
 

 
 

 

azmoon.medu.ir  -  سمپاد 1401سامانه ثبت نام استعداد درخشان | 

شهر ها تاسیس  مدارس تیزهوشان را می توان از جمله بهترین مدارس موجود در کشور دانست که تقریبا در تمامی استان ها و  

شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند. فضای حاکم در این مدارس سبب سخت کوشی و تالش بسیار دانش آموزان شده و آن ها  

را برای رقابت در کنکور سراسری و کسب رتبه مورد نیاز آماده می کند. به همین دلیل نیز بسیاری از والدین و دانش آموزان  

ی باشند و به دنبال راه های ورود به مدرسه تیزهوشان می گردند. اولین گام برای تحصیل در این  به این مدارس عالقمند م

مدارس شرکت در آزمون ورودی می باشد. متقاضیان ثبت نام در آزمون ورودی می بایست به سامانه ثبت نام استعداد درخشان  

  .مراجعه نمایند pada.medu.ir یا azmoon.medu.ir به نشانی اینترنتی

استعدادهای   مدارس  در  نویسی  نام  از چگونگی  راهنمای تصویری  مقاله  این  در  متقاضیان،  نویسی  نام  تسهیل روند  جهت 

رک الزمه را  درخشان ارائه کرده ایم. هم چنین شرایط مورد نیاز برای شرکت در آزمون و تحصیل در این مدارس و مدا

برای متقاضیان ارائه داده ایم. توجه داشته باشید که در حال حاضر تاریخ دقیق ثبت نام آزمون تیزهوشان اعالم نشده است ولی  

آغاز خواهد شد. داوطلبان گرامی در    1402فروردین    می توان با توجه به تاریخ سال های گذشته حدس زد که نام نویسی از

ر تحصیلی در خصوص مدارس تیزهوشان می توانند با کارشناسان و مشاوران خبره ما در مرکز صورت نیازمندی به مشاو

  .)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایند 9099075307  مشاوره ایران تحصیل به شماره

  

 :اطالعیه        

توجه داشته باشید که متقاضیان ورود به مدارس تیزهوشان در پایه هفتم باید ثبت نام خود را برای شرکت در آزمون 

انجام دهند و متقاضیان ورود به مدارس تیزهوشان در پایه دهم و یا مقطع   hoosh.medu.ir تیزهوشان از طریق وبسایت

 .مراجعه نمایند azmoon.medu.ir  متوسط دوم باید برای ثبت نام به وبسایت

  

  

تیزهوشان مدارس  نام  ثبت    زمان 

 

(  1چنانچه قصد نام نویسی در آزمون تیزهوشان را دارید، الزم است تا بدانید که این آزمون در دو ورودی برگزار می شود: 

وانند با کسب آمادگی های ( پایه نهم به دهم. عالقه مندان برای تحصیل در مدارس استعداد درخشان می ت2پایه ششم به هفتم و  

تا این لحظه اعالم نشده   1402الزم شانس خود را برای ورود به این مدارس امتحان کنند. زمان برگزاری آزمون سمپاد سال 

تیزهوشان  آزمون  اینترنتی برای  نام نویسی  فرآیند  انتظار می رود  تاریخ برگزاری سال های گذشته،  به  با توجه  اما  است 

https://irantahsil.org/azmoon-medu-ir/


 

 
 

انجام شود. به محض انتشار زمان دقیق ثبت نام و برگزاری، این مطلب به روز رسانی   1402روردین ماه  در ف  1402-1403

 خواهد شد. برای دسترسی سریع به آخرین اخبار آزمون تیزهوشان، میتوانید در کانال تلگرامی ایران تحصیل عضو شوید.

 

  

  azmoon.medu.ir - شرایط شرکت در آزمون تیز هوشان سامانه سمپاد 



 

 
 

 

متقاضیان شرکت در آزمون تیزهوشان، الزم است از شرایط درج شده در دفترچه ثبت نام تیزهوشان اطالع داشته و واجد آن  

شرایط باشند. توجه داشته باشید که برخورداری از این شرایط الزامی می باشد. برخی از این موارد به صورت عمومی و 

 :یک پایه خاص می باشد، در ادامه برخی از این شرایط آمده است برای همه پایه ها یکسان و برخی دیگر مختص به

 داشتن تابعیت ایرانی )ثبت نام اتباع غیر ایرانی، تابع بخشنامه مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور است.(     

الزم است همه دروس پایه پنجم داوطلب »خیلی خوب« باشد و در  :  شرایط شرکت در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم ��

 .ها مقیاس »خیلی خوب« مورد قبول استنیمسال اول تحصیلی پایه ششم نیز برای همه درس 



 

 
 

اگر حداکثر یکی از دروس دانش آموز در مجموع هر دو سال تحصیلی دارای مقیاس »خوب« باشد، مجاز به ثبت   :1توجه   ❗

 .خواهد بود azmoon.medu.ir نام در سامانه

ا داشته باشد، چرا که به دلیل اینترنتی  داوطلب باید در تکمیل اطالعات خواسته شده در فرم ثبت نامی کمال دقت ر :2توجه   ❗

 .بودن فرآیند، در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، عواقبی همچون لغو قبولی متوجه وی خواهد بود

 .باشد 19معدل امتحانات خرداد پایه نهم متقاضی باید حداقل  :شرایط شرکت در آزمون تیزهوشان نهم به دهم ��

مدارس استعدادهای درخشان تحصیل کرده باشد، نیازی به شرکت در آزمون نخواهد داشت.  اگر داوطلب در پایه نهم   :توجه ❗

این دانش آموزان باید از شرایط قید شده در جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مبتنی بر ادامه تحصیل در 

 .پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان، برخوردار باشند

  

 .اه باشیدو مهلت ویرایش اطالعات با ما همر تمدید ثبت نام آزمون تیزهوشان خ دقیقجهت اطالع از مور     

  

  

  azmoon.medu.ir  راهنمای تصویری ورود به سامانه ثبت نام 

نام آزمون   داوطلبانی که از شرایط مذکور در قسمت قبل برخوردار هستند، می توانند در زمان مقرر شده به سامانه ثبت 

  .ثبت نام خود را انجام دهندمراجعه و با تکمیل تقاضانامه و پرداخت مبلغ معین شده،  " azmoon.medu.ir " تیزهوشان

سامانه در  دو  هر  تیزهوشان  آزمون  نتایج  اعالم  همچنین  و  نام  ثبت  فرآیند  اخیر  های  سال  در  که  باشید  داشته   توجه 

azmoon.medu.ir   انجام می گرفت، اما در سال گذشته نتایج آزمون تیزهوشان از طریق سامانه پادا اعالم شد، در نتیجه

فرآیند ثبت نام آزمون سمپاد نیز به این سامانه انتقال یابد. در صورت انتشار اطالعیه موثق، این    1402ممکن است در سال  

  .مطلب به روز رسانی خواهد شد

الزم است دانش آموزان قبل از ورود به سامانه ثبت نام، رمز همگام خود را از مدرسه محل تحصیل دریافت و آن   :نکته       

 .زد خود نگهداری نمایندرا تا زمان اعالم نتایج ن

 :عبارت است از azmoon.medu.ir راهنمای تصویری و گام به گام ورود و ثبت نام در سامانه    

https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

  

را در موتور جستجوگر   "azmoon.medu.ir  "در ابتدا الزم است تا آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام آزمون تیزهوشان1 .

   .خود درج و وارد صفحه اصلی شوید. سپس از صفحه اصلی بر روی گزینه »آموزشی« کلیک نمایید

http://azmoon.medu.ir/


 

 
 

 

  

شود که الزم است از میان آیکون های قابل مشاهده گزینه »آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان«  صفحه ای باز می   .2

 .را انتخاب نمایید



 

 
 

 

حله بعد، الزم است تا نام کاربری، کلمه عبور و کد امنیتی نشان داده شده را در کادرهای مربوطه وارد نمایید و در مر .3

 .سپس بر روی گزینه »ورود کاربران« کلیک کنید



 

 
 

 

در این مرحله وارد پنل کاربری خود خواهید شد. با وارد کردن اطالعات فردی و تحصیلی خود و نیز پرداخت هزینه   .4

 .آزمون ورودی که توسط سازمان سمپاد تعیین می گردد، فرآیند نام نویسی شما به اتمام خواهد رسید شرکت در

  

 .کلیک کنید ها برای قبولی در آزمون سمپادبهترین کتاب برای اطالع از     

  

https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%85/


 

 
 

  زمان اعالم نتایج آزمون مدارس تیزهوشان

)پایه نهم به  azmoon.medu.ir نتایج آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان هر ساله در اواسط تابستان و در سایت

)پایه ششم به هفتم( اعالم میشود. دانش آموزان با مراجعه به این سامانه ها و با در دست  hoosh.medu.ir دهم( و سایت

 .تایج آزمون خواهند بودداشتن اطالعات مورد نیاز، قادر به مشاهده ن

 در سامانه پادا به آدرس  1401مرداد ماه    2در تاریخ    1401الزم به ذکر است، نتایج آزمون استعداد های درخشان سال         

pada.medu.ir اعالم شد. پیشبینی میشود پس از این نیز فرآیند اعالم نتایج و یا حتی ثبت نام نیز در این سامانه انجام شود.  

اي كلیٔه داوطلباني كه در آزمون پذیرفته نشده اند، حدود دو هفته پس از اعالم نتیجه آزمون، كارنامه عدم قبولي شامل  بر       

تعداد پاسخ هاي صحیح و غلط، نمرە کسب شده در هر مادە درسي، امتیاز كل داوطلب و امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده در  

اطالعات پاسخ برگ قرائت شده توسط ماشین از طریق سامانه در دسترس قرار مدارس مورد تقاضاي او صادر میشود. ضمنا  

 .میگیرد

 نحوه مشاهده نتایج آزمون تیزهوشان از ششم به هفتم

مشاهده نتایج آزمون تیزهوشان برای متقاضیان ورود به این مدارس در مقطع متوسطه اول یا همان پایه هفتم از دو طریق 

امکان پذیر می باشد، افراد برای مشاهده قبولی و یا عدم  hoosh.medu.ir و وبسایت azmoon.medu.ir مراجعه وبسایت 

 :قبولی خود در آزمون ورودی به مدارس تیزهوشان باید طبق مراحل زیر اقدام نمایند

 .بعد از ورود به یکی از این دو وبسایت باید اقدام به وارد کردن کد ملی دانش آموز و کد همگام او نمایید  •

 .بعد از وارد کردن این دو مورد می توانید به پورتال دانش آموزی خود وارد شوید •

 .با ورود به پورتال دانش آموزی خود می توانید در جهت مشاهده نتایج آزمون ورودی مدارس تیزهوشان اقدام نمایید •

  

 نحوه مشاهده نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم 

بار برای ورود به مدارس تیزهوشان اقدام نمایند که بار اول مربوط به    ۲لی می توانند  افراد در طول تحصیل خود به طور ک

آزمون ششم به هفتم و مرتبه دوم مربوط به آزمون سال نهم به دهم می باشد، همانطور که فرایند ثبت نام آزمون ورودی مدارس 

انجام شد متقاضیان ورود به تیزهوشان در این  azmoon.medu.ir تیزهوشان برای متقاضیان نهم به دهم از طریق وبسایت

 :مقطع هم باید از طریق همین وبسایت برای مشاهده نتایج طبق مراحل زیر اقدام نمایند

 .وارد شود azmoon.medu.ir فرد ابتدا باید به سامانه •

 .بعد از ورود به این وبسایت فرد باید اقدام به وارد کردن کد ملی و کد همگام خود نماید •

عد از طی کردن این مراحل فرد به پورتال دانش آموزی خود وارد شده و می تواند اقدام به مشاهده نتیجه آزمون ب •

 .خود نماید



 

 
 

  

پیش بینی می شود اعالم نتایج آزمون تیزهوشان در سال های بعد مانند آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان   :نکته       

 .قرار بگیرد pada.medu.ir ه آدرسدر سامانه پادا ب 1401-1402ورودی 

  

  

 هزینه ثبت نام در آزمون تیزهوشان

شرکت در آزمون تیزهوشان برای ورود به مدارس استعداد های درخشان از جمله مواردی می باشد که خود دارای هزینه 

بود اما طبق آمار سال گذشته  است، هزینه ثبت نام در این آزمون هر ساله از سوی مرکز سمپاد اعالم می شود و متغیر خواهد  

 .هزارتومان را به صورت اینترنتی پرداخت کنند 40( دانش آموزان برای شرکت در این آزمون الزم بود مبلغ 1401)

هزینه ثبت نام در آزمون تیزهوشان هر ساله روند صعودی دارد و قبل از برگزاری هر آزمون رقم دقیق آن در موعد مقرر  

گردد، داوطلبان برای کسب اطالع از رقم دقیق ثبت نام در آزمون تیزهوشان، الزم است پیش از ثبت   به متقاضیان اعالم می

 .نام در این آزمون، با مراجعه به سامانه ذکر شده، اقدام به دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان نمایند



 

 
 

 

  

 .وارد شوید ثبت نام مدارس شاهد برای کسب اطالع بیشتر از     

  

  

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF/


 

 
 

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام آزمون سمپاد

 

متقاضیان عزیزی که قصد ورود به مدارس استعدادهای درخشان را دارند، الزم است که قبل از مراجعه به سایت ثبت نام  

تیزهوشان مدارک خود را آماده کنند تا در هنگام بارگذاری، دچار مشکل یا خطا نشوند. الزم به ذکر است که این مدارک برای  

باشد. داوطلبان باید پس از ورود به سایت مذکور، موارد زیر را جهت ثبت نام به  هر دو دوره اول و دوم متوسطه یکسان می  

 .همراه داشته و به درستی در سایت وارد نمایند

نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام استان یا محل سکونت، استان یا شهرستان مورد  :اطالعات فردی همچون       

 .ست مدارس تیزهوشانتقاضا، رشته تحصیلی مورد تقاضا، لی

سایز عکس باید حداکثر   ) بارگذاری جدیدترین عکس متقاضی با کیفیت و وضوح الزم :بارگذاري فایل عکس داوطلب ��

کیلو بایت    70همچنین حجم عکس باید حداکثر   .(با زمینه سفید باشد jpg در قالب  400*    300و یا    300*    200   در ابعاد

 .باشد

از       از دانش آموز شركت كننده، ضمن محرومیت داوطلب از در صورت استفاده  قدیمی یا تصویر فردی غیر  تصاویر 

 .شركت در آزمون، ثبت نام وی بی اثر خواهد شد

 .واریز وجه خواسته شده از طریق کارت بانکی عضو شتاب ) داشتن رمز دوم ضروری است( :پرداخت هزینه آزمون ��



 

 
 

 

  

 1401سطح دشواری سواالت آزمون سمپاد 

 .سواالتی که در آزمون تیزهوشان مطرح می شود به دو صورت می باشند: سواالت تحصیلی و سواالت تحلیلی

درصد از    30سی دانش آموزان می باشد و منبع اصلی آن ها کتب درسی آن ها است.  سواالت تحصیلی مربوط به کتب در

  .درصد از پایه ششم می باشند  70سواالت آزمون تیزهوشان پایه هفتم مربوط به کالس پنجم و 



 

 
 

ی که و  نحوه طراحی سواالت به صورت تستی چهار گزینه ای می باشد و پاسخ های منفی دارای امتیاز منفی است. بدین معن

 .امتیاز منفی می باشد 1امتیاز مثبت و هر پاسخ اشتباه  3هر پاسخ صحیح در آزمون دارای 

لذا توصیه می شود که اگر به در مورد پاسخ ها شک داشتید، از زدن آن ها خودداری کنید. به طور کلی، تعداد سواالت آزمون  

  60دقیقه است. برای پایه ششم به هفتم نیز، این تعداد به    50سوال و مدت زمان پاسخگویی    50نهم به دهم تیزهوشان دارای  

دقیقه می رسد. با این حساب می توان نتیجه گرفت که برای هر سوال، یک دقیقه زمان در نظر   60سوال و مهلت پاسخگویی 

  .گرفته شده است

ان و دانش پژوهان جوان  طراحی سواالت ورودی تیزهوشان، به طور معمول توسط مرکز ملی پرورش استعدادهای درخش

طراحی می شوند و در سال های اخیر، آمارها نشان می دهد که سطح دشواری نسبتا باال رفته است. هر چه تراز بیشتر باشد، 

 .احتمال قبولی باالتر می رود

االت پاسخ  اما این موضوع به منزله ایجاد استرس نیست. حقیقت این است که صرف خواندن کتب درسی نمی توان به همه سو

داد و الجرم باید از منابع کمک آموزشی نیز استفاده کرد. عالوه بر این، از مطالعه نمونه سال های قبل که از طریق کارشناسان 

 .ایران تحصیل در اختیار شما قرار داده می شود، غافل نگردید

  

 . بر روی لینک کلیک کنید ثبت نام مدارس نمونه دولتی جهت آشنایی با نحوه     

  

  

 azmoon.medu.ir دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان از سامانه

از روز برگزاری آزمون   هفته پیش  زیع کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان در پایه های هفتم و دهم معموال یکزمان تو

دانش  .امکان پذیر است azmoon.medu.ir می باشد که دریافت آن به صورت اینترنتی از طریق پورتال سمپاد به آدرس

ز شروع مطالعه و ثبت نام اینترنتی با مرکز مشاوره ایران تحصیل آموزان و اولیای گرامی به شما توصیه می کنیم حتما قبل ا

با بهترین   مشاوره تحصیلی تلفنی  )تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس بگیرید و از  9099075307به شماره  

 -نهم و سواالت تیزهوشان ششم    تیزهوشان  دبیران و اساتید علمی استفاده کنید با تماس با مرکز می توانید از سواالت آزمون

 .نحوه برگزاری و بودجه بندی سواالت تیزهوشان و مشاوره قبولی در آزمون مدارس تیزهوشان بهره مند گردید

روز پس از ثبت نام، داوطلبان می توانند از طریق ورود کد پیگیری اولیه به طور مجدد به سامانه ثبت نام    25غالبا حدود  

های درخشان مراجعه و با پرداخت وجه ثبت نام، کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند. در  سنجش و پذیرش استعداد

مقرر شد. اما به محض اعالم شدن زمان دقیق ثبت نام و دریافت کارت ورود به    1401خرداد    21سال گذشته، این تاریخ در  

 .جلسه سال تحصیلی آتی، این مقاله به روز رسانی خواهد شد

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c/


 

 
 

  

 زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان

داوطلبانی که در آزمون تیزهوشان ثبت نام کرده اند، الزم است در موعد مقرر شده اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه 

 .آزمون نمایند

   :به شرح زیر می باشد 1402زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان      

همچنین زمان برگزاری آزمون برای پایه ششم به   .(azmoon.medu.ir از طریق سامانه اینترنتی) 1401/03/21از تاریخ 

 .بوده است 1401/03/27روز جمعه مورخ  1401و آزمون پایه نهم به دهم  1401/03/26روز پنجشنبه مورخ   1401هفتم 

شتن پرینت کارت ورود به جلسه با وضوح استاندارد دانش آموزان گرامی دقت نمایند حضور در جلسه آزمون منوط به همراه دا

و شامل مشخصات فردی دانش آموز، تصویر پرسنلی، اولویت مدارسی که در سایت ثبت نام مدارس تیزهوشان وارد نموده  

  .اید، خواهد بود

این خصوص دست  با اطالع از زمان برگزاری آزمون و توزیع کارت در سال های گذاشته می توانید به اطالعات کلی در  

یابید، زیرا عموما تاریخ های برگزاری و توزیع کارت در سال های متوالی )به استثنای سال های همه گیری ویروس کرونا(  

این    1402در یک محدوده زمانی بوده است. در صورت انتشار هرگونه اطالعیه مبنی بر زمان برگزاری آزمون تیزهوشان  

 .مطلب به روزرسانی می شود

  

 رچه راهنمای آزمون تیزهوشاندفت
 

متقاضیانی که قصد ثبت نام مدارس تیزهوشان را دارند، می بایست از جدیدترین شرایط و ضوابط پذیرش، نحوه و زمان ثبت  

به همین دلیل، سازمان  نام، برگزاری و اعالم نتایج آزمون، ظرفیت های پذیرش و اطالعاتی از این دست آگاهی داشته باشند.

را به طور معمول دو تا سه روز قبل از شروع  دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سمپاد ش استعدادهای درخشانملی پرور

تاریخ ثبت نام، در سایت تیزهوشان اختیار متقاضیان قرار می دهند تا این عزیزان بتوانند با آگاهی کامل برای نام نویسی اقدام  

 نمایند.

هوشان، شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی کسب مقیاس "خیلی خوب "  طبق دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیز

 - ۱۴۰۱در تمامی دروس نوبت دوم پایه پنجم و نوبت اول ششم ابتدایی می باشد. شرط ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 

را دانلود    1401دفترچه آزمون تیزهوشان  در پایه هشتم می باشد. در ادامه می توانید فایل کامل    19کسب معدل حداقل    ۱۴۰۲

 .و مطالعه نمایید

  



 

 
 

  دانلود دفترچه  1401دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سمپاد 

  

 دانلود دفترچه سواالت آزمون تیزهوشان  

یکی از کلید های اصلی موفقیت در آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان مطالعه و بررسی دقیق آزمون های برگزار 

شده در سال های گذشته است. پس از مطالعه کامل مطالب، می توان از آزمون های پیشین به عنوان نمونه سواالت احتمالی  

 .ند شد. در ادامه سواالت سال گذشته آورده شده استبهره م 

 سواالت آزمون ششم به هفتم مدارس استعداد های درخشان  

 دانلود پاسخنامه کلیدی 1401-1402دفترچه آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 

-1402دفترچه شماره دو آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 

4011 
 دانلود پاسخنامه کلیدی

  

 سواالت آزمون نهم به دهم مدارس استعداد های درخشان  

 دانلود پاسخنامه کلیدی 1401-1402دفترچه آزمون تیزهوشان نهم به دهم 

 دانلود پاسخنامه کلیدی 1401-1402دفترچه شماره دو آزمون تیزهوشان نهم به دهم 

  

 مواد امتحانی آزمون تیزهوشان 

خوب است پیش از شروع مطالعه برای آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان، اطالعاتی کلی در خصوص مواد و 

محتوای این آزمون در دست داشته باشید تا بتوانید به صورت هوشمندانه و بر اساس اهمیت هر درس، برنامه مطالعاتی خود  

ضیان گرامی در صورت نیاز به مشاور تحصیلی می توانند با مشاوران باتجربه ما در مرکز مشاوره  را تنظیم نمایید. متقا

 .)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایند 9099075307 ایران تحصیل به شماره

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/دفترچه-راهنمای-آزمون-سمپاد-.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/هفتم.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/پاسخنامه-هفتم.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/هفتم-2.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/هفتم-2.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/پاسخنامه-هفتم-1.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/دهم.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/پاسخنامه-دهم.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/دهم-2.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/پاسخنامه-دهم-1.pdf


 

 
 

 

 محتوای آزمون ورودی پایه هفتم ��

  سواالت آزمون به شیوە چهار گزینه ای، به منظور سنجش "هوش"، "استعداد" و "خالقیت" دانش آموزان توسط متخصصان 

در مقایسه با سایر گزینه ها و كارشناسان این حوزه طراحی می گردد. در هر یک از سواالت، فقط یکی از گزینه ها كه  

 .مناسب تری است، به عنوان پاسخ صحیح آن سؤال در نظر گرفته مي شود انتخاب

 .نمرە منفی برای داوطلب در نظر گرفته می شود  0نمرە مثبت و به ازای هر پاسخ غلط،    3به ازای هر پاسخ صحیح،   ✔

 .برای سواالت بدون پاسخ، نمره ای منظور نخواهد شد



 

 
 

 .نمرە منفی برای او منظور خواهد شد 0ه داوطلب در سوالی بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد، چنانچ ✔

برگزاری    تعداد دفترچه ها و سواالت، سهم امتیاز هر یک از دفترچه ها و مدت زمان پاسخ گویی به سواالت، هفته قبل از  ✔

 .اطالع رسانی خواهد شد azmoon.medu.ir آزمون از طریق سامانه

  

 محتوای آزمون ورودی پایه دهم  ��

محتوای آزمون ورودی مدارس تیزهوشان دهم از دو بخش " استعداد تحصیلی " و " استعداد تحلیلی " تشکیل می شود که در  

  .شوددو دفترچه مجزا در جلسه آزمون به داوطلبان ارائه می 

 :منابع، تعداد و ضرایب سواالت آزمون ورودي پایه دهم و مدت زمان پاسخگویي به آنها، به شرح جداول زیر است

 مدت پاسخ گویی تعداد سوال سواالت استعداد تحلیلی 

 دقیقه 50 50 استعداد تحلیلی

  

سواالت استعداد  

 تحصیلی
 تعداد سوال

ضریب ریاضی 

 فیزیک 

ضریب علوم 

 تجربی 

ضریب ادبیات و  

 علوم 

ضریب سمپاد  

 مهارتی 

 مدت

 پاسخگویی

قرآن و معارف 

 اسالمی
10 1 1 1 1   

زبان و ادبیات  

 فارسی
10 2 2 4 2   

مطالعات  

اجتماعی)تاریخ، 

جغرافیا، 

 اجتماعی(

10 1 1 1 1   

   3 2 4 2 10 علوم تجربی

   3 2 2 4 10 ریاضیات 

 دقیقه 70         50 جمع کل

  



 

 
 

  

 .نیدکلیک ک  اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان برای اطالع از نحوه     

  

  

 azmoon.medu.ir نکات مهم هنگام ثبت نام آزمون تیزهوشان در

وارد می نمایند ضمنا دانش آموزان حتما توجه کنند  azmoon.medu.ir در سامانه   jpg داوطلبان تصویر خود را در قالب

 .آپلود شود تا در ورود تصویر مشکلی به وجود نیاید 400*300 عکسی که می خواهند آپلود کنند در سایز

https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-99-98/


 

 
 

 

این کار نیاز به یک کارت     رحله بعد دانش آموزان و اولیا گرامی باید هزینه ثبت نام در آزمون را پرداخت کنند که برایدر م

 azmoon.medu.ir عضو شبکه شتاب که دارای رمز دوم باشد دارند هزینه ثبت نام فقط و فقط باید از درگاه موجود در سامانه

تیزهوشان و نمونه دولتی نیز هنوز مبلغ نهایی اعالم نشده اما سال گذشته جهت ثبت نام  پرداخت گردد در مورد هزینه ثبت نام  

هزار تومان از هر دانش آموز اخذ گردید. ضمنا توجه کنید که حتما و حتما مبلغ را از درگاه روی سایت    20در آزمون مبلغ  

سازمان واریز گردد مقبول به ثبت نام نخواهد    به حساب ATM واریز نمایید هر گونه مبلغی که از بانک و یا دستگاه های

 .بود

در مرحله آخر یکبار تمام اطالعاتی که وارد سیستم کرده اید چک کرده و دکمه تایید نهایی را بزنید پس تایید نهایی امکان 

از سامانه تا روز     ویرایش اطالعات  باشند  داشته  دقت  داوطلبان محترم  است  داشت شایان ذکر  نتایج  وجود نخواهد  اعالم 

 .دریافت می نمایند نزد خود نگهدارند azmoon.medu.ir تیزهوشان رسید ثبت نام و کد رهگیری که از سامانه



 

 
 

  

  

 .وارد شویدazmoon.org  برای کسب اطالع از     

  

 اخبار پیرامون آزمون تیزهوشان

 :آموز در مدارس سمپاد استان فارس هزار دانش 6تحصیل بیش از         

محمد خلیل عسکری در دوره آموزشی مدیران جدید االنتصاب مدارس استعداد های درخشان سراسر کشور در سالن سازمان  

دند  اسناد و کتابخانه ملی در شیراز اظهار کرد: اصلی ترین سرمایه مردم، فرزندانشان هستند چنان که رهبر معظم انقالب فرمو

دانش آموزان امانت هایی هستند که در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد لذا مردم خاص ترین و با ارزش ترین امانت  

 .هایشان را در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار می دهند

د رهبر  مدیر کل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: در دولت قبل سعی در تضعیف و قطع ریشه مدارس سمپاد را داشتن

معظم انقالب با تدابیر داعیانه اش، از تضعیف این نهاد و سازمان مهم جلوگیری کرد و با حمایت های مستمر به تقویت سمپاد  

 .پرداختند

آموز در مدارس سمپاد   هزار دانش  6های مهم مدیران بر شمرد و افزود: بیش از    عسکری رفتن به سمت تربیت را از دغدغه 

به تحصیل هستند که هر یک از آن ها به عنوان یک سفیر می توانند اهداف نظام تعلیم و تربیت را در استان فارس مشغول  

 .جامعه محقق کنند

وی مهاجرت نخبگان که گاها شنیده می شود را موجب نگرانی دانست و افزود: مدیر مدرسه استعدادهای درخشان با نگاه 

دانش   در  باید  کند  اداره  را  مدرسه  باید  از رهبری  یکی  تواند  می  پیشرفت  راهیان  اردوهای  لذا  کند  انگیزه  ایجاد  آموزان 

 .راهکارهای امیدوار کننده با هدف ایجاد نشاط در دانش آموزان باشد

های وزیر آموزش  وی ادامه داد زحمات زیادی در حوزه سمپاد کشیده شده است با تالش زیاد در مدارس تیزهوشان باید برنامه

 .تعلیم و تربیت را محقق کنیمو پرورش در حوزه 

  

 .بر روی لینک کلیک کنید سامانه نام نویسی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان برای ورود به     

  

https://irantahsil.org/azmoon-org/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


 

 
 

 خالصه مطالب

مدارس استعدادهای درخشان به دلیل ویژگی هایی که دارند، فضای رقابت سالم را مهیا کرده و با تشویق دانش آموزان به 

پشتکار آن ها را برای آزمون ورودی دانشگاه ها آماده می کنند. با توجه به نتایج موفقیت آمیز محصیلین سخت کوشی، تالش و  

این مدارس در کنکور سراسری، عالقه دانش آموزان به تحصیل و والدین به نام نویسی فرزندان خود در این مدارس افزایش 

  .ر آزمون ورودی تیزهوشان می باشدیافته است. نخستین گام تحصیل در این مدارس نیز قبولی د

در این مقاله نحوه نام نویسی در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان را شرح داده ایم. متقاضیان با مراجعه به وبسایت  

می توانند درخواست خود را برای شرکت در این آزمون نهایی نمایند.   azmoon.medu.ir  رسمی سازمان سمپاد به آدرس

مقاله همچنین زمان شروع نام نویسی، شرایط و مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در این  

را نیز بررسی کردیم. بهتر است که پیش از اقدام به نام نویسی در آزمون ورودی از داشتن تمامی شرایط مورد نیاز اطمینان 

 .حاصل فرمایید

چه نیازمند کسب اطالعات بیشتر و یا مشاوره تحصیلی در خصوص مدارس تیزهوشان پس از مطالعه دقیق این مقاله چنان

)تنها از طریق   9099075307  بودید، می توانید با کارشناسان و مشاوران خبره ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل به شماره

و یا ابهامات موجود را برای ما در   تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید. عالوه بر تماس می توانید سواالت

  .قسمت دیدگاه ارسال نمایید. تمامی سواالت شما از سوی کارشناسان ما پاسخ داده خواهند شد

  

 


