


مجموعه کتاب های عالمه حلی

استعداد تحلیلی
پنجم و ششم

•yحمیدرضا زیارتی باهر
• زهره پندی



تهران، خیابان انقالب، میدان فردوسی، ابتدای کوچه براتی، پالک 16 واحد 14
تلفن دفتر مرکزی: 66744384-5

کلیه حقوق این اثر برای ناشر محفوظ است.

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق برداشت تمام یا قسمتی از اثر را به صورت چاپ، فتوکپی، جزوه و مجازی ندارد. 

متخلفان به موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمایت از ناشران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

شناسنامه
کتاب

استعداد تحلیلی  عنوان کتاب 

انتشارات حلی ناشر 

حمیدرضا زیارتی، زهره پندی مؤلفین 

راضیه فرهانیان صفحه آرا 

الهه شرفی طراح جلد 

محمدحسین صفدریان تصویرساز 

مهرناز کربالیی ویراستار ادبی 

سمیه سادات فاطمی هماهنگی 

1401 سال چاپ 

هفتم نوبت چاپ 

2500 جلد شمارگان 

53000 تومان قیمت 

978-600-7755-54- 9 شماره شابک 

زیارتی باهر، حمیدرضا، 1357  : سرشناسه 
: استعداد تحلیلی ششم/ مولفان حمید رضا زیارتی، زهره پندی عنوان و نام پدیدآور 

: تهران: انتشارات حلی، 1396. مشخصات نشر 
74 ص.: مصور)رنگی(، جدول)رنگی(، نمودار )رنگی(؛ 22 × 29 س م.  : مشخصات ظاهری  

: مجموعه کتاب عالمه حلی فروست 
978-600-7755-54- 9  : شابک 

: فیپا وضعیت فهرست نویسی 
: استعداد ریاضی- راهنمای آموزشی )ابتدایی( موضوع  

: پندی، زهره، 1356 شناسه افزوده 
4334600 : شماره کتابشناسی ملی 
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پیشگفتار 

به نام خدا

سـال ها پيـش، تعـداد زيـادی از دبيـران مـدارس اسـتعدادهای درخشـان شـهر تهـران )تيزهوشـان(، دور هـم جمـع شـده و 

موسسـه آموزشـی عالمـه حلـی را تًاسـيس کردنـد. موسسـه عالمـه حلـی پـس از ارائه خدمـات آموزشـی متعدد بـه مدارس 

اسـتعدادهای درخشـان و بسـياری از مـدارس برتـر کشـور در مقطـع دبيرسـتان، بنا بر نيازسـنجی آموزشـی و تقاضـای اوليا و 

دبيـران محتـرم، در سـال های اخيـر تصميـم گرفتـه تا در مقطع دبسـتان نيز بـرای دانش آموزان سـرآمد امکانات آموزشـی در 

سـطح تيزهوشـان فراهـم نمايـد. ايـن خدمات در حـال حاضر بـرای دانش آموزان سـال پنجم و ششـم ابتدايی ارائه می شـود.

تـالش زيـادی شـده بـا بهره منـدی از تجـارب مولفان گرامـی کتاب ها، کـه همگی از مدرسـان برجسـته مدارس تيزهوشـان 

هسـتند، کتاب هايـی تاليـف گـردد کـه عالوه بر عمق بخشـی بـه محتوای آموزشـی و روان و جـذاب بودن متـن و بخش های 

طراحـی شـده، دانش آمـوزان را بـرای ورود بـه مقطع بعـدی نيز آمـاده نمايند.

 به صـورت ويـژه ايـن مجموعه کتاب با اسـتانداردهای آزمون ورودی مدارس اسـتعدادهای درخشـان هماهنگ شـده اسـت و 

اميدواريـم دانش آمـوزان مسـتعد کشـورمان را ياری رسـاند تـا بهترين نتايـج را در آزمون های ورودی کسـب نمايند.

عابدی جعفری

مدير انتشارات عالمهحلی



مقدمۀ مؤلفان

با نرم افزار موبایل »کتاب زنده« دیده شود.
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ردد
 س

پازلفرشها

اهداف:

به{کارگیری{مفهوم{شمارنده{های{{{
یک{عدد

تقویت{استدالل{{
آشنایی{با{یک{نوع{پازل{هندسی{{

حیطهموضوعی

 منطق	

 جبر	

 اعداد	و	حساب	

 هندسه	و	اندازه	گیری	

 آمار	و	احتمال	 پیشنهادگروهبندی:

فردی{{

وسایلالزم:

برگه{فعالیت{{

روشتدریس:

ابتدا{از{دانش{آموزان{بخواهید{در{مرحله{اول{پازل{و{حل{آن{را{با{دقت{نگاه{کنند{و{قوانین{حل{پازل{را{در{
کالس{بیان{کنند.{مطمئن{شوید{که{قوانین{به{طور{کامل{و{صریح{در{کالس{مطرح{شده{باشد.{سپس{به{بچه{ها{

فرصت{دهید{تا{به{حل{پازل{های{مطرح{شده{در{مرحله{دوم{بپردازند.
در{این{فرصت{شما{هم{به{آن{ها{سربزنید.{شاید{الزم{باشد{برای{برخی{از{بچه{ها{توضیح{دهید{که{چگونه{باید{
پیش{از{قطعی{کردن{حل،{با{عالمت{و{نشانه{ها{حدس{هایی{که{زده{اند{روی{صفحه{مشخص{کنند.{)مثاًل{با{کم{
رنگ{شدن{عددها{در{هر{خانه.({شاید{هم{الزم{باشد{برخی{از{بچه{ها{را{راهنمایی{کنید.{)مثاًل{در{پازل{)الف({دو{تا{
عدد{9{وجود{دارد.{کدام{یک{از{این{9{ها{می{تواند{هر{9{خانه{مربوط{به{خود{را{مشخص{کند؟{آیا{عدد{9{دیگر{هم{

می{تواند{تعدادی{از{خانه{های{مربوط{به{خود{را{در{همین{گام{اول{مشخص{نماید؟{کدام{خانه{ها؟(.

پیشنهادتوسعه:

حل{پازل{های{مشکل{تر{می{تواند{در{ادامه{انجام{شود.{{
طراحی{پازل{فرش{به{طوری{که{پاسخی{منحصربه{فرد{داشته{باشد،{می{تواند{مسیر{خوبی{برای{توسعه{باشد.{{
مراجعه{به{وبگاه{mhelli.ir{و{حل{پازل{های{بیشتر{هم{ممکن{است{برای{برخی{از{دانش{آموزان{جذاب{باشد.{{

درس1
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استعداد 
واّمابازی:تحلیلی

مرحلهاول:

ابتدا{خوب{به{معمای{سمت{چپ{و{راه{حل{آن{که{در{سمت{راست{آمده{است،{دقت{کنید{و{سعی{کنید{
قوانین{حل{معما{را{کشف{کنید.{توجه{داشته{باشید{که{پاسخ{معما{منحصربه{فرد{است.

مرحلهدوم:

در{هر{معما،{جدول{داده{شده{را{به{تعدادی{ناحیة{مربع{یا{مستطیل{شکل{تقسیم{کنید{به{شرطی{که:
1{ـ{در{هر{ناحیه{فقط{یک{عدد{قرار{بگیرد{که{برابر{مساحت{آن{ناحیه{باشد.

2{ـ{هر{مربع{کوچک{1×1{فقط{داخل{یک{ناحیه{قرار{بگیرد.
3{ـ{این{ناحیه{ها{قسمت{مشترک{نداشته{باشند{و{هیچ{مربعی{در{دو{ناحیه{قرار{نگیرد.

مثال

پاسخ
مثال
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1
ساده

2
ساده

تمرین

3
متوسط



14

استعداد 
حیواناتنقطهگیرونقطهزاتحلیلی

اهداف:

آشنایی{با{مفاهیم{مجموعه{و{عضویت{{
آشنایی{با{مفاهیم{اشتراک{و{افراز{{
مهارت{در{مراجعه{به{تعریف{و{تعیین{{{

مصادیق
پیشنهادگروهبندی:

فردی{تا{3{نفره{{

وسایلالزم:

برگه{فعالیت{{
 منطق	

 جبر	

 اعداد	و	حساب	

 هندسه	و	اندازه	گیری	

 آمار	و	احتمال	

حیطهموضوعی

روشتدریس:

یکی،{دو{تعریف{را{به{صورت{شفاهی{در{کالس{بیان{کنید{مثاًل{نقطه{زا{و{اهلی.{از{بچه{ها{بخواهید{مثال{هایی{
برای{این{تعاریف{پیدا{کنند.{سپس{مطالعه{بقیه{تعریف{ها{و{انجام{مرحله{اول{را{به{گروه{ها{بسپارید.{درحین{انجام{
مرحله{به{گروه{ها{سربزنید{و{نحوه{انجام{مرحله{را{بررسی{کنید.{ممکن{است{برخی{گروه{ها{تنها{برخی{از{مشخصات{
حیوانات{را{نوشته{باشند،{به{آن{ها{تأکید{کنید{که{مشخصات{هر{حیوان{را{به{طور{کامل{بنویسند{و{برای{این{کار{
گام{به{گام{به{تعریف{ها{مراجعه{کنند.{)این{مراجعه{می{تواند{با{دوباره{خوانی{تعریف{ها{یا{به{صورت{ذهنی{انجام{شود.(

پس{از{آنکه{فرصت{کافی{در{اختیار{دانش{آموزان{قرار{دادید،{از{یکی{از{گروه{ها{بخواهید{پاسخ{هایشان{را{
در{کالس{بخوانند{و{بقیه{گروه{ها{در{صورت{مغایرت،{پاسخشان{را{اعالم{کنند.{در{این{موارد{با{مراجعه{مجدد{به{

تعریف{ها،{پاسخ{درست{را{به{کمک{هم{پیدا{کنند.
در{ادامه{انجام{مرحله{دوم{را{به{گروه{ها{بسپارید{و{پس{از{آن{پاسخ{ها{را{در{کالس{بررسی{کنید.

پیشنهادتوسعه:

مرحله{سوم{به{بعد{می{تواند{در{ادامه{روند{کالس{مطرح{شود.{{
می{توانید{نام{گذاری{دسته{ها{را{به{مسابقه{بگذارید.{یعنی{از{بچه{ها{بخواهید{که{اگر{می{توانند{نام{بهتری{برای{{{

هر{دسته{از{حیوانات{پیدا{کنند.
با{معیار{{{ را{ از{موجودات{ یا{دسته{دیگری{ از{بچه{ها{بخواهید{مرحله{مشابهی{طراحی{کنند!{یعنی{حیوانات{

دلخواه{طبقه{بندی{کنند{و{هر{دسته{ای{را{که{ساخته{اند،{نام{گذاری{نمایند{و{برای{آن{مثال{بیاورند.

درس2
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 س

واّمابازی:
دانش{آموز{عزیز{با{توجه{به{تعریف{های{ارائه{شده{در{این{صفحه،{مرحله{های{1{تا{4{را{انجام{دهید.

نقطه زا: به حیواناتی گفته 
می شود که در نام آن ها 
تعداد نقطه ها از تعداد 

حروف بیشتر باشد.

اهلی: به حیواناتی گفته می شود که در نام آن ها تعداد حروف و تعداد نقطه ها با هم برابر است؛
مثل موش.

نقطه گیر: به حیواناتی 
گفته می شود که در نام 
آن ها تعداد نقطه ها از 

تعداد حروف کمتر باشد.

سخت گیر: به نقطه گیرهایی گفته می شود که در نام آن ها تعداد 
حروف یکی بیشتر از تعداد نقطه ها باشد؛ مثل خر. 

نرم گیر: به نقطه گیرهایی 
گفته می شود که اختالف 
تعداد حروف و نقطه های 
آن ها بیشتر از یکی باشد.

وخشی: به حیوانات نرم گیری گفته 
می شود که هپوال نیستند؛ مثل سنجاب.

هپوال: هپوالها نرم گیرهایی هستند 
که در نام آن ها تعداد حروف از دو برابر 

تعداد نقطه ها کمتر نیست؛ مثل اسب.

نرم زا: به نقطه زاهایی 
که سخت زا نباشند نرم زا 

می گوییم.

وحشی: به نرم زاهایی 
که هیوال نیستند وحشی 

می گوییم؛ مانند شتر.

هیوال: به نرم زاهایی گفته 
می شود که در نام آن ها 
تعداد نقطه ها از دو برابر 

تعداد حرف ها کمتر نیست؛ 
مانند پشه.

سخت زا: به حیوانات 
نقطه زایی گفته می شود که در 
نام آن ها تعداد نقطه ها فقط 
یکی بیشتر از تعداد حرف ها 

باشد؛ مانند شاهین.

حیوانات

1 ـ سر سنگین: به حیواناتی گفته می شود که در نام آن ها 
تعداد نقطه ها در نیمة اول بیشتر از تعداد نقطه ها در نیمة دوم 

باشد؛ مثل شیر، خرس.

2 ـ متعادل: به حیواناتی گفته می شود که در نام آن ها تعداد 
نقطه های نیمة اول با تعداد نقطه های نیمة دوم برابر باشد؛ مثل 

روباه، شاهین.

3 ـ سنگین ُدم: به حیواناتی گفته می شود که در نام آن ها 
بیشتر نقطه ها در نیمة دوم اسمشان باشد؛ مثل دارکوب. حیوانات

نکته:بهحیواناتیکهفقطیکحرفنقطهدارداشتهباشندحیواناتخطرناکمیگوییم.


