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نکات مهم در مورد آزمون تیزهوشان

هر سال دانش آموزان برای ورود به مدارس برتر و ارتقا سطح علمیشون برای آزمون تیزهوشان تالش می کنند. در این 
مقاله به نحوۀ ثبت نام و موارد مهم در این آزمون اشاره می کنیم.

آزمون تیزهوشان برای دو گروه ششم به هفتم و نهم 
به دهم برگزار می شود.

به  و  می شود  شروع  فروردین   11 تاریخ  از  ثبت نام 
مدت دو هفته برقرار است یعنی تا 25 فروردین.

و  کدملی  دانش آموز  هر  کاربری  نام  ثبت نام،  برای 
رمز عبور، رمز همگام است که باید از مدرسه گرفته 

شود.
کنند  اینکه همه دانش آموزان می توانند شرکت  اما 
یا خیر جواب خیر هست شرایط ثبت نام برای آزمون 
دوم  نوبت  در  خوب«  »خیلی  گرفتن  هفتم  به  ششم 
)حداکثر  است.  ششم  پایه  اول  نوبت  و  پنجم  پایه 
یک نمره »خوب«  در مجموع نمرات ایرادی ندارد(. 
پایه  )ساالنه(  کل  معدل  دهم  به  نهم  آزمون  برای 

هشتم باید 19 به باال باشد.

تکمیل  هشتم  به  هفتم  امسال  اینکه  مهم  نکته ی 
ظرفیت ندارد.

آزمون ورودی هفتم 9 صبح 5 شنبه 20 خرداد ماه و

ورودی دهم 9 صبح جمعه 21 خرداد است. )توجه 
تغییر  تاریخ  کرونا  شرایط  بخاطر  است  ممکن  شود 
پایه ی  به  ورود  برای  سمپادی  دانش آموزان  کند(. 
دهم نیاز به دادن امتحان ندارند مگر اینکه بخواهند 

واحدشان را تغییر دهند.
همانند  هفتم  به  ششم  آزمون  سواالت:  دفترچه 

سال گذشته شامل 5 بخش است:
هوش کالمی 

هوش تصویری
درک مطلب 

هوش ریاضی 
سرعت و دقت

که هوش، استعداد و خالقیت شما دانش آموز عزیز 
را می سنجند.

دو دفترچه خواهید داشت اولین دفترچه شامل 60 
 40 دوم  دفترچه  و  دقیقه   60 زمان  مدت  در  سوال 

سوال دارد، در مدت زمان 20 دقیقه.



در این آزمون هیچ سوالی بطور مستقیم از منابع درسی طرح نشده است و مالک سنجش هوش و استعداد دانش آموز است.

به دهم  نهم  و  به هفتم  آزمون ورودی ششم  هر دو 
توجه  عزیز  دانش آموزان  بنابراین  دارد  منفی  نمره 
کنید درصورت شک و عدم اطمینان از جواب سوالی 
آن را سفید باقی بگذارید و زمان را بر حل سواالت 

دیگر اختصاص دهید.
وجود  بگیرید  مالک  را  آن  قبولی  برای  که  درصدی 
درصد   80 را  درسی  شما  است  ممکن  یعنی  ندارد. 
اغلب  اما  باشد  خوب  خیلی  ظاهر  به  این  و  بزنید 
باشند  داده  پاسخ  حدود  همین  در  دانش آموزان 
و  باشد  زیاد  تعدادشان  باالتر  درصدهای  بسا  چه  و 
اول  نفر   5 جز  اما  بزنید  درصد   60 حدود  را  درسی 
این درصد باشید. بنابراین یک عدد مشخصی ندارد 
به  بستگی  شما  درصدهای  نبودن  یا  بودن  خوب  و 

وضعیت رقبای شما دارد.
محیا  خودتان  برای  را  آزمون  شرایط  یکبار  حتمًا 
کنید. )برای مثال مدتی با ماسک نشستن را امتحان 

کنید(
حتمًا در این روزهای باقی مانده به آزمون تست های 
خود را تحلیل کنید حتی آن هایی که درست زدید. 

تنها تست زدن موثر نخواهد بود.

باشید  داشته  توجه  زمان  مدیریت  به  همچنان 
از  زمان  مدیریت  امتحان،  روز  در  قطعًا  بدانید  و 

مهمترین مسائل است.
کنترل و مدیریت ذهن بسیار در تمرکز و دقت شما 
و  به حواشی  آزمون  بنابراین در روز  تاثیر می گذارد 

حرف های اطرافیان توجه نکنید.
دانش آموزان عزیز نهم توجه کنند درصورت قبولی 
اولویت اول امکان انتخاب اولویت دوم وجود نخواهد 

داشت
که  نتیجه ای  هر  از  فارغ  کنید  توجه  مسئله  این  به 

بگیرید این تالش شماست که ارزنده است.



آمادگی صحیح برای امتحانات

فصل امتحانات نزدیک است و کم کم سروکلۀ اضطراب و استرس ناشی از امتحان پیدا می شود، واقعاً چطور باید استرس 
امتحان را کم کنیم و امتحان را به خوبی پشت سر بگذاریم؟!

 شما دانش آموز متوسطه دوره اول چطور این دوره را سپری می کنید؟! در این مطلب ما برای دانش آموزان متوسطه دوره 
اول در مورد آمادگی برای امتحان مطالب مفیدی خواهیم گفت، بهتر است با ما همراه باشید.

 سال تحصیلی که آغاز می شود دانش آموزان، راهی 
مدرسه و کالس می شوند، هر دانش آموزی شیوه ی 
از  بعضی  دارد،  را  خود  به  مخصوص  خواندن  درس 
می کنند،  برنامه ریزی  هدفمند  خیلی  دانش آموزان 
داده  آموزش  معلم  توسط  که  درسی  مطالب  تمام 
که  بعضی  می کنند،  مطالعه  مرور  به  را  می شود 
تعدادشان خیلی کم است، تا حدی مشتاق یادگیری 
هستند که پیش مطالعه دارند و قبل از این که معلم 
مطالعه  را  بعدی  جلسات  مطالب  بدهد،  درس 
می کنند و پیشاپیش اطالعاتی کسب می کنند، این 
کار سبب می شود، هنگامی که معلم درس می دهد 
مطالب به خوبی در ذهن دانش آموز جای بگیرد و در 
صورتی که دانش آموز در هنگام پیش مطالعه سوالی 
در ذهنش پیدا شود، هنگام تدریس سوال های خود 
را می پرسد و تمام این تالش ها به جاافتادن مطالب 

درسی در ذهن دانش آموزان کمک زیادی می کند.

بسیار  دانش آموزان  میان  در  خواندن  درس  شیوۀ 
متفاوت است همانطور که اهدف دانش آموزان با هم 
درس  خوب  می خواهد  یکی  دارد،  بسیاری  تفاوت 
بخواند و از پایه حسابی قوی و علمی مدارج علمی 
را یکی پس از دیگری طی کند و در آینده از شغل و 
جایگاه اجتماعی سطح باال برخوردار شود و دیگری 
می خواهد فقط مدرک را بگیرد و قصد ادامه تحصیل 
هر  با  دانش آموزان  تمام  صورت  هر  در  ندارد، 
استعداد و هدفی که دارند همیشه یک مسیر را طی 
می کنند، وارد مدرسه می شوند بعد از مدتی آموزش 
و  می رسند  امتحانات  مخوف  تونل  به  یادگرفتن  و 
هیچ چاره ای ندارند جز این که این مرحله را پشت 

سر بگذارند.



امتحانات برای  آمادگی  روش های 

راهکار مناسب برای روزهای پراسترس امتحان

نمونه شما  عنوان  به  بخوانید،  ابتدای سال تحصیلی خوب درس  از  و  کنید  برنامه ریزی  به خوبی  که  است  این  راه  بهترین 
متوجه می شوید معلم تاریخ جلسه ی بعدی درس چهارم را تدریس می کند، بهترین راه این است که شما برنامه ریزی کنید 
و پیش از تدریس معلم یکبار روزنامه وار یک مرور سطحی و چشمی روی مطالب جلسه بعد داشته باشید. راه دوم این است 
که بالفاصله بعد از تدریس معلم، دانش آموز برنامه ریزی کند و مطالب تدریس شده را بخواند این شیوه سبب یادگیری بهتر و 

حفظ بهتر مطالب در ذهن دانش آموزان می شود، با مرور و تکرار بیشتر مطالب نتیجه ی بهتری خواهید گرفت.

امتحان، حتی شنیدن اسم امتحان به اندام برخی 
دانش آموز  است  بهتر  می اندازد،  لرزه  دانش آموزان 
ترس و اضطراب به دل راه ندهد و شیوه هایی را به 
کار بگیرد که امتحان دادن را برای او آسان می کند، 
به عنوان نمونه یک برنامه ریزی دقیق داشته باشد تا 
از زمان باقی مانده تا روز امتحان نهایت استفاده را 
ببرد، در هنگام مرور مطالب و آمادگی برای امتحان 
سبب  که  و..  تبلت  تلویزیون،  مانند  وسایلی  تمام 
حواس پرتی می شود را از دانش آموز دورکنید، سعی 
کنید فضای اتاق دانش آموز کامال آماده باشد، مرتب 
تهویه هوای مناسب و مطمئن شوید در  با  و منظم 
باشد.  داشته  وجود  کافی  اکسیژن  دانش آموز  اتاق 
همچنین تغذیه و خواب تاثیر فراوانی روی یادگیری 

و حفظ مطالب دارد، دانش آموز باید خواب کافی و

دانش آموز  تغذیه  سبد  در  و  باشد  داشته  مناسب 
مواد غذایی متنوع مانند گوشت و تخم مرغ ولبنیات 
خاطر  به  باشد.  داشته  وجود  سبزیجات  ویژه  به  و 
داشته باشید زمانی که دانش آموز از مواد مغزی و پر 
انرژی تغذیه کند توانایی بهتری در یادگیری و حفظ 

مطالب خواهد داشت.



به  خواندن  درس  که  باشید  داشته  خاطر  به  حتما 
عالوه  باید  حتما  دانش آموز  نیست،  کافی  تنهایی 
بر این که درس می خواند، سواالتی را از متن درس 
که  هنگامی  اما  کند،  حل  را  آن ها  و  کند  استخراج 
دانش آموز زمان کمی دارد و به سرعت باید مطالب 
راه  بهترین  بخواند،  و  کند  بندی  دسته  را  امتحان 
گذشته  سال های  امتحانی  سواالت  از  که  است  این 
بسیار  قبل  سال  سوال  نمونه  داشتن  کند،  استفاده 
کمک کننده است و  حل نمونه سوال های امتحانی 
نمونه  حل  دارد،  ویژه ای  اهمیت  امتحان  از  پیش 
و  می کشد  چالش  به  را  دانش آموز  ذهن  سوال 
می کند،  کم  را  دانش آموز  استرس  حدودی  تا 
دانش آموز با حل کردن نمونه سوال آمادگی بیشتری 
برای حضور سر جلسه امتحان پیدا می کند و زمانی 
که سوال ها را  به درستی حل کند، با اعتماد به نفس 
باالتری سر امتحان حاضر می شود و در صورتی که 
امتحان  زمان  کند،  اشتباه حل  را  دانش آموز سوال 
داشتن  واقع  در  نمی کند.  تکرار  مجدد  را  اشتباه 
که  است  تمرین  یک  قبل  سال  سوال های  نمونه 
بازسازی می کند  دانش آموز  برای  را  امتحان  فضای 
و در نهایت سبب می شود که دانش آموز به خوبی از 
پس امتحان برآید. شما والدین گرامی و دانش آموز 
سوال های  نمونه  از  می توانید  اول  دوره  متوسطه 
سال قبل، متوسطه دوره اول که در سایت قرار داده 
خوبی  به  را  امتحانات  و  بگیرید  کمک  است،  شده 

پشت سر بگذارید.  



چطور برای امتحانات آماده شویم؟
چگونه به سرعت برای امتحان آماده شویم؟

فصل امتحانات نزدیک است، دانش آموزان چاره ای ندارند جز این که این مرحلۀ پر استرس را با
موفقیت پشت سر بگذارند، اگر دانش آموز متوسطه دوره دوم هستید آیا می دانید چطوراین مرحله را پشت سر بگذارید؟

بهتر است با ما همراه باشید و تکنیک های مفیدی را که در این مطلب ارائه می دهیم، به کار ببرید؟!

دانش آموزان  تا  دارد  وجود  مختلفی  روش های 
بگذارند،  سر  پشت  خوبی  به  را  امتحانات  بتوانند 
البته بستگی به این دارد که دانش آموز چقدر زمان 
دارد تا برای امتحان آماده شود، فرض می کنیم شما 
یک ماه زمان دارید تا درس بخوانید و برای امتحان 
افکار  که  باشد  یادتان  چیز  هر  از  قبل  شوید،  آماده 
منفی و استرس را از خودتان دور کنید و فقط روی 
اجازه  منفی  افکار  به  کنید،  تمرکز  خواندن  درس 
ندهید ذهنتان را اشغال کند، ترس و اضطراب مانند 
نشوید  آن  و گسترش  مانع رشد  اگر  است  علف هرز 

تمام ذهن شما را فرا می گیرد و اجازه نمی دهد روی 
درس خواندن تمرکز کنید.



مرور و تمرین

در فصل امتحانات  آمادگی جسمی و محیطی: 
از  و  بخورید  غذا  خوب  که  دارد  اهمیت  بسیار 
کنار  در  کنید،  استفاده  تازه  میوه های  و  سبزیجات 
غذای خوب و میوۀ تازه حتمًا از دانه های مغزی مثل 
گردو و بادام استفاده کنید زیرا مغز شما نیاز به انرژی 
انرژی از طریق خوراکی های مفید برای  دارد و این 
شما تامین می شود. در واقع زمان درس خواندن و 
را دارد تالش  بیشترین فعالیت  امتحانات مغز شما 

کنید سوخت مورد نیاز را به مغزتان برسانید.

اهمیت  مطالعه  برای  مناسب  مکان  یک  انتخاب 
دارید  را  خودتان  مخصوص  اتاق  اگر  دارد،  زیادی 
حتمًا اتاق را مرتب کنید، نامنظمی و بهم ریختگی 
تمرکز  خوبی  به  نتوانید  شما  می شود  باعث  اتاق 
کنید. دقت کنید نور مناسبی در اتاق مطالعه وجود 
داشته باشد و به دور از هر گونه سر و صدا باشد. در 
صورتی که منزل شما کوچک است یا سرو صدا شما 

مطالبی را که خالصه کردید، مرور کنید و به خاطر 
می کند،  کمک  شما  به  مرور  و  تکرار  باشید  داشته 
امتحان همه   و در هنگام  نکنید  فراموش  را  مطالب 
یادتان  آورید.  خاطر  به  راحتی  به  را  مهم  مطالب 
باشد که زمان خود را به فواصل کوتاه تقسیم کنید و 
هر از گاهی یک استراحت به مغزتان بدهید، بهترین 
است،  دقیقه   45 خواندن  درس  برای  زمانبندی 
یعنی هر 45 دقیقه یک استراحت به ذهنتان بدهید 
از 45 درس خواندن استراحت کنید و حدود  و بعد 
15 دقیقه استراحت کنید و در این فاصله نوشیدنی 
مغزی  مواد  تا  بنوشید  شیر  یا  آبمیوه  مانند  سالم 
کمی  شوید  بلند  صندلی  روی  از  و  برسد  بدنتان  به 
حرکت ِکششی انجام دهید تا خستگی عضالت شما 
از بین برود. پس از آن دوباره مطالب را مرور کنید 
آنقدر تمرین کنید تا مطالب در ذهن شما جا بیفتد.

را اذیت می کند به نزدیکترین کتابخانه محل زندگی 
خود بروید و از سالن مطالعۀ کتابخانه استفاده کنید، 
وقتی که می خواهید از زمان خود حداکثر استفاده را 
ببرید، پیش از هر چیز باید مکان آرامی داشته باشد 
تا بتوانید به دور از سر و صدا با تمرکز مطالعه کنید.

داشتن یک برنامه ی درست به شما کمک می کند، 
آمادگی الزم را برای امتحان پیدا کنید و امتحانات 
که  این  اساس  بر  بگذارید،  سر  پشت  خوبی  به  را 
درسی  مطالب  و  دارید  وقت  امتحان  تا  روز  چند 
کنید  شروع  و  بریزید  برنامه  یک  است،  چقدر  شما 
به مطالعه حتمًا کنار دستتان خودکار و کاغذ داشته 
بهتر  کنید.  یاداشت  را  نکته ها  مهم ترین  و  باشید 
و  از خالصه نویسی  یادداشت کردن  است در هنگام 
نقشه کشی ذهنی و کد گذاری حجم اطالعات را کم 
کنید تا یک روز مانده به امتحان با مرور سریع همه 

چیز را به سرعت به ذهن بسپارید.



استراحت و خواب

امتحانی سواالت 

نشوید  مجبور  که  کنید  تنظیم  طوری  را  خود  زمان 
کمک  ماندن  بیدار  چون  بمانید  بیدار  امتحان  شب 
چندانی به شما نمی کند و تاثیر منفی روی امتحان 
شما خواهد داشت پس خواب کافی داشته باشید، 
مطمئن باشید که خواب کافی به شما کمک می کند، 
هنگام امتحان تمرکز باالتری داشته باشید و خیلی 

راحت تر مطالب را به یاد بیاورید.

یک نکته ی بسیار مهم در خصوص آمادگی برای امتحان این است که حتما از سواالت امتحانی سال های گذشته غافل نشوید 
امتحان حاضر شوید،  بیشتری سر  آمادگی  با  می کند  کمک  به شما  قبل  کردن سواالت سال های  که حل  باشید  و مطمئن 
سواالت سالهای قبل از یک طرف به شما کمک می کند خودتان را محک بزنید و از طرف دیگر سبب می شود با سواالت آشنا 
شوید. بارها دیده شده که سواالت امتحانی سال های گذشته در امتحان سال بعد تکرار شده است، پس این فرصت را از 
دست ندهید و از سواالت سال های گذشته استفاده کنید. این مساله آنقدر اهمیت دارد که ما در این سایت نمونه سواالت 
متوسطه دوره دوم را در این سایت قرار دادیم شما می توانید از این سواالت استفاده کنید و با آمادگی بهتر فصل امتحانات 

را پشت سر بگذارید.



نکات مهم برای آمادگی امتحانات ابتدایی
فصل امتحانات نزدیک است و والدین دانش آموزان دغدغۀ امتحانات را دارند. به خصوص دانش آموزان ابتدایی که در 

ابتدای راه تحصیل هستند و شاید حتی امتحان، برای دانش آموز ابتدایی خیلی ملموس و قابل درک نباشد؛ به همین دلیل 
والدین هنگام امتحانات ابتدایی نقش تأثیرگذاری دارند. بهتر است از همان ابتدای ورود دانش آموز به مدرسه ابتدایی 
مفهوم امتحان را برای دانش آموز توضیح دهید، دانش آموز باید چرایی وجود امتحان را درک کند، بداند که امتحان دادن 
برای این است که مطمئن شویم درس را خوب یادگرفته ایم. زمانی که دانش آموز مفهوم امتحان را خوب درک کند، برای 

درس خواندن و امتحان دادن مقاومت نمی کند و همین درک، سبب می شود امتحانات را راحت تر پشت سر بگذارند.

چگونه  دانش آموز ابتدایی را برای امتحان آماده کنیم؟

همان  از  دانش آموز  کنید  سعی  گرامی،  والدین 
ابتدای سال تحصیلی مطالب را به خوبی یادبگیرد، 
اجازه ندهید مطالب درسی روی هم انباشته شود. 
ذهن  وارد  کم کم  و  آرامی  به  باید  درسی  مطالب 
دانش آموز شود تا ذهن دانش آموز، یکباره بمباران 
با  نباید  ابتدایی  دانش آموز  ذهن  نشود.  اطالعاتی 
انباشتی از اطالعات سنگین شود و دانش آموز تحت 
فشار روحی قرار بگیرد. بهتر است برای دانش آموز 

در  را  دانش آموز  و  دهید  انجام  درسی  برنامه ریزی 
یادگیری قدم به قدم همراهی کنید، همراهی والدین 
صمیمیت   و  دلگرمی  سبب   ابتدایی،  دانش آموز  با 
میان فرزند و والدین می شود و از سوی دیگر سبب 
می شود، شما متوجه شوید فرزندتان چه مشکالتی 
در یادگیری دارد و در رفع این مشکالت به فرزندتان 

کمک کنید.



موارد موثر در زمان امتحانات
یکی از مهم ترین مواردی که باید به آن توجه کنید 
تغذیه دانش آموز ابتدایی است، حتمًا توجه داشته 
باشید که مواد مغزی و پرانرژی و البته سالم به بدن 
دانش آموز برسد، در فصل امتحانات بسیار اهمیت 
لبنیات،  مرغ،  تخم  و  گوشت  مانند  موادی  که  دارد 
به ویژه  به بدن دانش آموز برسد  تازه  میوه و سبزی 

یادتان باشد این که از دانش آموز ابتدایی فقط توقع 
داشته باشیم به خوبی امتحانات را پشت سر بگذارد 
کنیم.  هموار  او  برای  را  راه  باید  بلکه  نیست،  کافی 
توقع  مطالعه  برای  اختصاصی  فضای  یک  داشتن 
زیادی نیست، بهتر است دانش آموز در یک اتاق با 
نور کافی به درس خواند مشغول شود، به دور از سر 
وصدا و هرگونه مزاحمت بتواند درس بخواند. حتما 
اتاق را مرتب کنید زیرا نظم و انضباط در اتاق سبب 
می تواند  بهتر  دانش آموز  و  می شود  ذهنی  آرامش 

دانه های مغذی مانند گردو، بادام و پسته که انرژی 
دانش آموز  مغز  به  ساز  و  سوخت  جهت  را  الزم 
هم  دانش آموز  باشید  داشته  خاطر  به  می رساند، 
نیاز  مانند یک ورزشکار  زمانی که درس می خواند، 

به تغذیه مناسب دارد.

تمرکز کند و درس بخواند.



اهمیت نمونه سواالت امتحانی

رها  خود  حال  به  را  ابتدایی  دانش آموز  کنید  سعی 
بدانید فرزندتان  باید  والدین  به عنوان  نکنید، شما 
قوی تر  درس  کدام  در  و  دارد  ضعف  درس  کدام  در 

است و براساس نقاط ضعف و قدرت فرزندتان برای 
هرگز  و  باشید  داشته  مناسب  برنامه ریزی  یک  او 
دو  یا  یک  یادگیری  در  ضعف  دلیل  به  را  فرزندتان 
ندهید،  قرار  فشار  تحت  یا  و  نکنید  سرزنش  درس 
به  تنها  نه  روانی  و  روحی  فشار  یا  و  کردن  سرزنش 
برعکس  نتیجه ی  بلکه  نمی کند  کمک  دانش آموز 

خواهد داشت.
زمان درس خواندن نیز از اهمیت فراوانی برخوردار 
نباشد  طوالنی  یادگیری  زمان  است  بهتر  است، 
درس  استراحت  و  منظم  فواصل  با  دانش آموز  و 
بخواند، به عنوان مثال هر 45 دقیقه یک استراحت 
داشته باشد و هنگام استراحت از جایش بلند شود 
و کمی جابجا شود تا خستگی بدن از بین برود. در 
دانه های  یا  آبمیوه  که  است  بهتر  استراحت  فاصلۀ 

مغذی مصرف کند تا انرژی مغز را تامین کند.
کنید،  سعی  مدرسه  به  دانش آموز  ورود  ابتدای  از 

خواب  دهید،  عادت  خوابیدن  زود  به  را  دانش آموز 
سیستم  تقویت  و  بدن  رشد  سبب  مناسب  و  کافی 
می کند،  کمک  مغز  به  استراحت  می شود،  ایمنی 
داشته  مطالب  یادگیری  جهت  بیشتری  آمادگی 
باشد، پس بهتر است دانش آموز عادت کند و شب ها 
هیچ  به  امتحان  شب های  طور  همین  بخوابد،  زود 

وجه بیدار نباشد.
زمانی که شما از دانش آموز انتظار دارید به بهترین 
وجه امتحانات را پشت سر بگذارد، پس باید شرایط 
که  باشید  داشته  خاطر  به  کنید،  فراهم  او  برای  را 
درس خواندن برای امتحان به تنهایی کافی نیست، 
بهتر  شد،  داده  توضیح  باال  در  که  مواردی  بر  عالوه 
است دانش آموز با فضای امتحان آشنا شود، زمانی 
بهتر  شود،  آشنا  امتحانی  سواالت  با  دانش آموز  که 
نتواند  است  ممکن  برآید.  امتحان  پس  از  می تواند 
سواالت امتحانی را به خوبی حل کند و شما متوجه 
می شوید که دانش آموز کدام مبحث را به خوبی درک 
نکرده است، اگر هم به خوبی بتواند سواالت را حل 
کند با آمادگی بهتری سر امتحان حاضر می شود، به 
همین دلیل به شما والدین گرامی توصیه می کنیم از 
این فرصت استفاده کنید و مطمئن باشید حل کردن 
محسوب  امتیاز  یک  گذشته  سال  امتحانی  سواالت 
می شود، به همین دلیل ما نمونه سواالت امتحانی 
ابتدایی سال گذشته را در این سایت قرار دادیم شما 
امتحانی  سواالت  نمونه  از  می توانید  گرامی  والدین 

مقطع ابتدایی سال گذشته  استفاده کنید.

www.tizland.ir



مزایای استفاده از آموزش آنالین 

در وضعیت خاص مانند امروز که شیوع بیماری کووید 19 موجب تعطیلی ناگهانی مدارس شده است، آموزش برخط )آنالین( 
با کیفیت باال می تواند موجب ارتقای تجربه دانش آموزان شود و نتایج خوبی در یادگیری آنها داشته باشد.

 آموزش های برخط مزایا و معایبی دارند که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.

شرایط  کرونا،  شیوع  آغاز  در  که  است  این  واقعیت 
باعث  مدارس  ناگهانی  تعطیلی  نبود.  عادی 
برای  معلمان  بود؛  شده  دانش آموزان  سردرگمی 
آموزش  کافی  اندازه  به  شرایطی  چنین  با  مواجهه 
آمادگی  فناوری  زیرساخت های  و  بودند  ندیده 
برگزاری آموزش های برخط نداشت.  چندانی برای 
طراحی  برای  زیادی  فعالیت های  میان،  این  در 

دوره های آموزش برخط انجام شد.

دانش آموزان  دیجیتال  زندگی  با  برخط  آموزش 
و  نوجوانان  از  بسیاری  امروزه  است.  هماهنگ 
برخی از کودکان اوقات زیادی را صرف فعالیت های 
رایانه ای برخط گرفته  بازی های  از  برخط می کنند؛ 
تا شبکه های اجتماعی و گپ های روزانه با دوستان 

آموزش های برخط مزایا و معایبی دارند که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم.

مزایای استفاده از آموزش برخط برای دانش آموزان

مدارس خیلی زود از این تهدید به عنوان یک فرصت 
استفاده کردند و به ارائه خدمات آموزشی به صورت 
می شد  فراهم  زمینه ای  باید  زیرا  پرداختند؛  برخط 
خللی  آموزش  در  مدارس  ناگهانی  شدن  بسته  که 
ایجاد نکند. در چنین شرایطی، اگر زندگی به حالت 
من  بود؛  عالی   « می گویند  همه  آیا  برگردد،  عادی 
باشد؟«  ادامه داشته  باز هم  این آموزش  می خواهم 

یا تجربه بدی است که طعم تلخی خواهد داشت؟

همراه؛  تلفن  پیام رسان های  در  آشنایان شان  و 
حال اگر قرار است بچه ها وقت خود را پای اینترنت 
بگذرانند، چرا از این فرصت برای آموزش و ارتباط 

معلم و شاگردان استفاده نشود؟



موانع استفاده گسترده از امکانات آموزش برخط

دسترسی نداشتن گروهی از دانش آموزان به 
دستگاه های دیجیتال و اینترنت:

کم برخوردار،  و  محروم  مناطق  در  متاسفانه 
و  همراه  تلفن  گوشی  به  که  هستند  دانش آموزانی 

اینترنت دسترسی ندارند.

آموزش برخط، متحرک است: 

شما همیشه و در همه جا می توانید از طریق لپ تاپ 
دسترسی  آموزشی  منابع  به  خود  همراه  تلفن  و 
کودکان  دسترسی  میزان  که  آنجا  از  باشید.  داشته 
و به خصوص نوجوانان به تلفن و اینترنت همراه روز 
به روز در حال افزایش است، چرا از امکان آموزش 
است،  افراد  اختیار  در  و  همراه  همیشه  که  برخط 

برای تسهیل یادگیری استفاده نکنیم؟.

 آموزش برخط، شبیه بازی است:

تفریح  و  بازی  عنصر  از  می توان  که  معنا  این  به   
برای جلب توجه بیشتر مخاطب و باال بردن انگیزه 
ابزارهای  از  بسیاری  کرد.  استفاده  یادگیری  در  او 
برخط، ظاهری جذاب و مفرح دارند و دانش آموزان 
می توانند مطالب دشوار را از طریق آن ها به شکلی 

بسیار خوشایندتر و سرگرم کننده تر بیاموزند.

 آموزش برخط، تصویری است: 

تماشای تصویر ویدئویی بیشتر از مطالعه یک متن 
درگیر  را  دانش آموزان  مختلف  حواس  نوشتاری، 
که  می شود  باعث  و  می کند  جلب  را  آن ها  توجه  و 

یادگیری به صورت عمیق تری صورت بگیرد.

هزینه مادی و زمانی معلمان برای تولید محتوای درسی:

معلمان ناچار هستند وقت زیادی را برای یادگیری 
تولید  چگونگی  و  نرم افزارها  از  استفاده  نحوه 
اینکه  ضمن  کنند.  صرف  مناسب  درسی  محتوای 
را  ویژگی های خاص خود  و  روش ها  برخط  تدریس 

دارد که نیازمند آموزش و کسب تجربه است.



یادگیری اجتماعی:

با  تعامل  در  و  اجتماعی  محیط  در  یادگیری  وقتی 
دیگران صورت گیرد، عمیق تر و ماندگارتر می شود. 
محیط کالس های درس سنتی، فضایی برای تعامل، 
گفت وگو و یادگیری اجتماعی ایجاد می کند که برای 

دانش آموزان بسیار اهمیت دارد.

بی اطالعی از وضعیت و  سالمت دانش آموزان:

فیزیکی  و  حضوری  صورت  به  دانش آموزان  وقتی 
از  می توانند  معلم ها  حاضرند،  درس  کالس های  در 
بهتر  درک  آن ها  روحی  و  خلقی  شرایط  و  سالمت 
دور  راه  از  که  حالی  در  باشند؛  داشته  عمیق تری  و 
از  به راحتی  نمی توان  نمایشگر  صفحه  پشت  از  و 
دانش آموزان  سالمت  و  روحی  شرایط  و  احساسات 

که تاثیر مستقیم بر یادگیری آن ها دارد، آگاه شد.

 ارتباطات عاطفی و اجتماعی: 

در  آموزشی  اهداف  از  یکی  تنها  درس   یادگیری 
مدارس است. از دیگر اهداف مهم آموزش وپرورش، 

کمک به ارتقای سالمت روان، تعامالت اجتماعی و 
رشد عاطفی و اخالقی است که جز در سایه تعامل 
مستقیم و بی واسطه با معلمان و سایر دانش آموزان 

حاصل نمی شود.

به هم خوردن نظم و برنامه های زمانی:

که دانش آموزان  فراهم می آورد  را   مدرسه فرصتی 
صرف  را  خود  وقت  روز  از  مشخصی  ساعات  در 
و  کنند  درسی  فعالیت های  دادن  انجام  و  یادگیری 
تکرار این روند طبق الگوهای منظم، نظم و ترتیب و 
قانونمندی را در ذهن دانش آموزان نهادینه می کند. 
در حالی که در آموزش برخط، خارج شدن از الگوی 
منظم مدارس که می تواند در هر ساعتی از شبانه روز 
و با هر میزان توقف و فاصله صورت گیرد، این نظم 
دچار  را  دانش آموزان  و  می ریزد  هم  به  را  تعادل  و 

بی برنامگی و حواس پرتی می کند.



راهکارهای افزایش انگیزه برای درس خواندن
تا حاال شده وقتی که می خواهید درس بخوانید، مدت ها بی فایده فقط به کلمات خیره شوید؟ آیا درس خواندن برایتان 

کار خواب آوری شده است؟ آیا بیشتر اوقات احساس می کنید حوصله ی درس خواندن را ندارید؟ اگر این مشکالت را تجربه 
کرده اید، امیدواریم ادامۀ این مقاله انگیزه برای درس خواندن در شما را تقویت کند.

بخش اول: فضای مناسب درس خواندن را برای خود فراهم کنید

1. مکانی آرام پیدا کنید که تمرکز شما را بر هم نزند

در  اتاقی  یا  کافه  کتابخانه،  می تواند  مکان  این 
این  که  است  این  ضروری  عامل  باشد.  خانه تان 
تمرکز  زننده ی  برهم  عوامل  و  سروصدا  از  مکان ها 
خالی باشند. جاهایی که احتمال دارد دوستان تان 

بیایند را انتخاب نکنید.

2. وسایل درس خواندن را آماده کنید

دارید،  نیاز  خواندن  درس  برای  که  وسایلی  حتما 
کاغذ،  شامل  می تواند  وسایل  این  کنید.  آماده 
خودکار، مداد، ماژیک شبرنگ و… باشد. بستگی به 
ابزاری  به چه  برای درس خواندن  که  خودتان دارد 
شروع  از  قبل  را  موردنیازتان  ابزار  اگر  دارید.  نیاز 
را  کار  این  خواندن  درس  حین  باید  نکنید،  آماده 

انجام دهید و تمرکزتان برهم می خورد.

3. مقداری آب و تنقالت کنار خود بگذارید

کارایی اش  باشد،  سیراب  انسان  بدن  که  وقتی 
افزایش می یابد. بنابراین مقداری آب در کنار خود 
آب  گاهی  خواندن  درس  بین  در  باشید.  داشته 
همچنین  شود.  تامین  بدن تان  آب  تا  کنید  مصرف 
کنار  هم  میوه  و  آجیل  مانند  سالم  تنقالت  مقداری 
خود بگذارید. این گونه انرژی از دست رفته ی خود 
و  فست فود  از  انرژی  تامین  برای  کنید.  جبران  را 
شیرینی استفاده نکنید. خوراکی هایی مانند پیتزا، 
همبرگر، کیک و شیرینی را مصرف نکنید. این مواد 
و  می دارند  نگه  باال  کمی  مدت  برای  را  شما  انرژی 
کم کم باعث احساس خواب آلودگی در شما می شوند.



1. لباس راحت بپوشید

لباس راحت و مناسب بپوشید. سعی کنید لباس تان 
کند.  پرت  را  حواس تان  که  باشد  نداشته  چیزی 
عوامل بسیار کوچک هم می تواند تمرکزتان را برهم 
بزند. مثال اگر شلوارتان گشاد باشد و دائمًا بخواهید 

آن را باال بکشید.

2. تلفن همراه خود را روی حالت سکوت بگذارید

صحبت  برای  مناسبی  زمان  خواندن،  درس  زمان 
کردن با دوست و فامیل نیست. اگر ممکن است فرد 
خاصی نگران تان شود، از قبل به او بگویید که در این 
صدای  و  بود  خواهید  خواندن  درس  مشغول  زمان 
گوشی را نمی شنوید. بنابراین هنگام درس خواندن 
آن  و  بگذارید  سکوت  حالت  روی  بر  را  خود  گوشی 
اگر تلفن همراه  از دسترس خود قرار دهید.  را دور 

کنارتان باشد احتمال دارد مرتب آن را چک کنید.

3. اگر به کامپیوتر خود برای درس خواندن نیازی 
ندارید، آن را خاموش کنید

اگر به کامپیوترتان برای درس خواندن نیاز ندارید، 
آن را خاموش کنید. روشن بودن کامپیوتر شاید شما 
را وسوسه کند که در سایت های ورزشی بچرخید یا 
در  کنید.  دنبال  را  خود  محبوب  بازیگران  اخبار 
زیادی  زمان  و می بینید  به خودتان می آیید  نهایت 

را پشت کامپیوتر تلف کرده اید.
را  خاصی  وب سایت  باید  درسی  تحقیق  برای  اگر 
تهیه  پرینت  صفحه  آن  از  می توانید  کنید،  مطالعه 
نمی شوید  وسوسه  مطالعه،  حین  این گونه  کنید. 
به  سری  و  کنید  باز  مرورگرتان  در  دیگری  زبانه ی 

شبکه های اجتماعی بزنید.
ورد  نرم افزار  در  را  خاصی  مطلب  می خواهید  اگر 
تایپ کنید، می توانید اینترنت خود را به طور موقت 

قطع کنید.

بخش دوم: عوامل حواس پرتی را از بین ببرید



بخش سوم: اهداف  درسی خود را تعیین کنید

1. اهداف واقعی برای درس خواندن خود مشخص کنید

و  مشخص  اهداف  مبهم،  و  کلی  اهداف  به جای 
به جای  مثال  کنید.  تعیین  خود  برای  دست یافتنی 
اینکه بگویید »باید ریاضی خود را قوی کنم« هدف 
مثال  کنید.  تعریف  ریاضی  خواندن  در  مشخصی 
دوم  درجه ی  تابع  نمودار  رسم  می خواهم  بگویید 
مطالعه  زمان  پایان  در  روش  این  با  بگیرم.  یاد  را 
دقیقا می دانید چه بخشی را مطالعه کرده اید و چه 

دستاوردی داشته اید.

2. وقتی به هدفی رسیدید، به خود جایزه بدهید

جایزه  خود  به  رسیدید،  معینی  هدف  به  که  وقتی 
نهایی  هدف  رسیدید  آن  به  که  هدفی  اگر  بدهید. 
دهید،  ادامه  خواندتان  درس   به  باز  باید  و  نبود 
می توانید کمی راه بروید، چیزی بخورید یا به آهنگ 
دلخواه تان گوش بدهید. اگر با رسیدن به هدف تان 
درس خواندن تان هم تمام می شود، آزادید هر کاری 
که دوست دارید انجام دهید. می توانید بازی کنید، 

با دوستان تان صحبت کنید یا فیلم ببینید.

اگر تصمیم دارید با استراحتی کوتاه به خود پاداش 
باقی  شما  درس  هنوز  که  نکنید  فراموش  بدهید، 
به  مشخص  زمان  شدن  سپری  از  پس  است.  مانده 
درس خود ادامه دهید. به صدای توی سرتان گوش 
ندهید که از شما می خواهد بیشتر استراحت کنید..

را آماده کنید بخش چهارم: خودتان 

1. یک برنامۀ درسی برای خودتان درست کنید

هفته  این  »باید  بگویید  مبهم  به طور  اینکه  به جای 
درس بخوانم« به طور مشخص برای خود برنامه ریزی 
مشکل  زیادی  حد  تا  می تواند  برنامه ریزی  کنید. 

ضعف اراده ی شما را برطرف کند.



نکاتی که می تواند به شما کمک کند

بخش پنجم: حاال شروع به درس خواندن کنید

به نظر ترسناک می آید،  برای خود تعیین کرده اید  اگر اهداف درسی که  اوقات شروع، سخت ترین بخش کار است.  بعضی 
اهداف خود را کوچکتر کنید. مثال برنامه ریزی کنید نصف فصل را امروز و نصف فصل را فردا بخوانید. یادتان باشد حتی کمی 

درس خواندن بهتر از چیزی نخواندن و جمع شدن مطالب است.

و  تمیز  را  خود  تحریر  میز  باشید.  منظم  و  مرتب 
به  که  کاغذهایی  از  را  خود  کیف  دارید.  نگه  مرتب 
آن نیاز ندارید، خالی کنید. کاغذهای مربوط به هر 
درس را مرتب دسته بندی کنید. این گونه زمانی که 

به آنها نیاز داشتید، به مشکل بر نمی خورید.
اگر فرد خیال پردازی هستید، در زمان درس از فکر 
کردن به هر چیزی غیر از درس خودداری کنید. به 
این فکر کنید که اگر امروز درس خود را نخوانید، در 
با افزایش مطالب کار برای تان سخت خواهد  آینده 

شد.
حتما در طول کالس مطالب مهم را یادداشت کنید. 
این مطالب برای انجام تکالیف، پروژه ها و امتحانات 
مفید خواهند بود. اگر هم سرعت نوشتن شما پایین 
است و از معلم عقب می افتید، به صورت چرک نویس 

یادداشت کرده و بعدها مطالب را پاک نویس کنید.
اگر نیاز به کمک دارید، از معلم خود کمک بخواهید. 
تا  از سوال کردن نترسید. معلمان حقوق می گیرند 
شما  عالقه ی  این  بدهند.  جواب  شما  سواالت  به 
باعث افزایش انگیزه ی معلمان برای باال بردن سطح 
دوستان تان  که  نباشید  نگران  می شود.  کالس شان 
راجع به شما چه فکری می کنند. بهتر است به جای 

تظاهر به یادگیری، مطالب را واقعا یاد بگیرید.
است.  ضروری  مطالب  یادگیری  برای  کافی  خواب 
خواب کمک می کند تا مغز اطالعات را ذخیره نماید. 
به این منظور باید هر شب حداقل 8 ساعت بخوابید.
برای  کافی  خواب   - خواندن  درس  برای  انگیزه 

تثبیت مطالب خوانده شده الزامی است.



رسیدم،  اهدافم  به  وقتی  که  بگویید  خودتان  به 
با خیال راحت به تفریح بپردازم. اراده ای  می توانم 
پرت  حواس تان  ندهید  اجازه  و  باشید  داشته  قوی 
شود. اگر سروصدا شما را اذیت می کند، پنبه ای در 
گوش تان بگذارید. اگر کسی باعث حواس پرتی شما 

می شود، روی خود را از او برگردانید.
استفاده  همراه  تلفن  از  خواندن  درس  حین  هرگز 
سکوت  حالت  در  یا  کنید  خاموش  را  آن  نکنید. 
بگذارید  یا جایی  کمد  را در  آن  بدهید. سپس  قرار 
والدین  به  را  ببینید. حتی می توانید آن  نتوانید  که 
خود بدهید و از آنها بخواهید تا وقتی که درس تمام 

نشده، آن را به شما پس ندهند.
اگر امروز  به تعویق نیندازید. یادتان باشد  درس را 
آینده  در  بدهید،  اختصاص  درس  به  را  خود  وقت 

وقت بیشتر و خیالی آسوده تر خواهید داشت.
اگر  کنید.  فکر  خواندن  درس  بلندمدت  نتایج  به 
درس  باید  شوید.  یا...  مهندس  دکتر،  بخواهید 
بخوانید تا بتوانید در آینده شغل دلخواه خود را به 

دست آورید.
یاد  آنها  از  کنید.  نگاه  خود  باهوش  دوستان  به 
بگیرید. مانند آنها درس بخوانید و در کالس حضور 

پیدا کنید. ولی در این کار افراط نکنید.
پرت  حواستان  اطراف  چیزهای  با  راحتی  به  اگر 
می شود، روی  خود را به سمت دیوار بکنید و درس 

بخوانید.
می شود  باعث  دوستان  همراه  خواندن  درس  اگر 
اگر  دهید.  انجام  را  کار  همین  بخوانید،  درس  بهتر 
دوست تان همکالس شما نیز باشد، بهتر می توانید با 
هم درس بخوانید. فقط مراقب باشید که حواس تان 
زماِن  االن  چون  نکنید.  صحبت  زیاد  و  نشود  پرت 

درس خواندن شماست.

ندهید.  گوش  موسیقی  به  خواندن  درس  حین  در 
این کار تمرکزتان را از بین می برد. البته بعضی افراد 

با گوش دادن به موسیقی بهتر درس می خوانند.

 در این صورت گوش دادن به موسیقی مانعی ندارد.
موسیقی  دادن  گوش   - خواندن  درس  برای  انگیزه 

چین درس تمرکزتان را بر هم می زند
معلم  به  نیاز  درسی  برای  کردید  احساس  اگر 
خصوصی دارید، این را به والدین خود اعالم کنید. 
افراد  از  می توانید  بود،  زیاد  برای تان  هزینه ها  اگر 
فامیل که در آن درس تسلط دارند کمک بخواهید. 
کار  این  شاید  نکنید.  نگاه  باقی مانده  صفحات  به 

باعث دلسردی شما شود.

می توانید  درس  اتمام  با  که  کارهایی  از  فهرستی 
باعث  می تواند  کار  این  کنید.  تهیه  بدهید،  انجام 

افزایش انگیزه تان شود.
به خودتان یادآوری کنید که اگر بهتر درس بخوانید، 
خوب  دانشگاه  در  قبولی  برای  بیشتری  شانس 
خواهید داشت. در نهایت می توانید شغل بهتری به 

دست بیاورید و روزی فرد ثروتمندی شوید.
را  اتاق  پنجره ی  استراحت  زمان  در  می توانید 
و  انرژی  با  تا  کنید  استفاده  تازه  هوای  از  کنید.  باز 

طراوت به درس خود ادامه دهید.
درس  جای  به  می دهید  ترجیح  که  کارهایی  به 
خواندن انجام بدهید، زیاد فکر نکنید. شاید تسلیم 

این افکار بشوید و درس را کنار بگذارید.
در زمان درس بسته به برنامه  ی خود در هر ساعت، 
بدون  و  بی وقفه  کنید.  استراحت  دقیقه   15 تا   10

استراحت درس نخوانید.
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