آزمون، روند جمله از

 میبتوانید کمی حساب شده تر و با برنامه ریزی کار خودتان را شروع کنید، 
باید حتما ماموریت خود را در این  .استفاده کنید زیر عملی گام هفتاز  توانید

 هفت خان، به صورت کامل انجام دهید تا به گنج نهایی دست پیدا کنید. 

  خان سفر: اولین

 شما هدف که است درست. کنید مشخص دقیق صورت به را تان هدف ابتدا در
 خوبی به و کنید نگاه آن به تر دقیق خیلی باید ولی است، تیزهوشان در قبولی

 .کنید بررسی را آن

 

 رسیدن برای بدانید باید برسید، چیزی چه به خواهید می که بدانید دقیقا باید
 چه آن در موفقیت برای بدانید باید همچنین و است الزم تالش چقدر آن به
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 برای جز جزبه و دقیق صورت به را موارد این تمامی. بپردازید باید هایی هزینه
 .کنید مشخص خودتان

 بار 2 چیزی هر»:گوید می جهان برتر نویسندگان از یکی ،«کاوی استفان» آقای
 به خواهید می اگر یعنی. «واقعیت در یکبار و ذهنت در یکبار ،ودش می خلق

 چه که بدانید دقیقا باید شوید، قبول آزمون دردر واقعیت،  و برسید موفقیت
 درست کنید، مجسم خودتان ذهن در دقیق صورت به را آن بعد و خواهید می

 .است افتاده اتفاق االن همین اینکه مثل

 مطالعه و تالش حال در سختی به که ببینید را خود و ببندید را خود های چشم
 خوشحالی با که ای گونه به کنید تصور آزمون جلسه در را خود سپس و هستید

 هم انتها در. دهید می پاسخ دیگری بعد یکی را ها تست استرسی هیچ بدون و
 شدگان قبول جزو اید شده موفق هم شما و شده اعالم آزمون نتایج که کنید تصور
 .باشید

 :خان سفر دومین

 سریع باید هدف، کردن مشخص از بعد
 می چه هر. بروید آزمون شناخت سراغ

 جمع اطالعات آزمون مورد در توانید
 همه کنید می فکر اگر حتی. کنید آوری
 وقت کمی هم باز دانید، می را چیز

 مربوط موارد تمامی دیگر یکبار و بگذارید
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 مطمئن ولی دانید می را چیز همه که کنید تصور شاید. کنید بررسی را آزمون به
 کنید می برخورد ریزی بسیار موارد و نکات به دوباره، بررسی حین در که باشید

 موفقیت در تواند می کوچک ی نکته هر. کرد خواهید تعجب آنها ندانستن از که
 .باشد گذار تاثیر بسیار شما

 در سوال تعداد چه شوند، می طرح منابعی چه از آزمون سواالت کنید بررسی
 مسئله نوع هر و دارند سبکی چه ها سوال دارید، زمان چقدر آمد، خواهد آزمون

 .کند کمک شما موفقیت به تواند می که دیگری ی

 :خان سفر سومین

 سواالت تر بیش هرچه شناخت برای
 کار به دست سریع توانید می آزمون،
 های آزمون سواالت نمونه و شوید
 سواالت. کنید دانلود را تیزهوشان اخیر

 تغییراتی چه ببینید تا کنید بررسی را
. است آمده بوجود سواالت سبک در

 برای سواالت نوع معتبرترین و استاندارترین اخیر، های آزمون سواالت نمونه
 یاد را زیادی نکات ها آن بررسی از مطمئنا و باشند می آزمون سواالت شناخت
 .گرفت خواهید
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 :خان سفر چهارمین

. باشید داشته ها سوال شناخت در سعی باید سواالت، نمونه دانلود از بعد
 روی ؟است چگونه سواالت طراحی سبک ؟شوند می طرح مباحثی چه از سواالت

 سال هوش سواالت که دانیم می ؟کنیم تمرکز تر بیش باید سواالتی نوع چه
 و «منطقی-ریاضی» ،«زبانی-کالمی» های هوش بخش از 1398-99 تحصیلی

 انواع و هوش نوع سه این مورد در کمی. بود شده مطرح «فضایی-تصویری»
 .شوید آشنا ها آن سواالت مختلف اشکال با و کنید تحقیق ها آن سواالت

 :خان سفر پنجمین

 مختلف، سواالت تیپ انواع با آشنایی از بعد
 را مختلف سواالت. است تمرین زمان حال

 برای. نمایید ها آن حل به شروع و کنید آماده
 های آزمون سواالت نمونه از توانید می کار این

. کنید استفاده کمکی تست های کتاب یا اخیر
 بهتر آزمون برای بزنید تست تر بیش چه هر

 و سرعت هم زدن تست با. شوید می آماده
 کاهش شما متداول اشتباهات هم و یابد می افزایش شما زنی تست مهارت

 .کند می پیدا
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 :خان سفر ششمین

 نیز محک را خود باید زنی، تست کنار در
 شبیه و برگزاری با را کار این توانید می. بزنید
. دهید انجام خانه در آزمون جلسه سازی
 زمان در بعد و کنید آماده سوالی نمونه

 می همچنین. نمایید حل را آن شده مشخص
 و ها مجموعه آزمایشی های آزمون در توانید

 .بسنجید را خود آمادگی میزان و کنید شرکت مختلف های آموزشگاه

 :خان سفر هفتمین

 دور خود از را مخرب های استرس باید فقط. هستید آماده آزمون برای شما االن
. شوند شما عملکرد افت باعث جا، بی های استرس این ندهید اجازه و نمایید
 آزمون، در قبولی و موفقیت تصور با و بدهید روحیه خودتان به روز هر کنید سعی
 .دهید افزایش را خود انگیزه

 ریزی برنامه. ندهید هدر را ای لحظه و گیرید کار به را خود تالش حداکثر باید
 را قبولی یعنی نتیجه بهترین بتوانید استرس کمترین با تا باشید داشته کاملی
 .کنید کسب

اما اینکه باید بسیار تالش کنید، به معنی این نیست که از وقت خواب و 
استراحت خود نیز بزنید. به هیچ عنوان استراحت را فراموش نکنید و سعی کنید 

 پیدا کند. خواب کاملی داشته باشید تا بازدهی تان افزایش
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از هفت خان سفر خود با موفقیت خارج تبریک می گویم. شما موفق شدید 
 به خوبی برای آزمون نهایی ورودی مدارس تیزهوشان آماده کنید. شوید و خود را

 :آیا سفر تمام شد؟

 :پیشنهاد و درخواست قدردانی،

اختیار  قبل از هر چیزی از شما تشکر می کنم که وقت گران بهای خودتان را در
از اینکه توانستم راهنمای  .بودید نهمراه م سفرمن گذاشتید و تا انتهای این 

شما باشم به خودم افتخار می کنم. امیدوارم این سفر کوتاه، نکات آموزنده ی 
 الزم را به شما آموزش داده باشد و شما را برای آزمون نهایی آماده کرده باشد.
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 مدارس ورودی های آزمون بخش مهمترین هوش سواالت شد گفته که همانطور
 نقش و سمپاد سازمان جدید های سیاست به توجه با. بود خواهد تیزهوشان

 برای ممکن شکل بهترین به را خود باید تحلیلی، استعداد بخش انکار غیرقابل
 .کنید آماده هوش سواالت

 به اما هستند بسیارآسانی سواالت تیزهوشان، ورودی آزمون هوش سواالت
 و بشناسید را سواالت این خوبی به باید شما ها، آن پاسخگویی کم زمان خاطر

 مطمئنا غیرآشنا، و جدید سواالت با مواجهه. باشید آشنا ها آن مختلف انواع با
 و سرعت که هست خاطر همین به. شد خواهد آنها حل شدن وقتگیر باعث

 .کند می ایفا شما قبولی در را مهمی نقش شما، زنی تست مهارت

با نام  هوشو جامع   ویژه پکیج تهیه با «باوراندیشان آموزشی گروه» در ما
 شناسایی را هوش اساسی سواالت تمامی کردیم سعی ،«پکیج ستارگان هوش»

 حل نکات آموزش همراه به و نماییم
شما  اختیار در را ها آن سریع،

 .دهیم قرار عزیز داوطلبین

 می گرامی شما دوستان همچنین
 نکات این یادگیری بر عالوه دیتوان

 در را کمکی تستی سواالت آموزشی،
 لپتاپ یا کامپیوتر روی بر( اینترنت  به نیاز بدون) «آفالین های کآزمون» قالب
 .نمایند آماده آزمون برای تر بیش چه هر را خود و نمایند حل خود
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گروه آموزشی  جامع آنالین آزمون 3 امکان شرکت در عالوه بر این پکیج کامل،
 میزان آسانی به آزمون، از قبل آخر ی دهه در بتوانید تا شدهباور اندیشان فراهم 

 .بزنید محک را خود زنی تست سرعت و دانش

 و آنالین صورت به جامع آزمون 3 این
 توانید می و شد برگزارخواهد اینترنتی

 هیچ بدون کشور، ی نقطه هر از
 ها آزمون این در آسانی به و مشکلی
 شرکت امکان بر عالوه. نمایید شرکت

 را خود آزمون نتایج کامل کارنامه آزمون، از پس بالفاصله توانید می آزمون، در
 آزمون سواالت ویدیویی و تشریحی پاسخ نیز، آن از پس و نمایید دریافت نیز
 روزهای در حتی شما، تر بیش هرچه یادگیری به که کرد خواهید دریافت نیز را

 .کرد خواهد کمک نیز آزمون به منتهی

باز هم از شما تشکر می کنم که تا انتهای این کتاب آموزشی همراه من بودید. 
امیدوارم توانسته باشم شما را به خوبی با آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و 
مهم ترین نکات آن آشنا کنم. اگر این کتاب و مطالب آن برای شما مفید بود، 

 درمیان بگذارید. انجمن هاو  شبکه های اجتماعیخود در لطفا آن را با دوستان 

همچنین همانطور که از ابتدا نیز گفته شد برای شما پیشنهادات فوق العاده ای 
را آماده کردیم که در ادامه می توانید با این پیشنهادات ویژه آشنا شوید و مناسب 

ند در موفقیت شما در ترین موارد را انتخاب نمایید. امیدواریم که این موارد بتوا
 آزمون ورودی مدارس تیزهوشان موثر باشد.
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 پیشنهادات ویژه:
 

 وبینار پرسش و پاسخ آزمون تیزهوشان:
مهم شما در  پرسش 30بیش از سعی کردیم به  دقیقه ای رایگان 00 وبینار در این 

مورد آزمون تیزهوشان پاسخ دهیم. اگر می خواهید از سردرگمی خارج شوید حتما 
 این وبینار آفالین را همین االن ببینید.

   
 

 :پکیج استارتر هوش باوراندیشان
. ، برای شروع بهترین گزینه می باشدهستدوره فوق العاده  2شامل که این پکیج 

که به بررسی مهم ترین عوامل  می باشد راز قبولی در تیزهوشان 10دوره اولین مورد، 
حل تشریحی سواالت هوش پایه ششم و نهم  ،و دومین دوره قبولی می پردازد

 تهیه کنید.  درصد تخفیف95 این پکیج را می توانید با  می باشد. 98سال

   
 

 :پکیج ستارگان هوش باوراندیشان
می باشد. به  آزمون هوش آفالین 10و  ساعت آموزش ویدیویی 0شامل این پکیج 

به صورت کامل به مبحث هوش و سواالت  روز 0طی کمک این پکیج می توانید در 
استعداد تحلیلی تسلط پیدا کنید. این پکیج با شرایط ویژه در اختیار شما قرار می 

استفاده کنید و بعد از استفاده،  به صورت رایگانبدین صورت که پکیج را ابتدا  ؛گیرد
 کنید.  هزینه آن را بپردازید. بنابراین پکیج را می توانید با خیال راحت تهیه

   
 

  :آزمون های جامع آنالین باوراندیشان
آنالین باوراندیشان می توانید خود را هر چه بهتر برای جامع به کمک آزمون های 

در ، بدون مشکل، از هر نقطه کشورآزمون نهایی آماده کنید. همچنین می توانید 
پاسخنامه ، دریافت کارنامهدر آزمون حضور پیدا کنید و عالوه بر  هر ساعتی

 .کنیددریافت  رایگانآزمون ها را نیز به صورت  و ویدیویی تشریحی

   

رایگان وبینارتماشای   

 می خواهم شروع کنم

ششم دانلود رایگان پکیج  

 
رایگان پکیج نهمدانلود   

 

ششمشرکت در آزمون   

 
نهم شرکت در آزمون  
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