
| دولتی پایه ششم و پایه نهم نمونه آزمون منابع

 نکات مهم و کلیدی 

والدین و دانش آموزان پایه  مهم یکی از دغدغه های

. اغلب این است، انتخاب مدرسه مناسب نهم ششم و

زهوشان و یا ، به دنبال قبولی در مدارس تیافراد

برای جذب  ،این مدارسمدارس نمونه دولتی هستند. 

دانش آموزان باهوش و با استعداد، آزمون ورودی قرار 

. بنابراین، متقاضیان ثبت نام در این اندداده 

مدارس، باید در آزمون ورودی نمره قبولی را کسب 

کنند تا بتوانند در این مدارس درس بخوانند. 

آزمون ورودی برای اخذ نمره قبولی در  ،متقاضیان

ید با منابع آزمون نمونه مدارس نمونه دولتی، با

دولتی، تعداد سواالت، ضریب درس ها و .... به طور 

 کامل آشنا شوند. 

اگر که شما هم می خواهید در مدارس نمونه دولتی درس 

بخوانید، باید در این آزمون نمره قبولی را کسب 

نمایید. در ادامه با ما همراه باشید تا به طور 

مونه دولتی پایه ششم مفصل شما عزیزان را با منابع ن

سواالت هر پایه، ضریب درسی کتاب های  دو نهم، تعدا

  هر پایه و.... به طور کامل و مفصل آشنا کنیم.

تعداد سواالت و ضریب درس ها در آزمون مواد درسی، 

 نمونه دولتی

همان طور که بیان شد، شما متقاضیان گرامی که قصد 

باید شرکت در آزمون مدارس نمونه دولتی را دارید، 

ریب هر درس به خوبی مواد درسی، تعداد سواالت و ض

آشنا شوید. این کار به شما کمک می کند تا با آمادگی 

کامل در جلسه آزمون حضور یابید. بنابراین، در ادامه 

د تا شما را با مواد درسی، تعداد باشیبا ما همراه 

مون در هر دو پایه به طور کامل سواالت و ... این آز

 نا شوید. شآ



مواد درسی، ضریب و تعداد سواالت آزمون نمونه دولتی 

 پایه ششم به هفتم 

دانش آموزان برای ورود به مدارس  ،در سال های گذشته

نمونه دولتی در پایه متوسطه اول باید در آزمون 

ودی نمره قبولی را کسب می کردند. اما، امروزه ور

اساس سوابق  ورود به این مدارس در پایه هفتم فقط بر

ممکن است که در سال های آینده  تحصیلی می باشد.

دوباره برای ورود به این مدارس در پایه هفتم، آزمون 

ورودی برگزار شود. اگر می خواهید که با تعداد سواالت 

از دروس آن ها آشنا شوید، جدول  و ضریب درسی هر یک

 زیر را به خوبی مطالعه نمایید. 

 

 

تعداد سواالت هر  ضریب هر درس نام درس

 درس

 20 2 علوم

 20 4 ریاضی

 20 2 فارسی

قرآن و هدیه 

 های آسمانی

2 10 

مطالعات 

 اجتماعی

1 10 

  

الزم به ذکر است تا بدانید که سواالت این آزمون در 

پایه ششم، به صورت چهار گزینه ای می باشند. همچنین، 

این آزمون دارای نمره منفی است؛ بنابراین، در صورتی 

که برای پاسخ یک سوال شک دارید، بهتر است که به آن 

 سوال پاسخ ندهید. 

تی ششم به برای دانلود نمونه سواالت آزمون نمونه دول

 هفتم بر روی لینک کلیک کنید. 



مون ضریب هر درس در آز تعداد سواالت، مواد درسی و

 پایه نهم

اگر پایه نهم هستید و می خواهید که در دوره دوم 

متوسطه در مدارس نمونه دولتی درس بخوانید، بهتر 

است که با تعداد و ضریب هر درس به طور کامل آشنا 

شوید. ما در ادامه مقاله به طور مفصل مواد درسی، 

ضریب هر یک از دروس، تعداد سواالت و ... را در جدول 

  زیر بیان خواهیم کرد.

تعداد  منابع

سواالت هر 

 درس

ضریب هر 

یک از 

 دروس

محدوده و 

بخش طراحی 

هر یک از 

 سواالت

تا پایان  1 8 زبان عربی

 90صفحه

 (8)درس 
تا پایان  1 7 زبان انگلیسی

 79صفحه

 (4)درس 
تا پایان  3 25 ریاضی

 112صفحه 

 (6)درس 
تا پایان  2 25 علوم تجربی

 132صفحه 

 (12)درس 

تا پایان  2 15 فارسی

 110صفحه 

 (14)درس 

مطالعات 

اجتماعی)جغرافیا، 

 مدنی(تاریخ و 

تا پایان  1 10

 132صفحه 

 (19)درس 

آموزش قرآن و 

 پیام های آسمانی

های پیام 2 10

آسمانی تا 

پایان 

 108صفحه 

 (9)درس 



آموزش 

قرآن تا 

پایان 

 93صفحه 

 (8)درس 
 

گزینه  سواالت این پایه نیز همانند پایه ششم، چهار

ای هستند و اگر که در پاسخ یک سوال اطمینان 

بهتر است که  ،نداشتید، به دلیل وجود نمره منفی

 بدون پاسخ باقی بگذارید. 

جهت دانلود و مشاهده نمونه سواالت آزمون نمونه دولتی 

 بر روی لینک کلیک کنید. 

 پایه های ششم و نهم منابع آزمون نمونه دولتی 

االت و ضریب هر یک از دروس پایه حال که با تعداد سو

های مختلف آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که به جز 

کتاب های درسی، چه کتاب هایی را مطالعه کنیم؟ شما 

دانش آموزان عزیز می توانید به جز کتاب های درسی 

خود، کتاب های کمکی را نیز مطالعه کنید. مهم ترین 

کتاب ها در پایه ششم و پایه نهم را در ادامه این 

 به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. 

 منابع آزمون نمونه دولتی پایه ششم به هفتم

شما متقاضیان شرکت در آزمون پایه ششم، در صورت 

برگزاری آزمون، بهتر است که ابتدا تمامی کتاب های 

 درسی بیان شده را به خوبی و با دقت مطالعه کنید.

به طور دقیق سایر کتاب های کمک درسی را نیز سپس، 

برخی از مهم ترین این کتاب ها، مطالعه نمایید. 

 شامل موارد زیر می باشند: 

 کتاب اندیشمند برای درس ریاضی 

 انتشارات سبز برای درس علوم تجربی 

 کتاب تست استعداد تحلیلی خیلی سبز 

 نشر الگو و قلم چی برای درس فارسی 

کتاب انتشارات خیلی سبز، جامع تیزهوشان، قلم  

 چی و کامیاب ایرانیان، نشر الگو و گاج 



برای افزایش درصد قبولی خود در این آزمون، بهتر 

است که تمامی منابع ذکر شده را خریداری کرده و 

 مطالعه نمایید. 

برای آشنایی بیشتر با منابع آزمون نمونه دولتی ششم 

 بر روی لنیک کلیک کنید.  1401-1402

 آزمون نمونه دولتی پایه نهم به دهم  مهممنابع 

برای قبولی در آزمون پایه نهم به دهم، شما داوطلبان 

عزیز باید عالوه بر کتاب های درسی، کتاب های کمک 

ه نمایید. در ادامه درسی هر یک از دروس را نیز مطالع

مقاله با ما همراه باشید تا شما را با هر یک از 

 این کتاب ها آشنا کنیم. 

 ریاضیمنابع درس 

تصویر جلد  توضیحات کتاب  نام کتاب

 کتاب

کتاب ریاضی 

تیزهوشان 

 خیلی انتشارات

 زسب

ای درسنامه دار

، نمونه آموزشی کامل

سوال به همراه 

 پاسخنامه تشریحی

 

کتاب سیر تا 

پیاز ریاضی 

 منتشر شده از

 انتشارات گاج
 

 دارایاین کتاب 

درسنامه  نکات تستی،

آموزشی به عالوه 

 پاسخنامه تشریحی

 

کتاب آموزش 

ی منتشر ریاض

 شده از

 انتشارات

  مبتکران
 

دارای درسنامه 

تست و  ،آموزشی

پاسخنامه به همراه 

نمونه سواالت آزمون 

های چند سال گذشته 

 در دو جلد

 



 علوممنابع درس 

تصویر جلد  توضیحات کتاب  نام کتاب

 کتاب

کتاب علوم 

تیزهوشان 

 انتشارات

 اندیشمند

 963 ،ارائه درسنامه

سش چهار گزینه ای رپ

 به همراه پاسخنامه 

 

 

 کتاب علوم سری
IQ –  انتشارات

 گاج

ارائه درسنامه جامع 

آموزشی به همراه 

تست های نکات و 

طبقه بندی  تالیف و 

به عالوه شده 

 پاسخنامه تشریحی

 

کتاب تیزهوشان 

علوم انتشارات 

 کاهه

 

دارای درسنامه 

آموزشی کامل به 

، عالوه نکات کلیدی

نمونه سواالت بسیار 

به همراه پاسخنامه 

 تشریحی

 

 

 

 فارسیمنابع درس 

تصویر جلد  توضیحات کتاب  کتابنام 

 کتاب

کتاب فارسی 

منتشر شده از 

 انتشارات

 مبتکران
 

درسنامه  ارائه

نمونه  ی،آموزش

به  ت بسیارسواال

پاسخنامه و  همراه

 



نمونه سواالت مدارس 

 تیزهوشان

کتاب فارسی 

تیزهوشان 

 انتشارت

 اندیشمند

 

دارای درسنامه 

 و آموزشی کامل

نمونه سواالت آزمون 

های چند سال اخیر 

پاسخنامه  همراهبه   

 

 

کتاب فارسی 

منتشر  تیزهوشان

 شده از

 خیلی انتشارات

 سبز
 

 دارای درسنامه

سواالت آزمون  کامل،

های ورودی مدارس 

برتر به همراه 

 پاسخنامه 

 

 

 زبان انگلیسیمنابع درس 

تصویر جلد  توضیحات کتاب  نام کتاب

 کتاب

کتاب زبان 

 گاجانگلیسی 

 IQ سری
 

واژگان کامل  دارای

 و گرامر آن ها  درس

پرسش  600به عالوه 

به  یچهار گزینه ا

پاسخنامه  همراه

 تشریحی

 



کتاب پرسش های 

چهار گزینه ای 

منتشر شده زبان 

انتشارات از 

 خیلی سبز

 

دارای درسنامه 

آموزشی، نمونه 

سواالت تالیفی و 

آزمون های مدارس 

برتر به همراه 

 پاسخنامه 

 

 

 زبان عربیمنابع درس 

تصویر جلد  توضیحات کتاب  نام کتاب

 کتاب

مسابقات عربی 

منتشر شده از 

انتشارات مرشد 

 مبتکران
 

درسنامه ارائه 

 1000ل،  آموزشی کام

نمونه سوال با 

 وپاسخنامه تشریحی 

دارای نمونه سواالت 

آزمون های 

 تیزهوشان 

 

کتاب عربی 

ماجراهای من و 

منتشر  درسام

 شده از

انتشارات خیلی 

 سبز

 

دارای درسنامه 

آموزشی به همراه 

 نمونه سوال

 

 

کتاب کارآموز 

منتشر شده عربی 

انتشارات از 

 مهر و ماه

دارای پرسش های 

کتاب درسی به همراه 

نمونه سواالت تستی و 

 امتحانی

 



 

 

 

مطالعات اجتماعی) جغرافیا، درس  مهم منابع

 تاریخ و مدنی(

تصویر جلد  توضیحات کتاب  نام کتاب

 کتاب

 

کتاب مطالعات 

منتشر اجتماعی 

شده از 

انتشارات 

 چارخونه
 

، دارای درسنامه

نمونه سواالت تالیفی 

و آزمون به عالوه 

 پاسخنامه

 

 

مطالعات 

منتشر  ،اجتماعی

شده از 

انتشارات خیلی 

 سبز

 ،دارای درسنامه

 و نمونه سواالت

آزمون های مدارس 

 مختلف به عالوه

 پاسخنامه 

 

 

آموزش مطالعات 

منتشر  اجتماعی

مبتکران شده از  

 
 

 ،نکات آموزشیدارای 

نمونه سواالت تالیفی 

و آزمون های مدارس 

 عالوهبرتر به 

 پاسخنامه 

 

 



 

 

 پیام های آسمانیمنابع درس 

تصویر جلد  توضیحات کتاب کتابنام 

 کتاب

کتاب پیام های 

ی آسمان

ماجراهای من و 

 درسام 

 

دارای درسنامه، 

نمونه سواالت تستی و 

تشریحی به همراه 

پاسخنامه، مناسب 

برای امتحانات و 

آزمون های مدارس 

 تیزهوشان

 

 

کتاب پیام های 

آسمانی سری یک 

تیر و دو نشان 

منتشر شده از 

انتشارات بنی 

 هاشمی خامنه

 

ارائه نکات کلیدی و 

 مهم

 

 

 

 

 

 

کتاب پرسش های 

چهار گزینه ای 

پیام های 

منتشر آسمانی 

شده از 

انتشارات خیلی 

 سبز

، ارای درسنامهد

ه سواالت تالیفی نمون

به  و پرسش آزمون ها

عالوه پاسخنامه 

 تشریحی

 

 

برای مطالعه مقاله منابع آزمون نمونه دولتی نهم، 

 مربوطه کلیک کنید.  بر روی لنیک



 

 مشاوره منابع آزمون نمونه دولتی

برای قبول شدن در آزمون های شما داوطلبان گرامی، 

ورودی مدارس نمونه دولتی، بهتر است که از همان 

مشاوران، با ابتدا از یک فرد متخصص کمک بگیرید. 

ارائه برنامه مناسب به شما کمک می کنند تا زمان 

خود را مدیریت کرده و طبق برنامه، دروس مختلف را 

عالوه بر این، مشاوران کمک می کنند مطالعه نمایید. 

را به خوبی و  کتاببتوانید نکته های هر با تا شما 

با دقت مطالعه کنید. اما، باید توجه کنید که از چه 

در این راه کمک می گیرید. در واقع، شما باید فردی 

از مشاوری که سابقه درخشانی در این زمینه دارد کمک 

بگیرید. مشاوران ما در ایران تحصیل، سابقه درخشانی 

در این زمینه دارند و شما می توانید با خیال راحت 

 از آن ها کمک بگیرید. 

 آزمون نمونه دولتی و کلیدی منابع نکات مهم

نگام مطالعه منابع و در زمان شرکت در این در ه

آزمون، شما متقاضیان گرامی باید نکات کلیدی و مهمی 

را بدانید و رعایت کنید که برخی از مهم ترین این 

 شامل موارد زیر می باشند:  ،نکات

همان طور که بیان شد، سواالت دارای نمره منفی  

 ی به سواالتیهستند؛ بنابراین، در زمان پاسخ گو

 دقت کنید.

باشید که سواالت درس پیام های  به یاد داشته 

مانی و آموزش قرآن، به نحوی طراحی می شوند آس

 ،که هم دانش آموزان شیعه و هم دانش آموزان سنی

 پاسخ دهند.  ها به آنبتوانند 

اقلیت های دینی رسمی کشورمان همچون: زرتشتیان،  

باید به سواالت مشترک  مسیحیان، کلیمیان و ... ،

 اقلیت های دینی پاسخ دهند.

 جهت دانلود پی دی اف مقاله کلیک کنید. 

 خالصه مطلب



ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما دانش آموزان 

عزیزی که قصد شرکت در آزمون پایه ششم و نهم را 

به یاد دارید، با منابع این آزمون آشنا کنیم. 

خواهید در این آزمون قبول داشته باشید که اگر می 

شوید، حتما باید طبق یک برنامه خوب و مناسب، 

تمامی منابع آزمون را با دقت مطالعه نمایید. 

بهتر است که برای داشتن یک برنامه مناسب، از یک 

مشاور مجرب و کاربلد کمک بگیرید. مشاوران ما در 

ایران تحصیل در هر ساعت از شبانه روز می توانند 

زان را یاری کنند. برای برقراری ارتباط شما عزی

با مشاوران ما می توانید با ما تماس بگیرید و یا 

برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در سریع ترین 

 مکن به شما عزیزان پاسخ خواهند. زمان م
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