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برنامه آزمون های مبتکران سال تحصیلی 1399-1400
هفتم                                                                             آزمون تفکیکی

 واحد ارتباط با مدارس و نمایندگی ها
021 - 61094801

برنامۀ بودجه بندی آزمون های تفکیکی علوم هفتم

زمینزیستفیزیکشیمیشماره آزمون
تعداد 
پرسش

آزمون 1
99/8/9

فصل 3 تا ابتدای »گلوله های 
کروی، ...«

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای 
»طول و حجم«

فصل 11
فصل 5 تا ابتدای»اندوخته طبیعی و 

ظروف آشپزخانه«
15

آزمون 2
99/9/7

فصل 3 تا ابتدای »آیا اتم ها از 
ذره های ریزتری ساخته شده اند؟«

فصل 2 از ابتدای »طول و 
حجم« تا انتهای فصل

فصل 12 تا ابتدای »شاداب و 
سالمت«

فصل 5 از ابتدای »اندوخته طبیعی و 
ظروف آشپزخانه« تا انتهای فصل

15

آزمون 3
99/9/28

فصل 3 از ابتدای »گلوله های کروی، 
...« تا ابتدای »گفت و گو کنید« 

صفحه 23

فصل 8 تا ابتدای »مقدار 
کل انرژی ثابت می ماند«

فصل 12 از ابتدای »شاداب و 
سالمت« تا انتهای فصل

15فصل 6 تا ابتدای »دریاچه«

آزمون 4
99/11/3

15فصل های 5 و 6فصل های 11 و 12فصل های 1، 2 و 8فصل 3

آزمون 5
99/11/24

فصل 4 تا ابتدای »آزمایش کنید1«
فصل 9 تا ابتدای »انرژی 

موج های دریا«
فصل 13 تا ابتدای »گوارش 

نهایی غذا«
15فصل 6

آزمون 6
99/12/15

فصل 4 تا ابتدای »چه ماده ای به کار 
می برید؟«

فصل 9 از ابتدای »انرژی 
موج های دریا« تا انتهای 

فصل

فصل 13 از ابتدای »گوارش 
نهایی غذا« تا انتهای فصل

فصل 7 تا ابتدای »سفره زیرزمینی 
آزاد«

15

آزمون 7
1400/1/27

فصل 4 از ابتدای »آزمایش کنید 1« 
تا ابتدای »مواد هوشمند«

فصل 10 تا ابتدای 
»همرفت«

فصل 14
فصل 7 از ابتدای »سفره زیرزمینی 

آزاد تا انتهای فصل«
15

آزمون 8
1400/2/17

15کـــل کــتـاب

برنامۀ بودجه بندی آزمون های تفکیکی علوم هفتم )تیزهوشان(

زمینزیستفیزیکشیمیشماره آزمون
تعداد 
پرسش

آزمون 1
99/8/16

فصل 11فصل1 و فصل2 تا ابتدای »طول و حجم«فصل3 تا ابتدای »گلوله های کروی، ...«
فصل 5 تا ابتدای»اندوخته طبیعی و 

ظروف آشپزخانه«
20

آزمون 2
99/9/21

فصل3 تا ابتدای »حجم کمتر یا 
بیشتر؟«

فصل2 از ابتدای »طول و حجم« 
تا انتهای فصل و فصل 8 تا ابتدای 

»مقدار کل انرژی ثابت می ماند«
فصل12 

فصل 5 از ابتدای»اندوخته طبیعی و 
ظروف آشپزخانه« تا انتهای فصل و 

فصل6 تا ابتدای»آبشار«
20

آزمون 3
99/11/10

20فصل های 5 و 6فصل های 11 و 12فصل های 1، 2 و 8فصل3

آزمون 4
99/12/8

فصل4 تا ابتدای »چه ماده ای به کار 
می برید؟«

فصل13فصل9
فصل7 تا ابتدای»سفره زیرزمینی 

تحت فشار«
20

آزمون 5
1400/2/10

20کل کتاب



برنامه آزمون های مبتکران سال تحصیلی 1399-1400
هشتم                                                                             آزمون تفکیکی

 واحد ارتباط با مدارس و نمایندگی ها
021 - 61094801

برنامۀ بودجه بندی آزمون های تفکیکی علوم هشتم
شماره 
آزمون

زمینزیستفیزیکشیمی
تعداد 
پرسش

آزمون 1
99/8/9

فصل 1 تا ابتدای »مخلوط ها در زندگی« 
فصل 9 تا ابتدای »اختالف پتانسیل 

الکتریکی«
فصل 4

فصل 11 تا ابتدای 
»شناسایی کانی ها«

15

آزمون 2
99/9/7

فصل 1 
فصــل 9 از ابتدای »اختالف 

پتانســــیل الکتریکی« تا ابتدای 
»مقاومت الکتریکی«

فصل 5 تا ابتدای »دستگاه 
حرکتی«

فصل 11 از ابتدای »شناسایی 
کانی ها« تا انتهای فصل

15

آزمون 3
99/9/28

فصل 2 تا ابتدای »سوختن، روشی برای 
استفاده از انرژی شیمیایی مواد«

فصل 9 از ابتدای »مقاومت 
الکتریکی« تا انتهای فصل

فصل 5 از ابتدای »دستگاه 
حرکتی« تا انتهای فصل 

فصل 12 تا ابتدای
»سنگ های رسوبی«

15

آزمون 4
99/11/3

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »آزادشدن 
انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جانداران«

فصل های 9 و 10
فصل های 4 و 5 و فصل 6 تا 
ابتدای »تنظیم کلسیم خون«

فصل 11 و فصل 12 تا ابتدای 
»سنگ های دگرگونی«

15

آزمون 5
99/11/24

فصل 2 از ابتدای »آزاد شدن انرژی 
با تغییر شیمیایی در بدن جانداران« 

تا انتهای فصل

فصل 14 تا ابتدای »تصویر در آینه 
تخت« 

فصل 6 از ابتدای »تنظیم 
کلسیم خون« 
تا انتهای فصل

15فصل 12 

آزمون 6
99/12/15

فصل 3 تا ابتدای  »ایزوتوپ ها« 
 فصل 14 از ابتدای »تصویر در آینه 

تخت« تا انتهای فصل
فصل 7 تا ابتدای »ایجاد 
صفات جدید در جانداران«

فصل 13 تا ابتدای 
»فرسایش«

15

آزمون 7
1400/1/27

فصل 15 تا ابتدای »عدسی ها«فصل 3 تا ابتدای »یون چیست؟«
فصل 7 از ابتدای »ایجاد 

صفات جدید در جانداران« تا 
انتهای فصل 

فصل 13 از ابتدای 
»فرسایش« تا انتهای فصل

15

آزمون 8
1400/2/17

15کـــل کــتـاب

برنامۀ بودجه بندی آزمون های تفکیکی علوم هشتم )تیزهوشان(
شماره 
آزمون

زمینزیستفیزیکشیمی
تعداد 
پرسش

آزمون 1
99/8/16

فصل 1 تا ابتدای 
»مخلوط ها در زندگی«

فصل 9 تا ابتدای »القای بار  
الکتریکی«

فصل 4
فصل 11 تا ابتدای 

»کانی های نامهربان«
20

آزمون 2
99/9/21

فصل 1 از ابتدای »مخلوط ها در 
زندگی« تا انتهای فصل و فصل 2 
تا ابتدای »سوختن، روشی برای 
استفاده از انرژی شیمیایی مواد« 

فصــــــــل 9 از ابتدای 
»القای بار  الکتریکی« تا 

انتــــــهای فصل
فصل 5 

فصـــــــل 11 از ابتدای 
»کانی های نامهربان« تا 
انتهای فصل و فصل 12 تا 
ابتدای»سنگ های رسوبی«

20

آزمون 3
99/11/10

20فصل های 11 و 12فصل های 4، 5 و 6  فصل های 9 و 10فصل های 1 و 2

آزمون 4
99/12/8

فصل 3 تا ابتدای »ایزوتوپ ها«
فصل 14 تا ابتدای »آینه های 

کروی«
فصل 7 تا ابتدای »ایجاد صفات 

جدید در جانداران«
20فصل 13 تا ابتدای »فرسایش«

آزمون 5
1400/2/10

20کل کتاب



نهم                                                                                آزمون تفکیکی

 واحد ارتباط با مدارس و نمایندگی ها
021 - 61094801

برنامۀ بودجه بندی آزمون های تفکیکی علوم نهم
شماره 
آزمون

زمینزیستفیزیکشیمی
تعداد 
پرسش

آزمون 1
99/8/9

فصل 1 تا ابتدای »فکر کنید« 
صفحه 5

فصل 4 تا ابتدای 
»تندی لحظه ای«

فصل 11
فصل 6 تا ابتدای  »فرضیه گسترش 

بستر اقیانوس ها«
20

آزمون 2
99/9/7

فصل 1 تا ابتدای »طبقه بندی 
عنصرها«

فصل 4 از ابتدای » تندی 
لحظه ای « تا انتهای فصل

فصل 12 تا ابتدای »نهان دانگان«
فصل 6 از ابتدای »فرضیه گسترش 

بستر اقیانوس ها« تا انتهای فصل
20

آزمون 3
99/9/28

فصل 1از ابتدای »طبقه بندی 
عنصرها« تا انتهای فصل

فصل 5 تا ابتدای »وزن«
فصل 12 از ابتدای »نهان دانگان« تا 

انتهای فصل 
فصل 7 تا ابتدای
»کاربرد فسیل«

20

آزمون 4
99/11/3

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »داد و 
ستد الکترون و پیوند یونی«

فصل های 4 و 5 
فصل های 11 و 12 و فصل 13 تا 

ابتدای »نرم تنان«
20فصل های 6 و 7 

آزمون 5
99/11/24

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

الکترون ها و پیوند اشتراکی«

فصل 8 تا ابتدای »فشار 
در مایع ها«

فصل 13 از ابتدای »نرم تنان« تا 
انتهای فصل

فصل 10 تا ابتدای »صورت های 
فلکی«

20

آزمون 6
99/12/15

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

فصل 8 از ابتدای »فشار در 
مایع ها« تا انتهای فصل

فصل 10 از ابتدای »صورت های فلکی« فصل 14 تا ابتدای »پرندگان«
تا ابتدای »سیارات«

20

آزمون 7
1400/1/27

فصل 3 تا ابتدای »جداسازی 
اجزای تشکیل دهنده نفت خام«

فصل 9 تا ابتدای 
»قرقره ها«

فصل 14 از ابتدای»پرندگان« تا 
انتهای فصل

فصل 10 از ابتدای»سیارات« تا 
ابتدای »سیارک ها«

20

آزمون 8
1400/2/17

20کـــل کــتـاب

برنامۀ بودجه بندی آزمون های تفکیکی علوم نهم )تیزهوشان(
شماره 
آزمون

تعداد مباحث هشتمزمینزیستفیزیکشیمی
پرسش

آزمون 1
99/8/16

فصل 1 تا ابتدای  »فکر کنید« 
صفحه 5

فصل 4 تا ابتدای »تندی 
لحظه ای«

20------فصل 6فصل 11

آزمون 2
99/9/21

فصـــل 1 تا ابتدای » بسپارهای 
طبیعی و مصنوعی«

فصل 4 از ابتدای »تندی 
لحظه ای« و فصل 5 تا ابتدای 

»وزن«
فصل 12 

فصل7 تا ابتدای »کاربرد 
فسیل ها«

------20

آزمون 3
99/11/10

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای 
»یون ها در بدن«

فصل های 4 و 5
فصل های 11و 12 و فصل13 

تا ابتدای »نرم تنان«
فصل 6 و 7

فصل های 1 
تا 8

20

آزمون 4
99/12/8

فصل 2 از ابتدای »یون ها در 
بدن« تا انتهای فصل

فصل 8
فصل 13 از ابتدای 

»نرم تنان« تا انتهای فصل 
20------فصل 10 تا ابتدای »قمر«

آزمون 5
1400/2/10

20کـــل کــتـابکـــل کــتـاب

برنامه آزمون های مبتکران سال تحصیلی 1399-1400


