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جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به افراد تیزهوش خود نیاز دارد. به تدریج که جامعه پیچیده تر 
می گردد نیاز به آموزش تیزهوشان نیز آشکارتر می شود. شناسایی و کشف دانش آموزان تیزهوش اولین 
گام در پرورش اس��تعداد اس��ت و کارهای جدی و طوالنی پس از آن باید انجام پذیرند. مدل سه بخشی 

پرورش استعدادها سه مرحله فرایند کار بر روی دانش آموزان تیزهوش را تشریح می نماید.
اولین مرحله توصیف اس��ت. یعنی باید تیزهوش��ی را تعریف کرد. در مرحله دوم بر اساس تعریفی 
که از تیزهوش می ش��ود می توان این دانش آموزان را »شناس��ایی« نمود و پس از شناس��ایی و انتخاب 
آنان می توان مرحله »پرورش« را آغاز کرد و برنامه های خاصی هم برای آنها طرح ریزی و اجرا نمود. به 
سادگی می توان نتیجه گرفت که قبل از پرورش باید مراحل توصیف و شناسایی دانش آموزان تیزهوش 

اهداف، اصول و انواع برنامه های 
پرورش تیزهوشان
نوشته سیلویا پترشارکا
ترجمه فاطمه یزدانی دماوندی

در این پژوهش به سواالت و موارد کلی پرورش تیزهوشان پرداخته می شود. برنامه خوب چه اهدافی 
دارد؟ چطور می توان مطابق با نیازهای دانش آموزان و به صورت خاص برای آنان آموزش داد؟ برای پاسخ 
به این س��واالت مواردی توصیه می شوند و برخی شیوه های آموزش تیزهوشان )از قبیل تسریع تحصیلي، 

غنی سازی، جداسازی و کار پروژه ای( شرح داده می شوند.
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به طور کامل انجام شده باشند تا مرحله پرورش بتواند بر پایه آنها شکل گیرد.
1- اهداف کلی و اصول پرورش استعداد

بر اساس دیدگاه فگر )1997( اهداف پرورش استعدادها را می  توان با بررسی این موارد مشخص نمود 
)1( نق��اط ق��وت فرد تیزهوش )2( نقاط ضعف فرد تیزه��وش )3( بهبود جو کالس به منظور جلوگیری 
از ناکامی و )4( بهبود س��ایر توانایی  های فرد تیزهوش که در ارتباط نزدیک با رش��ته خاص تیزهوشی او 

نیستند. برای دستیابی به تمامی این اهداف برنامه  های خاص و پیچیده  ای باید طرح شوند.

اصول برنامه ریزی برای تیزهوشان
آموزش در مدرسه باید به اندازه کافی فرایندهای شناختي او را تغذیه کند. بر اساس اهداف کاماًل 

مشخصی که داریم آموزش تیزهوشان باید:
• پایه فلسفی، روانشناختی و کودک  شناختی مستحکمی داشته باشد.

• به نحوی طراحی شده باشد که جوابگوی نیازهای جامعه و همین طور نیازهای ملی و جهانی باشد.
• بازتابی از رفتارهای فراگیر و نه خاص باشد.

• بخشی از مجموعه کلی نظام آموزشی مدرسه باشد.
• بر رشد کلی کودک تمرکز کند و راهنمایی  ها و دستورالعمل  های کافی را به او ارائه دهد.

• تالش مستمری از جانب نظام مدرسه باشد )سیسک، 1987(.
آموزش  های اختصاصی برای تیزهوشان

اهمیت آموزش اختصاصی تیزهوشان از جانب تعدادی از پژوهشگران مورد تاکید واقع شده است 
)باهنر، 1979؛ جتر، شووین، 1982؛ ناداسی، 2001؛ وان تاسل باسکا، 1992(.

با این وجود عمالً تفاس��یر متفاوتی از آن وجود دارد. در ش��یوه س��نتی آموزش معموالً دانش  آموزان را 
به صورت کلی و نه به ش��کل خاص در نظر می  گیرند. ولی اکنون وقت آن فرا رس��یده اس��ت که در مورد 
دانش  آموزان تیزهوش هر گاه امکان داشته باشد از روش معلم محور به روش دانش آموز محور تغییر جهت 
دهیم. تطبیق دادن محتوا، محصوالت و محیط آموزشی با نیازهای فردی خاص باید پس از ارزیابی دقیق 
نقاط قوت و ضعف او صورت پذیرد. نحوه انجام این کار با مش��ارکت معلم و دانش  آموز تیزهوش مش��خص 
می  گردد و برای آن می توان از اطالعاتی هم که توسط والدین یا سایر معلمان به دست می  آیند استفاده نمود. 

2- محتوای پرورش استعداد
بر اس��اس مدل رنزولی )1986( که به طور گس��ترده  ای مورد اس��تفاده قرار می  گیرد برنامه  های 
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پرورش استعدادها باید )1( مهارت  های ذهنی را با تمرکز بر شاخه  ای غیر معمول از تیزهوشی پرورش 
دهن��د، )2( خالقیت را از طریق دس��تیابی به عناصر اجتماعی رفت��ار خالقانه )نظیر همکاری و انتقاد 
س��ازنده( بهبود بخش��ند و موجب ارتقای خالقیت و تفکر واگرا )همچون استفاده از تداعی  ها، استفاده 
از اس��تعارات، تجدید ساختار، جس��تجوی راه  حل  های متفاوت و تخیل( شوند و )3( با توجه به روابط 

اجتماعی، دوستی  ها و حمایت  های خانواده پایه انگیزشی مستحکمی برای یادگیری فراهم آورد.
)بدیهی اس��ت که باید دانش  آموزان در س��نین مختلف به طرف متفاوتی برخورد نمود.( اوایل دوران 
کودکی زمان پرورش مهارت  های اساسی احساسی، کالمی و شناختی است. لذا دانش  آموزان عمدتاً به زمینه 
خانوداگی مناسب و وقتی برای بازی نیاز دارند. تیزهوشان نباید جداي از کودکان معمولی پرورش داده شوند. 

در عین حال هر جا که الزم است باید برنامه های کوتاه و شبیه به بازی برای آنان فراهم آیند.
کودکان دبس��تانی مهارت  های اولیه مثل خواندن، نوش��تن و محاس��به را فرا می  گیرند و لذا هدف 
اصلی برای این گروه باید تثبیت این مهارت  ها باشد. ممکن است رشد شناختي جهت-گیری رشدهای 
بعدی را بپوش��اند. شاخه  های خاصی از تیزهوشی نیز ش��اید نیازمند برنامه  های پرورش فردی باشند. 
در س��ال  های آخر دبستان )سنین 11 تا 14 سال( ش��اخه تیزهوشی خاص افراد را می  توان تشخیص 
داد. این بدین معنی اس��ت که در این بازه زمانی باید استعداد را به موقع تشخیص داد و دانش  آموزان 
تیزهوش را به نحو مناس��بی تغذیه نمود. اکثر برنامه های پرورش اس��تعداد در مجتمع  های آموزش��ی 
از همین س��نین آغاز می  گردند. س��ال  های دبیرستان )س��نین 14 تا 18 سال( برای پرورش مهارت و 
دانش اهمیت زیادی دارند. برنامه  های ویژه دانش  آموزان تیزهوش باید به قدری انعطاف  پذیر باشند که 
امکانات الزم برای رشته  های مختلفی از قبیل هنر و علوم را فراهم آورند و همچنین بر جنبه  هایی که 
فرد در آنها ضعف دارد تمرکز کند و به رشد شخصیت و فعالیت  های زمان فراغت آنان نیز توجه کنند. 
آموزش در دوره دانش��گاه آخرین مرحله آموزش رسمی است که فرد تیزهوش در آن می  تواند قابلیت 
خود را ش��کوفا نماید. انتخاب و تس��لط بر حرفه  ای که رضایت او را فراه��م آورد و همچنین فراگیری 

روش  های عمومی پژوهش و کار عملی از اهمیت خاصی برخوردارند.

3- انواع برنامه  ها برای تیزهوشان
برنامه  های ارائه خدمات به تیزهوش��ان معموالً به سه دسته تقسیم می  شوند که عبارتند از: تسریع 
تحصیلي، غنی  سازی و جداسازی یا گروه  بندی  های خاص. هر چند که این روش  ها را معموالً به صورت 
جدا از هم تعریف می  کنند ولی عماًل نمی  توان آنها را به طور کامل از هم مجزا نمود و لذا ممکن است 

هم پوشانی  هایی بین آنها وجود داشته باشند.
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تسریع تحصیلي
تسریع تحصیلی راهی برای سرعت بخشیدن به رشد و ظهور توانایی  های شناختي در مدرسه است. 
ای��ن ام��کان را به دانش آموزانی که س��ریع   تر می  آموزند می  دهد که در برخی دروس پیش��رفت کنند و 
به پایه  های باالتر بروند. این کار در طول س��ال  ها بس��یار بحث  برانگیز ب��وده و مخالفت  های زیادی با آن 
صورت گرفته اس��ت. جهش تحصیلی ش��کل خاصی از تسریع تحصیلي اس��ت و این خطر را دارد که در 
یادگیری  های فرد خللی ایجاد نماید و حتی ممکن اس��ت مش��کالت روانش��ناختی هم به بار آورد. ولی 
دانش  آموزانی که توانایی ش��ناختي بیشتری دارند و مشتاق پیشرفتی سریع    تر از آنچه که نظام آموزشی 
اجازه می  دهد هستند کمتر احتمال دارد که تحت تاثیر این نکات منفی قرار گیرند. به عالوه می  توان بر 
خللی که پیش  بینی می شوند به وجود آیند از طریق برنامه  های آموزشی و آماده  سازی خاص غلبه نمود.

 این رویکرد زماني موثرتر به نظر می  رسد که تسریع تحصیلي بدون خلل باشد. یعني دانش  آموزان 
در حالی که در کالس  های اصلی خود ش��رکت می  کنند به طور پیوس��ته در بعضی زمینه  ها پیش��رفت 

کنند. در اینجا بر دستاوردهای آموزشی و نه نمرات تحصیلی تاکید می  گردد.
بدین ترتیب تس��ریع تحصیلي می  تواند علیرغم وجود مشکالت بیشترین نتایج را حاصل نماید )خاتنا، 
1992(. استنلی )1977( گزینه  های مختلفی را برای تسریع تحصیلي دانش-آموزان تیزهوش مطرح می  کنند:

• ورود زودهنگام به مدرسه
• خروج زودهنگام از مدرسه

• گذراندن دروسی که در سال  های آخر دبستان و دبیرستان ضروری هستند
• استفاده از مشاوران خاص برای برانگیختن و تدریس خصوصی دانش-آموزان در دروس مختلف

• گذراندن دروس سطوح باالتر در دبیرستان یا دانشگاه
فلدهوزن و همکاران )1986( راهنمایی  هایی برای تسریع تحصیلي ارائه می  دهند:بهره هوشی بیش 
از 125، برخورداری از مهارت  های تحصیلی س��ازگار با دروس پیش��رفته، عدم وجود مشکالت رواني - 
اجتماعی در آنان، انگیزش باال، س��المتی جسمانی، عدم احس��اس فشار از جانب والدین، رفتار مثبت 
معلم با او و س��رانجام  تسریع تحصیلي آزمایش��ی برای یک دوره شش هفته  ای با امکان ارائه خدمات 

مشاوره به او. بدین ترتیب تسریع تحصیلي می  تواند موثر و بی  ضرر باشد.

غنی  سازی
معلمان در فعایت  های غنی  س��ازی س��عی بر آن دارند که قابلیت  های دانش  آموزان را نشان دهند. 
این راهی پیچیده برای پرورش مهارت  ها، توانایی  ها و ش��خصیت است و در واقع ترکیبی از چند روش 
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می  باش��د. مواد درس��ی نه فقط به لحاظ کمی بلکه به لحاظ کیفی غنی س��ازی می  ش��وند. مهم  ترین 
ویژگی  ه��ای آنه��ا عبارتند از : نو بودن، دش��واری، تنوع، چالش فردی و رش��د خالقیت و مهارت  های 
اجتماعی. نظام آموزشی معموالً غنی  سازی را به تسریع تحصیلي ترجیح می  دهد چون از بروز مشکالت 

رواني – اجتماعی ناشی از نگذراندن برخی سال  های مدرسه می  ترسد. 
هر چند که دانش  آموزان تیزهوش اغلب تجربه غنی  س��ازی را دارند ولی به غنی  سازی برنامه  ریزی 
ش��ده توس��ط معلم و مدرس��ه نیز نیازمندند. معلمان باید از طریق گروه  بندی ک��ردن دانش آموزان، 
جذاب  تر ساختن مواد درسی، استفاده از روش  های مختلف آموزش که اغلب تجربی هستند و پیوسته 

بازخورد گرفتن به آنان کمک نمایند )خاتنا، 1992(.
رنزولی )1977( مدل س��ه وجهي غنی  س��ازی را برای هدایت پرورش دانش  آموزان توانا و امکان گذر 
از یک نوع فعالیت به نوعی دیگر را ارائه داد. اهداف برنامه غنی  سازی او عبارتند از: )1( دانش  آموزان در 
بخش اعظم وقتی که در برنامه  های ویژه تیزهوش��ان برگزار می  شوند کاماًل مختارند که موضوعات مورد 
عالقه خود را برگزینند و با هر شیوه یادگیری که خود ترجیح می  دهند آنها را دنبال کنند. )2( مهم  ترین 
نقش معلم این است که به هر دانش  آموز در ساختار دادن به مسائل واقعی و قابل حل کمک کند، منابع 

روش  شناختی را برایش فراهم آورد و مهارت  های پژوهشی برای حل آن مسائل خاص را به او بیاموزد. 
مدل از س��ه نوع مختلف غنی  س��ازی تشکیل شده اس��ت: فعالیت  های اکتشافی کلی، فعالیت  های 

یادگیری گروهی و بررسی  های فردی از مشکالت واقعی.
این فعالیت  ها دانش  آموزان را با گستره وسیعی از موضوعات آشنا می  سازند تا آنها بتوانند مسائلی 
را برای تحقیق بیشتر برگزینند. اگر دانش  آموزان با رشته  های مختلف آشنا گردند بیشتر احتمال دارد 

که بتوانند آنچه را که با عالقه و مهارت  شان سازگار است انتخاب کنند.
• هدف از دومین مرحله فعالیت  های گروهی رش��د فکری، شناختی و مهارت  های احساسی است 
تا دانش  آموز به طرز موثرتری بتواند از عهده محتوا برآید. پرورش خالقیت، تفکر نقادانه و انعکاس��ی و 

حل مساله در این مرحله انجام می  پذیرند.
• تمرین امور در مرحله دوم باید به استفاده عملی از این فعالیت  ها در شرایط واقعی منجر گردد. 
از دانش  آموزان انتظار می  رود که مس��ائل قابل حلی را تش��خیص دهند، انتخاب نمایند و راه  حل  هایی 
ب��رای آنها بیابند. آنها باید وظایفی را مطابق با عالئق و مهارت  های خود برگزینند و مس��ئولیت یافتن 
راه حل هم با خودش��ان اس��ت. معلم  ها باید به جای ارائه دس��تورالعمل  های صریح نقش آماده  سازی و 

تسهیل  گری را ایفا کنند تا دانش  آموز در حل مساله مستقل و خودکفا شود.
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مدل غنی  سازی رنزولی )1995( جهات جدیدی را برای غنی  سازی ارائه می  دهد: موقعیتی برای رشد 
مهارت  های تفکر سطح باال باید برای همه دانش  آموزان فراهم آید. هدف این است که عملکرد درسی تمامی 
دانش  آموزان در همه رش��ته  های متداول درس��ی بهبود یابد و فعالیت  های معمولی آموزشی با غنی  سازی 
مفهومی ترکیب شوند. این مدل انعطاف  پذیر است و به هر مدرسه  ای اجازه می  دهد که برنامه  های خود را بر 

اساس منابع محلی موجود، جمعیت دانش  آموزان و نقاط قوت و ضعف مدرسه پی  ریزی نماید.
راهکارها و ابزارهای دیگری برای غنی  س��ازی توس��ط مز )2004( بدین ترتیب فهرس��ت شده  اند: 
یادگیری مس��تقل و کار پروژه  ای، مراکز یادگیری یا کارگاه  ها، س��فرهای علمی، برنامه-های خاص در 
آخر هفته  ها، برنامه  های تابس��تانی، ایجاد رقابت برای حل مس��ائل واقعی که در آینده پیش می  آیند و 
المپیادهای علمی. محتوای برنامه  های غنی  س��ازی باید جالب و چالش برانگیز باشد و مثاًل هنر، نجوم، 
هوافضا، اقیانوس  شناس��ی، روانشناسی، تاریخ علوم و فرهنگ  ها، فیلم  سازی و بازار سهام را در بر گیرد. 

نوشتن، ویرایش و انتشار روزنامه مدرسه فرصت خوبی برای برنامه   غنی  سازی به دست می  دهد. 

برنامه  های جداگانه و گروه  بندی  های خاص
دانش    آم��وزان تیزهوش نیازه��ا و عالئق خاصی دارند که باعث می  ش��ود متفاوت از دانش-آموزان 
معمولی رفتار کنند. لذا الزم است در کالس  ها یا مدارس جداگانه  ای تحصیل نمایند. می  توان مدارس، 
کالس  ها یا گروه  های خاصی برای تیزهوش��ان ایجاد نمود یا این که برنامه-های پرورش��ی اختصاصی 
برای هر یک از آنان پدید آورد. آموزش جداگانه تیزهوشان ممکن است مفید باشد ایجاد و اداره یک 
کالسی متشکل از دانش  آموزانی با مهارت  های مشابه برای معلمان کار ساده  ای است و به عالوه بیشتر 
احتم��ال دارد ک��ه دانش  آموزان از یکدیگر در یادگیری یا س��ایر جنبه هاي زندگ��ی حمایت کنند. از 
آنجایی که خود را با دانش آموزاني که مهارت  های مش��ابهی دارند مقایس��ه می  کنند درکی که از خود 

می  یابند به واقعیت نزدیک  تر خواهد بود.
از می��ان جنبه  ه��ای منفی این کار هم می  توان به جداس��ازی یا کاهش اعتم��اد به نفس آنان در 
صورتی که نتوانند ارزش واقعی و مهارت  های س��طح باالی خود را در یابند اش��اره نمود. دلیل این امر 

این است که فقط آنها با دانش  آموزانی که مهارت  های مشابهی دارند تعامل می  کنند.
معلم��ان معموالً بر این نکته توافق دارند که دانش  آموزان تیزهوش نیاز دارند که حداقل بخش��ی 
از روز را با س��ایر دانش  آموزان تیزهوش بگذرانند تا با سرعت دلخواه خود بیاموزند و یکدیگر را تهییج 

کنند و به هم انگیزه دهند.
ول��ی در مورد میزان زماني که باید به این کار اختصاص یابد بحث فراوان اس��ت و از خیلی کم تا 



360 / فصل نامة استعدادهای درخشان

خیلی زیاد و همین طور میزان اختصاصی کردن امر را شامل می  شود. به طور خالصه جداسازي اشکال 
متفاوتي دارد از جمله:

• کالس  های معمولی
• کالس  های معمولی با گروه  بندی  های درون  کالسی

• کالس  های معمولی با اجازه خروج از کالس
• کالس  های معمولی با گروه  بندی  های خاص/ اجازه خروج

• کالس  های اختصاصی
• کالس  های اختصاصی با گروه  بندی  های خاص
• کالس  های اختصاصی با اجازه خروج از کالس

• کالس  های اختصاصی با گروه  بندی  های خاص/ اجازه خروج
• کالس  های ویژه همراه با برخی کالس  های یکپارچه
• کالس  های خاص و مدارس خاص )سیسک، 1987(

اگ��ر بخواهیم موارد فوق  الذکر را خالصه نماییم باید بگوییم که از تمامی راه  ها و روش-های مزبور 
می  توان به ش��کل موثری اس��تفاده کرد. ولی همواره باید جوانب امر را به دقت زیر نظر گرفت. کودک 
تیزهوش باید بتواند از کودکی  اش لذت ببرد و لذا عالوه بر برنامه  های پرورش��ی و حمایتی باید بتواند 
به تفریح هم بپردازد و وقت آزاد داش��ته باش��د. باید بدانیم که دانش  آموزان و ش��رایط یادگیری آنان 
می  توانند خیلی متفاوت باشند. در نتیجه هیچ راه فراگیری وجود ندارد که بتوان گفت قطعاً موثر است. 
همیش��ه باید خود را با شرایط وفق دهیم. تصمیم گیری در مورد آموزش باید به اتفاق خود دانش آموز 

و مطابق با عالئق خاص و مهارت های او باشد.
به عالوه معلم نیز باید رفتار مناس��بی از خود نش��ان دهد. معلمان تیزهوشان باید ذهنی باز داشته 

باشند، دانش آموزان خود را درک و از آنان پشتیبانی نمایند.

شیوه های پرورش استعداد در کالس
دو شیوه که به طور گسترده ای در اغلب کالس ها مورد استفاده قرار می  گیرند در اینجا شرح داده 

می شوند.
تمایز: به معنی اصالح وضعیت آموزش دانش آموزان بر طبق نیازهای خاص آنان می باش��د. این 
کار می تواند شامل تغییر دادن محتوا، ساختار یا سطح مواد درسی یا روش تدریس معلم باشد. عالئق، 
مهارت ها، نیازها و س��طح علم��ی دانش آموز راه های صحیح آموزش ب��ه او را تعیین می کنند. مطالب 
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درس��ی با س��طوح مختلف برای آموزش متمایز مناس��بند چون این مطالب خودشان متمایز هستند. 
ساده ترین راه تمایز گذاشتن این است که دانش آموز بتواند بین تکالیف مختلفی که به زمان مشابهی 

نیاز دارند ولی نیازمند فنون یادگیری متفاوت و سطوح مختلف تحقیق دارند انتخاب کند.
کار پروژه ای: این ش��یوه در آموزش دانش آموزان معمولی و تیزهوش در حال گسترش می  باشد. 
در اینجا بر روی یک موضوع پیچیده کار می ش��ود و موقعیتی برای به دس��ت آوردن تجربیات جدید 
و بکارگیری آنها فراهم می آید. ش��امل برنامه ریزی، اجرا و ارائه پژوهش��ی عملی تحت نظارت معلم و 
توس��ط خود دانش آموز اس��ت. منبع اصلی دانش در اینجا تجربه می باشد. موضوعات پروژه  ها معموالً 
ش��امل مواردی می ش��ود که میان دو رش��ته متداول نظیر هنر و علوم قرار می  گیرند و در نتیجه به 

موضوع از جهات مختلفی پرداخته می  شود. 
وظیفه معلمان در اینجا این اس��ت که امکان کار مس��تقل را برای دانش آموزان فراهم کنند و به 
دانش آموزان کمک نمایند تا تجربیات خود را با یکدیگر در هم آمیزند. کار پروژه ای معموالً همکاری 
دانش آموزان را می طلبد و لذا عالوه بر رشد مهارت ها و تجربیات شناختی، موجب پرورش مهارت های 
اجتماعی و  ارتباطی آنان نیز می گردد. وجه مش��خصه پروژه هایی که در آموزش تیزهوش��ان به کار 
می روند چالش های فردی )مثل استفاده از منطق، تفکر استنتاجی، ساختاربندی، بکارگیری دانش و 
...(، استفاده از تفکر خالق )مثل اصلیت، خیال-پردازی، تغییر دادن جنبه ها، ترکیب، مخاطره پذیری، 
جس��تجوی راه ه��ای دیگر و ...( و اس��تفاده و پرورش مهارت  های اجتماعی )مث��ل رهبری، همکاری، 

مباحثه، استدالل، توافق، انتقاد و ...( هستند.

نتیجه گیری
با توجه به واقعیات ذکر شده می توان این طور نتیجه گرفت که اهمیت رشد و پرورش استعدادها 
ب��ه خوبی پذیرفته ش��ده اس��ت. تعداد پژوهش های نظ��ری، کتاب ها و مق��االت، کاربردهای عملی و 

برنامه  های خاص در چند دهه گذشته رو به افزایش بوده است. 
در این مقاله به مرور مس��ائل نظری و چهارچوب های طرح ریزی برنامه های پرورش اس��تعدادها، 
عمدت��اً به منظور تفهیم به معلمان و دانش آموزانی که با این مبحث آش��نا نیس��تند، پرداخته ش��ده 
اس��ت. این می تواند اولین گام برای تفکر، ایجاد یا کار بر روی یک برنامه پرورش��ی باش��د. معلمان یا 
س��ایر متخصصانی که با دانش آموزان تیزهوش س��روکار دارند همیشه باید این اصول کلی را مد نظر 
داش��ته باش��ند و مطابق با نیازهای خاص، عالئق و قابلیت ها عمل کنند ت��ا فرصتی واقعی در اختیار 

دانش آموزان تیزهوش قرار دهند و ایشان به توانایی های بالقوه خود دست پیدا نمایند.




