
1 
 

 دهم به نهم تیزهوشان سواالت منابع درسی کمک کتب بهترین

 استان 11+1 کتاب توانید می توانید می قبل های سال دهم به نهم تیزهوشان کامل سواالت مجموعه مشاهده برای

 وجود.می باشد69و69این کتاب شامل سواالت تیزهوشان  ، کنید تهیه را(  پویش)  خوارزمی انتشارات چاپ تیزهوشان

 خیرا سالیان در دولتی نمونه و تیزهوشان سواالت سطح با شمارا راحتی به کتاب این زیاد بسیار و متفاوت سواالت

 . کنید آماده آزمون در شرکت برای را خود هدفمند صورت به بهتری اشنایی با توانید می شما و نماید می اشنا

 

 و شود می طراحی تیزهوشان آزمون در 1 ضریب با سوال 02 تعداد ریاضیات درس برای دارید اطالع که همانطور

 هب نهم پایه اندیشمند ریاضیات کتاب ریاضیات برای.  دارد دهم به نهم تیزهوشان آموز دانش قبولی در مهمی نقش

 باشد می آن متفاوت و کامل تشریحی حل کتاب این انتخاب اصلی دلیل.  دنمو معرفی جامعی کتاب توان می را دهم

. باشدمی فصل 8 دارای کتاب این. است شده تنظیم و گردآوری فتحی امید توسط نهم تیزهوشان ریاضی کتاب

 رو پیش کتاب. کتاب هایسوال انجام و حل جهت است خوبی بسیار راهنمای کتاب این کامل و جامع یدرسنامه

 کتاب انتهای در هاسوال تمام تشریحی پاسخ که است گوناگون و متنوع ایچهارگزینه پرسش 1022 از بیش دارای

 – کاربرد و درک فهم دانش، هایحیطه در سواالت ارائه – درسی کتاب هایفصل سر بر منطبق.است شده گنجانده

 هایآزمون در شرکت جهت مناسب – تیزهوشان و المپیاد پیشرفته، ریاضی هایکالس در تدریس جهت مناسب

 کریماز  درسنامه+سوال جلد نهم تیزهوشان ریاضیات کتاب البته.کشور ینمونه و تیزهوشان مدارس ورودی

 ایدار هم انتشارت  مبتکرانبناپور بهناماز(تیزهوشان) نهم هاایحرفه ریاضی کتاب و سبز خیلیانتشارات تاری خم

 . باشند می مناسبی کیفیت

 

 می طراحی 0 ضریب با سوال 19 تعداد آن از که است ریاضیات از بعد دروس ترین مهم از یکی تجربی علوم درس

 نیدک استفاده نهم پایه ویژه شایان مظلوم مهدیاز سبز خیلی تجربی علوم کتاب از توانید می علوم درس برای.  شود

 . است کتاب این مثبت نکات از مناسب تشریحی پاسخ و خوب بیان. 

                                     نهم تجربی علوم پیشرفته آموزشبه نام  ( واژه گل انتشارات)  پالس گل تیزهوشان علوم کتاب

 ویژگی های این کتاب:
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 پاسخ و ای چهارگزینه های پرسش قالب در مبحث به ورود برای الزم نیازهای پیش آموزش: آغازین سنجش

 .شود می انجام ها آن تشریحی

 داده آموزش واحد در است قرار که مطالبی از آموز دانش های دانسته میزان کردن مشخص برای: آزمون پیش

 مسیر ادامه آموز، دانش دهیپاسخ میزان. است درسی مطالب حاوی که شود می استفاده تستی آزمون از شود،

 .کند می مشخص آموز دانش راه نقشه طبق بر را آموزش

 به دهی پاسخ با همراه ورودی های آزمون برای نیاز مورد مطالب تمام دهی پوشش جهت کامل درسنامه: درسنامه

 آزمون پیش سواالت

 

 در لطتس کسب برای آموز دانش هر نیاز با متناسب تستی سواالت صورت به تمرینی بسته سه: تمرینی های بسته

 نشان آموز دانش به راه نقشه ،1 بسته حل از بعد. شود می ارائه درسنامه، در شده داده آموزش با متناسب یادگیری

 رفع برای سواالت این تشریحی پاسخنامه. را آن همه یا و کند مطالعه را سه و دو تمرین بسته از بخشی که دهد می

 .دارد قرار ها سوال از بعد آموز دانش ضعف نقاط

 سواالت حل در تسلط به آموز دانش داریم انتظار تمرینی بسته سه ارائه و درسنامه آموزش از بعد: پایانی آزمون

 شناسایی آموز دانش ضعف نقاط تا شود می طراحی محور معیار آزمون مطلوب، این بررسی برای باشد رسیده

 .شود

 عالقمند آموزان دانش برای باال دشواری درجه با تالیفی سواالت: سازی غنی آزمون

 یادگیرنده ذهن در محتوا پارچگییک حفظ جهت جامع آزمون مرحله چند: تجمیعی های آزمون

 هب مربوط اطالعات که است آمده سواالت شناسنامه عنوان به بخشی کتاب، مختلف های قسمت در: سواالت شناسنامه

 آمده کلید صورت به پاسخ و دیگر سواالت با سوال هر تناظر سواالت، دشواری درجه سوال، هر زیرموضوعات

 اند مودهن چاپ تجربی علوم کتاب نیز انتشارات سایر ، باشد مناسبی کتابی تواند می سبز خیلی کتاب از پس هم.است

 . باشند نمی کاملی کتاب متاسفانه ولی ، هستند اولیه استاندارهای دارای که

 پاسخ و ای چهارگزینه های پرسش قالب در مبحث به ورود برای الزم نیازهای پیش آموزش: آغازین سنجش

 .شود می انجام ها آن تشریحی
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 داده آموزش واحد در است قرار که مطالبی از آموز دانش های دانسته میزان کردن مشخص برای: آزمون پیش

 مسیر ادامه آموز، دانش دهیپاسخ میزان. است درسی مطالب حاوی که شود می استفاده تستی آزمون از شود،

 .کند می مشخص آموز دانش راه نقشه طبق بر را آموزش

 به دهی پاسخ با همراه ورودی های آزمون برای نیاز مورد مطالب تمام دهی پوشش جهت کامل درسنامه: درسنامه

 آزمون پیش سواالت

 در لطتس کسب برای آموز دانش هر نیاز با متناسب تستی سواالت صورت به تمرینی بسته سه: تمرینی های بسته

 نشان آموز دانش به راه نقشه ،1 بسته حل از بعد. شود می ارائه درسنامه، در شده داده آموزش با متناسب یادگیری

 رفع برای سواالت این تشریحی پاسخنامه. را آن همه یا و کند مطالعه را سه و دو تمرین بسته از بخشی که دهد می

 .دارد قرار ها سوال از بعد آموز دانش ضعف نقاط

 

 سواالت حل در تسلط به آموز دانش داریم انتظار تمرینی بسته سه ارائه و درسنامه آموزش از بعد: پایانی آزمون

 شناسایی آموز دانش ضعف نقاط تا شود می طراحی محور معیار آزمون مطلوب، این بررسی برای باشد رسیده

 .شود

 عالقمند آموزان دانش برای باال دشواری درجه با تالیفی سواالت: سازی غنی آزمون

 یادگیرنده ذهن در محتوا پارچگییک حفظ جهت جامع آزمون مرحله چند: تجمیعی های آزمون

 هب مربوط اطالعات که است آمده سواالت شناسنامه عنوان به بخشی کتاب، مختلف ایه قسمت در: سواالت شناسنامه

 .است آمده کلید صورت به پاسخ و دیگر سواالت با سوال هر تناظر سواالت، دشواری درجه سوال، هر زیرموضوعات

 

 از 0 ضریب با سوال 11 تعداد که باشند می فارسی زبان و ادبیات دروس ترین مهم تجربی علوم و ریاضیات از پس

 کاظمز اقای ا سبز خیلی یا قلمچی انتشارات آموزشی کمک کتب از توانید می درس این برای.  شود می طراحی آن

 زمونآ و آموزش کتاب مبتکران انتشارات کتاب شده ذکر های کتاب بین در که ، کنید استفاده مبتکران یا و غریبی

 بودن متناسب( 1 :از جمله است برخوردار مثبتی های ویژگی مطلق سلطانی زهرا از رشادت مجموعه از نهم فارسی

 درسی کتاب تغییرات آخرین با کتاب محتوای
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 دریافت و درک و خوانیروان تقویت منظور به درس موضوعی محتوای از درآمدی پیش با درس هر شروع(0

 درسی مطالب از آموزاندانش

 حکایات و خوانیروان دروس، تمام عبارات و اشعار واژگان، بسط و شرح( 1

 ادبی نکات آموزش( 0

 عملکردی و علمی روش و مبنا بر تشریحی تمرین( 1

 آن تمرین و امالیی نکات آموزش( 9

 درس ادبی شخصیت اجمالی معرفی( 9

 بومی ادبیات به فصل یک اختصاص( 8

 تشریحی پاسخ با همراه ایچهارگزینه پرسش 122 بودن دارا( 6

 

 پیام و قرآن آموزش)  اسالمی معارف و قرآن و(  اجتماعی ، جغرافیا ، تایخ)  اجتماعی مطالعات سواالت منابع برای

 استان 1+11 کتاب)  شده ذکر پاراگراف ابتدای در که تیزهوشان جامع کتاب همان از توانید می هم(  آسمانی های

 کمک کتاب تهیه برای بیشتر هزینه پرداخت به نیازی و کنید استفاده درسی های کتاب  و ( خوارزمی انتشارات

 ستکافی یابد آشنایی دروس این سواالت نمونه با آموز دانش که همین زیرا ، باشد نمی دهم به نهم تیزهوشان آموزشی

 موفق سواالت به پاسخ در آموزشی کمک منابع از استفاده بدون و درسی های کتاب مطالعه با تواند می راحتی به و

 . شود

 

هوش  کتاب به توان می تحلیلی سواالت برای دهم به نهم تیزهوشان آموزشی کمک های کتاب بهترین از

 کیا اسدی وحید اصفهانی، برجی مریم اصفهانی، محمدبرجیاز  مبتکرانواستعدادتحلیلی ) مجموعه مرشد(

 .کرد اشارهمصطفی باقری از انتشارات مهروماه یتحلیل استعداد تستکتاب 2211و


