




نهم سال تحصیلی 1401-1400نهم

www.mobtakeran.com

واحد ارتباط با مدارس و نمایندگی ها              61094801 - 021
 

شماره و تاریخ 
تعداد بودجه هشتمبودجه نهممواد آزمونآزمون

پرسش

آزمون آغازین

1400/11/1

10درس 1 تا انتهای درس 6درس 1 تا انتهای درس 4پیام های آسمان

10درس 1 تا انتهای درس 5درس 1 تا انتهای درس 3قرآن 

10درس 1 تا انتهای درس 7درس 1 تا انتهای درس 6فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 10درس 1 تا انتهای درس 9مطالعات اجتماعی 

10فصل 1 تا انتهای فصل 6فصل 1 تا انتهای فصل 5علوم 

10فصل 1 تا انتهای فصل 3فصل 1  ریاضی

50پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شودهوش و استعداد تحصیلی

آزمون 1

1400/11/29

10درس 1 تا انتهای درس 7درس 1 تا انتهای درس 6پیام های آسمان

10درس 1 تا انتهای درس 6درس 1 تا انتهای درس 5قرآن 

10درس 1 تا انتهای درس 8درس 1 تا انتهای درس 8فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 11درس 1 تا انتهای درس 11مطالعات اجتماعی 

10فصل 1 تا انتهای فصل 7فصل 1 تا انتهای فصل 7علوم 

10فصل 1 تا انتهای فصل 4فصل 1 تا انتهای فصل 3ریاضی

50پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شودهوش و استعداد تحصیلی

آزمون 2

1401/01/26

10درس 8 تا انتهای درس 15درس 1 تا انتهای درس 9پیام های آسمان

10درس 7 تا انتهای درس 12درس 1 تا انتهای درس 8قرآن 

10درس 9 تا انتهای درس 17درس 1 تا انتهای درس 11فارسی

10درس 12 تا انتهای درس 24درس 1 تا انتهای درس 17مطالعات اجتماعی

10فصل 8 تا انتهای فصل 15فصل 1 تا انتهای فصل 10علوم 

10فصل 5 تا انتهای فصل 9فصل 1 تا انتهای فصل 6ریاضی

50پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شودهوش و استعداد تحلیلی

برنامه آزمون های شبیه ساز سمپاد



نهم سال تحصیلی 1401-1400نهم

www.mobtakeran.com

واحد ارتباط با مدارس و نمایندگی ها              61094801 - 021
 

شماره و تاریخ 
تعداد بودجه هشتمبودجه نهممواد آزمونآزمون

پرسش

آزمون 3

1401/02/30

10کل کتابکل کتابپیام های آسمان

10کل کتابکل کتابقرآن

10کل کتابکل کتابفارسی

10کل کتابکل کتابمطالعات اجتماعی

10کل کتابکل کتابعلوم

10کل کتابکل کتابریاضی

50پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شودهوش و استعداد تحصیلی

آزمون 4

1401/03/27

10کل کتابکل کتابپیام های آسمان

10کل کتابکل کتابقرآن

10کل کتابکل کتابفارسی

10کل کتابکل کتابمطالعات اجتماعی

10کل کتابکل کتابعلوم

10کل کتابکل کتابریاضی

50پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شودهوش و استعداد تحصیلی

   
1 مربوط به پایه هشتم است.

3
2 پرسش ها مربوط به پایه نهم و 

3
- در تمام آزمون های شبیه ساز سمپاد 

- تاریخ برگزاری آزمون های جامع )3 و 4( با مشخص شدن تاریخ آزمون سمپاد تغییر خواهد کرد.

برنامه آزمون های شبیه ساز سمپاد
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