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واحدارتباطبامدارسونمایندگیها
021-61094801

برنامهآزمونهایمبتکرانسالتحصیلی98-99
هشتم                                                                         پیشرفت تحصیلی

تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتوای آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون 1

98/8/10

115ستایش و درس 1فارسی

315فصل 1ریاضی

215فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »فراورده های سوختن«علوم

210درس های 1 و 2مطالعات اجتماعی

28درس 1عربی

27درس 1زبان انگلیسی

3درس های 1 و 2پیام های آسمان
10

2درس های 1 و 2آموزش قرآن

آزمون 2

98/9/1

115درس های 1 و 2فارسی

215فصل های 1 و 2ریاضی

215فصل های 1 و 2 و فصل 3 تا ابتدای »ایزوتوپ ها«علوم

215درس  1 تا انتهای درس 4مطالعات اجتماعی

28درس های 1 و 2عربی

37درس های 1 و 2زبان انگلیسی

1درس 1 تا انتهای درس 3پیام های آسمان
10

1درس 1 تا انتهای درس 3آموزش قرآن

آزمون 3

98/9/29

315درس 2 تا انتهای درس 4فارسی

315فصل های 2 و 3ریاضی

علوم
ــای  ــا انتهـ ــوختن« تـ ــای سـ ــدای »فرآورده هـ ــل 2 از ابتـ فصـ

فصـــل و فصل هـــای 3 و 4
315

310درس 3 تا انتهای درس 7مطالعات اجتماعی

28درس های 2 و 3عربی

27درس های 2 و 3زبان انگلیسی

1درس های 3 و 4پیام های آسمان
10

1درس های 3 و 4آموزش قرآن

آزمون 4

98/11/4

)مرور نیم سال اول(

115درس 1 تا انتهای درس 6فارسی

315فصل  1 تا انتهای فصل 4 ریاضی

315فصل 1 تا انتهای فصل 6علوم

315درس 1 تا انتهای درس 10مطالعات اجتماعی

210درس 1 تا انتهای درس 4عربی

310درس  1 تا انتهای درس 4زبان انگلیسی

2درس 1 تا انتهای درس 6پیام های آسمان
15

1درس 1 تا انتهای درس 5آموزش قرآن



برنامهآزمونهایمبتکرانسالتحصیلی98-99
هشتم                                                                         پیشرفت تحصیلی

واحدارتباطبامدارسونمایندگیها
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تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتوای آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون 5

98/11/25

315درس های 7 و 8فارسی

215فصل 5 ریاضی

215فصل های 7 و 8علوم

310درس 11 تا انتهای درس 13مطالعات اجتماعی

28درس 5عربی

27درس 5زبان انگلیسی

2درس های 7 و 8پیام های آسمان
10

2درس های 6 و 7آموزش قرآن

آزمون 6

98/12/16

315درس 1 تا انتهای درس 11فارسی

315فصل   1  تا انتهای فصل 6ریاضی

علوم
فصل 1 تا انتهای فصل 9 و فصل 10 تا ابتدای »آهن ربای 

الکتریکی«
315

315درس 1 تا انتهای درس 16مطالعات اجتماعی

28درس 1 تا انتهای درس 6عربی

27درس 1 تا انتهای درس 6زبان انگلیسی

2درس 1 تا انتهای درس 10پیام های آسمان
10

1درس 1 تا انتهای درس 8آموزش قرآن

آزمون 7

99/1/29

315درس 9 تا انتهای درس 13فارسی

ریاضی
ــی  ــال و بررس ــدای »احتم ــا ابت ــل 8 ت ــای 6 و 7 و فص فصل  ه

حالت هــای ممکــن«
415

315فصل 9 تا انتهای فصل 12علوم

410درس 14 تا انتهای درس 20مطالعات اجتماعی

48درس 6 تا انتهای درس 8عربی

27درس های 6 و 7زبان انگلیسی

3درس 9 تا انتهای درس 13پیام های آسمان
10

2درس 8 تا انتهای درس 10آموزش قرآن

آزمون 8

99/2/19

415کل کتابفارسی

415کل کتابریاضی

515کل کتابعلوم

415کل کتابمطالعات اجتماعی

410کل کتابعربی

210کل کتابزبان انگلیسی

2کل کتابپیام های آسمان
15

2کل کتابآموزش قرآن
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021-61094801

درس و
اجزای بسته

هفته
آموزشی

مطالعات اجتماعیعربیزبان انگلیسیفارسی

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار 

و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرین(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، 

کار و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرین(

درس 1اول
Lesson 1

درس1: تعاون)1(ترجمه درس 1

درس2: تعاون)2(قواعد درس 1درس 2دوم

درس 3سوم
 Lesson 2

درس3: ساختار و تشکیالت دولتترجمه درس 2

درس4: وظایف دولتقواعد درس 2درس 4چهارم

درس5: آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنهاترجمه درس Review 1(Lessons 1&2(3مرور درس های 1 تا 4پنجم

درس 6ششم
Lesson 3

درس6: قّوه قضا ئیهقواعد درس 3

درس7: ارتباط و رسانهترجمه درس 4درس 7هفتم

 درس 8هشتم
Lesson 4

درس8: رسانه ها در زندگی ماقواعد درس 4

درس 9: ظهور اسالم در شبه جزیره عربستانترجمه درس 5مرور درس های6 تا 8نهم

درس10: از رحلت پیامبر تا قیام کربال)نینوا(قواعد درس 5)Review 2(Lessons 3&4درس 9دهم

درس 10یازدهم
Lesson 5

درس11: ورود اسالم به ایرانترجمه درس 6

ـ اسالمیقواعد درس 6درس 11دوازدهم درس12: عصر طالیی فرهنگ تمدن ایرانی 

درس 12سیزدهم
Lesson 6

درس13: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیانترجمه درس 7

درس14: میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقیقواعد درس 7مرور درس های 9 تا 12چهاردهم

درس 13پانزدهم
Lesson 7

درس15: حمله چنگیز و تیمور به ایرانترجمه درس 8

درس16: پیروزی فرهنگ بر شمشیرقواعد درس 8درس 14شانزدهم

درس17: ویژگی  های طبیعی آسیاترجمه درس Review 3(Lessons 5,6&7(9درس 16هفدهم

درس18: ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیاقواعد درس Review 4(Lessons 1-7(9درس 17هجدهم

درس19: ویژگی های منطقه جنوب  غربی آسیاترجمه درس 10مرور درس های 13 تا 17نوزدهم

درس20: ایران و منطقه جنوب غربی آسیاقواعد درس 10بیستم

درس21: ویژگی های طبیعی و انسانی اروپابیست و یکم

درس22: ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقابیست و دوم

درس 23: قاره آمریکابیست و سوم

درس 24: قاره استرالیا و اقیانوسیهبیست و چهارم



برنامهآزمونهایمبتکرانسالتحصیلی98-99
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درس و
اجزای بسته

هفته
آموزشی

علومریاضیآموزش قرآنپیام های آسمان

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، 

کار و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرین(

درس  1درس اول: آفرینش شگفت انگیزاول
یــادآوری عددهــای صحیــح، معرفی 

عددهای گویا
فصل 1

دوم
آمرزنده   گذشت:  و  عفو  دوم:  درس 

پرده پوش
فصل 2 تا ابتدای »فرآورده های سوختن«جمع و تفریق عددهای گویادرس 2

ضرب و تقسیم عددهای گویادرس 3درس دوم: عفو و گذشت: انسان های الهیسوم
فصل 2 از ابتدای »فرآورده های سوختن« تا انتهای 

فصل

فصل 3 تا ابتدای »ایزوتوپ ها«یادآوری اعداد اولدرس 4درس سوم: همه چیز در دست تو چهارم

فصل 3 از ابتدای »ایزوتوپ ها« تا انتهای فصلتعیین عددهای اول درس  5درس چهارم: پیوند جاودانپنجم

فصل 4  تا ابتد ای »نخاع«چندضلعی ها وتقارن، توازی و تعامددرس 6درس پنجم: روزی که اسالم کامل شدششم

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

فصل 5 تا ابتدای »دستگاه حرکتی«زاویه های داخلی و خارجیدرس 8درس هفتم: یک فرصت طالییهشتم

فصل 5 از ابتدای »دستگاه حرکتی« تا انتهای فصلساده کردن عبارت های جبریدرس 9درس هشتم: نشان ارزشمندی نهم

درس 10درس نهم: تدبیر زندگانیدهم
پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری و 

تجزیه عبارت های جبری
فصل 6

فصل 7معادلهدرس 11درس دهم: دو سرمایه ی گرانبهایازدهم

فصل 8جمع بردارهادرس 12درس یازدهم: آفت های زباندوازدهم

درس دوازدهم: ارزش کارسیزدهم
ضرب عــدد در بــردار- بردارهای واحد 

مختصات
فصل 9تا ابتدای »اختالف پتانسیل الکتریکی«

رابطه فیثاغورس، شکل های هم نهشتدرس سیزدهم: کلید گنج هاچهاردهم
فصل 9 از ابتدای »اختالف پتانســیل الکتریکی« تا 

انتهای فصل

فصل 10 تا ابتدای »آهن ربای الکتریکی«مثلث های هم نهشتدرس چهاردهم: ما مسلمانانپانزدهم

هم نهشتی مثلث قائم الزاویهدرس پانزدهم: حّق الّناسشانزدهم
فصل 10 از ابتدای »آهن ربای الکتریکی«  تا انتهای 

فصل

فصل 11توان و تقسیم اعداد توان دارهفدهم

فصل 12جذر تقریبیهجدهم

نوزدهم
نمایش اعــداد رادیکالــی روی محور، 

خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها
فصل 13

فصل 14 تا ابتد ای »تصویر در آینه  تخت«دسته بندی و میانگین داده هابیستم

احتمال و بررسی حالت های ممکنبیست و یکم
فصل 14 از ابتدای »تصویر در آینه  تخت« تا انتهای 

فصل

فصل 15تا ابتدای »عدسی ها«خط و دایرهبیست ودوم

فصل 15از ابتدای »عدسی ها« تا انتهای فصلزاویه های مرکزیبیست وسوم

زاویه های محاطیبیست وچهارم


