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مــدارس
تیزهوشان





•    آمـوزش آنـالیـن
•    آزمون های آنالین
•    برنامه ریزی فردی

•    مشاوره اولیـا
•    پشتیبانی آنالین

•    مشاوره دانش آموزی
•    آزمون های جامع به همراه تحلیل

ــه  ــرای ورود ب ــژه ب ــی وی ــه آموزش ــک برنام ی

مــــدارس تیـــزهوشــــــان
برای دانش آموزان ششــم 
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اگــر دانش آمــوزی هســتید کــه بــرای ورود بــه مــدارس تیزهوشــان از دو ســال پیــش برنامه ریــزی 
کرده اید، در کالس های مختلف به صورت حضوری و غیرحضوری شرکت کرده اید، نمونه سؤاالت 
مختلفــی را حل  کرده ایــد یــا حتــی چنــد ماهــی اســت کــه بــه فکــر ورود بــه مــدارس تیزهوشــان 
افتاده ایــد بــا هــر توانایــی و اســتعداد و ســابقه قبلــی، دوره طالیــی بعــد از عیــد بــرای ورود بــه 
مــدارس تیزهوشــان فرصــت بســیار مهمــی بــرای موفقیــت شماســت. مؤسســه تام لنــد در ادامه 
خدمــات موفــق خــود در آزمــون ورودی دانشــگاه ها و موفقیت چشــمگیر دانش آمــوزان در کنکور، 
برنامــه ویــژه »دات تام لنــد« را بــرای جمع بنــدی دوره طالیــی ورود بــه مــدارس تیزهوشــان طراحی، 
اجــرا و ارزشــیابی کــرده. دانش آمــوزان می تواننــد بــا ثبت نــام در ایــن برنامــه ویــژه بــر توانمنــدی و 

قابلیــت خــود بــرای ورود بــه مــدارس تیزهوشــان بیفزایند.

بــه منظور آشــنایی با چگونگــی این برنامه 
و آشــنایی با مدارس تیزهوشــان و توانایی 
طراحــی یــک برنامــه فــردی ایــن دفترچــه 
دراختیــار شــما قــرار گرفتــه. پیشــنهاد 
می شــود ایــن دفترچــه را قبــل از آغــاز دوره 

آموزشــی بــه دقــت مطالعــه کنیــد. 
با خواندن این دفترچه:

در بخــش اول ایــن دفترچــه عــاوه    •
بــا  بــا مــدارس تیزهوشــان  برآشــنایی 
مشــاوره های دانش آمــوزی و اولیــا شــما 

را یــاری می کنیــم.       

مقدمه:

•    آمـوزش های آنـالیـن

•    آزمون های آنالین

•    برنامه ریزی فردی

•    مشاوره اولیـا

•    پشتیبانی آنالین

•    مشاوره دانش آموزی

•    آزمون های جامع به همراه تحلیل

 این برنامه از 10 اردیبهشت

  آغاز می شود و تا 25 خرداد 

ماه ادامه خواهد داشت. 
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بهره گیــری  بــا  آموزشــی  برنامــه  ایــن 
ســخت افزاری  ســاخت های  زیــر  از 
و  تام لنــد  مؤسســه  نرم افــزاری  و 
بهره منــدی از اســتادان مجــرب در قالــب 

می شــود: برگــزار  زیــر  خدمــات 

•    در بخــش دوم بــا  برنامــه ویــژه دات تام لنــد  
آشــنا شده.

•    در بخــش ســوم نیــز شــیوه طراحــی یــک برنامــه 
فــردی را یــاد می گیریــد.



والدیــن عزیــز فرزندانتــان برای حرکت در مســیر 
موفقیــت نیــاز دارنــد کــه همراهــی داشــته  
باشــند کــه بتواننــد بــه او تکیــه کننــد. والدیــن 
اغلــب نمی داننــد بــه چــه صــورت و بــه چــه 
ــری  ــوزش و یادگی ــر آم ــد در ام ــق می توانن طری
ــا و  ــاید باره ــد. ش ــک کنن ــان کم ــه فرزندانش ب
بارهــا جملــه  »درس بخــوان« را بــه فرزنــد خــود 
گفتــه و تکــرار کــرده باشــید اما در بیشــتر مواقع 
ایــن شــیوه جوابگــو نبــوده و نتیجــه ی مطلــوب 
ــدان شــما  ــان باشــد فرزن حاصــل نشــده. یادت
ــته  ــما وابس ــه ش ــود ب ــی خ ــی تحصیل در زندگ
ــا در تحصیــل  ــد ت ــد تــاش کنی هســتند و بای
داشــته  موثرتــری  و  فعال تــر  نقــش  آن هــا 
باشــید. ایــن امــر ســبب می شــود تــا یادگیــری 
بــرای آن هــا دلپذیرتــر شــده و اعتمــاد بــه نفــس 

بیشــتری پیــدا کننــد.

آشنــایی با آزمـــون و 
مدارس تیــزهوشـــان

 واقعیــت ایــن اســت کــه شــما فرزنــد خــود را بهتــر از 
هرکــس دیگــری می شناســید پــس بهتریــن فــردی کــه 
می توانــد بــه فرزندتــان کمــک کنــد و همــراه و تشــویق 
کننده او در مســیر تحصیلش باشــد، شــما هســتید. 
بنابراین از شــما می خواهیم تا یار و همراه فرزندانتان 
ــیر  ــر، مس ــا مؤث ــاده ام ــی س ــت نکات ــا رعای ــوده و ب ب
آن هــا را همــوار ســازید. بــه همیــن منظــور بــرای شــما 
توصیه هایــی داریــم کــه بــا اجرایــی کــردن آن ها بتوانید 
کمک رســان و همراهــی توانــا بــرای فرزندانتــان در ایــن 

مســیر باشید.
در ایــن ســن فرزنــد شــما عــاوه بــر تذکــرات مرتبــط بــا 
مســائل درســی بــه هدایــت شــما در ســاخت و تکامــل 

شــخصیت آینــده خــود نیــز نیــاز دارد.
فرزنــد شــما نیازمنــد کســب مهارت هایــی اســت 
ــا چالش هــا و مشــکاتی کــه در زندگــی  ــد ب کــه بتوان
آینــده اش بــا آن هــا مواجــه خواهــد شــد بــه درســتی 

ــد. ــور نمای ــا عب ــرده و از آن ه ــورد ک برخ

  مهـارت هـایی همچـون :

این بخش را اولیا بخوانند:
بخــــــش اول
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•    مهارت اعتماد به نفس : 
اعتمــاد بــه نفــس را می تــوان بــه معنــی خودبــاوری 
ــاوری مناســب،  ــا خودب در نظــر گرفــت. یــک فــرد ب
آمــاده اســت تــا بــا چالش هــای جدیــد روبــه رو 
شــود، فرصت هــا را غنیمــت شــمارد، بــا شــرایط 
دشــوار مقابلــه کنــد و مســئولیت  تصمیمــات خــود 

ــرد. ــر عهــده بگی را در شــرایط نابســاما ن، ب

•    مهارت خودآگـاهـی: 
توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت هر فرد است.

•    مهارت روابط بین فردی: 
مشــارکت و اعتمــاد واقــع بینانــه و همــکاری بــا 
دیگــران کــه موجــب مــی شــود روابــط دوســتانه ای 
را بــا دیگــران ایجــاد کنــد و دوســتی هــای ناســالم را 
خاتمــه دهــد تــا از چنیــن روابطــی آســیب نبینــد.

•   مهارت مدیریت هیجان: 
هــر انســانی در زندگــی خــود بــا هیجانــات گوناگونــی 
از جملــه غــم، خشــم، تــرس، خوشــحالی، لــذت و 
مــوارد دیگــر مواجــه اســت کــه همــه ایــن هیجانــات 
بــر زندگــی او تأثیــر می گــذارد. افــراد دارای ایــن مهــارت 

ــران  ــود و دیگ ــی را در خ ــت و منف ــای مثب هیجان ه
می شناســند و شــناخت و کنتــرل ایــن هیجانــات 

همــان مدیریــت هیجــان اســت.

•    مهارت حل مسئله: 
مســیر زندگــی پــر از مســائل ســاده و پیچیــده 
اســت. بــا کســب ایــن مهــارت، بهتــر می تــوان 
مشــکات و مســائلی را کــه هــر روزه بــا آن هــا روبرو 

می شــویم، از ســر راه زندگــی برداشــت.

•    مهارت تصمیم گیری: 
افــراد بــا آموختــن ایــن مهــارت اهــداف خــود را 
واقــع بینانــه تـــعیین می کننــد و از مـــیان راه 
حــل هــای موجــود بهتریــن راه را انتخــاب می کننــد 
و مســئولیت عواقــب آن را نیــز بــر عهــده می گیرنــد.

•    مهارت تفکر خالق: 
تفکــر یکــی از مهمتریــن مهــارت هــای زندگــی 
قــدرت  همــان  خــاق،  تفکــر  مهــارت  اســت. 
کشــف، نــوآوری و خلــق ایــده ای جدیــد اســت تــا 
در مــوارد گوناگــون بتــوان راهــی جدیــد و موثرتر 
یافــت. افــراد بــا آموختــن تفکــر خــاق، هنــگام 
مواجهــه بــا مشــکات و دشــواری ها احساســات 
منفــی را بــه احساســات مثبــت تبدیــل می کننــد.
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پــس از آموختــن تفکــر خــالق، دیگــر مشــکالت 
ــدام  ــر ک ــه ه ــا نیســتند، بلک زندگــی مزاحــم م
فرصتــی هســتند تــا راه حل هــای جدیــدی 
برایشــان بیابیــم و مشــکالت را بــه گونــه ای حل 
کنیــم کــه کســی تاکنــون این کار را نکرده باشــد.

در بعــد تحصیلــی در برخوردتان با دانش آموزان 
نکاتــی را بایــد رعایــت کنیــد کــه نــه تنهــا باعــث 
بلکــه  نشــود  فرزندتــان  لج بــازی  و  اختــالف 
اشــتیاق و عالقــه او را بــه مطالعــه بیشــتر 
کنــد. بهتریــن راه بــرای درس خــوان شــدن و 
مهم تــر از آن، کتاب خــوان شــدن فرزندانتــان 
ایــن اســت کــه خودتــان هــم کتــاب بخوانیــد. 
اکثــر مطالعــات روانشناســی و حتــی تجربیــات 
فــردی نشــان می دهنــد کــه کــودکان بیشــتر 
از رفتارهــای شــما الگوبــرداری می کننــد تــا از 
حرف هــا و امــر و نهی هــای شــما. حتــی اگــر 
ــی را  ــد کتاب ــتید، می توانی ــه نیس ــل مطالع اه
در دســت بگیریــد و تظاهــر بــه مطالعــه کنیــد. 
ایــن کار بــه ویــژه بــرای کودکان پیش دبســتانی 

بســیار اثرگــذار اســت.
بــه هیــچ عنــوان نکات مربوط به مســائل درســی 
فرزندتان را به طور مســتقیم به او تذکر ندهید. 
اگــر هــر مشــکلی وجــود دارد ســعی کنیــد آن را 
بــدون در جریــان قــرار گرفتن فرزندتــان به اطالع 
مشــاور یــا معلــم رســانده و از آن هــا بخواهیــد تا 

ایــن موضــوع را مطــرح کنند.
ــرای کســب  ــا ب ــر روی بچه ه ــه جــای فشــار ب ب
نمرات بهتر، آنها را به کوشــش بیشــتر تشــویق 
کنیــد: »پســرم! دختــرم! همیــن انــدازه کــه مــی 
بینــم تــالش می کنــی برایــم ارزشــمند اســت. تو 
تالشــت را بکــن، بعــد از آن دیگــر مهــم نیســت 
چــه نمــره ای مــی گیــری« فرزنــد شــما نبایــد 
احســاس کند دوســت داشــته شــدنش، تابعی 

از نمراتــی اســت کــه در مدرســه می گیــرد.
مــدارای  فرزندانتــان  بــا  امتحانــات  ایــام  در 
ــان  ــد فرزندت ــر دیدی ــی اگ ــد. حت ــتری کنی بیش
پرخاشــگر شــده، آن را بــه حســاب بی ادبــی او 
نگذاریــد و بدانیــد رفتارهایــی از ایــن دســت به 
دلیــل فشــار ناشــی از امتحانــات اســت. پــس 

کمــی بیشــتر بــا آن هــا مــدارا کنیــد.
بچــه هــا را هرگــز بــا دیگــران مقایســه نکنیــد. 

ایــن کار بــه مثابــه تزریق ســم در روح آن هاســت. 
بــه جــای ایــن کار، ســعی کنیــد شــرایط فعلــی 
ــه  ــته اش مقایس ــرایط گذش ــا ش ــان را ب فرزندت
ــری  ــالش کمت ــل، ت ــه قب ــبت ب ــو نس ــد: »ت کنی

داشــتی، یــا بیشــتر تــالش کــردی.«
ســعی  »دات تام لنــد«  مشــاوره  در جلســات 
می کنیــم تــا بــه زبانــی ســاده و قابــل فهــم 
اصــول برنامــه ریــزی، نــکات آموزشــی، مطالــب 
علمــی و داســتان هایی آموزنــده کــه راه گشــای 
ــار  ــه مــرور در اختی مســیر زندگــی هســتند را ب
ــزی  ــار برنامه ری ــا در کن ــم ت ــان قراردهی فرزندانت
درســی بــه رشــد شــخصیت آن ها نیــز بپردازیم. 
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حالــت  امیــدوارم  خوبــم!  دوســت  ســالم 
باشــه. خــوب 

قبــل از هــر صحبتــی میخــوام 
ــرای  ــم: ب ــوال بپرس ــه س ازت ی

چــی اینجایــی؟
می دونــی، قبــل از اینکه باهم شــروع کنیم و مســیر 
لذت بخــش موفقیــت رو بــا هــم جلــو بریــم، نیــازه 

کــه جــواب ایــن ســؤال رو پیــدا کنیــم :

هدفــت چیــه؟ چــه چیــزی بــرات مهمــه ؟ 
چــرا اینجایــی؟ می خــوای چــه کاره بشــی؟

مثــال تصــور کــن االن 25 ســاله هســتی. 
کجایــی؟ چــه کار می کنــی؟ بــه کجــا میری؟ 

از وضعیتــت راضــی هســتی؟
بــرای اینکــه بتونــی روز بــه روز بــا انگیــزه و 
انــرژی تــالش کنی نیــازه که بدونــی هدفت 

چیــه. بدونــی بــرای چــی تــالش می کنــی!

ــرای  ــن راه حــل ب نوشــتن اهــداف بهتری
یــک شــروع خوبــه. ایــن کار ذهنــت رو روشــن تــر 
می کنــه و بــا یــه ذهــن روشــن، راحت تــر می تونــی 
تصمیــم بگیــری، هــدف گذاری کنی و برای رســیدن 

بــه اهدافــت تــاش کنــی.

ــه  ــه ک ــده باش ــوال ش ــت س ــاید واس ــب، ش خ

نقــش مــا تــو ایــن مســیر چیــه؟ 
چجــوری قــراره بهــت کمــک کنیــم تــو ایــن مســیر 
بهتــر حرکــت کنــی؟ اصــا مشــاوره بــه چــه دردی 

می خــوره؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ها، بهتــره 
مشــاوره،  قســمت  مهم تریــن  بــا 

و این بخش برای دانش آموزان:

یعنــی برنامه ریــزی و توضیــح فوایــد 
اون شــروع کنیــم!

ارزش تریــن  بــا  زمــان  کــه  می دونیــم  هممــون 
ــه  ــث نمی شــه ک ــزی باع ــت. برنامه ری ــی ماس دارای
زمــان تــو افزایــش پیــدا کنــه، ولــی بهــت کمــک 
ــار  ــی کــه در اختی ــی از همیــن زمان ــه کــه بتون می کن
ــی بهــت  ــی. یعن داری بیشــترین اســتفاده رو بکن
کمــک می کنــه بتونــی از ایــن دارایــی ارزشــمندی کــه 

داری، نهایــت اســتفاده رو ببــری.

نیــازه کــه بدونــی، برنامــه ای کــه مکتــوب 
نباشه نمی تونه هیچ کمکی به ما بکنه. 
بنابرایــن اولیــن کار اینــه کــه برنامــه رو از ذهنمــون 
بگیریــم و بیاریمــش روی کاغــذ. یکــی از عواملــی کــه 
باعــث افزایــش تــاش و تعهــد نســبت بــه برنامــه 
می شــه، »یادداشــت کــردن« کارهاییــه کــه در هر روز 
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بایــد انجــام بدیــم. بیشــتر ما عــادت داریم کــه هر روز 
تکالیــف فــردا رو انجــام بدیــم، امــا بایــد بدونــی کــه 
بهتــره هــر روز در ابتــدا مــرور دروســی رو انجــام بدیــم 
کــه همــون روز توســط معلــم تدریــس شــدن. پــس 
وقتــی از مدرســه بــه خونــه برمــی گــردی، قبــل از 
ــت  ــون روز واس ــه هم ــی ک ــد دروس ــرکاری، بای ه
تدریــس شــدن رو مــرور کنــی و تکالیــف مربــوط 
بــه اون هــا رو انجــام بــدی و بعــد از انجــام ایــن 
ــوای  ــا و محت ــف، آزمون ه ــه دروس، تکالی کار، ب

فــردا بپــردازی. 

عــاوه بــر ایــن ســعی کــن در زمان های خالــی برنامت 
ــرای درس هایــی کــه در اون هــا ضعــف داری زمــان  ب
بــذاری تــا بتونــی بــا تکــرار و تمریــن، ضعــف خــودت 

رو از بیــن ببــری. 

حتــی می تونــی بعد از انجــام دقیق 
برنامــه، به خــودت جایزه هــم بدی!

بــا توجــه بــه اینکــه در برنامه ریــزی یــک ســری اصول و 
نــکات بایــد رعایــت بشــن، ما اینجاییــم که ایــن کار رو 
بــه دقیق تریــن شــل ممکــن واســه تــو انجــام بدیــم 
تــا نیــازی نباشــه خــودت وارد مســیر پــر پیــچ و خــم 
و حتــی شــاید بــدون نتیجــه ی آزمــون و خطــا بشــی. 

ــق  ــزی دقی ــه برنامه ری ــرات ی ــا ب م
ــر  ــر روز و ه ــی ه ــه بدون ــم ک انجــام می دی
ــی رو از چــه  ــد چــه درســی رو چــه فصل ســاعت بای
ــا تــو دیگــه نگــران برنامــه نباشــی  کتابــی بخونــی ت
و بــا خیــال راحــت، همــه ی توجهــت رو بــذاری روی 

ــدن. ــه و درس خون مطالع

از طرفــی همونطــور کــه هــم مــن می دونــم و هــم تــو، 

مــا خیلــی وقتــا تــو زندگیمــون بــرای کارای مختلــف 

پایبنــد  بهــش  امــا  می کنیــم،  برنامه ریــزی 
نیســتیم و بعــد از یکــی دو روز کنــار می ذاریمش. 
ایــن تجربــه، نشــون مــی ده کــه بــرای افزایــش تعهــد 
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نسبت به برنامه، نیازه شخص دیگری حضور داشته 
باشــه تــا یــه نظــارت دقیــق روی اجــرای برنامه توســط 
ما داشــته باشــه. ما به این نیاز هم توجه کردیم و با 
تعریــف آیتمــی تحــت عنــوان 
SMS گــزارش کار، چنیــن نقشــی رو 

واســت ایفــا می کنیــم.

در کنار برنامه ریزی، ما در جلســات مشــاوره مون 
تمــوم ابزارهــای مــورد نیــاز بــرای یــک مطالعــه 
ــرار  ــارت ق ــا کیفیــت و لذت بخــش رو در اختی ب
ــر،  ــدن مؤثرت ــا درس خون ــی ب ــا بتون ــم ت می دی
در زمــان کمــی نتایــج فوق العــاده ای بگیــری. 
ابزارهــای مختلفــی مثــل مقدمــات مطالعــه، 
روش هــای مطالعه دروس مختلــف، اصول 
دقــت بــرای رهایــی از بی دقتی هــای ســر 
جلســه ی امتحــان، تکنیک هــای افزایــش 
تمرکــز بــرای بــاال بــردن کیفیــت مطالعــه، 
زمان هــای مناســب خــواب و اســتراحت، 
امتحانــات،  بــرای  آمادگــی  چگونگــی 
راهکارهــای مدیریــت آزمــون، جمع بنــدی و 
ــون ورودی تیزهوشــان و  ــرای آزم آمادگــی ب

ــی و ... ــه دولت ــدارس نمون م

شــرکت در جلسات مشــاوره بهت 
کمــک می کنــه تا نظم و پیشــروی 
طبق برنامه رو تمرین و در نهایت 

بهشــون عادت کنی. 
یــاد می گیــری که چطور درس بخونــی و از درس 
خونــدن لــذت ببــری. کمکــت می کنیــم کــه بهتــر 
خــودت رو بشناســی تــا بــا شــناخت صحیــح از 
خــودت، مســیر درســت رو انتخــاب کنــی و بــه 
اهــداف و آرزوهــات برســی. پــس معطــل نکن و 
جلســات مشــاورت رو هرچــه زودتــر شــروع کــن. 

مــا تــا آخــر ایــن مســیر کنــارت هســتیم.
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داســتان مــدارس تیزهوشــان از اینجــا شــروع شــد. داســتان مــدارس تیزهوشــان از 
اینجــا شــروع شــد. در ســال 1355 دو مرکــز آمــوزش موســوم بــه تیزهوشــان توســط 

دکتــر برومنــد و زیــر نظــر کارشناســان آموزشــی آمریکایــی پایه گــذاری شــد. 
بعــد از انقــاب تــا ســال 1366 ایــن دو مرکــز زیــر نظــر دفتــر کــودکان اســتثنایی فّعــال 
بودنــد، اّمــا در ســال 1366 اساســنامه ســمپاد تصویــب شــد و ایــن ســازمان تحــت نــام 
ــرورش پیوســت و جایگاهــی  ــه آمــوزش و پ ــوز ب ــز و 802 دانش آم ــا 2 مرک ســمپاد ب
متســحکم  یافــت. مدرســه پســرانه تهــران بــه نام عالمه حلــی و مدرســه دخترانه تهران 

بــه نــام فرزانــگان نامیــده شــد. 
فارغ التحصیــان ســمپاد عمدتــاً در دانشــگاه های برتــر قبــول می شــوند. بخــش مهمی 
از این دانش آموزان در دانشــگاه های واقع در تهران و در رشــته های مهندســی،  پزشــکی 
و... پذیرفته می شــوند. ســمپاد تا چند ســال پیش صرفاً در رشــته های ریاضی-فیزیک 

و علــوم تجربــی آمــوزش مــی داد اما اخیراً در تمام رشــته های تحصیلی پذیــرش دارد.

بــا مـدارس تیزهوشــان آشنـــا شویــم:



   

اکنــون معاونــت پــرورش اســتعدادهای درخشــان )ســمپاد( یکــی از معاونت هــای مرکز 
ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان و دانش پژوهــان جــوان اســت. قبــالً ایــن نهــاد 
، ســازمان ملــی اســتعدادهای درخشــان نــام داشــت کــه بــه اختصــار ســمپاد نامیــده 
می شــد. ایــن معاونــت نهــادی اســت کــه بــر امــور تحصیلــی دانش آمــوزان مســتعد بــا 
بهــره هوشــی بــاال نظــارت می کنــد. اما در زبــان عمومی و بیــن دانش آموزان به مؤسســه 
تیزهوشــان معــروف اســت. ایــن ســازمان دارای مدرســه های متوســطه دوره اول و دوم 
دخترانه و پســرانه در شــهرهای پر جمعیت تر اســت. ســمپاد دانش آموزان خود را در دو 
مقطــع متوســطه اول و دوم از طریــق آزمون هــای سراســری کــه عمدتاً مبتنی بــر ارزیابی 
هــوش، دانــش ریاضیــات و علوم اســت. انتخاب می کنــد. در متوســطه دوره دوم عالوه 
بــر دروســی کــه در بــاال ذکــر شــد درس هــای ادبیــات، معــارف و مطالعــات اجتماعــی نیــز 

مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد.

متوسطه اول

متوسطه اول

جمع

42233

70273

112506

%1.28

%2.68

23

21.2

تراکم کالسدرصد پوششجمعیت دانش آموزانمقطع
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با زمــان و شیــوه ثبت نــام، و چگونگی  
برگــزارى آزمون ها آشنا شویم

دفترچــه راهنمــای ثبت نــام و شــرکت در آزمون هــای ورودی، از طریــق 

ــار  ــه نشــانی azmoon.medu.ir در اختی ــبت نام ب ســامانه ثـ

ــرد.   ــرار می گی ــان ق داوطلب

ثبــت نــام داوطلبــان آزمــون ورودی پایــه هفتــم و آزمــون ورودی 

تکمیــل ظرفیــت پایــه دهــم از روز ســه شــنبه 1401/01/16 تــا 

روز پنــج شــنبه 1401/01/25 از طریــق ســامانه ثبــت نــام بــه 
نشــانی azmoon.medu.ir انجــام مــی شــود.

تمامــی فرآینــد ثبت نــام بــه صــورت اینترنتــی توســط داوطلبــان 
انجــام خواهــد شــد و مــدارس محــل تحصیــل داوطلبــان ملــزم بــه 

ــوزان هســتند. ــه دانش آم ــگام ب ــز هم ــه رم ارائ

از تاریــخ برگــزاری  کارت ورود بــه جلســه، پنــج روز قبــل 
تــا روز برگــزاری آزمــون از طریــق ســامانه ثبــت نــام بــه نشــانی 

azmoon.medu.ir در اختیــار داوطلبــان قــرار مــی گیــرد.

آزمون ورودی پایه هفتـــم، رأس ســاعت ۹ صبح روز 
پنــج شــنبه مــورخ 1401/03/26 و آزمــون تکمیــل ظرفیــت 
پایــه دهــم، رأس ســاعت ۹ صبــح روز جمعــه مــورخ 

1401/03/27 برگــزار مــی شــود.
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محتواي آزمون ورودي پایه هفتم
طراحی سؤاالت آزمون به شیوۀ چهارگزینه اى و با هدف سنجش هوش، 

استعداد و خاقیت انجام می شود.
1-     این آزمون مشتمل بر دو دفترچه است.

2-  دفترچه  شماره 1 از سه بخش تشکیل شده است. که هر بخش شامل 20 
سؤال است و در مجموع 60 سؤال در آن قرار دارد.

3-   در دفترچه شماره 1 زمان اختصاص یافته برای هر بخش 20 دقیقه و برای 
لک دفترچه، 60 دقیقه در نظر گرفته شده است .

4-   دفتـرچه دوم شامل 40 سؤال است که زمان پاسخ دهی به آن 20 دقیقه 
است، این بخش سرعت و دقت پاسخ به سؤاالت را مورد بررسی قرار می دهد.

تذکــر1:  بــه ازاى هـــر پاســخ صحیــح، 3 نمــره مثبــت و بــه ازاى هــر پاســخ غلــط، 1 نمــره منفــى بــراى 
داوطلــب در نظــر گرفتــه مى شــود. بــراى ســواالت بــدون پاســخ، نمــره اى منظــور نخواهــد  شــد. 

تذکــر2:   چنانچــه داوطلــب در ســوالى بیــش از یــک گزینــه را عالمــت زده باشــد، 1 نمــره منفى بــراى او 
منظــور خواهد شــد.

تذکر3: ســواالت تیزهوشان ششــم به هفتم آزمون تیزهوشان، سواالت تحلیلی است.
 

•    پذیــرش دانــش آمــوزان شــرکت کننــده در آزمــون ورودى متوســطه  دوره  اول 
ــی دانــش آمــوز و  و دوم اســتعدادهاي درخشــان، فقــط در اولویــت هــاي انتخاب

براســاس رتبــه مبتنــى بــر امتیــاز لک آزمــون ورودى خواهــد بــود.

تذکــر: پذیــرش داوطلبــان دوره دوم متوســطه فقط بر اســاس رشــته انتخابی صــورت می پذیــرد و در 
صــورت عــدم قبولــی در رشــته انتخابــی، امــکان اعــالم قبولی در ســایر رشــته ها وجــود  نــدارد.

•    دفترچــه ســؤاالت و کلیــد تصحیــح آزمــون در اولیــن فرصــت پــس از برگــزارى 
)حداکثــر یــک هفتــۀ کاری(، از ســوى ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای 
مى شــود.  منتشــر   azmoon.medu.ir اینترنتــی  آدرس  در  درخشــان 

دوم  و  اول  دوره  متوســطه  در  شــدگان  پذیرفتــه  اســامى  فهرســت    •
ــه  ــاس www.azmoon.medu.ir دفترچ ــان، براس ــتعدادهاى درخش اس

ــرش  ــت پذی ــا ظرفی راهنمــاى آزمــون ورودى مــدارس اســتعدادهاى درخشــان ب

تعیین شــده بــراى هــر مدرســه در ســامانه بارگــذاری و اعــام مى شــود.
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•    بــراى کلیــه داوطلبانــى کــه در آزمــون پذیرفتــه نشــده انــد، حــدود دو هفتــه پس 
از اعــام نتیجــه آزمــون، کارنامــه عــدم قبولــى شــامل تعــداد پاســخ هــاى صحیــح و 
غلــط، نمــره کســب شــده هــر مــاده درســى، امتیــاز لک آن داوطلــب و امتیــاز آخریــن 

فــرد پذیرفتــه شــده در مــدارس مــورد تقاضــاى او صــادر مــى شــود.

تذکــر: پاســخ گویــی بــه تقاضاهــاي تجدیــد نظــر ، فقــط از طریــق ســامانه مربــوط و در مهلــت 
زمانــی مشــخص شــده امــکان پذیــر اســت و پاســخ گویــی بــه مراجعــات حضــوري ممکن نبــوده و 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 

ــو، هــم  ــو یــا چندقل •    در صــورت شــرکت همزمــان دانــش آمــوزان همــزاد )دوقل
جنــس یــا غیرهــم جنــس( در آزمــون هــاي ورودى مــدارس اســتعدادهاى درخشــان 
و پذیــرش یکــى از آنــان، دیگري/دیگــران بــا شــرایط زیــر مــى تواننــد از تســهیات 
پذیــرش همــزادي )پذیــرش مــازاد بــر ظرفیــت پیــش بینــى شــده( اســتفاده کننــد:

•    بــراى دوقلــوی غیــر هم جنــس، کســب حداقــل هشــتاد درصــد امتیــاز آزمــون 
آخریــن فــرد پذیرفته شــده در هــر یــک از اولویت هــای انتخابــی )در رشــتۀ تحصیلــی 

مــورد تقاضــا( ضــرورى  اســت. 

•    بــراى دو قلوهــای  هــم جنــس، عــاوه بــر یکســان بــودن اولویــت هــاي مــدارس 
انتخابــی و ترتیــب آن هــا، کســب حداقــل هشــتاد درصــد امتیــاز آزمــون آخریــن فرد 
ــی مــورد  پذیرفتــه شــده در هــر یــک از اولویــت هــاي انتخابــی )در رشــته  تحصیل

تقاضــا( ضــرورت دارد.
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برنـامه های آمــوزش 
آنالین بخــشدوم

آشنــــایی با برنـامه دات تام لنــد

دانش آموز عزیز سالم !
برنامــه » دات تام لنــد « مــی خواهد در واپســین فرصت 
هــای باقــی مانــده  تــا آزمون تیزهوشــان، به تو کمک 
کنــد. تــو کــه تــاش هــای بســیاری بــرای موفقیــت در 
ــا » دات  ایــن آزمــون کــرده ایــی و حــاال قــرار اســت ب

تام لنــد « مســیر موفقیــت را شــروع کنــی. 
مــا در تام لنــد در کنــارت هســتیم و در کاس هــای 
کــه  برنامه هایــی  همــه  »دات تام لنــد«  آموزشــی 
ــم.  ــر شــدنت الزم اســت را داری ــه آماده ت ــرای هرچ ب
می خواهــی بدانــی کــه شــرایط و جزئیــات ایــن طــرح 
چیســت؟ همــراه مــا بــاش تــا ســیر تــا پیــاز برنامــه را 

بــرای شــما توضیــح دهیــم.

ــا از 10 اردیبهشــت مــاه  کالس هــای م
1401 تــا 25 خــرداد 1401 شــروع می شــود 
و روزهــای شــنبه، یکشــنبه، ســه  شــنبه، 
چهارشــنبه، پنج شــنبه و جمعه برقراره.

وهــر روز دو زنــگ آموزشــی داریــم و 
اســت. هــرکالس 60 دقیقــه 

ســاعت شــروع کالس هــای مــا هــم از 
ســاعت  16:45 تــا 19 هســت.

جــدول برگــزاری کالس هــا را بــرای شــما آوردیــم 
ــا ســاعت، زمــان و موضــوع مدارس هــا آشــنا  ــا ب ت
شــوید. عــالوه بــر کالس درس آزمون هــای آنالیــن 
کــه مثــل همیشــه کنــار کالس ها هســتند. مشــاوره 
و برنامه ریــزی فــردی بــرای شــما داریــم. همچنیــن، 
بــرای پــدر و مــادر هــم مشــاوره در نظــر گرفتــه شــده 
ــد.  ــک کنن ــو کم ــه ت ــر ب ــیر، بهت ــد در مس ــا بتوانن ت
پشــتوانه آنالیــن هــم در »دات تام لنــد« پیش بینــی 
ــر  ــون پیگی ــا روز آزم ــاز طــرح ت ــا آغ ــی ب شــده؛ یعن
شــرایط درســی و اوضــاع نتایجــت هســتیم تــا هــر 

ــو بدهیــم. ــه ت ــود مشــورت ها را ب جــا الزم ب

پیشــنهاد می کنیــم جــدول برنامــه را از دفترچــه 
جــدا کنیــد و روی میــز یــا روی دیــوار اتــاق 
نصــب کنیــد. و حتمــا عالوه بــر اینکــه یــک کنــج 
یادگیــری آرام و ســاکت در زمــان کالس هــا بــرای 
آزمون هــای  در  کنیــد،  مــی  ایجــاد  خودتــان 
ــاوره های  ــه مش ــد و ب ــرکت کنی ــان کالس ش پای
دانش آمــوزی گــوش کنیــد و از پشــتیبان برنامه 

ــد. ــر کمــک بگیری ــزی بهت ــرای برنامه ری ب
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15
زمان 
برگزاری

نام 
استاد

خانم
محمد حسینی 

خانم
محمد حسینی 

خانم 
محمد حسینی 

هوش 
محاسباتی 

هوش 
محاسباتی 

16:45 
17:45

16:45 
17:45

 18:۰۰
19:۰۰

 20:۰۰
21:3۰

 20:۰۰
21:3۰

 20:۰۰
21:3۰

 20:۰۰
21:3۰

 18:۰۰
19:۰۰

هوش 
محاسباتی 

آقای 
پور مطلب 

آقای 
پور مطلب 

آقای 
پور مطلب 

آقای 
پور مطلب 

خانم 
فصولی 

هوش 
تجسمی 

هوش 
تجسمی 

هوش 
تجسمی 

هوش 
منطقی 

زیست و 
زمین 

آقای 
طباطبایی 

آقای 
طباطبایی 

هوش 
کالمی  

هوش 
کالمی  

آقای 
طاری 

آقای 
طاری 

ریاضی ریاضی

وبیـنــار  
خانواده 

وبیـنــار  
خانواده 

وبیـنــار  
خانواده 

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام
 درس

شنبــه 10 
اردیبهشت

یکشنبه 11 
اردیبهشت

دوشنبه 12 
اردیبهشت

سه شنبه ۱3 
اردیبـهشت

چهارشنبه ۱4 
اردیبهشت

پنجشنبه ۱5 
اردیبهشت

جمعـه۱6 
اردیبهشت

برنامه کالس های آمادگی آزمون تیزهوشان  پایه ششم    _  موسسه آموزشی تام لند  1401

زمان 
برگزاری

زمان 
برگزاری

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام
 درس

نام
 درس

شنبه  17 
اردیبهشت

شنبه  24 
اردیبهشت

یکشنبه 18 
اردیبهشت

یکشنبه 25
اردیبهشت

دوشنبه 19 
اردیبهشت

دوشنبه 26  
اردیبهشت

سه شنبه 20 
اردیبهشت

سه شنبه 27
اردیبهشت

چهارشنبه 21 
اردیبهشت

چهارشنبه 28 
اردیبهشت

پنجشنبه 22 
اردیبهشت

پنجشنبه 29 
اردیبهشت

جمعه 23 
اردیبهشت

جمعه 30 
اردیبهشت

آقای 
پور مطلب 

آقای 
پور مطلب 

آقای 
پور مطلب 

هوش 
تجسمی 

هوش 
تجسمی 

هوش 
تجسمی 

آقای 
طباطبایی 

هوش 
کالمی  

خانم
محمد حسینی 

خانم
محمد حسینی 

خانم
محمد حسینی 

هوش 
محاسباتی 

هوش 
محاسباتی 

هوش 
محاسباتی 

آقای 
پور مطلب 

آقای 
پور مطلب 

هوش 
منطقی 

هوش 
منطقی 

آقای 
پور مطلب 

آقای 
پور مطلب 

هوش 
تجسمی 

هوش 
تجسمی 

آقای 
طباطبایی 

آقای 
طباطبایی 

هوش 
کالمی  

هوش 
کالمی  

خانم 
محمد حسینی 

خانم 
محمد حسینی 

هوش 
محاسباتی 

هوش 
محاسباتی 

هوش 
کالمی  

آقای 
طباطبایی 

آقای 
حسینیان

آقای 
حسینیان

فیزیک  

شیمی آقای فیزیک  
طاری 

ریاضی آقای 
طباطبایی 

هوش 
کالمی  

برنامه کالس های مهارتی  آزمون تیزهوشان  پایه ششم  - موسسه تام لند  1401

زمان 
برگزاری

پنج شنبه 19 
خــرداد

جمعه 20
خــرداد

 شنبه 21 
خــرداد

یکشنبه 22
خــرداد

دوشنبه 23 
خــرداد

سه شنبه 24 
خــرداد

چهارشنبه 25 
خــرداد

آقای 
پور مطلب 

هوش 
تجسمی 

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
استاد

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام 
درس

نام
 درس

خانم
محمد حسینی 

خانم
محمد حسینی 

خانم
محمد حسینی 

هوش 
محاسباتی 

هوش 
محاسباتی 

هوش 
محاسباتی 

آقای 
طباطبایی 

هوش 
کالمی  

زیست و 
زمین 

مشاوره  

آقای 
پور مطلب 

هوش 
تجسمی 

آقای 
طاری 

آقای 
طاری 

ریاضی

ریاضی

آقای 
حسینیان

آقای فیزیک
پور مطلب 

هوش 
تجسمی 

آقای 
طباطبایی 

آقای 
طباطبایی 

هوش 
کالمی  

هوش 
کالمی  

16:45
17:45

16:45
17:45

 18:۰۰ 
19:۰۰

 18:۰۰ 
19:۰۰

خانم 
فصولی 

آقای 
طاری 

آقای 
طاری 

ریاضی

ریاضی

خانم 
فصولی 

خانم 
فصولی 

زیست و 
زمین 



چگونـه بــرای خود برنـامه ریزی کنیـم؟

در ایــن بخــش شــما مــی توانید با ســه 
جدول 

 A    برنــامه ســازی
 B    برنــامه ریــزی

 C    ارزیــابــی

بــرای خــود یک برنامه فردی بســازید. شــما می توانید 
بــا توجــه بــه جدول هــای پــر شــده و نیمه ســاخته و 
تکثیــر 5 صفحــه از هرکــدام از جدول ها برای 5 هفته 

آموزشــی بعــد از عیــد برنامه ریــزی کنید.

ــراه  ــه هم ــزی را ب ــن برنامه ری ــم ای ــنهاد می کنی پیش
اولیــا یــا بــرادر و خواهــر بزرگترتــان انجــام دهیــد. تــا 
آن هــا هــم شــما را در برنامه ریــزی کمــک کننــد و هــم 

ناظــر برنامــه شــما باشــند.
شــما می توانیــد بــا توجــه بــه برنامــه آموزشــی تام لنــد 
کــه در ایــن دفترچــه آمــده اســت جدول برنامه ســازی 

یعنــی جــدول A پرکنیــد. و بعــد از پرکــردن هــر هفته 
آن را متناســب بــا توانمنــدی و اوقــات خالــی بــرای 
خــود برنامه ریــزی کنیــد. یعنــی محتــوای انتخابــی 
ــل  ــد از تکمی ــد و بع ــان بریزی ــود را در ظــرف زم خ
هــر  هفتــه جــدول B، پــس از پایــان هر هفتــه میزان 
ــی  ــورد ارزیاب ــدول C م ــود را در ج ــدن خ درس خوان

قراردهید.

ایــن ســه جــدول بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد کــه  
تجربــه خوبــی داشــته باشــید و بعــد از آنکــه وارد 
مدرســه تیزهوشــان شــدید برنامــه درســی تان در 

ــد. ــن ســه جــدول پیــش ببری ــق ای مدرســه را طب
پیشــنهاد می کنیم حتمــا توضیحات مــا را در بخش 
ــد. و بعــد از آنکــه  پاییــن هــر جــدول مطالعــه کنی
جدول خالی را تکثیر کردید. در قســمت توضیحات 
شــما قــول و قرارهــای خــود را بــا پــدر و مــادر یــا 
ــات  ــمت توضیح ــان را در قس ــر بزرگت ــرادر و خواه ب
بنویســید. و زیــر آن را امضــا کنیــد بــا این قــول و قرار 
هفتگــی ســراغ اجــرای برنامــه بروید مطمئن باشــید 

در دات تام لنــد می توانیــد از رقبــا جلــو بیوفتیــد.

بخــشسوم
برنـــامه فــردی دات تام لنــد

16



17

اینم نقشــه ی راه، برای تویی که 
می خوای متفــــاوت رشــد کنــی!

انتخــــاب بـهتــریـن مسیـــــر

دات تام لند



جدولA :  با این جدول برای خود برنامه بسازید

نمونه پرشده:      

نام:                                                     هفته اول                                                     

تاریخ:1401/2/10 تــــــا   1401/2/16

توضیحات:
بــا توجــه بــه ایــن جــدول بــرای خــود مشــخص کنیــد بــرای 10 موضــوع آزمــون مــدارس تیزهوشــان چقــدر 
کاس آموزشــی شــرکت خواهیــد کــرد. عــاوه بــر کاس چقــدر خودتــان مطالعــات فــردی خواهیــد داشــت و 
چقــدر بــه منظــور مهــارت در جلســه آزمــون تســت خواهیــد زد. ایــن برنامه را بــرای یک هفته تخمین بزنید. 

بــرای نمونــه یــک هفتــه  پــر شــده را بــرای شــما پــر کردیــم تــا بتوانیــد بــر هرهفتــه برنامه ســازی کنیــد.

1. در ایــن ســتون بــا توجــه بــه جــدول برنامه هــای آموزشــی تام لنــد یــا معلــم خصوصــی ســاعت آموزشــی 

هفته تــان را مشــخص کنیــد.

2. در این ستون غیر از کالس آموزشی ساعت مطالعه فردی خود را مشخص کنید.

3. در این ستون میزان تستی را که خواهید زد را همراه با منبع یا کتاب مربوطه مشخص کنید.

1

2

3

4

5

6

هوش عددی و محاسباتی

هوش تجسمی 

هوش منطقی،
دقت و سرعت

هوش کالمی

ریاضیــات

علوم تجربی

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

3 ساعت

3 ساعت

3 ساعت

5ساعت

5ساعت

5ساعت

20 تست

20 تست

20 تست

30 تست

30 تست

30 تست

1-پیش بینی زمان نام درسرديف
آموزش 

3-پیشبینی تعداد 2-مطالعه فردی
تست
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1

2

3

4

5

6

هوش عددی و محاسباتی

هوش تجسمی 

هوش منطقی،
دقت و سرعت

هوش کالمی

ریاضیــات

علوم تجربی

1-پیش بینی زمان نام درسرديف
آموزش 

3-پیشبینی تعداد 2-مطالعه فردی
تست

نمونه خالی جدول A  برای شما:

نام :                                                     هفته :                                                     

تاریخ :

توضیحات شما:
................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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جدول B : برنامه خود را در ظرف زمان بریزید

ساعت 
مطالعه

شنبه
2/10

يكشنبه
2/11

دوشنبه
2/12

سه شنبه
2/13

چهارشنبه
2/14

پنجشنبه
2/15

جمعه
2/16

8 - 10

10 - 12

12 - 14

14 - 16

16 - 18 

18 - 20

20 - 22

22 - 24 

تعطیالت

تعطیالت

ناهار

تعطیالت

تعطیالت

 کالس های
تـام لنـد

تعطیالت

خواب

مدرسه

مدرسه

ناهار/
استراحت

ریاضی

 هوش
محاسباتی

 کالس های
تـام لنـد

شام/کالس

خواب

مدرسه

مدرسه

ناهار/
استراحت

علوم

 هوش
تجسمی

 کالس های
تـام لنـد

شام/کالس

خواب

مدرسه

مدرسه

ناهار/
استراحت

ریاضی

هوش کالمی

 کالس های
تـام لنـد

شام/کالس

خواب

مدرسه

مدرسه

ناهار/
استراحت

ریاضی

ریاضی

 کالس های
تـام لنـد

شام/کالس

خواب

علوم

ریاضی

ناهار/
استراحت

علوم

علوم

 کالس های
تـام لنـد

شام/کالس

خواب

استراحت

استراحت

ناهار/
استراحت

علوم

هوش منطقی

 کالس های
تـام لنـد

شام/کالس

خواب

توضیحات:
بعــد از اینکــه جــدول A یعنــی جــدول برنامه ســازی خودتــان را پــر کردیــد پیشــنهاد می کنــم جــدول B را 
پرکنیــد. شــیوه پــر کــردن هــم بــه ایــن شــل اســت کــه اول ســاعاتی را کــه نمی توانیــد درس بخوانیــد را با 
رنــگ قرمــز مشــخص کنیــد تــا ســاعت مطالعــه مفیــد شــما مشــخص شــود و بعــد متناســب بــا جــدول 
A بــرای خودتــان ســاعت مطالعــه و آمــوزش را مشــخص کنیــد. یــک نمونــه  پــر شــده آمــاده کردیــم تــا 

بــا شــیوه پــر کــردن ایــن جــدول آشــنا بشــوید.

20

نمونه پرشده:      

نام:                                                     هفته اول                                                     

تاریخ:1401/2/10 تــــــا   1401/2/16
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نمونه خالی جدول B برای شما:

نام :                                                     هفته :                                                     

تاریخ :

ساعت 
مطالعه

جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهيكشنبهشنبه

8 - 10

10 - 12

12 - 14

14 - 16

16 - 18 

18 - 20

20 - 22

22 - 24 

توضیحات شما:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................



جدول C: با این جدول برنامه خود را ارزیابی کنید

نمونه پرشده:      

نام:                                                     هفته اول                                                     

تاریخ:1401/2/10 تــــــا   1401/2/16

هوش عددی و محاسباتی

هوش تجسمی

هوش منطقی،
دقت وسرعت

هوش کالمی

ریاضیات

علوم تجربی

%45

%55

%70

%30

%80

%70

2ساعت

1ساعت

1ساعت

2ساعت

3ساعت

3ساعت

خوب

خوب

ضعیف

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

%30

%65

%40

رضایتمندیمطالعه فردینمره آزموننام درس خودارزیابی 
)تست فردی(

شرکت در 
کالس های تام لند

توضیحات:
حــاال بــا توجــه بــه جــدول A  وB  مــی توانیــد آخــر هــر هفتــه خودتــان را ارزیابــی کنیــد و  ببینیــد چقــدر در 

انجــام برنامه تــان موفق هســتید.
1. در ستون اول میزان مشارکت در کالس های تام لند را عالمت  بزنید.

2.در ستون دوم درصد آزمون بعد از کالس تام لند را که معلم برگزار می کند را بنویسید.
3.در ســوم میــزان مطالعه  تــان را بــا توجــه بــه ســاعتی کــه پیش بینــی کــرده بودیــد بنویســید و ببنیــد 

چقــدر از ســاعت پیش بینــی شــده خــود را مطالعــه کردیــد.
4.در صورتــی کــه بعــد از مطالعــه دروس خودارزیابــی و انجــام تســت داشــتید میــزان درصــد تســت 

خــود را در ایــن ســتون بنویســید.
5. و در پایــان بــا ســه عنــوان خیلــی خــوب، خــوب و ضعیــف کار خــود را ارزیابــی کنیــد و در پایــان هفتــه 

بعــد را شــروع کنیــد.
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هوش عددی و محاسباتی

هوش تجسمی

هوش منطقی،
دقت وسرعت

هوش کالمی

ریاضیات

علوم تجربی

رضایتمندیمطالعه فردینمره آزموننام درس خودارزیابی 
)تست فردی(

شرکت در 
کالس های تام لند

23

نمونه خالی جدول C برای شما:

نام :                                                     هفته :                                                     

تاریخ :

توضیحات شما:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................



www. tam land . i r
tamland.middle.school
۰ ۲ ۱  ۹ ۱ ۳ ۰ ۰ ۵ ۲ ۰
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