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  هوش كالمياز مباحث  شده بندي سؤال طبقه 600شامل  
  ريزي بهتر  براي برنامه سؤالي 20ي  پيمانه 4و  سؤالي 10ي  پيمانه 52در قالب 

  موضوع 30و  فصل 3ب لدر قا اي گزينهال چهارؤس 520
  الي در انتهاي كتابؤس 20بندي  جمع جامع آزمون 4

  موضوعكاربردي با نكات مهم آموزشي در ابتداي هر ي  نامه درس 30 
  ها ي پرسش براي همه ي كامالً تشريحي نامه پاسخ 

 

  پديد آورندگان: هيأت مؤلفان كانون فرهنگي آموزش
  زاده اصفهاني ناظر علمي: حميد لنجان

  شدهشده بنديبندي طبقهطبقه ةةمجموعمجموع
  استعداد تحليلياستعداد تحليلي



 

 

 

 

 

 

 

  

  )كالمي(هوش  استعداد تحليليبندي شده  ي طبقه مجموعه  عنوان كتاب: <<
  چي كاظم قلم  ريزي آموزشي: برنامه <<
  فاطمه راسخ  :مدير توليد <<
  زاده اصفهاني حميد لنجان نظارت علمي: <<
  هيأت مؤلفان كانون فرهنگي آموزش  :پديدآورندگان <<
  لوخان حميدرضا رحيم  ويراستار: <<
  مريم صالحي  مدير مستندسازي: <<
  سيدمرتضي ميرزايي، امين زماني، الناز معتمدي، محدثه پرهيزكارالهه مرزوق،  مستندسازي: <<
  رمضاني تارا  :چين حروفو  آرا صفحه <<
  اول  چاپ: <<
     : طراح جلد <<
  5000  تيراژ: <<
    ليتوگرافي: <<
    قيمت: <<
  978 -600 -00 -1985 - 3  شابك: <<
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  تيراژ تيراژ   سالسال  چاپچاپ  

  جلدجلد  50005000  13981398  اولاول  

 
  

 زاده اصفهاني، آگيتا محمدزاده پور، فاطمه راسخ، فرزاد شيرمحمدلي، حميد گنجي، حميد لنجان خان سپهر حسنلفان : ؤم هيئت

�الم�) (هوش تحل
ل� استعداد



  

تحليلي ( كالمياستعداد    )هوش 
 مديران آموزشي، نخبگان كنكوري و المپيادهاي علمي كه در تأليف تعدادي ازمعمول است كه تقدير و تشكّرها را بگذارند براي انتهاي كالم. اما براي اين كتاب، ابتدا بايد از 

مرادي،  پور، كامران اله اهللا شهره جعفري، محيا اصغري، هادي زمانيان، اشكان يادآور واحد، آرين توسل، سجاد فضل ها و آقايان كتاب نقش داشتند، سپاسگزاري شود: خانم
  ريان. پور، طنين اكبري، حميدرضا پورطالبي، اميرحسين قاسمبگلو، عليرضا آزاد و دامون فخّا محمدابراهيم مازني، برديا طاهري، بهراد احمدپور، مبينا فتحي، مريم عظيم

شناسي و ادبي گرفته و تا پزشكي و  هاي زبان وسيع اطالعات اين كتاب كه از دانش ةگردد. گستر كه اين تقدير و تشكر را در ابتداي كالم آورديم، به ماهيت كتاب برمي اما اين
  مايه و پرشمار احتياج دارد.  رسد، به همين فهرست گران هنر و علوم مهندسي مي

  هاي آن هاي پرسش ويژگي ساختارِ كتاب و
هاي تيزهوشان و استخدامي  نظير از آن، بر مبناي تغييرات آزمون كانون و موفّقيت آن در جلب توجه مخاطبان و استقبال كم ةپس از تأليف كتاب هوش غيركالمي در مجموع

ز و تمرك«و » هوش رياضي«، »هوش ادبي و زباني«هاي اخير، تصميم به توليد كتاب هوش كالمي با ساختاري مشابه كتاب پيشين گرفتيم. كتاب حاضر، در سه فصل  در سال
سازي مخاطب آمده است، مجموع سؤاالت كتاب را  بندي مطالب و آماده انتهاي كتاب كه به هدف جمع ةسؤال سؤال دارد. چهار آزمون بيست 520، در مجموع »سرعت عمل

ها از ساده به دشوار چيده شده است. همچنين هر  پرسشمجهز است و در هر موضوع از آن، » ها پيمانه«رساند. اين كتاب نيز همانند كتاب هوش غيركالمي، به ابزار  مي 600به 
هاي آن، نيازي  كتاب و حلّ پرسش ةشود پيش از حلّ سؤاالت هر فصل، حتماً مطالعه شود. البتّه براي مطالع اي متناسب با اهميت فصل دارد كه توصيه مي موضوع، درسنامه

  هاي قسمت رياضي را پاسخ دهيد و سپس به سراغ قسمت ادبي و زباني بياييد. ابتدا پرسشتوانيد  ها پيش برويد، براي مثال مي نيست به ترتيبِ فصل
مباحث هوش كالمي را در  ةهاي تيزهوشان و استخدامي است. آيا اين كتاب، هم ترين نكته هم باشد، ارتباط اين كتاب با آزمون ديگر، كه ممكن است از برخي نظرها مهم ةنكت

هاي حلّ مسأله است،  تواند چنين ادعايي داشته باشد چرا كه مباحث هوش پاياني ندارد. اما از طرف ديگر، هدف ما تقويت مهارت ت. هيچ كتابي نميگيرد؟ پاسخ خير اس بر مي
خداداديِ شخصي را با هوش   هوش توانيم جدا از اين موضوع كه ما نمي«شود.  حقيقيت اين است كه  ناميده مي» هوش«چه به درست يا غلط در ذهنِ مردم  يعني تقويت آن

سازي  پس بايد كتابي تأليف كنيم كه نه ادعاي شبيه» آيد، همين هوش ورزيده است. كار مي چه در زندگيِ عادي به خداداديِ ديگران مقايسه كنيم، بايد توجه كنيم آن
كند كه بايد بكند: ايجاد درگيريِ ذهني براي  هوش. كتاب حاضر، همان كاري را مي مسائل ةهاي تيزهوشان و استخدامي را داشته باشد و نه ادعاي دربرگرفتن هم آزمون

  هاي انديشيدن. ت مهارتيمخاطب، به هدف تقو

  بندي هاي جمع بندي، آزمون هاي تشريحي، پيمانه پاسخدرسنامه، 
ها نيز بيفزايد.  زمينه ةهاي كالمي، بر اطّالعات مخاطب در هم مخاطب در حلّ پرسشدر كتاب حاضر تالش شده است از مباحثي استفاده شود كه عالوه بر به چالش كشيدن 

سازد كه به  اي مي ملهكند، بلكه با كشف ترتيبِ درست كلمات، ج بيهوده نمي ةهاي يك جمل مخاطب زمانِ خود را صرف چيدنِ كلمه  ها، براي مثال در مبحث ترتيب كلمه
ها را در  معنايي كند، بلكه هم كاربرد نمي هاي ابيات پراكنده و كم معنايي ها، مخاطب خود را درگيرِ هم معنايي هاي هم مربوط است. در مثالي ديگر، براي پرسش تاريخِ علم

كند،  بلكه  هاي ذهن را تقويت مي ست كه مهارتهاي پيچيده ني جويد كه در زندگي روزمره براي او كارايي دارد. در مبحث رياضيات، صرف حلّ سؤال هايي مي المثل ضرب
كشد. در مثالي ديگر، از  شود، اما فهمِ مسأله و چگونگيِ استفاده از ابزار، ذهنِ او را به چالش مي ترين ابزارهاي رياضي حل مي برعكس، پاسخ دادن به مسائلي است كه با ساده

مطالب براي مخاطب اهميت داشته است. متني كه به سرعت عمل در شمارش مربوط است، متني از  ةمت نيز فايدمبحث تمركز و سرعت عمل هم ياد كنيم كه حتّي در اين قس
  حروف ابجد است. چه به تمركز اختصاص يافته است، علم به هاي ادبي است و نه متني بيهوده. و آن صنعت

  

  ها تعداد پيمانه هاتعداد سؤال تيپ سؤال
  24 240 هوش ادبي و زباني

  20 200 هوش منطقي و رياضي
  8 80 تمركز و سرعت عمل

  52 520 مجموع

  بايد پرورش داد؟آيا اساساً هوش كالمي را 
كالمي غيربايد پرورش داد و هم هوشِ  و ذاتي نيست؛ اعتقاد داريم هم هوش كالمي را مي ارثيهاي هيچ انساني ـ حداقل به شكل كامل ـ  كه اعتقاد داريم توانايي فارغ از اين

  است.   آيد، همين هوشِ ورزيده كار مي چه در زندگي روزمره نيز به را. بديهي است آن
روزي گروهي بزرگ از نخبگان و مديران آموزشي كانون است. با اين همه، يقيناً خالي از ايراد نيست. گروه مؤلّفين  اين كتاب، به سبب همين گستردگي، حاصل زحمات شبانه

  كند. ونه انتقاد و يا پيشنهاد استقبال و تشكرّ ميبه گرمي از هر گ
  اصفهاني زاده لنجان حميد

 مقدمه


