
تزیهوشان نهــم

واحد ارتباط با مدارس و نمایندگی ها              61094801 - 021

تعدادپرسشمحتوای آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

 آزمون 1 
99/08/16

20ستایش و درس های 1 و 2فارسی

20فصل 1ریاضی

20فصل های 1 و 2علوم

درس های 1 و 2پیام های آسمان
15

درس های 1 و 2قرآن

15درس 1 تا انتهای درس 3مطالعات اجتماعی

15پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شود.هوش و استعداد تحلیلی 

آزمون 2 
99/09/21

20درس 1 تا انتهای درس 5فارسی

20فصل های 1 و 2ریاضی

20فصل 1 تا انتهای فصل 4علوم

درس 1 تا انتهای درس 4پیام های آسمان
15

درس 1 تا انتهای درس 4قرآن

15درس 1 تا انتهای درس 7مطالعات اجتماعی

15پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شود.هوش و استعداد تحلیلی

آزمون 3 
99/11/10

20درس 1 تا انتهای درس 6فارسی

20فصل 1 تا انتهای فصل 3 و فصل 4 تا ابتدای »نماد علمی«ریاضی

20فصل 1 تا انتهای فصل 6علوم

درس 1 تا انتهای درس 5پیام های آسمان
15

درس 1 تا انتهای درس 5قرآن

15درس 1 تا انتهای درس 11مطالعات اجتماعی

15پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شود.هوش و استعداد تحلیلی

آزمون 4 
99/12/08

20درس 7 تا انتهای درس 10فارسی

20فصل های 4 و 5ریاضی

20فصل 7 تا انتهای فصل 10علوم

درس 6 تا انتهای درس 8پیام های آسمان
15

درس 6 تا انتهای درس 8قرآن

15درس 12 تا انتهای درس 16مطالعات اجتماعی

15پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شود.هوش و استعداد تحلیلی

آزمون 5 
1400/02/10

20کل کتابفارسی

20کل کتابریاضی

20کل کتابعلوم

کل کتابپیام های آسمان
15

کل کتابقرآن

15کل کتابمطالعات اجتماعی

15پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شود.هوش و استعداد تحلیلی

مرور نیم سال اول()



شبیه ساز سمپاد نهــم

واحد ارتباط با مدارس و نمایندگی ها              61094801 - 021

تعدادپرسشبودجه هشتمبودجه نهممواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

 آزمون 1 
99/10/05

نیم سال اول

درس 1 تا انتهای درس 7درس 1 تا انتهای درس 5پیام های آسمان
10

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

10درس 1 تا انتهای درس 11درس 1 تا انتهای درس 6فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 12درس 1 تا انتهای درس 11مطالعات اجتماعی

10فصل 1 تا انتهای فصل 8فصل 1 تا انتهای فصل 6علوم

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

50پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شود.هوش و استعداد تحلیلی

آزمون 2 
1400/02/24
نیم سال دوم

درس 8 تا انتهای درس 15درس 6 تا انتهای درس 12پیام های آسمان
10

درس 7 تا انتهای درس 12درس 6 تا انتهای درس 11قرآن

10درس 12 تا انتهای درس 17درس 7 تا انتهای درس 17فارسی

10درس 13 تا انتهای درس 24درس 12 تا انتهای درس 24مطالعات اجتماعی

10فصل 9 تا انتهای فصل 15فصل 7 تا انتهای فصل 15علوم

10فصل 5 تا انتهای فصل 9فصل 4 تا انتهای فصل 8ریاضی

50پرسش ها متناسب با پرسش های آزمون سمپاد طراحی می شود.هوش و استعداد تحلیلی

آزمون 3 
1400/03/07

کل کتابکل کتابپیام های آسمان
10

کل 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 شود.هوش و استعداد تحلیلی

1  مربوط به پایه هشتم است .
3

2  پرسش ها مربوط به پایه نهم و 
3

         در تمام آزمون های شبیه ساز سمپاد 


