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اگر تيزهوش «مؤلفان كتاب توسط  1394 ي ششم به هفتم ابتدايي هاي آزمون تيزهوشان (استعدادهاي درخشان) ورودي پايه نقد پرسش

 ذهبي، محمودرضا استاد چالجور، محمد دكتر طاهري، هاشمي مهندس سبطي، هامون دكتر: نشر دريافت)»(هستيد بخوانيد

 را در ادامه خواهيد خواند: كريمي يهعط هاشمي، مهدي مهندس نيري، امام مهندس

ها نيازمند دقّت، قدرت، مقايسه و تفكر بود  گويي به آن محور بودند اما پاسخ ، مانند سال گذشته، كتابهاي آسماني هاي قرآن و هديه پرسش
رسد هدف طراحان محترم، سنجش ميزان  نظر مي يادگيري را هدف قرار دهد در اين ميان طرح نشده بود و به  و هيچ پرسشي كه سطوح پايين

 .است ب درسي بودهها و مطال آموزان از كتاب درك عميق دانش

ها  رو بوديم. اغلب پرسش ها نسبت به سال گذشته، اندكي بيشتر بود و در كل با آزموني دشوار روبه سطح دشواري پرسش در درس فارسي
ها در چارچوب مفاهيم و  ي كار بود. پرسش ادبي و دستوري نيز الزمه بدون هوشمندي و زيركي قابل پاسخگويي نبودند؛ گرچه داشتن دانش 

ي فارسي ششم (و پنجم) دبستان بود اما عين متن كتاب چندان مورد توجه طراحان محترم اين آزمون نبود و ها شده در كتاب هاي مطرح نكته
 .محوريِ اين آزمون است ي ديگري از هوش اين خود نشانه

دو تست نادرست در شمار آورد؛ برخالف سال گذشته كه  توان كامالً غلط به شود اما هيچ تستي را نمي ها ديده مي هايي در برخي تست كاستي
 .ها بود ميان پرسش

هايند كه در  از بهترين تست 24و  18، 14هاي  آيند و تست شمار مي هاي اين آزمون به ترين پرسش پر كاستي 23و  22هاي  از ديد من تست
 .توضيح بيشتر خواهد آمد» ها پاسخ به پرسش«بخش 

هاي ابتكاري است كه جاي خوشحالي  تر و زيباتر طراحي شده و پر از ايده نسبت به سال گذشته هوشمندانه هاي مطالعات اجتماعي پرسش
 .دارد

امسال نسبت به سال گذشته آشكارا پايين آمده است كه علت اصلي آن منحصر شدن  تفكر و پژوهش هاي اما سطح ابتكار و خالقيت در سؤال
هاي پژوهش. درحالي كه كتاب تفكر و  هاي طرح پرسش؛ روش وهشي بندي؛  هاي طرح پرسش به چندموضوع ثابت است: معيارهاي دسته ايده

تيزهوشان  كتاب  هاي متنوع  ها در تست پژوهش ششم دبستان كتاب واگرايي است كه حرف ناگفته براي گفتن بسيار دارد و به بخشي از آن
 .نشر دريافت ،پرداخته شده است و اين تازه آغاز راه پژوهش و انديشه است

رو بوديم و هم چند پرسش نسبتاً  هاي ابتكاري و چالشي روبه ، همان حال و هواي سال گذشته را داشت؛ هم با پرسشعلومدرس  هاي پرسش
نظر   ساده به ها نيز  آموزني كه پيش از آزمون، كتاب ما را خوانده بودند، ساير تست . البته براي دانش50و  48، 42هاي  تر مانند تست ساده
 .هاي كتاب ما مطرح شده بود ) در تست47و  46هاي  ها (تست ها و حتي حدوداً عين آن خيلي از آنرسيد، زيرا شبيه  مي

و البته اين ماجرا را در تمام  به كلي با چند سال قبل تفاوت محتوايي و چينشي داشتند  94و  93هاي  سال آزمون رياضيات هاي پرسش
باال، سخت بودند ولي  آموزان مستعد و باهوش نسبي  در عين آن كه براي دانش 93 هاي سال  نه فقط رياضيات؛ ولي پرسش ها شاهديم  درس

 .آموز مسير حل مسئله را روشن كند اي در ذهن دانش اي مناسب، جرقه نوعي ساده هم بودند زيرا كافي بود در لحظه به
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احثي از هندسه دارد كه تا كالس ششم اصالً مطرح نشده زيرا نياز به مب 65  ي مسائل داراي استداللي منطقي هستند به جز مسئله امسال همه
 .شود است، مگر آن كه تخميني پاسخ داده

 .آموزان كشور بسيار عاقالنه بوده و سنجش نسبتاً دقيق را به عمل آورده است % باالي دانش5توان گفت اين سؤاالت براي  در مجموع مي

 :تيزهوشان 94و  93هاي  هاي سال بررسي آماري رياضيات آزمون

  94سال  93سال  

 مقايسه كسرها محاسباتي

 معادله

 ى اعداد مقايسه

 محاسبات ساده

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

 مساحت حجم هندسه

 گسترش شكل

 تقارن

 زاويه 

 نامساوي در مثلث

3 

2 

1 

0 

1 

3 

3 

2 

1 

0 

 3 3  هوش

 چرخ دنده

 چرخ تسمه

 1 0 

 1 1  شمارش

 2 2  مختصات
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 1 0  اريگامي

آموزان روي اين  هندسه و هوش هستند، پس الزم است دانش-ي محاسبات در زمينهها  دهد كه اغلب پرسش ي آماري نشان مي اين مقايسه
 .ها بيشتر تالش كنند و وقت صرف نمايند زمينه

ي كسرها را  آزمايي و هم زمينه ها چند پهلو هستند؛ يعني بعضي از مسائل هم هندسه هستند و هم هوش الزم به ذكر است كه بعضي پرسش
 .درخود دارند

 .كتاب ما بود 127صفحه  573شبيه تست  94آزمون  از 52سوال 

 .بود 156صفحه  682و  681-680هاي  تركيبي از تست 94از آزمون  53سوال 

 .بود 134صفحه  617مشابه تست  94از آزمون  54سوال 

 .كتاب ما بود 166صفحه  718و  717هاي  هاي موجود تست مشابه ايده 94از آزمون  56سوال 

 .مي شد به سادگي پاسخ داده 161تا  159هاي آن در صفحات  با اريگامي و مثال از آزمون 66سوال 

 .طراحي شده بود 133صفحه  608بسيار مشابه تست  67سوال 

 


