
 کوشاهوش هایآزمونمجموعه 

 آمادگی آزمون تیزهوشان

آمادگی زمونهای آنالین ی موفق سال گذشته در برگزاری آپس از تجربه گروه آموزشی کوشاهوش

آموزان دانشهرچه بیشتر برای همراهی (، ITش هوش و استعداد )ـهای سنجکتابمجموعه و انتشار تیزهوشان 

 :ی کامل تیزهوشان شاملبستههای گرامی خانوادهو به منظور آسودگی خاطر 

 25 آمادگی تیزهوشان آنالین آزمون 

  7 ساعت فیلم آموزشی 

 های تکمیلیجزوه 

  است. ارائه کرده

در سطح کشور برگزار  )ورودی پایه هفتم، دهم، هشتم( ( سه آزمون تیزهوشان1399-1398سال گذشته )

بود و مورد تأیید بسیاری از  یکشورن نمونه آزمونهای تیزهوشان از استانداردتری های سال گذشتهشد. آزمون

 . صاحب نظران قرار گرفت

 مـازمان سنجش منتشر شده بود، آزمون ورودی پایه هفتـای که چند ماه قبل از آزمون از طریق سطبق اطالعیه

تعداد تحصیلی در این گونه نمونه سواالت اسلی بود و هیچـلیـتنها شامل سواالت استعداد تح (1398-1399)

 سواالت استعداد تحلیلیآزمون وجود نداشت. البته آزمون با ارائه دو دفترچه برگزار شد، دفترچه اول شامل 

 و دفترچه دوم شامل سواالت دقت و سرعت بود. (هوش کالمی، محاسباتی و غیر کالمی)

 ی ریاضی و فارسی و علوم هستندپیچیدهتوضیح بیشتر: سواالت استعداد تحصیلی شامل مفاهیم پیشرفته و ) 

 دهنده است.(ی هوشی آزمونسواالت استعداد تحلیلی توجه خاص بر ارزیابی بهره ولی در



آموزان عزیز اقدام به برگزاری کوشاهوش به منظور تقویت هرچه بیشتر دانش اکنون گروه آموزشیهم

 نموده است. های ارسالی از سازمان سنجشهماهنگ با آخرین اطالعیهو  هفتگیآزمونهای 

د استعداشود، بخش اول شامل سواالت سنجش آموزان پایه ششم در دو بخش برگزار میبرای دانش های آنالینآزمون

اسخ پآموز و ی دانشاست. پس از اتمام آزمون، نمرهو تمرکز  دقت و سرعتو بخش دوم، شامل سواالت افزایش  تحلیلی

نیز در  وزآمگیرند. دو روز پس از اتمام هر آزمون رتبه استانی و کشوری دانشتشریحی سواالت در اختیار او قرار می

 سایت قابل رویت خواهد بود.

  (1400-1399ساز آزمون ورودی تیزهوشان )سوالی و کامالً شبیه 100آزمون  3 :هدیه پایه ششم

 (1400-1399ساز آزمون ورودی تیزهوشان )آزمون کامالً شبیه 3 هدیه پایه نهم:

 فارسی و اجتماعی و علوم و ریاضیشامل هوش و دروس قرآن و         

 

 مراجعه نمایید. (www.kooshahoosh.comها به سامانه کوشاهوش )نام در آزمونبرای ثبت

 شود.( برگزار می.farayad.orgwwwها با همکاری موسسه فرهنگی فرایاد و در سامانه )آزمون

 هابرنامه راهبردی آزمون

 پنجم و ششم)آمادگی ورودی هفتم( و متوسطه اول )آمادگی ورودی دهم( هایپایه
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