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   جامعآزمون  10

هــاي آســمان، فارســي، مطالعــات اجتمــاعي، تفكــر  قــرآن و هديــه ،اســتعداد تحليلــي هــاي در درس را جــامع ششــمآزمــون  10ب ايــن كتــا

   .شود شامل ميوپژوهش، علوم تجربي و رياضي 

دهـد، شـامل    هـا را بـه خـود اختصـاص مـي      ، كـه بيسـت درصـد از نمـره ي ايـن آزمـون      هـوش غيركالمـي  درس استعداد تحصيلي يا همان 

  . شويد ها بيشتر آشنا مي ها با آن پنج تيپ عمده است كه در طي آزمون

  روش استفاده 
هـاي   كـه توصـيه   شـد رو خواهيـد   بـه  محور چيده شده است، براي هر آزمون ابتدا با يك صفحه عنـوان رو  كه كتاب آزمون با توجه به اين

گـويي اطالعـات الزم در    عالوه بر آن در مورد محتواي آزمون و زمان پيشنهادي پاسـخ  .گيرد ا در بر مياي و كلي قبل از آزمون ر مشاوره

ايم پيشرفت درسي خود را با سـه رنـگ اصـلي آبـي، سـبز و زرد در هـر        آموزان خواسته از دانش همچنين .عنوان قيد شده است ي صفحه

  .آزمون و هر درس مشخص كنند كه بتوانند ميزان پيشرفت را اندازه بگيرند

برگ  آموزان پاسخ كنيم دانش قرار داده شده است كه توصيه مي تسؤاالگويي به  پاسخ براياي  برگ چهارگزينه در پايان هر آزمون پاسخ

  .استفاده كنند از آن و در هر آزمونرا جدا 

درس را   دو نكتـه از هـر   يك يا آموزان در اين صفحه  ي آموزشي قرار داده شده است تا دانش ي نكته صفحه گويي به آزمون، بعد از پاسخ

  .بندي كنند جمعنكات مهم را بتوانند يادداشت كنند و در نهايت 

   اسيشن مبحث
ها پاسخ ندهيد و فقـط مبحـث هـر     حتي اگر به سؤال. تشخيص و شناسايي مبحث آن سؤال است ،گويي به هر سؤال اولين گام براي پاسخ

بـا ايـن   . ستايد و سرعت عمل و دقت نظر شما افزايش يافته ا گويي به پيش رفته يك گام در مسير پاسخ ،درستي تشخيص دهيد سؤال را به

توانيـد بـه همـان     بـه راحتـي مـي    ، الي نبوديدؤگويي به س در صورتي كه قادر به پاسخ .ايم استدالل مبحث هر سؤال را در برابر آن نوشته

و بـراي امتحـان مدرسـه آمـاده      كنيـد تر آن مبحث، تسلط كافي روي مبحث پيدا  ي دقيق مبحث از كتاب درسي مراجعه كنيد و با مطالعه

  .شويد

   بار آزمون دهيد 10
تـري ايـن    بـا قـدرت و تسـلط بـيش     بينيـد، حتمـاً   را مـي  مشـابهي بار يـازدهم كـه آزمـون     لفان اين كتاب، اگر ده بار آزمون دهيد،ؤبه نظر م

  .گذاريد آزمون را پشت سر مي

  .نامه برويد و مطالعه كنيد آزمون دهيد و تصحيح كنيد، بعد به سراغ پاسخ دقيقاًها را  كنيم اين آزمون پس به شما توصيه مي
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