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برنامه آزمون های مبتکران در سال تحصیلی 1394-95
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یي ا بتد ا م  سو یه ی  پا
تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/8

210درس های 1 و 2فارسی 

415فصل 1و فصل 2 تا ابتدای »معرفی عدد هزار«رياضی

410درس  1 تا انتهای درس 3علوم

410درس 1 تا انتهای درس 4مطالعات اجتماعی

4درس 1 تا انتهای درس 4هديه های آسمان
10

---فصل 1 آموزش قرآن

آزمون )2(

94/9/27

310درس 1 تا انتهای درس 5فارسی 

515فصل 1 تا انتهای فصل 3 و فصل 4 تا ابتدای »معرفی ضرب«رياضی

410درس 1 تا انتهای درس 5علوم

510درس 1 تا انتهای درس 9مطالعات اجتماعی

4درس 1 تا انتهای درس 8هديه های آسمان
10

---فصل1 و فصل2 تا ابتدای صفحه  36آموزش قرآن

آزمون )3(

94/11/2

)مرور نيمسال اول(

310درس 1 تا انتهای درس 8فارسی 

415فصل 1 تا انتهای فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای »خط، نيم خط و پاره خط«رياضی

315درس 1 تا انتهای درس 7علوم

310درس 1 تا انتهای درس 12مطالعات اجتماعی

2درس 1 تا انتهای درس 10هديه های آسمان
10

---فصل های 1 و 2آموزش قرآن

آزمون )4(

94/12/14

210درس های 9 و 10فارسی 

515فصل های 5 و 6رياضی

510درس 8 تا انتهای درس 10علوم

510درس 13 تا انتهای درس 17مطالعات اجتماعی

2درس 11 تا انتهای درس 14هديه های آسمان
10

---فصل 3 تا ابتدای صفحه ی 80 ) پيامبری حضرت موسی )ع( (آموزش قرآن

آزمون )5(

95/1/27

310درس 9 تا انتهای درس 14فارسی 

315فصل5 تا انتهای فصل7رياضی

310درس های 8 تا انتهای درس 12علوم

310درس 13 تا انتهای درس 20مطالعات اجتماعی

3درس  11 تا انتهای درس 17هديه های آسمان
10

---فصل 3 تا ابتدای صفحه  104) پيروزی حضرت موسی)ع( (آموزش قرآن

بودجه بندی آزمون های پیشرفت تحصیلی سال تحصیلی 94-95
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تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون )6(

95/2/17

310کل کتابفارسی 

315کل کتابرياضی

315کل کتابعلوم

310کل کتابمطالعات اجتماعی

3کل کتابهديه های آسمان
10

---کل کتابآموزش قرآن

یي ا بتد ا م  سو هفتگی  مه ی  نا بر

  هفته آموزشی

علومریاضیفارسی

کاربرگ * 
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين( *
کتاب ويژه ی معلم *

کاربرگ *      درس آزمون )آموزش، کار و تمرين( *
کتاب ويژه ی معلم *           محتوای الکترونيکی*

کاربرگ *           درس آزمون )آموزش، کار و تمرين( *
کتاب ويژه ی معلم *                 محتوای الکترونيکی *

درس 1الگويابیدرس 1اول

درس 2شمارش چندتا چندتا، ماشين های ورودی و خروجیدرس 2دوم

درس 3 : از ابتدای درس تا ابتدای » مواد هميشه به يک حالت باقی نمی مانند«ساعت در بعدازظهر، الگوهای تقارندرس 3سوم

درس 3 : از ابتدای » مواد هميشه به يک حالت باقی نمی مانند« تا انتهای درس3حل مسئله: الگوسازیدرس 4چهارم

درس 4 : از ابتدای درس تا ابتدای» ترازو بسازيد واندازه گيري کنيد« معرفی عدد هزار، ارزش مکانیدرس 5پنجم

درس 4: از ابتدای » ترازو بسازيد واندازه گيري کنيد« تا انتهای درس 4ارزش پول، عددهای تقريبیدرس 6ششم

از ابتدای درس 5 تا ابتدای کار در منزل صفحه 32حل مسئله: رسم شکلدرس 7هفتم

از ابتدای کار در منزل صفحه32 تا انتهای درس 5معرفی کسر، کاربرد کسر در اندازه  گيریدرس 8هشتم

درس 6تساوی کسرها، مقايسه  ی کسرهادرس 9نهم

درس 7 : از ابتدای درس تا ابتدای » آينه ها و ويژگي هاي آن ها «حل مسئله: روش های نماديندرس 10 دهم

درس 7 : از ابتدای » آينه ها و ويژگي هاي آن ها « تا انتهای درس 7معرفی ضرب، جدول ضرب) ضرب عددهای يک رقمی(درس 11یازدهم

درس 8خاصيت های ضرب، مفهوم تقسيمدرس 12دوازدهم

درس 9 : از ابتدای درس تا ابتدای گفتگو کنيد )صفحه ی 63 (حل مسئله: زير مسئله و مروری بر فصل 4درس 14سيزدهم

درس 9 : از ابتدای گفتگو کنيد )صفحه ی 63 ( تا انتهای درسخط، نيم خط و پاره خط، محيطدرس 15چهاردهم

درس 10: از ابتدای درس تا ابتدای» شگفتی های آفرينش«اندازه گيری سطح واحد، اندازه گيری سطحدرس 16پانزدهم

درس 10 : از ابتدای »شگفتی های آفرينش« تا انتهای درسحل مسئله: حل مسئله ساده تردرس 17شانزدهم

درس 11مقايسه ی عددها و جمع و تفريق اعدادهفدهم

از ابتدای درس 12 تا ابتدای ماهی هاجمع و تفريق در جدول ارزش مکانیهجدهم

از ابتدای ماهی ها تا انتهای درس 12حل مسئله: حدس و آزمايشنوزدهم

از ابتدای درس 13 تا ابتدای » شير،پشم يا مو «جدول داده ها، احتمالبيستم

از ابتدای » شير،پشم يا مو « تا انتهای درس 13نمودار دايره ای، انتخاب نموداربيست ویکم

درس 14حل مسئله: حذف حالت های نامطلوببيست ودوم

ضرب در 10، 100، ...، ضرب يک رقمی در چندرقمیبيست وسوم

محاسبه ی ضرب، تقسيم با باقی ماندهبيست وچهارم

بودجه بندی آزمون های پیشرفت تحصیلی سال تحصیلی 94-95

درس و
اجزای بسته
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یي ا بتد ا م  سو هفتگی  مه ی  نا بر

  هفته آموزشی

مطالعات اجتماعیهدیه های آسمان

کاربرگ *
 درس آزمون )آموزش، کار و تمرين( *

کتاب ويژه ی معلم *

کاربرگ *
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين( *

کتاب ويژه ی معلم *

من به دنيا آمدمدرس اول: آستين های خالیاول

من بزرگ تر شده امدرس دوم: غروب يک روز بهاریدوم

آيا ما مثل هم هستيم؟درس سوم: هميشه با منسوم

اعضای خانوادهدرس چهارم: در کاخ نمرودچهارم

خانواده ام را دوست دارم.درس پنجم: روز دهمپنجم

تغيير در خانوادهدرس ششم: بانوی قهرمانششم

از بزرگ ترها قدردانی کنيمدرس هفتم: بوی بهشتهفتم

چرا با هم همکاری می کنيم؟درس هشتم: جشن تکليفهشتم

مقّررات خانه ي مادرس نهم: گفتگو با خدانهم

نيازهای خانواده چگونه تأمين می شود؟درس دهم: ماه مهمانی خدادهم

منابعدرس يازدهم: عيد مسلمانانیازدهم

درست مصرف کنيمدرس دوازدهم: سخن آسمانیدوازدهم

بازيافتدرس سيزدهم: انتخاب پروانهسيزدهم

خانه ام را دوست دارمدرس چهاردهم: ام   ابيهاچهاردهم

خانه ها با هم تفاوت دارنددرس پانزدهم: همسفر ناشناسپانزدهم

خانه ی شما چه شکلی است؟درس شانزدهم: داناترين مردمشانزدهم

از خانه محافظت کنيمدرس هفدهم: خواب شيرينهفدهم

مدرسه ی دوست داشتنی مادرس هجدهم: آينه ی سخنگوهجدهم

مکان های مدرسه را بشناسيمدرس نوزدهم: گندم از گندم برويدنوزدهم

خانه ی شما کجاست؟درس بيستم: باغ هميشه بهاربيستم

جهت های اصلیبيست ویکم

پستبيست ودوم

ايمنی در کوچه و خيابانبيست وسوم

درس و
اجزای بسته

یي ا بتد ا م  ر چها یه ی  پا
تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

 94/8/8

310درس 1 تا انتهای درس 3فارسی

15 4فصل 1رياضی

415درس های 1 و 2علوم

310درس  1 تا انتهای درس 3مطالعات اجتماعی

3درس 1 تا انتهای درس 3هديه های آسمان
10

2درس های 1 و 2آموزش قرآن

آزمون )2(
94/9/27

210درس 1 تا انتهای درس 5فارسی

415فصل های 1 و 2 و فصل 3 تا ابتدای » محاسبه ی حاصل ضرب«رياضی

درس و اجزای
بسته
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تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

ادامه آزمون )2(

94/9/27

415درس 1 تا انتهای درس 4علوم

410درس 1 تا انتهای درس 7مطالعات اجتماعی

4درس 1 تا انتهای درس 7هديه های آسمان
10

3درس 1 تا انتهای درس 5آموزش قرآن

آزمون )3(

94/11/2

)مرور نيمسال اول(

215درس 1 تا انتهای درس 8فارسی

515فصل های 2،1 ، 3 و فصل 4 تا ابتدای اندازه گيری زاويهرياضی

315درس 1 تا انتهای درس 6علوم

310درس 1 تا انتهای درس10مطالعات اجتماعی

3درس 1 تا انتهای درس 10هديه های آسمان
10

2درس 1 تا انتهاي درس 7آموزش قرآن

آزمون )4(

94/12/14

210درس 9 تا انتهای درس 11فارسی

415فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای »جمع و تفريق اعداد اعشاری«رياضی

415درس های 7 و 8علوم

510درس 11 تا انتهای درس 15مطالعات اجتماعی

5درس 11 تا انتهای درس 14هديه های آسمان
10

3درس 8 تا انتهای درس 10آموزش قرآن

آزمون )5(

95/1/27

310درس 9 تا انتهای درس 14فارسی

415فصل 4، 5 و فصل 6 تا ابتدای »مساحت متوازی االضالع«رياضی

415درس 7 تا انتهای درس 10علوم

410درس 11 تا انتهای درس 19مطالعات اجتماعی

4درس 11 تا انتهای درس 18هديه های آسمان
10

3درس 8 تا انتهای درس 13آموزش قرآن

آزمون )6(

95/2/17

)مرور نيمسال دوم(

315کل کتابفارسی

315کل کتابرياضی

315کل کتابعلوم

310کل کتابمطالعات اجتماعی

4کل کتابهديه های آسمان
10

2کل کتابآموزش قرآن

یي ا بتد ا م  ر چها هفتگی  مه ی  نا بر

 هفته آموزشی

علومریاضیفارسی

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، 

کار و تمرين(
کتاب ويژه ی معلم

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

کتاب ويژه ی معلم
محتوای الکترونيکی

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

کتاب ويژه ی معلم
محتوای الکترونيکی

ساختمان بدن موجودات زنده )از ابتدای درس تا ابتدای شکل و اندازه ی سلول ها(حل مسئله، يادآوری عدد نويسیدرس 1اول

ساختمان بدن موجودات زنده )از ابتدای شکل و اندازه ی سلول ها تا انتهای درس(الگوهادرس 2دوم

غذاسازان بزرگ )از ابتدای درس تا ابتدای نور(ماشين ورودی- خروجیدرس 3سوم

غذاسازان بزرگ )از ابتدای نور تا انتهای درس(معرفی ميليوندرس 4چهارم

گياهان موجودات پرارزش )از ابتدای درس تا ابتدای محصوالت کشاورزی(حل مسئله، شناخت کسرهادرس 5پنجم

درس و اجزای
بسته
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یي ا بتد ا م  ر چها هفتگی  مه ی  نا بر

  هفته آموزشی

هدیه های آسمانآموزش قرآن

کاربرگ
 درس آزمون )آموزش، کار و تمرين( 

کتاب ويژه ی معلم 

کاربرگ 
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين( 

کتاب ويژه ی معلم 

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

کتاب ويژه ی معلم

همسايه ی مادرس 1: خنده ها و گريه های مندرس های 1 و 2اول

دوم

درس های 3، 4 و 5 

اين جا محله ی ماستدرس 2: شامگاه پاييزی

خريد و فروش در محلهدرس 3: کودکی بر آبسوم

نقشه ی محله ی مادرس 4: اميد منچهارم

زندگی در شهر و روستادرس 5: هميشه با همپنجم

ششم
درس های 6 و 7

جهت های جغرافيايیدرس 6: مساجد مسلمانان

جغرافی دانان چگونه محيط زندگی را مطالعه می کنند؟درس 7: سفر به ياد ماندنیهفتم

هشتم

درس های 8، 9 و 10

نخستين روستاها چگونه به وجود آمدند؟درس 8: روزی برای ...

نخستين شهرها چگونه به وجود آمدند؟درس 9: به جای دشنامنهم

مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟درس 10: به جای ...دهم

یازدهم
درس های 11، 12 و 13

 

سفری به شهر باستانی همداندرس 11: امام رضا )ع( از صفحه ی 36 تا 39

سفری به تخت جمشيد )1(درس 11: امام رضا )ع( صفحه های 40 و 41دوازدهم

سفری به تخت جمشيد )2(درس 12: زنگ انشاسيزدهم

درس و
اجزای بسته

گياهان موجودات پرارزش )از ابتدای محصوالت کشاورزی تا انتهای درس(جمع و تفريقدرس 6ششم

جانوران بی مهره )از ابتدای درس تا ابتدای بندپايان(تساوی کسرها، ضرب عدد در کسردرس 7هفتم

جانوران بی مهره )از ابتدای بندپايان تا انتهای درس(حل مسئله، ضرب دو عدد دو رقمیدرس10هشتم

مخلوط ها )از ابتدای درس تا ابتدای ماده ی حل شونده و حالل(محاسبه ی ضرب، محاسبه های تقريبیدرس 11نهم

مخلوط ها )از ابتدای ماده ی حل شونده و حالل تا انتهای درس(تقسيم و بخش پذيریدرس 12دهم

نور و بازتابش )از ابتدای درس تا ابتدای آينه و استفاده از آن(تقسيم عددهای يک رقمیدرس 13یازدهم

نور و بازتابش )از ابتدای آينه و استفاده از آن تا انتهای درس(تقسيم بر عدد دو رقمیدرس 14دوازدهم

الکتريسيته )از ابتدای درس تا ابتدای مدار متوالی و موازی(حل مسئله، زاويهدرس 15سيزدهم

الکتريسيته )از ابتدای مدار متوالی و موازی تا انتهای درس(اندازه گيری زاويه، اندازه گيری زماندرس 16چهاردهم

آهن ربا )از ابتدای درس تا ابتدای قطب نما(اندازه گيری طولدرس 17پانزدهم

آهن ربا )از ابتدای قطب نما تا انتهای درس(حل مسئله، عدد مخلوطشانزدهم

سنگ ها )از ابتدای درس تا ابتدای سنگ های دگرگون شده(عدد اعشاریهفدهم

سنگ ها )از ابتدای سنگ های دگرگون شده تا انتهای درس(جمع و تفريق اعشاریهجدهم

زمين و همسايه های آن )از ابتدای درس تا ابتدای سفر به منظومه ی شمسی(ارزش مکانی عددهای اعشارینوزدهم

زمين و همسايه های آن )از ابتدای سفر به منظومه ی شمسی تا انتهای درس(حل مسئله، عمود – موازیبيستم

دستگاه تنفسچهار ضلعی هابيست و یکم

دستگاه گردش خون )از ابتدای درس تا ابتدای اندازه گيری کنيد(مساحت متوازی االضالع و مثلثبيست و دوم

دستگاه گردش خون )از ابتدای اندازه گيری کنيد تا انتهای درس( محيط و مساحتبيست و سوم

حل مسئله، نمودار خط شکستهبيست و چهارم

احتمالبيست و پنجم
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چهاردهم
درس های 14و 15

سفری به شهر باستانی کرمانشاهدرس 13: کودک شجاع

کوه ها و دشت های زيبادرس 14: سحرگاه باشکوه                 پانزدهم

آب و هوادرس 15: اين دوستی هاشانزدهم

نواحی آب و هوايی ايراندرس 16: برای دوستهفدهم

پوشش گياهی و جانوری در ايراندرس 17: روياهای منهجدهم

از محيط زيست مراقبت کنيمدرس 18: دست های مادرنوزدهم

نشانه های ملی مادرس 19: همسر فداکاربيستم

تقويمدرس 20: کسی مرا می بيندبيست ویکم

روزهای مهمدرس 21: تصوير ماندگاربيست ودوم

درس 22: آرزوی بزرگ منبيست وسوم

یی ا بتد ا ششم  یه ی  پا
تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/8

215درس های 1 و 2فارسی )خوانداری و نوشتاری(

2درس  های 1 و 2هديه های آسمان
10

2درس های 1 و 2آموزش قرآن

420فصل 1 رياضی

315درس های 1 و 2علوم

310درس 1 تا انتهای درس 3مطالعات اجتماعی

آزمون )2(

94/8/29

315درس  1 تا انتهای درس 4فارسی )خوانداری و نوشتاری(

2درس 1 تا انتهای درس 4هديه های آسمان
10

1درس 1 تا انتهای درس 3آموزش قرآن

320فصل1 و فصل2 تا ابتدای »تقسيم يک عدد بر عدد اعشاری«رياضی

315درس 1 تا انتهای درس 3علوم

315درس 1 تا انتهای درس 6مطالعات اجتماعی

آزمون )3(

94/9/27

215درس  3 تا انتهای درس 6فارسی )خوانداری و نوشتاری(

2درس  3 تا انتهای درس 6هديه های آسمان
10

2درس  3 تا انتهای درس 5آموزش قرآن

320فصل 2 و 3 رياضی

315درس  3 تا انتهای درس 5علوم

310درس 4 تا انتهای درس 9مطالعات اجتماعی

آزمون )4(

94/11/2

)مرور نيمسال اول(

215درس 1 تا انتهای درس 8فارسی )خوانداری و نوشتاری(

2درس 1 تا انتهای درس 8هديه های آسمان
15

1درس 1 تا انتهای درس 6آموزش قرآن

320فصل  1 تا انتهای فصل 4 رياضی

315درس 1 تا انتهای درس 6علوم 

315درس 1 تا انتهای درس 12مطالعات اجتماعی

* برنامه بودجه بندی آزمون های پنجم ابتدايی متعاقبا اعالم خواهد شد.



معرفی خدمات آموزشی  مبتکران28 28

تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )5(

94/11/23

215درس های 9 و 10فارسی )خوانداری و نوشتاری(

2درس های 9 و 10هديه های آسمان
10

2درس های 7 و 8آموزش قرآن

320فصل 5رياضی

315درس های 7 و 8علوم

310درس 13 تا انتهای درس 15مطالعات اجتماعی

آزمون )6(

94/12/14

315درس 9 تا انتهای درس 12فارسی )خوانداری و نوشتاری(

3درس 9 تا انتهای درس 13هديه های آسمان
10

2درس 7 تا انتهای درس 10آموزش قرآن

320فصل های 5 و6رياضی

315درس 7 تا انتهای درس 9علوم

315درس 13 تا انتهای درس 18مطالعات اجتماعی

آزمون )7(

95/1/27

215درس  11 تا انتهای درس 15فارسی )خوانداری و نوشتاری(

2درس  11 تا انتهای درس 15هديه های آسمان
10

2درس  9 تا انتهای درس 12آموزش قرآن

220فصل 6 و فصل 7 تا ابتداي »عددهاي صحيح«رياضی

315درس  9 تا انتهای درس 11علوم

310درس 16 تا انتهای درس 21مطالعات اجتماعی

آزمون )8(

95/2/17

315کل کتابفارسی )خوانداری و نوشتاری(

2کل کتابهديه های آسمان
15

2کل کتابآموزش قرآن

220کل کتابرياضی

315کل کتابعلوم 

315کل کتابمطالعات اجتماعی

یي ا بتد ا ششم  هفتگی  مه ی  نا بر

   هفته آموزشی

علومریاضیفارسی

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين(
کتاب ويژه ی معلم

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

کتاب ويژه ی معلم
محتوای الکترونيکی

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

کتاب ويژه ی معلم
محتوای الکترونيکی

از ابتدای »کسر و عدد مخلوط« تا ابتدای »مقايسه و ساده درس 1اول
درس 1: زنگ علومکردن کسرها«

از ابتدای »مقايسه و ساده کردن کسرها« تا ابتدای »جمع درس 2دوم
درس 2: از ابتدای درس تا ابتدای »آزمايش کنيد« )صفحه ی 15(و تفريق«

درس 2: از ابتدای »آزمايش کنيد« )صفحه ی 15( تا انتهای از ابتدای »جمع و تفريق« تا »ابتدای ضرب و تقسيم«درس 3سوم
درس 2

درس 3: از ابتدای درس تا ابتدای »اسيدها«از ابتدای »ضرب و تقسيم« تا انتهای فصلدرس 4چهارم

از ابتدای فصل 2 تا ابتدای »جمع، تفريق وضرب عددهای مرور درس  های 4-1پنجم
درس 3: از ابتدای »اسيدها« تا پايان درس 3اعشاری« 

تا درس 5ششم اعشاری«  عددهای  ضرب  و  تفريق  »جمع،  ابتدای  از 
مرور درس های 1، 2 و 3ابتدای »تقسيم يک عدد بر عدد طبيعی« 

درس و
اجزای بسته
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ابتدای درس 6هفتم تا  طبيعی«  عدد  بر  عدد  يک  »تقسيم  ابتدای  از 
درس 4: از ابتدای درس تا ابتدای اليه های درونی زمين»تقسيم يک عدد بر عدد اعشاری«

درس 4: از ابتدای اليه های درونی زمين تا پايان درس 4از ابتدای »تقسيم يک عدد بر عدد اعشاری« تا انتهای فصلدرس های 7 و 8هشتم

درس 5از ابتدای فصل 3 تا ابتدای »مقايسه و اندازه گيری زاويه ها«مرور درس های 8-5نهم

درس 6: از ابتدای درس تا ابتدای »نيرو ناشی از اثر متقابل از ابتدای »مقايسه و اندازه گيری زاويه ها« تا انتهای فصلدرس 9دهم
دو جسم است«

درس 6: از ابتدای »نيرو ناشی از اثر متقابل دو جسم است« از ابتدای فصل 4 تا ابتدای »حل مسئله«درس 10یازدهم
تا انتهای درس 6

و درس 11دوازدهم تقريبی  ابتدای»محاسبه های  تا  مسئله«  »حل  ابتدای  از 
مرور درس 1 تا انتهای درس 6ترتيب انجام عمليات«

عمليات« درس 12سيزدهم انجام  ترتيب  و  تقريبی  »محاسبه های  ابتدای  از 
درس 7: از ابتدای درس تا ابتدای »اصطکاک«تا انتهای فصل

درس 7: از ابتدای »اصطکاک« تا انتهای درس 7از ابتدای فصل 5 تا ابتدای »حل مسئله« مرور درس های 12-9چهاردهم

درس 8از ابتدای »حل مسئله« تا ابتدای »درصد و رياضيات مالی« درس های 13 و 14پانزدهم

موادی از ابتدای »درصد و رياضيات مالی« تا انتهای فصل درس 15شانزدهم چه  در  »انرژی  ابتداي  تا  درس  ابتدای  از   :9 درس 
ذخيره می شود؟«

درس 9: از ابتدای »انرژی در چه موادی ذخيره می شود؟« تا فصل6 تا ابتداي »مساحت شکل هاي هندسي«درس 16هفدهم
ابتدای »انرژی دائمًا ازشکلي به شکل ديگر تبديل مي شود «

ي درس 17هجدهم ا بتد ا تا » سي ي هند حت شکل ها مسا ي » ا بتد ا ز 6ا فصل
اندازه گيري حجم« و  »مقايسه 

ديگر  شکل  به  شکلي  از  دائمًا  »انرژی  ابتدای  از   :9 درس 
تبديل مي شود« تا انتهای درس 9

با فصل6 از ابتداي » مقايسه و اندازه گيري حجم« تا انتهاي فصلمرور درس های 17-13نوزدهم کار  )ميکروسکوپ(،  آفرينش  شگفتی های   :10 درس 
ميکروسکوپ، نکته ی تاريخی، ميکروسکوپ امروزی

درس 10: مشاهده ی موجودات ذره بينی و سلول های گياهی فصل7 تا ابتداي »حل مسئله«بيستم
و جانوری

درس 11 حل مسئلهبيستم و یکم

درس 12فصل 7 از ابتداي »عددهاي صحيح« تا ابتداي »حل مسئله«بيست ودوم

درس 13: از ابتدای درس تا ابتدای »باال بردن مقاومت بدن«حل مسئله )مرور راهبردها(بيست وسوم

انتهای  بيست وچهارم تا  ابتدای » باال بردن مقاومت بدن «  از  درس 13: 
درس و درس 14

یي ا بتد ا ششم  هفتگی  مه ی  نا بر

درس و اجزای
بسته

  هفته آموزشی

تعلیمات اجتماعیهدیه های آسمانآموزش قرآن

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

کتاب ويژه ی معلم

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

کتاب ويژه ی معلم

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

کتاب ويژه ی معلم

اول
درس های 1 و 2

دوستی تنها او

آداب دوستیتنها تو را می پرستیمدوم

تصمیم گیری چیست؟جهان دیگردرس 3 و مرور درس های 1 و 2سوم

چهارم
درس های 4 و 5

چگونه تصمیم بگیریم؟یاد آن روز بزرگ

عوامل مؤثر در کشاورزیشتربان باایمانپنجم

محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرفسرور آزادگاندرس 6 و مرور درس های 4 و 5ششم

هفتم
درس های 7 و 8

طالی سیاهسیمای خوبان

انرژی را بهتر مصرف کنیمدوران غیبتهشتم

نهم
درس های9 و10 

پیشرفت هاي علمی مسلمانانآداب زندگی

چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسالمی شد؟راه تندرستیدهم
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یازدهم
درس های 11 و 12

اصفهان؛ نصف جهانپاداش بزرگ

چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد؟احکام سفردوازدهم

سیزدهم
درس های 13 و14 

برنامه ی روزانه ی متعادلعید مسلمانان

برنامه  ریزي براي اوقات فراغتراز موفقّیتچهاردهم

انواع لباسرهبر کوچکپانزدهم

لباس، از تولید تا مصرفزیارتشانزدهم

ویژگی های دریاهای ایراندانش آموز نمونههفدهم

دریا، نعمت خداوندیهجدهم

همسایگان مانوزدهم

مطالعه ی موردیبیستم

استعمار چیست؟بیست ویکم

مبارزه ی مردم ایران با استعماربیست ودوم

خرمشهر در چنگال دشمنبیست وسوم

خرمشهر در دامان میهنبیست وچهارم

هفتم یه ی  پا
تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/8

215درس های 1 و 2فارسی

38درس1)قسم 1 و 2(عربی

2درس های 1 و 2پيام های آسمان
10

2درس های 1 و 2آموزش قرآن

37خوشامدگويي و درس 1زبان انگليسی

420فصل1 و فصل2 تاابتدای»ضرب و تقسيم اعداد صحيح«رياضی

415فصل های 1 و 2علوم 

210درس های 1 و 2مطالعات اجتماعی

آزمون )2(

94/8/29

315درس 1 تا انتهای درس 4فارسی

310درس1و درس 2 )قسم1(عربی

1درس 1 تا انتهای درس 3پيام های آسمان
15

1درس 1 تا انتهای درس 3آموزش قرآن

310درس  1 تا انتهای تمرين های دوره ای )1(زبان انگليسی

320فصل1و2 و فصل 3 تا ابتدای»معادله«رياضی

320فصل 1 تا انتهای فصل 3علوم

315درس 1 تا انتهای درس 5مطالعات اجتماعی

آزمون )3(

94/9/27

215درس 3 تا انتهای درس 6فارسی

28درس 2عربی

2درس 3 تا انتهای درس 5پيام های آسمان
10

2درس 3 تا انتهای درس 5آموزش قرآن

27درس 2 و 3زبان انگليسی

320فصل 2و 3 و فصل 4 تا ابتدای »هم نهشتی اشکال هندسی«رياضی

315فصل 3 تا انتهای فصل 5علوم 

310درس 3 تا انتهای درس 8مطالعات اجتماعی
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تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )4(

94/11/2

)مرور نيمسال اول(

315درس 1 تا انتهای درس 8فارسی

310درس 1 تا انتهاي درس 3عربی

2درس 1 تا انتهای درس 7پيام های آسمان
15

1درس 1 تا انتهای درس 6آموزش قرآن

310درس 1 تا انتهای تمرين های دوره ای )2(زبان انگليسی

420فصل 1 تا انتهای فصل 5 رياضی

220فصل 1 تا انتهای فصل 7علوم 

315درس 1 تا انتهای درس 11مطالعات اجتماعی

آزمون )5(

94/11/23

215درس های 9 و 10فارسی

38   درس های 4 و 5عربی

2درس های 8 و 9پيام های آسمان
10

2درس های 7 و 8آموزش قرآن

27درس 5زبان انگليسی

320فصل 6 و فصل 7 تا ابتدای»ساده کردن عبارات توان دار«رياضی

315فصل های 8 و 9علوم 

310درس 12 تا انتهای درس 14مطالعات اجتماعی

آزمون )6(

94/12/14

315درس 9 تا انتهای درس 12فارسی

210درس 4 تا انتهای درس 8عربی

2درس 8 تا انتهای درس 11پيام های آسمان
15

1درس 7 تا انتهای درس 9آموزش قرآن

310درس  5 تا انتهای تمرين های دوره ای )3(زبان انگليسی

320فصل های 6 و7 و فصل 8 تا ابتدای»مختصات«رياضی

320فصل 8 تا انتهای فصل 11علوم 

315درس 12 تا انتهای درس 17مطالعات اجتماعی

آزمون )7(

95/1/27

215درس  9 تا انتهای درس 15فارسی

28درس 4 تا انتهای درس 10عربی

2درس 8 تا انتهای درس 13پيام های آسمان
10

2درس7 تا انتهای درس 11آموزش قرآن

27درس 5 تا انتهای درس 7زبان انگليسی

220فصل6 تا انتهای فصل 8رياضی

215فصل  8 تا انتهای فصل 13علوم 

410درس 12 تا انتهای درس 21مطالعات اجتماعی

آزمون )8(

95/2/17

315کل کتاب فارسی

210کل کتابعربی

2کل کتابپيام های آسمان
15

1کل کتابآموزش قرآن

310کل کتابزبان انگليسی

220کل کتابرياضی

320کل کتابعلوم 

315کل کتابمطالعات اجتماعی
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هفتم ی  یه   پا هفتگی  مه ی  نا بر

هفته آموزشی

مطالعات اجتماعیعربیزبان انگلیسیفارسی

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون )آموزش، کار 
و تمرين(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

کتاب ويژه ی معلم

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون 
)آموزش، کار و 

تمرين(

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

من حق دارمدرس1)قسم Welcome)1درس 1اول

درس 2دوم
Lesson 1: My Name

من مسئول هستمدرس1)قسم 2(

چرا به مقررات و قوانین نیاز داریمدرس1)قسم 3(درس 3سوم

درس 4چهارم
Lesson 2: My Classmates

قانون گذاریدرس2)قسم1(

همدلی و همیاری در حوادثدرس2)قسم 2(مرور درس های 1 تا 4پنجم

بیمه و مقابله با حوادثدرس2)قسمReview 1)3درس 5ششم

درس 6هفتم
Lesson 3: My Age

تولید و توزیعدرس3)قسم 1(

مصرفدرس3)قسم 2(درس 7هشتم

درس 8نهم
Lesson 4: My Family

من کجا زندگی می کنمدرس 4

ایران خانه ی مادرس5مرور درس های 5 تا 8دهم

تنوع زیستگاه های ایراندرس Review 26درس 9یازدهم

درس 10دوازدهم
Lesson 5: My Appearance

حفاظت از زیستگاه های ایراندرس 7

جمعیت ایراندرس 8درس 11سیزدهم

درس 12چهاردهم
Lesson 6: My House

منابع آب و خاکدرس 9

گردشگری چیست؟درس 10مرور درس های 9 تا 12پانزدهم

جاذبه های گردشگری ایراندرس Review 311درس 13شانزدهم

درس 15هفدهم
Lesson 7: My Address

میراث فرهنگی و تاریخدرس 12

قدیمی ترین سکونتگاه های ایراندرس 16هجدهم

Lesson 8: My Favorite درس 17نوزدهم
Food

آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران

امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردندمرور درس های 13 تا 17بیستم

اوضاع اجتماعی ایران باستانReview 4بیست و یکم

اوضاع اقتصادی در ایران باستان بیست و دوم

عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستانبیست و سوم

دانش و هنر در ایران باستانبیست و چهارم

هفتم ی  یه  پا هفتگی   مه ی  نا بر

هفته آموزشی

علومریاضیآموزش قرآنپيام های آسمان

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار

 و تمرين(
کتاب ويژه ی معلم

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون )آموزش، کار 
و تمرين(

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(
محتوای الکترونيکی

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(
محتوای الکترونيکی

فصل 1روش های حل مسئله)1(درس  1درس 1اول

فصل 2: تا ابتدای طول و حجمروش های حل مسئله)2(درس  2درس 2دوم

فصل 2: از ابتدای طول و حجم تا ابتدای چگالیروش های حل مسئله)3(درس 3درس 3سوم

فصل 2: از ابتدای چگالی تا انتهای فصلاعداد صحيح، جمع و تفريق اعداد صحيحدرس 4درس 4چهارم

درس و
اجزای بسته

درس و
اجزای بسته
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فصل 3:  تا  ابتدای گلوله های کرویضرب و تقسيم اعداد صحيحدرس 5درس 5پنجم

ابتدای الگوها و عبارات جبریدرس 6درس 6ششم تا  کروی   گلوله های  ابتدای  از   :3  فصل 
گفت و گو کنيد

فصل 3 : از ابتداي گفت و گو کنيد تا انتهای فصلساده کردن و مقدار عددی عبارات جبریدرس  7درس 7هفتم

فصل 4: تا ابتدای چگالیمعادلهدرس 8درس 8هشتم

فصل 4 : از ابتدای چگالی تا انتهای فصلپاره خط و زاويه درس 9درس 9نهم

فصل 5تقارن ، دوران و انتقالدرس 10درس 10دهم

فصل 6 هم نهشتي اشکال هندسيدرس 11درس 11یازدهم

فصل 7 شمارنده و اعداد اولدرس 12درس 12دوازدهم

هشتم یه ی  پا
تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/8

115درس 1فارسی

3درس های 1 و 2پيام های آسمان
10

2درس های 1 و 2آموزش قرآن

28درس 1عربی

27درس 1زبان انگليسی

420فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای»تعيين عددهای اول«رياضی

315فصل های 1 و 2علوم 

310درس 1 تا انتهای درس 3مطالعات اجتماعی

آزمون )2(

94/8/29

315درس 1 تا انتهای درس 3فارسی

1درس 1 تا انتهای درس 3پيام های آسمان
15

1درس 1 تا انتهای درس 3آموزش قرآن

410درس 1 تا انتهای درس 3عربی

310درس  1 تا انتهای تمرين های دوره ای )1(زبان انگليسی

320فصل های 1 و 2 و فصل 3 تا ابتدای»زوايای داخلی«رياضی

320فصل  1 تا انتهای فصل 3علوم

315درس 1 تا انتهای درس 6مطالعات اجتماعی

آزمون )3(

94/9/27

215درس 2 تا انتهای درس 5فارسی

2درس 3 تا انتهای درس 5پيام های آسمان
10

2درس 3 تا انتهای درس 5آموزش قرآن

28درس 2 تا انتهای درس 4عربی

27درس 2 و 3زبان انگليسی

320فصل 2 و 3 و فصل 4 تا ابتدای»معادله«رياضی

415فصل  3 تا انتهای فصل 5علوم 

310درس 4 تا انتهای درس 9مطالعات اجتماعی

آزمون )4(
94/11/2

)مرور نيمسال اول(

315درس 1 تا انتهای درس7فارسی

215درس 1 تا انتهای درس 7پيام های آسمان
1درس 1 تا انتهای درس 6آموزش قرآن

210درس 1 تا انتهای درس 5عربی

310درس 1 تا انتهای تمرين های دوره ای )2(زبان انگليسی
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تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

 ادامه آزمون )4(
94/11/2

)مرور نيمسال اول(

320فصل 1 تا انتهای فصل 5رياضی

220فصل 1 تا انتهای فصل 7علوم 

215درس 1 تا انتهای درس 11مطالعات اجتماعی

آزمون )5(

94/11/23

215درس  های 8 و 9فارسی

2درس های 8 و 9پيام های آسمان
10

2درس های 7 و 8آموزش قرآن

28درس 6عربی

27درس 5زبان انگليسی

320فصل 6رياضی

315فصل های 8 و 9علوم 

310درس 12 تا انتهای درس 14مطالعات اجتماعی

آزمون )6(

94/12/14

315درس 8 تا انتهای درس 11فارسی

2درس 8 تا انتهای درس 11پيام های آسمان
15

1درس 7 تا انتهای درس 9آموزش قرآن

210درس های6 و 7عربی

210درس های 5 و 6زبان انگليسی

320فصل های 6 و7رياضی

320فصل 8 تا انتهای فصل 12علوم 

315درس 12 تا انتهای درس 17مطالعات اجتماعی

آزمون )7(

95/1/27

215درس 10 تا انتهای درس 13فارسی

2درس 10 تا انتهای درس 13پيام های آسمان
10

2درس 9 تا انتهای درس 11آموزش قرآن

28درس 7 و 8عربی

27درس 6 و 7زبان انگليسی

220فصل 7 و 8رياضی

415فصل 10 تا انتهای فصل 14علوم 

410درس 15 تا انتهای درس 21مطالعات اجتماعی

آزمون )8(

95/2/17

315کل کتابفارسی

2کل کتابپيام های آسمان
15

1کل کتابآموزش قرآن

410کل کتابعربی

210کل کتابزبان انگليسی

320کل کتابرياضی

220کل کتابعلوم 

315کل کتابمطالعات اجتماعی
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هشتم یه ی  پا هفتگی  مه ی  نا بر

هفته آموزشی

مطالعات اجتماعیعربیزبان انگلیسیفارسی

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون )آموزش، کار 
و تمرين(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

کتاب ويژه ی معلم

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون 
)آموزش، کار و 

تمرين(

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(

درس 1: تعاون)1(ترجمه ی درس Lesson 11درس 1اول

درس 2: تعاون)2(قواعد درس Lesson 11 درس 2دوم

درس 3: ساختار و تشکیالت دولتترجمه ی درس Lesson 22 درس 3سوم

درس 4: وظایف دولتقواعد درس Lesson 22مرور درس های 1 تا 3چهارم

درس 5: آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنهاترجمه ی درس Review 1(Lessons 1 & 2(3درس 4پنجم

درس 6: قّوه قضا ئیهقواعد درس Lesson 33درس 5ششم

درس 7: ارتباط و رسانهترجمه ی درس Lesson 34درس 6هفتم

درس 8: رسانه ها در زندگی ماقواعد درس Lesson 44درس 7هشتم

درس 9: ظهور اسالم در شبه جزیره عربستانترجمه ی درس Lesson 45مرور درس های4 تا 7نهم

درس 10: از رحلت پیامبر تا قیام کربال)نینوا(قواعد درس 5)Review 2(Lessons 3 & 4درس 8دهم

درس 11: ورود اسالم به ایرانترجمه ی درس Lesson 56درس 9یازدهم

درس 12: عصر طالیی فرهنگ تمدن ایرانی ـ اسالمیقواعد درس Lesson 56درس 10دوازدهم

درس 13: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیانترجمه ی درس Lesson 67درس 11سیزدهم

درس 14: میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقیقواعد درس Lesson 67مرور درس های8 تا 7چهاردهم

درس 15: حمله چنگیز و تیمور به ایرانترجمه ی درس Lesson 78درس 12پانزدهم

درس 16: پیروزی فرهنگ بر شمشیرقواعد درس Lesson 78درس 13شانزدهم

درس 17: ویژگی  های طبیعی آسیاترجمه ی درس Review 3(Lessons 5,6 & 7(9درس 16هفدهم

درس 18: ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیاقواعد درس Review 4(Lessons 1-7(9درس 17هجدهم

درس 19: ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیاترجمه ی درس 10مرور درس های 12 تا 17نوزدهم

درس 20: ایران و منطقه جنوب غربی آسیاقواعد درس 10بیستم

درس 21: ویژگی های طبیعی اروپا و افریقابیست و یکم

درس 22: ویژگی های انسانی و اقتصادی اروپا و افریقابیست و دوم

درس 23: قاره آمریکابیست و سوم

درس 24: قاره استرالیا و اقیانوسیهبیست و چهارم

هشتم یه ی  پا هفتگی  مه ی  نا بر

هفته آموزشی

علومریاضیآموزش قرآنپيام های آسمان

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين(
کتاب ويژه ی معلم

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون )آموزش، کار 
و تمرين(

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(
محتوای الکترونيکی

کاربرگ
کتاب ويژه ی معلم

درس آزمون )آموزش، کار و تمرين(
محتوای الکترونيکی

درس اول: آفرينش شگفت اول
عددهای درس  1انگيز معرفی  عددهای صحيح،  يادآوری 

فصل 1»مخلوط و جداسازی مواد«گويا

درس دوم: عفو و گذشت: دوم
»فرآورده های جمع و تفريقدرس 2آمرزنده ی پرده پوش ابتدای  تا  فصل  ابتدای  از   2 فصل 

سوختن«

درس دوم: عفو و گذشت: سوم
فصل 2 از ابتدای»فرآورده های سوختن« تا انتهای ضرب و تقسيمدرس 3انسان های الهی

فصل

درس و
اجزای بسته

درس و
اجزای بسته
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درس سوم: همه چيز در چهارم
مرور فصل های 1 و 2يادآوری اعداد اولدرس 4دست تو 

فصل 3 تا ابتدای »ايزوتوپ ها«تعيين عددهای اول )غربال(درس  5درس چهارم: پيوند جاودانپنجم

درس پنجم: روزی که اسالم ششم
فصل 3 از ابتدای »ايزوتوپ ها« تا انتهای فصلدسته بندی چندضلعی هادرس 6کامل شد

فصل 4 از ابتدای فصل تا ابتد ای »نخاع«چهارضلعی هادرس  7درس ششم: نردبان آسمانهفتم

درس هفتم: يک فرصت هشتم
فصل 4 از ابتد ای »نخاع« تا انتهای فصلويژگی هادرس 8طاليی

فصل 5 از ابتدای فصل تا ابتدای »دستگاه حرکتی«جمع بردارهادرس 9درس هشتم: نشان ارزشمند نهم

انتهای ضرب عدد و بردار، بردار مختصاتدرس 10درس نهم: تدبير زندگانیدهم تا  حرکتی«  »دستگاه  ابتدای  از   5 فصل 
فصل

درس دهم: دو سرمايه ی یازدهم
فصل 6 »تنظيم هورمونی«ساده کردندرس 11گرانبها

فصل 7 »الفبای زيست فناوری«پيدا کردن مقدار و تبديل به ضربدرس 12درس يازدهم: آفت های زباندوازدهم

فصل 8 »توليد مثل جانوران«معادلهدرس دوازدهم: ارزش کارسيزدهم

فصل 9 از ابتدای فصل تا ابتدای »اختالف پتانسيل رابطه فيثاغورس، شکل های هم نهشتدرس سيزدهم: کليد گنج هاچهاردهم
الکتريکی«

الکتريکی« مثلث های هم نهشتدرس چهاردهم: ما مسلمانانپانزدهم پتانسيل  »اختالف  ابتدای  از   9 فصل 
تا انتهای فصل

فصل 10 »مغناطيس«مثلث قائم الزاويهدرس پانزدهم: حقّ الّناسشانزدهم

فصل 11 »کانی ها«يادآوری و تقسيمهفدهم

فصل 12 »سنگ ها«جذر تقريبیهجدهم

فصل 13 »هوازدگی«نمايش اعدادنوزدهم

در دسته بندی و ميانگينبيستم »تصوير  ابتد ای  تا  فصل  ابتد ای  از   14 فصل 
آينه ی تخت«

تا احتمال و پيشامدبيست و یکم آينه ی تخت«  در  ابتدای »تصوير  از  فصل 14 
ابتدای »شکست نور«

فصل 14 از ابتدای »شکست نور« تا انتهای فصلدايرهبيست ودوم

فصل 15 تا ابتدای »صوت و احساس شنوايی«زاويه مرکزیبيست وسوم

شنوايی« زاويه محاطیبيست وچهارم احساس  و  ابتدای »صوت  از   51 فصل 
تا انتهای فصل

* برنامه بودجه بندی آزمون های نهم متعاقبا اعالم خواهد شد.

سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی،
ششم ابتدایی و هفتم

ب��ا کمک کتاب ه��ای آزم��ون موفقی��ت الزم را در 
آزمون های مبتکران و ورودی ها کسب خواهید کرد.
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یك( فیز ـ  ضي  یا ر ( ن  ستا بیر د م  و د
تعداد پرسشتعداد هفتهمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/8

ادبيات فارسی: درس های 1و2ادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 3 

3
315

210درس 1 ؛ عربی1: درس های 6 و 7عربي )2( 

310درس های 1 و 2دين و زندگي )2(

310تمرين های دوره ای )1( و درس 1زبان انگليسي )2(

412فصل 1رياضيات )2( 

38فصل 1 تا ابتدای »مثلث های هم نهشت«هندسه )1(

315فصل 1فيزيک )2(

15بخش 1 تا ابتدای »آتش بازی و کشف ساختار اتم«شيمي )2(

آزمون )2(

94/8/29

ادبيات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 4ادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 6 

3
315

210درس های 1 و 2 ؛ عربی1: درس 8عربي )2( 

310درس 1 تا انتهای درس 4دين و زندگي )2(

310درس های 1 و 2زبان انگليسي )2(

312فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »بازه«رياضيات )2( 

38فصل 1هندسه )1(

315فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »حرکت بر خط راست با شتاب ثابت«فيزيک )2(

15بخش 1 تا ابتدای »چهارمين عدد کوانتومی و اصل طرد پائولی«شيمي )2(

آزمون )3(

94/9/27

ادبيات فارسی: درس 5 تا انتهای درس 7ادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی: درس 7 تا انتهای درس 10 

3
315

210درس 3 عربي )2( 

310درس های 5 و 6دين و زندگي )2(

310درس های 2 و 3زبان انگليسي )2(

312فصل 2 از ابتدای »بازه« تا انتهای فصل و فصل 3 تا ابتدای »توابع گويا«رياضيات )2( 

28فصل 2 تا ابتدای »قضيه ی فيثاغورس«هندسه )1(

315فصل 2 فيزيک )2(

بخش 1 از ابتدای »چهارمين عدد کوانتومی و اصل طرد پائولی« تا انتهای بخش و بخش شيمي )2(
215 تا ابتدای »ويژگی های گروهی عنصرها«

آزمون )4(

94/11/2

)مرور نيمسال اول(

ادبيات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 10ادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 13 

3
215

415درس 1 تا انتهای درس 5عربي )2( 

315درس 1 تا انتهای درس 8دين و زندگي )2(

315درس 1 تا انتهای درس 4زبان انگليسي )2(

212فصل 1 تا انتهای فصل 3 ؛ رياضی1: فصل 9رياضيات )2( 

48فصل های 1 و 2هندسه )1(

315فصل 1 تا انتهای فصل 3فيزيک )2(

15بخش های 1 و 2شيمي )2(

15فصل 1 تا انتهای فصل 4آمار و مدل سازی
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آزمون )5(

94/11/23

ادبيات فارسی: درس 11 تا انتهای درس 13ادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی: درس 14 تا انتهای درس 16 

3
315

210درس 6 ؛ عربی1: درس 8عربي )2( 

310درس های 9 و 10دين و زندگي )2(

210درس  5زبان انگليسي )2(

312فصل 4رياضيات )2( 

28فصل 3 تا ابتدای »مثلث های متشابه«هندسه )1(

315فصل 4 تا ابتدای »پايستگی انرژی مکانيکی« ؛ فيزيک1: فصل 1فيزيک )2(

بخش 2 از ابتدای »ويژگی های گروهی عنصرها« تا انتهای بخش و بخش 3 تا شيمي )2(
15ابتدای »ترکيب های يونی دوتايی«

آزمون )6(

94/12/14

ادبيات فارسی: درس 11 تا انتهای درس 17ادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی: درس 14 تا انتهای درس 20 

3
315

210درس های 6 و 7عربي )2( 

310درس 9 تا انتهای درس 12دين و زندگي )2(

310درس های 5 و 6زبان انگليسي )2(

212فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای »تابع مثلثاتی« ؛ رياضی 1: فصل 6رياضيات )2( 

38فصل 3هندسه )1(

315فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای »فشار« ؛ فيزيک 1: فصل 1فيزيک )2(

15بخش 3 و بخش 4 تا ابتدای »مولکول ها را چگونه نمايش مي دهند؟«شيمي )2(

آزمون )7(

95/1/27

ادبيات فارسی: درس  18 تا انتهای درس 20 ادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی: درس 21 تا انتهای درس 24 

3
315

210درس 8 ؛ عربی1: درس 9عربي )2( 

310درس های 13 و 14دين و زندگي )2(

310درس های 6 و 7زبان انگليسي )2(

212فصل 5 از ابتدای »تابع مثلثاتی« تا انتهای فصلرياضيات )2( 

38فصل 4 تا ابتدای »هرم«هندسه )1(

315فصل 5فيزيک )2(

315بخش 4 تا ابتدای »چه نيرويی مولکول ها را کنار يک ديگر نگاه می دارد؟«شيمي )2(

آزمون )8(

95/2/17

ادبيات فارسی: کل کتابادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی: کل کتاب

3
215

415کل کتاب ؛ عربی1: درس 10عربي )2( 

315 کل کتابدين و زندگي )2(

215کل کتابزبان انگليسي )2(

315کل کتابرياضيات )2( 

310کل کتابهندسه )1(

320کل کتاب؛ فيزيک1: فصل های1و 2فيزيک )2(

20کل کتاب شيمي )2(

15کل کتابآمار و مدل سازي
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) بي تجر م  علو ( ن  ستا بیر د م  و د
تعداد پرسشتعداد هفتهمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/8

ادبيات فارسی: درس های 1و2ادبيات و زبان فارسي )2(
زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 3 

3
315

210درس 1 ؛ عربی1: درس های 6 و 7عربي )2( 

310درس های 1 و 2دين و زندگي )2(

10تمرين های دوره ای )1( و درس 1زبان انگليسي )2(

412فصل 1رياضيات )2(

38فصل 1 تا ابتدای »مثلث های هم نهشت«هندسه )1(

15فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »دستگاه غشايی درونی« ؛ علوم زيستی و بهداشت: فصل 2زيست شناسي و آزمايشگاه )1(

315فصل 1فيزيک )2(

15بخش 1 تا ابتدای »آتش بازی و کشف ساختار اتم«شيمي )2(

آزمون )2(

94/8/29

ادبيات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 4ادبيات و زبان فارسي )2(
زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 6 

3
315

210درس های 1 و 2 ؛ عربی1: درس 8عربي )2( 

310درس 1 تا انتهای درس 4دين و زندگي )2(

10درس های 1 و 2زبان انگليسي )2(

312فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »بازه«رياضيات )2(

38فصل 1هندسه )1(

15فصل های 1 و 2زيست شناسي و آزمايشگاه)1(

315فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »حرکت بر خط راست با شتاب ثابت«فيزيک )2(

15بخش 1 تا ابتدای »چهارمين عدد کوانتومی و اصل طردپائولی«شيمي )2(

آزمون )3(

94/9/27

ادبيات و زبان فارسي )2(
ادبيات فارسی: درس 5 تا انتهای درس 7
زبان فارسی: درس 7 تا انتهای درس 10 

3
315

210درس 3 عربي )2( 

310درس های 5 و 6دين و زندگي )2(

10درس های 2 و 3زبان انگليسي )2(

312فصل 2 از ابتدای »بازه« تا انتهای فصل و فصل 3 تا ابتدای »تابع گويا«رياضيات )2(

28فصل 2 تا ابتدای »قضيه ی فيثاغورس«هندسه )1(

15فصل 3 زيست شناسي و آزمايشگاه )1(

315فصل 2 فيزيک )2(

بخش 1 از ابتدای »چهارمين عدد کوانتومی و اصل طردپائولی« تا انتهای بخش و شيمي )2(
15بخش 2 تا ابتدای »ويژگی های گروهی عنصرها«

آزمون )4(

94/11/2

)مرور نيمسال اول(

ادبيات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 10ادبيات و زبان فارسي )2(
زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 13 

3
215

415درس 1 تا انتهای درس 5عربي )2( 

315درس 1 تا انتهای درس 8دين و زندگي )2(

15درس 1 تا انتهای درس 4زبان انگليسي )2(

212فصل 1 تا انتهای فصل 3 ؛ رياضی1: فصل 9رياضيات )2(

48فصل های 1 و 2هندسه )1(

15فصل 1 تا انتهای فصل 4زيست شناسي و آزمايشگاه )1(

315فصل 1 تا انتهای فصل 3فيزيک )2(

15بخش های 1 و 2شيمي )2(
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تعداد پرسشتعداد هفتهمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )5(

94/11/23

ادبيات و زبان فارسي )2(
ادبيات فارسی: درس 11 تا انتهای درس 13
زبان فارسی: درس 14 تا انتهای درس 16 

3
315

210درس 6 ؛ عربی1: درس 8عربي )2( 

310درس های 9 و 10دين و زندگي )2(

10درس  5زبان انگليسي )2(

312فصل 4رياضيات )2(

28فصل 3 تا ابتدای »مثلث های متشابه«هندسه )1(

15فصل 5 و فصل 6 تا ابتدای »خون مايعی است که درون رگ ها حرکت می کند«زيست شناسي و آزمايشگاه)1(

315فصل 4 تا ابتدای »پايستگی انرژی مکانيکی« ؛ فيزيک1: فصل 1فيزيک )2(

شيمي )2(
بخش 2 از ابتدای »ويژگی های گروهی عنصرها« تا انتهای بخش و بخش 3 تا ابتدای 

»ترکيب های يونی دوتايی«
15

آزمون )6(

94/12/14

ادبيات فارسی: درس 11 تا انتهای درس 17ادبيات و زبان فارسي )2(
زبان فارسی: درس 14 تا انتهای درس 20 

3
315

210درس های 6 و 7عربي )2( 

310درس  9 تا انتهای درس 12دين و زندگي )2(

10درس  های 5 و 6زبان انگليسي )2(

212فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای »تابع مثلثاتی« ؛ رياضی1: فصل 6رياضيات )2(

38فصل 3هندسه )1(

15فصل های 5 و 6زيست شناسي و آزمايشگاه)1(

315فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای »فشار« ؛ فيزيک1: فصل 1فيزيک )2(

15بخش 3 و بخش 4 تا ابتدای »مولکول ها را چگونه نمايش مي دهند؟«شيمي )2(

آزمون )7(

95/1/27

ادبيات و زبان فارسي )2(
ادبيات فارسی: درس  18 تا انتهای درس 20
زبان فارسی: درس 21 تا انتهای درس 24 

3
315

210درس 8 ؛ عربی1: درس 9عربي)2( 

310درس های 13 و 14دين و زندگي )2(

10درس های 6 و 7زبان انگليسي )2(

212فصل 5 از ابتدای »تابع مثلثاتی« تا انتهای فصلرياضيات )2(

38فصل 4 تا ابتدای »هرم«هندسه )1(

15فصل های 6 و 7زيست شناسي و آزمايشگاه)1(

315فصل 5فيزيک )2(

15بخش 4 تا ابتدای »چه نيرويی مولکول ها را کنار يک ديگر نگاه می دارد؟«شيمي )2(

آزمون )8(

95/2/17

ادبيات و زبان فارسي )2(
ادبيات فارسی: کل کتاب
زبان فارسی: کل کتاب 

3
215

415کل کتاب ؛ عربی1: درس 10عربي)2( 

315کل کتابدين و زندگي )2(

15کل کتابزبان انگليسي )2(

315کل کتابرياضيات )2(

310کل کتابهندسه )1(

20کل کتابزيست شناسي و آزمايشگاه )1(

320کل کتاب ؛ فيزيک1: فصل های1و 2فيزيک )2(

20کل کتابشيمي )2(

درس و 
اجزای بسته
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) بی تجر و  ضی  یا ر ن) ستا بیر د م  و د هفتگی  مه  نا بر
آمار و مدل سازیزبان انگليسي 2دین و زندگي 2عربي 2زبان فارسي 2ادبيات فارسي 2

کاربرگ*    
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين( *
کتاب معلم *  

محتوای الکترونيکی *

کاربرگ*    
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين( *
کتاب معلم *  

محتوای الکترونيکی *

کاربرگ*    
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين( *
کتاب معلم *  

محتوای الکترونيکی *

کاربرگ*    
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين( *
کتاب معلم *  

محتوای الکترونيکی *

کاربرگ*    
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين( *
کتاب معلم *  

محتوای الکترونيکی *

کاربرگ*    
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين( *
کتاب معلم *  

محتوای الکترونيکی *

درس اول: جلوه های ترجمه ی درس 1درس 1درس 1اول
حکمت و تدبير

Review
 Exercises(1(اندازه گيری، مدل و خطا

قواعد درس 1- معرفه درس 2درس 2دوم
و نکره

درس دوم: با کاروان 
هستی

Lesson 1: New 
Words & Readingمدل سازی

مرور درس های اول و دومترجمه ی درس 2درس 3مرور درس های 1و2سوم

Lesson1: Structure, 
Language Functions 
& Pronunciation 
Practice

جامعه و نمونه

قواعد درس 2- اعراب درس 4درس 3چهارم
فرعی به حروف

درس سوم: سرمايه های 
انسان

Lesson 2: New 
Words & Readingمتغيرهای تصادفی

درس چهارم: خود حقيقیترجمه ی درس 3درس 5درس 4پنجم

Lesson 2: Structure, 
Language Functions 
& Pronunciation 
Practice

دسته بندی داده ها) حدود 
دسته ها- نشان دسته- 

فراوانی مطلق(

قواعد درس 3- اعراب درس 6مرور درس های 3و4ششم
فرعی به حرکت

مرور درس های سوم و 
چهارم

Review Exercises: 
Lessons 1&2

دسته بندی داده ها) فراوانی 
تجمعی- فراوانی نسبی- 

درصد فراوانی نسبی(

درس پنجم: پنجره ای به ترجمه ی درس 4درس های 7و8درس 5هفتم
روشنايی

Lesson 3: New 
Words & Reading

نمودارها) ميله ای- 
مستطيلی-چندبر فراوانی(

قواعد درس 4- اعراب درس های 9و10درس 6هشتم
تقديری و محلی

درس ششم: آينده ی 
روشن

Lesson 3: Structure, 
Language Functions 
& Pronunciation 
Practice

نمودارها) دايره ای- ساقه 
برگ(

مرور درس های پنجم ترجمه ی درس 5مرور درس های 8و10درس 7نهم
وششم

Review Exercises: 
Lessons 2&3

شاخص های مرکزی) مد- 
ميانه- نمودار جعبه ای(

قواعد درس 5- صفت و درس 11درس 8دهم
درس هفتم: منزلگاه بعدمضاٌف اليه

Lesson 4: New 
Words & Reading

شاخص های مرکزی) 
ميانگين(

درس هشتم: واقعه ی ترجمه ی درس 6درس های 12و13درس 9یازدهم
بزرگ

Lesson 4: Structure, 
Language Functions 
& Pronunciation 
Practice

شاخص های پراکندگی) 
واريانس و انحراف معيار(

قواعد درس 6- مضارع درس 14درس 10دوازدهم
مرفوع و منصوب

مرور درس های هفتم 
و هشتم

Review Exercises: 
Lessons 1 to 4

شاخص های پراکندگی) 
ضريب تغييرات- منحنی 

نرمال(

درس نهم: فرجام کارترجمه ی درس 7درس 15درس 11سيزدهم
Lesson 5: New 
Words & Reading

قواعد درس 7- مضارع درس 16درس12چهاردهم
درس دهم: اعتماد بر اومجزوم

Lesson 5: Structure, 
Language Functions 
& Pronunciation 
Practice

مرور درس های نهم ترجمه ی درس 8درس های 17و18درس 13پانزدهم
و دهم

Lesson 6: New 
Words & Reading

قواعد درس 8- معلوم و درس های 19و20درس های 14و15شانزدهم
مجهول

درس يازدهم: دوستی 
با حق

Lesson 2: Structure, 
Language Functions 
& Pronunciation 
Practice

هفته
آموزشی

درس و 
اجزای بسته
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درس دوازده��م: فضيل��ت ترجمه ی درس 9مرور درس های 18و20درس 16هفدهم
آراستگی

Review Exercises: 
Lessons 5&6

افع��ال درس های 21و22درس 17هجدهم  -9 درس  قواع��د 
ناقصه

م��رور درس های يازدهم و 
دوازدهم

Lesson 7: New 
Words & Reading

زيباي��ی ترجمه ی درس 10درس 23درس 18نوزدهم س��يزدهم:  درس 
عفاف

Lesson 7: Structure, 
Language Functions 
& Pronunciation 
Practice

درس 24درس 19بيستم
قواع��د درس 10- حروف 
مشبهه بالفعل و الی نفی 

جنس

نظارت  چهارده��م:  درس 
همگانی

Review Exercises: 
Lessons 6&7

مرور درس های سيزدهم درس های 25و26درس 20بيست و یکم
و چهاردهم

Review Exercies: 
Lessons 1 to 
7(New Words & 
Reading(

درس پانزدهم: کار و درآمد درس های 27و28درس 21بيست و دوم
حالل

Review Exercises: 
Lessons 1 to 7: 
(Structure, Language 
Functions &
Pronunciation 
Practice

از درس 22بيست و سوم ياری  درس ش��انزدهم: 
نماز و روزه

مرور درس های پانزدهم و درس های 23و24بيست و چهارم
شانزدهم

) بی تجر و  ضی  یا ر ( ن  ستا بیر د م  و د هفتگی  مه  نا بر

زیست شناسی و آزمایشگاه 1شيمي 2فيزیک 2هندسه 1ریاضيات 2

کاربرگ*    
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين( *
کتاب معلم *  

محتوای الکترونيکی *

کاربرگ*    
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين( *
کتاب معلم *  

محتوای الکترونيکی *

کاربرگ*    
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرين( *
کتاب معلم *  

محتوای الکترونيکی *

کاربرگ*    
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين( *

کتاب معلم *  
محتوای الکترونيکی *

کاربرگ*    
درس آزمون )آموزش، کار و تمرين( *

کتاب معلم *  
محتوای الکترونيکی *

فص��ل1 از ابتدای فصل ت��ا ابتدای بخش 1 تا ابتدای »پرتوزايی«اندازه گيریاستدالل استقرايیمفهوم دنبالهاول
ليپيدها

استدالل استنتاجی، زاويه دنباله حسابیدوم
کميت های فيزيکیدر صفحه

بخ��ش 1 از ابت��دای »پرتوزايی« تا 
ابتدای»ديگ��ر ذره ه��ای س��ازنده ی 

اتم«

فصل1 از ابتدای ليپيدها تا انتهای 
فصل

استدالل استنتاجی، زاويه دنباله هندسیسوم
دوره ی فصل 1در مثلث

بخ��ش 1 از ابتدای»ديگ��ر ذره های 
سازنده ی اتم« تا ابتدای »آتش بازی 

و کشف ساختار اتم«

فص��ل2 از ابتدای فصل ت��ا ابتدای 
س��لول  عمل کنن��ده  بخش ه��ای 

يوکاريوتی

چهارم
نزديک ش��دن جمالت دنباله به 
يک ع��دد- تقريبات اعش��اری، 

توان رسانی با اعداد حقيقی
مکان، جا به جايی- سرعت مثلث های هم نهشت

متوسط
بخش 1 از ابتدای »آتش بازی و کشف 

ساختار اتم« تا ابتدای مدل اتمی بور
فصل2 از ابتدای س��لول يوکاريوتی تا 

ابتدای دستگاه غشايی درونی

مفهوم رابطه و تابع، دامنه و پنجم
سرعت لحظه ای ، حرکت مثلث های خاصبرد تابع

يکنواخت
بخش 1 از ابتدای» مدل اتمی بور« تا 

انتهای »فکر کنيد«
فصل2 از ابتدای دس��تگاه غش��ايی 

درونی تا تبادل مواد از غشا

شتاب متوسط و شتاب از خم ساده تا چند ضلعی ها توابع خطی، وارون رابطهششم
لحظه ای

بخ��ش 1 از انته��ای» فکر کنيد« تا 
ابت��دای » چهارمين عدد کوانتومی و 

اصل طرد پائولی«

فصل2 از ابتدای تبادل مواد در غشا 
تا انتهای فصل

اصول مساحت، مساحت توابع1-1 ، تابع وارون پذيرهفتم
مثلث

تعريف حرکت با شتاب ثابت ، 
رابطه ی »سرعت- زمان«

بخش 1 از ابت��دای »چهارمين عدد 
کوانتوم��ی« تا ابت��دای» اصل آفبا و 

جدول تناوبی عنصرها«
فصل3 از ابتدای فصل

هفته
آموزشی

درس و 
ی  ا جز ا

بس�ته
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بازه)فاصله(، نمايش جبری تابع، هشتم
مقدار تابع در يک نقطه

چهارضلعی ها و اشکال 
معادالت حرکتترکيبی

بخ��ش 1 از ابتدای»اصل آفبا جدول 
تناوبی عنصرها« تا انتهای بخش

فص��ل3 از ابتدای بافت های جانوری 
تا ابتدای بافت های گياهی

توابع خاص، همانی، ثابت، قدر نهم
دوره ی فصل 2قضيه فيثاغورسمطلق، سهمی

بخ��ش 2 ت��ا ابت��دای »ويژگی های 
گروهی عنصرها«

فصل3از ابتدای بافت های گياهی تا 
انتهای فصل

رس��م تابع ب��ه کم��ک انتقال و دهم
مروری بر رسم توابع خاص

رابطه ی طولی مهم در 
مثلث قائم الزاويه 

نيرو ، قانون های نيوتون 
درباره ی حرکت

بخ��ش 2 از ابت��دای »ويژگی ه��ای 
ابت��دای  ت��ا  عنصره��ا«  گروه��ی 
»گروه ه��ای س��وم ت��ا دوازدهم« - 

عنصرهای واسطه

فصل4 از ابتد ای فصل تا ابتدای 
دستگاه گوارش انسان

توابع گويا و راديکالی یازدهم
مساحت مثلث 

متساوی االضالع و 
شش ضلعی منتظم

معرفی چند نيروی خاص
بخش 2 از ابتدای»گروه های سوم 
تا دوازدهم« تا ابتدای »آشنايی با 

برخی روندهای تناوبی«

فص��ل4 از ابتدای دس��تگاه گوارش 
انسان تا ابتدای روده باريک

استفاده از قانون های نيوتون مسائل تکميلینا معادله ، تعيين عالمت دوازدهم
درباره ی حرکت

بخش 2 از ابتدای»آش��نايی با برخی 
روندهای تناوبی« تا انتهای بخش

فص��ل4 از ابت��دای روده باري��ک تا 
انتهای فصل

فصل5 )تبادل گازها(بخش 3 تا ابتدای»ترکيب های يونی«کارنسبت و تناسبتوابع نمايیسيزدهم

چهاردهم
مفهوم، فرمول ها و نمودارهای 

لگاريتم، محاسبه ی لگاريتم 
يک عدد

رابطه ی کار و انرژی جنبشیقضيه تالس
بخش 3 از ابتدای»ترکيب های يونی« تا  
ابتداي»يون ها در بلور ترکيب هاي يوني 

آرايش منظمي دارند. 

فصل6 از ابتدای فصل تا ابتدای 
گردش خون در رگ ها

پانزدهم
به کمک  لگاريت��م  محاس��به ی 
معادل��ه ی  قضاي��ا،  و  رواب��ط 

لگاريتمی
رابطه ی کار و انرژی پتانسيلمثلث های متشابه

بخ��ش 3 از ابت��دای »يون ه��ا در بلور 
ترکيب های يونی آرايش منظمی دارند« 
تا ابت��دای »ترکيب های يونی دوتايی«

فص��ل6 از ابتدای گ��ردش خون در 
رگ ه��ا تا ابتدای خون مايعی اس��ت 

که درون رگ حرکت می کند

مروری بر نسبت های مثلثاتی، شانزدهم
واحدهای زاويه، دايره مثلثاتی

پاره خط های متناسب در 
پايستگی انرژی مکانيکیمثلث های متشابه

بخ��ش 3 از ابت��دای »ترکيب ه��ای 
يون��ی دوتايی« تا ابت��دای » برخی 

نمک ها آب تبلور دارند«

فصل6 از ابتدای خون مايعی است تا 
ابتدای انتقال مواد در گياهان

تعيين مقادير مثلثاتی برای هفدهم
تمام زوايا

محيط و مساحت 
توان ، بازدهشکل های مشابه

بخش 3 ازابت��دای » برخی نمک ها 
آب تبلور دارن��د« تا انتهای بخش و 
بخ��ش 4 تا ابتدای »ط��ول پيوند با 

انرژی پيوند نسبت عکس دارد«

فص��ل6 از ابت��دای انتقال م��واد در 
گياه��ان تا ابتدای حرک��ت مواد آلی 

در گياه

هجدهم
تابع مثلثاتی، منحنی تابع 

مثلثاتی، رابطه بين منحنی و 
دايره مثلثاتی

خط و صفحه در فضا ، 
مکعب و مکعب مستطيل

حالت های مختلف ماده ، 
چگالی  نيروهای چسبندگی 
، کشش سطحی ، نيروهای 

چسبندگی سطحی ، مويينگی

بخ��ش 4 از ابتدای »ط��ول پيوند با 
انرژی پيوند نس��بت عکس دارد« تا 
ابتدای »مولکول ها را چگونه نمايش 

می دهند؟«

فصل6 از ابتدای حرکت مواد آلی در 
گياهان تا انتهای فصل

فشار، محاسبه ی فشار در منشورکاربردهايی از مثلثاتنوزدهم
مايع ها 

بخ��ش 4 از ابت��دای »مولکول ها را 
چگونه نمايش می دهند؟« تا ابتدای 

»رزونانس«

فص��ل7 از ابتدای فصل ت��ا ابتدای 
تشکيل ادرار

ش��ناخت ماتريس، جمع و تفريق بيستم
استوانهماتريس ها، ضرب ماتريس ها

فشار هوا ، محاسبه ی فشار 
در مايع ها با در نظر گرفتن 

فشار هوا

بخ��ش 4 از ابت��دای »رزونان��س« تا 
ابت��دای »چگونه فرمول ش��يميايی را 

نمايش می دهند؟«

فصل7 از ابتدای تشکيل ادرار تا 
انتهای فصل

بيست و یکم
وارون ماتريس، حل دستگاه دو 

معادله دو مجهول با استفاده 
از ماتريس

فشار در گازها- فشار هرم
پيمانه ای

بخ��ش 4 از ابت��دای » چگونه فرمول 
ش��يميايی را نماي��ش می دهن��د؟« تا 
ابت��دای »چه نيروي��ی مولکول ها را 

کنار يکديگر نگاه می دارد؟«

فصل 8 از ابتدای فصل تا ابتدای 
بافت استخوانی

دما، انرژی درونی و گرمامخروطترکيبياتبيست و دوم
بخ��ش 4 از ابت��دای »چ��ه نيرويی 
مولکول ه��ا را کن��ار يکديگ��ر نگاه 

می دارد؟« تا انتهای بخش

فصل 8 از ابتدای بافت استخوانی تا 
انتهای فصل

کرهبيست و سوم
حالت های ماده ، اثر تغيير دما 

بر طول و حجم جسم ها
بخش 5 تا ابتدای»آلکن ها«

انتقال گرما ، قانون گازهابيست و چهارم
بخ��ش 5 از ابتدای»آلکن ه��ا« ت��ا 

انتهای بخش
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تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/15

ادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی 2: درس 1 تا انتهای درس 7 

ادبيات فارسی 2: درس 1 تا انتهای درس 4
15

10درس 1 تا انتهای درس 3عربي )2( 

10درس های 1 و 2دين و زندگي )2(

10تمرين های دوره ا ی )1( و درس 1زبان انگليسي )2( 

10درس 1 تا انتهای درس 4تاريخ ادبيات ايران و جهان )1(

15درس  1 تا انتهاي درس 5جغرافيا )1(

15درس  1 تا انتهاي درس 6تاريخ ايران و جهان )1(

15درس  1 تا انتهاي درس 4جامعه شناسي )1(

15بخش 1اقتصاد 

10فصل های 1 و 2آمار و مدل سازی

آزمون )2(

94/11/2

ادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی 2: درس 1 تا انتهای درس 15 

ادبيات فارسی 2: درس 1 تا انتهای درس 12
15

15درس 1 تا انتهای درس 8عربي )2( 

10درس 1 تا انتهای درس 8دين و زندگي )2(

10درس  1 تا انتهای درس 4زبان انگليسي )2( 

10درس 1 تا انتهای درس 13تاريخ ادبيات ايران و جهان)1(

15درس های 1 تا 12 )با تأکيد بر درس های 6 تا 12(جغرافيا )1(

15درس های 1 تا 13)با تأکيد بر درس های 7 تا 13(تاريخ ايران و جهان )1(

15درس های 1 تا 8 )با تأکيد بر درس های 5 تا 8(جامعه شناسي )1(

15بخش 1 تا انتهای بخش 3اقتصاد 

10فصل 1 تا انتهای فصل 5آمار و مدل سازي

آزمون )3(

94/12/14

ادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی 2: درس 16 تا انتهای درس 22 

ادبيات فارسی 2: درس 13 تا انتهای درس 17
15

15درس 9 تا انتهای درس 13عربي )2( 

15درس 9 تا انتهای درس 12دين و زندگي )2(

15درس های 5و6زبان انگليسي )2( 

10درس 14 تا انتهای درس 18تاريخ ادبيات ايران و جهان)1(

15درس 13 تا انتهاي درس 16جغرافيا )1(

15درس  14 تا انتهاي درس 19 تاريخ ايران و جهان )1(

15درس  9 تا انتهاي درس 13جامعه شناسي )1(

15بخش های 4و5اقتصاد 

10فصل هاي 5 و6آمار و مدل سازی

آزمون )4(

95/2/17

ادبيات و زبان فارسي )2( 
زبان فارسی 2: کل کتاب

ادبيات فارسی 2: کل کتاب
15

15کل کتابعربي )2( 

10کل کتابدين و زندگي )2(

10کل کتابزبان انگليسي )2( 

10کل کتابتاريخ ادبيات ايران و جهان)1(
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تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/8

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 3

زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 3
15

15درس 1عربی )3(

15درس های 1 و 2دين و زندگي )3(

15تمرين های دوره ای )1(زبان انگليسی )3(

20فصل 1 تا ابتدای »حل معادالت به روش هندسی«حسابان 

10فصل 1 تا ابتدای »قضايای شرطی«جبر و احتمال

10فصل 1 تا ابتدای »قضيه ی لوال«هندسه )2(

20فصل 1 تا ابتدای »ماشين های گرمايی« فيزيک )3(

15فرمول نويسی ترکيب های يونی و کوواالنسی و بخش 1 تا ابتدای »استوکيومتری واکنش «شيمی )3(

آزمون )2(

94/8/29

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 5
زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 5 

15

15درس های 1 و 2عربی )3(

15درس 1 تا انتهای درس 3دين و زندگي )3(

15درس 1زبان انگليسی )3(

20فصل 1حسابان 

10فصل 1جبر و احتمال

10فصل 1 تا ابتدای »ترسيم با خط کش و پرگار«هندسه )2(

20فصل 1 فيزيک )3(

15بخش 1 تا ابتدای »واکنش د هنده ی محدودکننده و واکنش دهنده ی اضافی«شيمی )3(

آزمون )3(

94/9/27

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس های 6و7

زبان فارسی: درس 6 تا انتهای درس 8 
15

15درس 3عربی )3(

15درس  4 تا انتهای درس 6دين و زندگي )3(

15درس  2زبان انگليسی )3(

20فصل 2 تا ابتدای »توابع زوج و توابع فرد«حسابان 

10فصل 1 از ابتدای »اصل النه کبوتری« تا انتهای فصل و فصل 2 تا ابتدای »جبر مجموعه ها «جبر و احتمال

10فصل 1 از ابتدای »ترسيم با خط کش و پرگار« تا انتهای فصل و فصل 2 تا ابتدای »زاويه ی ظلی«هندسه )2(

20فصل 2 تا ابتدای»انرژی پتانسيل الکتريکی«فيزيک )3(

15بخش 1 از ابتدای » واکنش دهنده ی محدودکننده و واکنش دهنده ی اضافی « تا انتهای بخششيمی )3(

تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

ادامه آزمون )4(

95/2/17

15کل کتابجغرافيا )1(

15کل کتابتاريخ ايران و جهان )1(

15کل کتابجامعه شناسي )1(

15کل کتاباقتصاد 

15کل کتابآمار و مدل سازی

یك( فیز ـ  ضی  یا ر ( ن  ستا بیر د م  سو
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تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )4(

94/11/2

)مرور نيمسال اول(

ادبيات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 10ادبيات و زبان فارسی )3(
15زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 11 

15درس 1 تا انتهای درس3 عربی )3(

15درس  1 تا انتهای درس 8دين و زندگي )3(

15درس  1 تا انتهای درس3زبان انگليسی )3(

20فصل های 1و2 ؛ رياضی2: فصل های 2 و 3حسابان 

10فصل 1و فصل 2 تا ابتدای »رابطه«، رياضی1: فصل 2جبر و احتمال

10فصل 1و فصل 2 تا ابتدای »رابطه ی طولی در دايره«هندسه )2(

20فصل  های 1و2فيزيک )3(

15بخش 1 و بخش 2 تا ابتدای »برخی از تغيير آنتالپی های مهم«شيمی )3(

آزمون )5(

94/11/23

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس 11 تا انتهای درس 13
زبان فارسی: درس 12 تا انتهای درس 15 

15

15درس 4عربی )3(

15درس  های 9و10دين و زندگي )3(

15درس 4زبان انگليسی )3(

20فصل 3 ؛ رياضی2: فصل 5 �� رياضی1: فصل 6حسابان 

10فصل 2 از ابتدای »رابطه« تا انتهای فصلجبر و احتمال

10فصل 2 از ابتدای »رابطه طولی در دايره«  تا انتهای فصل و فصل 3 تا ابتدای »دوران«هندسه )2(

20فصل 3 تا ابتدای »مدار های تک حلقه و افت پتانسيل در مقاومت«فيزيک )3(

بخش 2 از ابتدای »برخی از تغيير آنتالپی های مهم« تا ابتدای »آنتروپی و تعيين جهت پيشرفت واکنش های شيمی )3(
15شيميايی«

آزمون )6(

94/12/14

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس 11 تا انتهای درس 16

زبان فارسی: درس 12 تا انتهای درس 18
15

15درس 4 و 5عربی )3(

15درس  9 تا انتهای درس12دين و زندگي )3(

15درس های 4 و 5زبان انگليسی )3(

20فصل 3 و فصل 4 تا ابتدای »پيوستگی«حسابان 

10فصل های 2 و 3جبر و احتمال

10فصل 2 از ابتدای »رابطه ی طولی در دايره« تا انتهای فصل و فصل 3هندسه )2(

20فصل 3فيزيک )3(

15بخش 2 از ابتدای »برخی از تغيير آنتالپی های مهم« تا انتهای بخش و بخش 3 تا ابتدای »آنتالپی انحالل«شيمی )3(

آزمون )7(

95/1/27

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس 17 تا انتهای درس 19
زبان فارسی: درس 19 تا انتهای درس 21 

15

15درس های 5 و 6عربی )3(

15درس 10 تا انتهای درس14دين و زندگي )3(

15درس  6زبان انگليسی )3(

20فصل 4حسابان 

10فصل 4 تا ابتدای »احتمال غيرهم شانس در فضاهای گسسته«جبر و احتمال

10فصل 3 از ابتدای »دوران« تا انتهای فصل و فصل 4 تا ابتدای »خط ها و صفحه های موازی«هندسه )2(
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تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

ادامه آزمون )7(

95/1/27

20فصل 4فيزيک )3(

15بخش 3 تا ابتدای »غلظت و ديگر روش های بيان آن«شيمی )3(

آزمون )8(

95/2/17

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: کل کتاب

زبان فارسی: کل کتاب
15

15کل کتابعربی )3(

15کل کتابدين و زندگي )3(

15کل کتابزبان انگليسی )3(

20کل کتابحسابان 

10کل کتابجبر و احتمال

10کل کتابهندسه )2( 

25کل کتابفيزيک )3(

15کل کتابشيمی )3(

) بی تجر م  علو ( ن  ستا بیر د م  سو
تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/8

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس 1 تا انتهای درس3

زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس3
15

15درس 1عربی )3(

15درس های 1 و 2دين و زندگي )3(

15تمرين های دوره ای )1( زبان انگليسی )3(

15فصل 1رياضی )3(

20فصل ها ی 1و2 زيست شناسی و آزمايشگاه )2(

20فصل 1 تا ابتدای »انرژی پتانسيل الکتريکی« فيزيک )3(

15فرمول نويسی ترکيب های يونی و کوواالنسی و بخش 1 تا ابتدای »استوکيومتری واکنش«شيمی )3(

10فصل های 1و2زمين شناسی

آزمون )2(

94/8/29

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 5
زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 5 

15

15درس های 1 و 2عربی )3(

15درس 1 تا انتهای درس 3دين و زندگي )3(

15درس 1 زبان انگليسی )3(

15فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »تابع«رياضی )3(

20فصل 1 تا انتهای فصل 3زيست شناسی و آزمايشگاه )2(

20فصل 1 فيزيک )3(

15بخش 1 تا ابتدای » واکنش دهنده ی محدودکننده و واکنش دهنده ی اضافی«شيمی )3(

10فصل  1 تا انتهای فصل 3زمين شناسی

10فصل های 1 تا 3آمار و مدل سازی

آزمون )3(

94/9/27

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس های6 و7

زبان فارسی: درس 6 تا انتهای درس 8 
15

15درس 3عربی )3(
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تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

ادامه آزمون )3(

94/9/27

15درس  4 تا انتهای درس 6دين و زندگي )3(

15درس 2زبان انگليسی )3(

15فصل 2 از ابتدای » تابع« تا انتهای فصل ؛ رياضی2: فصل های 2 و 3رياضی )3( 

20فصل های 4و5زيست شناسی و آزمايشگاه )2(

20فصل 2 تا ابتدای »نيروی محرکه الکتريکی  و مدارها«فيزيک )3(

15بخش 1 از ابتدای » واکنش دهنده  ی محدودکننده و واکنش دهنده ی اضافی « تا انتهای بخششيمی )3(

آزمون )4(

94/11/2

)مرور نيمسال اول(

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 10
زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 11 

15

15درس 1 تا انتهای درس 3عربی )3(

15درس 1 تا انتهای درس 8دين و زندگي )3(

15درس 1 تا انتهای درس 3زبان انگليسی )3(

15فصل های 1و2 فصل 3 تا ابتدای »حد تابع های ساده مثلثاتی«رياضی )3(

20فصل 1 تا انتهای فصل 6زيست شناسی و آزمايشگاه )2(

20فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »به هم بستن متوالی مقاومت ها«فيزيک )3(

15بخش 1 و بخش 2 تا ابتدای »برخی از تغيير آنتالپی های مهم«شيمی )3(

10فصل 1 تا انتهای فصل 4زمين شناسی

10فصل های 1 تا 5آمار و مدل سازی

آزمون )5(

94/11/23

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس 11 تا انتهای درس 13
زبان فارسی: درس 12 تا انتهای درس 15 

15

15درس 4عربی )3(

15درس  های 9و10دين و زندگي )3(

15درس 4 زبان انگليسی )3(

15فصل 3 تا ابتدای »تعميم حد«رياضی )3(

20فصل7زيست شناسی و آزمايشگاه )2(

20فصل 2 از ابتدای »به هم بستن متوالی مقاومت ها« تا انتهای فصلفيزيک )3(

بخش 2 از ابتدای »برخی از تغيير آنتالپی های مهم« تا ابتدای »آنتروپی و تعيين جهت پيشرفت واکنش های شيمی )3(
15شيميايی«

آزمون )6(

94/12/14

ادبيات و زبان فارسی )3(
ادبيات فارسی: درس 11 تا انتهای درس 16
زبان فارسی: درس 12 تا انتهای درس 18 

15

15درس 4 و 5عربی )3(

15درس 9 تا انتهای درس 12دين و زندگي )3(

15درس های 4 و 5 زبان انگليسی )3(

15فصل 3 تا ابتدای »پيوستگی«رياضی )3(

20فصل های 7 و 8زيست شناسی و آزمايشگاه )2(

20فصل 3 تا ابتدای»ميدان مغناطيسی ناشی از يک حلقه دايره ای حامل جريان«فيزيک )3(

15بخش 2 از ابتدای »برخی از تغيير آنتالپی های مهم« تا انتهای بخش و بخش 3 تا ابتدای »آنتالپی انحالل«شيمی )3(

10فصل 6آمار و مدل سازی

10فصل ها ی 5و6زمين شناسی
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تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )7(

95/1/27

ادبيات فارسی: درس 17 تا انتهای درس 19ادبيات و زبان فارسی )3(
15زبان فارسی: درس 19 تا انتهای درس 21 

15درس های 5 و 6عربی )3(

15درس  10 تا انتهای درس 14دين و زندگي )3(

15درس  6زبان انگليسی )3(

15فصل 3رياضی )3(

20فصل های 9و10زيست شناسی و آزمايشگاه )2(

20فصل 3 فيزيک )3(

15بخش 3 تا ابتدای »غلظت و ديگر روش های بيان آن«شيمی )3(

10فصل های7و8زمين شناسی

آزمون )8(

95/2/17

ادبيات فارسی: کل کتابادبيات و زبان فارسی )3(
15زبان فارسی: کل کتاب

15کل کتابعربی )3(

15کل کتابدين و زندگي )3(

15کل کتابزبان انگليسی )3(

15کل کتابرياضی )3(

20کل کتابزيست شناسی و آزمايشگاه )2(

25کل کتابفيزيک )3(

15کل کتابشيمی )3(

10کل کتابزمين شناسی

10کل کتابآمار و مدل سازی

) نی نسا ا م  علو ( ن  ستا بیر د م  سو
تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/15

ادبيات و زبان فارسی )3(
زبان فارسی 3: درس 1 تا انتهای درس 7 

ادبيات فارسی 3: درس 1 تا انتهای درس 8
12

15درس 1 تا انتهای درس 3عربی )3(

15درس  1 تا انتهای درس 3دين و زندگي )3(

15تمرين های دوره ای )1( و درس 1زبان انگليسی )3(

ادبيات اختصاصی
تاريخ ادبيات 2: درس 1 تا انتهای درس 9

آرايه های ادبی: درس 1 تا انتهای درس 11
18

10فصل 1 تا ابتدای »قاعده ی رسم نمودار تابع خطی«رياضی )3(

15درس  1 تا انتهاي درس 4جغرافيا )2(

15درس  1 تا انتهاي درس 6تاريخ ايران و جهان )2(

15درس 1 تا انتهاي درس 4جامعه شناسی )2(

15فصل 1روان شناسی

منطق: درس های 1 تا 3منطق و فلسفه
15فلسفه: »فلسفه چيست « )1( و )2(
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تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد امتحانشماره و تاریخ آزمون

آزمون )2(

94/11/2

)مرور نيمسال اول(

زبان فارسی 3: درس 1 تا انتهای درس 14 ادبيات و زبان فارسی )3(
12ادبيات فارسی 3: درس 1 تا انتهای درس 12

15درس 1 تا انتهای درس 8عربی )3(

15درس 1 تا انتهای درس 8دين و زندگي )3(

15درس  1 تا انتهای درس 3زبان انگليسی )3(

ادبيات اختصاصی
تاريخ ادبيات 2: درس 1 تا انتهای درس 13
آرايه های ادبی: درس 1 تا انتهای درس 14

18

فصل 1، از ابتدای »قاعده ی رسم نمودار تابع خطی« تا انتهای فصل و فصل 2 تا ابتدای »مجموع و رياضی )3(
10حاصل ضرب ريشه ها« 

15درس های 1 تا 12 ) با تأکيد بر درس های 6 تا 12(جغرافيا )2(

15درس های 1 تا 13) با تأکيد بر درس های 7 تا 13(تاريخ ايران و جهان )2(

15درس های 1 تا 8) با تأکيد بر درس های 5 تا 8(جامعه شناسی )2(

15فصل های 1و2 ) با تأکيد بر فصل 2(روان شناسی

منطق و فلسفه
منطق: درس های 1 تا 6

فلسفه: از ابتدای کتاب تا ابتدای »شهيد راه حکمت«
15

آزمون )3(

94/12/14

ادبيات و زبان فارسی )3(
زبان فارسی 3: درس 15 تا انتهای درس 20 

ادبيات فارسی 3: درس 13 تا انتهای درس 20
12

15درس 9 تا انتهای درس 13عربی )3(

15درس 9 تا انتهای درس 12دين و زندگي )3(

15درس های 4و5زبان انگليسی )3(

تاريخ ادبيات 2: درس 14 تا انتهای درس 18ادبيات اختصاصی
18آرايه های ادبی: درس 15 تا انتهای درس 19

10فصل 2 از ابتدای »مجموع و حاصل ضرب ريشه ها« تا انتهای فصلرياضی )3(

15درس  9 تاانتهای درس12جغرافيا )2(

15درس  14 تا انتهاي درس20تاريخ ايران و جهان )2(

15درس  9 تا انتهاي درس 12جامعه شناسی )2(

15فصل 3روان شناسی

منطق: درس های 7 تا 10منطق و فلسفه
15فلسفه: از ابتدای کتاب تا ابتدای »علت های چهارگانه«

آزمون )4(

95/2/17

ادبيات و زبان فارسی )3(
زبان فارسی 3: کل کتاب

ادبيات فارسی 3: کل کتاب
12

15کل کتابعربی )3(

15کل کتاب دين و زندگي )3(

15کل کتابزبان انگليسی )3(

ادبيات اختصاصی
تاريخ ادبيات 2: کل کتاب
آرايه های ادبی: کل کتاب

18

15کل کتابرياضی )3(

15کل کتابجغرافيا )2(

15کل کتابتاريخ ايران و جهان )2(

15کل کتابجامعه شناسی )2(

20کل کتابروان شناسی

25کل کتابمنطق و فلسفه
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آزمون ه��ای تیزهوشان)س��مپاد و 
مدارس برتر(

 م��ا در جامعه ای زندگی می  کنيم که برای رس��يدن 
به پيش��رفت های همه جانبه در زمينه های اجتماعی، 
اقتصادی و علمی به ش��خصيت های رش��د يافته نياز 
داري��م. چنين ش��خصيت هايی بايد تربيت ش��وند، در 
گذش��ته تصور می ش��د هوش، يک توانايی غير قابل 
تغيي��ر و آم��وزش در آن تاثي��ر چندان��ی ن��دارد ولی 
پژوهش ه��ا نش��ان می دهند همه ی ک��ودکان وقتی 
به دنيا می آين��د دارای توانايی ه��ای بالقوه خدادادی 
هستند که با توجه به عوامل گوناگون و وضعيت های 
مختلف خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی رشد می يابند. 
دانش آموزان تيزهوش، به طور کامال مش��خص نياز 
به برنامه های آموزشی متفاوت از برنامه های معمولی 
دارن��د. بنابراين بايد به تناس��ب و فراخور توان ذهنی 
و اس��تعدادهای دانش آموزان تيزه��وش، تغييراتی در 
محت��وای برنامه های آموزش��ی آن ها، ب��ه نحوی که 
سبب شکوفايی و پرورش استعدادهايشان شود ايجاد 

کرد.
 توج��ه و برنام��ه ريزی برای دانش آموزان س��رآمد و 
تيزهوش امر مهمی اس��ت ک��ه بی توجهی به آنها به 
مثابه از دس��ت دادن نخبگان جامع��ه در حيطه های 
مختلف خواهد بود. لذا در اين راستا موسسه  مبتکران 
عالوه بر آزمون های  دوره های، آزمون هايی با سطح 
علمی باالتر ب��رای دانش آم��وزان عالقمند ورود به 
مدارس برتر که از اس��تعدادهای ويژ ه ای برخوردارند، 
ارائه می دهد. بررس��ی ها نشان می دهد در سال های 
اخي��ر دانش آموزانی ک��ه در آزمون های تيزهوش��ان 
ش��رکت کرده و نمرات و تراز خوب کس��ب می کنند، 
شانس قبولی بيشتری در آزمون های سمپاد داشته اند. 
آزمون ه��ای تيزهوش��ان مانند آزمون ه��ای دوره ای 
دارای گزارش ه��ای مديريتی، دبير، دبير پيش��رفته و 

کارنامه مشاوره می باشد.

آزمون های
تیزهوشان
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) تر  بر رس  ا مد و   د  سمپا  ( یي  ا بتد ا م  ر چها یه ی  پا
تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/15

15درس 1 تا انتهای درس 3فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 4هديه های آسمان

15فصل های 1و2رياضی

15درس 1 تا انتهای درس 3علوم

آزمون )2(

94/10/25

15درس 1 تا انتهای درس 7فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 9هديه های آسمان

15فصل های 1و2و3و فصل 4 تا ابتدای اندازه گيری زمانرياضی

15درس 1 تا انتهای درس 5علوم

آزمون )3(

94/12/7

15درس 1 تا انتهای درس 12فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 13هديه های آسمان

15فصل 1 تا انتهای فصل 5رياضی

15درس1 تا انتهای درس 7علوم

آزمون )4(

95/2/10

15کل کتابفارسی

10کل کتابهديه های آسمان

15کل کتابرياضی

15کل کتابعلوم

* برنامه بودجه بندی آزمون های تيزهوشان پنجم ابتدايی متعاقبا اعالم خواهد شد.

 ) تر بر رس  ا مد و  د  سمپا ( یی  ا بتد ا ششم  یه ی  پا
تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/15

15درس 1 تا انتهای درس 3فارسی )خوانداری و نوشتاری(

درس 1 تا انتهای درس 3هديه های آسمان
10

درس های 1 و 2قرآن

20فصل 1رياضی

15درس 1 تا انتهای درس 3علوم

آزمون )2(

94/9/6

15درس 1 تا انتهای درس 5فارسی )خوانداری و نوشتاری(

درس 1 تا انتهای درس 5هديه های آسمان
10

درس 1 تا انتهای درس 4قرآن

20فصل های 1 و  2رياضی

15درس 1 تا انتهای درس 4علوم

آزمون )3(

94/10/25

)مرور نيمسال اول(

15درس 1 تا انتهای درس 7فارسی )خوانداری و نوشتاری(

درس 1 تا انتهای درس 7هديه های آسمان
10

درس 1 تا انتهای درس 6قرآن

20فصل های 1، 2، 3 و فصل 4 تا ابتدای »نمايش اعداد تقريبی روی محور«رياضی

15درس 1 تا انتهای درس 5علوم

10درس 1 تا انتهای درس 10مطالعات اجتماعی
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) تر بر رس  ا مد و  د  سمپا ( هفتم  یه ی  پا
تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/8/15

15درس 1 تا انتهای درس 3فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 3پيام های آسمان

20فصل های 1و2 رياضی

20فصل  1 تا انتهای فصل 3علوم

آزمون )2(

94/9/6

15درس  1 تا انتهای درس 5فارسی

10درس  1 تا انتهای درس 5پيام های آسمان

20فصل 1 تا انتهای فصل 3 وفصل 4 تا ابتداي »هم نهشتي اشکال هندسي« رياضی

20فصل 1 تا انتهاي فصل 5علوم

آزمون )3(

94/10/25

15درس 1 تا انتهای درس 7فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 7پيام های آسمان

20فصل1 تا انتهای فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای »ب.م.م«رياضی

20فصل 1 تا انتهاي فصل 7علوم

آزمون )4(

94/12/7

15درس 1 تا انتهای درس 11فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 10پيام های آسمان

20فصل 1 تا انتهاي فصل 6رياضی

20فصل 1 تا انتهای فصل 10علوم

آزمون )5(
95/1/20

15درس  1 تا انتهای درس 13فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 13پيام های آسمان

تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون )4(

94/12/7

15درس 1 تا انتهای درس 11فارسی )خوانداری و نوشتاری(

درس 1 تا انتهای درس 12هديه های آسمان
10

درس 1 تا انتهای درس 9قرآن

20فصل 1 تا انتهای فصل 5رياضی

15درس 1 تا انتهای درس 8علوم

آزمون )5(

95/1/20

15درس 1 تا انتهای درس 15فارسی )خوانداری و نوشتاری(

درس 1 تا انتهای درس 14هديه های آسمان
10

درس 1 تا انتهای درس 10قرآن

20فصل 1 تا انتهای فصل 6رياضی

15درس 1 تا انتهای درس 11علوم

آزمون )6(

95/2/10

15کل کتابفارسی )خوانداری و نوشتاری(

کل کتابهديه های آسمان
10

کل کتابقرآن

25کل کتابرياضی

20کل کتابعلوم

10کل کتابمطالعات اجتماعی
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تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1( 

94/8/15

10درس 1 تا انتهای درس 3فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 3پیام های آسمان

15فصل های 1 و 2ریاضی

15فصل هاي 1 و 2علوم

آزمون )2(

94/9/6

10درس 1 تا انتهای درس 5فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 5پیام های آسمان

15فصل 1 تا انتهاي فصل 4ریاضی

15فصل 1 تا انتهاي فصل 4علوم

آزمون )3(
94/10/25

 )مرور نيمسال اول(

15درس 1 تا انتهای درس 7فارسی

15درس 1 تا انتهای درس 7پیام های آسمان

20فصل 1 تا انتهای فصل 5ریاضی

20فصل 1 تا انتهاي فصل 8علوم

آزمون )4( 

94/12/7

10درس 1 تا انتهای درس 11فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 10پیام های آسمان

15فصل 1 تا انتهای فصل 6 و فصل 7 تا ابتدای»جذر تقريبی«ریاضی

15فصل 1 تا انتهاي فصل 11علوم

آزمون )5( 

95/1/20

10درس 1 تا انتهای درس 13فارسی

10درس 1 تا انتهای درس 13پیام های آسمان

15فصل 1 تا انتهاي فصل 8ریاضی

15فصل 1 تا انتهاي فصل 14علوم

آزمون  )6(

95/2/10

15کل کتابفارسی

15کل کتابپیام های آسمان

20کل کتابریاضی

20کل کتابعلوم

) تر بر رس  ا مد و  د  سمپا ( هشتم  یه ي  پا

تعداد پرسشمحتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

ادامه آزمون )5(
95/1/20

20فصل 1 تا انتهای فصل 7 و فصل 8 تا ابتدای»بردار انتقال«رياضی

20فصل 1 تا انتهاي فصل 13علوم

آزمون )6(

95/2/10

15کل کتابفارسی

10کل کتابپيام های آسمان

20کل کتابرياضی

20کل کتابعلوم

* برنامه بودجه بندی آزمون های تيزهوشان نهم متعاقبا اعالم خواهد شد.
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ارزش��يابی مستمر بخش��ی از روند آموزش می باش��د. در اين ارزشيابی، آزمون های 
تش��ريحی نقش موثر و پر رنگی دارد که موجب تعميق مفاهيم آموزش��ی می گردد. 
تجربه ی مدارس موفق نيز نش��ان می دهد که جهت موفقيت در آموزش، تفهيم با 
آزمون های تشريحی آغاز می شود و با آزمون های عينی کامل می گردد. همچنين 
س��اختار آموزش��ی در کش��ور ما نيز به ضرورت تحول در نظام آموزش��ی پی برده و 
تغييرات��ی در اين نظام را آغاز نموده اس��ت. تاثير 25 درصدی نتايج امتحانات نهايی 
س��ال سوم دبيرس��تان در کنکور سراس��ری نمونه ای از اين تغييرات است. از سوی 
ديگر، رويکرد مس��ئولين کشور در حذف کنکور سراس��ری، ضرورت تحول در نظام 

ارزشيابی مدارس را بيش از پيش مشخص نموده است.
با توجه به موارد فوق، موسس��ه مبتکران، اقدام به برگزاری آزمون های تش��ريحی 
در سراس��ر کش��ور به صورت هماهنگ و مکانيزه نموده است. اين موسسه با برنامه 
ريزی دقيق و هماهنگی با تيم آموزش��ی و اجرايی توانمند، توانس��ته است معضالت 
آزمون های تش��ريحی از قبيل طراحی س��واالت، تصحيح و اعالم نتيجه را برطرف 
کند. از جمله موفقيت های طرح می توان به برگزاری آزمون های تشريحی پيشرفت 

تحصيلی، پايان ترم و آزمون های ورودی مدارس برتر کشور اشاره کرد.

مزایای آزمون های تشریحی موسسه ی مبتكران
1- تصحيح مکانيزه آزمون های تشريحی برای نخستين بار در کشور

2- اعالم نتيجه 24 ساعت پس از اتمام آزمون
3- اعالم نتيجه آزمون به صورت اينترنتی در کنار ارائه گزارش های چاپی

4- امکان درخواس��ت تجديد نظر آنالين به همراه مش��اهده ی اصل برگه دانش آموز 
و کليد تصحيح

5- ارائه انواع گزارش های تحليلی فردی، مش��اور، دبير و مديريت با قابليت مش��اهده 

بر روی سايت
6- ثبت رکوردهای متعدد تصحيح از جمله 25000 سوال رياضی در 5 ساعت

7- تصحيح دقيق با متوسط خطای کمتر از 0/4 درصد در هر آزمون

گزارش ها و تحلیل آزمون
طبيعتا اگر زحمت برگزاری آزمون های تش��ريحی را به عهده می گيريد در صورتی 
که بازخورد مناسبی به افراد مختلف ارائه نشود، چرخه ارزشيابی کامل نخواهد بود، در 
نتيجه ارائه ی گزارش های مختلف به قطب های مختلف آموزش در مدرسه )دانش 
آموز، دبير، مش��اور و مدير( می تواند ارزش اين س��رمايه گذاری را باالتر برده و اين 

فرآيند را مفيد و جريان يادگيری را عميق کند.

1- گ�زارش دانش آم�وز: در اين گزارش دانش آموز خ��ود را در جامعه آماری 
بزرگتری از ش��رکت کنندگان می بيند و مقايس��ه می کند، در نتيجه درک بهتری از 
وضعيت خود کس��ب می کند. تحليل هر درس و س��وال اين قابليت را به وجود می 

آورد که دانش آموز نقاط ضعف و قوت خود را شناسايی کند.
2- گزارش دبير: مش��خص ش��دن وضعيت دانش آموز در کالس، مدرسه و کل 
می تواند راهنمايی برای نوع برخورد دبير با دانش آموزان باش��د. در تحليل سوال به 
س��وال اين قابليت وجود دارد که دبيران پی به نقاط قوت و ضعف آموزش��ی دانش 

آموزان ببرند و برای آن يک برنامه ريزی ويژه کنند.
3- گزارش مدیر و مش�اور: در اين گزارش نيز فرآيند کلی در کالس، مدرس��ه 
و تمام��ی مدارس ارائه می ش��ود که ش��اخصی برای وضعي��ت تحصيلی و موفقيت 
تحصيلی هر کدام از عناصر ياد ش��ده می باش��د و دورنمای کل��ی را به نظر مدير و 

مشاور مدرسه می رساند.

نمره آزمون/زمانمحتوای پایه هشتم محتوای پایه هفتممحتوای پایه ششممحتوای پایه چهارمنام آزمونروزشماره و تاریخ 

آزمون 1

رياضی94/09/14

فصل ه��ای 1 ،2 و 3 ت��ا ابتدای 
ضرب«  حاص��ل  »محاس��به ی 
فصل ه��ای 1 ،2 و 3 ت��ا ابتدای 

»محاسبه ی حاصل ضرب«

و   2 و   1 فصل ه��ای 
ابتدای»حل  فصل 3 ت��ا 
زی(« لگوس��ا ا ( مسئله

فصل 1 تا انتهای 
فصل 4

فصل 1 تا ابتدای 
فصل 5

20 نمره 

فصل 1 تا انتهای فصل 1 تا انتهای فصل 4درس 1 تا انتهای درس 3علوم94/09/14
فصل 5

فصل 1 تا ابتدای 
فصل 5

هشتم و  هفتم  ششم،  م، ر چها

آزمون های
تشــریحی

برنامه آزمون های تشریحی
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بی تجر م  و د

یاضی ر م  و د

بی تجر م  سو

نمره آزمون/زمانمحتوای آزمونمواد آزمونتاریخروزشماره و تاریخ 

 آزمون )1( 
آمادگی پايان ترم 1

فصل 1 تا انتهای فصل 3رياضی 94/09/142شنبه

20نمره-90 دقيقه

درس 1 تا انتهای درس 3زيست شناسی94/09/14يک شنبه

فصل 1 تا انتهای فصل 3فيزيک 94/09/142دوشنبه 

بخش 1 و2شيمی 94/09/142سه شنبه

فصل 1 و 2هندسه 94/09/141چهارشنبه

نمره آزمون/زمانمحتوای آزمونمواد آزمونتاریخروزشماره و تاریخ 

 آزمون )2( 
آمادگی پايان ترم 2

فصل 4 تا انتهای فصل 6رياضی 95/2/62شنبه

20نمره-90 دقيقه

درس 4 تا انتهای درس 7زيست شناسی95/2/6يک شنبه

بخش 3 و4شيمی 95/2/62دوشنبه 

فصل 4 و 5 فيزيک 95/2/62سه شنبه 

فصل 3 و 4هندسه 95/2/61چهارشنبه

نمره آزمون/زمانمحتوای آزمونمواد آزمونتاریخروزشماره و تاریخ 

 آزمون )1( 
آمادگی پايان ترم 1

فصل 1 تا انتهای فصل 3رياضی 94/09/142شنبه

20نمره-90 دقيقه
فصل 1 تا انتهای فصل 3فيزيک 94/09/142يک شنبه

بخش 1 و2شيمی 94/09/142دوشنبه 

فصل 1 و 2 هندسه 94/09/141سه شنبه

نمره آزمون/زمانمحتوای آزمونمواد آزمونتاریخروزشماره و تاریخ 

 آزمون )2( 
آمادگی پايان ترم 2

فصل 4 تا انتهای فصل 6رياضی 95/2/62شنبه

20نمره-90 دقيقه
بخش 3 و4شيمی 95/2/62يک شنبه

فصل 4 و 5 فيزيک 95/2/62دوشنبه 

فصل 3 و 4هندسه 95/2/61سه شنبه

نمره آزمون/زمانمحتوای آزمونمواد آزمونتاریخروزشماره و تاریخ 

 آزمون )1( 
آمادگی پايان ترم 1

فصل 1 و 2رياضی 94/09/143شنبه

20نمره-90 دقيقه
از ابتدای کتاب تا صفحه 53 )ابتدای حالت استاندارد(شيمی 94/09/143يک شنبه

فصل 1 تا انتهای فصل 4زيست شناسی 94/09/14دوشنبه 

فصل 1و فصل 2 تا ابتدای صفحه 63 )افت پتانسيل در مقاومت(فيزيک 94/09/143سه شنبه

* برنامه بودجه بندی آزمون های تشريحی پنجم و نهم متعاقبا اعالم خواهد شد.

نمره آزمون/زمانمحتوای پایه هشتم محتوای پایه هفتممحتوای پایه ششممحتوای پایه چهارمنام آزمونروزشماره و تاریخ 

آزمون 2

فصل 1 تا انتهای فصل 6رياضی95/2/6
انته��ای  ت��ا   1 فص��ل 
فص��ل 6 و فص��ل 7 ت��ا 
ابتدای»عددهای صحيح«

کل کتابکل کتاب
20 نمره

درس 1 تا انتهای درس 1 تا انتهای درس 10علوم95/2/6
کل کتابکل کتابدرس 11
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یاضی ر م  سو
نمره آزمون/زمانمحتوای آزمونمواد آزمونتاریخروزشماره و تاریخ 

 آزمون )1( 
آمادگی پايان ترم 1

از ابتدای کتاب تا سر تابع متناوب )صفحه 98(حسابان94/09/14شنبه

20نمره-90 دقيقه

از ابتدای کتاب تا صفحه 53 )ابتدای حالت استاندارد(شيمی 94/09/143يک شنبه

فصل 1 و فصل 2 تا اابتدای زاويه بين دو وتر ص 68هندسه 94/09/142دوشنبه 

فصل 1و فصل 2 تا ابتدای صفحه 81 )ابتدای خازن(فيزيک 94/09/143سه شنبه

فصل 1 تا انتهای فصل 5ادبيات94/09/14چهارشنبه

درس 1 تا انتهای درس 11زبان فارسی94/09/14يک شنبه

فصل 1 و فصل 2 تا سر موضوع رابطهجبر و احتمال94/09/14دوشنبه

درس 1 تا انتهای درس 7دين و زندگی94/09/14سه شنبه

درس 1 تا انتهای درس 3زبان انگليسی94/09/14چهارشنبه

درس 1 تا انتهای درس 3عربی94/09/14شنبه

نمره آزمون/زمانمحتوای آزمونمواد آزمونتاریخروزشماره و تاریخ 

 آزمون )2( 
آمادگی پايان ترم 2

کل کتابدين وزندگی95/2/6دو شنبه 

20نمره-90 دقيقه

کل کتابعربی95/2/6سه شنبه 

کل کتابزبان انگليسی95/2/6چهارشنبه

کل کتابحسابان95/2/6شنبه

کل کتابهندسه 95/2/62يک شنبه

کل کتابشيمی 95/2/63دو شنبه 

کل کتابفيزيک 95/2/63سه شنبه 

کل کتابادبيات95/2/6چهارشنبه

کل کتابزبان فارسی95/2/6شنبه

کل کتابجبر و احتمال95/2/6يک شنبه

 ادامه آزمون )1( 
آمادگی پايان ترم 1

فصل 1 تا انتهای فصل 5ادبيات94/09/14چهارشنبه

20نمره-90 دقيقه

درس 1 تا انتهای درس 11زبان فارسی94/09/14يک شنبه

فصل 1 تا انتهای فصل 4زمين شناسی94/09/14دوشنبه

درس 1 تا انتهای درس 7دين و زندگی94/09/14سه شنبه

درس 1 تا انتهای درس 3زبان انگليسی94/09/14چهارشنبه

درس 1 تا انتهای درس 3عربی94/09/14شنبه

نمره آزمون/زمانمحتوای آزمونمواد آزمونتاریخروزشماره و تاریخ 

 آزمون )2( 
آمادگی پايان ترم 2

کل کتابدين وزندگی95/2/6دوشنبه 

20نمره-90 دقيقه

کل کتابعربی95/2/6سه شنبه 

کل کتابزبان انگليسی95/2/6چهارشنبه

کل کتاب رياضی 95/2/63شنبه

کل کتاب زيست شناسی 95/2/6يک شنبه

کل کتاب شيمی 95/2/63دوشنبه 

کل کتاب فيزيک 95/2/63سه شنبه 

کل کتاب ادبيات95/2/6چهارشنبه

کل کتاب زبان فارسی95/2/6شنبه

کل کتاب زمين شناسی95/2/6يک شنبه
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ارزش��يابی »فرآيندی اس��ت از جمع آوری اطالعات، مس��تندات و مدارک برای قضاوت 
کردن در خصوص ميزان يادگيری يک دانش آموز در يک موضوع مش��خص«. در اين 
تعريف چند عبارت و واژه اهميت دارد. اول آن که ارزش��يابی يک فرآيند اس��ت؛ بنابراين 
نمی تواند در انتهای مس��ير آموزش باش��د. دوم، مستند سازی اس��ت؛ يعنی الزم است 
ارزياب، مدارک و مستندات خود را در اين فرآيند به گونه ای جمع آوری کند که واحدی را 
معنادار کند. واژه مهم سوم، قضاوت است که خطير بودن اين فرآيند را گوشزد می کند. 
ل��ذا معلم در نقش قاضی بايد تمام تالش و هم��ت خود را به کار برد تا با قضاوت خود 

تأثيری مثبت بر فراگيران بگذارد.

ارزشیابی توصیفی - کیفی
در سال های اخير شاهد يک تحول اساسی و بنيادين در آموزش و پرورش بوده ايم. يکی 
از مهم ترين محورهای اين تحول تغيير در نظام ارزشيابی بوده است. در حال حاضر در 
دوره اول ابتدايی )س��ه سال آغازين تحصيل( امتحان های سنتی و مرسوم جای خود را 
به ارزش��يابی توصيفی- کيفی داده اس��ت. در اين روش، معيار قضاوت کّمی و نمره ای 
نيست. آموزگاران محترم بايد در فرآيند ياددهی، يادگيری مستندات مورد نياز خود را به 
مرور جمع آوری کنند و براس��اس معيارها و مالک های ارزشيابی هر درسی شواهد خود 
را گردآوری کنند تا بتوانند به صورت کيفی وضعيت يادگيری و آموخته های يک نوآموز 

را داوری کنند.
در نهايت گزارش خود را در قالب کيفی با عبارت های »خيلی خوب، خوب، قابل قبول و 
نياز به تالش« برای هر يک از معيارها بيان کرده، برداشت کلی خود را از روند يادگيری، 

پيشرفت، قابليت ها، توانايی ها، کاستی ها و ساير موارد به صورت توصيفی انشا کنند.

بسته ارزشیابی توصیفی
با توجه به نياز ايجاد ش��ده برای معلمان و مدارس در معرض آش��نايی و همس��ويی با 
نظام جديد از ارزش��يابی در دوره اول ابتدايی، انتش��ارات مبتک��ران قصد دارد با طراحی 
بس��ته ارزش��يابی توصيفی که ش��امل کتاب و آزمون های تشريحی اس��ت، در راستای 
فرهنگ س��ازی و کمک به معلمان در گردآوری و سازماندهی اطالعات مورد نياز اقدام 

نمايد.
از آنجا که ارزشيابی جزيی از فرآيند ياددهی – يادگيری است و بايد در راستای آموزش 
حرک��ت کرده و با ارائ��ه بازخورد به چرخه بهبود آن کمک کن��د، در کنار اين آزمون ها 
کتاب های کار و تمرين که زير نظر متخصصان و مؤلفان برجسته و و در راستای اهداف 

برنامه های درسی توليد شده است، ارائه می گردد.

محتوای بسته 

1( مجموعه کتاب های دانش آموزان
اين مجموعه ش��امل س��ه کتاب به تفکيک  برای 
درس های رياضی، علوم و فارسی است. هر کتاب 
شامل تعدادی فعاليت و تمرين آموزشی است که 
در سه سطح »ياد بگير، بهتر ياد بگير و بيش تر ياد 
بگير«به غنی سازی يادگيری دانش آموزان کمک 

می کند.

2( کتاب راهنمای معلم
برای مدارسی که از اين بسته استفاده می کند، به 

تعداد آموزگاران محترم هر پايه تحصيلی، کتاب راهنمای معلم که ش��امل توصيه های 
آموزش��ی و پيش��نهادهايی برای ارزش��يابی اس��ت تقديم می گردد. در اين کتاب، پاسخ 
تشريحی پرسش های خاص و ويژه که نياز به توضيح و تبيين دارد نيز درج شده است.

3( آزمون های توصیفی
برای هر پايه ی تحصيلی س��ه آزمون پيش بينی ش��ده است. هر آزمون شامل 3 بخش 
به تفکيک درس های رياضی، علوم و فارس��ی است. با توجه به اين که برگزاری آزمون 
تش��ريحی هر درسی 50 دقيقه زمان نياز دارد، به جهت همراهی با معلمان محترم يک 
هفته برای برگزاری آن ها فرصت تعيين ش��ده است. بنابراين آموزگار محترم متناسب با 
برنامه ه��ای آن هفته می تواند در برگزاری بهتر و با کيفيت آزمون ها برنامه ريزی خواهد 

کرد.

4( گزارش ها
پس از برگزاری آزمون ها در هفته های تعيين ش��ده پاس��خنامه ها جمع آوری می ش��ود. 
انتش��ارات مبتکران با استفاده از نرم افزار رايانه ای و همچنين با کمک گرفتن از معلمان 
اوراق را تصحيح کرده و نتايج را در قالب گزارش هايی برای مديران مدرسه و به تفکيک 

پايه های دانش آموزان ارائه خواهد کرد.
کارنامه دانش آموز ش��امل معيارهای توصيفی هر درسی و وضعيت کيفی دانش آموز در 
ه��ر يک از معيارها می باش��د. هم چنين با توجه به عملک��رد آن دانش آموز بازخوردها و 

راهنمايی های مناسبی در جهت رفع نواقص يا تقويت نقاط مثبت ارائه می شود.

آزمون های
توصــیفی
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بستان د ل  و ا
محتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/9/14

درس 1 تا انتهای درس 4فارسی )خوانداری و نوشتاری(

بخش 1 تا انتهای بخش 8رياضی

درس 1 تا انتهای درس 4علوم

آزمون )2(

94/12/7

درس 5 تا انتهای درس 15فارسی)خوانداری و نوشتاری(

بخش 9 تا انتهای بخش 19رياضی

درس 5 تا انتهای درس 10علوم

آزمون )3(

95/2/6

درس 1 تا انتهای درس 21فارسی )خوانداری و نوشتاری(

بخش 1 تا انتهای بخش 23رياضی

درس 1 تا انتهای درس 14علوم

بستان د م  و د
محتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/9/14

درس 1 تا انتهای درس 5فارسی

فصل های 1 و 2 رياضی

درس 1 تا انتهای درس 4علوم

آزمون )2(

94/12/7

درس 6 تا انتهای درس 12فارسی

فصل 3 تا انتهای فصل 5رياضی

درس 5 تا انتهای درس 10علوم

آزمون )3(

95/2/6

درس 1 تا انتهای درس 16فارسی

فصل 1 تا انتهای فصل 7رياضی

درس 1 تا انتهای درس 14علوم

بستان د م  سو
محتواي آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون )1(

94/9/14

درس 1 تا انتهای درس 5فارسی

فصل های 1 و 2رياضی

درس 1 تا انتهای درس 5علوم

آزمون )2(

94/12/7

درس 6 تا انتهای درس 11فارسی

فصل 3 تا انتهای فصل 5رياضی

درس 6 تا انتهای درس 10علوم

آزمون )3(

95/2/6

درس 1 تا انتهای درس 16فارسی

فصل 1 تا انتهای فصل 7 رياضی

درس 1 تا انتهای درس 14علوم

برنامه آزمون های توصیف��ی
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برگزاری مس��ابقات دروس مختلف در اغلب کشور  های جهان رايج و متداول است 
. اين مسابقات در درس رياضی که مهارت  های سطح باالی فکری را می  سنجد از 
اهميت بيش��تری برخوردار است و دانش  آموزان تيز  هوش و نخبه، به شرکت در اين 

مسابقات آموزشی عالقه وافری نشان می  دهند .
مبتکران به همت و تالش کميته علمی و مديران مدارس کش��ور توانسته است« 5 
دوره المپياد رياضی نوجوانان ايران »را در سطح ملی در گروه سنی نوجوانان برگزار 

نموده و دانش  آموزان توانمند و نخبه رياضی را به جامعه معرفی کند.
از ويژگی  های مهم اين المپياد، طراحی پرسش  ها با استانداردهای بين المللی است 
و ت��الش می  کند بر مبنای دانش موضوعی درس رياضی، پرس��ش های مفهومی 
و عميق غير کليش��ه  ای را طراحی کند تا مه��ارت و توانايی رياضی و درک عميق 

دانش  آموزان بهتر سنجيده شود.
در آن ک��ه در س��ال تحصيل��ی 90-1389 برگ��زار ش��د، بي��ش از 17000 نفر از 
دانش    آموزان ممتاز و سرآمد رياضی در مدارس برتر کشور در اولين دوره اين المپياد 
به رقابت پرداختند و منتخبين کش��وری و اس��تانی و مدال  آوران آن در مراسمی در 
مجتمع فرهنگی تالش تهران در 26 خرداد 90 مورد تقدير و تش��ويق قرار گرفتند. 
از آن جا که اين المپياد برای اولين بار در س��طح س��ؤاالت کيفی باال و گروه س��نی 
نوجوانان در ايران برگزار می  ش��د مورد اس��تقبال مدارس، دبي��ران و خانواده  ها قرار 

گرفت.
در دومين دوره آن نيز بيش از 15000 نفر از دانش آموزان کوش��ا و علمی و خالق 
در عرصه رياضی در آن شرکت کرده و مدال آوران و برگزيدگان کشوری و استانی 
آن در روز پنجم تيرماه 1391 در مرکز همايش  های بين المللی نيايش تهران جوايز 
خ��ود را دريافت کردند. المپياد دوم از س��طح س��ؤاالت مفهوم��ی و خالقيت محور 

بااليی برخوردار بود و توانست دانش  آموزان توانمند رياضی را محک بزند.
و س��ومين دوره آن با حضور بيش از 374 واحد آموزش��ی و مدارس برتر کش��ور و 
13000 داوطلب برگزار ش��د و مراسم اختتاميه و اهداء جوايز برگزيدگان آن در روز 
11 تيرماه 1392 در سالن اجتماعات خانه معلم منطقه 3 تهران برگزار گرديد . اين 

دوره از المپياد مدارس برتر اس��تعدادهای درخشان، غيردولتی، نمونه دولتی فراوانی 
را به حضور گسترده   دانش  آموزانشان ترغيب کرد.

چهارمين دوره آن نيز با  ش��رکت بيش از 25000 دانش آموز عالقمند و کوش��ا در 
س��طح کش��ور برگزار گرديد و برگزيدگان کشوری، اس��تانی و مدال-آوران آن  در 
مراس��می در روز پنج  ش��نبه 29 خرداد 1393 در س��الن خليج فارس شهرک غرب 

تهران مورد تقدير و تشويق قرار گرفتند.
پنجمين دوره المپياد با حضور بيش از 25000 داوطلب کوش��ا و مس��تعد در درس 
رياضی در س��طح کش��ور برگزار گرديد اين دانش  آموزان از 970 واحد آموزش��ی در 
سراسر کشور شرکت کردند و برگزيدگان کشوری، استانی و مدال  آوران، خانواده  ها و 
مديران موفق هم  در روز سه  شنبه 26 خرداد 1394 در سالن همايش هتل المپيک 

تهران مورد تقدير قرار گرفتند.
 توفي��ق تيم  ه��ای اعزام��ی از اي��ران در مس��ابقات جهان��ی رياضی ک��ه اغلب از 
دانش  آموزان برتر کش��وری پنچ دوره المپياد رياضی نوجوانان ايران اس��ت، موجب 
رونق اين مس��ابقات و عالقه  مندی دانش  آموزان زيادی به ش��رکت در المپياد ملی 
رياضی ش��ده است، اين امر نوعی رقابت علمی بس��يار سازنده را بين دانش  آموزان 
ما رايج کرده و دس��تاوردهای بسيار ارزشمندی در تقويت بنيه علمی و ايجاد روحيه 

دانشوری به همراه داشته، روحيه  ای که نويد بخش آينده  ای روشن است.  
م��ا در خانواده مبتکران به خود می  باليم که توانس��ته ايم گامی هر چند کوچک در 

راستای با  لندگی ميهن عزيزمان ايران برداريم.
اکن��ون المپياد رياضی نوجوانان ايران به ي��ک رخ داد عظيم علمی و تاثير گذار در 
س��طح کشور تبديل ش��ده و دانش  آموزان زيادی برای ش��رکت در آن از آغاز سال 

تحصيلی خود را آماده می  کنند.
شش��مين دوره المپياد رياضی نوجوانان ايران  نيز در س��ال تحصيلی 95-1394 در 

پايه  های ششم، هفتم، هشتم و نهم برگزار می  گردد.
 مرحل��ه اول روز جمع��ه 94/11/30 در مدارس و مرحله دوم روز جمعه 95/2/3 در 

مراکز استان  ها برگزار خواهد شد.

المپیاد ریاضــی 
نوجوانان ایران
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ثبت  نام تا 15 بهمن 94 در مدارس و دفاتر نمايندگی های 
مبتکران در سراسر کشور انجام خواهد شد.

آيي��ن   نام��ه برگ��زاری »شش��مين دوره المپي��اد رياضی 
نوجوانان ايران »که ش��امل ش��رايط ثبت  نام و چگونگی 
برگ��زاری آزمون و نح��وه توزيع مدال  ها و جوايز اس��ت، 

در«سالنامه المپياد 5« به چاپ خواهد رسيد.

نمونه کارنامه المپیاد
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برنامة آزمون های مبتکران 
در سـال تحصـیلی 95- 94
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9 4 /  7 /  1 آزمون تشخيصی0

9 4 /  8 /  8111111111

9 4 /  8 /1 5111111111

9 4 /  8 /  2 9222222

9 4 /  9 /  62222

9 4 /  9 /  1 آزمون تشريحی4111

9 4 /  9 /  2 7222333333

9 4 / 1 0 / 2 5223333

9 4 /  1 1 /  2333444424242

9 4 / 1 1 / 2 3555555

9 4 /  1 1 /  3 01111

9 4 /  1 2 /  7222334444

9 4 / 1 2 /  1 4444666636363

9 5 /  1 /  2 05555

9 5 /  1 /  2 7555777777

9 5 /  2 /  32222

9 5 /  2 / آزمون تشريحی6333 

9 5 /  2 /  1 04466664

9 5 /  2 /  1 766688884848

9 5 /  3 /  2 15

9 5 /  3 /  2 86

9 5 /  4 /  2 599

9 5 /  5 /  1 21010
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