
 

  :با پدرها و مادرهاسخني 
و درك اين مطلب كه در آزمون  1393ي كيفيت و نوع سؤاالت رياضي تيزهوشان از سال  ه به تغيير رويهبا توج

ي  ورودي تيزهوشان مقطع هفتم، سؤاالت رياضي كامالً مفهومي شده است، اين نياز احساس شد كه بايد شيوه
  .آموزشي براي موفقيت در آزمون تيزهوشان تغيير يابد )ابعمن(هاي آموزان دبستان و سرفصل آموزش دانش

از . گرفـت  طراحي سواالت تيزهوشان در مراكز هر استان به صورت جداگانه صورت مـي  1393تا قبل از سال 
درخشان و دانش  هايمركز ملي پرورش استعداد، در تيزهوشان به صورت متمركزطراحي سواالت  1393سال 

  .گيرد ركننده المپيادهاي مختلف در ايران است، صورت ميبرگزا پژوهان جوان كه
. است نزديك شده المپيادسؤاالت به ) 95و  94 ، 93(سال اخير  سهسؤاالت تيزهوشان  به همين دليل در واقع
صورت فعال وجود داشته  به جهاندر كشورهاي مختلف ميالدي  2000  لمپياد در مقطع دبستان از سالآموزش ا

هاي اخير منابع ارزشمند و مفيدي در بحث المپياد دبستان گردآوري شده است كه در  ن در طي سالاست، بنابراي
  .شود حال حاضر در منابع داخلي ما اين كمبود احساس مي

مختلف حل مسائل المپياد  هاي با شيوهآموزان  بايد در ابتدا دانش) تيزهوشان( براي آموزش حل مسائل المپياد
آموزان انتقال داد كه به كمك  به دانش هاي بسياري تواناييهاي مختلف،  با آموزش تكنيك توان مي. شوندآشنا 

  . تر شود ها راحت براي آن المپياد ها حل سؤاالت اين توانايي
 ،در متن سؤال) درنگاه اول( كه در اكثر سؤاالتاز كتاب درسي  المپياد تيزهوشان و مباحث جدا از خارج بودن

باز هم  ،آموزان خواهد شد گمراهي دانش كه باعثكلمات ناآشناي زياد و يا توضيح كم وجود دارد براي مثال 
تا با سبك  )حل مساله مهارت( حل كنند بايد سؤاالت متنوع زياديآموزان عزيز  دانش ها مسئله  براي حل اين

  .تري كسب كنند سؤاالت آشنا شوند و تسلط بيش
حل سؤاالت  مبناي ،آموزان دانشالعات و دانش رياضي كتاب درسي اطچند هر فراموش نكنيد كه  پاياندر 

هاي حل مسائل  ها و مهارت براي موفقيت در اين آزمون بايد توانايي. است، اما كافي نيست) المپياد(تيزهوشان 
ث دهي مطالب و مباح بندي و سازمان طبقه، تفكر منطقياستدالل، تحليل، ريشه يابي، خالقيت، (مپياد ال

ي درست سؤاالت  را با مطالعه...) هندسه فضايي و  مسائل مربوط به اكتسابي مانند يها ، دقت، تواناييگوناگون
  .دادهاي خود را با آموزش هاي هدفمند و مناسب افزايش  قابليتپس بايد  .دست آورد مختلف المپياد به

سائل رياضي ، آشنايي با م)تيزهوشان( پس فراموش نكنيد، بهترين راه براي موفقيت در درس رياضي
آموزان تالش  بنابراين الزم است دانش. باشد هاي مختلف حل مسائل المپياد مي و تكنيك )المپياد( تيزهوشان

هاي خود را افزايش دهند و با خيالي آسوده در آزمون تيزهوشان شركت  گونه مسائل توانايي كنند با حل اين
  .كنند
  :ي صحيح درس رياضي براي مطالعه توصيه  سه

  
سؤاالت رياضي مراجعه نكنيد  شرايطي به سرعت به پاسخ  تحت هيچ) لاو.  

فكر كنيد ولي به حل  مسئلهبر روي ) حتي چندين روز، روزي چند دقيقه(توانيد تا چندين ساعت  حتي اگر مي
ل كنيد به احتمال زياد در آينده هم قادر به ح چون زماني كه يك سؤال را خودتان حل مي ،سؤال مراجعه نكنيد

البته اين فكر كردن مداوم، تاثيرات مثبت زيادي بر روي توانايي فردي و ذهني شما در آينده خواهد . آن هستيد
  .داشت

  



 

  
  .هميشه سعي كنيد مسائل را از چندين روش حل كنيد) دوم

حل را پيدا كنيد و براي حل  ترين راه تاهي آزمون كو دهد كه در شرايط جلسه اين مسئله به شما اين امكان را مي
شود تا شما  باعث مي) حل سؤاالت از چندين روش(اين مسئله . سؤال، حداقل يك روش را در ذهن داشته باشيد

مسئله را از سه يا چهار روش  10اگر شما . ورزي قدرتمند ظاهر شويد در هر سه توانايي كالمي، تصويري و دست
حل مسئله از چندين روش باعث . مسئله را از يك روش حل كنيد 100كه  ت تا اينحل كنيد، بسيار بهتر اس

  .پيشرفت شما در حل مسائل رياضي، افزايش خالقيت و سرعت عمل شما خواهد شد
  

  .خودتان طراح سؤال باشيد) سوم
اين روش  .آموزي در درس رياضي به باالترين سطح خود خواهد رسيد كه بتواند سؤال طراحي كند زماني دانش

هاي فردي و ذهني شما  چنين باعث افزايش توانايي كند و هم به يادگيري رياضي و درك مسائل كمك بسياري مي
سعي كنيد بعد از حل مسئله به اين فكر كنيد كه اگر تغييراتي را خودتان در سؤال ايجاد كنيد، . خواهد گرديد

  .شود چه تغييري در جواب مسئله ايجاد مي
سعي شده تا در كنار حل دقيق سؤاالت مشابه تيزهوشان سه سال اخير ، تعدادي سؤال مشابه  در اين كتاب،

بندي شده  صورت طبقه آزمون  به نامه و درس المپياد كشورهاي مختلف جهان و سؤاالت تأليفي به همراه درس
حل مسائل المپياد  هاي مختلف در اين كتاب تكنيك. ارائه شود، تا به درك بهتر سؤاالت تيزهوشان كمك كند

در نتيجه، . و جديد ، به زبان بسيار ساده بيان شده است) چندين روش(هاي مختلف  از طريق روش) تيزهوشان(
 تيزهوشانتواند گامي بسيار دقيق و درست در جهت يادگيري و دركي درست از سواالت  ي آن مي مطالعه

ي تمامي سؤاالت اين كتاب  سعي كنيد با دقت به مطالعه ي باال در نتيجه با توجه به سه توصيه. باشد)  المپياد(
 .بپردازيد
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