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برنامهآزمونهایمبتکرانسالتحصیلی98-99
نهم                                                                          پیشرفت تحصیلی

تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتوای آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون 1

98/8/10

115ستایش و درس 1فارسی

420فصل 1ریاضی

320فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »دادو ستد الکترون و پیوند یونی«علوم

115درس 1مطالعات اجتماعی

210درس 1عربی

310درس 1زبان انگلیسی

3درس های 1 و 2پیام های آسمان
15

2درس های 1 و 2آموزش قرآن

آزمون 2

98/9/1

115درس های 1 و 2فارسی

220فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »قدر مطلق و محاسبه تقریبی«ریاضی

220فصل 1 تا انتهای فصل 3علوم

215درس  1 تا انتهای درس 3مطالعات اجتماعی

210درس های 1 و 2عربی

310درس های 1 و 2زبان انگلیسی

1درس 1 تا انتهای درس 3پیام های آسمان
15

1درس 1 تا انتهای درس 3آموزش قرآن

آزمون 3

98/9/29

315درس 2 تا انتهای درس 4فارسی

220فصل 2 و فصل 3 تا ابتدای »هم نهشتی مثلث«ریاضی

علوم
فصل 2 از ابتدای »داد و ستد الکترون و پیوند یونی« تا انتهای فصل و 

فصل های 3، 4 و فصل 5 تا ابتدای »وزن«
320

315درس 2 تا انتهای درس 6مطالعات اجتماعی

210درس های 2 و 3عربی

210درس 2 و درس 3 )مکالمه و واژگان(زبان انگلیسی

1درس های 3 و 4پیام های آسمان
15

1درس های 3 و 4آموزش قرآن

آزمون 4

98/11/4

)مرور نیم سال اول(

115درس 1 تا انتهای درس 6فارسی

320فصل 1 تا انتهای فصل 3 و فصل 4 تا ابتدای »نماد علمی«ریاضی

220فصل 1 تا انتهای فصل 6علوم

415درس 1 تا انتهای درس 10مطالعات اجتماعی

210درس 1 تا انتهای درس 4عربی

210درس  1 تا انتهای درس 3زبان انگلیسی

1درس 1 تا انتهای درس 5پیام های آسمان
15

1درس 1 تا انتهای درس 5آموزش قرآن
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تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتوای آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون 5

98/11/25

315درس های 7 و 8فارسی

420فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای »نابرابری ها«ریاضی

420فصل های 7 و 8علوم

315درس 11 تا انتهای درس 13مطالعات اجتماعی

210درس 5عربی

310درس 4زبان انگلیسی

2درس های 6 و 7پیام های آسمان
15

2درس های 6 و 7آموزش قرآن

آزمون 6

98/12/16

215درس 1 تا انتهای درس 10فارسی

220فصل 1 تا انتهای فصل 5 و فصل 6 تا ابتدای »دستگاه معادله خطی«ریاضی

420فصل 1 تا انتهای فصل 10علوم

315درس 1 تا انتهای درس 16مطالعات اجتماعی

210درس 1 تا انتهای درس 6عربی

210درس 1 تا انتهای درس 4 و درس 5 )مکالمه و واژگان(زبان انگلیسی

2درس 1 تا انتهای درس 8پیام های آسمان
15

1درس 1 تا انتهای درس 8آموزش قرآن

آزمون 7

99/1/29

415درس 9 تا انتهای درس 13فارسی

ریاضی
فصل  5 از ابتدای »نابرابری ها« تا انتهای فصل و فصل 6 و فصل 7 تا 

ابتدای »تقسیم چندجمله ای ها«
320

320فصل 9 تا انتهای فصل 12 و فصل 13 تا ابتدای »نرم تنان«علوم

415درس 13 تا انتهای درس 20مطالعات اجتماعی

410درس 6 تا انتهای درس 8عربی

210درس  5   زبان انگلیسی

3درس 8 تا انتهای درس 11پیام های آسمان
15

2درس 8 تا انتهای درس 10آموزش قرآن

آزمون 8

99/2/19

415کل کتابفارسی

320کل کتابریاضی

420کل کتابعلوم

415کل کتابمطالعات اجتماعی

410کل کتابعربی

410کل کتابزبان انگلیسی

3کل کتابپیام های آسمان
15

1کل کتابآموزش قرآن
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درس و
اجزای بسته

  هفته آموزشی

علومریاضیفارسی

کاربرگ
درس آزمون  )آموزش، کار 

و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون  )آموزش، کار و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون  )آموزش، کار و تمرین(

فصل 1 تا ابتدای »طبقه بندی عنصرها«معرفی مجموعهدرس 1اول

فصل 1 از ابتدای »طبقه بندی عنصرها« تا انتهای فصلمجموعه های برابر و نمایش مجموعه هادرس 2دوم

فصل 2 تا ابتدای »داد و ستد الکترون و پیوند یونی«اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه هادرس 3سوم

فصل 2 از ابتدای »داد و ستد الکترون و پیوند یونی« تا انتهای فصلمجموعه ها و احتمالدرس 4چهارم

فصل 3عددهای گویامرور درس های 1 تا 4پنجم

فصل 4 تا ابتدای »تندی لحظه ای«عددهای حقیقیدرس 6ششم

فصل 4 از ابتدای »تندی لحظه ای« تا انتهای فصلقدر مطلق و محاسبه تقریبیدرس 7هفتم

فصل 5 تا ابتدای »وزن«استدالل، آشنایی با اثبات هندسهدرس 8هشتم

فصل 5 از ابتدای »وزن« تا انتهای فصلهم نهشتی مثلث ها- حل مسئله در هندسهمرور درس های 6 تا 8نهم

فصل 6شکل های متشابهدرس 9دهم

فصل 7 تا ابتدای »کاربرد فسیل ها«توان صحیحدرس 10یازدهم

فصل 7 از ابتدای »کاربرد فسیل ها« تا انتهای فصلنماد علمی، ریشه گیریدرس 11دوازدهم

فصل 8 تا ابتدای »فشار در مایع ها«جمع و تفریق رادیکال هادرس 12سیزدهم

فصل 8 از ابتدای »فشار در مایع ها« تا انتهای فصلعبارت های جبری و مفهوم اتحادمرور درس های 9 تا 12چهاردهم

فصل 9 تا ابتدای »قرقره ها«چند اتحاد دیگر- تجزیه و کاربردهادرس 13پانزدهم

فصل 9 از ابتدای »قرقره ها« تا انتهای فصلنابرابری ها و نامعادلهدرس 14شانزدهم

فصل 10 تا ابتدای »منظومه شمسی«معادله خط، شیب خط و عرض از مبدأدرس 16هفدهم

فصل 10 از ابتدای »منظومه شمسی« تا انتهای فصلدستگاه  معادله های خطیدرس 17هجدهم

فصل 11معرفی و ساده کردن عبارت گویامرور درس های 13 تا 17نوزدهم

فصل 12محاسبات عبارات گویابیستم

فصل 13 از ابتدای فصل تا ابتدای »نرم تنان«تقسیم چند  جمله ای هابیست و یکم

فصل 13 از ابتدای »نرم تنان« تا انتهای فصلحجم و مساحت کره- حجم هرم و مخروطبیست و دوم

فصل 14 تا ابتدای »پرندگان«سطح و حجمبیست و سوم

فصل 14 از ابتدای »پرندگان« تا انتهای فصلبیست و چهارم

فصل 15بیست و پنجم

درس و
اجزای بسته

  هفته آموزشی

مطالعات اجتماعیپیام های آسمانآموزش قرآن

کاربرگ
درس آزمون  )آموزش، کار 

و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون  )آموزش، کار و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون  )آموزش، کار و تمرین(

درس  1اول
درس اّول: تو را چگونه بشناسم )از ابتدای درس تا اّول صفات 

ثبوتی و سلبی(
گوی آبی زیبا

برنامه هفتگی
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درس 2دوم
درس اّول: تو را چگونه بشناسم )صفات ثبوتی و سلبی تا پایان 

درس(
حرکات زمین

چهره زمیندرس دّوم: در پناه ایماندرس 3سوم

آب فراوان، هوای پاکدرس سوم: راهنمایان راستیندرس 4چهارم

پراکندگی زیست بوم های جهاندرس چهارم: خورشید پنهاندرس 5پنجم

زیست بوم ها در خطرنددرس پنجم: رهبری در دوران غیبتدرس 6ششم

جمعیت جهاندرس ششم: وضو،غسل و تیّممدرس 7هفتم

جهان نابرابردرس هفتم: احکام نمازدرس 8هشتم

درس 9نهم
درس هشــتم: همدلی و همراهی )از ابتــدای درس تا اّول حدود و 

وظایف دوستی(
ایرانی متحد و یکپارچه

درس 10دهم
درس هشتم: همدلی و همراهی )حدود و وظایف دوستی تا پایان 

درس(
اوضــاع اجتماعی، اقتصادی، علمــی و فرهنگی ایران در 

عصر صفوی

تالش برای حفظ استقالل و اتحاد سیاسی  ایراندرس نهم: انقالب اسالمی ایراندرس 11یازدهم

در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجیدرس دهم: مسئولیت همگانیدوازدهم

انقالب مشروطیت؛ موانع و مشکالتدرس یازدهم: انفاق )از ابتدای درس تا اّول انفاق های مستحب(سیزدهم

ایران در دوران حکومت پهلویدرس یازدهم: انفاق )انفاق های مستحب تا پایان درس(چهاردهم

انقالب اسالمی ایراندرس دوازدهم: جهاد )از ابتدای درس تا اّول جهاد با سرکشان(پانزدهم

ایران در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمیدرس دوازهم: جهاد )جهاد با سرکشان تا پایان درس(شانزدهم

فرهنگهفدهم

هویتهجدهم

کارکردهای خانوادهنوزدهم

آرامش در خانوادهبیستم

نهاد حکومتبیست ویکم

حقوق و تکالیف شهروندیبیست ودوم

بهره وری چیست؟بیست وسوم

اقتصاد و بهره وریبیست وچهارم

درس و
اجزای بسته

  هفته آموزشی

زبان انگلیسیعربی

کاربرگ
درس آزمون  )آموزش، کار و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون  )آموزش، کار و تمرین(

ترجمه درس 1اول

Lesson 1 قواعد درس 1دوم

ترجمه درس 2سوم

قواعد درس 2چهارم

Lesson 2 ترجمه درس 3پنجم

قواعد درس 3ششم

برنامه هفتگی
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