درود بر شما ،از آنجا که در سال تحصیلی آینده آزمونًهای روبیک در پایهًهای چهارم ت ا
ششم ،تنها شامل سؤالًهایی در مورد استعداد تحلیلی خواهد بود ،ارتباطی با صفحهًهای
کتاب درسی نداشته و بدینًترتیب جدولی به نام بودجهًبندی برای این آزمونًها نمیًتوان
در نظر گرفت .ولی مواردی که در صفحۀ بعد بیان میًشود میًتواند برای شرکت کنندگان
این آزمونًها ،راهگشا باشد.

نوع و تعداد سؤاالت
ل ا پرسشًهای استعداد تحلیلی به دو دسته تقسیم میًشوند؛ نوع اول :شامل
اصو ً
سؤالًهایی در قلمرو هوش کالمی ،تصویری ،محاسباتی و منطق است ،که نیاز به استدلل
و تفکر دارد و به میزان مطالبی که دانشًآموز از کتابًهای درسی مطالعه کرده وابستگی
چندانی ندارد .با این حال در آزمونًهای واله تالش میًشود آنچه در این قسمت مورد
سؤال قرار میًگیرد خارج از اطالعات علمی دانشًآموز نباشد .نوع دوم :سؤالًها سادهًتر
هستند و تنها به سرعت و دقت دانشًآموز وابسته است .میزان توان علمی لزم برای
پاسخ دادن به این سؤالًها (مانند توانایی انجام چهار عمل اصلی و یا دانستن ترتیب
حروف الفبای فارسی) به مراتب کمتر از چیزی است که دانشًآموزان در هر پایه مطالعه
میًکنند .زمانی که برای پاسخًگویی به سؤالًهای نوع دوم در نظر گرفته میًشود کمتر از
سؤالًهای نوع اول است.
تذکر :در پایهًی ششم دو نوع سؤال مذکور در دو دفترچهًی مجزا در اختیار دانشًآموزان
قرار میًگیرد.
تعداد سؤالًهای هر پایه در نمودار زیر آمده است.

ش

پایه

تعداد سؤاالت
نوع اول

تعداد سؤاالت
نوع دوم

تعداد دفترچه

چهارم

40

20

1

پنجم

50

30

1

ششم

60

60

2

منابع پیشنهادی برای مطالعه
هم اکنون بهترین مرجع برای آمادگی آزمونًهایی که مبنای سنجش
استعداد تحلیلی دارند ،در انتشارات واله کتاب «هوش روبیک» است .این
کتاب که با همکاری گروهی از هیئت علمی مؤسسهًی آموزشی فرهنگی واله
تالیف شده ،حاوی نمونه آزمونًهای هوش ویژهًی دانشًآموزان دورهًی دوم
ابتدایی (پایهًهای چهارم تا ششم) است.
لزم به تذکر است که کتابًهای تخصصیًتر هوش با نامًهای «پازل» نیز در
انتشارات واله در حال آمادهًسازی است که در زمان مناسب اطالعًرسانی
خواهد شد.

