باسمه تعالی

راهنمای تصویری دانش آموزان پایه نهم
جهت شرکت در آزمون های مشاوره ای

الف) مقدمه
آزمون رغبت چست؟
« کشف رغبت ها ،یعنی تشکیل ادا یکت تیک یو ر ،کا، ،دیکا بلنابکه  ،بازبکاق دم دییکه نککی هکا ،ییکی دم
فقلت ار تیملم گلوی بکودی یینککه تییکللی  ،کالی دسکتا دم دیکا دیکا ر ،،ار دیکا وسشکنا ه

اهکللک های

رغبت سنج سعی ادریم به ما کمت کنلم تا بکه تیک یوی ر ،کا، ،دیکا بلنابکه  ،بازبکاق دم دییکه نککهای ک ا
است یابلکا بودی دیا نظ ر ،للستی دم  319دنک د فعاللکت لتلکف ت لکه ککواه دیکم ککه کما بکا تعلکلا لکند
دییمنکی

ا به یب ا ی ت دبلک رغبت های تا رد کشف کنلک.

آزمون توانایی چست؟
کشککف ت دبککایی هککا ،یعنککی تشککیل ادا یککت تی ک یو ر ،ککا، ،دیککا بلنابککه  ،بازبککاق دم ت دبککایی هککا ،ییککی دم
اهکللک هکای
یم

فقلکت ار تیکملم گلکوی بکودی یینککه تییکللی  ،کالی دسکتا دم دیکا دیکا ر ،،ار وسشکنا ه

ت دبایی سعی ادریم به ما کمت کنلم تا بکه تیک یوی ر ،کا، ،دیکا بلنابکه  ،بازبکاق دم ت دبکایی هکای ک ا

است یابلکا بودی دیا نظ ر ،للستی دم  256دن د فعاللکت لتلکف ت لکه ککواه دیکم ککه کما بکا تعلکلا لکند
ت دبایی

ا ار یب ا ی ت دبلک ت دبایی های تا رد کشف کنلکا

ب) از کجا شروع کنیم؟
 -1ادبش ی م گود ی به سا ابه همگام به یارس ، www.hamgam.medu.irر،ا بمایلکا
 -2دم مبابه ،ر،ا ،بلش ،ر،ا کاربو رد دبتلاب بمایلکا

 -3بام کاربوی (کک لی)  ،ر ن ،ر،ای که دم کیو کرسه

ا اریافت کواه دیک ،ار بلش های وب طه بن یسلکا سپس

بو ر،ی گنینه ،ر،ا کللت کنلکا

 -4بقش

ا رد به دن د «ادبش ی م» دبتلاب کنلکا ار بلش ،دحک سام ابی«بام کرسه»

کنلکا سپس بو ر،ی گنینه ،ر،ا کللت بمایلکا

ا رد دبتلاب

 -5ار بلش کیویت» اد ب را دصلی ،بو ر،ی گنینه «یم

 -6بو ر،ی گنینه « وکت ار یم

 -7ار بلش وکت ار یم

های شا،ره دی» کللت کنلکا

» کللت کنلکا

بو ر،ی « ی افتوچه» کللت کنلکا

 -8ی ت دبلک هو ککدم دم ا ،یم

«رغبت» یا «ت دبایی» رد بودی و،ع دبتلاب کنلکا بودی یغام یم

بو ر،ی «دی ت

س دل» کللت کنلکا

ج) آنچه باید قبل از شروع آزمون بدانید:
 -1صکدیت  ،ت جه ما بقش تعللا کننکه دی ار س ا نکی بتایج
بک ،ایت اسخ اهلک بتایج یم

دهک اد تا همچنلا ار ص رتی که به س دالق

ما عتبو بل دهک ب اا

-2دجباری بودی اسخ به س دالق ار یت وتبه ،ج ا بکدراا ما ی ت دبلک ار کق م ا تعللا که ،هو ر،م به تعکدا
الل دهی دم س دالق اسخ اهلکا
 -3سا ابه همگام لیظه به لیظه اسخ های ما رد ار حافظه
داد ه یم

ت یف

ا اسخ های ما به ص رق

 -4سعی کنلک هلچ س دلی بک،

ا ذ لوه ی کنکا دگو به هو دلتی بظلو یطا بوق  ،ااا

اکار ذ لوه ی

اا

اسخ بمابکا

-4بودی بتلجه گلوی ب تو ،سعی کنلک سویا تویا اسلی رد که به ذهنتا

ی رسک سویا زبت کنلکا

-5ار ف م هو س دل شی اد تلک ی ت دبلک دم شا،ر کرسه س دل بپوسلکا
 -6بعضی دم س دالق ار ا ،یم

تیودری هستنکا

 -7تا یب دم تأیلک ب ایی ی ت دبلک اسخ

ا به هو ککدم دم س دالق رد دصیح کنلکا

د) نحوه پاسخگویی به سواالت در «آزمون رغبت»:
 ار اسخ به هو س دل با د تیاص یت دکا دم  1تا  5لند دییه نکیتنفوم

1
 -ار اسخ به س دالق «یم

اینکی ادرم

دحساس با

2
رغبت» تنها به عالقه مندی

 -هو بار که ییک و،ج دم صفیه یم

ا به ی فعاللت رد تعللا کنلکا

ت سط

دییه نکم

3

4

کیکدً دییه نکم

5

ا ت جه کنلکا

رد ادریک بو ر،ی گنینه «بامگشت» ار باالی صفیه کللت کنلکا

ه) نحوه پاسخگویی به سواالت در «آزمون توانایی»:
 -ار اسخ به هو س دل با د تیاص یت دکا دم  1تا  5لند ت دبمنکی

ا ار دبجام ی فعاللت رد تعللا کنلکا

کا یً بات دبم

بات دبم

ت سط

ت دبمنکم

1

2

3

4

 -ار اسخ به س دالق «یم

ت دبایی» تنها به توانمندهای

 -هو بار که ییک و،ج دم صفیه یم

کیکدً ت دبمنکم
5

ا ت جه کنلکا

رد ادریک بو ر،ی گنینه «بامگشت» ار باالی صفیه کللت کنلکا

ز) ثبت نهایی پاسخ ها
 س دم دینیه به کلله س دالق ا ،یمار یم

اسخ ادایک ،به نظ ر زبت ب ایی اسخ های

ا ،با بامگشت به صفیه وکت

بو ر،ی «دی ت تلت» کللت کنلکا

تهیه و تنظیم:
اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

