
 بسمه تعالی

اول دفتر به نام ایزد دانا            صانع پروردگار حیّ 

 توانا

 

رانش به ما این امکان را کي عنایت و فضل بيحمد و سپاس مخصوص خالق داناست که در سایه

آموزان ایران داد تا در مسیري گام برداریم که آن مسیر در جهت باال بردن سطح علمي  دانش

 زمین باشد.

هاي مدارس برتر، نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان همه ساله آموزان در آزمونشرکت دانش

 ست.اي درخشان براي ایراني آباد ایک خیزش علمي به سوي آینده

ي استعدادهاي درخشان همه ساله مورد تاکید است، درک و فهم خالقانه هايچه در آزمونآن

ي استدالل منطقي و استنتاج منظم مسایل همراه با آموزان از مسایل درسي است، لذا قوهدانش

 آموزان مورد توجه است.  نظم دقیق فکري دانش

هاي مفهومي جامع گامي در جهت ارتقاي محفوظات ذهني است. براي رسیدن به بررسي تست

هاي این سطح از یادگیري، ابتدا باید کتاب درسي را خوب و دقیق یاد گرفت و سپس با حل تست

متنوع، یادگیري خود را بهبود بخشید. در ادامه باید به جمع بندي مفاهیم یادگرفته شده 

 پرداخت. 

سؤال 20ي آزمون جامع مفهومي است که هر آزمون دربرگیرنده 10ي حاضر شامل همجموع

 سؤال از استعداد تحلیلي است. 5سؤال فارسي و  10سؤال علوم، 20ریاضي،

هاي مورد نظر استفاده ها، جهت آمادگي در آزمونبندي آموختهتوان براي جمعاز این کتاب مي

 کرد.
 اب، نكات زير را به خاطر بسپاريد:ي بهتر از اين كتبراي استفاده

ها در شرايطي مشابه يك آزمون واقعي پاسخ دهيد. سعي كنيد پشت ميز بنشيند و در يك مرحله به هر يك از آزمون -

 به تمام سؤاالت يك آزمون پاسخ دهيد.

خود را طوري تنظيم  باشد. پس وقتدقيقه مي 80سؤال،  55گويي به تمام اين سؤال دارد. زمان پاسخ 55هر آزمون  -

 تري پاسخ دهيد.هاي بيشتوانيد به سؤالجا كه ميدقيقه تا آن 80كنيد كه در 

ايد را ايد، يا پاسخ اشتباه دادههايي كه جواب ندادهپس از اتمام وقت آزمون، پاسخ نامه را كنترل كنيد و پاسخ سؤال -

 ها را نيز ياد بگيريد.به دقت بخوانيد تا آن

 

آموزان عزیز و اولیاي گرامي و معلمین ارجمند ي شما دانشکه این کتاب مورد استفاده امید است

 قرار گیرد.

 منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

 با تشکر                                                                 

 مؤلفان                                                                                                       
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