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ر
تاریخآزمون

ریاضی هشتم

علوم هشتم

فارسی هشتم

نگارش هشتم

99/4/27

کل کتاب  /فصل  1تا پایان فصل 9

کل کتاب  /فصل  1تا پایان فصل 15

کل کتاب  /ستایش و درس  1تا پایان درس 17

کل کتاب  /ستایش و درس  1تا پایان درس 8

ریاضی هشتم

تاریخ آزمون

ریاضی نهم

علوم نهم

علوم هشتم
اجباری

اجباری

اختیاری

99/5/10

فصلهای 1و 2

فصل 1

فصل 9

99/5/24

فصلهای 3و 4

فصلهای 1و 2

فصل 10

شیمی:
فصل 2

99/6/7

فصلهای 5و 6

فصلهای 2و 3

فصل 14

شیمی:
فصل 3

فصل های  6و 7

99/6/21

فصلهای 7و 8

فصلهای 3و 4

فصل 15

زمینشناسی:
فصلهای  11و12

فصل 8

فصلهای 3و 4

99/7/4

فصل  1تا پایان فصل 9

فصل  1تا پایان فصل 4

فصلهای 9و  10و  14و 15

شیمی :فصلهای 1و 2و 3
زمینشناسی :فصلهای 11
و  12و 13

فصل  4تا پایان
فصل 8

فصل  1تا پایان فصل 5

فارسی هشتم

نگارش هشتم

فارسی نهم

اختیاری

اجباری

اجباری

اختیاری

ستایش
و درسهای  1و 2و 3

ستایش و درسهای 1و 2

ستایش
و درس 1

درسهای 3و 4

ستایش و درسهای
1و  2و 3
ستایش و درس 1
تا پایان درس 4

فیزیک

شیمی و زمینشناسی

زیستشناسی

شیمی:
فصل 1

فصل 4

فصل 1

فصل 5

فصلهای  1و 2

درسهای  4و  5و 6

فصلهای 1و 2و 3

درس 7
تا پایان
درس 10

درسهای 5و 6

درسهای  11و 12
و 13

درسهای 7و 8

درسهای 6و 7

ستایش و درس 1
تا پایان درس 17

ستایش و درس 1
تا پایان درس 8

ستایش و درس 1
تا پایان درس 8
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99/7/18

درس1

درس :1تو را
چگونه بشناسم؟

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
همه تنبيه خداوند دل است
(تا ابتدای حکایت)
هشتم :ستایش و درس :1پیش از
اینها (تا ابتدای حکایت)

99/8/2

درس2

درس :2در پناه
ایمان

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
همه تنبيه خداوند دل است و
ِ
عجايب ُصنع حق تعالي
درس:2
هشتم :ستایش و درس :1پیش
از اینها و درس :2خوب جهان را
ببین! صورتگر ماهر

نگارش

مطالعات
اجتماعی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک

نهم :فصل :4حرکت چیست
ستايش و درس :1با ذهني
(تا ابتدای سرعت متوسط)
درس :1زمین ،مهد
«نظاممند» و «پرورده»
هشتم :فصل :9الکتریسیته (تا
زیبای انسانها
بنویسیم (تا ابتدای
ابتدای اختالف پتانسیل الکتریکی)
فعالیتهای نگارشی)

شیمی

زیستشناسی و زمینشناسی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی (تا ابتدای طبقهبندی
عنصرها)
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای
(تا ابتدای پیامدهای حرکت ورقههای سنگکره)
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی (تا ابتدای بسپارهای
طبیعی و مصنوعی)
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای
هشتم :زمینشناسی :فصل :12سنگها

درس :1زمین،
ستايش و درس :1با ذهني
«نظاممند» و «پرورده» مهد زیبای انسانها
و درس :2حرکات
بنویسیم
زمین
(تا ابتدای درستنویسی)

نهم :فصل :4حرکت چیست
(تا ابتدای تندی لحظهای)
هشتم :فصل :9الکتریسیته (تا
ابتدای مقاومت الکتریکی)

99/8/16

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
همه تنبيه خداوند دل است تا
ستايش و درس :1با ذهني درس :1زمین ،مهد
درس :1تو را
درس :3مثل آيینه ،كار و شايستگي
زیبای انسانها تا
«نظاممند» و «پرورده»
درسهای چگونه بشناسم؟
(ابتدای حکایت)
پایان درس :3چهره
بنویسیم
 1و  2و درس :2در پناه
هشتم :ستایش و درس :1پیش
زمین
(تا ابتدای تصویرنویسی)
ایمان
از اینها تا درس :3ارمغان ایران
(ابتدای حکایت)

نهم :فصل :4حرکت چیست
(تا ابتدای شتاب متوسط)
هشتم :فصل :9الکتریسیته

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و فصل :2
تغییرهای شیمیایی در خدمت
زندگی (تا ابتدای فراوردههای
سوختن)

99/8/30

ستايش و درس :1
با ذهني «نظاممند»
درس :2حرکات
و «پرورده» بنویسیم
زمین تا پایان
و درس :2واژهها را
درس :4آب فراوان،
بشناسيم ،گزينش كنيم و
هوای پاک
به كار بگيريم (تا ابتدای
حکایتنگاری)

نهم :فصل :4حرکت چیست و
فصل :5نیرو (تا ابتدای وزن)
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
فصل :10مغناطیس (تا ابتدای
آهنربای الکتریکی)

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی و فصل :2رفتار اتمها
با یکدیگر (تا ابتدای داد و ستد
الکترون و پیوند یونی)
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و فصل:2
تغییرهای شیمیایی در خدمت
زندگی

درس3

درس:3
راهنمایان الهی

ِ
عجايب ُصنع حق
نهم :درس:2
تعالي تا پایان درس :4همنشین
هشتم :درس :2خوب جهان
را ببین! صورتگر ماهر تا پایان
درس :4سفر شکفتن

علوم تجربی مطابق
روند کتاب درسی

ریاضی

نهم :فصل ( 1درس :1معرفی
مجموعه تا درس :2مجموعههای
برابر و نمایش مجموعهها
(ابتدای کار در کالس صفحهی ))8
هشتم :فصل  :1عددهای صحیح
و گویا (تا پایان معرفی عددهای
گویا)

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی (تا ابتدای طبقهبندی
عنصرها)
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد

نهم :فصل ( 1درس :1معرفی
مجموعه تا پایان درس :3اجتماع،
اشتراک و تفاضلِ مجموعهها)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح
و گویا

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی و فصل :2رفتار اتمها با
نهم :فصل :1مجموعهها
نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و یکدیگر (تا ابتدای یونها در بدن ما)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح و
هشتم :فصل :1مخلوط و
فصل :7آثاری از گذشته زمین
گویا و فصل :2عددهای اول
جداسازی مواد و فصل:2
(تا ابتدای کاربرد فسیلها)
(تا ابتدای تعیین عددهای اول)
تغییرهای شیمیایی در خدمت
هشتم :زمینشناسی :فصل :13هوازدگی
زندگی (تا ابتدای فراوردههای
سوختن)

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
فصل :7آثاری از گذشته زمین
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
فصل :13هوازدگی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی و فصل :2رفتار اتمها
با یکدیگر
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و فصل:2
تغییرهای شیمیایی در خدمت
زندگی

نهم :فصل :1مجموعهها و
فصل :2عددهای حقیقی
(تا ابتدای قدرمطلق و محاسبه
تقریبی)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح و
گویا و فصل :2عددهای اول
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نهم :درس :3مثل آيینه ،كار
و شايستگي تا درس :6آداب
زندگانی (ابتدای مضارع التزامی)
هشتم :درس :3ارمغان ایران تا
درس :6راه نیکبختی
(ابتدای گفتوگو)

نگارش

مطالعات
اجتماعی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک

ستايش و درس :1با ذهني
نهم :فصل :4حرکت چیست و
«نظاممند» و «پرورده» درس :4آب فراوان،
فصل :5نیرو (تا ابتدای اصطکاک)
بنویسیم تا درس :3نوع هوای پاک تا پایان
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
درس :6زیست
زبان نوشته را انتخاب
فصل :10مغناطیس
كنيم (ابتدای فعالیتهای بومها در خطرند
(تا ابتدای تولید برق)
نگارشی)

شیمی

زیستشناسی و زمینشناسی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی و فصل :2رفتار اتمها
با یکدیگر (تا ابتدای یونها در
بدن ما)
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:2
تغییرهای شیمیایی در خدمت
زندگی

علوم تجربی مطابق
روند کتاب درسی

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
فصل :7آثاری از گذشته زمین
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران
(تا ابتدای آغازیان)
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
فصل :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :3به
دنبال محیطی بهتر برای زندگی
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:3
از درون اتم چه خبر

نهم :فصل :1مجموعهها و
فصل :2عددهای حقیقی
هشتم :فصل :1عددهای صحیح و
گویا تا پایان فصل :3چندضلعیها

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
فصل :7آثاری از گذشته زمین
در زندگی و فصل :2رفتار اتمها
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران
با یکدیگر
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
هشتم :فصل :1مخلوط و
فصل :13هوازدگی
جداسازی مواد تا پایان فصل:2
تغییرهای شیمیایی در خدمت زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی و فصل :5حس
و حرکت
زندگی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل:4
حرکت چیست
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:4
تنظیم عصبی

نهم :فصل :1مجموعهها تا پایان
فصل :3استدالل و اثبات در
هندسه
هشتم :فصل :1عددهای صحیح
و گویا تا فصل :4جبر و معادله
(ابتدای تجزیه عبارتهای
جبری)
نهم :فصل :1مجموعهها تا
فصل :4توان و ریشه (ابتدای
جمع و تفریق رادیکالها)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح
و گویا تا پایان فصل :4جبر و
معادله

99/9/14

درس4

درس :1تو را
چگونه بشناسم؟
تا پایان درس:3
راهنمایان الهی

99/9/28

درس5

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
ستايش و درس :1با ذهني
درس :1تو را همه تنبيه خداوند دل است تا پایان
«نظاممند» و «پرورده»
درس :6آداب زندگاني
چگونه بشناسم؟
بنویسیم تا درس :3نوع
تا پایان درس :4هشتم :ستایش و درس :1پیش
زبان نوشته را انتخاب
از اینها تا پایان درس :6راه
خورشید پنهان
كنيم (ابتدای مثلنویسی)
نیکبختی

99/11/10

درس1
تا پایان
درس5

نهم :فصل :1مواد و نقش
نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
نهم :فصل :4حرکت چیست،
درس :1زمین ،مهد
آنها در زندگی تا فصل :3به
ستايش و درس :1با ذهني
فصل :7آثاری از گذشته زمین
زیبای انسانها تا فصل :5نیرو و فصل :8فشار و آثار
نهم :ستایش و درس :1آفرينش
درس :1تو را
دنبال محیطی بهتر برای زندگی
«نظاممند» و «پرورده»
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران
آن (تا ابتدای فشار در مایعها)
پایان درس:10
چگونه بشناسم؟ همه تنبيه خداوند دل است تا پایان
(ابتدای چرخه کربن)
بنویسیم تا درس :4فضا
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
اوضاع اجتماعی،
درس :8همزيستي با مام ميهن
تا پایان درس:5
هشتم :فصل :1مخلوط و
و رنگ نوشته را تغیير
فصل :13هوازدگی
اقتصادی ،علمی و فصل :10مغناطیس  +فصل :14نور
رهبری در دوران هشتم :ستایش و درس :1پیش از
جداسازی مواد تا فصل :3از
دهيم (ابتدای فعالیتهای
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا پایان فصل:6
و ویژگیهای آن
فرهنگی ایران در
اینها تا پایان درس :8آزادگی
غیبت
درون اتم چه خبر
نگارشی)
تنظیم هورمونی
(تا ابتدای بازتاب نور)
عصر صفوی
(ابتدای ایزوتوپها)

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :6زمین
ساخت ورقهای
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:6
تنظیم هورمونی

99/11/24

درس6

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
درس :10اوضاع
فصل :7آثاری از گذشته زمین
نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
نهم :فصل :4حرکت چیست،
اجتماعی ،اقتصادی،
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران و
فصل :5نیرو و فصل :8فشار و آثار در زندگی تا فصل :3به دنبال
علمی و فرهنگی
درس :3نوع زبان نوشته
فصل :12دنیای گیاهان (تا ابتدای گیاهانی که آوند
محیطی بهتر برای زندگی
آن (تا ابتدای فشار در گازها)
ایران در عصر
را انتخاب كنيم و درس:4
ندارند)
(ابتدای ترکیبهای نفت خام)
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
صفوی تا پایان
فضا و رنگ نوشته را تغيير
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
هشتم :فصل :1مخلوط و
فصل :10مغناطیس  +فصل :14نور
درس :12در
دهيم
فصل :13هوازدگی
و ویژگیهای آن (تا ابتدای تصویر جداسازی تا فصل :3از درون اتم
جستوجوی
(تا ابتدای تصویرنویسی)
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا پایان
چه خبر (ابتدای یون چیست؟)
در آینه تخت)
پیشرفت و رهایی از
ت فناوری
فصل :7الفبای زیس 
سلطه خارجی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل:7
آثاری از گذشته زمین
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:7
الفبای زیست فناوری

درس :6وضو،
غسل و تیمم

نهم :درس :6آداب زندگاني تا
پایان درس :8همزيستي با ما ِم
ميهن
هشتم :درس :6راه نیکبختی تا
پایان درس :8آزادگی

درس :1زمین ،مهد
زیبای انسانها تا
پایان درس :9ایرانی
متحد و یکپارچه

نهم :فصل :4حرکت چیست و
فصل :5نیرو
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
فصل :10مغناطیس

ریاضی

نهم :فصل :1مجموعهها تا پایان
فصل :4توان و ریشه
هشتم :فصل :1عددهای صحیح
و گویا تا پایان فصل :5بردار و
مختصات
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درس :7احکام
نماز

فارسی

نگارش

مطالعات
اجتماعی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی

علوم تجربی مطابق
روند کتاب درسی

ریاضی

شیمی

زیستشناسی و زمینشناسی

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
نهم :فصل :4حرکت چیست،
ستايش و درس :1با ذهني
همه تنبيه خداوند دل است تا
«نظاممند» و «پرورده» درس :1زمین ،مهد فصل :5نیرو و فصل :8فشار و آثار
درس :9راز موفقیت
آن
بنویسیم تا درس :5نوشته زیبای انسانها تا
(ابتدای نوشتن)
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
پایان درس:14
را خوش ،آغاز كنيم؛ زيبا
هشتم :ستایش و درس :1پیش از
فصل :10مغناطیس  +فصل:14
ایران در دوران
به پايان ببريم و نيكو
اینها تا درس :9نوجوان باهوش،
نور و ویژگیهای آن و فصل:15
حکومت پهلوی
نامگذاري كنيم (ابتدای
آشپززاده وزیر ،گریه امیر
شکست نور (تا ابتدای عدسیها)
فعالیتهای نگارشی)
(ابتدای گفتوگو)

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :3به
دنبال محیطی بهتر برای زندگی
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:3
از درون اتم چه خبر

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
فصل :7آثاری از گذشته زمین
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران تا پایان
فصل :13جانوران بیمهره
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
فصل :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا پایان
فصل :8تولیدمثل در جانداران

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :8فشار
و آثار آن
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:8
تولیدمثل در جانداران

نهم :فصل :1مجموعهها تا فصل:5
عبارتهای جبری (ابتدای چند
اتحاد دیگر ،تجزیه و کاربردها)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح و
گویا تا پایان فصل :6مثلث

درس :3نوع زبان نوشته
را انتخاب كنيم تا درس:5
نوشته را خوش ،آغاز كنيم؛
زيبا به پايان ببريم و نيكو
نامگذاري كنيم
(ابتدای حکایتنگاری)

نهم :فصل :4حرکت چیست ،فصل:5
نیرو فصل :8فشار و آثار آن و فصل:9
ماشینها (تا ابتدای قرقرهها)
هشتم :فصل :9الکتریسیته و فصل:10
مغناطیس  +فصل :14نور و ویژگیهای
آن و فصل :15شکست نور

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :3به
دنبال محیطی بهتر برای زندگی
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:3
از درون اتم چه خبر

نهم :زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران
تا پایان فصل :13جانوران بیمهره
هشتم :زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا پایان
فصل :8تولیدمثل در جانداران

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل:10
نگاهی به فضا
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:10
مغناطیس

نهم :فصل :1مجموعهها تا
فصل :5عبارتهای جبری (ابتدای
نابرابریها و نامعادلهها)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح و
گویا تا فصل :7توان و جذر
(ابتدای جذر تقریبی)

درس :1زمین ،مهد نهم :فصل :4حرکت چیست ،فصل:5
ستايش و درس :1با ذهني
زیبای انسانها تا نیرو ،فصل :8فشار و آثار آن و فصل:9
«نظاممند» و «پرورده»
ماشینها تا (ابتدای چرخدندهها)
پایان درس:16
بنویسیم تا درس :6قالبي
ایران در دوران پس هشتم :فصل :9الکتریسیته و فصل:10
براي نوشتن ،برگزينيم
از پیروزی انقالب مغناطیس و فصل :14نور و ویژگیهای
(ابتدای مثلنویسی)
آن و فصل :15شکست نور
اسالمی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :3به
دنبال محیطی بهتر برای زندگی
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:3
از درون اتم چه خبر

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای ،فصل:7
آثاری از گذشته زمین و فصل :10نگاهی به فضا
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران تا پایان
فصل :15باهم زیستن
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
فصل :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا پایان
فصل :8تولید مثل در جانداران

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل:13
جانوران بیمهره
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:13
هوازدگی

نهم :فصل :1مجموعهها تا فصل:6
خط و معادلههای خطی (ابتدای
شیبخط و عرض از مبدأ)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح
و گویا تا فصل :8آمار و احتمال
(ابتدای احتمال یا اندازهگیری
شانس)

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای ،فصل:7
آثاری از گذشته زمین و فصل :10نگاهی به فضا
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران تا پایان
فصل :15باهم زیستن
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
فصل :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا پایان
فصل :8تولید مثل در جانداران

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا فصل :15با هم
زیستن (ابتدای رقابت)
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا فصل:15
شکست نور (ابتدای عدسیها)

نهم :فصل :1مجموعهها تا پایان
فصل :7عبارتهای گویا
هشتم :فصل :1عددهای صحیح
و گویا تا فصل :9دایره (ابتدای
زاویههای مرکزی)

فیزیک

99/12/8

درس7

99/12/22

درس :8همدلی و
درس8
همراهی

نهم :درس :8همزيستي با ما ِم
ميهن تا پایان درس :10آرشی
دیگر
هشتم :درس :8آزادگی تا پایان
درس :10قلم سحرآمیز ،دو نامه

1400/1/20

درس :1تو را
درس1
چگونه بشناسم؟
تا پایان
تا پایان درس:10
درس9
مسئولیت همگانی

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
همه تنبيه خداوند دل است تا پایان
درس :12پيامآور رحمت
هشتم :ستایش و درس :1پیش از
اینها تا درس :12شیر حق (ابتدای
حکایت)

1400/2/17

نهم :فصل :4حرکت چیست ،فصل :5نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
ستایش و درس :1با ذهنی
نهم :ستایش و درس :1آفرینش
در زندگی تا پایان فصل :3به
درس :1زمین ،مهد نیرو ،فصل :8فشار و آثار آن تا پایان
درس :1تو را
«نظاممند» و «پرورده»
همه تنبیه خداوند دل است تا پایان
درس1
دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل:9ماشینها
زیبای انسانها تا
چگونه بشناسم؟
بنویسیم تا پایان درس:7
درس :16آرزو
تا پایان
هشتم :فصل :1مخلوط و
پایان درس :21نهاد هشتم :فصل :9الکتریسیته ،فصل:10
تا پایان درس:11
وسعت و عمق نوشته را
هشتم :ستایش و درس :1پیش از
درس11
مغناطیس و فصل :14نور و ویژگیهای جداسازی مواد تا پایان فصل:3
حکومت
انفاق
بیشتر کنیم
اینها تا پایان درس :14یاد حسین (ع)
از درون اتم چه خبر
ن تا پایان فصل :15شکست نور
آ

درس :13نهضت
مشروطه تا پایان
درس :15انقالب
اسالمی ایران

آزمون جامع

1400/2/24

کل کتاب

کل کتاب

نهم :کل کتاب
هشتم :کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

نهم :فصلهای  4و  5و  8و 9
هشتم :فصلهای  9و + 10
فصلهای  14و 15

نهم :فصل 1تا پایان فصل3
هشتم :فصل 1تا پایان فصل3

نهم :فصلهای6و 7و فصل 10تا پایان فصل15
هشتم :فصل 4تا پایان فصل  + 8فصل11
تا پایان فصل13

نهم :کل کتاب
هشتم :کل کتاب

نهم :کل کتاب
هشتم :کل کتاب

