
 

 

 

 

 

 

 شیوه نامه برگزاری 

 سنجش و پایش علمی مدارس استعدادهای درخشان

 (1399اردیبهشت ماه -)مرحله دوم
 

 روش اجرا: مجازی

 

 

 

 درخشان استان خراسان رضوی اداره استعدادهای

 



 با سالم و احترام ؛

کلیات نظام تربیت   5ماده  3سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و راهکار   5-7با عنایت به راهکار 

مدار              عاو  آموزش و پرورش مان  بر م از بود   بات و م وزهار عتتتورار  ددادهار برتر و ماتتتو استتتت

ین به استتددادهار درشاتا  به استتهاده از محتواهار تکییل   غت  ن  ستازر برنامه درست  شود و هی ن     

ستتازما  مل   پرورش استتتددادهار درشاتتا  وزارت متاو     27/8/1398-157007/104منظور ا رار نامه 

مان  بر برگزارر دو مرحله ستتن و و پایو علی  دانو آموزا  مدار  استتتددادهار درشاتتا  کاتتور  به   

ع  مدار  مذکور و ا    ستا  مدین( به منظور ارتقاء کیهیت و بغاود عیلکرد آموز رائه بازشوردهار موثر  عنوا  ا

و مناستتب به دانو آموزا  در شاتتوز میزا  تحقد اهداو آموزعتت  با هدو بررستت  وزتتدیت آموزعتت      

ریزر مناسب  غت ارتقار آموزع  از طرید عناسای      آموزا  در مدار  تحت پوعو و در نغایت برنامه دانو

زین رعایت مهاد       صله،  عات مدیریت  حا زدف و قوت و تحلیل گزار ستوراودیل  نقاط    20/10/93-209651د

ستوراودیل ا رای  آزمو  هار فوق اوذکر ابالغ       ع  فوق برنامه، د ع  و پرور مربوط به نحوه ارائه شدمات آموز

سن ا رار    م  ست ح ها مورد انتظار و حائز اهییت ویژه بوده این آزمو  دقید، منظم و هدفیندگردد. بدیغ  ا

 شواهد بود.  هار حاصله، اثر گذارو در صحت تحلیل

 

 سنجش و پایش علمی :  الف(

سطه و پایه هار دهم و یازدهم       اتم و نغم دوره اول متو سن و و پایو علی  ویژه پایه هار ههتم، ه

دوره دوم متوستتطه نظرر  رعتتته هار ریازتت  فیزیی، ادبیات و علوم انستتان  و علوم ت رب ( دانو آموزا    

ستددادهار درشاا  در   ، با  1398مرحله اول آن در بهمن ماه ؛ که رنامه ریزر گردیدهدو مرحله ب مدار  ا

 برگزار گردید.بود ه بندر نوبت اول 

صد محتوای  70از و به صتتورت متیرکز چغار گزینه ار ، هیانند مرحله اول مرحله دومستتوا ت  در

سی  وو  با تو ه به عتترایح حاکم بر کاتتور امکا  برگزارر آزمو  ح تتورر   طراح  گردیده استتت؛ کتب در

فراهم گردیده  صووورم مزا ی زم  غت برگزارر آزمو  به  مقدماتهیانند مرحله قال و ود ندارد بنابراین 

 است. 

سهند ماه  به تدطیل  کال  هار ح ورر با عنایت    فداویت هار آموزشافزایو و  98مدار  از ابتدار ا

دالوه بر ای اد هی ا  مثات در دانو آموزا  به منظور برنامه ریزر بغتر  غت آمادگ  برار بدیغ  است ،م ازر

امتحانات پایا  سال، این آزمو  بتواند سن و قابل قاوو  را از عیلکرد آموزش هار م ازر مدار  به منظور    

ساشتار   ست تدابیر      ارائه نیاید؛ نوپا تقویت و ارتقاء این  سته ا عای سان  بغنگام و آموزش   وذا  زم  غت اطال  ر

 دانو آموزا  در این آزمو  صورت گیرد. تیام مورد نیاز به منظور عرکت فدال 

شد، لذا نتایج آن جهت     سنزی دانش آمو ان می با صرفا جهت خود  تذکر مهم: تاکید می گردد این آ مون 

 هیچ گونه ار شیابی رسمی مستمر و پایانی قابل استناد نمی باشد.



 ب( بودجه بندی آزمون:

عناوین درو ، تدداد سوا ت و هی نین بود ه بندر آزمو  مرحله دوم براسا   داول زیر به 

 تهکیی پایه و رعته ارائه م  گردد.

 دوره اول متوسطه پایه هفتم -بود ه بندر آزمو  مرحله دوم سن و و پایو تحایل 

 تعداد سوال صفحه بودجه بندی مرحله دوم نام درس

 10 93 13از ابتدار کتاب تا پایا  در   ادبیات تکییل 

 10  7از ابتدار کتاب تا پایا  فال  ریاز  تکییل 

 15  7از ابتدار کتاب تا پایا  فال  ریازیات

 10  6تدار کتاب تا پایا  در  از اب زبا  شار  

 15 76 اوااطِنِ (از ابتدار کتاب تا پایا  اودَّرْ ُ اوداعِرُ   زینَة  زبا  عرب 

 15 76-119 6نگارش: از ابتدار کتاب تا پایا  در   - 13فارس : از ابتدار کتاب تا پایا  در   زبا  و ادبیات فارس 

 علوم ت رب 
، 12، 11، 1(، زیست عناس  فاول9و 8،  2،1(، فیزیی فاول4و  3، 1عیی  فاول 

 (7و 6عناس  فاول ابتدار رگ هار قلب((، زمین  119 تاصهحه  14و فال 13
 15 

 علوم تکییل 
، 12، 11، 1(، زیست عناس  فاول9و 8،  2،1(، فیزیی فاول4و  3، 1عیی  فاول 

 (7و 6((، زمین عناس  فاول 121 تا ابتدار صهحه 14وفال 13
 10 

 7 94 10ابتدار کتاب تا پایا  در   قرآ 

 8 131 12ابتدار کتاب تا پایا  در   پیام هار آسیان 

 10 129 10تا پایا  فال  1فال  مطاودات ا تیاع 
 

 دوره اول متوسطه پایه هشتم -بود ه بندر آزمو  مرحله دوم سن و و پایو تحایل 

 تعداد سوال صفحه بودجه بندی مرحله دوم  نام درس

 10 94 13از ابتدار کتاب تا پایا  در   ادبیات تکییل 

 10  7فال از ابتدار کتاب تا پایا   ریاز  تکییل 

 15  7از ابتدار کتاب تا پایا  فال  ریازیات

 15  6از ایتدار کتاب تا پایا  در   زبا  شار  

 15 98 از ابتدار کتاب تا پایا  اودَّر ُ اوثّامِنُ   ا ِعتِیادُ عَلَ  اونَّهْسِ (  زبا  عرب 

 15 98-76 6نگارش: از ابتدار کتاب تا پایا  در   -13فارس : از ابتدار کتاب تا پایا  در   زبا  و ادبیات فارس 

 علوم ت رب 

 تا ابتدار 14وفال 10، 9 تا ابتدار سوشتن ((، فیزیی فاول2وفال 3، 1عیی  فاول 

((،زمین 60 تاپایا  صهحه 7، و فال 6، 5، 4تاویر در آینه تخت((، زیست عناس  فاول 

 (12و  11عناس   فاول 

 15 

 علوم تکییل 

 تا ابتدار 14وفال 10، 9 تا ابتدار سوشتن((، فیزیی فاول2وفال 3، 1 عیی  فاول

((،زمین 70 تاپایا  صهحه 7، و فال 6، 5، 4تاویر در آینه تخت((، زیست عناس  فاول 

 (12و  11عناس   فاول 

 10 



 7 101 10ابتدار کتاب تا پایا  در   قرآ 

 8 100 12ابتدار کتاب تا پایا  در  پیام هار آسیان 

 10 133 10تا پایا  فال  1فال  مطاودات ا تیاع 

 

 دوره اول متوسطه نهمپایه  -بود ه بندر آزمو  مرحله دوم سن و و پایو تحایل 

 تعداد سوال صفحه دجه بندی مرحله دوم بو نام درس

 10 128 13از ابتدار کتاب تا پایا  در   ادبیات تکییل 

 10   6فال  از ابتدار کتاب تا پایا  ریاز  تکییل 

 15   6از ابتدار کتاب تا پایا  فال  ریازیات

 15    5از ایتدار کتاب تا پایا  در   زبا  شار  

 15 90 از ابتدار کتاب تا پایا  اودَّر ُ اوثّامِنُ   مَکَّة اویُکَرَّمَةُ(  زبا  عرب 

 15 84-102 6از ابتدار کتاب تا پایا  در  نگارش:  -13فارس : از ابتدار کتاب تا پایا  در   زبا  و ادبیات فارس 

 علوم ت رب 
(، 13و 12، 11(، زیست عناس  فاول8و 5، 4(، فیزیی فاول2و  1عیی  فاول 

   (7و 6زمین عناس  فاول 
15 

 10   (،11و 10، 9(، زیست عناس  فاول6,  5، 4(، فیزیی فاول2و  1عیی  فاول  علوم تکییل 

 7 100 9در ابتدار کتاب تا پایا   قرآ 

 8 116 10ابتدار کتاب تا پایا  در  پیام هار آسیان 

 10 139 10تا پایا  فال  1فال  مطاودات ا تیاع 
 

 متوسطه دوره دوم دهمپایه  -بود ه بندر آزمو  مرحله دوم سن و و پایو تحایل 

 تدداد سوال صهحه بود ه بندر مرحله دوم  نام در   رعته

 
ت و علوم انسان

ادبیا
 

 15 103 تاانتغار ماحث پرداشت کننده و بار ماویات  اقتااد

 20 118 از ابتدار کتاب تا پایا  در  سیزدهم         1تاریخ

 15 124 11ابتدار کتاب تا پایا  در   1تدلییات دین 

 15 109 13از ابتدار کتاب تا پایا  در   1 امده عناس 

 10 85          9از ابتدار کتاب تا پایا  در   غرافیار عیوم  

 15 98 فال سوم 3از ابتدار کتاب تا پایا  در   1ریاز  و آمار

 20 106          106از ابتدار کتاب تا پایا  صهحه  1زبا  شار  

 15 82 7ابتدار کتاب تا پایا  در   تخاا  1عرب  

 10 78 پایا  کارگاه تحلیل فال سوماز ابتدار کتاب تا  1علوم و فنو  ادب 

 15 117 از ابتدار کتاب تا پایا  در  چغاردهم     1فارس 

 20 98 89از ابتدار کتاب تا پایا  صهحه  منطد

  
ریاز

ی
فیزی

 15 132 10ابتدار کتاب تا پایا  در   1تدلییات دین  

 20 138 فال عام 3از ابتدا کتاب تا پایا  در   1ریازیات



 20 106          106از ابتدار کتاب تا پایا  صهحه  1زبا  شار   

 15 98 از ابتدار کتاب تا ابتدار  لظت موو   1عیی 

 15 88 7ابتدار کتاب تا پایا  در   1عرب  و زبا  قرآ 

 15 117 از ابتدار کتاب تا پایا  در  چغاردهم     1فارس 

 20 120 گاز در دمار ثابتاز ابتدار کتاب تا بررس   1فیزیی

 10 76 فال سوم 2از ابتدا کتاب تا پایا  در   1هندسه

 
علوم ت رب

 

 15 132 10ابتدار کتاب تا پایا  در   1تدلییات دین 

 20 138 فال عام 3از ابتدا کتاب تا پایا  در   1ریازیات

 20 106          106از ابتدار کتاب تا پایا  صهحه  1زبا  شار   

 15 89 6از فال  2ابتدار کتاب تا پایا  گهتار  1زیست عناس 

 15 98 از ابتدار کتاب تا ابتدار  لظت موو   1عیی 

 15 88 7ابتدار کتاب تا پایا  در   1عرب  و زبا  قرآ 

 15 117 از ابتدار کتاب تا پایا  در  چغاردهم     1فارس 

 15 96 از ابتدار کتاب تا ابتدار گرما 1فیزیی

 

 متوسطه دوره دوم یا دهمپایه  -بود ه بندر آزمو  مرحله دوم سن و و پایو تحایل 

 تعداد سوال صفحه بودجه بندی مرحله دوم  نام درس  رشته

 
ت و علوم انسان

ادبیا
 

 20 148 از ابتدار کتاب تا پایا  در  سیزدهم 2تاریخ

 15 191 15ابتدار کتاب تا پایا  در   2تدلییات دین 

 15 113 13از ابتدار کتاب تا پایا  در   2 امده عناس 

 10 126 9از ابتدار کتاب تا پایا  در  2 غرافیا

 15  185از اول کتاب تا صهحه  روا  عناس 

 15 62 فال سوم 1از ابتدا کتاب تا پایا  در   2ریاز  و آمار

 20 94 94از ابتدار کتاب تا پایا  صهحه  2زبا  شار  

 15 84 6ابتدار کتاب تا پایا  در   تخاا  2عرب  

 10 78 از ابتدار کتاب تا پایا  کارگاه تحلیل فال سوم 2علوم و فنو  ادب 

 15 117 از ابتدار کتاب  تا پایا  در  چغاردهم فال چغارم( 2فارس 

 15 75 از ابتدار کتاب تا پایا  در  نغم 1فلسهه

ی
  فیزی

ریاز
 15 100 فال سوم 3از ابتدا کتاب تا پایا  در   آمار و احتیال 

 15 133 10ابتدار کتاب تا پایا  در   2تدلییات دین 

 20 122 فال پن م 1از ابتدا کتاب تا پایا  در   1حسابا 

 20 94 94از ابتدار کتاب تا پایا  صهحه  2زبا  شار   



 10 96 ابتدار کتاب تا آشر بزرگ  زمین ورزه زمین عناس 

 15 96 از ابتدار کتاب تا پایا  فال دوم 2عیی 

 15 78 6ابتدار کتاب تا پایا  در   2عرب  و زبا  قرآ 

 15 117 از ابتدار کتاب  تا پایا  در  چغاردهم فال چغارم( 2فارس 

 20 104 3از ابتدار کتاب تا انتغار بخو  2فیزیی

 10 65 فال سوم 1از ابتدا کتاب تا پایا  در   2هندسه

 
علوم ت رب

 

 15 133 10ابتدار کتاب تا پایا  در   2تدلییات دین 

 20 127 فال عام 1از ابتدا کتاب تا پایا  در   2ریازیات

 20 94 94از ابتدار کتاب تا پایا  صهحه  2زبا  شار   

 10 96 ابتدار کتاب تا پایا  بزرگ  زمین ورزه زمین عناس 

 20 123 8از فال  1کتاب تا پایا  گهتار ابتدار  2زیست عناس 

 15 96 از ابتدار کتاب تا پایا  فال دوم 2عیی 

 15 78 6ابتدار کتاب تا پایا  در   2عرب  و زبا  قرآ 

 15 117 از ابتدار کتاب  تا پایا  در  چغاردهم فال چغارم( 2فارس 

 15 81 از ابتدار کتاب تا میدا  سیم وووه 2فیزیی

 

درصتتد ستتوا ت از بخو دوم بود ه بندر طراح    60درصتتد ستتوا ت از نوبت اول و  40در هر در   نکته:

 گردیده است.

 آزمو  دارار نیره منه  م  باعد. نکته:

 

 

 آزمون: زمان برگزاری( ج

اا  در پنج روز       ستددادهار درش سن و و پایو علی  دانو آموزا  مدار  ا آزمو  مرحله دوم 

به صتتتورت هیزما      sampad.razaviedu.irاز طرید آدر  اینترنت  متواو  و هر روز مختص یی پایه    

 برگزار م  گردد.صبح 9راس ساعت 

 

  دول زما  برگزارر آزمو  مرحله دوم سن و و پایو علی 

 تاریخ آزمو  پایه آزمو روز 

 اردیاغات 27عناه  پایه ههتم روز اول

 اردیاغات 28یکاناه  پایه هاتم روز دوم



 اردیاغات 29دوعناه  پایه نغم روز سوم

 اردیاغات 30سه عناه  پایه دهم روز چغارم

 اردیاغات 31چغارعناه  پایه یازدهم روز پن م

 

 

 :ثبت نام آزمون( د

با تو ه به اطالعات ثات عتتتده در ستتتامانه آزمو  مرحله اول، ثات نام اوویه دانو آموزا  به صتتتورت  

سه شنبه  وغایت  1399ماه اردیبهشت 20شنبه  متیرکز ان ام م  گیرد. وذا  زم است مدیرا  محترم از روز  

شت  23 سامانه آزمو  به آدر  اینترنت    1399ماه اردیبه صحت    sampad.razaviedu.irبه  مرا ده و 

سامانه     عده در  ست.(     اطالعات ثات  صحت کد مل  دانو آموزا  مورد تاکید ا س  را    صورت نیاز   برر و در 

 نیایند.ویرایو 

م   مل  ایاتا  کد  و دانو آموزا  مدیرا  مدار روستار ادارات،  عتناسته و رمز ورود به ستامانه برار    نکته:

 باعد.

مدیرا  مدار  م  بایستتت اطالعات پایه، رعتتته و کدمل  تیام دانو   ،در مدت زما  ماتتخص عتتده  نکته:

ست مسئوویت صحت این اطالعات برعغده مدیر محترم         سه را بررس  و تایید نیایند.  زم به ذکر ا آموزا  مدر

 م  باعد.آموزعگاه 

عنای    سامانه   دانو آموزا به منظور آ شنبه  از تاریخ برگزارر آزمو  م ازر، با  شت  ار 24چهار دیبه

  آزمو  مرحله اول سن و و پایو   محتوار آزمو  مرحله اول 99اردیبهشت ماه  25ماه لغایت پنج شنبه  

در ستتامانه بارگزارر و ( 1398علی  دانو آموزا  مدار  استتتددادهار درشاتتا  برگزار عتتده در بغین ماه  

با سامانه و رفع اعکا ت     وزا فدال م  باعد. وذا به منظور کسب آمادگ  دانو آم  دانو آموزا   غت استهاده  

 در این آزمو  مورد تاکید م  باعد.دانو آموزا  ، عرکت احتیاو 

ستتتوا ت آزمو  و گزینه هار آ    ترتیب  با تو ه به م ازر بود  آزمو  و به منظور افزایو اعتاار آ ،        نکته: 

 برار داوطلاا  به صورت تاادف  ای اد م  گردد. 


