
  واله فرهنگيآموزشي  مؤسسه
 استعدادهاي برتر شكوفاييترين مركز سنجش و تخصصي

 

  »نام خدابه« 

  اّطالعيه
  برفيهاي دلفين و آدمدر خصوص محتوا و تغيير تاريخ آزمون متوسطه دهمي پايهآموزان عزيز ورود به اولياي گرامي و دانشقابل توجه 

  

  آزمون دلفيندر كنندگان الف) شركت

   جمعهبرگزاري آزمون مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان، در روز تاريخ قطعي شدن  رساند با توجّه بهطّالع ميبه ا
هاي به تاريخ نهم متوسطهي ي آموزشي فرهنگي واله در پايهدلفين مؤسسه 9و  8ي هاي شمارهآزمون ،15/02/1396 مورخ

آزمون عيناً مانند آزمون مركز ملّي پرورش استعدادهاي  2طرح سؤال در اين تغيير يافت كه منابع  08/02/1396و  01/02/1396
، زبان و ادبيات فارسي ،آسمان هايپيامو  قرآنآموزش هاي ود يك سوم سؤاالت درسسازي شده است كه حدشبيه ،درخشان

حدود دو سوم سؤاالت نيز از و  1394 – 95سال تحصيلي  متوسطه هشتمي از پايه اتمطالعات اجتماعي، علوم تجربي و رياضي
   شود.طراحي مي 1395 – 96سال تحصيلي  نهم متوسطهي پايه

آزمون نيز عيناً مانند مركز ملّي پرورش استعدادهاي سؤاالت ضريب و زمان تعداد، دلفين  9و  8ي هاي شمارهدر آزمونقابل ذكر است 
  باشد:به شرح ذيل ميشده و سازي درخشان شبيه

  

استعداد تحليليسؤاالت  گوييزمان پاسخ تعداد سؤال   
دقيقه 15 15استعداد تحليلي  

 

  گوييزمان پاسخ  ضريب تعداد سؤال سؤاالت استعداد تحصيلي
  معارف اسالميقرآن و 

 آسمان) هايپيام(آموزش قرآن و 
8  2  

  دقيقه 85

 2  15 فارسي  ادبياتزبان و 

   مطالعات اجتماعي
 اجتماعي)(تاريخ، جغرافيا، 

15  1  

 2 17 علوم تجربي

  3  20 رياضيات
  

 امتياز منفي 1امتياز مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  3دلفين به ازاي هر پاسخ صحيح،  9و  8 يهاي شمارهدر آزمون توجّه:
  شود. براي سؤاالت بدون پاسخ، امتيازي درنظر گرفته نخواهد شد.در نظر گرفته مي براي داوطلب

  برفيآزمون آدمدر كنندگان ب) شركت

مورخ  جمعهرساند با توجّه به قطعي شدن تاريخ برگزاري آزمون مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان، در روز آموزان عزيز به اطّالع ميدانش
  تغيير يافت. 08/02/1396به تاريخ  نهم متوسطهي در پايهي آموزشي فرهنگي واله برفي مؤسسهآدم 8ي آزمون شماره 15/02/1396

  
  واحد آزمون


