آکادمی استعداد طالیی
کتاب کار استعدادیابی (ویژه دانش آموزان)
چرا باید این کتاب را باز کنم؟

 -1تمامی مطالب این کتاب در مورد خود شماست!
 -2این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا بفهمید چه کسی هستید؟
 -3به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بیشترین استفاده را از استعدادها و تواناییهایتان ببرید!
هر انسانی متفاوت است .هیچ دو نفری دقیقاً شبیه هم نیستند.
برخی افراد از صحبت کردن اذت میبرن.؛ برخی دیگتر اتاکت و
آرام هسند .بعضی افراد دوات دارن .روی مبت دراز کیتی.و و
کناب بخواند.؛ بعضی دیگر دائماً در حال گترد

و رفتت و آمت.

هسند .برخی افراد تع.اد زیادی دوات و آشتدا دارنت.؛ برختی
دیگر از بودن با تع.اد ان.کی دوات لذت متی برنت .متا همگتی
مدحصربفردیم زیرا مدحصر بفرد فکر متی کدتیم ،مدحصتر بفترد
احساس می کدیم و مدحصر بفرد رفنار می کدیم این چیزی ااتت
که خ.ا آفری.و و بی شک عالی اات
ما به این طرز طبیعی فکتر کتردن ،احستاس کتردن و رفنتار،

استعداد می گوییم هرک.ام از ما اانع.ادهای بی نظیری داریم
که هرچه بیینر در مورد آنها ب.انیم بیینر درک میکدیم کته
مدحصربفرد و خاص هسنیم و می توانیم از اانع.ادهایمان برای
انجام کارها به نحو عالی اانفادو کدیم برنامه ااتنع.ادیابی بته
شما کمک میکد .تا دربارو  3اانع.اد برتر خود فکر کدی.
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با انجام تکالیف این کتاب ،درباره آنچه که شما را بی همتا و شگفت انگیز میکند ،خواهید
آموخت .هر گونه که دوست دارید با کتاب همراه شوید تا بیشتر احساس کنید که متعلق به
شماست .با آن احساس راحتی کرده و از آن زیاد استفاده کنید .حتی میتوانید برروی آن
نقاشی بکشید.

هر چه بیشتر استعدادهایتان را بشناسید ،بیشتر میتوانید همین امروز ،فردا،
سال بعد و در آینده از آنها استفاده نمایید.
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هرراستعررد دترسرتتتضسحاترراستحکستعرریس رراسرا ررایسر ر تستتسحا ررا سمررک نررد.سگرررتتمسماطررا سطرراس
تعد دترهتیدتنستتسمطتل اس ارهسوسقس یسهتیکستزسآنس اسطاشستزسه اسربااسر تعیسطتسمتژیر سساتنر س
ارهسوسعپسسآناتسرتس ترتهتضسزیاسیتررتریسن تیاد.
استعداد .1

استعداد .2

نام استعداد.............................. :

نام استعداد.............................. :

استعداد .3
نام استعداد.............................. :

Goldentalent.ir

Golden Talent

