
 

 

 

 

 

 

                         

 
 

 
 : فرزند ما در یکی از بخش های زیر قرار داردنمره  -1

 

 درصد به باالست  12یا  2قرار دارد.  02تا  81بین نمرات  -حالت اول

 درصد است 12تا  02قرار دارد. یا بین  81تا  81بین نمرات  -حالت  دوم 

 درصد است. 02تا  02. یا بین قرار دارد 81تا  80بین نمرات  -حالت سوم

 درصد می باشد. 02می باشد. یا زیر  80بین نمرات زیر  -حالت چهارم
 

.و بایستی مورد تشویق قرار گیرد و آمادگی پاسخخوویی بخه    چناچه در حالت اول قرارداد وضعیت آموزشی وی قابل قبول است

 نهای مدرسه و یا سواالت تیزهوشان.آزموسواالت دو سطوح باالتر را پیدا کند مثل سواالت پیشرفته در 

گیری اولیا در طول سال بایستی پیشرفت مرحله به مرحله باشد و آنان را در آزمونهای رسمی و غیر رسمی بیرون از مدرسه جهت  

 مورد آزمایش و کنترل قرار دهند. ) انتظار می رود که اینها زمینه موفقیت در مدارس خاص را داشته باشند(
 

 در گزارش عملکرد آزمونهخا کخاما ایخن سخوال هخا       ا در حالت دوم درصدی از مفاهیم در آنها یادگیری اتفاق نیفتاده است.و ام

 ی دبیر خود به رفع اشکال بپردازد.رنوی مشخص شده است. و دانش آموز بایستی به سراغ آن سوال ها برود و با همکاری و راهنمای

منتقل کند و عدم تاش آنهخا موجخس سخقوه بخه رتوخه سخوم        8به گروه  0ند آنها را از گروه تاش این عده در مرحله بعدی می توا

 خواهد بود.
 

 و بایستی برای این گخروه   حالت سوم که تعدادشان بایستی در حداقل باشد . به گروه نیازمند به تالش بیشتر معرفی می کنیم

. ارتواه مستمر اولیا ی این گروه، نظخارت خخاص در منخزل و در صخورت     در مدرسه و با هماهنوی اولیا، برنامه ای خاص تنظیم شود

اینها بخه حخال خخود واگخشار شخوند.      اگر لزوم مشاوره و راهنمایی تحصیلی می تواند اینها را از وضعیت موجود خارج نماید. برعکس 

 این گروه بسیار ضروری است(حتما به گروه چهار منتقل شده و کنترل آنها بسیار مشکل خواهد بود. )حساسیت اولیا در 
 

 در حالت چهارم که حداقل در این مدرسه نبایستی وجود داشته باشند، چنانچه دیده شود به گروه بحران یا ویژه تلقی شده ،

میخد  اصورت ضرورت انتقال یا جابجایی به مدرسه دیور و ایجاد شرایط جدید به عنوان یک راهکار در نظر گرفته می شخود. الوتخه نا  

نده نیست چه بسا مدیریت در رفتار و عملکرد این عزیزان، برنامه ریزی جورانی از دروس سالهای قوخل، برگخزاری آمخوزش هخای     کن

 فردی، و ... می تواند اینها را از ضعفی که دارند و با راهکارهای تشویقی به گروه های باالتر برساند. 

 دنوال راهکاری مستمر و عملی باشند.این گروه با مشاوره با مسئولین آموزشواه بایستی به 

 باسمه تعالی

ویا ـرزانگان پـف یرستان هوشمند پسرانهدب  

دوره اول متوسطه( -غیردولتی )  

زیزـــادران عـــدران و مــپ  
از  با نتایج بدست آمده  

  ؟آزمون ها چگونه برخورد کنیم

 



 

 

نتایج هر آزمون یک امر قطعی و پدیده ای ثابت نیست، بلکه ورودیها یا تاثیرگشارهایی چه در منزل و چخه در مدرسخه مخی      : توجه

وت هخر روز  توانند در نتایج موثر واقع شوند. لشا به هیچ وجه نامیدی و یأس در هیچ زمانی قابل قوول نیست، برای یک انسخان متفخا  

می تواند یک روز جدید و یک تولد جدید محسوب شود. پس، در هر شرایطی اگر تصمیم بویخریم مخی تخوانیم وضخع موجودمخان را      

 تغییر دهیم.

 

  موفقیتچند راهکار جهت 
 
 انویزه کافی برای آن کار داشته باشیم -8

 کاری را که میخواهیم انجام دهیم دوست داشته باشیم -0

 که می خواهیم انجام دهیم برنامه داشته باشیم برای کاری -3

 در کاری که می خواهیم انجام دهیم تمرکز داشته باشیم -0

 توانایی ارزشیابی از کارمان را داشته باشیم -1

 هنوام باز خوردگیری، راهکارهای جورانی را تعیین کنیم -0

 در کارهایمان استمرار را فراموش نکنیم -7

 

 تاد علوم تربیتی دانشگاه هاوارداس هاروارد گاردنر ،
 

ریاضخی   –در تحلیل نظام آموزشی ایاالت متحده چنان آورده است : مدارس و فرهنگ، برهخوش زبخان شخناختی و هخوش منطقخی      

تاکید می ورزند. الوته در نظام آموزشی، ما هم چنین شیفتوی وجود دارد. تا آن حد که این برای اولیای ایران درس ریاضی و علخوم  

درهای دنیا به روی او بسته خواهد بخود.   بت واره ای تودیل شده است که اگر یاد گیرند در این دو درس ضعیف باشد گویی همه به

 .داده می شودوت یادگیرندگان دارای اختال، نقص توجه، کم توان و یا...گاه کار به جایی می رسد که به برخی از دانش آموزان، نس

 

 چندگانه  نظریه هوش های
 

نظریه هوش های چندگانه در واقع ناجی یادگیرندگانی است که تا دیروز نواه به سوی آنها چندان مثوت و روشن نووده اسخت. ایخن   

 نظریه در تاش است، مجموع توانمندیهای یادگیرندگان را مورد توچه قرار دهد.
 

 تجسمی )فضایی( -0                   موسیقایی -3           منطقی )ریاضی(  -0                 زبانی -8  :انواع هوش ها 

 طویعت گرا -1                درون فردی  -7                   بین فردی -0       بدنی، حرکتی -1                        

 

 -برقراری ارتواه و فهخم معخانی از طریخق زبخان      –دریافت یا تولید زبان گفتاری یا نوشتاری  : توانایی و مهارت در هوش کالمی

داسختان   –بیان پرمعنخا   –نویسندگی  –قصه گویی  –توصیف قوی  –بیان شاعرانه –درک معانی پیچیده و حساسیت در مورد آنها 

 تئاتر –وکالت  –سخنرانی  –گویی  داستان نویسی 



 

 

مشخاغل مهندسخی    –استدالل عخددی   –دار و جدول ها رسم نمو -عددو رقم -تفکرمنطقی –: درک ارتواه مجازی  هوش منطقی

 رایانه ای –صنعتی  –مدیریت اقتصادی  –برنامه ریزی  –اختراع  –مهارت حل مسئله  –ریاضیدان  –معماری 
 

سخاختن آالت موسخیقی     –تحلیل موسخیقی   –رهوری کستر  –آهنگ سازی  –تولید آهنگ  –درک موسیقی  هوش موسیقیایی :

 بخش تر از جهان درک مطلوب و لشت
 

نقخاش    –هدایتور و مولد هواپیماها و کشتی ها و فضاپیماها  –خلق مجدد  –دریافت درک سه بعدی از پدیده ها  هوش تجسمی :

 جهت یابی   –آراستن و آرایش   -چیدمان ها  –مکانیک  –نجار و عکاس  –نقشه بردار  –مجسمه ساز 
 

هنرپیشخه   -مربخی  –بخازیور   –صنعت گخر   –حرکات خاق  –رت در کنترل بدن مها –ورزشکار  –ورزش  هوش بدنی و حرکتی :

 مشارکت در فعالیت های گروهی 
 

باوقار ودارای  –پشیرنده نقش های اجتماعی  –مشاور  –مرتس و مودب  –معلم  –رهور دینی  –آموزش دهنده  هوش بین فردی :

 مادر و همکارانو ارتواه با پدر و ا اهل مدار –دیپلمات  –وجهه اجتماعی 
 

 –فعخال اجتمخاعی    –روزنامخه نوخار    –روانکخاو   –روان شخناس   –فیلسخو    –شخاعر   –درک درست از خخود   هوش درون فردی :

 هنرمند   –رهوری اجتماعی و دینی  –سخنران 
 

 –پز آشخ  –گخل فخروش    –باغوانی  –گیاه شناس  –زمین شناس  –فعال محیط زیست  –قدرت مشاهده قوی  هوش طبیعت گرا :

 دریا نورد –کلسیونر  –محقق علوم گیاهی و جانوری  –زیست شناس 

شناخت هوشهای چند گانه از طریق یکسری سئوال و جواب و جمع بندی آن به دست می آید. در آن صورت، می تخوانیم عاقخه و   

 مهارت و تواناییهای فرزندمان را درک کنیم و او را به آن سو هدایت کنیم
 

   آموزشی فرزندمانی  خورد با کارنامهیک راهکار در بر
در بخش تحلیلی کارنامه ها عدم موفقیت فرزندمان در تک تک سئواالت آمخده اسخت. بهتخر اسخت پخدر و مخادر بخه سخئواالتی کخه          

راه حل و جواب برآیند چنانچخه   صددفرزندشان موفق به پاسخ نشده اند. تمرکز کنند و با مشارکت همدیور علت را پی گیری و در 

 به جواب درست رسیدند که بهتر و در غیر اینصورت به دبیر مربوطه مراجعه و مشکل را رفع نمایند.
 

 راهکار دوم در موفقیت ) تمرکز در کتاب های درسی(
برای کسس موفقیت صد در صدی، تمرکز به کتاب های درسی و بدون توجه به کتابها و مطالس حاشیه حتما میسر خواهد بود. ایخن  

 از این طریق انویزه برای تاش بعدی ممکن و میسر می شود. بتدایی زمینه ساز موفقیت مکمل و بعدی خواهد شد.موفقیت ا
 

 راهکار سوم )تشویق در مرحله پیشرفت(
ابتدا به نقاه مثوت و به بخش موفقیت آمیز یک آزمون توجه کنیم، سپس به نقاه ضعف، بهتر آن است هر دانش آمخوزی فقخط بخا    

قولی خودش مورد ارزیابی قرار گیرد. پیشرفت در هر مرحله بخه عنخوان موفقیخت تلقخی      ی  ه شود و با وضعیت دروهخودش سنجید

و یا رشد در درس علوم با توجخه    -گردد. و مورد تشویق قرار گیرد. مثا تشویق در درس ادبیات به خاطر دریافت رتوه صد در صد 

 . به آزمون قولی



 

 

 راهکار چهارم )تنبیه(
ین مرحله برای اینکه متوجه اشکاالت خود شود و مسئولیت کارهای خودش را بپشیرد، الزم است برای او محدودیتی به عنخوان  در ا

تنویه قایل شویم و او را از آنچه که بیشتر بدان مشغول یا متمایل است محدود یا محروم کنیم. مثل قطخع یخا بخه حخداقل رسخاندن      

 نه و اعام نا رضایتی از این طریق و یا حش  یک مهمانی یا مسافرت و ...رفتارهای عاطفی پدرانه و یا مادرا

 یح گر به کاربرگ ها و پیش آزمونها.ح*نکته پایانی توجه درست، عمیق و تص

 

 

 

 

  

 
 در کاس حضور فعال و موثر نداشته است. -8

 مهارت یادداشت برداری یا خاصه نویسی ندارد. -0

 ای مطالعه و تکمیل آموخته هایش را ندارد.در منزل برنامه منظمی بر -3

 کنترل و نظارت مستمری را در خود احساس نمی کند. -0

 ضعف بنیه علمی دارد. -1

 بیمار بوده است. -0

 استرس یا فشار عصوی و یا مشکات خانوادگی داشته است. -7

 روش تست زنی را بلد نیست -1

 است. تحان داشتهاصا نمی دانسته، کی و چه وقت ام -9

 ابزار و لوازم الزم را به همراه نداشته است. -82

 موفقیت یا عدم موفقیت او برای خانواده فرقی نمی کند   -88

 رفاه و امکانات بیش از حد انویزه را از او سلس نموده است -80

 ....و . 

 

 و البته توفیق از خداست

 معاونت آموزشی

 وفقیتــدم مــرهای عــداخله گـوامل موثر یا مـع
 


