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ث

مقـدمه
توجه به شناسایی و پرورش دانشآموزان دارای استعدادهای برتر در ایران سابقة نسبتاً
طوالنی دارد و نزدیک به چهار دهه از تأسیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
به عنوان نهاد متولی این امر در کشور میگذرد .پس از ابالغ چشمانداز بیستسالة جمهوری
اسالمی ایران و تصویب اسناد کالن ذیل آن ،بویژه «نقشة جامع علمی کشور»« ،سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش» و «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» ،نقطة عطف توجه
به موضوع شناسایی و پرورش صاحبان استعدادهای برتر را میتوان تصویب «کلیات نظام
تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش» در شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ
 1131/13/11دانست.
در این مصوبه ،تعریفی از دانشآموز دارای استعداد برتر ارائه شده و نظام تعلیم و تربیت
موظف به ارائة خدمات و تسهیالت ویژه برای شناسایی کامل ،بروز و پرورش و هدایت
استعدادهای او شده است .همچنین ،بر پیگیری همزمان دو رویكرد «تلفیق» (مبتنی بر
عدم جداسازی) و «تفكیک» (مبتنی بر جداسازی) برای تربیت استعدادهای برتر در نظام
آموزش و پرورش تأکید شده است .بر این اساس ،ادامة فعالیت «مدارس استعدادهای
درخشان» را باید مصداق استمرار رویكرد «تفكیک» در تربیت استعدادهای برتر دانست.
مجموعهای که در پیش رو دارید ،اشارۀ مختصری دارد به استعدادهای برتر و توجه به این
قشر ارزشمند و مؤثر .همچنین به تعاریف و انواع استعداد و ویژگیهای دانشآموزان صاحب
استعداد برتر و روشهای شناسایی آنان نیز اشاره شده است .در ادامه به اختصار به تاریخچه
و فلسفة شكلگیری مدارس استعددهای درخشان ،بعضی از مقررات ویژۀ این مدارس و
برنامهها و فعالیتهای آموزشی ،پرورشی و پژوهشی آنها نیز پرداخته شده است تا
عالقمندان ورود به این مدارس ،با آگاهی کامل و بر اساس توانمندیها و ظرفیتهای
وجودی خود و پس از پذیرفته شدن ،به همراه سایر دانشآموزان به کسب علم و معرفت
بپردازند .همچنین توصیههایی کاربردی برای داوطلبان شرکت در آزمون ورودی مدارس
ج

استعدادهای درخشان و پذیرفتهشدگان این آزمون و نیز خانوادههای آنان ارائه شده است
تا این مسیر را حتیاالمكان با آرامش و به دور از تنش پشت سر بگذارند.
محتوای فصل اول و دوم این مجموعه ،حاصل انتخاب و تلخیص بخشهایی از آثاری است
که مشخصات آنها در زیر میآید:
ـ کتاب «دستنامة شهاب» (راهنمای آموزگاران و مدیران مجری طرح شهاب) ،نوشتة
دکتر مرتضی مجدفر ،ابراهیم اصالنی و دکتر لیال سلیقهدار ،انتشارات مدرسه ،سال .1134
ـ ویژهنامة «کاشفان غار اژدها» (ضمیمة دانشآموزی فصلنامة استعدادهای درخشان)،
نوشتة گروه نویسندگان به سرپرستی افشین دانشنژاد ،سال .1131
ـ ویژهنامة «از کجا آمدهای؟ آمدنت بهر چه هست؟» (ضمیمة دانشآموزی فصلنامة
استعدادهای درخشان) ،نوشتة گروه نویسندگان به سرپرستی افشین دانشنژاد ،سال
.1134
ـ مقالة «مروری اجمالی بر روشهای شناسایی دانشآموزان بااستعداد» ،نوشتة دکتر احمد
عابدی و رومینا منانی ،شمارۀ  11فصلنامة استعدادهای درخشان ،زمستان .1131
ـ مقالة «پیشینة تیزهوشان در ایران (1121ـ ،»)1141شمارۀ  13فصلنامة استعدادهای
درخشان ،بهار .1131
ـ کتابچة «مجموعة مقررات آموزشی ویژۀ مدارس استعدادهای درخشان برگرفته از
مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش» ،سال .1134
در پایان این مجموعه ،سؤاالت آزمونهای ورودی دو سال گذشتة مدارس استعدادهای
درخشان آورده شده است که بیانگر جهتگیریهای علمی و آموزشی مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان است .تأمل در این سؤاالت ،در یافتن شیوههای
مطالعه و یادگیری عمیق و ماندگار به کمک شما خواهد آمد.
با آرزوی سالمتی وتوفیق روزافزون عزیزان شرکتکننده در آزمونهای ورودی مدارس
استعدادهای درخشان ،امیدواریم این فرزندان گرامی ایران اسالمی در مسیر کسب
تواناییهای الزم در ابعاد مختلف وجودی خود و رشد متوازن در ساحتهای ششگانة
تعلیم و تربیت ،همواره موفق و سربلند باشند.

ح

مخاطبان كتاب

ـ دانشآموزان پایة ششم ابتدایی داوطلب شرکت در آزمون ورودی دبیرستانهای دورۀ
اول استعدادهای درخشان و خانوادههای آنها.
اهداف تدوين كتاب

ـ آشنایی با تعریف و انواع استعداد و ویژگیهای دانشآموزان دارای استعدادهای درخشان
ـ آشنایی با روشهای شناسایی دانشآموزان دارای استعدادهای درخشان
ـ آشنایی با اهداف و پیشینة تأسیس مدارس استعدادهای درخشان
ـ آشنایی با مقررات ،عناوین برنامهها و فعالیتهای ویژۀ مدارس استعدادهای درخشان
ـ آشنایی با اصول و مالحظات آمادگی برای شرکت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای
درخشان
ـ آشنایی با ویژگیهای مدارس استعدادهای درخشان و الزامات کسب موفقیت در این
مدارس
ـ آشنایی با نمونة سواالت آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان
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فصل اول /آشنايي با مفاهیم کلیدي

3

«مدارس استعدادهای درخشان» به واحدهاي آموزشي و پرورشي در دورۀ اول و دوم
متوسطهه االق ميشود که با پذيرش گروهي از دانشآموزان داراي استعدادهاي برتر ،با
تأمین فضطططا و اماانا و ب ر گیري از معلمان متع د و کارآمد و برنامهريزي آموزشطططي،
پرورشطي و پووهشطي ويو  ،زمیند درو و احطقس مرتمر موتعی  ،کرب شايرتگيهاي
ويو و تقش براي دسطط يابي به مراتبي از حیا الیبه را براي اين گرو از دانشآموزان
تأمین ميکند.
بر اسطاس مصوبا شوراي اايي آموزش و پرورش ،فعايی مدارس استعدادهاي درخشان
را بايد مصدا املي رويارد «تفكيك» (جداسازي دانشآموزان داراي استعدادهاي برتر
و داير کردن محیطهاي تربیتي ويو براي آن ا) در تربی حططاحبان اسططتعدادهاي برتر به
شمار آورد .م م ترين اهداف تشایل و فعايی مدارس استعدادهاي درخشان به شرس زير
اس :
1ط شناسايي و پرورش استعدادهاي خاص و متنوّع دانشآموزان،
2ط تعمیق باورهاي ديني و تقوي دلبرتگي و پايبندي دانشآموزان به فرهنگ و ارزشهاي
ملي (ايراني ،اسقمي و انققبي)،
3ط اجراي برنامد درسي و تربیتي انعهافپذير متناسب با ويوگيها و استعدادهاي مختلف
دانشآموزان با روشهاي ياددهي ط يادگیري و شیو هاي ارزشيابي متنوّع،
4ط ارائد خدما مشاور اي تخصصي ويوۀ دانشآموزان،
5ط هداي تحصیلي و شغلي دانشآموزان ،متناسب با استعدادها و اقئق آنان ،به سوي
اويوي هاي الم و فناوري کشور،
6ط حماي از دانشآموزان مرتعد کمبضاا .
* * * * *
دربارۀ «اسطتعداد» و «استعداد برتر» تعاريف متعددي ارائه شد اس  .در فرهنگ واژگان
«وبرطتر» ،واژۀ «اسطتعداد» اينگونه معنا شطد اس « :داشتن يک توانايي ذاتي و آشاار
شططدن آن .کودکان با اسططتعداد ،با داشططتن تواناييهاي فو ايعاد  ،تادر هرططتند کارهايي
بیشطططتر از آنچه در سطططن آن ا انتظار ميرود ،انجام دهند .تواناييهاي بايقو  ،يعني
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تواناييهاي فاري ،تحصططیلي ،رهبري کردن در گرو و توانايي در جنبههاي هنري و
خقتانه» .در احقحید سال  1791تانون آموزش امومي اياال متحدۀ آمرياا« ،كودكان
دارای استعداد» برتر چنین تعريف شد اند« :کودکان و نوجوانان سنین تبل از دبرتان،
دبرتان يا دبیرستان که داراي توانايي هوشي باال ،خقتی  ،توانايي در يک موضوع المي
خاص و داراي توانايي مديري و رهبري هرتند و به خدما آموزشي خاحي نیاز دارند».
در سند راهبردي کشور در امور نخبگان مصوب جلرد  927مورخ  1371/9/11شوراي
اايي انققب فرهنگي ،فرد داراي «استعداد برتر» به شرس زير تعريف شد اس « :استعداد
برتر به فردي االق ميشود که با توجه به ويوگيهاي ذاتي خود اماان رسیدن به مرحلد
نخبگي را داراس  ،ويي هنوز زمینههاي الزم براي شناسايي کامل و بروز استعدادهاي ويوۀ
او فراهم نشد اس ».
با توجه به توضیحا فو  ،شوراي اايي آموزش و پرورش در مصوبد مورخ 1373/77/73
خود« ،دانشآموز دارای استعداد برتر» را به اين حور

تعريف کرد اس « :دانش

آموزي اس که ميتواند مفاهیم ويوۀ يک يا چند زمینه را در سهح بااليي درو کرد و
ياد بگیرد و يا در انجام ماهراند کار و بروز تابلی هاي شخصي در آن زمینه ،برجرتگي
خاحي نشان دهد».
ناتد داراي اهمی در زمیند تعريف فو  ،ضرور توجه به ابعاد گوناگون استعداد در وجود
دانشآموزان اس  .در حال حاضر ،بیشترين تمرکز در سنجش و انداز گیريهاي استعدادي
روي برخي از حوز ها مانند استعداد منهقي /رياضي و استعداد زباني اس که اين ناته
بايد به تدريج احقس شود.
گوناگوني و تنوع استعدادها (بر پايۀ نظريۀ هوشهاي چندگانه)

نظريد هوشهاي چندگانه از اين باور هوارد گاردنر ريشه گرف

که ذهن انران ،شامل

مجمواهاي از تواناييهاي تقريباً مجزاس که داراي ارتباالي اتفاتي و غیرتابل پیشبیني
با ياديگر هرتند .بنابراين ذهن انران يک ماشین همهکارۀ منفرد نیر که هموار با
يک تدر مشخص و بدون وابرتگي به محتويا و محیط االراف کار کند.
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اغلب روانشناسان« ،هوش» را با «حل مرئله» مرتبط ميدانرتند اما نتايج مهايعا
گاردنر با اين نظريهها متفاو بود ،او مف وم هوش را به مقويهاي گرترد تر و کاربرديتر
تبديل کرد ،اب ام و رازگونگي تعريف هوش را از بین برد و به پديد اي املي تغییر شال
داد که نقش آن به الر گوناگون ،در زندگي افراد تابل مشاهد اس  .گاردنر شیو اي را
فراهم کرد که ميتوان به وسیلد آن ،تواناييهاي بشر را با ترار دادن آن ا در  7مقويد
متفاو  ،بازنمايي کرد.
بر اساس نظريد گاردنر (:)1777
1ط برخقف ديدگا سنتي دربارۀ هوش ،يادگیري تن ا از را بهکارگیري تواناييهاي
شناختي به دس نميآيد؛ بلاه انواع هوش نیز در فرايند يادگیري نقش دارند.
2ط افراد در فرايند يادگیري ،پردازش االقاا و حل مرئله ،برحرب نوع و توانايي هوشي
خود از راهبردهاي متفاوتي استفاد ميکنند.
بر اين اساس ،هوشهاي 7گانه معرفي شدند که براي انداز گیري هريک از آن ا ميتوان به
مشاهدۀ رفتار فرد پرداخ تا از آن الريق ،میزان و سهح توانايي ذهني فرد مورد سنجش
ترار گیرد.
هوش زباني

هوش زباني به معناي توانايي بهکارگیري درس يغا به حور شفاهي يا نوشتاري اس .
اين هوش ،توانايي بهکارگیري ماهراند ساختار زبان ،حداهاي زبان ،معناشناسي و جنبههاي
املي زبان را براي بیان افاار و ف میدن ديگر انرانها شامل ميشود .ف رس سنجش
هوش زباني (ويوۀ دانشآموز) به شرس زير اس :
* نرب به سن خود خوب مينويرد.
* ميتواند داستانهاي بلندي را بگويد و يا يهیفههاي زيادي تعريف کند.
* توانايي به خاالر سپردن اسامي ،ماانها ،تاريخ و جزئیا را دارد.
* از بازي با کلما و خواندن کتاب يذ ميبرد.
* کلما را به درستي ادا ميکند و دايرۀ يغاتش خوب اس .
* گف وگوي شفاهي را دوس دارد و با ديگران به اين روش ارتباط برترار ميکند.
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هوش منطقي ـ رياضي

هوش منهقي ط رياضي ،توانايي استفادۀ درس از ااداد و ارتام و بیان استداللهاي منهقي و
درس اس  .اين هوش شامل توانايي کشف ايگوها ،داليل تیاسي و تفار منهقي اس  .فرد
داراي هوش منهقي ط رياضي ،تادر اس زنجیر اي از داليل را بریار ماهرانه دنبال کند.
ف رس سنجش هوش منهقي (ويوۀ دانشآموز) به شرس زير اس :
* از بازي با ااداد و ارتام يذ ميبرد.
* کقس رياضي و کارکردن با رايانه را دوس دارد.
* از شهرنج و ديگر بازيهاي فاري استقبال ميکند.
* به حل معماهاي منهقي يا النزآمیز اقته دارد.
* پرسشهاي بریاري درمورد نحوۀ کار اشیاي گوناگون الرس ميکند.
* به البقهبندي و ساير ايگوهاي منهقي اقته دارد.
هوش بدني ـ حركتي

توانايي بهکارگیري بدن براي بیان افاار و احراسا و نیز تعادل ،هماهنگي ،چاالکي،
تدر  ،انعهافپذيري ،سرا و نیز تابلی هاي يمري به اين هوش مربوط ميشود.
ورزشااران و بازيگران تئاتر و سینما از جمله نمونههاي افرادي هرتند که هوش بدني ط
حرکتي آن ا ايزاماً بايد تابل توجه باشد .ف رس سنجش هوش بدني ط حرکتي (ويوۀ
دانشآموز) به شرس زير اس :
* در يک يا چند حرک ورزشي ،خوب امل ميکند.
* حرکا ديگران را بهراحتي تقلید ميکند.
* از جدا کردن تهعا وسايل گوناگون و سرهمکردن دوبارۀ آن ا يذ ميبرد.
* در کارهاي دستي م ار زيادي دارد.
* زماني الوالني اماان ترارگیري در يک نقهه را ندارد و ناآرامي ميکند.
* از دويدن ،پريدن ،سو زدن و فعايی هايي مانند اين ا يذ ميبرد.
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هوش مکاني ـ فضايي

توانايي درو درس ج ان به حور مااني (مانند يک راهنما) و ايجاد تغییر در اين ادراو،
به هوش فضايي يا مااني مربوط ميشود .اين هوش ،توانايي نمايش دنیاي فضايي داخل
ذهن ،مثل يک خلبان و يا نمايش محدودي از دنیاي تجرمي ذهن ،مثل بازيان شهرنج
يا مجرمهساز اس  .اين هوش مرتلزم شناسايي رنگ ،خط ،شال ،فرم ،فضا و رابههاي
اس که میان اين اوامل وجود دارد .ف رس سنجش هوش مااني /فضايي (ويوۀ دانش-
آموز) به شرس زير اس :
* خواندن نقشه ،نمودار و جدولها برايش از خواندن متن راح تر اس .
* خیالپردازي را دوس دارد و در الراحي م ار دارد.
* از انجام کارهاي هنري يذ ميبرد.
* به ديدن فیلم ،نمايش ،اسقيد و کقً تصاوير نمايشي اقته نشان ميدهد.
* ميتواند اشاال سهبعدي برازد.
* تصاوير را به الور واضح توضیح ميدهد.
هوش موسيقيايي

هوش موسیقیايي ،توانايي درو ،تشخیص ،تبديل و اجراي اشاال موسیقیايي اس  .کراني
که هوش موسیقیايي بااليي دارند ،ميتوانند موسیقي را به سادگي به ياد آورند و گا به
سختي ميتوانند آن را از ذهن خود خارج کنند .آن ا تادرند از الريق موسیقي ،هیجانا
خود را بیان کرد و فار کنند .اين توانايي ،استفاد از حدا در وسیعترين حوز را ممان
ميسازد .ف رس سنجش هوش موسیقیايي (ويوۀ دانشآموز) به شرس زير اس :
* ملوديهاي آواز را به خاالر ميآورد.
* در ححب کردن و انجام فعايی هاي املي ،موزون و مرتب امل ميکند.
* از نواختن ضربا ريتمیک حین انجام فعايی بر روي میز و االراف خود يذ ميبرد.
* حداهاي ناموزون و غیرريتمیک را تشخیص ميدهد.
* به تهعا موسیقي در حال پخش ،واکنش مثب نشان ميدهد.
* حداهاي محیط را به خوبي تشخیص ميدهد.

