
شبیه ساز آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ویژه دوره اول متوسطه

شماره آزمون تاریخ آزمون

آزمون 1 99/08/16

آزمون 2 99/09/14

آزمون 3 99/11/10

آزمون 4 99/12/22

آزمون 5 1400/01/20

آزمون 6 1400/02/24



شبیه ساز آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ویژه دوره دوم متوسطه

شماره آزمون تاریخ آزمون

آزمون 1 99/08/16

آزمون 2 99/09/14

آزمون 3 99/11/10

آزمون 4 99/12/22

آزمون 5 1400/01/20

آزمون 6 1400/02/24



پایه هفتم  |  پیشرفت

ریاضیعلوم تجربیا نگلیسیمطالعات اجتماعیعربینگارشفارسیپیام های آسمانآموزش قرآنتاریخ آزمون

آزمون تشخیصی )جامع کل کتاب ششم(99/7/15
آزمون تشخیصی

)جامع کل کتاب ششم(
آزمون تشخیصی

)جامع کل کتاب ششم(

ستایشدرس های 1 و 2 درس های 1 و 2 99/7/29
Welcomeدرس های 1 و 2 درس 1ستایش و درس 1تا پایان درس 2

فصل 1فصل های 1 و 2 تا پایان درس 1

درس 3 درس های 1 و 2درس های 2 و 3درس های 3 و 4 درس های 3 و 4 درس های 3 و 4 99/8/28
فصل های 1 و 2فصل های 3 و 4درس 2تا پایان درس 5

درس 99/9/261
 تا پایان درس 5

درس 1
تا پایان درس 5

ستایش
درس 1 ستایش تا پایان درس 4 تا پایان درس 6

 تا پایان درس 3
درس 1 

 تا پایان درس 8
Welcome

 تا پایان درس 3
فصل 1

 تا پایان فصل 5

فصل 1 تا فصل 4 
)ابتدای شکل های 
مساوی )هم نهشت((

درس 6 درس های 6 و 99/11/217
درس 4 درس های 5 و 6درس های 7 و 8تا پایان درس 8

 تا پایان درس 6
درس 9

فصل های 4 و 5فصل های 6 و 7درس 4 تا پایان درس 11

درس 9 تا پایان درس درس های 8 و 99/12/199
درس های 7 و 8 )تا درس 9 تا پایان درس 1111

ابتدای درست نویسی(
درس 7 

تا پایان درس 9
درس 12

فصل های 6 و 7فصل های 8 و 9درس های 4 و 5 تا پایان درس 17

درس 1400/1/171
 تا پایان درس 10

درس 1 
تا پایان درس 12

ستایش
درس 1 ستایش تا پایان درس 8 تا پایان درس 13

 تا پایان درس 10
درس 1 

 تا پایان درس 19
Welcome

 تا پایان درس 7
فصل 1

 تا پایان فصل 11
فصل 1

 تا پایان فصل 8

آزمون جامع )کل کتاب(1400/2/21



ریاضیعلوم تجربیا نگلیسیمطالعات اجتماعیعربینگارشفارسیپیام های آسمانآموزش قرآنتاریخ آزمون

آزمون تشخیصی  )جامع کل کتاب هفتم(99/7/15

درس 1 درس 1ستایش و درس 1ستایش و درس 1 درس های 1 و 2 درس های 1 و 2 99/7/29
فصل 1 فصل های 1 و 2درس 1تا پایان درس 3

درس 2 درس های 3 و 4 درس های 3 و 4 99/8/28
درس 4 درس های 2 و 3درس های 2 و 3تا پایان درس 4

تا پایان درس 6
Review 1 + 2 فصل های 3 و 4درس

فصل های 2 و 3 
)تا ابتدای زاویه های 

داخلی(

99/9/26
درس 1

 تا پایان درس 5
درس 1

 تا پایان درس 6
ستایش 

درس 1ستایش تا پایان درس 4تا پایان درس 6
 تا پایان درس 4

درس 1
 تا پایان درس 9

درس 1
 تا پایان درس 3

فصل 1
تا پایان فصل 5

فصل 1 تا فصل 4
)ابتدای معادله(

درس 10درس های 5 و 6درس های 5 و 6درس های 7 و 8درس های 7 و 8درس های 6 و 99/11/217
 تا پایان درس 13

Review 2 + 4 فصل 6درس
فصل های 4 و 5 تا پایان فصل 8

درس 9 درس های 9 و 10درس های 8 و 99/12/199
تا پایان درس 11

درس های 7 و 8 )تا 
درس 14 درس های 6 و 7ابتدای درست نویسی(

فصل 9 درس 5تا پایان درس 17
فصل های 6 و 7تا پایان فصل 11

1400/1/17
درس 1

 تا پایان درس 10
درس 1

 تا پایان درس 12
ستایش

درس 1ستایش تا پایان درس 8تا پایان درس 13
تا پایان درس 8

درس 1
 تا پایان درس 19

درس 1
تا پایان درس 6

فصل 1
 تا پایان درس 12

فصل 1
 تا پایان فصل 8

آزمون جامع )کل کتاب(1400/2/21

پایه هشتم  |  پیشرفت



مطالعات عربینگارشفارسیپیام های آسمانآموزش قرآنتاریخ  آزمون
ریاضیعلوم تجربیا نگلیسیاجتماعی

آزمون تشخیصی)جامع کل کتاب هشتم(99/7/15

فصل 1 )تا ابتدای مجموعه ها و احتمال(فصل 1درس 1 درس های 1 و 2 درس 1ستایش و درس 1 درس های 1 و 2 درس های 1 و 2 99/7/29

درس 3 درس 2ستایش و درس 1درس های 2 و 3درس های 3 و 4 درس 3 99/8/14
فصل 1 )از ابتدای مجموعه ها و احتمال( تا فصل های 2 و 3درس 2تا پایان درس 5

فصل 2 )ابتدای قدرمطلق و محاسبهء تقریبی(

درس های 6 و 7درس 3درس های 2 و 3درس های 4 و 5 درس 5درس 99/8/284
درس 1 و 2 + 

Review 1
فصل 2 )از ابتدای قدرمطلق و محاسبه ء فصل 4 

تقریبی( تا فصل 3 )ابتدای هم نهشتی مثلث ها(

درس 99/9/261
 تا پایان درس 5

درس 1
 تا پایان درس 6

ستایش
درس 1ستایش تا پایان درس 4 تا پایان درس 6

 تا پایان درس 4
درس 1

 تا پایان درس 9
درس 1

 تا پایان درس 3
فصل 1

فصل 1 تا پایان فصل 3 تا پایان فصل 5

درس 10 درس 5درس های 7 و 8درس های 7 و 8درس های 6 و 99/11/217
فصل 4فصل های 6 و 7درس Review 2 + 4تا پایان درس 13

درس 9 درس های 9 و 10درس های 8 و 99/12/199
درس 14درس 6درس 5تا پایان درس 11

فصل 8 تا پایان فصل درس 5 تا پایان درس 17
فصل 105

درس 1400/1/171
 تا پایان درس 10

درس 1
 تا پایان درس 11

ستایش 
درس 1ستایش تا پایان درس 7 تا پایان درس 13

تا پایان درس 7
درس 1

 تا پایان درس 19
درس 1

 تا پایان درس 5
فصل 1

فصل 1 تا پایان فصل 6 تا پایان فصل 12

فصل 7فصل 13درس Review 3 + 6درس های 20 و 21درس 8درس 8درس های 14 و 15درس 12درس 1400/2/1411

آزمون جامع )کل کتاب(1400/2/21

پایه نهم  |  پیشرفت



نگارش  سوم فارسي سوم علوم تجربي سوم رياضي سوم تاريخ آزمون

کل کتاب
درس 1 تا پایان درس 17

کل کتاب
درس 1 تا پایان درس 17

کل کتاب
درس 1 تا پایان درس  14

کل کتاب
فصل 1 تا پایان فصل 8 99/5/24

تاريخ آزمون
نگارش چهارمنگارش سومفارسي چهارمفارسي سومعلوم تجربي چهارمعلوم تجربي سومرياضي چهارمرياضي سوم

اختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباری

درس هاي 1 و 2درس 1 تا پایان درس 9ستایش تا پایان درس 2درس 1 تا پایان درس 9درس هاي 1 و 2درس 1 تا پایان درس 7فصل هاي 1 و 2فصل 1 تا پایان فصل 99/6/74

درس های 3 و 4درس 10 تا پایان درس 17درس 3 تا پایان درس 5درس 10 تا پایان درس 17درس های 3 و 4درس 8 تا پایان درس 14فصل هاي 2 و 3فصل 5 تا پایان فصل 99/6/218

کل کتاب99/7/4
کل کتابفصل 1 تا پایان فصل 3فصل 1 تا پایان فصل 8

کل کتابدرس 1 تا پایان درس 4درس 1 تا پایان درس 14
کل کتابستایش تا پایان درس 5درس 1 تا پایان درس 17

درس 1 تا پایان درس 4درس 1 تا پایان درس 17

پایه چهارم  |  تیزهوشان



ریاضي
علوم تجربي 

مطابق
 روند كتاب درسي

علوم تجربي مطابق روند تدریس تفکیکی  فارسی
هدیه های آسمان /

آموزش قرآن
تاریخ آزمون

زیست شناسی و 
زمین شناسی شیمی فیزیک نگارش فارسی

فصل1: اعداد و الگوها
)تا ابتداي ماشین
 ورودی-خروجی(

درس1: زنگ علوم درس1: آفریدگار زیبایي ستایش و درس1: آفریدگار 
زیبایي درس1: دانه ای که نمی خواست بروید! 99/7/18

فصل1: اعداد و الگوها  درس1: زنگ علوم درس1: زنگ علوم درس3: انرژی، نیاز هر روز 
ما )تا ابتداي انرژی گرمایی(

درس1: آفریدگار زیبایي و 
درس2: کوِچ پرستوها

ستایش تا پایان درس2: کوِچ 
پرستوها

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! و درس2: کودکي بر آب 99/8/2

فصل1: اعداد و الگوها و 
فصل2: کسر )تا ابتداي 

ضرب عدد در کسر(

درس1: زنگ علوم و درس2: 
مخلوط ها در زندگی

درس1: زنگ علوم و درس2: 
مخلوط ها در زندگی )تا ابتداي 
چگونه می توانید سریع تر چای 

شیرین تهیه کنید؟(

درس3: انرژی، نیاز هر روز 
ما )تا ابتداي انرژی گرمایی(

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان درس3: راز نشانه ها

ستایش تا پایان درس3: راز 
نشانه ها

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس3: ما به مسجد 

می رویم
99/8/16

فصل1: اعداد و الگوها و 
فصل2: کسر

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس3: انرژی، نیاز هر روز ما

 زمین شناسي:
درس6: سنگ ها 

)تا ابتداي سنگ های آذرین(

درس1: زنگ علوم 
و درس2: مخلوط ها 
در زندگی )تا ابتداي 

جداسازی مخلوط(

درس3:
 انرژی، نیاز هر روز ما

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان

 درس4: ارزش علم

ستایش تا پایان درس4: 
ارزش علم

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس4: یک نماز و 

ده رکوع!
99/8/30

پایه چهارم  |  تیزهوشان



پایه چهارم  |  تیزهوشان

ریاضي
علوم تجربي 

مطابق
 روند كتاب درسي

علوم تجربي مطابق روند تدریس تفکیکی  فارسی
هدیه های آسمان /

آموزش قرآن
تاریخ آزمون

زیست شناسی و 
زمین شناسی شیمی فیزیک نگارش فارسی

فصل1: اعداد و الگوها تا 
فصل3: ضرب و تقسیم 

)ابتدای محاسبه ی حاصل 
ضر ب(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس4: انرژی الکتریکی

 زمین شناسي:
درس6: سنگ ها

درس1: زنگ علوم و 
درس2: مخلوط ها در 

زندگی

درس3: انرژی، نیاز هر 
روز ما و درس4: انرژی 

الکتریکی )تا ابتداي روشن 
کردن یک المپ با باتری(

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان درس5: رهایي از قفس

ستایش تا پایان درس5: 
رهایي از قفس

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس5: سخنی که 

سه بار تکرار شد!
99/9/14

فصل1: اعداد و الگوها تا 
فصل3: ضرب و تقسیم 

)ابتدای تقسیم بر عددهای 
یک رقمی(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس5: گرما و ماده

 زمین شناسي:
درس8: آسمان در شب

)تا ابتدای سال خورشیدی(

درس1: زنگ علوم و 
درس2: مخلوط ها در 

زندگی

درس3: انرژی، نیاز هر 
روز ما و درس4: انرژی 

الکتریکی

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان درس6: آرِش کمان گیر 

ستایش تا پایان درس6: 
آرِش کمان گیر 

هدیه های آسمان: درس1: دانه ای 
که نمی خواست بروید! تا پایان

 درس7: نماز در کوهستان
آموزش قرآن: درس1 تا پایان درس 7

99/9/28

فصل1: اعداد و الگوها تا پایان 
فصل3: ضرب و تقسیم

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس5: گرما و ماده

 زمین شناسي:
درس8: آسمان در شب

درس1: زنگ علوم و 
درس2: مخلوط ها در 

زندگی

درس3: انرژی، نیاز هر روز 
ما تا پایان درس5: گرما و 

ماده

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان 

درس7: مهمان شهر ما

ستایش تا پایان درس7: 
مهمان شهر ما

هدیه های آسمان: درس1: دانه ای که 
نمی خواست بروید! تا پایان درس7: 

 نماز در کوهستان
آموزش قرآن:  درس1 تا پایان درس 9

99/11/10

فصل1:  اعداد و الگوها تا 
فصل4: اندازه گیري 

)ابتداي اندازه گیری زاویه(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس6: سنگ ها

 زیست شناسي:
درس9: بدن ما )1( 
)تا ابتداي گوارش غذا(

درس3: انرژی، نیاز هر روز ما 
تا پایان درس5: گرما و ماده و 
درس7: آهن ربا در زندگی )تا 
ابتداي چگونه آهن ربا بسازیم(

درس1: آفریدگار زیبایی تا 
ابتداي درس10: باغچه ي 

اطفال

ستایش تا ابتداي درس10: 
باغچه ي اطفال

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس8: دیدار دوست 99/11/24

فصل1:  اعداد و الگوها تا 
فصل4: اندازه گیري 

)ابتداي اندازه گیری طول(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس7: آهن ربا در زندگی

 زیست شناسي:
درس9: بدن ما )1( و 
درس10: بدن ما )2( 

)تا ابتداي آیا ضربان قلب 
شما تغییر می کند؟(

درس3: انرژی، نیاز هر روز ما تا 
پایان درس5: گرما و ماده 
و درس7: آهن ربا در زندگی

درس1: آفریدگار زیبایي 
تا پایان درس10: باغچه ي 

اطفال

ستایش تا پایان درس10: 
باغچه ي اطفال

هدیه های آسمان:
درس1: دانه ای که نمی خواست 

بروید! تا پایان درس10: روشن ترین 
شب

آموزش قرآن: درس 1 تا پایان درس 
11

99/12/8



ریاضي
علوم تجربي

 مطابق
 روند كتاب درسي

علوم تجربي مطابق روند تدریس تفکیکی  فارسی
هدیه های آسمان/

آموزش قرآن تاریخ آزمون
زیست شناسی
شیمی و زمین شناسی فیزیک نگارش فارسی

فصل1:  اعداد و الگوها تا پایان 
فصل5: عدد مخلوط و عدد 

اعشاري

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس9: بدن ما )1(

 زیست شناسي:
درس9: بدن ما )1( تا 

درس11: بی مهره ها )ابتداي 
عنکبوتیان(

درس3: انرژی، نیاز هر روز ما 
تا پایان درس5: گرما و ماده، 
درس7: آهن ربا در زندگی 

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان درس13: لطِف حق

ستایش تا پایان درس13: 
لطِف حق

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس12: روزی برای 

تمام بچه ها
99/12/22

فصل1:  اعداد و الگوها 
تا فصل6: شکل های 

هندسی )ابتداي مساحت 
متوازی االضالع و مثلث(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس11: بی مهره ها

زمین شناسي: درس6: سنگ ها و 
درس 8: آسمان در شب

 زیست شناسي:
درس9: بدن ما )1( تا پایان 

درس11: بی مهره ها

درس1: زنگ علوم و 
درس2: مخلوط ها در 

زندگی

درس3: انرژی، نیاز هر روز ما 
تا پایان درس5: گرما و ماده، 

درس7: آهن ربا در زندگی

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان درس14: ادب از که 

آموختي؟

ستایش تا پایان درس14:
 ادب از که آموختي؟

هدیه های آسمان:
درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس15: یک 

ماجرای زیبا
آموزش قرآن: درس 1 تا پایان 

درس 13

1400/1/20

آزمون جامع

كل كتاب كل كتاب

زمين شناسي: درس6: سنگ ها و 
 درس 8: آسمان در شب

 زيست شناسي:
درس9: بدن ما )1( تا پايان 

درس13: زيستگاه

درس1: زنگ علوم و 
درس2: مخلوط ها در زندگی

درس3: انرژی، نياز هر روز ما تا 
پايان درس5: گرما و ماده، 
درس7: آهن ربا در زندگی

كل كتاب كل كتاب

هديه های آسمان:
 كل كتاب

آموزش قرآن:
كل كتاب

1400/2/24

پایه چهارم  |  تیزهوشان



پایه پنجم  |  تیزهوشان

نگارش چهارمفارسی چهارمعلوم چهارمرياضی چهارمتاريخ  آزمون

درس 1 تا پایان درس  17درس 1 تا پایان درس  17درس 1 تا پایان درس  12فصل 1 تا پایان فصل 99/5/247

تاريخ آزمون

نگارش پنجمنگارش چهارمفارسی پنجمفارسی چهارمعلوم تجربی پنجمعلوم تجربی چهارمرياضی پنجمرياضی چهارم

)اختیاری()اجباری(
)اجباری(

)اختیاری()اجباری()اختیاری()اجباری()اختیاری( زيست شناسیشیمی و زمین شناسیفیزيک

درس 3 تا پایان فصل 1فصل 1 تا پایان فصل 99/6/74
درس 9 تا پایان شیمی: درس های 1 و 2درس 5

درس 11
درس 1 تا پایان 

درس 3
درس 1 تا پایان 

درس 9
ستایش تا پایان 

درس 2
درس 1 تا پایان 

درس هاي 1 و 2درس 9

درس 10 تا پایان درس های 4 و 5درس های 12 و 13زمین شناسی: درس 6درس های 7 و 8فصل 2فصل 5 تا پایان فصل 99/6/217
درس 10 تا پایان درس های 3 و 4درس 17

درس 17
درس 3 تا پایان 

درس 5

کل کتاب99/7/4
درس هایفصل هاي 1 و 2فصل 1 تا پایان فصل 7

درس 9 تا درس های 1 و 2 و 36 و 4 و 5 و 7 و 8
پایان درس 13

درس 1 تا پایان 
درس 5

کل کتاب درس 1 تا 
کل کتاب ، درس 1 ستایش تا پایان درس 4پایان درس 17

تا پایان درس 17
درس 1 تا پایان 

درس 5



پایه پنجم  |  تیزهوشان

ریاضي علوم تجربي مطابق 
روند كتاب درسي

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
نگارش فارسي هدیه های آسمان /

آموزش قرآن
 تاریخ 
زیست شناسی و آزمون

زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عددنویسی و 
الگوها )تا ابتداي جمع و 
تفریق عددهای مرکب(

درس2: ماده تغییر مي کند 
)تا ابتداي چگونه می توانیم 
نوشیدنی گازدارتهیه کنیم؟(

درس1: زنگ علوم )تا ابتداي عوامل 
دیگری نیز بر زمان فرود آمدن فرفره 

تأثیر می گذارند.(
درس1: تماشاخانه ستایش و درس1: 

تماشاخانه درس1: دسته گلي از آسمان  99/7/18

فصل1: عددنویسی و 
الگوها  درس1: زنگ علوم درس2: ماده تغییر مي کند درس1: زنگ علوم درس1: تماشاخانه 

و درس2: فضل خدا
ستایش تا پایان 
درس2: فضل خدا

درس1: دسته گلي از آسمان 
و درس2: تنها او 99/8/2

فصل1: عددنویسی و 
الگوها و 

فصل2: کسر )تا ابتداي 
ضرب کسرها(

درس1: زنگ علوم و 
درس2: ماده تغییر مي کند

 زمین شناسي:
درس4: برگی از تاریخ زمین
) تا ابتداي گفت و گوی 

صفحه 32(

درس1: زنگ علوم و درس3: 
رنگین کمان )تا ابتداي 

ذره بین نور را جمع می کند.(

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس3: رازي و ساخت 

بیمارستان

ستایش تا پایان درس3: 
رازي و ساخت بیمارستان

درس1: دسته گلي از آسمان 
تا پایان درس3: ..... 99/8/16

فصل1: عددنویسی و 
الگوها و فصل2: کسر 

)تا ابتداي تقسیم کسرها(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس3: رنگین کمان

 زمین شناسي:
درس4: برگی از تاریخ 

زمین 

درس1: زنگ علوم و درس3: 
رنگین کمان 

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس5: چنار و کدوبُن

ستایش تا پایان درس5: 
چنار و کدوبُن

درس1: دسته گلي از آسمان
99/8/30 تا پایان درس4: از نوزاد بپرسید!

فصل1: عددنویسی و 
الگوها و فصل2: کسر

درس1: زنگ علوم تا 
پایان درس4: برگی از 

تاریخ زمین )ابتداي مانند 
زمین شناسان(

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن 
)تا ابتداي مغز و نخاع(

درس1: زنگ علوم، درس3: 
رنگین کمان و 

درس8: کار ها آسان می شود )1(
)تا ابتداي کاربرد اهرم ها(

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس6: سرود ملي

ستایش تا پایان درس6: 
سرود ملي

درس1: دسته گلي از آسمان
99/9/14 تا پایان درس6: مال مردم 



ریاضي علوم تجربي مطابق 
روند كتاب درسي

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
نگارش فارسي هدیه های آسمان /

آموزش قرآن زیست شناسی و  تاریخ آزمون
زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عددنویسی و 
الگوها تا فصل3: نسبت، 

تناسب و درصد 
)تا ابتداي درصد(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس5: حرکت بدن

 زمین شناسي:
 درس4: برگی از تاریخ زمین

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن

 درس2: 
ماده تغییر مي کند

درس1: زنگ علوم، 
درس3: رنگین کمان و 

درس8: کار ها آسان می شود )1( 

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس8: دفاع از میهن

ستایش تا پایان درس8: 
دفاع از میهن 

هدیه های آسمان:
درس1: دسته گلي از آسمان تا پایان 

درس7: رنگین کمان جمعه
آموزش قرآن: درس1 تا پایان درس6

99/9/28

فصل1: عددنویسی و 
الگوها تا  فصل3: نسبت، 

تناسب و درصد
)تا ابتداي درصد(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس5: حرکت بدن

 زمین شناسي:
 درس4: برگی از تاریخ زمین

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن

 درس2: 
ماده تغییر مي کند

درس1: زنگ علوم، 
درس3: رنگین کمان و 

درس8: کار ها آسان می شود )1( 

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس9: نام آوران دیروز، 

امروز، فردا

ستایش تا پایان درس9: 
نام آوران دیروز، امروز، فردا

هدیه های آسمان: 
درس1: دسته گلي از آسمان تا پایان 

درس8: دو نامه
آموزش قرآن: درس1 تا پایان درس7

99/11/10

فصل1: عددنویسی و 
الگوها

 تا پایان فصل3: نسبت،
 تناسب و درصد

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس6: چه خبر؟ )1(

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن و 
درس6: چه خبر؟ )1( 

)تا ابتداي شنیدن(

درس1: زنگ علوم، 
درس3: رنگین کمان، 

درس8: کار ها آسان می شود )1( 
و درس9: کار ها آسان می شود )2(

)تا ابتداي ُگِوه چیست؟(

درس1: تماشاخانه تا 
پایان درس10: نام نیکو

ستایش تا پایان درس10: 
نام نیکو

درس1: دسته گلي از آسمان تا پایان درس9: 
یک جهان جشن! 99/11/24

فصل1: عددنویسی و 
الگوها تا پایان 
فصل4: تقارن و 

چندضلعی ها

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس6: چه خبر؟ )1(

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن و 
درس6: چه خبر؟ )1(

درس1: زنگ علوم، درس3: رنگین کمان، 
درس 8: کار ها آسان می شود )1( و
درس 9: کار ها آسان می شود )2( 

)تا ابتداي پیچ ها چگونه کارها را آسان 
می کنند؟(

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس11: نقش ِخردمندان

ستایش تا پایان درس11: 
نقش ِخردمندان

هدیه های آسمان:
درس1: دسته گلي از آسمان تا پایان 

درس10: در ساحل دجله
آموزش قرآن: درس 1 تا پایان درس 9

99/12/8

فصل1: عددنویسی 
و الگوها تا فصل6: 

اندازه گیری 
)تا ابتداي محیط دایره(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس7: چه خبر؟ )2(

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن، 

درس6: چه خبر؟ )1( و 
 درس7: چه خبر؟ )2(

 زمین شناسي:
درس10: خاک با ارزش

درس1: زنگ علوم، 
درس3: رنگین کمان، 

درس8: کار ها آسان می شود )1( و 
درس9: کار ها آسان می شود )2( 

)تا ابتداي چرخ و محور(

درس1: تماشاخانه تا 
پایان درس14: شجاعت

ستایش تا پایان درس14: 
شجاعت

درس1: دسته گلي از آسمان تا پایان 
درس12: خورشید پشت ابر 99/12/22

پایه پنجم  |  تیزهوشان



ریاضي علوم تجربي مطابق 
روند كتاب درسي

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
نگارش فارسي  هدیه های آسمان / 

آموزش قرآن  تاریخ آزمون
زیست شناسی و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عددنویسی و الگوها
 تا پایان فصل6: اندازه گیری

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس10: خاک با ارزش

زیست شناسي: درس5: حرکت بدن، درس6: 
چه خبر؟ )1(، درس7: چه خبر؟ )2( و 

 درس11: بکارید و بخورید
زمین شناسي: درس4: برگی از تاریخ زمین و 

درس10: خاک با ارزش

درس2: ماده تغییر 
مي کند

درس1: زنگ علوم، درس3: رنگین کمان، 
درس8: کار ها آسان می شود )1( و 

درس9: کار ها آسان می شود )2(

درس1: تماشاخانه 
تا پایان درس15: 

کاجستان

ستایش تا پایان 
درس15: کاجستان

هدیه های آسمان:
درس1: دسته گلي از 

آسمان تا پایان درس14: 
بزرگ مرد تاریخ

آموزش قرآن: درس 1 تا 
پایان درس 10

1400/1/20

آزمون جامع

کل کتاب کل کتاب

زیست شناسي:درس5: حرکت بدن، درس6: چه 
خبر؟ )1( و درس7: چه خبر؟ )2(، درس11: 
 بکارید و بخورید و درس12: از ریشه تا برگ 
زمین شناسي:درس4: برگی از تاریخ زمین و 

درس10: خاک با ارزش

 درس2: ماده تغییر 
مي کند

درس1: زنگ علوم، درس3: رنگین کمان، 
درس8: کار ها آسان می شود )1( و 

درس9: کار ها آسان می شود )2(
کل کتاب کل کتاب

هدیه های آسمان:
کل کتاب

آموزش قرآن:
کل کتاب

1400/2/24

پایه پنجم  |  تیزهوشان



نگارش پنجمفارسی پنجمعلوم پنجمرياضی پنجمتاريخ  آزمون

درس 1 تا پایان درس  17درس 1 تا پایان درس  17درس 1 تا پایان درس  12فصل 1 تا پایان فصل 99/5/247

تاريخ آزمون

نگارش ششمنگارش پنجمفارسی ششمفارسی پنجمعلوم ششمعلوم پنجمرياضی ششمرياضی پنجم

)اختیاری()اجباری(
)اجباری(

)اختیاری()اجباری()اختیاری()اجباری()اختیاری( زيست شناسیشیمی و زمین شناسیفیزيک

درس 5 تا پایان درس های 2 و 4درس های 1 و 3فصل های 1 و 2فصل 1 تا پایان فصل 99/6/74
درس 1درس 1 تا پایان درس 3درس 7

درس 1درس 1 تا پایان درس 3تا پایان درس 9
درس های 1و 2تا پایان درس  9

درس 10 درس 4 تا پایان درس 6درس های 11 و 12 درس  10درس های 8 و 9فصل 3فصل 5 تا پایان فصل 99/6/217
درس 10 تا پایان درس 4 تا پایان درس 6تا پایان درس  17

درس های 3 و 4درس 17

درس های 1 و 3و 8 فصل 1 تا پایان فصل 3فصل 1 تا پایان فصل 99/7/47
درس های   5و 6  و 7درس های  2و 4 و 10و 9

درس 1 درس 1 تا پایان درس 6و 11 و 12
درس 1 درس 1 تا پایان درس 6تا پایان درس 17

تا پایان درس 17
درس 1 

تا پایان درس 4

پایه ششم  |  تیزهوشان



پایه ششم  |  تیزهوشان

ریاضي
علوم تجربی

 مطابق روند كتاب 
درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات اجتماعي نگارش  فارسی هدیه های آسمان / 

آموزش قرآن
تاریخ
آزمون

زیست شناسی و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عدد و 
الگوهای عددی 

)تا ابتدای بخش پذیری(

زمین شناسی: 
درس4: سفر به اعماق زمین

درس2: سرگذشت دفتر من 
)تا ابتدای آزمایش1( درس1: زنگ علوم   درس1: معرفت  فصل1: دوستان ما

آفریدگار
ستایش و درس1: 
معرفت آفریدگار درس1: یکتا 99/7/18

فصل1: عدد و 
الگوهای عددی درس1: زنگ علوم

زمین شناسی: 
 درس4: سفر به اعماق زمین و

درس5: زمین پویا

درس2: سرگذشت دفتر من
) تا ابتدای آزمایش2(

 درس1: زنگ علوم و 
درس6: ورزش و نیرو)1( 

)تا ابتدای 
شگفتی های آفرینش(

فصل1: دوستان ما و 
فصل2: تصمیم گیری

درس1: معرفت 
آفریدگار و درس2: 
پنجره های شناخت

ستایش تا درس2: 
پنجره های شناخت 
)ابتدای ای مادر 

عزیز(

درس1: یکتا و درس2: 
بهترین راهنمایان 99/8/2

فصل1: عدد و 
الگوهای عددی و 

فصل2: کسر 
)تا ابتدای محاسبات 

با کسر(

درس1: زنگ علوم 
و درس2: سرگذشت

 دفتر من

 زمین شناسی: درس4: سفر به اعماق زمین و
 درس5: زمین پویا و

زیست شناسی: درس11: شگفتی های برگ 
)تا ابتدای برگ شکارچی(

درس2: سرگذشت دفتر من
) تا ابتدای فعالیت(

 درس1: زنگ علوم و 
درس6: ورزش و نیرو)1(

فصل1: دوستان ما تا 
پایان فصل3: کشاورزی 

در ایران

درس1: معرفت 
 آفریدگار تا پایان 
درس3: هوشیاری

ستایش تا پایان 
درس3: هوشیاری

درس1: یکتا تا پایان 
درس3: سرور آزادگان 99/8/16

فصل1: عدد و 
الگوهای عددی و 

فصل2: کسر 

 درس1: زنگ علوم
 تا پایان درس4: 
سفر به اعماق زمین

 زمین شناسی: درس4: سفر به اعماق زمین و
 درس5: زمین پویا و

زیست شناسی: درس11: شگفتی های برگ 

درس2:
 سرگذشت دفتر من 

 درس1: زنگ علوم و 
 درس6: ورزش و نیرو)1( و
درس7: ورزش و نیرو)2( 

)تا ابتدای اصطکاک(

  فصل2: تصمیم گیری
 تا پایان

فصل4: ایران و منابع 
انرژی

 درس3: هوشیاری 
 و

درس4: داستان من 
و شما

 درس3: هوشیاری 
 و

درس4: داستان من 
و شما

 درس3: سرور آزادگان و
درس4: باغ سّري 99/8/30



ریاضي
علوم تجربی

 مطابق روند كتاب 
درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات اجتماعي نگارش  فارسی هدیه های آسمان / 

آموزش قرآن
تاریخ
آزمون

زیست شناسی و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عدد و 
الگوهای عددی تا 

فصل3: اعداد اعشاری 
)تا ابتدای تقسیم عدد 
اعشاری بر عدد طبیعی(

 درس1: زنگ علوم
 تا پایان درس5: 

زمین پویا

 زمین شناسی: درس4: سفر به اعماق زمین و
 درس5: زمین پویا و

 زیست شناسی: درس11: شگفتی های برگ و
درس12: جنگل برای کیست؟ 
)تا ابتدای با هم زندگی می کنند(

 درس2: سرگذشت دفتر من و
درس3: کارخانه ی کاغذسازی
) تا ابتدای آهن در کارخانه(

 درس1: زنگ علوم و 
 درس6: ورزش و نیرو)1( و

درس7: ورزش و نیرو)2( )تا 
ابتدای پرواز(

 فصل3: کشاورزی در 
 ایران تا پایان

فصل5: پیشرفت علوم 
و فنون در دورهی 

اسالمی

 درس1: معرفت 
آفریدگار تا پایان 

درس4: داستان من 
و شما

ستایش تا پایان 
درس4: داستان من 

و شما

 درس5: شتربان با ایمان و
درس6: سیماي خوبان 99/9/14

فصل1: عدد و 
الگوهای عددی تا 
پایان فصل3: اعداد 

اعشاری

 درس1: زنگ علوم
 تا پایان درس5: 

زمین پویا

زمین شناسی: درس4: سفر به اعماق زمین و 
 درس5: زمین پویا و

 زیست شناسی: درس11: شگفتی های برگ و
درس12: جنگل برای کیست؟ )تا ابتدای وقتی 

اوضاع تغییر می کند(

 درس2: سرگذشت دفتر من و
درس3: کارخانه ی کاغذسازی 

)تا ابتدای فلزها(

 درس1: زنگ علوم و 
 درس6: ورزش و نیرو)1( و
درس7: ورزش و نیرو)2(

فصل1: دوستان ما تا 
پایان فصل6: سفری 

به اصفهان

درس1: معرفت 
آفریدگار تا پایان 
درس5: هفت خان 

رستم

ستایش تا پایان 
درس5: هفت خان 

رستم

هدیه های آسمان: درس1: 
یکتا تا پایان درس7: دست 

 در دست دوست
آموزش قرآن:

درس1 تا پایان درس6

99/9/28

فصل1: عدد و 
الگوهای عددی 

تا  فصل4: تقارن و 
مختصات )تا ابتدای 
محورهای مختصات(

 درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس6: ورزش و نیرو)1(

 زمین شناسی: درس4: سفر به اعماق زمین و
 درس5: زمین پویا و

 زیست شناسی: درس11: شگفتی های برگ و
درس12: جنگل برای کیست؟ 

 درس2: سرگذشت دفتر من و
درس3: کارخانه کاغذسازی 

)تا ابتدای اسیدها(

 درس1: زنگ علوم و 
درس6: ورزش و نیرو)1( تا 

 پایان
درس8: طّراحی کنیم و بسازیم

فصل4: ایران و منابع 
 انرژی تا پایان 

فصل7: اوقات فراغت

درس1: معرفت 
آفریدگار تا پایان 
درس6: ای وطن

ستایش تا پایان 
درس6:
ای وطن

هدیه های آسمان: 
درس1: یکتا تا پایان 
درس8: دوران غیبت 

آموزش قرآن: درس1 تا 
پایان درس8

99/11/10

فصل1: عدد و 
الگوهای عددی 

تا  فصل4: تقارن و 
مختصات )تا ابتدای 
تقارن و مختصات(

 درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس6: ورزش و نیرو)1(

 زمین شناسی: درس4: سفر به اعماق زمین و
درس5: زمین پویا و زیست شناسی: درس11: 

شگفتی های برگ تا درس13: سالم بمانیم 
)تا ابتدای مبارزه با همه ی وجود(

درس3: کارخانه کاغذسازی

 درس1: زنگ علوم و 
درس6: ورزش و نیرو)1( تا 
درس9: سفر انرژی )ابتدای 

انرژی دائماً
از شکلی به شکل دیگر 

تبدیل می شود(

فصل1: دوستان ما تا پایان 
فصل8: پوشاک ما

درس1: معرفت 
آفریدگار تا پایان 
درس8: دریاقُلی

ستایش تا پایان 
درس8: دریاقُلی

 درس8: دوران غیبت و
درس9: جهان دیگر 99/11/24

فصل1: عدد و 
الگوهای عددی تا 

پایان فصل4: تقارن و 
مختصات

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس7: ورزش و نیرو)2(

 زمین شناسی: درس4: سفر به اعماق زمین و
 درس5: زمین پویا و

 زیست شناسی: درس11: شگفتی های برگ تا
درس13: سالم بمانیم 

)تا ابتدای وقتی میکروب ها پیروز می شوند(

درس2: سرگذشت دفتر من

 درس1: زنگ علوم و 
درس6: ورزش و نیرو)1( تا 

درس9: سفر انرژی 
)ابتدای اندازه گیری انرژی(

فصل6: سفری به اصفهان 
 تا پایان

 فصل9: دریاهای ایران

درس1: معرفت 
آفریدگار تا پایان 
درس10: عطار و 
جالل الدین محمد

 ستایش تا پایان 
درس10: عّطار و 
جالل الّدین محّمد

هدیه های آسمان:
 درس9: جهان دیگر و
درس10: آداب زندگي

آموزش قرآن: درس 1 تا 
پایان درس 10

99/12/8

فصل1: عدد و الگوهای 
عددی تا  فصل5: 

اندازه گیری )تا ابتدای 
مساحت دایره(

 درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس9: سفر انرژی

 زمین شناسی:درس4: سفر به اعماق زمین و
 درس5: زمین پویا و

 زیست شناسی: درس11: شگفتی های برگ تا
درس13: سالم بمانیم 

)تا ابتدای قدردان سالمت خود باشیم(

 درس2: سرگذشت دفتر من و
درس3: کارخانه ی کاغذسازی

درس1: زنگ علوم و 
درس6: ورزش و نیرو)1( تا 
پایان درس9: سفر انرژی  

 فصل7: اوقات فراغت
  تا پایان

 فصل10: ایران و 
همسایگان

 درس5: هفت خان 
 رستم تا پایان

درس11: شهدا 
خورشیدند

 درس5: هفت خان 
 رستم تا پایان

درس11: شهدا 
خورشیدند

 درس10: آداب زندگي
 تا پایان

درس12: سفرهای با برکت
99/12/22
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ریاضي
علوم تجربی 
مطابق روند 
كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات اجتماعي نگارش هدیه های آسمان /  فارسی

آموزش قرآن
تاریخ
زیست شناسی و زمین شناسیآزمون شیمی فیزیک

فصل1: عدد و 
الگوهای عددی 

تا  فصل6: تناسب 
و درصد )تا ابتدای 

کاربرد درصد در آمار 
و احتمال(

 درس1: زنگ علوم تا 
پایان درس12: جنگل 

برای کیست؟

زمین شناسی: درس4: سفر به اعماق زمین و 
 درس5: زمین پویا و

زیست شناسی: درس10: خیلی کوچک، خیلی 
بزرگ تا پایان درس13: سالم بمانیم  

درس2: سرگذشت 
 دفتر من و

درس3: کارخانه 
کاغذسازی

درس1: زنگ علوم و 
درس6: ورزش و نیرو)1( 

 تا پایان
درس9: سفر انرژی

فصل1: دوستان ما تا 
پایان  فصل10: ایران 

و همسایگان

 درس1: معرفت 
آفریدگار تا پایان 

درس14: راِز زندگی

 ستایش تا پایان 
درس14: راِز زندگی

هدیه های آسمان:
درس1: یکتا تا پایان درس14: راز 

موفّقیت
آموزش قرآن: درس 1 تا پایان درس 

12

1400/1/20

آزمون جامع

کل کتاب کل کتاب

زمین شناسی: 
 درس4: سفر به اعماق زمین و

 درس5: زمین پویا و
زیست شناسی: 

درس10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ تا پایان 
درس13: سالم بمانیم 

درس2: سرگذشت 
 دفتر من و

درس3: کارخانه 
کاغذسازی

 درس1: زنگ علوم و 
درس6: ورزش و نیرو)1( 

تا پایان درس9: سفر انرژی 
و درس14: از گذشته تا 

آینده

کل کتاب کل کتاب کل کتاب

هدیه های آسمان:
کل کتاب 

آموزش قرآن:
کل کتاب

1400/2/24



ر
نگارش ششمفارسی ششمعلوم ششمریاضی ششمتاریخ  آزمون

99/4/27
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل  7
کل کتاب

درس 1 تا پایان درس  14
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس  17
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس  17

تاریخ  آزمون

فارسی هفتمنگارش ششمفارسی ششمعلوم هفتمعلوم ششمریاضی هفتمریاضی ششم

اختیاریاجباری
اجباری

اختیاریاجباریاجباریاختیاری
زیست شناسیشیمی و زمین شناسیفیزیک

راهبردهای حل مسئلهفصل های  1و  99/5/102
شیمی:درس 6فصل 1

ستایش و درس های فصل های 1و 2درس 10درس 2
ستایش و درس 1درس های 1و 12و 2

شیمی:د رس های 7و 8فصل های 1و 2فصل های 2و 99/5/243
درس 3 تا پایان درس درس های 3و 4فصل های 1و 2 و 3درس 11درس 3

6
ستایش و درس های 

1و 2

زمین شناسی:درس  9فصل های 2و 3فصل های 3و 99/6/74
درس های 8 و 9 و 10 درس های 5 و 6 و 8 و 9فصل های 3و 4 و 5درس 12درس های 1 و 4

و 11

ستایش و 
درس های 1
و 2 و 3

زمین شناسی:درس 14فصل های 3و 4فصل های 5و 99/6/216
درس های 10 و 11  و 12 فصل های 5و 6درس 13درس 5

و  14
درس های 12 و 14  و 

15
ستایش و درس 1 
تا پایان درس 4

کل کتاب99/7/4
درس های  6 و 7 و 8 و 9 و فصل 1 تا پایان فصل 4فصل 1 تا پایان فصل 7

14
شیمی: درس های 2 و 3
زمین شناسی: 1، 4 و 5

درس های 10 و 11 و 12 و 
ستایش و درس 1 تا فصل 1 تا پایان فصل 137

پایان درس 17
درس 1 تا پایان درس 

17
ستایش و درس 1
 تا پایان درس 6

پایه هفتم  |  تیزهوشان
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ریاضی
علوم تجربی 
مطابق روند 
كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات
نگارش اجتماعی فارسی

پیام های

آسمان
آموزش قرآن تاریخ

زیست شناسی آزمون
و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل 1: راهبردهای 
حل مسئله )تا ابتدای 
راهبرد حل مسئله 

ساده تر(

 زمین شناسی:
فصل5: از معدن تا خانه )تا ابتدای به 

دنبال سرپناهی ایمن(

فصل3: اتم ها، الفبای 
مواد )تا ابتدای 

فعالیت صفحه 17(
فصل1: تفکر و تجربه درس 1: من حق 

دارم
ستایش و درس1: 

زنگ آفرینش
درس1: بینای 

مهربان درس1 99/7/18

فصل 1: راهبردهای 
 حل مسئله و

 فصل2: عددهای 
صحیح

فصل1: تفکر و تجربه 
 و

فصل2: اندازه گیری 
در علوم و ابزارهای 

آن

 زمین شناسی:
فصل5: از معدن تا خانه 

فصل3: اتم ها، الفبای 
مواد 

)تا ابتدای آیا اتم ها از 
ذره های ریزتری ساخته 

شده اند؟(

فصل1: تفکر و تجربه و فصل 2: 
اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن 

)تا ابتدای چگالی(

درس 1: من حق 
 دارم و

درس2: من مسئول 
هستم

ستایش و درس 1

ستایش و درس1: 
زنگ آفرینش تا 

 پایان
درس2: چشمه 

معرفت

درس1: بینای 
 مهربان و

درس2: استعانت از 
خداوند

درس های1و2 99/8/2

فصل 1: راهبردهای 
حل مسئله تا  فصل3: 
جبر و معادله )ابتدای 

مقدار عددی یک 
عبارت جبری(

 فصل1: تفکر و تجربه
تا پایان فصل3: اتم ها 

الفبای مواد

 زمین شناسی:
 فصل5: از معدن تا خانه و

فصل6: سفرآب روی زمین )تا ابتدای 
حرکات آب دریاها (

فصل3: اتم ها، الفبای 
مواد

 فصل1: تفکر و تجربه و
فصل2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای 

آن 
)تا ابتدای چگالی(

درس 1: من حق 
 دارم تا پایان
درس4: 

قانون گذاری

ستایش تا پایان 
درس 2

ستایش و درس1: 
زنگ آفرینش تا 

 پایان
درس3: نسل 

آینده ساز

درس1: بینای 
 مهربان تا پایان
درس3: تلخ یا 

شیرین

درس1 تا پایان 
درس3 99/8/16

فصل 1: راهبردهای 
 حل مسئله تا

 فصل3: جبر و معادله 
)ابتدای معادله(

 فصل1: تفکر و تجربه
تا فصل4: مواد 

پیرامون ما )ابتدای 
فعالیت صفحه 30(

زمین شناسی: 
 فصل5: از معدن تا خانه تا

فصل7: سفرآب درون زمین 
)ابتدای چرخه آب(

فصل3: اتم ها، الفبای 
مواد

 فصل1: تفکر و تجربه و
فصل2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای 

آن 
)تا ابتدای زمان(

درس 1: من حق 
 دارم تا پایان

درس6: بیمه و 
مقابله با حوادث

ستایش تا پایان 
درس 3

ستایش و درس1: 
زنگ آفرینش تا 

 پایان
درس4: با بهاری 
که می رسد از راه، 

زیبایی شکفتن

درس1: بینای 
 مهربان تا پایان

درس4: عبور آسان

درس1 تا پایان 
درس4 99/8/30



ریاضی
علوم تجربی 
مطابق روند 
كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات
نگارش اجتماعی فارسی

پیام های

آسمان
آموزش قرآن تاریخ

زیست شناسی آزمون
و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل 1: راهبردهای 
 حل مسئله تا پایان

 فصل3: جبر و معادله 

 فصل1: تفکر و تجربه
 تا پایان 

فصل4: مواد پیرامون 
ما 

زمین شناسی: 
 فصل5: از معدن تا خانه تا پایان
 فصل7: سفرآب درون زمین 

 زیست شناسی: فصل11: یاخته 
و سازمان بندی آن )تا ابتدای 

سازمان بندی یاخته ها(

فصل3: اتم ها، الفبای 
 مواد و

فصل4: مواّد پیرامون 
ما 

)تا پایان آزمایش 
کنید2(

 فصل1: تفکر و تجربه و
فصل2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن 

 و
 فصل8: انرژی و تبدیل های آن )تا ابتدای 

هر چیزی که حرکت کند، انرژی دارد(

درس 1: من حق 
 دارم تا پایان

درس8: مصرف

ستایش تا پایان 
درس 4

ستایش و درس1: 
زنگ آفرینش تا 

 پایان
درس6: قلب 

کوچکم را به چه 
کسی بدهم؟

درس1: بینای 
 مهربان تا پایان
درس5: پیامبر 

رحمت

درس1 تا پایان 
درس5 99/9/14

فصل 1: راهبردهای 
حل مسئله تا فصل4: 
هندسه و استدالل 
)ابتدای شکل های 
مساوی )هم نهشت((

 فصل1: تفکر و تجربه
تا فصل5: از معدن تا 
خانه )ابتدای سرعت 

مصرف منابع(

زمین شناسی: فصل5: از معدن تا خانه تا 
 پایان فصل7: سفرآب درون زمین 
 زیست شناسی: فصل11: یاخته و 

سازمان بندی آن 

فصل3: اتم ها، الفبای 
 مواد و

فصل4: مواّد پیرامون 
ما 

)تا ابتدای چه ماده ای 
به کار می برید؟(

 فصل1: تفکر و تجربه و
فصل2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای 

 آن و
 فصل8: انرژی و تبدیل های آن )تا 
ابتدای انرژی می تواند ذخیره شود(

درس 1: من حق 
 دارم تا پایان

درس9: من کجا 
زندگی می کنم؟

ستایش تا پایان 
درس 5

ستایش و درس1: 
زنگ آفرینش تا 

 پایان
درس7: علم 

زندگانی

درس1: بینای 
 مهربان تا پایان
درس6: اسوه 

فداکاری و عدالت

درس1 تا پایان 
درس6 99/9/28

فصل 1: راهبردهای 
 حل مسئله تا پایان
 فصل4: هندسه و 

استدالل 

 فصل1: تفکر و تجربه
 تا 

فصل6: سفر آب روی 
زمین )ابتدای آبشار(

زمین شناسی:  فصل5: از معدن تا خانه تا 
 پایان فصل7: سفرآب درون زمین 
 زیست شناسی:  فصل11: یاخته و 
سازمان بندی آن و فصل12: سفره 

سالمت 
)تا ابتدای از خاک تا بدن ما(

فصل3: اتم ها، الفبای 
 مواد و

فصل4: مواّد پیرامون 
ما )تا ابتدای چگونه 

موادی با خواص بهتر 
تولید کنیم؟(

 فصل1: تفکر و تجربه و
فصل2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای 

 آن و
 فصل8: انرژی و تبدیل های آن )تا 
ابتدای بدن ما به انرژی نیاز دارد(

درس 1: من حق 
دارم تا پایان 

درس10: ایران، 
خانه ما

ستایش و درس1: 
زنگ آفرینش تا 

 پایان
درس8: زندگی 
همین لحظه هاست

درس1: بینای 
مهربان تا پایان 
درس6: اسوه 

فداکاری و عدالت

درس1 تا پایان 
درس6 99/11/10

فصل 1: راهبردهای 
 حل مسئله تا 

 فصل5: شمارنده ها 
و اعداد اول )ابتدای 
کوچک ترین مضرب 

مشترک(

 فصل1: تفکر و تجربه
 تا پایان

فصل7: سفر آب 
درون زمین

  زیست شناسی:
 فصل11: یاخته و سازمان بندی آن و

فصل12: سفره سالمت

فصل3: اتم ها، الفبای 
 مواد و

فصل4: مواّد پیرامون 
ما

فصل1: تفکر و تجربه و فصل2: 
اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن و 

فصل8: انرژی و تبدیل های آن و فصل9: 
منابع انرژی 

)تا ابتدای انرژی خورشیدی(

درس 1: من حق 
 دارم تا پایان

درس12: حفاظت 
از زیستگاه های 

ایران

ستایش تا پایان 
درس 6

ستایش و درس1: 
زنگ آفرینش 

تا پایان درس9: 
نصیحت امام )قدس 
سّره(، شوق خواندن

درس1: بینای 
 مهربان تا پایان

درس7: برترین بانو

درس1 تا پایان 
درس7 99/11/24

فصل 1: راهبردهای 
 حل مسئله تا 

 فصل6: سطح و حجم 
)ابتدای مساحت 

جانبی و کل(

فصل1: 
تفکر و تجربه

 تا پایان
فصل8: انرژی و 

تبدیل های آن

  زیست شناسی:
 فصل11: یاخته و سازمان بندی آن تا

فصل13: سفر غذا 
)ابتدای گوارش نهایی غذا(

فصل3: اتم ها، الفبای 
 مواد و

فصل4: مواّد پیرامون 
ما

 فصل1: تفکر و تجربه و
فصل2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای 
آن و فصل8: انرژی و تبدیل های آن 

تا فصل10: گرما و بهینه سازی مصرف 
انرژی )ابتدای گرما(

درس 1: من حق 
 دارم تا پایان

درس13: جمعیت 
ایران

ستایش تا پایان 
درس 7

ستایش و درس1: 
زنگ آفرینش تا 

 پایان
درس10: کالس 

ادبیات، ...

درس1: بینای 
 مهربان تا پایان

درس9: به سوی 
پاکی

درس1 تا پایان 
درس8 99/12/8
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ریاضی
علوم تجربی 
مطابق روند 
كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات
نگارش اجتماعی فارسی

پیام های

آسمان
آموزش قرآن تاریخ

زیست شناسی آزمون
و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل 1: راهبردهای 
حل مسئله تا  فصل7: 
توان و جذر )ابتدای 

محاسبه عبارت 
توان دار(

فصل1: تفکر و تجربه 
تا پایان فصل9: منابع 

انرژی

 زیست شناسی:
فصل11: یاخته و سازمان بندی آن تا 

فصل13: سفر غذا

فصل3: اتم ها، الفبای 
 مواد و

فصل4: مواّد پیرامون 
ما

فصل1: تفکر و تجربه و فصل2: 
اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن 
و  فصل8: انرژی و تبدیل های آن تا 
فصل10: گرما و بهینه سازی مصرف 

انرژی )ابتدای رسانش(

درس 1: من حق 
 دارم تا پایان
درس15: 

گردشگری چیست؟

ستایش و درس1: 
زنگ آفرینش تا 

 پایان
درس11: عهد و 

پیمان، ...

درس1: بینای 
 مهربان تا پایان
درس11: نماز 

جماعت

درس1 تا پایان 
درس9 99/12/22

فصل 1: راهبردهای 
 حل مسئله تا پایان

 فصل7: توان و جذر

فصل1: تفکر و تجربه 
تا پایان فصل11: 

یاخته و سازمان بندی 
آن

زمین شناسی: 
فصل5: از معدن تا خانه تا پایان  

 فصل7: سفرآب درون زمین 
 زیست شناسی: فصل11: یاخته و 

سازمان بندی آن تا فصل14: گردش 
مواد )ابتدای رگ های قلب(

فصل3: اتم ها، الفبای 
 مواد و

فصل4: مواّد پیرامون 
ما

فصل1: تفکر و تجربه و فصل2: 
اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن 
و فصل8: انرژی و تبدیل های آن تا 
فصل10: گرما و بهینه سازی مصرف 

انرژی )ابتدای فناوری و کاربرد(

درس 1: من حق 
دارم تا پایان 

درس17: میراث 
فرهنگی و تاریخ

ستایش تا پایان 
درس 8

ستایش و درس1: 
زنگ آفرینش تا 
پایان درس12: 
خدمات متقابل 
اسالم و ایران

درس1: بینای 
 مهربان تا پایان

درس12: نشان 
عزت

درس1 تا پایان 
درس10 1400/1/20

فصل1: راهبردهای 
حل مسئله تا پایان 

فصل8: بردار و 
مختصات

فصل1: تفکر و تجربه 
تا پایان فصل14: 

گردش مواد

زمین شناسی:
فصل5: از معدن تا خانه تا پایان فصل7: 

سفر آب درون زمین
زیست شناسی:

فصل11: یاخته و سازمان بندی آن تا 
فصل15: تبادل با محیط )ابتدای انتقال گازها(

فصل3: اتم ها، الفبای 
مواد و فصل4: مواّد 

پیرامون ما

فصل1: تفکر و تجربه و فصل2: 
اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن و 
فصل8: انرژی و تبدیل های آن تا پایان 
فصل10: گرما و بهینه سازی مصرف 

انرژی

درس1: من حق 
دارم تا پایان 

درس22: اوضاع 
اقتصادی در ایران 

باستان

ستایش و درس1: 
زنگ آفرینش تا 

پایان درس14: امام 
خمینی )قدس سّره(

درس1: بینای 
مهربان تا پایان 
درس14: کمال 

هم نشین

درس1 تا پایان 
درس12 1400/2/17

آزمون جامع

کل کتاب کل کتاب فصل  5 تا پایان فصل 7 +
فصل 11 تا پایان فصل 15 فصل های 3 و 4 فصل های 1 و 2 و 8 و 9 و 10 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب 1400/2/24



ر
نگارش هفتم فارسی هفتمعلوم هفتمریاضی هفتمتاریخ  آزمون

99/4/27
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل  9
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل 15
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس 17
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس  8

تاریخ  آزمون

فارسی هشتمنگارش هفتمفارسی هفتمعلوم هشتمعلوم هفتمریاضی هشتمریاضی هفتم

اختیاریاجباری
اجباری

اختیاریاجباریاجباریاختیاری
زیست شناسیشیمی و زمین شناسیفیزیک

شیمی:فصل های 1و 2فصل 1فصل های 1و 99/5/102
ستایش و درس 1ستایش و درس های 1 و 2ستایش و درس های 1و 2و 3فصل 1فصل های 11 و  12فصل 3

شیمی:فصل 8فصل های 1و 2فصل های 3و 4 99/5/24
ستایش و درس های درس های 3و 4درس 4 تا پایان درس 7فصل های  1و 2 فصل 13فصل 4

1و 2

زمین شناسی:فصل 9فصل های 2و 3فصل های 5و 99/6/76
ستایش تا پایاندرس های  5و 6درس های8و9و10فصل 1 تا پایان فصل 4فصل 14فصل های 5و 6

درس 3

زمین شناسی:فصل 10فصل های 3و 4فصل های 7و 99/6/218
درس های 3و 4و 5درس های  7و 8درس های 11 و 12 و 13فصل های4و5و6فصل 15فصل  7

کل کتاب99/7/4
فصل 1 تا پایان فصل 9

فصل 1 
تا پایان فصل 4

فصل های 1و 2 
و 8 و  9 و 10

شیمی: فصل های 3 و 4
زمین شناسی: فصل 5 تا 

پایان فصل 7

فصل11 
تا پایان فصل15

فصل1 
تا پایان فصل7

ستایش و درس 1 
تا پایان درس 17

ستایش و درس 1 
تا پایان درس  8

ستایش و درس 1 
 تا پایان درس 7
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ریاضی
علوم تجربی 
مطابق روند 
كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات
نگارش اجتماعی فارسی

پیام های

آسمان
آموزش قرآن تاریخ

زیست شناسی آزمون
و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل 1: عددهای 
صحیح و گویا )تا پایان 

درس 2(
زمین شناسی: 

فصل 11: کانی ها

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد )تا 
ابتدای چه مقدار 

حل شونده را می توان 
در آب حل کرد؟(

فصل9: الکتریسیته 
)تا ابتدای رسانا و نارسانا( ستایش و درس1:  درس1: تعاون)1(

پیش از این ها
درس1: آفرینش 

شگفت انگیز درس1 99/7/18

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد

زمین شناسی: 
فصل 12: سنگ ها

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد 

)تا ابتدای جداسازی 
اجزای مخلوط(

فصل9: الکتریسیته
)تا ابتدای اختالف پتانسیل الکتریکی(

 درس1: تعاون)1( 
و درس2: تعاون)2( ستایش و درس 1

ستایش و درس1: 
پیش از این ها و 

 درس2:
خوب جهان را ببین! 

صورتگر ماهر

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز و 
درس2: عفو و 

گذشت
درس های1و2 99/8/2

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا و 

فصل2: عددهای اول

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و 
فصل2: تغییرهای 

شیمیایی در خدمت 
زندگی

زمین شناسی: 
فصل 13: هوازدگی

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد

فصل9: الکتریسیته 
)تا ابتدای مدار الکتریکی

 و جریان الکتریکی(

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس3: 

ساختار و تشکیالت 
دولت

ستایش تا پایان 
درس 2

ستایش و درس1: 
پیش از این ها 

تا پایان درس3: 
ارمغان ایران

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 
درس3: همه چیز 

در دست تو

درس1 تا پایان 
درس3 99/8/16

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا 

فصل3: چندضلعی ها 
)ابتدای توازی و 

تعامد(

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا پایان 
فصل3: از درون اتم 

چه خبر

زمین شناسی: 
فصل 11: کانی ها 

تا پایان فصل 13: هوازدگی

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و 
فصل2: تغییرهای 

شیمیایی در خدمت 
زندگی )تا ابتدای 

سوختن، روشی برای 
استفاده از انرژی 

شیمیایی مواد(

فصل9: الکتریسیته 
)تا ابتدای مقاومت الکتریکی(

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس5: 

آسیب های اجتماعی 
و پیش گیری از آنها

ستایش تا پایان 
درس 3

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 

پایان درس4: َسَفر 
شکفتن

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا 

پایان درس4: پیوند 
جاودان

درس1 تا پایان 
درس4 99/8/30



پایه هشتم  |  تیزهوشان

ریاضی
علوم تجربی 
مطابق روند 
كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات
نگارش اجتماعی فارسی

پیام های

آسمان
آموزش قرآن تاریخ

زیست شناسی آزمون
و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا پایان 
فصل3: چندضلعی ها

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل4: تنظیم 
عصبی

زمین شناسی: 
فصل 11: کانی ها 

تا پایان فصل 13: هوازدگی
زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و 
فصل2: تغییرهای 

شیمیایی در خدمت 
زندگی )تا ابتدای 

فراورده های سوختن(

فصل9: الکتریسیته
درس1: تعاون)1( 

تا پایان درس6: قوه 
قضائیه

ستایش تا پایان 
درس 4

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 
پایان درس6: راه 

نیک بختی

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 
درس5: روزی که 

اسالم کامل شد

درس1 تا پایان 
درس5 99/9/14

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا 

فصل4: جبر و معادله 
)ابتدای تجزیه 

عبارت های جبری(

فصل1: مخلوط 
و جداسازی مواد 
تا فصل5: حس و 

حرکت 
)ابتدای غضروف(

زمین شناسی: 
فصل 11: کانی ها 

تا پایان فصل 13: هوازدگی
زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی و 

فصل 5: حس و حرکت

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و 
فصل2: تغییرهای 

شیمیایی در خدمت 
زندگی )تا ابتدای 

راه های دیگر استفاده 
از انرژی شیمیایی 

مواد(

فصل9: الکتریسیته و فصل10: مغناطیس 
)تا ابتدای آهن ربای الکتریکی(

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس8: 

رسانه ها در زندگی 
ما

ستایش تا پایان 
درس 5

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 

پایان درس7: آداب 
نیکان

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 

درس6: نردبان 
آسمان

درس1 تا پایان 
درس6 99/9/28

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا پایان 
فصل4: جبر و معادله

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل6: تنظیم 
هورمونی

زمین شناسی: 
فصل 11: کانی ها 

تا پایان فصل 13: هوازدگی
زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی تا 

پایان فصل 6: تنظیم هورمونی

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و 
فصل2: تغییرهای 

شیمیایی در خدمت 
زندگی

فصل9: الکتریسیته و فصل10: مغناطیس
 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس10: از 
رحلت پیامبر تا قیام 

کربال )نینوا(

ستایش و درس1: 
پیش از این ها 

تا پایان درس8: 
آزادگی

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 
درس7: یک فرصت 

طالیی

درس1 تا پایان 
درس6 99/11/10

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا 
فصل5: بردار و 

مختصات )ابتدای 
ضرب عدد در بردار(

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل7: الفبای 
زیست فناوری

زمین شناسی: فصل 11: کانی ها 
تا پایان فصل 13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل 4: تنظیم عصبی 
تا پایان فصل 7: الفبای زیست فناوری

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 
 فصل3: از درون اتم

چه خبر )ابتدای مدلی 
برای ساختار اتم(

فصل9: الکتریسیته، فصل10: مغناطیس و 
 فصل14: نور

و ویژگی های آن )تا ابتدای بازتاب نور(

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس11: 
ورود اسالم به ایران

ستایش تا پایان 
درس 6

ستایش و درس1: 
پیش از این ها 

تا پایان درس9: 
نوجوان باهوش، 
آشپززاده وزیر، 

گریه امیر

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا 

پایان درس8: نشان 
ارزشمندی

درس1 تا پایان 
درس7 99/11/24

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا 

پایان فصل5: بردار و 
مختصات

فصل1: مخلوط 
و جداسازی مواد 
تا پایان فصل8: 

تولیدمثل در جانداران

زمین شناسی: فصل 11: کانی ها تا پایان 
فصل 13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل 4: تنظیم 
عصبی تا پایان فصل 8: تولیدمثل در 

جانداران

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 
 فصل3: از درون اتم
چه خبر )ابتدای 

ایزوتوپ ها(

فصل9: الکتریسیته، فصل10: مغناطیس و 
 فصل14: نور

و ویژگی های آن )تا ابتدای آینه های 
کروی(

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس13: 

غزنویان، سلجوقیان 
و خوارزمشاهیان

ستایش تا پایان 
درس 7

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 

پایان درس10: قلم 
سحرآمیز، دو نامه

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 

درس9: تدبیر 
زندگانی

درس1 تا پایان 
درس8 99/12/8



پایه هشتم  |  تیزهوشان

ریاضی
علوم تجربی 
مطابق روند 
كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات
نگارش اجتماعی فارسی

پیام های

آسمان
آموزش قرآن تاریخ

زیست شناسی آزمون
و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا پایان 

فصل6: مثلث

فصل1: مخلوط 
و جداسازی مواد 
تا پایان فصل9: 

الکتریسیته

زیست شناسی: فصل 4: تنظیم 
عصبی تا پایان فصل 8: تولیدمثل در 

جانداران

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 
 فصل3: از درون اتم
چه خبر )ابتدای یون 

چیست؟(

فصل9: الکتریسیته، فصل10: مغناطیس و 
 فصل14: نور

و ویژگی های آن )تا ابتدای آینه های کوژ(

درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس15: 

حمله چنگیز و 
تیمور به ایران

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 
پایان درس11: 

پرچم داران

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 
درس11: آفت های 

زبان

درس1 تا پایان 
درس9 99/12/22

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا 

فصل7: توان و جذر 
)ابتدای جذر تقریبی(

فصل1: مخلوط 
و جداسازی مواد 
تا پایان فصل12: 

سنگ ها

زمین شناسی: فصل 11: کانی ها تا پایان 
فصل 13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل 4: تنظیم 
عصبی تا پایان فصل 8: تولیدمثل در 

جانداران

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل3: از درون 
اتم چه خبر

فصل9: الکتریسیته، فصل10: مغناطیس و 
فصل14: نور و ویژگی های آن

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس16: 
پیروزی فرهنگ بر 

شمشیر

ستایش تا پایان 
درس 8

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 
پایان درس13: 
ادبیات انقالب

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 
درس12: ارزش 

کار

درس1 تا پایان 
درس10 1400/1/20

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا پایان 
فصل8: آمار و احتمال

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل14: نور و 
ویژگی های آن

زمین شناسی: فصل11: کانی ها تا پایان 
فصل13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی تا 
پایان فصل8: تولیدمثل در جانداران

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل3: از درون 
اتم چه خبر

فصل9: الکتریسیته ، فصل10: مغناطیس 
و فصل14: نور و ویژگی های آن تا 

فصل15: شکست نور )ابتدای عدسی ها(

درس1: تعاون )1( 
تا پایان درس21: 

ویژگی های طبیعی و 
انسانی اروپا

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 
پایان درس16: 
پرنده  آزادی، 
کودکان سنگ

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا 

پایان درس14: ما 
مسلمانان

درس1 تا پایان 
درس12 1400/2/17

آزمون جامع

کل کتاب کل کتاب زیست شناسی: فصل4 تا پایان فصل 8 
زمین شناسی: فصل 11 تا پایان فصل 13 فصل1 تا پایان فصل3 فصل های9و10و14و15 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب 1400/2/24



ر
نگارش هشتمفارسی هشتمعلوم هشتمرياضی هشتمتاریخ  آزمون

کل کتاب / ستایش و درس 1 تا پایان درس 8کل کتاب / ستایش و درس 1 تا پایان درس 17کل کتاب / فصل 1 تا پایان فصل 15کل کتاب / فصل 1 تا پایان فصل 99/4/279

تاریخ  آزمون

فارسی نهمنگارش هشتمفارسی هشتمعلوم نهمعلوم هشتمرياضی نهمرياضی هشتم

اختیاریاجباری
اجباری

اختیاریاجباریاجباریاختیاری زيست شناسی شیمی و زمین شناسیفیزيک

شیمی:فصل 9فصل 1فصل های 1و 99/5/102
ستایش فصل 1فصل 4فصل 1 

ستایش ستایش و درس های 1و 2و درس های 1 و 2و 3
و درس 1

شیمی: فصل 10فصل های 1و 2فصل های 3و 99/5/244
ستایش و درس های درس های 3و 4درس های 4 و 5 و 6فصل های 1 و 2فصل 5فصل 2

1و 2 و 3

شیمی: فصل 14فصل های 2و 3فصل های 5و 99/6/76
فصل های 1و 2و 3فصل های 6 و 7فصل 3

درس 7 
تا پایان 
درس 10

ستایش و درس 1 درس های 5و 6
تا پایان درس 4

زمین شناسی:فصل 15فصل های 3و 4فصل های 7و 99/6/218
درس های 11 و 12 فصل های 3و 4فصل 8فصل های 11 و12 

درس های 6و 7درس های 7و 8و 13

فصل های 9و 10 و 14 و 15فصل 1 تا پایان فصل 4فصل 1 تا پایان فصل 99/7/49
شیمی: فصل های 1و 2و 3
زمین شناسی: فصل های 11 

و 12 و 13

فصل  4 تا پایان 
ستایش و درس 1 فصل 1 تا پایان فصل 5فصل 8

تا پایان درس 17
ستایش و درس 1 

تا پایان درس 8
ستایش و درس 1 

تا پایان درس 8

پایه نهم  |  تیزهوشان



پایه نهم  |  تیزهوشان

ریاضی علوم تجربی مطابق 
روند كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات 
اجتماعی نگارش فارسی پیام های 

آسمان
آموزش 

قرآن
تاریخ 
زیست شناسی و زمین شناسیآزمون شیمی فیزیک

 نهم: فصل 1 )درس1: معرفی 
مجموعه تا درس2: مجموعه های 

برابر و نمایش مجموعه ها 
)ابتدای کار در کالس صفحه ی 8((
هشتم: فصل 1: عددهای صحیح 
و گویا )تا پایان معرفی عددهای 

گویا(

 نهم: زمین شناسی: فصل6: زمین ساخت ورقه ای 
)تا ابتدای پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره(

هشتم: زمین شناسی: فصل11: کانی ها

 نهم: فصل1: مواد و نقش آن ها 
در زندگی )تا ابتدای طبقه بندی 

عنصرها(
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد

 نهم: فصل4: حرکت چیست 
)تا ابتدای سرعت متوسط(

هشتم: فصل9: الکتریسیته )تا 
ابتدای اختالف پتانسیل الکتریکی(

 درس1: زمین، مهد 
زیبای انسان ها

 ستایش و درس1: با ذهني 
»نظام مند« و »پرورده« 

بنویسیم )تا ابتدای 
فعالیت های نگارشی(

نهم: ستایش و درس1: آفرینش 
همه تنبیه خداوند دل است 

)تا ابتدای حکایت( 
هشتم: ستایش و درس1: پیش از 

این ها )تا ابتدای حکایت(

 درس1: تو را 
چگونه بشناسم؟ 99/7/18 درس1

 نهم: فصل 1 )درس1: معرفی 
مجموعه تا پایان درس3: اجتماع، 

اشتراک و تفاضِل مجموعه ها(
هشتم: فصل1: عددهای صحیح 

و گویا

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی )تا ابتدای طبقه بندی 

عنصرها(
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد

 نهم: زمین شناسی: فصل6: زمین ساخت ورقه ای 
هشتم: زمین شناسی: فصل12: سنگ ها

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی )تا ابتدای بسپار های 

طبیعی و مصنوعی(
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد

 نهم: فصل4: حرکت چیست 
)تا ابتدای تندی لحظه ای(

هشتم: فصل9: الکتریسیته )تا 
ابتدای مقاومت الکتریکی(

 درس1: زمین، 
مهد زیبای انسان ها 
و درس2: حرکات 

زمین

 ستایش و درس1: با ذهني 
»نظام مند« و »پرورده« 

بنویسیم 
)تا ابتدای درست نویسی(

نهم: ستایش و درس1: آفرینش 
همه تنبیه خداوند دل است و 

درس2: عجایِب ُصنع حق تعالي 
هشتم: ستایش و درس1: پیش 

از این ها و درس2: خوب جهان را 
ببین! صورتگر ماهر

 درس2: در پناه 
ایمان 99/8/2 درس2

 نهم: فصل1: مجموعه ها 
هشتم: فصل1: عددهای صحیح و 

گویا و فصل2: عددهای اول
)تا ابتدای تعیین عددهای اول(

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی و فصل2: رفتار اتم ها با 
یکدیگر )تا ابتدای یون ها در بدن ما(

هشتم: فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و فصل2: 

تغییرهای شیمیایی در خدمت 
زندگی )تا ابتدای فراورده های 

سوختن(

 نهم: زمین شناسی: فصل6: زمین ساخت ورقه ای و 
فصل7: آثاری از گذشته زمین 

)تا ابتدای کاربرد فسیل ها(
هشتم: زمین شناسی: فصل13: هوازدگی

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی

هشتم: فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و فصل 2: 

تغییرهای شیمیایی در خدمت 
زندگی )تا ابتدای فراورده های 

سوختن(

 نهم: فصل4: حرکت چیست 
)تا ابتدای شتاب متوسط(
هشتم: فصل9: الکتریسیته

 درس1: زمین، مهد 
زیبای انسان ها تا 

پایان درس3: چهره 
زمین

 ستایش و درس1: با ذهني 
»نظام مند« و »پرورده« 

بنویسیم 
)تا ابتدای تصویرنویسی(

نهم: ستایش و درس1: آفرینش 
همه تنبیه خداوند دل است تا 

درس3: مثل آیینه، کار و شایستگي 
)ابتدای حکایت(

هشتم: ستایش و درس1: پیش 
از این ها تا درس3: ارمغان ایران 

)ابتدای حکایت(

 درس1: تو را 
چگونه بشناسم؟ 
و درس2: در پناه 

ایمان

 درس  های 
1 و 2 99/8/16

 نهم: فصل1: مجموعه ها و 
فصل2: عددهای حقیقی 

)تا ابتدای قدرمطلق و محاسبه 
تقریبی(

هشتم: فصل1: عددهای صحیح و 
گویا و فصل2: عددهای اول

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی و فصل2: رفتار اتم ها 

با یکدیگر 
هشتم: فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و فصل2: 

تغییرهای شیمیایی در خدمت 
زندگی

 نهم: زمین شناسی: فصل6: زمین ساخت ورقه ای و 
فصل7: آثاری از گذشته زمین 

هشتم: زمین شناسی: فصل11: کانی ها تا پایان 
فصل13: هوازدگی

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی و فصل2: رفتار اتم ها 
با یکدیگر )تا ابتدای داد و ستد 

الکترون و پیوند یونی( 
هشتم: فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و فصل2: 

تغییرهای شیمیایی در خدمت 
زندگی

 نهم: فصل4: حرکت چیست و 
فصل5: نیرو )تا ابتدای وزن( 
هشتم: فصل9: الکتریسیته و 

فصل10: مغناطیس )تا ابتدای 
آهن ربای الکتریکی(

درس2: حرکات 
زمین تا پایان 

درس4: آب فراوان، 
هوای پاک

ستایش و درس 1: 
با ذهني »نظام مند« 
و »پرورده« بنویسیم 
و درس2: واژه ها را 

بشناسیم، گزینش کنیم و 
به کار بگیریم )تا ابتدای 

حکایت نگاری(

 نهم: درس2: عجایِب ُصنع حق 
تعالي تا پایان درس4: هم نشین 
هشتم: درس2: خوب جهان 

را ببین! صورتگر ماهر تا پایان 
درس4: سفر شکفتن

 درس3: 
راهنمایان الهی 99/8/30 درس3



ریاضی علوم تجربی مطابق 
روند كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات 
اجتماعی نگارش فارسی پیام های 

آسمان
آموزش 

قرآن
تاریخ 
زیست شناسی و زمین شناسیآزمون شیمی فیزیک

 نهم: فصل1: مجموعه ها و 
فصل2: عددهای حقیقی 

هشتم: فصل1: عددهای صحیح و 
گویا تا پایان فصل3: چندضلعی ها

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا پایان فصل3: به 
دنبال محیطی بهتر برای زندگی

هشتم: فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا پایان فصل3: 

از درون اتم چه خبر

 نهم: زمین شناسی: فصل6: زمین ساخت ورقه ای و 
فصل7: آثاری از گذشته زمین

زیست شناسی: فصل11: گوناگونی جانداران 
)تا ابتدای آغازیان( 

هشتم: زمین شناسی: فصل11: کانی ها تا پایان 
فصل13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی و فصل2: رفتار اتم ها 
با یکدیگر )تا ابتدای یون ها در 

بدن ما( 
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد تا پایان فصل2: 
تغییرهای شیمیایی در خدمت 

زندگی

 نهم: فصل4: حرکت چیست و 
فصل5: نیرو )تا ابتدای اصطکاک( 

هشتم: فصل9: الکتریسیته و 
فصل10: مغناطیس 
)تا ابتدای تولید برق(

درس4: آب فراوان، 
هوای پاک تا پایان 
درس6: زیست 
بوم ها در خطرند

ستایش و درس1: با ذهني 
»نظام مند« و »پرورده« 
بنویسیم تا درس3: نوع 
زبان نوشته را انتخاب 

کنیم )ابتدای فعالیت های 
نگارشی(

 نهم: درس3: مثل آیینه، کار 
و شایستگي تا درس6: آداب 

زندگانی )ابتدای مضارع التزامی(
هشتم: درس3: ارمغان ایران تا 

درس6: راه نیک بختی 
)ابتدای گفت وگو(

 درس1: تو را 
چگونه بشناسم؟ 
تا پایان درس3: 
راهنمایان الهی

99/9/14 درس4

 نهم: فصل1: مجموعه ها تا پایان 
فصل3: استدالل و اثبات در 

هندسه 
هشتم: فصل1: عددهای صحیح 
و گویا تا فصل4: جبر و معادله 

)ابتدای تجزیه عبارت های 
جبری(

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا پایان فصل4: 

حرکت چیست 
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد تا پایان فصل4: 
تنظیم عصبی

 نهم: زمین شناسی: فصل6: زمین ساخت ورقه ای و 
فصل7: آثاری از گذشته زمین 

زیست شناسی: فصل11: گوناگونی جانداران 
هشتم: زمین شناسی: فصل11: کانی ها تا پایان 

فصل13: هوازدگی 
زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی و فصل5: حس 

و حرکت

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی و فصل2: رفتار اتم ها 

با یکدیگر 
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد تا پایان فصل2: 
تغییرهای شیمیایی در خدمت 

زندگی

 نهم: فصل4: حرکت چیست و 
فصل5: نیرو 

هشتم: فصل9: الکتریسیته و 
فصل10: مغناطیس

درس1: زمین، مهد 
زیبای انسان ها تا 

پایان درس9: ایرانی 
متحد و یکپارچه

ستایش و درس1: با ذهني 
»نظام مند« و »پرورده« 
بنویسیم تا درس3: نوع 
زبان نوشته را انتخاب 
کنیم )ابتدای مثل نویسی(

نهم: ستایش و درس1: آفرینش 
همه تنبیه خداوند دل است تا پایان 

درس6: آداب زندگاني
هشتم: ستایش و درس1: پیش 
از این ها تا پایان درس6: راه 

نیک بختی

 درس1: تو را 
چگونه بشناسم؟ 
تا پایان درس4: 
خورشید پنهان

99/9/28 درس5

 نهم: فصل1: مجموعه ها تا 
فصل4: توان و ریشه )ابتدای 

جمع و تفریق رادیکال ها( 
هشتم: فصل1: عددهای صحیح 
و گویا تا پایان فصل4: جبر و 

معادله

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا پایان فصل6: زمین 

ساخت ورقه ای 
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد تا پایان فصل6: 
تنظیم هورمونی

 نهم: زمین شناسی: فصل6: زمین ساخت ورقه ای و 
فصل7: آثاری از گذشته زمین

زیست شناسی: فصل11: گوناگونی جانداران 
هشتم: زمین شناسی: فصل11: کانی ها تا پایان 

فصل13: هوازدگی
زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی تا پایان فصل6: 

تنظیم هورمونی

 نهم: فصل1: مواد و نقش 
آن ها در زندگی تا فصل3: به 

دنبال محیطی بهتر برای زندگی 
)ابتدای چرخه کربن( 

هشتم: فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا فصل3: از 

درون اتم چه خبر 
)ابتدای ایزوتوپ ها(

نهم: فصل4: حرکت چیست، 
فصل5: نیرو و فصل8: فشار و آثار 

آن )تا ابتدای فشار در مایع ها(
هشتم: فصل9: الکتریسیته و 

فصل10: مغناطیس + فصل14: نور 
و ویژگی های آن 

)تا ابتدای بازتاب نور(

درس1: زمین، مهد 
زیبای انسان ها تا 
پایان درس10: 
اوضاع اجتماعی، 
اقتصادی، علمی و 
فرهنگی ایران در 

عصر صفوی

ستایش و درس1: با ذهني 
»نظام مند« و »پرورده« 
بنویسیم تا درس4: فضا 
و رنگ نوشته را تغییر 

دهیم )ابتدای فعالیت های 
نگارشی(

 نهم: ستایش و درس1: آفرینش 
همه تنبیه خداوند دل است تا پایان 

درس8: همزیستي با مام میهن
هشتم: ستایش و درس1: پیش از 

این ها تا پایان درس8: آزادگی

 درس1: تو را 
چگونه بشناسم؟ 
تا پایان درس5: 
رهبری در دوران 

غیبت

 درس1 
تا پایان 
درس5

99/11/10

 نهم: فصل1: مجموعه ها تا پایان 
فصل4: توان و ریشه 

هشتم: فصل1: عددهای صحیح 
و گویا تا پایان فصل5: بردار و 

مختصات 

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا پایان فصل7: 

آثاری از گذشته زمین 
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد تا پایان فصل7: 
الفبای زیست فناوری

 نهم: زمین شناسی: فصل6: زمین ساخت ورقه ای و 
فصل7: آثاری از گذشته زمین

زیست شناسی: فصل11: گوناگونی جانداران و 
فصل12: دنیای گیاهان )تا ابتدای گیاهانی که آوند 

ندارند( 
هشتم: زمین شناسی: فصل11: کانی ها تا پایان 

فصل13: هوازدگی
زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی تا پایان 

فصل7: الفبای زیست  فناوری

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا فصل3: به دنبال 

محیطی بهتر برای زندگی 
)ابتدای ترکیب های نفت  خام( 

هشتم: فصل1: مخلوط و 
جداسازی تا فصل3: از درون اتم 

چه خبر )ابتدای یون چیست؟(

نهم: فصل4: حرکت چیست، 
فصل5: نیرو و فصل8: فشار و آثار 

آن )تا ابتدای فشار در گازها(
هشتم: فصل9: الکتریسیته و 

فصل10: مغناطیس + فصل14: نور 
و ویژگی های آن )تا ابتدای تصویر 

در آینه تخت(

درس10: اوضاع 
اجتماعی، اقتصادی، 
علمی و فرهنگی 
ایران در عصر 
صفوی تا پایان 
درس12: در 
جست وجوی 

پیشرفت و رهایی از 
سلطه خارجی

درس3: نوع زبان نوشته 
را انتخاب کنیم و درس4: 
فضا و رنگ نوشته را تغییر 

دهیم 
)تا ابتدای تصویرنویسی(

 نهم: درس6: آداب زندگاني تا 
پایان درس8: همزیستي با ماِم 

میهن 
هشتم: درس6: راه نیک بختی تا 

پایان درس8: آزادگی

درس6: وضو، 
غسل و تیمم درس6 99/11/24

پایه نهم  |  تیزهوشان



پایه نهم  |  تیزهوشان

ریاضی علوم تجربی مطابق 
روند كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات 
اجتماعی نگارش فارسی پیام های 

آسمان
آموزش 

قرآن
تاریخ 
زیست شناسی و زمین شناسیآزمون شیمی فیزیک

 نهم: فصل1: مجموعه ها تا فصل5: 
عبارت های جبری )ابتدای چند 
اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها( 

هشتم: فصل1: عددهای صحیح و 
گویا تا پایان فصل6: مثلث

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا پایان فصل8: فشار 

و آثار آن 
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد تا پایان فصل8: 
تولیدمثل در جانداران

 نهم: زمین شناسی: فصل6: زمین ساخت ورقه ای و 
فصل7: آثاری از گذشته زمین

زیست شناسی: فصل11: گوناگونی جانداران تا پایان 
فصل13: جانوران بی مهره 

هشتم: زمین شناسی: فصل11: کانی ها تا پایان 
فصل13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی تا پایان 
فصل8: تولیدمثل در جانداران

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا پایان فصل3: به 

دنبال محیطی بهتر برای زندگی 
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد تا پایان فصل3: 
از درون اتم چه خبر

نهم: فصل4: حرکت چیست، 
فصل5: نیرو و فصل8: فشار و آثار 

آن 
هشتم: فصل9: الکتریسیته و 

فصل10: مغناطیس + فصل14: 
نور و ویژگی های آن و فصل15: 
شکست نور )تا ابتدای عدسی ها(

درس1: زمین، مهد 
زیبای انسان ها تا 
پایان درس14: 
ایران در دوران 
حکومت پهلوی

ستایش و درس1: با ذهني 
»نظام مند« و »پرورده« 

بنویسیم تا درس5: نوشته 
را خوش، آغاز کنیم؛ زیبا 

به پایان ببریم و نیکو 
نام گذاري کنیم )ابتدای 

فعالیت های نگارشی(

 نهم: ستایش و درس1: آفرینش 
همه تنبیه خداوند دل است تا 

درس9: راز موفقیت 
)ابتدای نوشتن( 

هشتم: ستایش و درس1: پیش از 
این ها تا درس9: نوجوان باهوش، 

آشپززاده وزیر، گریه امیر 
)ابتدای گفت وگو(

درس7: احکام 
نماز درس7 99/12/8

 نهم: فصل1: مجموعه ها تا 
فصل5: عبارت های جبری )ابتدای 

نابرابری ها و نامعادله ها( 
هشتم: فصل1: عددهای صحیح و 

گویا تا فصل7: توان و جذر 
)ابتدای جذر تقریبی(

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا پایان فصل10: 

نگاهی به فضا 
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد تا پایان فصل10: 
مغناطیس

 نهم: زیست شناسی: فصل11: گوناگونی جانداران 
تا پایان فصل13: جانوران بی مهره 

هشتم: زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی تا پایان 
فصل8: تولیدمثل در جانداران

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا پایان فصل3: به 

دنبال محیطی بهتر برای زندگی 
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد تا پایان فصل3: 
از درون اتم چه خبر

نهم: فصل4: حرکت چیست، فصل5: 
نیرو فصل8: فشار و آثار آن و فصل9: 

ماشین ها )تا ابتدای قرقره ها( 
هشتم: فصل9: الکتریسیته و فصل10: 
مغناطیس + فصل14: نور و ویژگی های 

آن و فصل15: شکست نور

درس13: نهضت 
مشروطه تا پایان 
درس15: انقالب 

اسالمی ایران

درس3: نوع زبان نوشته 
را انتخاب کنیم تا درس5: 
نوشته را خوش، آغاز کنیم؛ 
زیبا به پایان ببریم و نیکو 

نام گذاري کنیم 
)ابتدای حکایت نگاری(

 نهم: درس8: همزیستي با ماِم 
میهن تا پایان درس10: آرشی 

دیگر
هشتم: درس8: آزادگی تا پایان 
درس10: قلم سحرآمیز، دو نامه

درس8: همدلی و 
همراهی درس8 99/12/22

 نهم: فصل1:  مجموعه ها تا فصل6: 
خط و معادله های خطی )ابتدای 

شیب خط و عرض از مبدأ(
هشتم: فصل1: عددهای صحیح 
و گویا تا فصل8: آمار و احتمال 
)ابتدای احتمال یا اندازه گیری 

شانس(

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا پایان فصل13: 

جانوران بی مهره 
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد تا پایان فصل13: 
هوازدگی

 نهم: زمین شناسی: فصل6: زمین ساخت ورقه ای، فصل7: 
آثاری از گذشته زمین و فصل10: نگاهی به فضا

زیست شناسی: فصل11: گوناگونی جانداران تا پایان 
فصل15: باهم زیستن 

هشتم: زمین شناسی: فصل11: کانی ها تا پایان 
فصل13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی تا پایان 
فصل8: تولید مثل در جانداران

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا پایان فصل3: به 
دنبال محیطی بهتر برای زندگی

هشتم: فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا پایان فصل3: 

از درون اتم چه خبر

 نهم: فصل4: حرکت چیست، فصل5: 
نیرو، فصل8: فشار و آثار آن و فصل9: 

ماشین ها تا )ابتدای چرخ دنده ها(
هشتم: فصل9: الکتریسیته و فصل10: 
مغناطیس و فصل14: نور و ویژگی های 

آن و فصل15: شکست نور

درس1: زمین، مهد 
زیبای انسان ها تا 
پایان درس16: 

ایران در دوران پس 
از پیروزی انقالب 

اسالمی

ستایش و درس1: با ذهني 
»نظام مند« و »پرورده« 

بنویسیم تا درس6: قالبي 
براي نوشتن، برگزینیم 

)ابتدای مثل نویسی(

نهم: ستایش و درس1: آفرینش 
همه تنبیه خداوند دل است تا پایان 

درس12: پیام آور رحمت
هشتم: ستایش و درس1: پیش از 
این ها تا درس12: شیر حق )ابتدای 

حکایت(

درس1: تو را 
چگونه بشناسم؟ 
تا پایان درس10: 
مسئولیت همگانی

درس1 
تا پایان 
درس9

1400/1/20

 نهم: فصل1:  مجموعه ها تا پایان 
فصل7: عبارت های گویا

هشتم: فصل1: عددهای صحیح 
و گویا تا فصل9: دایره )ابتدای 

زاویه های مرکزی(

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا فصل15: با هم 

زیستن )ابتدای رقابت(
هشتم: فصل1: مخلوط و 

جداسازی مواد تا فصل15: 
شکست نور )ابتدای عدسی ها(

 نهم: زمین شناسی: فصل6: زمین ساخت ورقه ای، فصل7: 
آثاری از گذشته زمین و فصل10: نگاهی به فضا

زیست شناسی: فصل11: گوناگونی جانداران تا پایان 
فصل15: باهم زیستن 

هشتم: زمین شناسی: فصل11: کانی ها تا پایان 
فصل13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی تا پایان 
فصل8: تولید مثل در جانداران

 نهم: فصل1: مواد و نقش آنها 
در زندگی تا پایان فصل3: به 
دنبال محیطی بهتر برای زندگی

هشتم: فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا پایان فصل3: 

از درون اتم چه خبر

 نهم: فصل4: حرکت چیست، فصل5: 
نیرو، فصل8: فشار و آثار آن تا پایان 

فصل9: ماشین ها
هشتم: فصل9: الکتریسیته، فصل10: 

مغناطیس و فصل14: نور و ویژگی  های 
آن  تا پایان فصل15: شکست نور

درس1: زمین، مهد 
زیبای انسان ها تا 

پایان درس21: نهاد 
حکومت

ستایش و درس1: با ذهنی 
»نظام مند« و »پرورده« 

بنویسیم تا پایان درس7: 
وسعت و عمق نوشته را 

بیش تر کنیم

نهم: ستایش و درس1: آفرینش 
همه تنبیه خداوند دل است تا پایان 

درس16: آرزو
هشتم: ستایش و درس1: پیش از 

این ها تا پایان درس14: یاد حسین )ع(

درس1: تو را 
چگونه بشناسم؟  
تا پایان درس11: 

انفاق

درس1 
تا پایان 
درس11

1400/2/17

آزمون جامع

 نهم: کل کتاب 
هشتم: کل کتاب

 نهم: کل کتاب
هشتم: کل کتاب

 نهم: فصل های6و7 و فصل10 تا پایان فصل15 
هشتم: فصل4 تا پایان فصل 8 + فصل11 

تا پایان فصل13

 نهم: فصل 1 تا پایان فصل3 
هشتم: فصل1 تا پایان فصل3 

 نهم: فصل های 4 و 5 و 8 و 9 
هشتم: فصل های 9 و 10 + 

فصل های 14 و 15
کل کتاب کل کتاب  نهم: کل کتاب

هشتم: کل کتاب کل کتاب کل کتاب 1400/2/24



زبان انگلیسی نهمعربی نهمفارسی نهمتاریخ آزمون

کل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

درس1درس های1و2ستایش تا پایان درس99/5/103

درس2 و Review1درس های3و4درس4 تا پایان درس99/5/247

درس های3و4 )تا ابتدای grammar(درس های5و6درس8 تا پایان درس99/6/710

درس های4و5 )تا ابتدای grammar(درس های7و8درس11 تا پایان درس99/6/1413

درس های1 تا5 )تا ابتدای grammar(درس1 تا پایان درس8ستایش تا پایان درس99/6/2113

کل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4

پایه دهم ریاضی و تجربی  |  عمومی



تاریخ آزمون
فارسی

زبان انگلیسی )1(دین و زندگی )1(عربی، زبان قرآن )1(
نگارش )1(فارسی )1(

درس1 )تا ابتدای grammar(درس1درس1 )تا ابتدای التمرین الثالث(ستایش و درس99/7/181

درس های1و2 )تا ابتدای موانع رسیدن به درس1ستایش و درس1ستایش تا پایان درس99/8/22
درس1 )تا ابتدای listening and speaking(هدف(

درس های1و2 )تا ابتدای حوار )فی مطار النجف ستایش و درس1ستایش تا پایان درس99/8/163
درس1 )تا پایان singular and plural(درس های1و2االشرف((

درس  1 )از ابتدای grammar( تا پایان درسدرس های2و3درس2درس2درس3 تا پایان درس99/8/305

درس های1تا3 )ابتدای حوار )فی قسم الجوازات فی ستایش تا پایان درس2ستایش تا پایان درس99/9/146
درس های1و2 )تا ابتدای reading(درس1 تا پایان درس4المطار((

درس2 )تا ابتدای pronunciation(درس های4و5درس های3و4 )تا ابتدای اِعلموا(درس3درس6 تا پایان درس99/9/288

درس های1و2درس1 تا پایان درس6درس1 تا پایان درس4ستایش تا پایان درس4ستایش تا پایان درس99/11/109

درس2 )از ابتدای listening and speaking( درس های6و7درس های4و5 )ابتدای اعلموا(درس های4و5درس8 تا پایان درس99/11/2410
)read and practice تا درس3 )ابتدای

درس3 )تا ابتدای listening and speaking(درس های7و8درس5درس5درس های10و99/12/811

پایه دهم ریاضی و تجربی  |  عمومی



تاریخ آزمون
فارسی

زبان انگلیسی )1(دین و زندگی )1(عربی، زبان قرآن )1(
نگارش )1(فارسی )1(

درس های5 و6 )تا ابتدای حوار )مع مسؤول استقبال درس های 5 و6درس10 تا پایان درس99/12/2212
درس3 )تا ابتدای what you learned(درس7 تا پایان درس9الفندق((

درس1 تا پایان درس3درس1 تا پایان درس9درس1 تا پایان درس6ستایش تا پایان درس6ستایش تا پایان درس1400/1/2013

درس6 )از ابتدای  حوار )مع مسؤول استقبال الفندق((درس های 6 و7درس13 تا پایان درس1400/2/315
درس3 )از ابتدای writing(درس های9و10 تا پایان درس7   

)grammar تا درس4 )ابتدای 

درس4 )تا ابتدای pronunciation(درس های10و11درس های7و8 )تا پایان اختبر نفسک(درس های 7و8درس14 تا پایان درس1400/2/1716

درس های3 و4درس7 تا پایان درس12درس5 تا پایان درس8درس5 تا پایان درس8درس10 تا پایان درس1400/2/2418

آزمون جامع )کل کتاب(جامع

پایه دهم ریاضی و تجربی  |  عمومی



تاریخ آزمون
زبان انگلیسی نهمعربی زبان قرآن )1(عربی نهمفارسی نهم

اجباریاختیاریاجباریاجباری

کل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

درس1درس 1درس های1و2ستایش تا پایان درس99/5/103

درس2 و Review1درس های1و2درس های3و4درس4 تا پایان درس99/5/247

درس های3و4 )تا ابتدای grammar(درس1 تا پایان درس3درس های5و6درس8 تا پایان درس99/6/710

درس های4و5 )تا ابتدای grammar(درس های1 تا 4 )ابتدای تمارین(درس های7و8درس11 تا پایان درس99/6/1413

درس های 1 تا 5  )ابتدای grammar(درس1 تا پایان درس4درس1 تا پایان درس8ستایش تا پایان درس99/6/2113

کل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4

پایه دهم انسانی  |  عمومی



تاریخ آزمون
فارسی

زبان انگلیسی )1(دین و زندگی )1(عربی، زبان قرآن )1(
نگارش )1(فارسی )1(

درس1 )تا ابتدای grammar(درس1درس1 )تا ابتدای التمرین الثانی(ستایش و درس99/7/181

درس های1و2 )تا ابتدای موانع رسیدن به درس1ستایش و درس1ستایش تا پایان درس99/8/22
درس1 )تا ابتدای listening and speaking(هدف(

درس1 )تا پایان singular and plural(درس های1و2درس های1و2 )تا ابتدای التمرین الثالث(ستایش و درس1ستایش تا پایان درس99/8/163

درس  1 )از ابتدای grammar( تا پایان درسدرس های2و3درس2درس2درس3 تا پایان درس99/8/305

درس های1تا3 )ابتدای الفعل الالزم و الفعل ستایش تا پایان درس2ستایش تا پایان درس99/9/146
درس های1و2 )تا ابتدای reading(درس1 تا پایان درس4المتعدی(

درس2 )تا ابتدای pronunciation(درس4 تا پایان درس6درس های3 و4 )تا ابتدای اختبر نفسک(درس3درس6 تا پایان درس99/9/288

درس های1و2درس1 تا پایان درس7درس1 تا پایان درس4ستایش تا پایان درس4ستایش تا پایان درس99/11/109

درس های4 و5 )تا ابتدای حوار )مع سائق سیارة درس های 4 و5درس8 تا پایان درس99/11/2410
درس2 )از ابتدای listening and speaking( درس های7و8األجرة((

)read and practice تا درس3 )ابتدای

درس3 )تا ابتدای listening and speaking(درس های8و9درس5درس5درس های10و99/12/811

پایه دهم انسانی  |  عمومی



تاریخ آزمون
فارسی

زبان انگلیسی )1(دین و زندگی )1(عربی، زبان قرآن )1(
نگارش )1(فارسی )1(

درس های5و6 )تا ابتدای اعراب الصفة و المضاف درس های 5 و6درس10 تا پایان درس99/12/2212
درس3 )تا ابتدای what you learned(درس7 تا پایان درس10الیه(

درس1 تا پایان درس3درس1 تا پایان درس11درس1 تا پایان درس6ستایش تا پایان درس6ستایش تا پایان درس1400/1/2013

درس6 )از ابتدای اعراب الصفة و المضاف الیه(درس های 6 و7درس13 تا پایان درس1400/2/315
درس3 )از ابتدای writing( تا درس4 )ابتدای grammar(درس های 11 و 12 تا پایان درس7

درس4 )تا ابتدای pronunciation(درس های 12 و 13درس های7و8 )تا ابتدای نون الوقایة(درس های 7و8درس14 تا پایان درس1400/2/1716

درس های3 و4درس8 تا پایان درس14درس5 تا پایان درس8درس5 تا پایان درس8درس10 تا پایان درس1400/2/2418

آزمون جامع )کل کتاب(جامع 

پایه دهم انسانی  |  عمومی



تاریخ آزمون
شیمی )1( فیزيک )1(علوم نهمرياضی )1(رياضی نهم 

انتخابی )از بین 2 درس، سؤاالت يک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید.(اجباریاختیاریاجباری

کل کتابکل کتاب99/4/27

فصل1 )تا پایان اندازه گیری و دقت وسیله های فصل1 تا پایان فصل3فصل1 )تا ابتدای الگو و دنباله(فصل های1و99/5/102
اندازه گیری(

فصل1 
)تا ابتدای طبقه بندی عنصرها(

فصل1 فصل های1و2 )تا پایان نیروهای بین مولکولی(فصل4 تا پایان فصل6فصل1فصل های3و4 )تا پایان توان صحیح(99/5/24
)تا ابتدای ساختار اتم(

فصل1 )تا ابتدای آرایش الکترونی اتم(فصل های1و2 )تا پایان شناوری(فصل7 تا پایان فصل9فصل  های 1 و2 )تا پایان دایره مثلثاتی(فصل4 )از ابتدای نماد علمی( تا پایان فصل99/6/75

فصل1 )تا ابتدای تبدیل اتم ها به یون ها(فصل  های1 و2فصل10 تا پایان فصل12فصل های 1تا3 )پایان ریشه n اُم(فصل های6و7 )تا پایان محاسبات عبارت های گویا(99/6/14

فصل1فصل  های1تا3 )پایان کار و انرژی پتانسیل(فصل1 تا پایان فصل12فصل  1 تا پایان فصل 3فصل های1تا7 )پایان محاسبات عبارت های گویا(99/6/21

کل کتابکل کتاب99/7/4

پایه دهم ریاضی  |  اختصاصی



شیمی )1(فیزیک )1(هندسه )1(ریاضی )1(تاریخ آزمون

فصل1 )تا ابتدای طبقه بندی عنصرها(فصل1 )تا ابتدای چگالی(فصل1 )تا ابتدای استدالل(فصل1 )تا ابتدای الگو و دنباله(99/7/18

فصل1 )تا ابتدای نور، کلید شناخت جهان(فصل1فصل 1 )تا ابتدای یادآوری(فصل1 )تا ابتدای دنباله هندسی(99/8/2

فصل1 )تا ابتدای آرایش الکترونی اتم(فصل های1و2 )تا ابتدای فشار در شاره ها(فصل 1 )تا ابتدای قضیه های دوشرطی(فصل های1و2 )تا ابتدای دایره مثلثاتی(99/8/16

فصل1 )از ابتدای دنباله هندسی( 99/8/30
تا پایان فصل2

فصل1 )از ابتدای قضیه های دوشرطی( 
فصل1 )از ابتدای نور، کلید شناخت جهان( فصل2 )تا ابتدای شناوری(تا فصل2 )ابتدای قضیه تالس(

تا )ابتدای ساختار اتم و رفتار آن(

فصل1فصل های1و2فصل های1و2 )تا ابتدای تشابه مثلث ها(فصل  های1تا3 )ابتدای ریشه nام(99/9/14

فصل2 )از ابتدای قضیه تالس( تا )ابتدای کاربردهایی از فصل های3و4 )تا ابتدای سهمی(99/9/28
قضیه ی تالس و تشابه مثلث ها(

فصل2 )از ابتدای شاره در حرکت و اصل برنولی(
 تا فصل3 )ابتدای کار و انرژی جنبشی(

فصل1 )از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن( تا فصل2 
)ابتدای اکسیدها در فراورده های سوختن(

فصل های1تا4 )ابتدای تعیین عالمت 99/11/10
فصل های1و2فصل های1تا3 )ابتدای کار و انرژی درونی(فصل های1و2چندجمله ای درجه دوم(

)تا ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم(

فصل2 )از ابتدای اثبات قضیه فیثاغورس و روابط طولی فصل99/11/244
دیگر در مثلث قائم الزاویه( تا فصل3 )ابتدای ذوزنقه(

فصل3 )از ابتدای کار و انرژی جنبشی( 
تا پایان فصل

فصل2 )از ابتدای هوا معجونی ارزشمند( 
تا )ابتدای شیمی سبز راهی برای محافظت از هواکره(

فصل4 )از ابتدای تعیین عالمت چندجمله ای درجه 99/12/8
فصل3 )از ابتدای کار و انرژی درونی(فصل3 )تا ابتدای مساحت و کاربردهای آن (دوم( تا فصل5 )ابتدای دامنه و برد توابع(

 تا فصل4 )ابتدای گرما(
فصل2 )از ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی 

جرم( تا )ابتدای رفتار گازها(

پایه دهم ریاضی  |  اختصاصی



پایه دهم ریاضی  |  اختصاصی

شیمی )1(فیزیک )1(هندسه )1(ریاضی )1(تاریخ آزمون

99/12/22
فصل4 )از ابتدای تعیین عالمت چندجمله ای درجه

فصل3 )از ابتدای کار و انرژی درونی( تا فصل4 )ابتدای فصل3 )تا ابتدای نقاط شبکه ای و مساحت( دوم( تا فصل5 )ابتدای انواع تابع(
تغییر حالت های ماده(

فصل2 )از ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی 
جرم( تا پایان فصل

فصل های1تا3 )ابتدای محلول و مقدار حل شونده ها(فصل های1تا4 )ابتدای روش های انتقال گرما(فصل1 تا پایان فصل3فصل1 تا پایان فصل1400/1/205

فصل3 )از ابتدای نقاط شبکه ای و مساحت( فصل5 )از ابتدای انواع توابع( تا پایان فصل1400/2/36
تا فصل4 )ابتدای تفکر تجسمی(

فصل4 )از ابتدای تغییر حالت های ماده( 
تا فصل5 )پایان تمرین3-5(

فصل3 )تا ابتدای پیوندهای هیدروژنی در حالت های 
فیزیکی گوناگون آب(

فصل های6و7 )تا ابتدای مقدمه ای بر علم آمار، جامعه 1400/2/17
فصل4 )از ابتدای روش های انتقال گرما( فصل4 )تا ابتدای برش(و نمونه(

تا فصل5 )ابتدای ماشین های گرمایی(
فصل3 )از ابتدای محلول و مقدار حل شونده ها(

 تا )ابتدای ردپای آب در زندگی(

1400/2/24
فصل4 )از ابتدای تعیین عالمت چندجمله ای 

فصل3 )از ابتدای کار و انرژی درونی( فصل های3و4درجه دوم(  تا پایان فصل7
تا پایان فصل5

فصل2 )از ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی 
جرم( تا پایان فصل3

آزمون جامع )کل کتاب(جامع



تاریخ  آزمون
شیمی )1(زيست شناسی )1(علوم نهمرياضی )1(رياضی نهم

انتخابی )از بین 2 درس، سؤاالت يک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید.(اجباریاختیاریاجباری

کل کتابکل کتاب99/4/27

فصل1 فصل1فصل1 تا پایان فصل3فصل1 )تا ابتدای الگو و دنباله(فصل های1و99/5/102
)تا ابتدای طبقه بندی عنصرها(

فصل1 فصل های1و2 )تا پایان ساختار و عملکرد لوله    ء  گوارش( فصل4 تا پایان فصل6فصل1فصل های3و4 )تا پایان صحیح(99/5/24
)تا ابتدای ساختار اتم(

فصل1 )تا ابتدای آرایش الکترونی اتم(فصل های1و2 )تا ابتدای تنوع گوارش در جانداران(فصل7 تا پایان فصل9فصل  های 1 و2 )تا پایان دایره مثلثاتی(فصل4 )از ابتدای نماد علمی( تا پایان فصل99/6/75

فصل1 )تا ابتدای تبدیل اتم ها به یون ها(فصل های1 تا3 )ابتدای تهویه ششی(فصل10 تا پایان فصل12فصل های 1تا3 )پایان ریشه n اُم(فصل های6و7  )تا پایان محاسبات عبارت های گویا(99/6/14

فصل1فصل  1 تا پایان فصل 3فصل1 تا پایان فصل12فصل  1 تا پایان فصل 3فصل های1تا7 )پایان محاسبات عبارت های گویا(99/6/21

کل کتابکل کتاب99/7/4

پایه دهم تجربی  |  اختصاصی



زیست شناسی )1(شیمی )1(فیزیک )1(ریاضی )1(تاریخ آزمون

فصل1 )تا ابتدای الگو و دنباله(99/7/18
فصل1 )تا ابتدای اندازه گیری و دقت وسیله های 

اندازه گیری(
فصل1فصل1 )تا ابتدای طبقه بندی عنصرها(

فصل1 )تا ابتدای نور، کلید شناخت جهان(فصل1 )تا ابتدای چگالی(فصل1 )تا ابتدای دنباله هندسی(99/8/2
فصل های1و2 )تا ابتدای جذب مواد و تنظیم فعالیت 

دستگاه گوارش(

فصل های1و2 )تا ابتدای تنوع گوارش در جانداران(فصل1 )تا ابتدای آرایش الکترونی اتم(فصل1فصل های1و2 )تا ابتدای دایره مثلثاتی(99/8/16

فصل1 )از ابتدای دنباله هندسی( 99/8/30
تا پایان فصل2

فصل 1 )از ابتدای چگالی( 
تا فصل2 )ابتدای فشار در شاره ها(

فصل1 )از ابتدای نور، کلید شناخت جهان( 
تا )ابتدای ساختار اتم و رفتار آن(

فصل 2 )از ابتدای جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه 
گوارش( تا پایان فصل

فصل1فصل های1و2 )تا ابتدای شناوری(فصل  های1تا3 )ابتدای ریشه nام(99/9/14
فصل های1تا3 

)ابتدای تهویه ششی(

فصل های3و4 )تا ابتدای سهمی(99/9/28
فصل2 )از ابتدای فشار در شاره ها( تا فصل 3 )ابتدای کار 

انجام شده توسط نیروی ثابت(
فصل1 )از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن( تا فصل2 

فصل 3)ابتدای اکسیدها در فراورده های سوختن(

فصل های1تا4 )ابتدای تعیین عالمت 99/11/10
فصل های1و2فصل های1تا3 )ابتدای کار و انرژی جنبشی(چندجمله ای درجه دوم(

فصل های1تا4 )ابتدای ساختار بافتی قلب()تا ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم(

فصل99/11/244
فصل2 )از ابتدای شاره در حرکت و اصل برنولی( 

تا فصل3 )ابتدای کار و انرژی پتانسیل(
فصل2 )از ابتدای هوا معجونی ارزشمند( 

تا )ابتدای شیمی سبز راهی برای محافظت از هواکره(
فصل3 )از ابتدای تهویه ششی( 

تا فصل4 )ابتدای مویرگ ها(

فصل4 )از ابتدای تعیین عالمت چندجمله ای درجه 99/12/8
دوم( تا فصل5 )ابتدای دامنه و برد توابع(

فصل3 )از ابتدای کار و انرژی جنبشی( 
تا )ابتدای کار و انرژی درونی(

فصل2 )از ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم( 
تا )ابتدای رفتار گازها(

فصل4 )از ابتدای ساختار بافتی قلب( تا )ابتدای تنوع 
گردش مواد در جانداران(

پایه دهم تجربی  |  اختصاصی



زیست شناسی )1(شیمی )1(فیزیک )1(ریاضی )1(تاریخ آزمون

99/12/22
فصل4 )از ابتدای تعیین عالمت چندجمله ای درجه

 دوم( تا فصل5 )ابتدای انواع تابع(
فصل3 )از ابتدای کار و انرژی جنبشی( 

تا پایان فصل
فصل2 )از ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم( 

تا پایان فصل
فصل4 )از ابتدای ساختار بافتی قلب( تا فصل5 )ابتدای 

تشکیل ادرار و تخلیه آن(

فصل1 تا پایان فصل 5فصل های1تا3 )ابتدای محلول و مقدار حل شونده ها(فصل های1تا4 )ابتدای انبساط گرمایی(فصل1 تا پایان فصل1400/1/205

فصل3 )تا ابتدای پیوندهای هیدروژنی در حالت های فیزیکی فصل4 )تا ابتدای تغییر حالت های ماده(فصل5 )از ابتدای انواع توابع( تا پایان فصل1400/2/36
گوناگون آب(

فصل5 )از ابتدای تشکیل ادرار و تخلیه آن( تا 
فصل6 )ابتدای ساختار گیاهان(

فصل های6و7 )تا ابتدای مقدمه ای بر علم آمار، جامعه 1400/2/17
و نمونه(

فصل4 )از ابتدای انبساط گرمایی(  
تا )ابتدای روش های انتقال گرما(

فصل3 )از ابتدای محلول و مقدار حل شونده ها(
 تا )ابتدای ردپای آب در زندگی(

فصل های 6 و 7 
 )ابتدای جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی(

1400/2/24
فصل4 )از ابتدای تعیین عالمت چندجمله ای 

درجه دوم(  تا پایان فصل7
فصل3 )از ابتدای کار و انرژی جنبشی( 

تا پایان فصل4
فصل2 )از ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم( 

فصل4 )از ابتدای ساختار بافتی قلب( تا پایان فصل7تا پایان فصل3

آزمون جامع )کل کتاب(جامع

پایه دهم تجربی  |  اختصاصی



تاریخ آزمون
منطقعلوم و فنون ادبی )1(اقتصادریاضی و آمار )1(ریاضی نهم

انتخابی )از بین 3 درس، سؤاالت یک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید.(اختیاریاجباری

کل کتاب99/4/27

فصل های1و99/5/102
فصل1)تا ابتدای حل معادله درجه 2 و 

درس1ستایش تا پایان درس 1درس های 1 و 2کاربردها(

فصل های3و4 )تا پایان توان صحیح(99/5/24
فصل 1 )تا ابتدای معادله های شامل 

درس های 1 و 2ستایش تا پایان درس 2درس 1 تا پایان درس 3عبارت های گویا(

فصل4 )از ابتدای نماد علمی( تا پایان 99/6/7
فصل5

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای ضابطه جبری 
درس1 تا پایان درس3ستایش تا پایان درس 3درس 1 تا پایان درس 4تابع(

فصل های6و7 )تا پایان محاسبات 99/6/14
عبارت های گویا(

درس1 تا پایان درس4ستایش تا پایان درس 4درس 1 تا پایان درس 6فصل های 1 و 2 )تا ابتدای نمودار تابع خطی(

فصل های1تا7 )پایان محاسبات 99/6/21
عبارت های گویا(

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای نمودار تابع درجه 
درس1 تا پایان درس5ستایش تا پایان درس 5درس 1 تا پایان درس 27(

کل کتاب99/7/4
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تاریخ )1( تاریخ آزمون
علوم و فنون ادبی )1(جغرافیای ایرانریاضی و آمار )1(منطقجامعه شناسی )1(اقتصادایران و جهان باستان

ستایش و درس 1درس1فصل 1 )درس1(درس1درس1درس 1درس های1و99/7/182

فصل 1 )تا ابتدای روش سوم: روش کلی درس های1و2درس1 تا پایان درس3درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس99/8/23
حل معادله درجه دوم(

درس های1و2 
)تا ابتدای گام اول: طرح 

سؤال و بیان مسئله(
ستایش تا پایان درس 2

درس1 درس 1 تا پایان درس 3درس1 تا پایان درس99/8/164
تا پایان درس4

درس1 
ستایش تا پایان درس 3درس های1و2فصل1تا پایان درس3

فصل1 )از ابتدای درس3( تا فصل2 درس های3و4درس های4و5درس های 3 و 4درس های4و99/8/305
درس های 3 و 4درس های2و3)ابتدای درس2(

درس1 درس 1 تا پایان درس 5درس1 تا پایان درس99/9/146
تا پایان درس6

درس1 
ستایش تا پایان درس 4درس1 تا پایان درس4فصل های1و2 )تا ابتدای درس3(تا پایان درس4

درس های6و99/9/287
درس 5 تا درس 7 

)ابتدای اصل مزیت مطلق و نسبی در 
تجارت(

درس های4و5درس های6و7
فصل1 )از ابتدای درس3( 

تا فصل2 
)ابتدای رسم نمودار تابع درجه یک(

درس های 4و5 
)تا ابتدای علل به وجود 
آمدن بیابان ها در ایران(

درس های 4 و 5

درس1 درس 1 تا پایان درس 7درس1 تا پایان درس99/11/108
تا پایان درس8

درس1 
درس1 فصل های 1 و 2 )تا ابتدای درس4(تا پایان درس5

ستایش تا پایان درس 6تا پایان درس5

درس7 درس های 7 و 8درس7 تا پایان درس99/11/249
درس های 6 و 7درس های5و6فصل2درس های 5 و 6تا پایان درس9
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تاریخ )1( تاریخ آزمون
علوم و فنون ادبی )1(جغرافیای ایرانریاضی و آمار )1(منطقجامعه شناسی )1(اقتصادایران و جهان باستان

فصل 2 )از ابتدای در س4( تا فصل 3 درس های 6و7درس های 9 و 10درس های 8 و 9درس های 9 و 99/12/810
درس های 7 و 8درس های6و7)ابتدای درس 2(

درس9درس 8 تا پایان درس 10درس9 تا پایان درس99/12/2211
تا پایان درس11

درس6 
تا پایان درس8

فصل2 )از ابتدای درس4( 
تا فصل3 )ابتدای درس 3(

درس6 
درس 7 تا پایان درس 9تا پایان درس8

درس1 درس 1 تا پایان درس 11درس1 تا پایان درس1400/1/2012
تا پایان درس12

درس1 
تا پایان درس8

فصل های1تا3 
)تا ابتدای کار در کالس صفحه 93(

درس1 
تا پایان درس9

ستایش تا پایان 
درس 10

1400/2/3
درس های12تا15 

درس12درس های 11 و 12)ابتدای ادبیات(
فصل3 )از ابتدای درس3( درس های 8 و 9تا پایان درس15

درس های 10 و 11درس های9و10تا فصل4 )ابتدای در س 2(

1400/2/17
درس13 

درس 12 تا پایان درس 13تا پایان درس15
درس13 تا درس16 

)ابتدای منظور از هویت 
اقتصادی جامعه چیست؟(

فصل3 )از ابتدای کار در کالس صفحه درس های 9 و 10
درس های 11 و 12درس های9و9310( تا فصل4 )ابتدای نمودار راداری(

1400/2/24
درس9 

درس9 درس 8 تا پایان درس 14تا پایان درس16
تا پایان درس16

درس6 
تا پایان درس10

فصل2 )از ابتدای درس4( 
تا پایان فصل4

درس6 
تا پایان درس10

درس 7 تا پایان 
درس 12

آزمون جامع )کل کتاب(جامع
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زبان انگلیسی )1(عربی زبان قرآن )1(فارسی )1(تاریخ آزمون

کل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

درس1درس های1و2ستایش تا پایان درس99/5/104

درس2 )تا پایان pronunciation(درس های3و4 )تا ابتدای حوار)فی صالة التفتیش بالجمارك((درس5 تا پایان درس99/5/248

 درس4 )از ابتدای حوار)فی صالة التفتیش بالجمارك((درس9 تا پایان درس99/6/711
درس2 )از ابتدای writing( تا درس3 )پایان grammar( تا پایان درس5

درس3 )از ابتدای listening and speaking( تا درس4 )پایان Reading(درس های6و7 )تا ابتدای نون الوقایة(درس12 تا پایان درس99/6/1416

درس های1تا4 )پایان Reading(درس های1تا7 )تا ابتدای نون الوقایة(ستایش تا پایان درس99/6/2116

کل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4
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پایه یازدهم  ریاضی و تجربی  |  عمومی

زبان انگلیسی)2(دین و زندگی)2(عربی، زبان قرآن)2( نگارش)2(فارسی)2(تاریخ آزمون

درس1 )تا ابتدای اختبرنفسک: ستایش و درس99/7/181
درس1 )تا ابتدای Reading(درس1ترجم العبارات التالیة(

درس1 )تا پایان Vocabulary Development(درس های 1و2 )تا ابتدای عوامل ختم نبوت(درس1)تا ابتدای التمارین(ستایش تا پایان درس99/8/22

درس1 )تا پایان Grammar(درس های1و2درس1ستایش و درس1ستایش تا پایان درس99/8/164

درس1 )از ابتدای التمارین( درس3 تا پایان درس99/8/305
تا درس2 )ابتدای اعلموا(

درس2 )از ابتدای عوامل ختم نبوت( تا پایان 
درس  1 )از ابتدای Grammar( تا )پایان Pronuciation(درس3

درس 1 )تا پایان Writing(درس1 تا پایان درس4درس های1و2ستایش تا پایان درس2ستایش تا پایان درس99/9/146

درس های2و3 درس6 تا پایان درس99/9/288
درس1 )از ابتدای Writing( تا درس2 )پایان Conversation(درس های4و5)تا ابتدای اعلموا(

درس های1و2 )تا پایان Reading(درس1 تا پایان درس6درس1 تا پایان درس3ستایش تا پایان درس3ستایش تا پایان درس99/11/109

درس 3 )از ابتدای اعلموا( درس8 تا پایان درس99/11/2410
درس2 )تا پایان Grammar(درس5 تا پایان درس7 تا درس4 )ابتدای اعلموا(



زبان انگلیسی)2(دین و زندگی)2(عربی، زبان قرآن)2( نگارش)2(فارسی)2(تاریخ آزمون

درس های7و8 )تا ابتدای مجاهده در درس4درس های10و99/12/811
درس2 )از ابتدای Vocabulary Development( تا )ابتدای Writing(راستای والیت ظاهری(

درس2 )از ابتدای Vocabulary Development( تا )پایان Writing(درس های7و8درس های4و5درس4درس10 تا پایان درس99/12/2213

درس1 تا درس3 )ابتدای New words and Expressions(درس های1تا9 )تا ابتدای موعود و منجی در ادیان(درس1 تا درس6 )ابتدای اعلموا(ستایش تا پایان درس4ستایش تا پایان درس1400/1/2014

درس2 )از ابتدای What you learned( درس های9و10درس های6و7 )تا ابتدای اعلموا(درس5درس14 تا پایان درس1400/2/316
)Grammar تا درس3 )ابتدای

درس6 )از ابتدای اعلموا( درس15 تا پایان درس1400/2/1717
تا درس7 )ابتدای التمارین(

درس9 )از ابتدای موعود و منجی در ادیان( 
تا پایان درس11

 )New words and Expression درس3 )از ابتدای
)Pronunciation تا )ابتدای

درس 2 )از ابتدای Vocabulary Development( درس7 تا پایان درس12درس4 تا پایان درس7درس4 تا پایان درس6درس10 تا پایان درس1400/2/2418
تا پایان درس3

آزمون جامع )کل کتاب(جامع
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تاریخ 
فارسی)1(آزمون

عربی  زبان قرآن )2(عربی  زبان قرآن )1(
زبان انگلیسی )1(

اختیاریاجباری

کل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

درس1درس 1 )تا ابتدای التمارین(درس های1و2ستایش تا پایان درس99/5/104

درس2 )تا پایان pronunciation(درس 1درس های3و4درس5 تا پایان درس99/5/248

درس2 )از ابتدای writing( تا درس3 )پایان درس های 1 و 2 )تا ابتدای التمارین(درس های5و6درس9 تا پایان درس99/6/711
)grammar

درس3 )از ابتدای listening and speaking( تا درس های 1 و 2درس 7درس12 تا پایان درس99/6/1416
)Reading درس4 )پایان

درس های1تا4 )پایان Reading(درس 1 تا پایان درس 3درس 1 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس99/6/2116

کل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4

پایه یازدهم انسانی  |  عمومی



زبان انگلیسی)2(دین و زندگی)2(عربی، زبان قرآن )2(نگارش)2( فارسی)2(تاریخ آزمون

درس1 )تا ابتدای Reading(درس1درس1 )تا ابتدای اعلموا(ستایش و درس99/7/181

ستایش 99/8/2
درس1 )تا پایان Vocabulary Development(درس های1و2 درس1 )تا ابتدای التمارین(تا پایان درس2

ستایش 99/8/16
درس1 )تا پایان Grammar(درس 1 تا پایان درس3درس1ستایش و درس 1تا پایان درس4

درس3 99/8/30
تا پایان درس5

درس1 )از ابتدای التمارین( 
درس  1 )از ابتدای Grammar( تا )پایان Pronuciation(درس های3و4تا درس2 )ابتدای اعلموا(

ستایش 99/9/14
تا پایان درس6

ستایش 
تا پایان درس2

درس های 1 و 2 
درس 1 )تا پایان Writing(درس1 تا پایان درس5)تا ابتدای التمارین(

درس6 99/9/28
تا پایان درس 8

درس2 )از ابتدای اعلموا( 
درس1 )از ابتدای Writing( تا درس2 )پایان Conversation(درس5 تا پایان درس7تا درس3 )ابتدای اعلموا(

ستایش 99/11/10
تا پایان درس 9

ستایش 
درس های1و2 )تا پایان Reading(درس1 تا پایان درس9درس1 تا پایان درس3تا پایان درس3
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زبان انگلیسی)2(دین و زندگی)2(عربی، زبان قرآن )2(نگارش)2( فارسی)2(تاریخ آزمون

درس8 99/11/24
تا پایان درس 10

درس های3و4 
درس2 )تا پایان Grammar(درس8 تا پایان درس10)تا ابتدای التمارین(

درس2 )از ابتدای Vocabulary Development( تا )ابتدای Writing(درس های10و11درس4درس های10و 99/12/811

درس10 99/12/22
درس های4و5 درس4تا پایان درس 13

درس2 )از ابتدای Vocabulary Development( تا )پایان Writing(درس10 تا پایان درس12)تا ابتدای حوار(

ستایش 1400/1/20
تا پایان درس 14

ستایش 
درس1 تا درس3 )ابتدای New words and Expressions(درس1 تا پایان درس13درس1 تا پایان درس5تا پایان درس4

درس14 1400/2/3
درس2 )از ابتدای What you learned( تا درس3 )ابتدای Grammar(درس12 تا پایان درس15درس5 )از ابتدای حوار( تا پایان درس6درس5تا پایان درس 16

درس15 1400/2/17
درس3 )از ابتدای New words and Expression( تا )ابتدای Pronunciation(درس14 تا پایان درس17درس های6و7 )تا ابتدای اختبر نفسک )2((تا پایان درس 17

درس10 1400/2/24
تا پایان درس 18

درس4 
درس 2 )از ابتدای Vocabulary Development( تا پایان درس3درس10 تا پایان درس18درس4 تا پایان درس7تا پایان درس6

آزمون جامع )کل کتاب(جامع
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شیمیفیزيکهندسهرياضیات

تاریخ آزمون
اختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباری

شیمی )2(شیمی )1(فیزيک )2(فیزيک )1(هندسه )2(هندسه )1(حسابان)1(رياضی )1(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

فصل های1و2 )تا پایان 99/5/10
نسبت های مثلثاتی(

فصل 1 )تا پایان معادالت 
درجه دوم(

فصل1
فصل 1 

فصل 1  )تا ابتدای برهم نهی فصل1)تا ابتدای زاویه ء   ظلی(
میدان های  الکتریکی( 

فصل1
 )تا پایان ساختار اتم(

فصل 1 
)تا ابتدای رفتار عنصرها

 و شعاع اتم( 

فصل2 )از ابتدای دایره مثلثاتی(99/5/24
فصل2 )تا پایان تشابه مثلث ها (فصل 1 تا پایان فصل3

فصل 1 
)تا ابتدای رسم مماس بر دایره

 از نقطه ای خارج دایره(
فصل 1 )تا ابتدای میدان فصل2

الکتریکی در داخل رسانا ها(

فصل1)از ابتدای توزیع الکترون ها
 در الیه ها و زیرالیه ها( 

تا فصل2)ابتدای واکنش های شیمیایی 
و قانون پایستگی جرم(

فصل 1 
)تا ابتدای عنصرها به چه 
شکلی در طبیعت یافت 

می شوند؟(

فصل  های4و5 99/6/7
)تا ابتدای انواع توابع(

فصل های 1 و 2 
)تا ابتدای معادالت و توابع(

فصل2 )از ابتدای کاربردهایی 
از قضیـه ء   تالس و تشابه مثلث ها (
 تا فصل3 )پایان چندضلعی ها و 

ویژگی هایی از آنها(

فصل 1 
)تا ابتدای چندضلعی های 

محاطی و محیطی(
فصل 1فصل 3

فصل 2 )از ابتدای واکنش های 
شیمیایی و قانون پایستگی جرم( 

تا )ابتدای رفتار گازها(

فصل 1 
)تا ابتدای نفت، هدیه ای 

شگفت انگیز(

فصل5 )از ابتدای انواع توابع(99/6/14
 تا پایان فصل6

فصل های 1 و 2 
)تا ابتدای اعمال روی 

توابع(

فصل 3 )از ابتدای مساحت
 و کاربردهای آن(

 تا فصل4 )ابتدای تعامد(

فصل 1 
)تا ابتدای چهارضلعی های 

محاطی و محیطی(
فصل4

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای انواع 
مقاومت ها و کدگذاری رنگی 

مقاومت های کربنی(

فصل 2 )از ابتدای رفتار گازها( تا 
فصل3 

)پایان غلظت مولی(

فصل 1 
)تا پایان نام گذاری 

آلکان ها(

فصل1 تا پایان فصل99/6/216
فصل های 1 تا 3 

)ابتدای تابع لگاریتمی و 
لگاریتم(

فصل1 تا پایان فصل 1فصل های1تا4 )ابتدای تعامد(
فصل4

)تا ابتدای نیروی محرکه فصل های 1 و 2 
الکتریکی و مدارها(

فصل  های1تا3 
)پایان غلظت مولی(

فصل 1 

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4
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شیمی)2(فیزیک)2(هندسه)2(آمار و احتمالحسابان )1(تاریخ آزمون

فصل1 )تا ابتدای 99/7/18
روش هندسی حل معادالت(

فصل1 
)تا ابتدای سورها(

فصل1 
)تا ابتدای زاویه ظلی(

فصل1 
)تا ابتدای میدان الکتریکی(

فصل1 
)d تا ابتدای دنیایی رنگی با عنصرهای دسته(

فصل1 99/8/2
)تا ابتدای قدرمطلق و ویژگی های آن(

فصل1 
)تا ابتدای مجموعه - زیرمجموعه(

فصل1 
)تا ابتدای رابطه های طولی در دایره(

فصل1 
)تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی(

فصل1 )تا ابتدای عنصرها به چه شکلی در 
طبیعت یافت می شوند؟(

فصل1 99/8/16
)تا ابتدای آشنایی با هندسه تحلیلی(

فصل1 )تا ابتدای قوانین و اعمال
 بین مجموعه ها)جبرمجموعه ها((

فصل1 )تا ابتدای چندضلعی های 
محاطی و محیطی(

فصل1 
)تا ابتدای میدان الکتریکی در داخل رساناها(

فصل1 
)تا ابتدای دنیای واقعی واکنش ها(

99/8/30
فصل1 

)از ابتدای قدرمطلق و ویژگی های آن(
 تا پایان فصل

فصل1 )از ابتدای مجموعه - زیرمجموعه(  
تا )ابتدای ضرب 

دکارتی بین دو مجموعه(

فصل1 )از ابتدای رابطه های طولی 
در دایره( تا )ابتدای دایره های 

محیطی و محاطی مثلث(
فصل1 )از ابتدای خطوط میدان الکتریکی( 

تا )ابتدای خازن (
فصل1 )از ابتدای پیوند با صنعت( 
تا )ابتدای نفت، هدیه ای شگفت انگیز(

فصل های 1و2 99/9/14
فصل1 )تا ابتدای چهارضلعی های فصل1)تا ابتدای معادالت و توابع(

فصل1 )تا ابتدای آلکن ها، هیدروکربن هایی فصل1محاطی و محیطی(
با یک پیوند دوگانه( 

فصل99/9/282
فصل1 )از ابتدای ضرب دکارتی 

بین دو مجموعه( 
تا فصل2 )ابتدای احتمال غیر هم شانس(

فصل1 )از ابتدای دایره های 
محیطی و محاطی مثلث(

 تا فصل2 )ابتدای بازتاب(

فصل1 )از ابتدای خازن( تا فصل2 
)ابتدای انواع مقاومت ها و کدگذاری رنگی 

مقاومت های کربنی(

فصل1 )از ابتدای نفت، هدیه ای
 شگفت انگیز( تا فصل 2 )ابتدای تهیه غذای 

آب پز، تجربه تفاوت دما و گرما(

فصل های1تا3 99/11/10
)تا ابتدای تابع لگاریتمی و لگاریتم(

فصل های1و2 
)تا ابتدای احتمال شرطی(

فصل های1و2 
)تا ابتدای انتقال(

فصل های1و2 
)تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی(

فصل های1و2 )تا ابتدای آنتالپی همان 
محتوای انرژی است.(

99/11/24
فصل2 )از ابتدای محاسبه 

وارون یک تابع( 
تا پایان فصل3

فصل2 فصل2 )تا ابتدای قانون احتمال کل(
)تا ابتدای تجانس(

فصل2 )از ابتدای عوامل موثر 
بر مقاومت الکتریکی( تا )ابتدای بستن 

مقاومت ها به صورت موازی(
فصل2 )تا ابتدای آنتالپی سوختن،

تکیه گاهی برای تأمین انرژی(
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شیمی)2(فیزیک)2(هندسه)2(آمار و احتمالحسابان )1(تاریخ آزمون

99/12/8
فصل3 )از ابتدای تابع لگاریتمی و 

لگاریتم( تا فصل4 )ابتدای نسبت های 
مثلثاتی برخی زوایا(

فصل2 )از ابتدای احتمال شرطی( 
تا )ابتدای پیشامدهای مستقل

و وابسته(
فصل2 )از ابتدای انتقال( 
تا )ابتدای کاربرد تبدیل ها(

فصل2 )از ابتدای توان در مدارهای 
الکتریکی( تا پایان فصل

فصل2 )از ابتدای آنتالپی همان محتوای 
انرژی است.( 

 تا )ابتدای غذای سالم(

99/12/22
فصل3 )از ابتدای تابع لگاریتمی و 

لگاریتم( تا فصل4 )ابتدای روابط مثلثاتی 
مجموع و تفاضل زوایا(

فصل2 )از ابتدای احتمال شرطی(
 تا پایان فصل

فصل2 )از ابتدای انتقال( 
تا )ابتدای مسائل پیدا کردن 

کوتاه ترین مسیر(

فصل2 )از ابتدای توان در مدارهای
 الکتریکی( تا فصل3 )ابتدای نیروی 
مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان(

فصل2 )از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی 
است.( تا )ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد 

شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی(

فصل های1تا3 فصل1 تا پایان فصل1400/1/204
فصل های1تا3 )ابتدای میدان مغناطیسی فصل های1و2)ابتدای معیارهای گرایش به مرکز(

حاصل از سیملوله حامل جریان(
فصل های 1و2 

)تا ابتدای سرعت واکنش (

1400/2/3
فصل4 )از ابتدای روابط مثلثاتی 

مجموع و تفاضل زوایا(
 تا فصل5 )ابتدای حد توابع مثلثاتی(

فصل3
فصل2 )از ابتدای مسائل پیدا کردن 

کوتاه ترین مسیر( تا فصل3 
)ابتدای قضیه نیمسازهای زوایای 
داخلی و محاسبه طول نیمسازها(

فصل3 )از ابتدای نیروی مغناطیسی وارد
 بر سیم حامل جریان( 

تا فصل 4 )ابتدای قانون لنز(
فصل2 )از ابتدای پیوند با صنعت صفحه ی 

82( تا فصل3 )ابتدای پلی استرها(

فصل5 1400/2/17
)تا ابتدای پیوستگی(

فصل3 )از ابتدای معیارهای 
گرایش به مرکز( تا فصل4 )ابتدای 

برآورد(
فصل3 )تا ابتدای قضیه هرون(

فصل3 )از ابتدای میدان مغناطیسی 
حاصل از سیملوله حامل جریان( 
تا فصل4 )ابتدای جریان متناوب(

فصل2 )از ابتدای سرعت واکنش( تا 
فصل3 )ابتدای واکنش استری شدن(

1400/2/24
فصل3 )از ابتدای تابع لگاریتمی و 

لگاریتم( تا پایان فصل5
فصل2 )از ابتدای احتمال شرطی( تا 

پایان فصل4
فصل2 )از ابتدای انتقال( 

تا پایان فصل3
فصل 2 )از ابتدای توان در مدارهای 

الکتریکی( تا پایان فصل4
فصل2 )از ابتدای آنتالپی همان محتوای 

انرژی است.( تا پایان فصل3

آزمون جامع )کل کتاب(جامع 
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شیمیفیزيکزيست شناسیرياضیات

تاریخ آزمون
اختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباری

شیمی )2(شیمی )1(فیزيک )2(فیزيک )1(زيست شناسی )2(زيست شناسی )1( رياضی )2(رياضی )1(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

فصل های1و2 )تا پایان 99/5/10
نسبت های مثلثاتی(

فصل 1
)تا پایان درس دوم(

فصل های1و2 )تا پایان ساختار
 و عملکرد لوله گوارش(

فصل 1
فصل1)تا ابتدای نخاع(

فصل 1
)تا ابتدای میدان 

الکتریکی(

فصل1
 )تا پایان ساختار اتم(

فصل 1 
)تا ابتدای رفتار عنصرها

 و شعاع اتم ( 

فصل2 )از ابتدای دایره مثلثاتی(99/5/24
 تا پایان فصل3

فصل های 1 و 2
)تا پایان درس اول(

فصل2 )از ابتدای جذب مواد 
و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(

 تا پایان فصل3  

فصل های 1 و 2
فصل2)تا ابتدای شنوایی و تعادل(

فصل 1
)تا ابتدای خطوط 
میدان الکتریکی(

فصل1)از ابتدای توزیع الکترون ها
 در الیه ها و زیرالیه ها( 

تا فصل2)ابتدای واکنش های شیمیایی 
و قانون پایستگی جرم(

فصل 1 
)تا ابتدای عنصرها به چه 
شکلی در طبیعت یافت 

می شوند؟(

فصل  های4و5 99/6/7
فصل4فصل های 1 و 2)تا ابتدای انواع توابع(

فصل های 1 تا 3
)ابتدای ماهیچه و حرکت(

فصل 3 )تا ابتدای کار و 
انرژی درونی(

فصل 1
  )تا ابتدای پتانسیل 

الکتریکی(

فصل 2 )از ابتدای واکنش های 
شیمیایی و قانون پایستگی جرم( 

تا )ابتدای رفتار گازها(

فصل 1 
)تا ابتدای نفت، هدیه ای 

شگفت انگیز(

فصل5 )از ابتدای انواع توابع(99/6/14
 تا پایان فصل6

فصل های 1 تا 3
)پایان درس اول(

فصل های 5 و6 
)تا پایان ویژگی های یاخته گیاهی(

فصل های 1 تا 4
)ابتدای غده های درون ریز(

فصل 3 )از ابتدای کار و 
انرژی درونی( 

تا فصل4 )ابتدای روش های 
انتقال گرما(

فصل 1
)تا ابتدای خازن(

فصل 2 )از ابتدای رفتار گازها( تا 
فصل3 

)پایان غلظت مولی(

فصل 1 
)تا پایان نام گذاری 

آلکان ها(

فصل 1 فصل1 تا پایان فصل99/6/216
تا پایان فصل 3

فصل های1تا6 
فصل  های1تا4 )ابتدای فصل 1 تا پایان فصل 4)پایان ویژگی های یاخته گیاهی(

فصل 1روش های انتقال گرما(
فصل  های1تا3 

)پایان غلظت مولی(
فصل 1 

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4
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تاریخ
زمین شناسیشیمی)2(فیزیک)2(زیست شناسی)2(ریاضی)2( آزمون

فصل1 فصل1 )تا ابتدای میدان الکتریکی(فصل1فصل1 )تا ابتدای درس دوم(99/7/18
)d  فصل1 )تا ابتدای زمان در زمین شناسی()تا ابتدای دنیایی رنگی با عنصرهای دسته

فصل های1و2 )تا ابتدای شنوایی و فصل99/8/21
فصل1 )تا ابتدای عنصرها به چه شکلی در طبیعت فصل1 )تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی(تعادل(

فصل1یافت می شوند؟(

فصل های1و2 99/8/16
فصل1 فصل1 )تا ابتدای پتانسیل الکتریکی(فصل های1و2 )تا ابتدای درس دوم(

)تا ابتدای دنیای واقعی واکنش ها(
فصل های1و2 

)تا ابتدای اکتشاف معدن(

فصل2 99/8/30
)تا ابتدای درس سوم(

فصل 2 )از ابتدای شنوایی و تعادل( 
تا  فصل3 )ابتدای ماهیچه و حرکت(

فصل 1 )از ابتدای خطوط میدان الکتریکی( 
تا )ابتدای خازن(

فصل1 )از ابتدای پیوند با صنعت( 
فصل 2تا )ابتدای نفت، هدیه ای شگفت انگیز(

فصل  های1تا3 )تا ابتدای توابع 99/9/14
فصل1 )تا ابتدای آلکن ها، هیدروکربن هایی با یک فصل1فصل1 تا پایان فصل 3 پله ای و تابع جزء صحیح(

پیوند دوگانه( 
فصل های1تا 3 

)ابتدای ترکیب آب زیرزمینی(

فصل2 )از ابتدای درس سوم( 99/9/28
تا پایان فصل 3

فصل3 )از ابتدای ماهیچه و حرکت( تا 
فصل5 )ابتدای سومین خط دفاعی: دفاع 

اختصاصی(
فصل1 )از ابتدای خازن( تا فصل2 

)ابتدای نیروی محرکه الکتریکی و مدارها(
فصل1 )از ابتدای نفت، هدیه ای  شگفت انگیز( 

تا فصل 2 )ابتدای تهیه غذای آب پز، تجربه تفاوت 
دما و گرما(

فصل3 )تا ابتدای فرسایش(

فصل های1تا4 99/11/10
فصل های1و2 )تا ابتدای توان فصل1 تا پایان فصل 5)تا ابتدای درس دوم(

در مدارهای الکتریکی(
فصل های1و2 )تا ابتدای آنتالپی 

فصل1 تا پایان فصل 3همان محتوای انرژی است.(

فصل3 )از ابتدای درس سوم( 99/11/24
تا پایان فصل4

فصل های5و6 )تا ابتدای کاستمان 
)میوز( و تولیدمثل جنسی(

فصل2 )از ابتدای عوامل مؤثر بر 
مقاومت الکتریکی( تا پایان فصل

فصل2 )تا ابتدای آنتالپی سوختن،
تکیه گاهی برای تأمین انرژی(

فصل های 3 و 4 )تا ابتدای مکان مناسب 
برای ساخت تونل و فضاهای زیرزمینی(
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تاریخ
زمین شناسیشیمی)2(فیزیک)2(زیست شناسی)2(ریاضی)2( آزمون

فصل4 )از ابتدای درس دوم( 99/12/8
تا فصل5 )ابتدای درس دوم(

فصل های6و7 )تا ابتدای دستگاه 
تولیدمثل در زن(

فصل2 )از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی( 
تا فصل3 )ابتدای نیروی مغناطیسی 

وارد بر سیم حامل جریان(
فصل2 )از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی

فصل 4 است.( تا )ابتدای غذای سالم(

فصل4 )از ابتدای درس دوم( 99/12/22
تا فصل5 )ابتدای درس سوم(

فصل های6و7 )تا ابتدای رشد و نمو 
جنین(

فصل2 )از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی( 
تا فصل3 )ابتدای میدان مغناطیسی حاصل از 

جریان الکتریکی(

فصل2 )از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است.( تا 
)ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت کننده در 

واکنش از دیدگاه کمی(
فصل های 4 و 5

)تا ابتدای غبارهای زمین زاد(

فصل های1تا3 فصل1 تا پایان فصل 7فصل1 تا پایان فصل1400/1/205
)تا ابتدای ویژگی های مغناطیسی مواد(

فصل های 1و2 
)تا ابتدای سرعت واکنش (

فصل های1تا 6 
)ابتدای پیش بینی زمین لرزه(

فصل5 )از ابتدای درس سوم( 1400/2/3
تا فصل6 )ابتدای درس سوم(

فصل7 )از ابتدای رشد و نمو جنین( 
تا پایان فصل8

فصل3 )از ابتدای میدان مغناطیسی حاصل 
از جریان الکتریکی( تا )ابتدای قانون لنز(

فصل2 )از ابتدای پیوند با صنعت صفحه ی 82( 
تا فصل3 )ابتدای پلی استرها(

فصل های 6 و 7 
)تا ابتدای پهنه های زمین شناسی ایران(

فصل های6و7 1400/2/17
)تا ابتدای درس دوم(

فصل های8 و9 
)تا ابتدای پاسخ به محیط(

فصل3 )از ابتدای ویژگی های مغناطیسی مواد(
 تا )ابتدای القاگرها(

فصل2 )از ابتدای سرعت واکنش( تا 
فصل3 )ابتدای واکنش استری شدن(

فصل6 )از ابتدای پیش بینی زمین لرزه( تا 
فصل7 )ابتدای ذخایر نفت و گاز ایران(

فصل4 )از ابتدای درس دوم( 1400/2/24
فصل2 )از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی(فصل6  تا پایان فصل9تا پایان فصل7

 تا پایان فصل3
فصل2 )از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی 

فصل4 تا پایان فصل7است.( تا پایان فصل3

آزمون جامع )کل کتاب(جامع
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فلسفه و روان شناسی منطقعلوم و فنون ادبیاقتصادرياضیات

تاریخ آزمون
اختیاریاجباری

اجباری

اختیاریاجباری

اجباری

انتخابی 2انتخابی 1

علوم و فنون ادبی علوم و فنون ادبی )1(رياضی و آمار )2(رياضی و آمار )1(
روان شناسیفلسفه )1()2(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

فصل99/5/101
فصل 1

)تا ابتدای ترکیب شرطی
 دو گزاره(

درس 1درس 1درس های 1 و 2ستایش و درس 1ستایش تا پایان درس 2بخش1

99/5/24
فصل2 )تا ابتدای نمودار تابع 

خطی(
فصل 1

)تا پایان درس 1(
ستایشدرس 3 تا پایان درس 5بخش2

درس های 1 و 2درس های 3 و 4 تا پایان درس 2
درس های 1 و 2

)تا پایان رشد درک اخالقی
 در دوره کودکی(

99/6/7
فصل2 )از ابتدای نمودار تابع 

ستایش درس 6 تا پایان درس 8بخش3فصل 1خطی( تا پایان فصل
تا پایان درس 3

درس های 1 و 2درس 1 تا پایان درس 3درس های 5 و 6

فصل های 1 و 2فصل99/6/143
)تا پایان تابع ثابت(

ستایش درس 9 تا پایان درس 11بخش4
درس 1 تا پایان درس 4درس های 7 و 8تا پایان درس 4

درس 1 
تا پایان درس 3

فصل های 1 و 2فصل1 تا پایان فصل99/6/213
)تا پایان درس 1(

ستایش ستایش تا پایان درس 11بخش1 تا پایان بخش4
تا پایان درس 5

درس1 تا پایان 
درس 8

درس 1درس 1 تا پایان درس 5
 تا پایان درس 4

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4

پایه یازدهم انسانی  |  اختصاصی



روان شناسیفلسفه )1(جامعه شناسی)2(جغرافیا)2(تاریخ )2(علوم و فنون ادبی)2(ریاضی و آمار)2(تاریخ آزمون

99/7/18
فصل 1 )تا ابتدای ترکیب شرطی دو 

درس1 )تا ابتدای شناخت چیست؟(درس 1درس1درس1درس1ستایش و درس1گزاره(

ستایش فصل 1 )تا ابتدای ترکیب دوشرطی(99/8/2
درس1درس های 1 و 2درس های1و2درس های1و2درس های1و2تا پایان درس2

ستایش فصل 1 )تا ابتدای درس2(99/8/16
تا پایان درس3

درس1 تا پایان 
درس3

درس 1 تا درس3 )ابتدای 
طبقه بندی نواحی آب و هوایی(

درس1 تا پایان 
درس3

درس 1 تا درس 3 )ابتدای برخی 
فواید تفکر فلسفی(

درس های1و2  )تا ابتدای رشد اجتماعی 
در دوره کودکی(

فصل1 )از ابتدای ترکیب دو شرطی( تا 99/8/30
درس های 3 و 4 درس  های3و4درس3درس های3و4درس های3و4پایان فصل

درس2)تا ابتدای سوفیست ها(

فصل های1و2 )تا ابتدای تابع چند 99/9/14
ضابطه ای(

ستایش 
تا پایان درس4

درس1 تا پایان 
درس5

درس1 تا درس4 )ابتدای 
فرسایش طبیعی در بیابان(

درس1 تا پایان 
درس های1و2درس 1 تا پایان درس 4درس5

درس5 تا پایان درس های4و5فصل2 )تا ابتدای تابع همانی(99/9/28
درس5 تا پایان درس های 4و5 درس7

درس7
درس 4 )از ابتدای سوفیست ها( تا 

درس های2و3 درس 6 ) ابتدای چیستی معرفت(

ستایش فصل های1و2 )تا ابتدای درس2(99/11/10
تا پایان درس6

درس1 تا پایان 
درس1 تا پایان درس1 تا پایان درس6درس8

درس1تا پایان درس4درس1 تا پایان درس6درس8

درس7 تا پایان درس های6و7فصل2 )تا ابتدای درس3(99/11/24
درس7 تا پایان درس های6و7 )تا ابتدای صنعت(درس9

درس های 4 و 5 )تا ابتدای نوع نگاه به درس 5 تا پایان درس 7درس9
مسئله(

فصل2 )از ابتدای تابع همانی( 99/12/8
درس های7و8 )تا ابتدای نابرابری درس های9و10درس های7و8تا )ابتدای درس3(

درس های 7 و 8 )تا ابتدای دو جریان درس های9و10اقتصادی، نابرابری فضایی(
درس5 فکری در دوره جدید اروپا(

پایه یازدهم  انسانی  |  اختصاصی



روان شناسیفلسفه )1(جامعه شناسی)2(جغرافیا)2(تاریخ )2(علوم و فنون ادبی)2(ریاضی و آمار)2(تاریخ آزمون

درس7 فصل2 )درس2(99/12/22
تا پایان درس9

درس9 تا پایان 
درس9 تا پایان درس های7و8درس11

درس های  5  و 6 )تا ابتدای موانع درس های 7 و 8درس11
تصمیم گیری(

ستایش تا پایان فصل های1و1400/1/202
درس10

درس1 تا پایان 
درس1 تا پایان درس1 تا پایان درس9درس 12

درس1 تا پایان درس6درس 1 تا پایان درس 9درس12

فصل2 )از ابتدای درس3( تا فصل3 1400/2/3
درس 9 تا پایان درس های10و11)ابتدای درس2(

درس های6 و 7درس های 9 و 10درس های12و13درس های9و10درس14

درس12 تا پایان درس های11و12فصل1400/2/173
درس های7و8 )تا ابتدای درس های 10 و 11 درس های13و14درس های10و11درس15

 راه های مقابله با فشارهای روانی منفی(

فصل2 )از ابتدای درس2( 1400/2/24
تا پایان فصل3

درس7 
تا پایان درس12

درس9 تا پایان 
درس9 تا پایان درس7 تا پایان درس11درس16

درس5 تا پایان درس8درس 7 تا پایان درس 11درس15

آزمون جامع )کل کتاب(جامع

پایه یازدهم  انسانی  |  اختصاصی



زبان انگلیسی2دين و زندگی 2عربی زبان قرآن2 فارسی2تاریخ  آزمون

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

درس 1 )تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس3درس های1و2درس1 تا پایان درس99/5/104

درس 1درس4 تا پایان درس6درس3درس5 تا پایان درس99/5/248

درس  2 )تا ابتدای گرامر(درس های7 و8درس های4و5درس9 تا پایان درس99/6/711

درس  2درس های9 و10درس6درس12 تا پایان درس99/6/1414

درس های1تا3 )تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس10درس1 تا پایان درس6درس1 تا پایان درس99/6/2114

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4

پایه دوازدهم ریاضی و تجربی  |  عمومی



تاریخ 
آزمون

زبان انگلیسیزبان عربیدین و زندگیفارسی

فارسی )2(فارسی )1(فارسی )3(
دین و زندگی 

)3(
دین و زندگی 

)1(
دین و زندگی 

)2(

عربی 
زبان قرآن 

)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(

زبان انگلیسی 
)3(

زبان انگلیسی 
)1(

زبان انگلیسی 
)2(

درس1 )تا ابتدای درس 1درس1 )تا ابتدای اعلموا(درس های 1 و 2درس1ستایش تا پایان درس4ستایش و درس99/7/181
)Reading

 درس 1 )تا پایان 
)Grammar

درس های 3 و 4درس های 1 و 2درس5 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس99/8/22
درس1 )تا ابتدای ال 

درس1 )تا ابتدایدرس های 2 و 3النافیُة لِلجنس(
)See Also

درس 1

درس5 تا پایان درس7درس1 تا پایان درس3درس 8 تا پایان درس11ستایش تا پایان درس99/8/164
درس1 )تا ابتدای 

درس1 )تا ابتدای درس های 4 و 5التمرین  الرابع(
)writing

درس 2

درس3درس1درس های 6 و 7درس1درس های 8 و 9درس1 تا پایان درس4درس12 تا پایان درس15ستایش تا پایان درس99/8/305

درس  10 تا درس3 تا پایان درس5درس16 تا پایان درس18درس4 تا پایان درس99/9/147
پایان درس 12

درس1 )از ابتدای 
التمرین الثالث( تا 

درس2 )ابتدای اعلموا(
درس8

درس1 )از ابتدای 
Grammar( تا درس2 

)conversationپایان(
درس 4

درس1 تا پایان درس3درس4 تا پایان درس6ستایش تا پایان درس5درس5 تا پایان درس99/9/288

درس1 )از ابتدای 
التمارین( تا درس2 

)ابتدای التمرین 
الخامس(

درس1
درس1 )از ابتدای 
writing( تا درس2 

)Grammar ابتدای(
درس1

درس  های 1 و 2 )تا درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس6ستایش تا پایان درس99/10/269
)See Also ابتدای

درس 1 تا ستایش تا پایان درس99/11/1018
درس 1 تا پایان درس 4درس 1 تا پایان درس 8پایان درس 12

درس2 )از ابتدای اعلموا(درس 1 تا پایان درس 6درس های 6 و 7ستایش تا پایان درس9درس های 9 و 99/11/2410
درس1 تا پایان درس3 تا درس3 )ابتدای اعلموا(

درس2 )از ابتدای 
 )Grammar
تا پایان درس

درس های 1 و 2 )تا 
)Reading ابتدای

پایه دوازدهم  ریاضی و تجربی و منحصراً زبان  |  عمومی



تاریخ 
آزمون

زبان انگلیسیزبان عربیدین و زندگیفارسی

دین و زندگی فارسی )2(فارسی )1(فارسی )3(
)3(

دین و زندگی 
)1(

دین و زندگی 
)2(

عربی 
زبان قرآن 

)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(

زبان انگلیسی 
)3(

زبان انگلیسی 
)1(

زبان انگلیسی 
)2(

درس10 تا پایان درس10 تا پایان درس99/12/812
درس های 4 و 5درس3درس 7 تا پایان درس 9درس های 7 و 8درس14

 See درس2 )از ابتدای
Also( تا درس3 )ابتدای 

)Reading

درس 2 )از ابتدای 
Reading( تا پایان درس

درس15 تا پایان درس10 تا پایان درس99/12/2213
درس 10 تا پایان درس7 تا پایان درس9درس18

درس 12
درس های 3 و 4 )تا 

درس های 6 و 7ابتدای اعلموا(

درس2 )از ابتدای 
See Also( تا درس3 

 vocabulary ابتدای(
)Development

درس3

درس 1 تا پایان ستایش تا پایان درس18ستایش تا پایان درس 1400/1/718
درس1 تا پایان درس3درس 1 تا پایان درس 4درس1 تا پایان درس7درس 1 تا پایان درس 8درس1 تا پایان درس12درس 12

درس های 1 و 2 )تا درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس6ستایش تا پایان درس1400/1/209
)See Also ابتدای

درس4 )تا ابتدای درس1 تا پایان درس12درس های 8 و 9ستایش تا پایان درس18درس13 تا پایان درس1400/2/316
درس1 تا پایان درس8التمرین الثالث(

درس3 )از ابتدای 
Reading( تا )ابتدای 

)See Also

درس1 تا پایان درس4

درس14 تا پایان درس1400/2/1718
ستایش تا پایان 

درس 1 تا پایان درس12درس8 تا پایان درس10درس 18
درس4 )از ابتدای 
درس 1 تا پایان درس 7اعلموا( تا پایان درس

درس3 )از ابتدای 
 vocabulary

Development( تا پایان 

درس

درس1 تا پایان درس3

درس2 )از ابتدای See درس های 3 و 4درس7 تا پایان درس10درس10 تا پایان درس1400/2/3118
Also( تا پایان درس3

جامع 1

مطابق با سرفصل های کنکور سراسری جامع 2
جامع 3

پایه دوازدهم  ریاضی و تجربی و منحصراً زبان  |  عمومی



زبان انگلیسی2 دين و زندگی2عربی زبان قرآن2 فارسی 2 تاریخ  آزمون

کل کتابکل کتابکل کتاب  کل کتاب99/4/27

درس 1)تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس4درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس99/5/104

درس 1درس5 تا پایان درس 8درس 3درس5 تا پایان درس 99/5/248

درس  2 )تا ابتدای گرامر(درس9 تا پایان درس 12درس 4درس9 تا پایان درس 99/6/711

درس 2درس13 تا پایان درس15درس های5 و6درس12 تا پایان درس99/6/1414

درس های 1 تا 3 )تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس15درس1 تا پایان درس6درس1 تا پایان درس99/6/2114

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4

پایه دوازدهم انسانی  |  عمومی



پایه دوازدهم  انسانی  |  عمومی

تاریخ 
آزمون

زبان انگلیسیزبان عربیدین و زندگیفارسی

فارسی )2(فارسی )1(فارسی )3(
دین و زندگی 

)3(
دین و زندگی 

)1(
دین و زندگی 

)2(

عربی 
زبان قرآن 

)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(

زبان انگلیسی 
)3(

زبان انگلیسی 
)1(

زبان انگلیسی 
)2(

درس1 )تا ابتدای درس های 1 و 2درس1ستایش تا پایان درس4ستایش و درس99/7/181
درس1 )تا ابتدای درس1اعلموا(

)Reading

درس 1 )تا پایان 
)Grammar

درس1 )تا ابتدای اختبر درس های 3 و 4درس های 1 و 2درس5 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس99/8/22
درس1 )تا ابتدایدرس 2 تا پایان درس4نفسک )1((

)See Also
درس 1

درس1 )تا ابتدای درس5 تا پایان درس7درس1 تا پایان درس3درس 8 تا پایان درس11ستایش تا پایان درس99/8/164
درس1 )تا ابتدای درس های 5 و 6التمرین الثالث(

)writing
درس 2

درس  8 تا پایان درس1 تا پایان درس4درس12 تا پایان درس15ستایش تا پایان درس99/8/305
درس 10

درس1 )تا ابتدای 
درس3درس1درس 7التمرین السادس(

درس  11 تا درس3 تا پایان درس5درس16 تا پایان درس18درس4 تا پایان درس99/9/147
پایان درس 14

درس1 )از ابتدای 
التمارین( تا درس2 

)ابتدای المعجم(
درس 8

درس1 )از ابتدای 
Grammar( تا درس2 

)conversationپایان(
درس 4

درس1 تا پایان درس5درس5 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس5درس5 تا پایان درس99/9/288
درس1 )از ابتدای 
التمارین( تا درس2 

)ابتدای التمارین(
درس1

درس1 )از ابتدای 
writing( تا درس2 
)Grammar ابتدای(

درس1

درس  های 1 و 2 )تا درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس99/10/269
)See Also ابتدای

درس 1 تا پایان ستایش تا پایان درس99/11/1018
درس 14

درس 1 تا پایان
درس 1 تا پایان درس 4 درس 8

درس 7 تا ستایش تا پایان درس9درس های 9 و 99/11/2410
درس3 )تا ابتدای درس 1 تا پایان درس 9پایان درس 9

اعلموا(
درس 1 تا پایان درس 

3

درس2 )از ابتدای 
Grammar( تا پایان 

درس

درس های 1 و 2 )تا 
)Reading ابتدای



پایه دوازدهم  انسانی  |  عمومی

تاریخ 
آزمون

زبان انگلیسیزبان عربیدین و زندگیفارسی

دین و زندگی فارسی )2(فارسی )1(فارسی )3(
)3(

دین و زندگی 
)1(

دین و زندگی 
)2(

عربی 
زبان قرآن 

)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(

زبان انگلیسی 
)3(

زبان انگلیسی 
)1(

زبان انگلیسی 
)2(

درس10 تا پایان درس10 تا پایان درس99/12/812
درس 10 تا پایاندرس های 9 و 10درس14

درس 14
درس های 4 و 5درس3

 See درس2 )از ابتدای
Also( تا درس3 )ابتدای 

)Reading

درس 2 )از ابتدای 
Reading( تا پایان درس

درس15 تا پایان درس10 تا پایان درس99/12/2213
درس 15 تا پایان درس9 تا پایان درس11درس18

درس 18
درس های 3 و 4 
درس های 6 و 7)تا ابتدای التمارین(

درس2 )از ابتدای 
See Also( تا درس3 

 vocabulary ابتدای(
)Development

درس3

درس 1 تا پایان ستایش تا پایان درس18ستایش تا پایان درس 1400/1/718
درس 1 تا پایاندرس1 تا پایان درس18درس 14

 درس 8
درس 1 تا پایان

درس1 تا پایان درس3درس 1 تا پایان درس 4 درس 7

درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس1400/1/209
درس های 1 و 2 )تا 
)See Also ابتدای

درس1 تا پایان درس14درس های 11 و 12ستایش تا پایان درس18درس13 تا پایان درس1400/2/316
درس 4 )از ابتدای 

اعلموا( تا درس 5 )ابتدای 
التمارین(

درس 1 تا پایان
 درس 8

درس3 )از ابتدای 
Reading( تا )ابتدای 

)See Also

درس1 تا پایان درس4

ستایش تا پایان درس14 تا پایان درس1400/2/1718
درس5درس 1 تا پایان درس18درس9 تا پایان درس13درس 18

درس 1 تا پایان
 درس 7

درس3 )از ابتدای 
 vocabulary

Development( تا پایان 

درس

درس1 تا پایان درس3

درس3 تا پایان درس5درس8 تا پایان درس13درس10 تا پایان درس1400/2/3118
 See درس2 )از ابتدای
Also( تا پایان درس3

جامع 1

مطابق با سرفصل های کنکور سراسری جامع 2
جامع 3



تاریخ آزمون
زوج کتاباجباریزوج کتاباجباریزوج کتاب2زوج کتاب1اجباریاجباریاجباری

آمار و هندسه2حسابان1
شیمی1شیمی3شیمی2فیزيک1فیزيک3فیزيک2هندسه1هندسه3رياضی1حسابان2احتمال

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

فصل1 )تا ابتدای فصل99/5/101
درس3(

فصل1 )تا ابتدای 
درس3(

فصل 1 
فصل1)درس 1(

فصل 1
)تا ابتدای 

خواص مهم جمع 
ماتریس ها و ضرب 
عدد در ماتریس(

فصل1فصل1

فصل 1
)تا ابتدای تعیین 

سرعت لحظه ای به 
کمك نمودار مکان ـ 

زمان(

فصل1 )تا ابتدای نفت هدیه ای فصل 1
شگفت انگیز(

فصل 1
)تا ابتدای پیوند با 
زندگی صفحه 6(

فصل1
)تا ابتدای کشف 

ساختار اتم(

فصل1فصل1 فصل99/5/242

فصل 1
)تا ابتدای 

توابع صعودی 
و توابع نزولی(

فصل 2

فصل 1
)تا ابتدای 
خواص 

عمل ضرب 
ماتریس ها(

فصل2 
)تا ابتدای 
درس3(

 فصل2
)تا ابتدای نیروی 
محرکه الکتریکی 

و مدارها(

فصل 1
)تا ابتدای حرکت
با سرعت ثابت(

فصل2
فصل1 )از ابتدای نفت هدیه ای 

شگفت انگیز( تا فصل2 )تا ابتدای آنتالپی 
سوختن تکیه گاهی برای تأمین انرژی(

فصل 1
)تا ابتدای رسانایی 

الکتریکی محلول ها و 
قدرت اسیدی(

فصل1
)از ابتدای کشف 

ساختار اتم(
تا پایان فصل

فصل2 )تا ابتدای فصل2 فصل99/6/73
درس3(

فصل 1
)تا ابتدای 
تقسیم و 

بخش پذیری(

فصل 1فصل های3و4
فصل2)درس 1(

فصل2 )از ابتدای 
نیروی محرکه 
الکتریکی و مدارها(

تاپایان  فصل

فصل 1
)تا ابتدای حرکت
با شتاب ثابت(

فصل3
فصل2 )از ابتدای آنتالپی سوختن 

تکیه گاهی برای تأمین انرژی( تا )ابتدای 
پیوند با صنعت(

فصل 1
)تا ابتدای pH مقیاسی 

برای تعیین میزان 
اسیدی بودن(

فصل 2)تا ابتدای 
چه بر سر هواکره 

می آوریم؟(

فصل3 )تا ابتدای فصل99/6/144
درس3(

فصل 2 )از ابتدای 
درس3( تا پایان 

فصل3
فصل5فصل 1

فصل 1
)تا ابتدای 
دترمینان و 

کاربردهای آن(

فصل3فصل 3 
فصل 1

)تا ابتدای سقوط 
آزاد(

فصل2 )از ابتدای پیوند با صنعت( تا فصل4
فصل3 )تا ابتدای الکل ها و اسیدها(

فصل 1
)تا ابتدای شوینده های 
خورنده چگونه عمل 

می کنند؟(

فصل 2)از ابتدای 
چه بر سر هواکره 

فصل 3 می آوریم؟(تا 
ابتدای غلظت مولی( (

فصل1 تا پایان 99/6/21
فصل4

فصل های1تا3 )تا 
ابتدای درس3(

فصل1تا پایان 
فصل 3

فصل های 1 
و 2

)تا پایان درس 
)1

فصل1 کل کتابفصل 1کل کتاب
فصل های1تا3 )تا ابتدای الکل ها و کل کتابفصل 1تا پایان فصل3

کل کتابفصل 1اسیدها(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4

شیمیفیزيک رياضیات

پایه دوازدهم ریاضی  |  اختصاصی
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تاریخ 
آزمون

شیمیفیزیکریاضیات

فیزیک )3(هندسه )1( و )2(آمار و احتمالحسابان )1(ریاضی )1(هندسه )3(ریاضیات گسستهحسابان )2(
زوج كتاب

شیمی )3(
زوج كتاب

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(

فصل1 )درس1(   99/7/18
فصل1 )تا ابتدای بزرگ ترین مقسوم علیه 
مشترک و کوچک ترین مضرب مشترک 

دو عدد( 
فصل1 )تا ابتدای هندسه1: فصل1 آمار و احتمال: فصل1 )درس1( فصل2 )درس1(  فصل5   فصل1 )درس1( 

فصل1 )تا ابتدای فصل1 )تا ابتدای خازن(فصل های 1 و 2حرکت با شتاب ثابت(
پاک کننده های خورنده(

فصل1 )تا ابتدای کشف 
ساختار اتم(

فصل1 )تا ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه(

فصل1 )تا ابتدای 99/8/2
فصل1 )درس های 1 و 2( تقسیم و بخش پذیری(  

فصل1 )تا ابتدای حل دستگاه 
معادالت )دو معادله دو 

مجهولی( با استفاده از ماتریس 
وارون(

فصل2 )درس2( فصل1 فصل4 )درس های 1 و 2(  
هندسه1: فصل2 )تا ابتدای آمار و احتمال: فصل1 )درس2( )درس های 2 و 3( 

درس4( 
فصل1 )تا ابتدای سقوط 

فصل3آزاد(

فصل1 )از ابتدای خازن( 
تا فصل2 )تا ابتدای 

نیروی محرکه الکتریکی 
و مدارها(

 ،pH فصل1 )تا ابتدای
مقیاسی برای تعیین میزان 

اسیدی بودن(

فصل1 )از ابتدای کشف 
ساختار اتم( تا فصل2 )ابتدای 
اکسیژن گازی واکنش پذیر 

در هواکره(

فصل1 )از ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه( تا فصل2 )ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی(

فصل1 )درس2( 99/8/16
فصل1 )از ابتدای بزرگ ترین مقسوم علیه 
مشترک و کوچک ترین مضرب مشترک 
دو عدد( تا )ابتدای معادله هم نهشتی( 

فصل1 )درس2 تا ابتدای 
آمار و احتمال: فصل1 )درس3( فصل2 )درس های 3 و 4( فصل4 )درس3(  دترمینان و کاربردهای آن( 

هندسه1: فصل2 )از ابتدای 
درس4( تا فصل3 )ابتدای 

درس2( 

فصل1 )از ابتدای 
حرکت با سرعت ثابت( 
تا فصل2 )ابتدای معرفی 

برخی از نیروهای 
خاص(

فصل4 )تا ابتدای تغییر 
حالت های ماده(

فصل2 )از ابتدای نیرو 
محرکه الکتریکی و 
مدارها( تا پایان فصل

فصل1 )از ابتدای 
پاک کننده های خورنده( تا 

پایان فصل

فصل2 )از ابتدای اکسیژن 
گازی واکنش پذیر در هواکره( 

تا )ابتدای خواص و رفتار 
گازها(

فصل2 )از ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی( 
تا )ابتدای آهنگ واکنش(

فصل های 1 و 2 99/8/30
)تا ابتدای درس2(

فصل1 )تا ابتدای حل معادالت سیاله و 
هندسه1: فصل3 )از ابتدای ریاضی1: فصل6  فصل4 فصل2  فصل1 کاربردهای آن( 

درس2( تا پایان فصل 

فصل های 1 و 2 )تا 
ابتدای حرکت دایره ای 

یکنواخت(

فصل4 )از ابتدای تغییر 
حالت های ماده( تا پایان 

فصل
فصل3

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای 
واکنش های شیمیایی 
و سفر هدایت شده  

الکترون ها(

فصل2 )از ابتدای خواص و 
رفتار گازها( تا فصل3 )ابتدای 
آیا نمک ها به یک اندازه در 

آب حل می شوند؟(

فصل2 )از ابتدای آهنگ 
واکنش( تا پایان فصل

فصل1 )از ابتدای معادله هم نهشتی( تا فصل  2   99/9/14
پایان فصل 

فصل1 )از ابتدای دترمینان 
و کاربردهای آن( تا فصل2 

)ابتدای درس2( 
فصل4 فصل های 1و 2

فصل1 )درس1( 

آمار و احتمال: فصل2 
)درس های 1 و 2( 

ریاضی1: فصل7 )درس1( 
هندسه1: فصل4 

فصل2 )از ابتدای 
معرفی برخی از 

نیروهای خاص( تا پایان 
فصل

فصل4فصل5
فصل2 )تا ابتدای سلول 

سوختی منبعی برای تولید 
انرژی سبز(

فصل3 )از ابتدای آیا نمک ها 
به یک اندازه در آب حل 
می شوند؟( تا پایان فصل

فصل3

فصل1 )از ابتدای حل معادالت سیاله و فصل3 ) درس1(  99/9/28
هندسه2: فصل1 )درس1( آمار و احتمال: فصل2 )درس3( فصل1 فصل3 فصل2 )درس های 1 و 2( کاربردهای آن( تا فصل2 )ابتدای مسیر( 

فصل2 )از ابتدای 
حرکت دایره ای 

یکنواخت( تا فصل3 
)ابتدای موج و انواع 

آن(

 فصل1
فصل1 )تا ابتدای میدان 

الکتریکی در داخل 
رساناها(

فصل2 )از ابتدای 
واکنش های شیمیایی 
و سفر هدایت شده 

الکترون ها( تا )ابتدای 
پیوند با صنعت(

فصل1 )تا ابتدای کشف 
ساختار اتم(

فصل1 )تا ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه(

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای فصل های 1 و 2 )تا ابتدای درس2( فصل1 تا پایان فصل3  99/10/26
فصل1 تا فصل3 )ابتدای     سهمی( 

فصل های 1 و 2امواج  الکترومغناطیسی(

فصل های 1، 2 و 4    فصل1 تا پایان فصل5     99/11/10
آمار و احتمال: فصل های 1 و 2 )تا 

پایان درس3( ریاضی1: فصل های 6 و 
7 )تا ابتدای درس2( 

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابهندسه1: کل کتاب 



تاریخ 
آزمون

شیمیفیزیکریاضیات

فیزیک )3(هندسه )1( و )2(آمار و احتمالحسابان )1(ریاضی )1(هندسه )3(ریاضیات گسستهحسابان )2(
زوج كتاب

شیمی )3(
زوج كتاب

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(

فصل های 3 و 4 )تا 99/11/24
فصل2 )درس2( ابتدای درس2( 

فصل2 )از ابتدای سهمی( تا 
)ابتدای ویژگی بازتابندگی 
سهمی ها و کاربردهای آن( 

هندسه2: فصل1 آمار و احتمال: فصل2 )درس4( فصل5   
فصل3 )از ابتدای امواج 

الکترومغناطیسی( تا 
پایان فصل

فصل1فصل های 1 و 2
فصل3 )تا ابتدای رفتار 

مولکول ها و توزیع 
الکترون ها(

فصل1 )از ابتدای کشف 
ساختار اتم( تا فصل2 
)ابتدای اکسیژن گازی 
واکنش پذیر در هواکره(

فصل1 )از ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه( تا فصل2 )ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی(

فصل3 )تا ابتدای مربع های التین( فصل4 99/12/8
ریاضی1: فصل6 

فصل2 )از ابتدای ویژگی 
بازتابندگی سهمی ها و 

کاربردهای آن( تا فصل3 
  ) R2 )ابتدای بردارها در

آمار و احتمال: فصل2 فصل های 3 و 5    
هندسه2: فصل2 ریاضی1: فصل7 )درس1( 

فصل4 )تا ابتدای موج 
ایستاده و تشدید در 

ریسمان کشیده(
فصل2فصل3

فصل3 )از ابتدای رفتار 
مولکول ها و توزیع 

الکترون ها( تا )ابتدای فلزها 
عنصرهایی شکل پذیر با 

جالیی زیبا(

فصل2 )از ابتدای اکسیژن 
گازی واکنش پذیر در 

هواکره( تا )ابتدای خواص و 
رفتار گازها(

فصل2 )از ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی( 
تا )ابتدای آهنگ واکنش(

فصل های 4 و 5 )تا 99/12/22
ابتدای درس2( 

فصل2 )از ابتدای درس2( تا فصل3 )پایان 
درس1( ریاضی1: فصل6 

فصل2 )از ابتدای سهمی( تا 
فصل3 )ابتدای بردارها در

 ) R3
هندسه2: فصل3 آمار و احتمال: فصل3   

فصل3 )از ابتدای امواج 
الکترومغناطیسی( تا 

پایان فصل4
فصل2 )از ابتدای خواص و فصل3فصل های 3 و 4فصل های 4 و 5

رفتار گازها( تا پایان فصل3
فصل2 )از ابتدای آهنگ 
واکنش( تا پایان فصل3

آمار و احتمال: فصل1 تا فصل1 تا پایان فصل4 فصل1 تا پایان فصل5    1400/1/7
پایان فصل3 ریاضی1: فصل7 

هندسه1: کل کتاب 
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابهندسه 2: کل کتاب

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای فصل های 1 و 2 )تا ابتدای درس2( فصل1 تا پایان فصل3 1400/1/20
فصل1 تا فصل3 )ابتدای     سهمی( 

فصل های 1 و 2امواج الکترومغناطیسی(

فصل3 )از ابتدای مربع های التین( تا فصل5 )درس2( 1400/2/3
)ابتدای اصل النه کبوتری( 

فصل3 )از ابتدای بردارها 
( تا )ابتدای ضرب  R2 در

خارجی( 
آمار و احتمال: فصل4   

هندسه1: کل کتاب ریاضی1: فصل7 )درس های 2 و 3( 

فصل4 )از ابتدای موج 
ایستاده و تشدید در 
ریسمان کشیده( تا 

فصل5 )ابتدای مدل اتم 
رادرفورد ـ بور(

کل کتابکل کتاب

فصل3 )از ابتدای فلزها 
عنصرهایی شکل پذیر با 
جالیی زیبا( تا فصل4 
)ابتدای آمونیاک و 

بهره وری در کشاورزی(

کل کتابکل کتاب

فصل3 )از ابتدای بردارها درفصل3 )درس2(فصل1400/2/175
( تا پایان فصل R3 5کل کتابکل کتابفصل های 5 و 6هندسه2: کل کتابآمار و احتمال: فصل های 3 و 4فصل

فصل4 )از ابتدای انرژی 
فعال سازی در واکنش های 

شیمیایی( تا پایان فصل
کل کتابکل کتاب

فصل2 )از ابتدای سهمی( تا فصل2 )از ابتدای درس2( تا پایان فصل3فصل های 4 و 1400/2/315
    پایان فصل3 

فصل3 )از ابتدای امواج 
الکترومغناطیسی( تا 

پایان فصل6
فصل های 3 و 4

جامع 1

مطابق با سرفصل های كنکور سراسری جامع 2

جامع 3
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  تاریخ

 آزمون

زوج کتاباجباریزوج کتاباجباریزوج کتاباجباریزوج کتاباجباری

شیمی 1شیمی 3شیمی 2فیزيک 1فیزيک 3فیزيک 2زيست شناسی 1زيست شناسی 3زيست  شناسی 2رياضی 1رياضی3رياضی 2

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

فصل های 1و99/5/102
فصل 1 )درس 1 تا 
ابتدای توابع صعودی 

و توابع نزولی(
فصل1 فصل های 1 و 2فصل 1

فصل های 1 و 2)تا ابتدای ژن چیست؟( 
فصل1 )تا ابتدای 
انرژی پتانسیل 

الکتریکی(

فصل1 )تا ابتدای 
تعیین سرعت 

لحظه ای به کمك 
نمودار مکان ـ 

زمان( 

فصل 1
 فصل 1 

)تا ابتدای نفت هدیه ای 
شگفت انگیز(

فصل 1
)تا ابتدای پیوند

 با زندگی
 صفحه 6(

فصل1
)تا ابتدای کشف 

ساختار اتم(

فصل 1فصل های 3 و99/5/244
فصل1 فصل های 3 و 4فصل2)درس 1(

فصل های 3 و 4)تا ابتدای پروتئین ها( 

فصل 1)از ابتدای انرژی 
پتانسیل الکتریکی(تا فصل 
2)ابتدای عوامل موثر بر 

مقاومت الکتریکی(

 فصل1 
)تا ابتدای حرکت
 با سرعت ثابت(

فصل 2
فصل1 )از ابتدای نفت 

هدیه ای شگفت انگیز( تا فصل2 
)تا ابتدای آنتالپی سوختن 

تکیه گاهی برای تأمین انرژی(

فصل 1
)تا ابتدای رسانایی 
الکتریکی محلول ها 
و قدرت اسیدی(

فصل1
)از ابتدای کشف 

ساختار اتم(
تا پایان فصل

فصل های4 و 99/6/75

فصل 1 )درس های 
1 و 2 تا ابتدای رسم 

نمودار f(kx) با 
)f(x) استفاده از نمودار

 فصل  های
فصل های 5 و 6 3 و4

فصل1 
)تا ابتدای نقش 

پروتئین ها( 

فصل های 5 و6
)تا پایان ویژگی های 

یاخته  ی گیاهی(
فصل2

فصل1 
)تا ابتدای حرکت
با شتاب ثابت(

فصل 3
فصل 2 )از ابتدای آنتالپی سوختن 
تکیه گاهی برای تأمین انرژی( تا 

)ابتدای پیوند با صنعت(

فصل 1 )تا ابتدای 
pH مقیاسی برای 

تعیین میزان 
اسیدی بودن(

فصل 2)تا ابتدای 
چه بر سر هواکره 

می آوریم؟(

فصل 1فصل99/6/146
فصل5)درس های 1 و 2(

فصل های 7 و 8 
)تا پایان

تولیدمثل جنسی(

فصل1 
)تا ابتدای آنزیم ها( 

فصل6 )از ابتدای
 سامانه بافتی(

تا فصل 7 )ابتدای 
انتقال مواد در گیاهان(

فصل3 )تا ابتدای 
پدیده القای 

الکترومغناطیسی(

فصل1 )تا ابتدای 
معادله ی سرعت 
ـ جابه جایی در 
حرکت با شتاب 

ثابت(

فصل4 
)تا پایان  تغییر 
حالت های ماده(

فصل2 )از ابتدای پیوند با 
صنعت( تا فصل3 )تا ابتدای 

الکل ها و اسیدها(

فصل 1 )تا ابتدای 
شوینده های خورنده 

چگونه عمل 
می کنند؟(

فصل 2)از ابتدای چه بر 
سر هواکره می آوریم؟(
ابتدای  فصل 3 ) تا 

غلظت مولی(

فصل های 1 تا99/6/21
کل کتابفصل1 پایان فصل 6 

فصل های1 
تا 8 )پایان 

تولیدمثل جنسی(
کل کتابفصل1

 فصل های 1 تا 3 
)تا ابتدای پدیده القای 

الکترومغناطیسی(
 فصل های 1 تا 3 کل کتابفصل1 

کل کتابفصل 1)تا ابتدای الکل ها و اسیدها(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4

شیمیفیزيک زيست شناسیرياضیات

پایه دوازدهم تجربی  |  اختصاصی
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تاریخ 
آزمون

شیمیفیزیکزیست شناسیریاضیات

زمین شناسی
ریاضی )1(ریاضی )2(ریاضی )3(

زیست شناسی 

)3(

زیست شناسی 

)1(

زیست شناسی 

)2(
فیزیک )3(

زوج كتاب
شیمی )3(

زوج كتاب

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(

فصل3 )درس1( فصل1 )درس1( 99/7/18
فصل1 )تا ابتدای پروتئین ها(فصل های 4 و 5   فصل1 )درس2(  

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای 
جذب مواد و تنظیم فعالیت 

دستگاه گوارش(

فصل1 )تا ابتدای شتاب 
فصل1 )تا ابتدای پاک کننده های فصل1 )تا ابتدای خازن(فصل1متوسط و شتاب لحظه ای(

خورنده(
فصل1 )تا ابتدای کشف 

ساختار اتم(

فصل1 )تا ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه(

فصل1 )تا ابتدای سن 
زمین(

فصل1 99/8/2
)درس های 1 و 2( 

فصل3 )درس1(  
فصل3 )درس3(  
فصل1 )درس3(  

فصل1فصل های 4 و 5  
فصل2 )از ابتدای جذب 

مواد و تنظیم فعالیت دستگاه 
گوارش( تا پایان فصل3

فصل1 )تا ابتدای حرکت 
فصل2با شتاب ثابت(

فصل1 )از ابتدای خازن( تا 
فصل2 )ابتدای نیروی محرکه 

الکتریکی و مدارها(

فصل1 )تا ابتدای pH، مقیاسی برای 
تعیین میزان اسیدی بودن(

فصل1 )از ابتدای کشف 
ساختار اتم( تا فصل2 
)ابتدای اکسیژن گازی 
واکنش پذیر در هواکره(

فصل1 )از ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه( تا فصل2 )ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی(

فصل1

فصل1 99/8/16
)درس های 2 و 3( 

فصل3 )درس های 2 و 3(  
فصل1 )از ابتدای پروتئین ها( تا فصل7 )درس های 2 و 3(  فصل7 )درس2(  

فصل4فصل2 )ابتدای به سوی پروتئین(
فصل1 )از ابتدای شتاب 
متوسط و شتاب لحظه ای( 

تا پایان فصل

فصل3 )تا ابتدای شناوری و 
اصل ارشمیدس(

فصل2 )از ابتدای نیروی 
محرکه الکتریکی و مدارها( تا 

پایان فصل

فصل1 )از ابتدای پاک کننده های 
خورنده( تا پایان فصل

فصل2 )از ابتدای اکسیژن 
گازی واکنش پذیر در 

هواکره( تا )ابتدای خواص و 
رفتار گازها(

فصل2 )از ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی( 
تا )ابتدای آهنگ واکنش(

فصل2 )تا ابتدای گوهرها 
زیبایی شگفت انگیز دنیای 

کانی ها(

فصل های 1 و 2 99/8/30
فصل های 1 و 2 )تا ابتدای تنظیم فصل های 1 و 2  فصل4  )تا ابتدای درس2(

بیان ژن(
فصل های 5 و 6 )تا ابتدای 

سامانه بافتی(
فصل های 1 و 2 )تا 

ابتدای نیروی اصطکاک(

فصل3 )از ابتدای شناوری و 
اصل ارشمیدس( تا فصل4 

)ابتدای گرما(

فصل3 )تا ابتدای پدیده القای 
الکترومغناطیسی(

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای 
واکنش های شیمیایی و سفر 

هدایت شده  الکترون ها(

فصل2 )از ابتدای خواص 
و رفتار گازها( تا فصل3 

)ابتدای آیا نمک ها به یک 
اندازه در آب حل می شوند؟(

فصل2 )از ابتدای آهنگ 
واکنش( تا پایان فصل

فصل2 )از ابتدای گوهرها 
زیبایی شگفت انگیز دنیای 
کانی ها( تا فصل3 )ابتدای 

آب زیرزمینی(

فصل های 2 و 3  فصل4  فصل  2   99/9/14
فصل2 )از ابتدای به سوی 

پروتئین ( تا فصل3 )ابتدای انواع 
صفات(

فصل6 )از ابتدای سامانه 
بافتی( تا پایان فصل7

فصل2 ) تا ابتدای تکانه و 
قانون دوم نیوتون(

فصل4 )از ابتدای گرما( تا 
پایان فصل

فصل3 ) از ابتدای پدیده 
القای الکترومغناطیسی( تا 

پایان فصل

فصل2 )تا ابتدای سلول سوختی 
منبعی برای تولید انرژی سبز(

فصل3 )از ابتدای آیا نمک ها 
به یک اندازه در آب حل 
می شوند؟( تا پایان فصل

فصل3 )از ابتدای آب فصل3
زیرزمینی( تا پایان فصل

فصل های 2 و 3 )تا ابتدای 99/9/28
فصل6  درس2( 

فصل2 )از ابتدای تنظیم بیان 
ژن( تا فصل4 )ابتدای تغییر در 

جمعیت ها(
فصل2 )از ابتدای نیروی فصل های 1 و 2

فصل1 )تا ابتدای خازن(فصل1اصطکاک( تا پایان فصل
فصل2 )از ابتدای واکنش های 
شیمیایی و سفر هدایت شده 

الکترون ها( تا )ابتدای پیوند با صنعت(

فصل1 )تا ابتدای کشف 
ساختار اتم(

فصل1 )تا ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه(
فصل4

فصل1 تا فصل4 )ابتدای 99/10/26
فصل1 تا فصل3 )ابتدای فصل1 تا پایان فصل4درس2( 

فصل های 1 و 2مشخصه های موج(

فصل1 تا پایان فصل4کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابفصل1 تا پایان فصل 5  فصل 1 تا پایان فصل4 99/11/10
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تاریخ 
آزمون

شیمیفیزیکزیست شناسیریاضیات

زمین شناسی
ریاضی )1(ریاضی )2(ریاضی )3(

زیست شناسی 

)3(

زیست شناسی 

)1(

زیست شناسی 

)2(
فیزیک )3(

زوج كتاب
شیمی )3(

زوج كتاب

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(

فصل3 )تا ابتدای موج فصل های 3 و 4فصل5فصل6  فصل4  99/11/24
صوتی(

فصل1 )از ابتدای چگالی( تا 
پایان فصل2

فصل1 )از ابتدای انرژی 
پتانسیل الکتریکی( تا فصل2 

)ابتدای نیروی محرکه 
الکتریکی و مدارها(

فصل3 )تا ابتدای رفتار مولکول ها و 
توزیع الکترون ها(

فصل1 )از ابتدای کشف 
ساختار اتم( تا فصل2 
)ابتدای اکسیژن گازی 
واکنش پذیر در هواکره(

فصل1 )از ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه( تا فصل2 )ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی(

فصل5

فصل6 )تا ابتدای فتوسنتز در فصل2  فصل5 )درس1(  99/12/8
فصل های 5 و 6شرایط دشوار(

فصل3 )از ابتدای موج 
صوتی( تا )ابتدای شکست 

موج(

فصل3 )تا ابتدای شناوری و 
اصل ارشمیدس(

فصل2 )از ابتدای نیروی 
محرکه الکتریکی و مدارها( تا 

پایان فصل

فصل3 )از ابتدای رفتار مولکول ها و 
توزیع الکترون ها( تا )ابتدای فلزها 
عنصرهایی شکل پذیر با جالیی زیبا(

فصل2 )از ابتدای اکسیژن 
گازی واکنش پذیر در 

هواکره( تا )ابتدای خواص و 
رفتار گازها(

فصل2 )از ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی( 
تا )ابتدای آهنگ واکنش(

فصل6

فصل7فصل های 5 و 6فصل5  فصل5  99/12/22
فصل3 )از ابتدای 

مشخصه های موج( تا 
پایان فصل

فصل3 )از ابتدای شناوری 
و اصل ارشمیدس( تا پایان 

فصل4
فصل2 )از ابتدای خواص و فصل3فصل3

رفتار گازها( تا پایان فصل3
فصل2 )از ابتدای آهنگ 
فصل7واکنش( تا پایان فصل3

1400/1/7
فصل1 )درس های 

2 و 3( 
فصل 5 

فصل های 1، 3 و 6 و 
فصل7 

)درس های2 و 3(
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب

فصل1 تا فصل4 )ابتدای 1400/1/20
فصل1 تا فصل3 )ابتدای فصل1 تا پایان فصل4درس2( 

فصل های 1 و 2مشخصه های موج(

فصل1 )درس1(  فصل6  1400/2/3
فصل6 )از ابتدای فتوسنتز 
در شرایط دشوار( تا پایان 

فصل7
فصل 1 تا پایان فصل 7فصل1 تا پایان فصل 5

فصل3 )از ابتدای شکست 
موج( تا فصل4 )ابتدای 

لیزر(
کل کتابکل کتاب

فصل3 )از ابتدای فلزها عنصرهایی 
شکل پذیر با جالیی زیبا( تا فصل4 
)ابتدای آمونیاک و بهره وری در 

کشاورزی(

کل کتابکل کتاب

فصل7 )درس1(  فصل7  فصل7  1400/2/17
فصل7 ) از ابتدای 

کاربردهای زیست  فناوری( 
تا پایان فصل8

کل کتابکل کتابفصل4فصل های 6، 8 و 9فصل های 1، 6 و 7
فصل4 )از ابتدای انرژی فعال سازی 
در واکنش های شیمیایی( تا پایان 

فصل
کل کتابکل کتابکل کتاب

فصل4 )از ابتدای 1400/2/31
فصل5 تا پایان فصل8درس2( تا پایان فصل7

فصل3 )از ابتدای 
مشخصه های موج( تا 

پایان فصل4

جامع 1

مطابق با سرفصل های کنکور سراسری جامع 2

جامع 3

فصل های 3 و 4



تاریخ 
آزمون

روانشناسیفلسفه و منطقجامعه شناسیاقتصادرياضیادبیات فارسی

زوج کتاباجباریزوج کتاباجباری

اجباری

اجباریزوج کتاباجباری

اجباری   علوم و فنون 
ادبی2

  علوم و فنون 
ادبی3

علوم و فنون 
منطقفلسفه يازدهمجامعه شناسی1جامعه شناسی3جامعه شناسی2رياضی و آمار1رياضی و آمار3رياضی و آمار2ادبی1

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

ستایش تا پایان 99/5/10
درس3

ستایش 
و درس 1

)تا ابتدای شعر(

ستایش
 تا پایان 
درس3

فصل1 
 )تا ابتدای 

درس2(

فصل 1
بخش1فصل1)درس 1(

)تا پایان تولید(
 درس1 تا پایان 

درس1 تا پایان درس 1درس3
درس3

درس1 تا
 پایان درس3

درس های
 1 و 2

درس های
1و2

درس4 تا پایان 99/5/24
درس6

ستایش
و درس 1

درس4
تا پایان 
درس6

فصل1)از ابتدای 
درس2( تا 

فصل2
)ابتدای درس2(

فصل 1
)درس های 1 و 2 تا 
ابتدای اعمال روی 

پیشامدها(

فصل2 

بخش1
)از ابتدای بازار(

تا بخش2
)پایان پول(

 درس4 تا پایان 
درس4 تا پایان درس های 1 و 2درس6

درس هایدرس های 4 و 5درس6
 3 و 4

درس های
3و4

درس7 تا99/6/7
پایان درس9

ستایش تا پایان
درس 2

درس7
 تا پایان
 درس9

فصل2 
 )درس2(

فصل 1 )درس های 
فصل 13 و 2(

بخش2
)از ابتدای بانك(

تا پایان 
بخش3

 درس7 تا پایان 
درس9

درس 1 تا درس 3 
)ابتدای جامعه شناسی 

تبیینی(

   درس7 تا پایان 
درس 5 تادرس های 6 و 7درس9

درس5  پایان درس 7

درس10 تا99/6/14
پایان درس11

ستایش تا
درس 3

)ابتدای تضمین(

درس10
 تا پایان
 درس11

فصل2 )از ابتدای 
درس3(تا فصل 

3
)ابتدای درس2(

فصل 1 )درس 1 
تا درس 3 ابتدای 

یکپارچگی چرخه آمار 
در حل مسائل(

فصل 4
بخش های4و5
) تا پایان اقتصاد

بین الملل(

   درس10 تا 
پایان درس13

درس 1 تا درس 4 
)ابتدای رکود اراده ها(

   درس10 تا پایان 
درس هایدرس های 8 و 9درس13

 8 و 9
درس های

6و7

ستایش تا پایان 99/6/21
درس11

ستایش تا پایان 
فصل  های1تا 3کل کتابدرس 3

کل کتابفصل 1)ابتدای درس 2(

 بخش های
1تا5

)  پایان اقتصاد
بین الملل(

  درس1 تا پایان 
درس13

درس 1 تا پایان
درس 1 تا کل کتابدرس 4

درس 1 تا کل کتابپایان درس 9
پایان درس 7

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4

پایه دوازدهم انسانی  |  اختصاصی
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تاریخ 
آزمون

فلسفه و منطقجغرافیاتاریخجامعه شناسیریاضیاتزبان عربی )اختصاصی(علوم و فنون ادبی

روان شناسیاقتصاد
علوم و 
فنون 
ادبی 
)3(

زوج كتاب
عربی 

زبان قرآن 
)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(

ریاضی و آمار 
)3(

زوج كتاب

جامعه شناسی 
)3(

جامعه شناسی 
)1(

جامعه شناسی 
)2(

تاریخ 
)3(

زوج كتاب

جغرافیا )3(

زوج كتاب

فلسفه 
)2(

منطق
فلسفه 
یازدهم علوم و 

فنون 
ادبی )1(

علوم و 
فنون 

ادبی )2(

ریاضی و 
آمار )1(

ریاضی و 
آمار )2(

تاریخ 
)1(

تاریخ 
)2(

جغرافیای 
ایران

جغرافیا 
)2(

ستایش و 99/7/18
درس1

ستایش تا 
پایان درس 

4

ستایش تا 
پایان درس 

2
درس1 )تا 

درس1ابتدای اعلموا(

فصل1 )تا ابتدای 
تبدیل rشی از nشی 
یا جایگشت ها rشی 

از nشی(
فصل 1

فصل1 
)تا ابتدای 
درس2(

درس1درس1درس های 1 و 2درس1
درس1 
تا پایان 
درس3

درس1 
تا پایان 
درس3

درس1 )تا 
ابتدای افزایش 

شهرهای 
میلیونی(

درس های 
1 و 2

درس های 
بخش1 درس1درس1درس11 و 2

)فصل های 
1 و 2(

درس1 )تا ابتدای 
روش های جمع آوری 

اطالعات در 
روان شناسی(

ستایش 99/8/2
تا پایان 
درس2

درس5 
تا پایان 
درس7

درس های 
3 و 4

درس1 )تا 
ابتدای اختبر 
نفسک )1((

درس 2 
تا پایان 
درس4

فصل1 )تا ابتدای 
فصل2پیشامد(

فصل1 
)از ابتدای 
درس2( 
تا فصل2 

)ابتدای انواع 
توابع(

درس های 1 
و 2 )تا ابتدای 
شاخه های علوم 

اجتماعی(

درس های درس2درس های3 و 4
1 و 2

درس4 
تا پایان 
درس6

درس4 
تا پایان 
درس6

درس های درس1
3 و 4

درس های 
3 و 4

درس های 
بخش1 درس2درس12 و 2

)فصل3(

درس1 )از ابتدای 
روش های جمع آوری 

اطالعات در روان شناسی( 
تا درس2 )ابتدای 

ویژگی های رشد در دوره  
قبل از تولد(

درس های 99/8/16
2 و 3

درس8 
تا پایان 
درس11

درس های 
5 و 6

درس1 
)تا ابتدای 
التمرین 
الثالث(

درس های 
5 و 6

فصل1 )از ابتدای 
تبدیل rشی از nشی 
یا جایگشت ها rشی 
از nشی( تا )ابتدای 
فعالیت صفحه 22(

فصل3

فصل2 )از 
ابتدای انواع 

توابع( تا 
)ابتدای تابع 
قدر مطلق(

درس های 3 و 4درس5درس2

درس های 
2 و 3 )تا 
ابتدای 
روابط 
خارجی(

درس7 
تا پایان 
درس9

درس7 
تا پایان 
درس9

درس1 )از 
ابتدای افزایش 

شهرهای 
میلیونی( تا 

درس2 )ابتدای 
کاربری زمین(

درس های 
5 و 6

درس های 
5 و 6

درس های 
بخش1 درس3درس23 و 3

)فصل4(

درس2 )از ابتدای 
ویژگی های رشد در 
دوره  قبل از تولد( تا 

پایان درس

99/8/30
ستایش 
تا پایان 
درس4

درس12 
تا پایان 
درس14

درس7 تا 
پایان درس9

درس1 
)تا ابتدای 
التمرین 
السادس(

فصل1 درس7
فصل4)درس های 1 و 2(

فصل2 )از 
ابتدای تابع 
قدرمطلق( تا 

پایان فصل

درس1 تا درس3 
)ابتدای نظام 

اجتماعی(
درس های 5 و 6درس6

درس1 
تا پایان 
درس3

درس10 
تا پایان 
درس12

درس10 
تا پایان 
درس12

درس های 1 
و 2

درس های 
7 و 8

درس7 
تا پایان 
درس9

درس1 
تا پایان 
درس3

درس4درس4
بخش2 

)فصل های 
1 و 2(

درس3

درس های 99/9/14
4 و 5

درس 15 تا 
پایان درس 

17

درس10 
تا پایان 
درس12

درس1 
)از ابتدای 
التمارین( 
تا درس2 
)ابتدای 
المعجم(

درس8
فصل1 

)از ابتدای فعالیت 
صفحه 22( تا 
)ابتدای کار در 

کالس صفحه 37(

درس های درس های 7 و 8درس7درس3فصل3فصل5
3 و 4

درس13 
تا پایان 
درس16

درس13 
تا پایان 
درس16

درس2 )از 
ابتدای کاربری 

زمین( تا 
پایان فنون و 
مهارت های 
جغرافیایی )1(

درس های 9 
و 10

درس های 
10 و 11

درس های 
درس5درس35 و 4

بخش2 
)فصل3( 
و بخش3 
)فصل1(

درس4

درس های 99/9/28
5 و 6

ستایش تا 
پایان درس4

ستایش تا 
پایان درس3

درس1 
)از ابتدای 
التمارین( 
تا درس2 
)ابتدای 
التمارین(

فصل1فصل1 )درس3(درس1
فصل1 

)تا ابتدای 
درس2(

درس3 
)از ابتدای نظام 

اجتماعی( تا پایان 
درس4

درس های درس9درس های 8 و 9
4 و 5

درس1 
تا پایان 
درس4

درس1 
تا پایان 
درس4

از ابتدای فنون 
و مهارت های 

جغرافیایی )1( تا 
درس3 )ابتدای 

حمل و نقل 
ریلی در ایران(

درس های 
1 و 2

درس های 
1 و 2

درس های 
درس های 6 درس46 و 5

و 7

بخش3 
)فصل2( 
و بخش4 
)فصل1(

درس5

ستایش 99/10/26
تا پایان 
درس6

درس های 
1 و 2

فصل های 1 و 2 
)تا ابتدای تعریف 

دنباله(
درس1 تا پایان 

درس5
درس1 
تا پایان 
درس6

درس1 تا پایان 
درس3

درس1 
تا پایان 
درس6
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  تاریخ 
آزمون

فلسفه و منطقجغرافیاتاریخجامعه شناسیریاضیاتزبان عربی )اختصاصی(علوم و فنون ادبی

روان شناسیاقتصاد
علوم و 
فنون  
ادبی 
)3(

زوج كتاب
عربی 

زبان قرآن 
)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(

ریاضی و آمار 
)3(

زوج كتاب

جامعه شناسی 
)3(

جامعه شناسی 
)1(

جامعه شناسی 
)2(

تاریخ 
)3(

زوج كتاب

جغرافیا )3(

زوج كتاب

فلسفه 
)2(

منطق
فلسفه 
یازدهم

علوم و 
فنون 

ادبی )1(

علوم و 
فنون 

ادبی )2(

ریاضی و 
آمار )1(

ریاضی و 
آمار )2(

تاریخ 
)1(

تاریخ 
)2(

جغرافیای 
ایران

جغرافیا 
)2(

درس1 تا پایان کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/11/10
درس7

درس1 تا پایان 
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابدرس8

درس1 
تا پایان 
درس5

درس1 تا پایان 
درس5

بخش1 تا 
بخش3 
)ابتدای 
فصل2(

درس1 تا پایان درس4

درس 4 تا درس99/11/247
پایان درس8

درس 3 تا 
پایان درس 

5

درس3 
)تا ابتدای 

اعلموا(

درس 1 تا 
پایان 
درس 3

فصل 2 
)درس 1 )از ابتدای 
تعریف دنباله( تا 

پایان درس(

فصل های 
درس 8 تا پایان درس6فصل 1 1 و 2

درس 10
درس 9 تا پایان 

درس7درس 11
درس4 
تا پایان 
درس8

درس4 
تا پایان 
درس8

درس4
درس2 
تا پایان 
درس5

درس2 
تا پایان 
درس5

درس های درس7
درس های 7 و 68 و 7

بخش 3 )از 
ابتدای فصل 
2( تا پایان 

بخش 4
درس های 5 و 6

درس99/12/88
درس 9 تا 
پایان درس 

12

درس 6 تا 
پایان درس 

8
درس های درس3

4 و 5

فصل 2 )از ابتدای 
درس 2( تا فصل 
3 )درس 1 )تا 

پایان کار در کالس 
صفحه 77((

درس هایدرس7فصل 2فصل 3
 11 و 12

در س های
درس128 و 13

درس9 
تا پایان 
درس12

درس9 
تا پایان 
درس12

فنون و 
مهارت های 
جغرافیایی )2(

درس6 
تا پایان 
درس8

درس6 
تا پایان 
درس8

درس هایدرس8درس8
 9 و 10

بخش 5 
درس 7)فصل 1(

99/12/22
درس7 
تا پایان 
درس9

درس 13 تا 
پایان 

درس 17

درس 9 تا 
پایان 

درس 12

درس های 3 
و 4 )تا ابتدای 

التمارین(
درس های 

6 و 7

فصل های 2 )از 
ابتدای تعریف 
دنباله( تا فصل 3
)ابتدای درس2(

فصل های 
درس6 تا پایان فصل 43 و 5

درس8
درس های
 13 و 14

درس های
14 و 15

درس7 
تا پایان 
درس9

درس13 
تا پایان 
درس16

درس13 
تا پایان 
درس16

درس های 4 
و 5 )تا ابتدای 

سیل(
درس های
 9 و 10

درس9 
تا پایان 
درس11

درس7 
تا پایان 
درس9

درس های
درس 911 و 10

بخش 5 
)فصل های 

1 و 2(
درس 8

درس 8 تا پایان کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب1400/1/7
درس 14

درس 9 تا پایان 
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابدرس 15

درس6 
تا پایان 
درس10

درس6 تا پایان 
درس 11

بخش 3 )از 
ابتدای فصل 
2( تا پایان 

بخش 5

درس 5 تا پایان 
درس 8

1400/1/20
ستایش 
تا پایان 
درس6

درس های 
1 و 2

فصل های 1 و 2 
)تا ابتدای تعریف 

دنباله(
درس1 تا پایان 

درس5
درس1 
تا پایان 
درس6

درس1 تا پایان 
درس3

درس1 
تا پایان 
درس6

1400/2/3
درس9 
تا پایان 
درس11

کل کتابکل کتاب

درس 4 )از 
ابتدای اعلموا(
 تا درس5 
)ابتدای 
التمارین(

درس های 9 کل کتابدرس های 8 و 9کل کتابکل کتابفصل 3 )درس 2(کل کتاب
کل کتابکل کتابو 10

درس های 5 
و 6 )تا ابتدای 
مدیریت سیل(

درس های کل کتابکل کتاب
کل کتابکل کتاب10 و 11

درس های 1400/2/17
فصل 3 کل کتابدرس5کل کتابکل کتاب11 و 12

کل کتابدرس های 9 و 10کل کتابکل کتاب)درس های 2 و 3(
درس10 
تا پایان 
درس12

کل کتابکل کتاب

درس6 )تا 
پایان فنون و 
مهارت های 

جغرافیایی )3((
کل کتابکل کتاب

درس های 
کل کتابکل کتاب11 و 12

1400/2/31
درس7 
تا پایان 
درس12

درس3 تا 
پایان درس5

فصل2 )از ابتدای 
تعریف دنباله( تا 

پایان فصل3
درس6 تا پایان 

درس10

درس7 
تا پایان 
درس12

درس4 تا پایان 
درس6 )+ فنون 
و مهارت های 
جغرافیایی )3((

درس7 
تا پایان 
درس12

جامع 1
مطابق با سرفصل های کنکور سراسری جامع 2

جامع 3
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تاریخ 
آزمون

زبان انگلیسیزبان عربیدین و زندگیفارسی

فارسی )2(فارسی )1(فارسی )3(
دین و زندگی 

)3(
دین و زندگی 

)1(
دین و زندگی 

)2(

عربی 
زبان قرآن 

)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(

زبان انگلیسی 
)3(

زبان انگلیسی 
)1(

زبان انگلیسی 
)2(

درس1 )تا ابتدای درس های 1 و 2درس1ستایش تا پایان درس4ستایش و درس99/7/181
درس1 )تا ابتدای درس1اعلموا(

)Reading

درس 1 )تا پایان 
)Grammar

درس1 )تا ابتدای اختبر درس های 3 و 4درس های 1 و 2درس5 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس99/8/22
درس1 )تا ابتدایدرس 2 تا پایان درس4نفسک )1((

)See Also
درس 1

درس1 )تا ابتدای درس5 تا پایان درس7درس1 تا پایان درس3درس 8 تا پایان درس11ستایش تا پایان درس99/8/164
درس1 )تا ابتدای درس های 5 و 6التمرین الثالث(

)writing
درس 2

درس  8 تا پایان درس1 تا پایان درس4درس12 تا پایان درس15ستایش تا پایان درس99/8/305
درس 10

درس1 )تا ابتدای 
درس3درس1درس 7التمرین السادس(

درس  11 تا درس3 تا پایان درس5درس16 تا پایان درس18درس4 تا پایان درس99/9/147
پایان درس 14

درس1 )از ابتدای 
التمارین( تا درس2 

)ابتدای المعجم(
درس 8

درس1 )از ابتدای 
Grammar( تا درس2 

)conversationپایان(
درس 4

درس1 تا پایان درس5درس5 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس5درس5 تا پایان درس99/9/288
درس1 )از ابتدای 
التمارین( تا درس2 

)ابتدای التمارین(
درس1

درس1 )از ابتدای 
writing( تا درس2 
)Grammar ابتدای(

درس1

درس  های 1 و 2 )تا درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس99/10/269
)See Also ابتدای

درس 1 تا پایان ستایش تا پایان درس99/11/1018
درس 14

درس 1 تا پایان
درس 1 تا پایان درس 4 درس 8

درس 7 تا ستایش تا پایان درس9درس های 9 و 99/11/2410
درس3 )تا ابتدای درس 1 تا پایان درس 9پایان درس 9

اعلموا(
درس 1 تا پایان درس 

3

درس2 )از ابتدای 
Grammar( تا پایان 

درس

درس های 1 و 2 )تا 
)Reading ابتدای



پایه دوازدهم  علوم و معارف اسالمی  |  عمومی

تاریخ 
آزمون

زبان انگلیسیزبان عربیدین و زندگیفارسی

دین و زندگی فارسی )2(فارسی )1(فارسی )3(
)3(

دین و زندگی 
)1(

دین و زندگی 
)2(

عربی 
زبان قرآن 

)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(

زبان انگلیسی 
)3(

زبان انگلیسی 
)1(

زبان انگلیسی 
)2(

درس10 تا پایان درس10 تا پایان درس99/12/812
درس 10 تا پایاندرس های 9 و 10درس14

درس 14
درس های 4 و 5درس3

 See درس2 )از ابتدای
Also( تا درس3 )ابتدای 

)Reading

درس 2 )از ابتدای 
Reading( تا پایان درس

درس15 تا پایان درس10 تا پایان درس99/12/2213
درس 15 تا پایان درس9 تا پایان درس11درس18

درس 18
درس های 3 و 4 
درس های 6 و 7)تا ابتدای التمارین(

درس2 )از ابتدای 
See Also( تا درس3 

 vocabulary ابتدای(
)Development

درس3

درس 1 تا پایان ستایش تا پایان درس18ستایش تا پایان درس 1400/1/718
درس 1 تا پایاندرس1 تا پایان درس18درس 14

 درس 8
درس 1 تا پایان

درس1 تا پایان درس3درس 1 تا پایان درس 4 درس 7

درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس1400/1/209
درس های 1 و 2 )تا 
)See Also ابتدای

درس1 تا پایان درس14درس های 11 و 12ستایش تا پایان درس18درس13 تا پایان درس1400/2/316
درس 4 )از ابتدای 

اعلموا( تا درس 5 )ابتدای 
التمارین(

درس 1 تا پایان
 درس 8

درس3 )از ابتدای 
Reading( تا )ابتدای 

)See Also

درس1 تا پایان درس4

ستایش تا پایان درس14 تا پایان درس1400/2/1718
درس5درس 1 تا پایان درس18درس9 تا پایان درس13درس 18

درس 1 تا پایان
 درس 7

درس3 )از ابتدای 
 vocabulary

Development( تا پایان 

درس

درس1 تا پایان درس3

درس3 تا پایان درس5درس8 تا پایان درس13درس10 تا پایان درس1400/2/3118
 See درس2 )از ابتدای
Also( تا پایان درس3

جامع 1

مطابق با سرفصل های کنکور سراسری جامع 2
جامع 3



تاریخ 
آزمون

فلسفه و منطقجغرافیاتاریخجامعه شناسیریاضیاتزبان عربی )اختصاصی(علوم و فنون ادبی

روان شناسیاقتصاد
علوم و 
فنون 
ادبی 
)3(

زوج كتاب
عربی 

زبان قرآن 
)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(

ریاضی و آمار 
)3(

زوج كتاب

جامعه شناسی 
)3(

جامعه شناسی 
)1(

جامعه شناسی 
)2(

تاریخ 
)3(

زوج كتاب

جغرافیا )3(

زوج كتاب

فلسفه 
)2(

منطق
فلسفه 
یازدهم علوم و 

فنون 
ادبی )1(

علوم و 
فنون 

ادبی )2(

ریاضی و 
آمار )1(

ریاضی و 
آمار )2(

تاریخ 
)1(

تاریخ 
)2(

جغرافیای 
ایران

جغرافیا 
)2(

ستایش و 99/7/18
درس1

ستایش تا 
پایان درس 

4

ستایش تا 
پایان درس 

2

درس1 )تا 
ابتدای التمرین 

الثالث(

درس1 تا 
پایان درس 3

فصل1 )تا ابتدای 
تبدیل rشی از nشی 
یا جایگشت ها rشی 

از nشی(
فصل 1

فصل1 
)تا ابتدای 
درس2(

درس1درس1درس های 1 و 2درس1
درس1 
تا پایان 
درس3

درس1 
تا پایان 
درس3

درس1 )تا 
ابتدای افزایش 

شهرهای 
میلیونی(

درس های 
1 و 2

درس های 
درس1درس1درس11 و 2

بخش1 
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روش های جمع آوری 

اطالعات در 
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درس5 
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درس7
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المعجم(

درس 4 تا 
پایان درس6

فصل1 )تا ابتدای 
فصل2پیشامد(

فصل1 
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درس2( 
تا فصل2 

)ابتدای انواع 
توابع(
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4 و 5
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درس های 
3 و 4
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روش های جمع آوری 
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تا درس2 )ابتدای 

ویژگی های رشد در دوره  
قبل از تولد(

درس های 99/8/16
2 و 3

درس8 
تا پایان 
درس11

درس های 
5 و 6

درس1 تا 
درس 3 

)پایان المعجم(

درس های 7 
و 8

فصل1 )از ابتدای 
تبدیل rشی از nشی 
یا جایگشت ها rشی 
از nشی( تا )ابتدای 
فعالیت صفحه 22(

فصل3

فصل2 )از 
ابتدای انواع 

توابع( تا 
)ابتدای تابع 
قدر مطلق(

درس های درس های 3 و 4درس5درس2
2 و 3

درس های 
6 و 7

درس7 
تا پایان 
درس9

درس1 )از 
ابتدای افزایش 
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درس2 )ابتدای 
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بخش1 درس3درس23 و 3
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درس14

درس7 تا 
پایان درس9

درس1 تا 
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درس های 9 
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فصل1 
فصل4)درس های 1 و 2(
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ابتدای تابع 
قدرمطلق( تا 

پایان فصل

درس1 تا درس3 
)ابتدای نظام 
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درس های 5 و 6درس6

درس1 
تا پایان 
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درس های 
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درس های 
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درس7 
تا پایان 
درس9

درس1 
تا پایان 
درس3

درس4درس4
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)فصل های 
1 و 2(

درس3

درس های 99/9/14
4 و 5

درس 15 تا 
پایان درس 

17

درس10 
تا پایان 
درس12

درس 3 )از 
ابتدای اعلموا( 

تا درس 4 
)پایان المعجم(

درس های 11 
و 12

فصل1 
)از ابتدای فعالیت 

صفحه 22( تا 
)ابتدای کار در 

کالس صفحه 37(
درس های درس های 7 و 8درس7درس3فصل3فصل5

4 و 5
درس10 
تا پایان 
درس12

درس12 
تا پایان 
درس14

درس2 )از 
ابتدای کاربری 

زمین( تا 
پایان فنون و 
مهارت های 
جغرافیایی )1(

درس های 9 
و 10

درس های 
10 و 11

درس های 
درس5درس35 و 4

بخش2 
)فصل3( 
و بخش3 
)فصل1(

درس4

درس های 99/9/28
5 و 6

ستایش تا 
پایان درس4

ستایش تا 
پایان درس3

درس 4 )از 
ابتدای حول 
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تا درس 5 

)ابتدای
 التمرین االول(

درس1 تا 
فصل1فصل1 )درس3(پایان درس 3

فصل1 
)تا ابتدای 
درس2(

درس3 
)از ابتدای نظام 

اجتماعی( تا پایان 
درس4

درس های درس9درس های 8 و 9
6 و 7

درس1 
تا پایان 
درس3

درس1 
تا پایان 
درس4

از ابتدای فنون 
و مهارت های 

جغرافیایی )1( تا 
درس3 )ابتدای 

حمل و نقل 
ریلی در ایران(

درس های 
1 و 2

درس های 
1 و 2

درس های 
درس های 6 درس46 و 5

و 7

بخش3 
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و بخش4 
)فصل1(

درس5

99/10/26
ستایش 
تا پایان 
درس6

درس 1 
تا پایان 
درس 5

فصل های 1 و 2 
)تا ابتدای تعریف 

دنباله(
درس1 تا پایان 

درس5
درس1 
تا پایان 
درس7

درس1 تا پایان 
درس3

درس1 
تا پایان 
درس6

پایه دوازدهم  علوم و معارف اسالمی  |  اختصاصی



  تاریخ 
آزمون

فلسفه و منطقجغرافیاتاریخجامعه شناسیریاضیاتزبان عربی )اختصاصی(علوم و فنون ادبی

روان شناسیاقتصاد
علوم و 
فنون  
ادبی 
)3(

زوج كتاب
عربی 

زبان قرآن 
)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(

ریاضی و آمار 
)3(

زوج كتاب

جامعه شناسی 
)3(

جامعه شناسی 
)1(

جامعه شناسی 
)2(

تاریخ 
)3(

زوج كتاب

جغرافیا )3(

زوج كتاب

فلسفه 
)2(

منطق
فلسفه 
یازدهم

علوم و 
فنون 

ادبی )1(

علوم و 
فنون 

ادبی )2(

ریاضی و 
آمار )1(

ریاضی و 
آمار )2(

تاریخ 
)1(

تاریخ 
)2(

جغرافیای 
ایران

جغرافیا 
)2(

کل کتابکل کتاب99/11/10
درس 1 تا 

پایان
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درس1 تا پایان 
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابدرس8

درس1 
تا پایان 
درس5

درس1 تا پایان 
درس5

بخش1 تا 
بخش3 
)ابتدای 
فصل2(

درس1 تا پایان درس4

درس 4 تا درس99/11/247
پایان درس8

درس 3 تا 
پایان درس 

5
درس 6

درس 1 
تا پایان 
درس 6

فصل 2 
)درس 1 )از ابتدای 
تعریف دنباله( تا 

پایان درس(

فصل های 
درس 8 تا پایان درس6فصل 1 1 و 2

درس 10
درس 9 تا پایان 

درس8درس 11
درس3 
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درس6

درس4 
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درس7

درس4
درس2 
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درس5

درس2 
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درس5

درس های درس7
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ابتدای فصل 
2( تا پایان 

بخش 4

درس های 5 و 6

درس99/12/88
درس 9 تا 
پایان درس 
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درس 6 تا 
پایان درس 

8
درس7

درس 7 تا 
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فصل 2 )از ابتدای 
درس 2( تا 

فصل 3 )درس 1 
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جغرافیایی )2(

درس6 
تا پایان 
درس8

درس6 
تا پایان 
درس8

درس هایدرس8درس8
 9 و 10

بخش 5 
درس 7)فصل 1(

99/12/22
درس7 
تا پایان 
درس9

درس 13 تا 
پایان 

درس 17

درس 9 تا 
پایان 

درس 12

درس 6
تا درس 8 

)پایان التمرین 
الخامس(

درس 10 تا 
پایان درس 

12

فصل های 2 )از 
ابتدای تعریف 
دنباله( تا فصل 3
)ابتدای درس2(
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درس8
درس های
 13 و 14
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درس11 
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درس9 
تا پایان 
درس11

درس7 
تا پایان 
درس9

درس های
درس911 و 10
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1 و 2(

درس 8

درس 8 تا پایان کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب1400/1/7
درس 14

درس 9 تا پایان 
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابدرس 15

درس6 
تا پایان 
درس10

درس6 تا پایان 
درس11

بخش 3 )از 
ابتدای فصل 
2( تا پایان 

بخش 5

درس 5 تا پایان 
درس 8

1400/1/20
ستایش 
تا پایان 
درس6

درس 1 تا 
پایان درس 

5

فصل های 1 و 2 
)تا ابتدای تعریف 

دنباله(
درس1 تا پایان 

درس5
درس1 
تا پایان 
درس7

درس1 تا پایان 
درس3

درس1 
تا پایان 
درس6

1400/2/3
درس9 
تا پایان 
درس11

کل کتابکل کتاب

درس 8 
)از ابتدای 
االستثناء( 
تا پایان 
درس 9

درس های کل کتابدرس های 8 و 9کل کتابکل کتابفصل 3 )درس 2(کل کتاب
کل کتابکل کتاب11 و 12

درس های 5 
و 6 )تا ابتدای 
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درس های کل کتابکل کتاب
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درس12 
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درس14

کل کتابکل کتاب
درس6 )تا 

پایان فنون و 
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کل کتابکل کتاب11 و 12
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درس7 
تا پایان 
درس12

درس6 
تا پایان 
درس10
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تعریف دنباله( تا 

پایان فصل3
درس6 تا پایان 

درس10
درس8 
تا پایان 
درس14

درس4 تا پایان 
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تا پایان 
درس12
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