
 
 

 

 

  تيزهوشان ششم نوروز ويژه داوطلبينمطالعاتي برنامه 

در بين  ايد. يك اشتباه رايج حال خوانده بندي مطالبي است كه تا به تعطيالت عيد نوروز فرصت مناسبي براي جمع
بندي مباحث است. در اين برنامه ترتيب مطالعه مطالب رياضي و علوم ارائه شده  عدم اولويت ؛آموزان پايه ششم دانش

  هاي كتاب.  ترتيب فصل به نه، است. پيشنهاد ما به شما اين است كه طبق اين ترتيب مباحث را مطالعه كنيد

  نكات مهمي كه براي مطالعه ساير دروس بايد رعايت كنيد عبارتند از: 

. دوباره نكنيدرا مرور ايد  اي كه فراموش كرده بگذاريد و هر نكته تان را براي مرور مطالب با حل تست وقت عمده -1
  چنان مفيد نيست. مطالب آن از در بسياريدرسي خواندن جزوه و كتاب درسي و بخش آموزشي كتاب هاي كمك 

هائي كه از هر فصل بايد حل كنيد در  داد تستسعي كنيد براي رياضي و علوم هر روز وقت بگذاريد. حداقل تع -2
كمتر  80درصدي كه از  10درصد عملكردتان را در هر فصل حساب كنيد و به ازاي هر  .جدول مشخص شده است

  تست ديگر به تعداد اضافه كنيد.  20بود 

نيد تا ياد بگيريد تعداد زيادي تست از اين بخش حل كها جدي بگيريد. بهتر است  بخش مفهوم آيه را در هديه -3
  شود.  چطور از آن سئوال مطرح مي

ها بايد از آن  هاي ادبي در فارسي آشنا شويد، احتمال دارد سؤالي از آن مطرح شود. پس از يادگيري آرايه آرايه با -4
  توانيد سئواالت آن را پاسخ دهيد. هاي متنوعي حل كنيد وگرنه صرفاً با فهميدن آرايه نمي تست

ها را بشماريد اگر يك لغت اضافه يا  هاي امالئي شاهد بيشترين پاسخ غلط هستيم چون بايد غلط در بخش غلط - 5
  گيريد پس اين بخش را با حساسيت بيشتر كنترل كنيد. كم بشماريد گزينه غلط را خوهيد زد و نمره منفي مي

تر هستند زيرا سئواالت تركيبي متنوعي  هاي جامع مفيد براي سئواالت تفكر و پژوهش فصلي تست بزنيد. تست -6
  بينيد. زنيد اين سئواالت را نمي توان مطرح كرد كه وقتي براي هر فصل جداگانه تست مي از فصلها مي

تست  20هاي زياد است سعي كنيد هر روز حداقل  هاي استعداد تحليلي حل تست فق شدن در تستموتنها راه  -7
  حل كنيد.

   



 
 

 

  

  حداقل تعداد تست هاي رياضيفصلبندي مطالعهاولويت
  تست 50 كسر متعارفي-1
  تست 70 نسبت و تناسب و درصد-2
  تست 40 گيري سطح و حجماندازه-3
  تست 50 عدداي اعشاري-4
  تست 45 مختصات و اعداد صحيح-5
  تست 40 گيري طول و زاويهاندازه-6
  تست 40 آمار و احتمال-7
  تست 35 عددهاي تقريبي-8

  

  حداقل تعداد تست علومهايبندي مطالعه فصلاولويت
  تست 100 )2) و (1ورزش و نيرو (-1
  تست 50 سفر انرژي-2
  تست 45 خيلي كوچك خيلي بزرگ-3
  تست 40 هاي برگشگفتي-4
  تست 40 جنگل براي كيست-5
  تست 45 سفر به اعماق زمين-6
  تست 40 زمين پويا-7
  تست 45 منسرگذشت دفتر-8
  تست 45 كارخانه كاغذسازي-9

  تست 50 سالم بمانيم-10
  تست 45 از گذشته تا آينده-11

  

  مهندس امين نايبي ( كارشناس ارشد واحد مشاوره دفتر مركزي مبتكران)


