
مند به این هرساله آزمون تیزهوشان به واسطه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برای ورود دانش آموزان عالقه

ترین شروط پذیرش در مدارس تیزهوشان شرکت در آموزن و همچنین کسب نتیجه کنند، یکی از اصلینوع مدارس برپا می

 .علمی الزم در این آزمون است

آموزان باید به آن توجه داشته باشند تا در نهایت بتوانند در آزمون رتبه بگیرند ضرایب آزمون یکی از مواردی که دانش

 .شود همراه شویدتوانید با مطالبی که در ادامه به آن پرداخته میمی 1401ضرایب آزمون تیزهوشان است. برای اطالع از 

  

ضرایب ی در این آزمون باید از ضرایب و تعداد دروس، مدت پاسخگویی و و قبول آزمون تیزهوشانبرای شرکت در 

 .مطلع باشید استعداد تحلیلی

  

 

  

 1401ضرایب آزمون تیزهوشان 
ساله بین دانش به صورت هر sampad.medu.ir سازمان ملی پرورس استعدادهای درخشان یا سمپاد به آدرس اینترنتی 

پردازد. این فرآیند ها برای تحصیل در مدارس تیزهوشان دوره اول و دوم متوسطه میآموزان مستعد به شناسایی و جذب آن

براساس آزمونی که این سازمان ترتیب داده است برگزار شده و افرادی که در این آزمون امتیاز باالتری کسب کنند قبول 

استعداد درخشان در این مدارس تحصیل کنند. برای شرکت در این آزمون باید مواردی را هم در توانند به عنوان شده و می

 .نظر گرفت که در این مقاله بیشتر به آن پرداخته خواهد شد

های شرکت در آزمون تیزهوشان برای دانش آموزان اطالع از ضرایب دروس، تعداد سواالت و ترین بخشیکی از مهم

  .. تا بتوانند روی این موارد تمرکز بیشتری داشته باشنددهی استزمان پاسخ

آگاهی الزم را نداشته باشد از اهمییت  1401اگر فرد شرکت کننده در آزمون تیزهوشان از ضرایب آزمون تیزهوشان 

 .دروس خود مطلع نخواهد بود و شانس کمتری در قبولی در این آزمون خواهد داشت

https://sampad.medu.ir/fa/


ون از ضریب بیشتری برخوردارند که دانش آموز باید بیشتر روی آن کار کند و مطالعه زیرا برخی از دروس در این آزم

بیشتری داشته باشد و برخی دروس در مقابل از ضریب کمتری برخوردارند و الزم نیست زمان زیادی را برای آن صرف 

  .کنند

  

توانید به این مقاله مراجعه کنید و می کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشانبرای اطالع از نحوه خرید و آشنایی با 

 .کنید  یقی را دریافتاطالعات دق

  

 :ذکر شده است 1401در جدول زیر ضرایب دروس آزمون تیزهوشان 

  

ضریب دروس )سمپاد  ها تخصیلیضریب رشته تعداد سواالت سواالت استعداد تحصیلی

 مهارتی(

  

 علوم تجربی
10 

 2ریاضی فیزیک: 

 4علوم تجربی: 

 2علوم انسانی: 

3 

 10 ریاضیات

 4ریاضی فیزیک: 

 2تجربی: علوم 

 2علوم انسانی: 

3 

 10 قرآن و پیام های آسمانی

 1ریاضی فیزیک: 

 1علوم تجربی: 

 1علوم انسانی: 

1 

  

 زبان و ادبیات فارسی
10 

 2ریاضی فیزیک: 

 2علوم تجربی: 

 4علوم انسانی: 

2 

  10 مطالعات اجتماعی

 1ریاضی فیزیک: 

علوم انسانی: 1علوم تجربی: 

1 

1 

  

 تحلیلی در تیزهوشان نهمضریب استعداد 

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%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/


  

 

  

 :آزمون تیزهوشان برای ورود به دبیرستان دوره دوم تیزهوشان به صورت زیر است

 .و استعدد تحصیلی« استعداد تحلیلی»سواالت موجود در آزمون متشکل از دو دسته بندی است که عبارت است از 

 .مابقی را سواالت استعداد تحصیلی تشکیل داده استدرصد  80درصد سواالت آزمون سواالت تحلیلی و  20به نوعی 

 :دهی به سواالت به صورت زیر استمنابع، ضرایب و تعداد سواالت آزمون تیزهوشان و مدت زمان جواب

  

  

 مدت پاسخگویی  تعداد سوال سواالت استعداد تحلیلی
 دقیقه 15 15 استعداد تحلیلی

   45 نمره کل استعداد تحلیلی

  

 ضریب دروس  تعداد سواالت  استعداد تحصیلیسواالت 

 2 8 قرآن و معارف اسالمی

 1 15 مطالعات اجتماعی
 3 20 ریاضیات



 2 17 علوم تجربی

 1 15 زبان و ادبیات فارسی

  

منابع طراحی سواالت آزمون تیزهوشان نهم به دهم از محتوای کتب درسی هشتم و دروس پایه نهم است. و مدت  

دقیقه است در این بازه زمانی تمامی شرکت کنندگان باید به سواالت درج شده در  105این سواالت حدودا پاسخگویی به 

 .های آزمون خود که به صورت تستی در نظر گرفته شده است پاسخ دهندورقه

  

 ایران تحصیلتوانید به مقاله مذکور در سایت این آزمون می و فرآیند ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتمبرای اطالع از 
 .مراجعه کنید

  

 کننده باید برای هر سوال فقطایی طراحی شده است و فرد شرکتسواالت استعداد تحلیلی به صورت تستی چهارگزینه -3

بندی و سازمان دهی براساس ارزیابی توانایی ریشه یابی، تحلیل، طبقهیک جواب در نظر بگیرد. معموال این سواالت 

 .شود، به نوعی این سواالت براساس محتوای کتب درسی نخواهد بودمباحث و مطالب مختلف طراحی می

ای فقط با یک جواب درست در سطح محتوایی کتاب درسی با تاکید بر سواالت استعداد تحصیلی به صورت چهارگزینه

 .شوندهای دو یا چند ماده درسی در بسیاری از سواالت طراحی میباالی تلفیق دانش، شناختی، مفاهیم و مهارتسطح 

سواالتی که در بخش آموزش قرآن و معارف اسالمی تهیه شده است از محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی 

همچون کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان با توجه به محتوای کتاب  های دینی رسمی کشورخواهد شد. اما برای داوطلبان اقلیت

 .پایه نهم پاسخ خواهند داد 135/2پایه هشتم و کد  119/2های دینی با کد تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت

ت در نظر گرفته امتیاز منفی برای هر پاسخ نادرس 1امتیاز مثبت و در مقابل  3برای هر پاسخ صحیح دانش آموز معموال 

 .خواهد شد. برای سواالتی که از سوی دانش آموز بدون جواب رها شده باشد امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد

  

امتیاز منفی برای  1جواب عالمت بزند، براساس قانون  2برای هر سوال بیش از  1401داوطلب آزمون تیزهوشان زمانیکه 

 .وی اعمال خواهد شد

  

https://irantahsil.org/%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-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/
https://irantahsil.org/


 

  

 1401در مورد آزمون تیزهوشان نکات مهم 

ستی ایی و بعبارتی به صورت تکلیه سواالت آزمون تیزهوشان متشکل از سواالت بخش تحلیلی و بخش تحصیلی چهارگزینه

 .طراحی شده است

نمره  1نمره مثبت و برای پاسخ غلط  3کنند که به ازای هر جواب درست دهی به سواالت به این صورت عمل میبرای نمره

نمره منفی  1شود. در ضمن سواالتی که بیش از یک جواب داشته باشند فی برای فرد شرکت کننده در نظر گرفته میمن

 .خواهند داشت

معموالت سواالت استعداد تحصیلی در سطح محتوای کتاب درسی و در بسیاری از موارد ترکیبی از مهارت و مفاهیم دو یا 

 .چند ماده درسی ارائه خواهد شد

  

 1401ر پیرامون ضرایب آزمون تیزهوشان اخبا

  

 دوره توانمندسازی مدیران مدارس استعداد درخشان در لرستان 

کشور  4در استان لرستان دوره توانمندسازی مدیران مدارس استعدادی درخشان قطب  1400آذرماه سال  18در تاریخ 

 .برگزار شد

 تجلیل از دانش آموزان دختر 



های علمی و پژوهشی تحت عنوان آئین مراسمی برای تجلیل از دختران برگزیده در عرصه 1400آذرماه سال  20در تاریخ 

 .تجلیل از دانش آموزان دختر ترتیب داده شد

 اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی 

زار شد و از مراسمی در جهت اختتامیه هفتمین جشنوار فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه برگ 1400آبان سال  16در تاریخ 

 .دانش آموزان برگزیده تجلیل شد

  

 کاربران گرامی برای دانلود پی دی اف این صفحه کلیک کنید

  

 خالصه مطلب

ضرایب آزمون تیزهوشان های تیزهوشان را دارند پیش از هر گونه اقدامی باید از دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون

خی از دروس در این آزمون از ضرریب باالتر و برخی دیگر از ضریب اطالعات کافی داشته باشند. زیرا بر 1401

کمتری برخوردارند به همین سبب دانش آموز برای کسب رتبه باال در این آزمون باید تمرکز خود را روی دروس با ضریب 

دهی و تصحیح آزمون دانید روش امتیازباال بگذارد تا بتواند موفق شود. اگر در این باره اطالعات کافی ندارید و نمی

 توانید به مطالب گفته شده در این مقاله مراجعه کنیدتیزهوشان به چه صورت است می
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