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دانش آموزانی که قصد دارند تا در آزمون سمپاد شرکت 

کنند، باید از منابع این آزمون اطالع کافی داشته 

باشند. همچنین، باید سواالت آزمون جانمایی سمپاد در 

های گذشته را نیز مطالعه کنند تا با نقاط قوت سال

منابع این آزمون در پایه ششم و ضعف خود آشنا شوند. 

های درسی از کتاب ،های گذشتهبه هفتم و همانند سال

 ،. امامربوط به هوش است و سواالت آن، شودطراحی نمی

های درسی آزمون نهم به دهم این گونه نیست و از کتاب

نیمی از سواالت این در واقع، شود. مینیز سوال طرح 

آزمون، مربوط به بخش استعداد تحلیلی و نیم دیگر 

 باشد. آن، مربوط به بخش استعداد تحصیلی می

اگر شما در پایه ششم هستید و قصد شرکت در آزمون 

پایه هفتم را دارید و یا پایه نهم هستید و قصد 

بع و باید با مناشرکت در آزمون پایه دهم هستید، 

ما در ادامه مقاله شما سواالت این آزمون آشنا شوید. 

عزیزان را با سواالت آزمون جانمایی سمپاد، منابع و 

 .... آشنا خواهیم کرد. 

-1401جانمایی سمپاد زمان و نحوه ثبت نام در آزمون 

1402 

پیش از این که شما عزیزان را با منابع و سواالت این 

که با زمان و نحوه ثبت آزمون آشنا کنیم، بهتر است 

نام در این آزمون آشنا شوید. شما دانش آموزان عزیز، 

فروردین باید به سامانه  25الی  11در تاریخ 

Hoosh.medu.ir ثبت نام  ،مراجعه کرده و در آزمون سمپاد

کنید. برای ثبت نام در این سامانه، ابتدا باید کد 

 ملی و رمز همگام خود را وارد کنید. 

ش خود) دانش آموز( و عنوان سازمان) نام سپس، نق

خوانید( را وارد مدرسه ای که هم اکنون در آن درس می

نمایید. پس از آن، شما باید اطالعات خواسته شده را 

با دقت و به درستی وارد کنید. سپس، هزینه ثبت نام 

را پرداخت نموده و در نهایت بر روی گزینه ذخیره یا 



خواهید که اطالعت اگر می تایید نهایی کلیک کنید.

بیشتری در رابطه با ثبت نام در این آزمون کسب 

 نمایید، حتما بر روی لینک زیر کلیک کنید. 

بر ی سمپاد ثبت نام آزمون جانمایبرای مطالعه مقاله 

 روی لینک کلیک کنید. 

 منابع آزمون جانمایی سمپاد

دانید، سازمان سمپاد برای ورود به همان طور که می

کند. مدارس تیزهوشان، آزمونی را هر ساله برگزار می

این آزمون، برای پایه ششم به هفتم و پایه نهم به 

شود. اگر شما امسال پایه ششم و یا دهم برگزار می

نهم هستید و قصد شرکت در این آزمون را دارید، باید 

ون آشنا شوید. در ادامه مقاله با با منابع این آزم

ما همراه باشید تا شما دانش آموزان عزیز را با 

 منابع این آزمون آشنا کنیم. 

 منابع آزمون سمپاد برای پایه ششم به هفتم

های گذشته منابع به ذکر است تا بدانید که در سال مالز

های درسی آزمون تیزهوشان پایه ششم به هفتم، هم کتاب

درصد  50در واقع،  .نددانش آموزان بودو هم هوش 

برای سنجش درصد سواالت  50های درسی و سواالت از کتاب

با گذر زمان . اما، شدندطراحی میهوش دانش آموزان 

طراحان سوال تصمیم گرفتند که منابع این آزمون را 

های درسی هیچ سوالی طرح تغییر داده و دیگر از کتاب

 نکنند. 

خواهید در این آزمون شرکت کنید، ممکن اگر شما می

هایی را باید مطالعه است بپرسید که چه منابع یا کتاب

دانید سواالت هوش بسیار زیاد کنید؟ همان طور که می

توان یک الی دو منبع برای این سواالت در هستند و نمی

های مربوط توانید کتابنظر گرفت. بنابراین، شما می

واقع، در تهیه نموده و مطالعه نمایید.  به هوش را

توانید به یک شناخت می هاشما با مطالعه این کتاب

ت به دست آورید. برخی از کلی نسبت به این سواال

 باشند: ترین این منابع، شامل موارد زیر میمهم

 هوش و استعداد ششم گاج iQ سنجشکتاب  



 رانتشارات مه 9×  9آموزش هوش استعداد غیرکالمی  

 هما و

 کتاب هوش جامع نیترو پویش اندیشه خوارزمی 
کتاب هوش و استعداد تحلیلی ششم دبستان انتشارات  

 مرشد مبتکران

 انتشارات گامی تا فرزانگان ET هوش فرازمینی 
 و کتاب هوش کمپلکس پنجم و ششم انتشارات مهر 

 ماه

کتاب هوش و خالقیت و استعداد تحلیلی ششم تا نهم  

 انتشارات کاهه
 هوش و خالقیت ریاضی ششم انتشارات مبتکران 
 آزمون دقت و تمرکز انتشارات پویش 33کتاب  

 هوش مالتیپل ششم به هفتم خیلی سبز 
ازمون شبیه ساز تیزهوشان ششم انتشارات  20کتاب  

 مرشد مبتکران
 هوش و استعداد تحلیلی ششم ابتدایی اندیشمند 

 
 

 ه دهممون جانمایی سمپاد برای پایه نهم بمنابع آز

خواهید اگر که شما عزیزان در پایه نهم هستید و می

در این آزمون شرکت کنید، بهتر است بدانید که منابع 

های این آزمون هم مربوط به هوش و هم مربوط به کتاب

 های درسیشما باید هم کتاب در واقع، درسی هستند.

های مربوط به هوش و و هم کتاب پایه هشتم و نهم

ترین تعدادی از مهماستعداد را مطالعه نمایید. 

منابعی که باید برای قبولی در این آزمون مطالعه 

 باشند: کنید، شامل موارد زیر می

 ریاضی هشتم و نهم 

 زسی خیلی انتشارات –کتاب ریاضی تیزهوشان نهم  

 علوم تجربی هشتم و نهم 

 انتشارات –نکته فیزیک تیزهوشان نهم  100کتاب  

 هما و مهر



 های آسمانی پایه نهم و هشتمقرآن و پیام 

 مطالعات اجتماعی هر دو پایه 

 زبان و ادبیات فارسی پایه نهم و هشتم 

 داندیشمن انتشارت –کتاب فارسی تیزهوشان نهم  

انتشارات   IQ– کتاب هوش و استعداد تحلیلی نهم سری 

 گاج

 خیلی –کتاب هوش و استعداد تحلیلی نهم تیزهوشان  

 زسب

 –تست استعداد تحلیلی تیزهوشان نهم  1500کتاب  

 هما و مهر انتشارات

 –کتاب بانک سوال هوش و استعداد تحلیلی نهم  

 نمبتکرا انتشارات

 انتشارات –کتاب هوش و استعداد تحلیلی نهم  

 داندیشمن

 انتشارات –کتاب هوش و خالقیت و استعداد تحلیلی  

 کاهه

 –استان تیزهوشان جامع نهم  31+  1کتاب  

 ارزمیخو اندیشه پویش انتشارات

 سواالت آزمون جانمایی سمپاد

حال که با منابع این آزمون آشنا شدید، بهتر است که 

ها نیز به طور کامل آشنا با تعداد سواالت و ضریب آن

ه ذکر است تا بدانید که تمامی سواالت الزم ب شوید.

 این آزمون به صورت تستی و چهار گزینه ای هستند.

برای آشنایی با تعداد سواالت آزمون جانمایی سمپاد 

 در پایه هفتم و دهم، با ما همراه باشید. 

 سواالت آزمون جانمایی سمپاد پایه ششم به هفتم

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، سواالت این 

تعداد آزمون در پایه هفتم، فقط از بخش هوش است که 

 باشند: ، شامل موارد زیر میاین آزمونسواالت 

این آزمون دارای دو دفترچه است که در دفترچه اول 

 سوال 60سوال وجود دارد. شما عزیزان باید این  60

در دقیقه پاسخ دهید.  60را در مدت  دفترچه اول



شما باید در سوال وجود دارد که  40دفترچه دوم، 

 دقیقه پاسخ دهید.  20سوال در  40دفترچه دوم به 

 مون جانمایی سمپاد پایه نهم به دهم سواالت آز

 تعداد سواالت آزمون جانماییدانید، همان طور که می

به دو بخش استعداد تحصیلی و پایه نهم به دهم، 

شما عزیزان باید به شوند. تحلیلی تقسیم می استعداد

دقیقه پاسخ دهید که سواالت  70لی در یسوال بخش تحص 50

 باشند: شامل موارد زیر می این بخش،

 سوال از ریاضی  10 

 سوال از علوم تجربی 10 

 سوال از مطالعات اجتماعی 10 

 های آسمانیسوال از قرآن و پیام 10 

 فارسیزبان و ادبیات سوال از  10 

باید شما درصد مابقی سواالت از بخش هوش است که  50

 ها پاسخ دهید. دقیقه به آن 50در 

هایی به دانش آموزان برای موفقیت در آزمون توصیه

 جانمایی سمپاد

خواهید در پایه دهم و شما دانش آموزان عزیز که می

بهتر است تا نکات مهمی هفتم این آزمون شرکت کنید، 

توانید با را بدانید و رعایت کنید. در واقع، شما می

هایی که در ادامه به شما خواهیم رعایت نکات و توصیه

گفت، شرایط خوبی را در آزمون داشته باشید. برخی از 

ها و نکات، شامل موارد زیر مهم ترین این توصیه

 باشند: می

هایتان، لعه درسدر انجام کارها و مطاشما باید  

سرعت عمل باالیی داشته باشید. در واقع، شما باید 

در کنار برنامه ریزی صحیح، سرعت عمل باالیی در 

 انجام برنامه خود داشته باشید. 

برای داشتن یک برنامه خوب، حتما از یک مشاور  

کمک بگیرید. مشاوران ما در ایران تحصیل می

 یانی کنند. توانند به شما در این زمینه کمک شا



در جلسه آزمون، حتما با اعتماد به نفس و آرامش  

شوند حاضر شوید. زیرا، استرس و اضطراب باعث می

 تا نتوانید دانش خود را به خوبی به کار گیرید. 

فراموش نکنید که آزمون تیزهوشان چه در پایه  

هفتم و چه در پایه دهم، دارای نمره منفی 

والی شک داشتید، باشد. بنابراین، اگر به سمی

 هرگز به آن پاسخ ندهید. 

 جهت دانلود پی دی اف مقاله کلیک کنید.

 خالصه مطلب

کنید، پیش کت خواهید در آزمون تیزهوشان شراگر که می

از هر اقدامی سعی کنید که استرس و اضطراب را از 

خودتان دور کنید. سپس، با تالش و کوشش به خواسته 

خود خواهید رسید. فراموش نکنید که حتما نمونه سواالت 

آزمون جانمایی سمپاد را مطالعه نمایید تا با نحوه 

عالوه براین، حتما از یک طراحی سواالت آشنا شوید. 

مجرب و کاربلد کمک بگیرید. مشاوران ما در مشاور 

توانند به شما عزیزان کمک بسیاری ایران تحصیل می

در این زمینه کنند. اگر نیاز به کمک داشتید و یا 

سوالی داشتید، حتما با ما تماس بگیرید و یا برای 

همکاران ما در اسرع وقت به شما ما کامنت بگذارید. 

 عزیزان یاری خواهند رساند. 
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