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به عنوان کسی که یکبار هوش رو مطالعه کردم با چه 

:چالش هایی در این آزمون پیش رو هستم؟ 

سواالت متن دار•

سواالت وقت گیر •

مفاهیم کاربردی ریاضیات  •

سوال های خالقیتی•



سواالت متن دار

دیکشنری کامل از لغات و اصطالحات کاربردی و پرتکرار •

-اختصاص زمان برای تندخوانی صورت سوال و متون ترکی•

انگلیسی 

تسلط کامل بر ترتیب حروف الفبای ترکی و انگلیسی•

تسلط کامل بر اعداد ترکی و انگلیسی•



سواالت وقت گیر

رین گام سواالت وقت گیر توی هوش معموال سواالتی هستند که با مفاهیم ریاضی ترکیب شده اند اولین و مهمت•

.تسلط کامل بر فرمول های ریاضی هستش که شما بتونین سریع ازشون استفاده کنین

غز با سرعت پردازش چشم و م)سرعت نوشتنتون رو باید باال ببرین ... دومین گام لطفا دست به قلم شین •
!(نوشتن یکی نیست

.خودتون متوجه شدین برای هوش درست تست نزنین فایده ای نخواهد داشت/تمرین و تکرار و تست•

سرعتی تست زدن بعد از تسلط بر مباحث•

استفاده از تکنیک های آموزش داده شده•

استفاده از بازی های تقویت هوش و باال بردن سرعت محاسبات•



مفاهیم کاربردی ریاضی 

من از شما انتظار دارم وقتی با سواالت ریاضی ... بچه ها هوش و ریاضی جدا از هم نیستند •
نه فقط دقت کنین هیچ کس نمیتو... طور توی هوش مواجه میشین بتونین سواالت رو حل کنین 

...  گیره اصال کسی که ریاضی بلد نباشه نمیتونه هوش رو یاد ب... با درس هوش نتیجه بگیره 
مفاهیم اساسی ریاضی رو جدی بگیرین ... پس این مقاومت ذهنی رو بذارین کنار 

!  مفهومشون رو متوجه بشین کامل....
اعداد زوج و فرد•

جمع اعداد •

توان •

م. م . م   و ک . م . ب •

همنهشتی و تناوب •

مفهوم اعمال چهارگانه•

مبنا•

.....دوره تناوب و اعداد اعشاری و •



سوال های خالقیتی

!  اتمام حجت•

!طفااااااادنبال آتو گرفتن از استاد یا بقیه نباشین و ذهن خودتون و بقیه رو سمی نکنین ل•

تست زنی و دیدن تست های متنوع : تو باید چیکار کنی•

ع تست از مناب... تا جایی که میتونم تست های جدید براتون میارم : من باید چیکار کنم •

مختلف و تست های تالیفی 

به درس هوشkillerاضافه شدن تست های •



خب روند کالسهای هوش قراره چه جوری باشه؟

مرور خیلی سریع و خالصه وار مباحث •

حل تست های جدید و مرور حاالت مختلف هر سوال برای هر مبحث•

اهد در صورت انجام ندادن دسترسی به پنل مقدور نخو)تکلیف برای هر جلسه •
(بود



چه منابعی رو استفاده کنم؟

گاالتا•

تاساری•

جانر•

(مهم)آزمون های سال های گذشته •



آیا تالش کنم موفق میشم؟

!پاسخ رو میذارم به به عهده ی خودتون•



:لیست بازی های پیشنهادی من

• Math riddles

• Killer sodoku

• Math brain

• Brain training


