
برنامه آزمون های مبتکران سال تحصیلی 1402-1401نهم

www.mobtakeran.com

واحد ارتباط با مدارس و نمایندگی ها              61094801 - 021
 

 آمادگی آزمون های تیزهوشان و  مدارس برتر
تعداد پرسشمحتوای آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون 1

1401 / 7 / 29

10ستایش و درس 1فارسی 

15فصل 1 تا ابتدای »مجموعه ها و احتمال«ریاضی

15فصل 1 علوم

درس 1پیام های آسمان
10

درس 1آموزش قرآن

10درس های 1 و 2مطالعات اجتماعی

30طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشانهوش و استعداد تحلیلی

آزمون 2

1401 / 8 / 13

10درس های 2 و 3فارسی 

15فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »قدرمطلق و محاسبۀ تقریبی«ریاضی

15فصل های 2 و 3 علوم

درس 2پیام های آسمان
10

درس 2آموزش قرآن

10درس های 3 و 4مطالعات اجتماعی

30طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشانهوش و استعداد تحلیلی

آزمون 3

1401 / 8 / 27

10درس 4 تا انتهای درس 6 )درس 5 آزاد(فارسی 

15فصل  2ریاضی

15فصل 4علوم

درس های 3 و 4پیام های آسمان
10

درس 3آموزش قرآن

10درس های 5 و 6مطالعات اجتماعی

30طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشانهوش و استعداد تحلیلی

آزمون 4

1401 / 9 / 11

10درس های 6 و 7فارسی 

15فصل  3ریاضی

15فصل  5علوم

درس 5پیام های آسمان
10

درس 4آموزش قرآن

10درس های 7 و 8مطالعات اجتماعی

30طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشانهوش و استعداد تحلیلی

آزمون 5

1401 / 9 / 25

نیم سال اول

10درس 1 تا انتهای درس 8فارسی

15فصل 1 تا انتهای فصل4 ریاضی

15فصل 1 تا انتهای فصل 6علوم

10درس 1 تا انتهای درس 6پیام های آسمان
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تعداد پرسشمحتوای آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

ادامه آزمون 5

1401 / 9 / 25

نیم سال اول

10درس 1 تا انتهای درس 5آموزش قرآن

10درس 1 تا انتهای درس 10مطالعات اجتماعی

30طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشانهوش و استعداد تحلیلی

آزمون 6

1401 / 11 / 14

10درس 9فارسی 

15فصل 5 تا ابتدای »اتحاد جمله مشترک«ریاضی

15فصل 7 و فصل 8 تا ابتدای »فشار در گازها«علوم

درس 7 پیام های آسمان
10

درس 6 آموزش قرآن

10درس های 11 و12مطالعات اجتماعی

30طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشانهوش و استعداد تحلیلی

آزمون 7

1401 / 11 / 28

10درس 10فارسی 

15فصل 5ریاضی

15درس 8علوم

درس های 8 و 9 پیام های آسمان
10

درس 7آموزش قرآن

10درس 13 تا انتهای درس 15مطالعات اجتماعی

30طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشانهوش و استعداد تحلیلی

آزمون 8

1401 / 12 / 19

10درس های 11 و 12فارسی 

15فصل 6 تا ابتدای »دستگاه معادله های خطی«ریاضی

15درس های 9 و 10علوم

درس 10پیام های آسمان
10

درس 8 آموزش قرآن

10درس 16 تا انتهای درس 18مطالعات اجتماعی

30طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشانهوش و استعداد تحلیلی

آزمون 9

1402 / 1 / 25

10درس 13 فارسی 

15فصل 6 و فصل 7 تا ابتدای »تقسیم چند جمله ای ها«ریاضی

15درس 11 و درس 12 تا ابتدای »گیاهانی که آوند دارند«علوم

درس 11پیام های آسمان
10

درس 9آموزش قرآن

10درس های 19 و 20مطالعات اجتماعی

30طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشانهوش و استعداد تحلیلی



برنامه آزمون های مبتکران سال تحصیلی 1402-1401نهم

www.mobtakeran.com

واحد ارتباط با مدارس و نمایندگی ها              61094801 - 021
 

تعداد پرسشمحتوای آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون 10

1402 / 2 / 15

10کل کتاب فارسی 

15کل کتابریاضی

15کل کتابعلوم

کل کتابپیام های آسمان
10

کل کتابآموزش قرآن

10کل کتابمطالعات اجتماعی

30طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشانهوش و استعداد تحلیلی

آزمون 11

1402 / 3 / 19

10شبیه ساز سمپادفارسی 

10شبیه ساز سمپادریاضی

10شبیه ساز سمپادعلوم

شبیه ساز سمپادپیام های آسمان
10

شبیه ساز سمپادآموزش قرآن

10شبیه ساز سمپادمطالعات اجتماعی

50شبیه ساز سمپادهوش و استعداد تحلیلی

آزمون 12

1402 / 3 / 26

10شبیه ساز سمپادفارسی 

10شبیه ساز سمپادریاضی

10شبیه ساز سمپادعلوم

شبیه ساز سمپادپیام های آسمان
10

شبیه ساز سمپادآموزش قرآن

10شبیه ساز سمپادمطالعات اجتماعی

50شبیه ساز سمپادهوش و استعداد تحلیلی

- تاریخ و محتوای آزمون شماره 11 و 12 قطعی نیست و متناسب با آزمون سمپاد اعالم می گردد.


