
  
  
  
  
  
  
  

 تاريخ آزمون نام پروژه
  :تاريخ آزمون، نمودار پيشروي و مباحث آزمون

  قدر است؟سؤال آزمون سهم هر مبحث چه 10از هر  
 )است روي نمودارها مشخص شده(

  زبان انگليسي نهم  عربي نهم نهم فارسي

 ٧ آزمون تعيين سطح »1« ي پروژه
 ي نهم پايه

 
 

 زبان انگليسي نهمكل كتاب  عربي نهمكل كتاب  هاي نوشتاري نهم نهم و مهارت فارسيكل كتاب 

  

 نام پروژه
 تاريخ

 آزمون
 )1( زبان انگليسي  )1(دين و زندگي  )1( زبان قرآن عربي )1(نگارش  وفارسي  مباحث آزمون پيشروينمودار 

 ي پروژه
»2«  

آغاز 
سال اول نيم

٢١  
  

  )1(فارسي 
  )چشمه(ستايش، ادبيات تعليمي 

 16تا  10هاي  صفحه

  ذاَک هَو هللاُ 
  الّتعاُرف+ منت درس 
 5تا  1هاي  صفحه

  انديشه تفكر و
  زندگيهدف 

 23تا  14هاي  صفحه

Saving Nature 
 Grammarتا ابتداي 

23تا  15هاي  صفحه  

 آبان ۵

 

 )1(فارسي
  )، از آموختن ننگ مدارچشمه(ستايش، ادبيات تعليمي 
27تا  10هاي  صفحه  

  )1(نگارش 
  ستايش،  پرورش موضوع

25تا  11هاي  صفحه  

  ذاَک هَو هللاُ 
  ۱درس 
  

 8تا  1هاي  صفحه

  تفكر و انديشه
  )رسيدن به هدفموانع  ابتدايتا (، پر پرواز زندگيهدف 

  
 32تا  14هاي  صفحه

Saving Nature 
  Listening and Speaking ابتدايتا 

  

 29تا  15هاي  صفحه

 آبان ١٩

 

 )1(فارسي
  )سفر به بصره(، ادبيات تعليمي،  ادبيات سفر و زندگي ستايش

35تا  10هاي  صفحه  
  )1(نگارش 

  ستايش،  پرورش موضوع
25تا  11هاي  صفحه  

  ذاَک هَو هللاُ 
  ِمن َرسوِل هللاِ  املواِعُظ الَعددیَّةُ 

  األعداُد ِمن واِحٍد إلی مئةٍ + منت درس 
 13تا  1هاي  صفحه

  تفكر و انديشه
  رواز، پر پزندگيهدف 

  
 34تا  14هاي  صفحه

Saving Nature 
  Writingتا انتهاي 

  

 36تا  15هاي  صفحه

 ي پروژه
»3«  

پايان 
سال اول نيم

 آ ٣

 

 )1(فارسي
)، كالس نقّاشيسفر به بصره، درس آزاد(ادبيات سفر و زندگي   

47تا  28هاي  صفحه  
  )1(نگارش 

  عينك نوشتن
 39تا  26هاي  صفحه

  ِمن َرسوِل هللاِ  ةُ املواِعُظ الَعددیَّ 
  2 درس
  

 20تا  9هاي  صفحه

  تفكر و انديشه
  اي به روشنايي پر پرواز، پنجره

  
 44تا  28هاي  صفحه

Saving Nature 
  تا انتهاي درس Grammarاز ابتداي 

 

 41تا  24هاي  صفحه

 آ ١٧

 

 )1(فارسي
  )فامهر و و(ستايش، ادبيات تعليمي، ادبيات سفر و زندگي، ادبيات غنايي 

53تا  10هاي  صفحه  
  )1(نگارش 

  ستايش،  پرورش موضوع، عينك نوشتن
 39تا  11هاي  صفحه

  ،ِمن َرسوِل هللاِ  ذاَک هَو ُهللا، املواِعُظ الَعددیَّةُ 
َمک   مطَُر السَّ

  )۱(اشکاُل األفعاِل + منت درس 
  

 26تا  1هاي  صفحه

  تفكر و انديشه
   ي روشن آينده اي به روشنايي، ، پر پرواز، پنجرهزندگيهدف 

  
 56تا  14هاي  صفحه

Saving Nature  
Wonders of Creation 

  Readingابتداي  تا
  

 49تا  15هاي  صفحه

 دی ١

 

 )1(فارسي
  )در سايه سار نخل واليت(ادبيات غنايي، ادبيات پايداري 

68تا  48هاي  صفحه  
  )1(نگارش 

  هاي عيني نوشته
 55تا  40هاي  صفحه

َمک   مطَُر السَّ
لمیُّ التّ    عایُُش السِّ

  ۴ منت درس

 35تا  21هاي  صفحه

  تفكر و انديشه
  ي روشن، منزلگاه بعد آينده

  
 66تا  48هاي  صفحه

  
Wonders of Creation 

  Pronunciationتا ابتداي 
 

 59تا  43هاي  صفحه

  
 
 
  

 
 

  )تجربي -رياضي(دهمعموميراهبردي  يبرنامه
  1396-97 سال تحصيلي

 .شناسيد، معرفي كنيداگر مي.چي شوندي بنياد قلمتوانند بورسيهنام را ندارند، ميدليل مشكل مالي، توانايي ثبت دارند اما به18ني كه معدل بااليآموزادانش

دار امهاند، در درس مورد نظر عالوه بر سؤاالت طراحي شده، ده سؤال شناسن هايي كه با رنگ آبي مشخص شده در آزمون 
با بررسي .خواهيم داشت) هاي سراسري و كانون در كتاب آبي، داراي سطح دشواري شناسايي شده سؤاالت آزمون(

 .گيرد تري از شما شكل مي دار، ارزيابي دقيق بستگي نمرات شما بين سؤاالت طراحي شده و سؤاالت شناسنامه هم

96نسخه تير   



 
  
  
  
  

  علوم نهم نهم رياضيقدر است؟سؤال آزمون سهم هر مبحث چه 10نمودار پيشروي و مباحث آزمون از هر  تاريخ آزمون نام پروژه

  ي نهم پايه  ٧  تعيين سطحآزمون »1« ي پروژه
 علوم نهمكل كتاب  نهمكل كتاب رياضي 

    

 نام پروژه
تاريخ 
آزمون

مباحث  پيشروينمودار 
 آزمون

 )1( شناسي زيست )1(شيمي  )1(فيزيك  )1(ياضي ر

ي  پروژه
»2«  

آغاز 
سال اول نيم

  مجموعه، الگو و دنباله مهر 21
  هاي متناهي و نامتناهي و متمم يك مجموعه مجموعه 1فصل 

 13تا  1هاي  صفحه

  گيري فيزيك و اندازه
  المللي يكاها گيري و دستگاه بين تا پايان اندازه 1فصل 

 14تا  1هاي  صفحه

  كيهان زادگاه الفباي هستي
  بندي عنصرها طبقهتا پايان  1فصل 

13تا  1هاي  صفحه  

  فردا و ديروز، امروز ،شناسي زيست
   1فصل 

 12تا  1هاي  صفحه

 آبان 5

دي
عا

  

 مجموعه، الگو و دنباله
  ي حسابي هاي متناهي و نامتناهي تا پايان دنباله مجموعه 1فصل 

 24تا  1هاي  صفحه

 گيريو اندازهفيزيك
   خطا و دقت :گيري تا پايان اندازه 1فصل 

 17تا  1هاي  صفحه

  كيهان زادگاه الفباي هستي
  ها ها از روي جرم آن تا پايان شمارش ذره 1فصل 

 19تا  1هاي  صفحه

  گوارش و جذب مواد/ديروز، امروز و فردا ،شناسي زيست
  و بافت جانوري تا پايان ياخته 2و فصل  1فصل

 19تا  1ي ها صفحه

زي
موا

 

  مجموعه، الگو و دنباله
  هاي متناهي و نامتناهي و متمم يك مجموعه مجموعه 1فصل 

13تا  1هاي  صفحه  

  گيري فيزيك و اندازه
  المللي يكاها گيري و دستگاه بين تا پايان اندازه 1فصل 

 14تا  1هاي  صفحه

  زادگاه الفباي هستين كيها
  هابندي عنصر طبقهتا پايان  1فصل 

13 تا1هاي  صفحه  

  شناسي، ديروز، امروز و فردا زيست
   1فصل 

 12تا  1هاي  صفحه

دي آبان 19
عا

 

  مثلثات/ مجموعه، الگو و دنباله
  هاي مثلثاتي تا پايان نسبت 2تا پايان و فصل  1فصل 

 35تا  1هاي  صفحه

  گيري فيزيك و اندازه
   1فصل 

 26تا  1هاي  صفحه

  كيهان زادگاه الفباي هستي
  ها ها و زيراليه ها در اليه تا پايان توزيع الكترون 1فصل 

30تا  1هاي  صفحه  

  گوارش و جذب مواد/فردا و ديروز، امروز ،شناسي زيست
  ي گوارش ساختار و عملكرد لولهتا پايان  2و فصل  1فصل

29تا  1هاي  صفحه  
 

زي
موا

 

  مجموعه، الگو و دنباله
  ي حسابي هي و نامتناهي تا پايان دنبالههاي متنا از ابتداي مجموعه 1فصل 

 24تا  1هاي  صفحه

  گيري فيزيك و اندازه
  خطا و دقت :گيري تا پايان اندازه 1فصل 

 17تا  1هاي  صفحه

  كيهان زادگاه الفباي هستي
  ها ها از روي جرم آن تا پايان شمارش ذره 1فصل 

19تا  1هاي  صفحه  

  جذب مواد گوارش و/شناسي، ديروز، امروز و فردا زيست
  و بافت جانوري تا پايان ياخته 2و فصل  1فصل

19تا  1هاي  صفحه  

ي  پروژه
»3«  

پايان 
سال اول نيم

 آذر 3

دي
عا

 

 

  مثلثات/ مجموعه، الگو و دنباله
  تا پايان دايره ي مثلثاتي 2ي هندسي تا پايان فصل و فصل  از ابتداي دنباله 1فصل 

 41تا  25هاي  صفحه

  كار، انرژي و توان/ گيري ازهفيزيك و اند
 تا پايان كار نيروي ثابت  2ي بزرگي در فيزيك تا پايان فصل و فصل  از ابتداي تخمين مرتبه 1فصل 

 34تا  18هاي  صفحه

  كيهان زادگاه الفباي هستي
  ها ها به يون تبديل اتماز ابتداي نور، كليد شناخت جهان تا پايان  1فصل 

40تا  19هاي  صفحه  

  جذب مواد گوارش و
  فصلا پايان ي گوارش ت از ابتداي ساختار و عملكرد لوله 2فصل 

38تا  20هاي  صفحه  

زي
موا

  

  مثلثات/ مجموعه، الگو و دنباله
  هاي مثلثاتي نسبتتا پايان  2فصل الگو و دنباله تا پايان فصل و از ابتداي  1فصل 

 35تا  14هاي  صفحه

  گيري فيزيك و اندازه
  تا پايان فصل  خطا و دقت: گيري ي اندازهاز ابتدا 1فصل 

 26تا  14هاي  صفحه

  كيهان زادگاه الفباي هستي
  ها ها و زيراليه ها در اليه عنصرها تا پايان توزيع الكترون اتمي جرماز ابتداي  1فصل 

30تا  13هاي  صفحه  

  گوارش و جذب مواد
  ي گوارش ساختار و عملكرد لولهپايان تا  2فصل 

 29 ات 13هاي  صفحه

 آذر 17

دي
عا

 

 هاي جبريهاي گويا و عبارتتوان/مثلثات/مجموعه، الگو و دنباله
  و توانتا پايان ريشه  3و فصل  2فصل ، 1فصل 

 53تا  1هاي  صفحه

 كار، انرژي و توان/گيريفيزيك و اندازه
  تا پايان كار و  انرژي پتانسيل 2و فصل  1فصل 

 44تا  1هاي  صفحه

  ردپاي گازها در زندگي/ لفباي هستيزادگاه ا  كيهان
  تا پايان هوا معجوني ارزشمند 2و فصل   1فصل 

52تا  1هاي  صفحه  

  تبادالت گازي/ گوارش و جذب مواد/فردا و ديروز، امروز ،شناسي زيست
  تا پايان ساز و كار دستگاه تنفس در انسان 3و فصل  2فصل  ،1فصل

45تا  1هاي  صفحه  

زي
موا

  

  مثلثات/ و دنباله مجموعه، الگو
  تا پايان دايره ي مثلثاتي 2و فصل  1فصل 

 41تا  1هاي  صفحه

  كار، انرژي و توان/ گيري فيزيك و اندازه
  تا پايان كار نيروي ثابت 2و فصل  1فصل 

 34تا  1هاي  صفحه

  كيهان، زادگاه الفباي هستي
  ها ها به يون تبديل اتمتا پايان  1فصل 

40تا  1هاي  صفحه  

  گوارش و جذب مواد/شناسي، ديروز، امروز و فردا زيست
  فصل  و  1فصل
 38 تا 1هاي  صفحه

 دي 1

دي
عا

 

 

  هاي جبري هاي گويا و عبارت توان
   3فصل 

 68تا  47هاي  صفحه

  كار، انرژي و توان
  انرژي جنبشي تا پايان فصل و از ابتداي كار 2فصل 

 58تا  35هاي  صفحه

  ردپاي گازها در زندگي/ زادگاه الفباي هستي  كيهان
تركيب تا پايان  2تا پايان فصل و فصل  ها مولكولها به  ز ابتداي تبديل اتما 1فصل 

  اكسيزن با فلزها و نافلزها
65 تا 40هاي  صفحه  

  گردش مواد در بدن/ تبادالت گازي
  ها سرخرگتا پايان  4و فصل  3فصل 

66تا  39هاي  صفحه  

زي
موا

  

  هاي جبري هاي گويا و عبارت توان/ مثلثات
  هاي گويا وانتا پايان ت 3تا پاپان فصل و فصل  ي مثلثاتي بتداي دايرهاز ا 2فصل 

 61تا  36هاي  صفحه

  كار، انرژي و توان
  تا پايان كار و انرژي دروني 2فصل 

 49تا  27هاي  صفحه

  ردپاي گازها در زندگي/ زادگاه الفباي هستي  كيهان
هاي  واكنشتا پايان  2تا پايان فصل و فصل  آرايش الكتروني اتماز ابتداي  1فصل 

  شيميايي و قانون پايستگي جرم
58تا  30هاي  صفحه  

  تبادالت گازي/ گوارش و جذب مواد
  3فصل و فصل ا پايان از ابتداي جذب مواد وتنظيم فعاليت دستگاه گوارش ت 2فصل 

 54 تا 30هاي  صفحه

  
  
  

 .شناسيد، معرفي كنيداگر مي.چي شوندي بنياد قلمتوانند بورسيهنام را ندارند، ميدليل مشكل مالي، توانايي ثبت دارند اما به18آموزاني كه معدل بااليدانش

الاند، در درس مورد نظر عالوه بر سؤاالت طراحي شده، ده سؤ هايي كه با رنگ آبي مشخص شده در آزمون
با .خواهيم داشت) هاي سراسري و كانون در كتاب آبي، داراي سطح دشواري شناسايي شده سؤاالت آزمون(دار  شناسنامه

 .گيرد تري از شما شكل مي دار، ارزيابي دقيق بستگي نمرات شما بين سؤاالت طراحي شده و سؤاالت شناسنامه بررسي هم

  دهم تجربياختصاصي راهبردي يبرنامه
  1396-97 تحصيليسال 

  96نسخه تير 



 
 
  
 
 

 نام پروژه
 تاريخ  

 آزمون 
مباحث  نمودار پيشروي
 آزمون

 )1( زبان انگليسي  )1(  دين و زندگي  )1(ربي زبان قرآنع )1(فارسي و نگارش 

ي  پروژه
»4«  

هاي  آزمون
 ويژه

 دی  ٢٢
  

 

 )1(فارسي
  )در سايه سار نخل واليت، غرّش شيران(ادبيات غنايي، ادبيات پايداري 
73تا  48هاي  صفحه  

  )1(نگارش 
  گونه هاي گزارش هاي عيني، نوشته نوشته

 71تا40هايصفحه

َمکمطَُر ا   لسَّ
لمیُّ    الّتعایُُش السِّ

  ۴و  ۳های  درس
 44تا  21هاي  صفحه

  تفكر و انديشه
  ي بزرگ ي روشن، منزلگاه بعد، واقعه آينده

  
 76تا  48هاي  صفحه

Wonders of Creation 
  2درس 
  

  69تا  43هاي  صفحه

ن۶  ھ
 )1(فارسي  

  ادبيات پايداري ستايش، ادبيات تعليمي، ادبيات سفر و زندگي، ادبيات غنايي، 
73تا  10هاي  صفحه  

  )1(نگارش 
  گونه هاي گزارش هاي عيني، نوشته ستايش،  پرورش موضوع، عينك نوشتن، نوشته

 71تا11هايصفحه

لمیُّ  َمک، الّتعاُیُش السِّ   ذاَک هَو ُهللا، املواِعُظ الَعددیَُّة، مطَُر السَّ
  ۴تا  ۱های  درس

  
 44تا  1هاي  صفحه

  تفكر و انديشه
 ي روشن، منزلگاه بعد،  اي به روشنايي، آينده ، پر پرواز، پنجرهزندگيهدف 

  ي بزرگ واقعه
 76تا  14هاي  صفحه

Saving Nature  
Wonders of Creation 

  2و  1هاي  درس
 

  69تا  15هاي  صفحه

ي  پروژه
»5«  

 سال نيم آغاز 
 دوم

ن  ٢٠ ھ
 

  

 

 )1(فارسي
  )شكن دريادالن صف(ي ادبيات پايداري، ادبيات انقالب اسالم

82تا  60هاي  صفحه  
  )1(نگارش 

   جانشين سازي) 1(ي ذهني  گونه، نوشته هاي گزارش نوشته
 83تا56هايصفحه

لمیُّ  الّتعایُُش السِّ
  »هذا َخلُق هللاِ « 

  ۵ منت درس
  

 48تا33هايصفحه

  تفكر و انديشه
  فرجام كار، ي بزرگ واقعه

  
  90تا  70هاي  صفحه

Wonders of Creation 
 Listening and Speakingاز ابتداي 

  
The Value of Knowledge 

  New Words and Expressionsتا انتهاي   
  78تا  58هاي  صفحه

ند ۴  ا

 

 )1(فارسي
)شكن، خاك آزادگان دريادالن صف(ادبيات انقالب اسالمي   
93تا  74هاي  صفحه  

  )1(نگارش 
   جانشين سازي) 1(ي ذهني  نوشته

 83تا72هايصفحه

  »هذا َخلُق هللاِ «
  ّسّیاَرِة االُجرَةِ مَع سائِق + اإلسمیَُّة الفعلیَُّة و الُجملُة + منت درس 

  
 51تا  45هاي  صفحه

  تفكر و انديشه
  فرجام كار
  قدم در راه
  آهنگ سفر

 102تا  80هاي  صفحه

The Value of Knowledge 
  Listening and Speakingتا ابتداي 

 
 86تا  71هاي  صفحه

ند ١٨  ا

 

 )1(فارسي
  )رستم و اشكبوس(ادبيات انقالب اسالمي، ادبيات حماسي 

102تا  74هاي  صفحه  
  )1(نگارش 

  سنجش و مقايسه) 2(ي ذهني  جانشين سازي، نوشته) 1(ي ذهني  نوشته
 97تا72هايصفحه

  »هذا َخلُق هللاِ «
  ذوالَقرنَینِ 

  الِفعُل املَجهوُل + منت درس 
 64تا  45هاي  حهصف

  تفكر و انديشه
  فرجام كار
  قدم در راه

  ، دوستي با خداآهنگ سفر
 114تا  80هاي  صفحه

The Value of Knowledge 
  Writingتا انتهاي 

 
  

 93تا  71هاي  صفحه

يپروژه
»6«   

 و  مرور
تقويت 
 هاآموخته

١٧  

ن   ورد

  )1(فارسي 
  ادبيات غنايي، ادبيات پايداري،  ستايش، ادبيات تعليمي، ادبيات سفر و زندگي،

  ادبيات انقالب اسالمي، ادبيات حماسي 
111تا  10هاي  صفحه  

  )1(نگارش 
   سنجش و مقايسه) 2(ي ذهني  ، نوشته...ستايش،  پرورش موضوع، عينك نوشتن، 

 97تا  11هاي  صفحه

  ، ذوالَقرنَینِ »هذا َخلُق هللاِ «، ...ذاَک هَو ُهللا، 
  ۶تا  ۱های  درس

  
  

 70تا  1هاي  فحهص

  تفكر و انديشه
  قدم در راه

  فرجام كار، آهنگ سفر، دوستي با خدا
  

 114تا  14هاي  صفحه

Saving Nature  
Wonders of Creation 

The Value of Knowledge 
  3و  2، 1هاي  درس

 
 95تا  15هاي  صفحه

ي  پروژه
»7«   
 سال نيم پايان

 دوم

٣١  

ن  ورد

 

  )1(فارسي 
  )طوطي و بقّال، درس آزاد(ادبيات داستاني  ،)يدردآفرگُ(ادبيات حماسي 

120تا  103هاي  صفحه  
  )1(نگارش 

   ناسازي معنايي يا تضاد مفاهيم) 3(ي ذهني  سنجش و مقايسه، نوشته) 2(ي ذهني  نوشته
 110تا  84هاي  صفحه

  )مع مسؤولِ استقبالِ الفُندقِ ( ذوالَقرنَینِ 
  یا َمن فی الِبحاِر َعجائُبهُ 

  
 86تا  65هاي  صفحه

  قدم در راه
   دوستي با خدا، ياري از نماز و روزه

  
 128تا  106هاي  صفحه

The Value of Knowledge 
  Writingاز ابتداي 

Traveling the World  
  Grammarتا ابتداي 

 
 106تا  91هاي  صفحه

١۴  

  ارد

  )1(فارسي 
  )و شرّ طوطي و بقّال، درس آزاد، خير(ادبيات داستاني 

131تا  112هاي  صفحه  
  )1(نگارش 

   گونه هاي داستان ناسازي معنايي يا تضاد مفاهيم، نوشته) 3(ي ذهني  نوشته
 124تا  98هاي  صفحه

  یا َمن فی الِبحاِر َعجائُبُه 
  الفارِيسِّ  يف األدِب  التَّلميعِ  ِصناعةُ 

  املُبالَغةِ  و اسمُ  املَفعولِ  اسمُ  و الفاِعلِ  اِسمُ + منت درس 
  

 93تا  71هاي  صفحه

  قدم در راه
   ياري از نماز و روزه، فضيلت آراستگي

  
 138تا  118هاي  صفحه

Traveling the World  
  Pronunciationتا ابتداي 

 
 113تا  97هاي  صفحه

٢١  

 ارد 

  
  
  
  

  )1(فارسي 
  ادبيات انقالب اسالمي، ادبيات حماسي، ادبيات داستاني، ادبيات جهان

152تا  74ي ها صفحه  
  
  )1(نگارش 

   گونه هاي داستان ، نوشته...سنجش و مقايسه، ) 2(ي ذهني  جانشين سازي، نوشته) 1(ي ذهني  نوشته
  124تا  72هاي  صفحه

  ، ...، ذوالَقرنَیِن،»هذا َخلُق هللاِ «
  الفارِيسِّ  يف األدِب  التَّلميعِ  ِصناعةُ 

  ۸تا  ۵های  درس
  
  

 100تا  45هاي  صفحه

  يشهتفكر و اند
  فرجام كار
  قدم در راه

  ، فضيلت آراستگي، زيبايي پوشيدگي....آهنگ سفر،
  

 148تا  80هاي  صفحه

The Value of Knowledge 
Traveling the World  

  4و  3هاي  درس
 

  
  119تا  71هاي  صفحه

 

 .شناسيد، معرفي كنيداگر مي.چي شوندي بنياد قلمتوانند بورسيهنام را ندارند، ميدليل مشكل مالي، توانايي ثبت دارند اما به18آموزاني كه معدل بااليدانش

  )تجربي -رياضي(دهمعموميراهبردي  يبرنامه
  1396-97 سال تحصيلي

مورد نظر عالوه بر سؤاالت طراحي شده، ده سؤالاند، در درس  هايي كه با رنگ آبي مشخص شده در آزمون
با .خواهيم داشت) هاي سراسري و كانون در كتاب آبي، داراي سطح دشواري شناسايي شده سؤاالت آزمون(دار  شناسنامه

 .گيرد تري از شما شكل مي دار، ارزيابي دقيق بستگي نمرات شما بين سؤاالت طراحي شده و سؤاالت شناسنامه بررسي هم
96نسخه تير   



 
 
  
 

 تاريخ   نام پروژه
 آزمون

 )1( شناسي زيست )1(شيمي   )1(فيزيك  )1(رياضي  مباحث آزمون نمودار پيشروي

ي  پروژه
»4«  

هاي  آزمون
 ويژه

22    

  دي

  ها ها و نامعادله معادله/ هاي جبري هاي گويا و عبارت توان
  اي مختلف حل آنه معادله درجه دوم و روشتا پايان  4و فصل  3فصل 

  77تا  47هاي  صفحه

  هاي فيزيكي مواد ويژگي/ كار، انرژي و توان
  تا پايان نيروهاي بين مولكولي 3از ابتداي كار و  انرژي جنبشي تا پايان فصل و فصل  2فصل 

 70تا  35هاي  صفحه

  ردپاي گازها در زندگي/ كيهان زادگاه الفباي هستي
  اثر گلخانه ايتا پايان  2تا پايان فصل و فصل ها  ها به مولكول تبديل اتماز ابتداي  1فصل 

 73تا  40هاي  صفحه

  گردش مواد در بدن/ گازي بادالتت
  خونتا پايان  4و فصل  3فصل 

75تا  39هاي  صفحه  

6   

 بهمن
  

ها و  معادله/ هاي جبري هاي گويا و عبارت توان/ مثلثات/ مجموعه، الگو و دنباله
  ها نامعادله

  اي مختلف حل آنه معادله درجه دوم و روشتا پايان  4و فصل  3تا فصل  1فصل 
 77تا  1هاي  صفحه

  هاي فيزيكي مواد ويژگي/ كار، انرژي و توان/ گيري يزيك و اندازهف
  تا پايان نيروهاي بين مولكولي 3و فصل  2فصل  ،1فصل 

 70تا  1هاي  صفحه

  ردپاي گازها در زندگي/ كيهان زادگاه الفباي هستي
  اي اثر گلخانهتا پايان  2و فصل  1فصل 

 73تا  1هاي  صفحه

/ تبادالت گازي/ گوارش و جذب مواد/رداشناسي ديروز، امروز و ف زيست
  گردش مواد در بدن

  هاي خوني تا پايان رگ 4و فصل  3فصل  ،2، فصل 1فصل 
  75تا  1هاي  صفحه

ي  پروژه
»5«  
 آغاز 
دوم سال نيم

20    
 بهمن

 

   ها ها و نامعادله معادله/هاي جبري  هاي گويا و عبارت توان
   4فصل ان فصل و هاي جبري تا پاي از ابتداي عبارت 3فصل 

 93تا  62هاي  صفحه

  هاي فيزيكي مواد ويژگي/ كار، انرژي و توان
  ها تا پايان فشار در شاره 3از ابتداي توان تا پايان فصل و فصل  2فصل 

 78تا  49هاي  صفحه

  ردپاي گازها در زندگي
  در هواكره اوزون، دگر شكلي از اكسيژنتا پايان  هاي شيميايي ي واكنش موازنه كردن معادلهاز ابتداي  2فصل 

 81تا  58هاي  صفحه

  تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد/ گردش مواد دربدن
  ها ايستايي كليه تا پايان هم 5و فصل   4فصل 

  83تا  55هاي  صفحه

4   

 اسفند

دي
عا

  

 تابع/هاها و نامعادلهمعادله
هاي  و بازنمايي يان مفهوم تابعتا پا 5تا پايان فصل و فصل  سهمياز ابتداي  4فصل 

  آن
 100تا78هايصفحه

  هاي فيزيكي مواد ويژگي
  ها تا پايان شناوري و اصل ارشميدس از ابتداي فشار در شاره 3فصل 

 81تا  70هاي  صفحه

  ردپاي گازها در زندگي
  از هر گاز چه قدر؟پايان  تا شيمي سبزاز ابتداي  2فصل 

 85تا  74هاي  صفحه

  تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد/ ربدنگردش مواد د
    5تنوع گردش مواد در جانداران تا پايان فصل و فصل از ابتداي  4 فصل

 90تا  76هاي  صفحه

زي
موا

  

   ها ها و نامعادله معادله
  تا پايان فصل  سهمياز ابتداي  4فصل 

 93تا  78هاي  صفحه

  هاي فيزيكي مواد ويژگي
  فشار در شاره

 78 تا 70هاي  صفحه

  ردپاي گازها در زندگي
  در هواكره اوزون، دگر شكلي از اكسيژنپايان  تاشيمي سبز از ابتداي  2فصل 

 81تا  74هاي  صفحه

  تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد/ گردش مواد دربدن
تا پايان  5از ابتداي تنوع گردش مواد در جانداران تا پايان فصل و فصل  4 فصل

   ها ايستايي كليه هم
  83تا  76هاي  صفحه

18   

 اسفند

دي
عا

  

  تابع/ ها  ها و نامعادله معادله
  تا پايان دامنه و برد توابع 5تا پايان فصل و فصل  سهمياز ابتداي  4فصل 

 108تا  78هاي  صفحه

  هاي فيزيكي مواد ويژگي
  ها تا پايان فصل از ابتداي فشار در شاره 3فصل 

 90تا  70هاي  صفحه

  آب، آهنگ زندگي/ ردپاي گازها در زندگي
  تا ابتداي همراهان ناپيداي آب 3و فصل  تاپايان فصلشيمي سبز از ابتداي  2فصل 

 95تا  74هاي  صفحه

  از ياخته تا گياه/ تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد/ گردش مواد دربدن
 6و فصل    5از ابتداي تنوع گردش مواد در جانداران تا پايان فصل ، فصل  4 فصل

  ريچه محلي براي ذخيرهتا پايان ك
 96تا  76هاي  صفحه

زي
موا

  

 تابع/هاها و نامعادلهمعادله
هاي  و بازنمايي تا پايان مفهوم تابع 5تا پايان فصل و فصل  سهمياز ابتداي  4فصل 

  آن
 100تا78هايصفحه

  هاي فيزيكي مواد ويژگي
  ارشميدسها تا پايان شناوري و اصل  از ابتداي فشار در شاره 3فصل 

 81تا  70هاي  صفحه

  ردپاي گازها در زندگي
  از هرگاز چه قدر؟پايان  تا شيمي سبزاز ابتداي  2فصل 

 85تا  74هاي  صفحه

  تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد/ گردش مواد دربدن
    5از ابتداي تنوع گردش مواد در جانداران تا پايان فصل و فصل  4 فصل

  90تا  76هاي  صفحه

يپروژه
»6«   

و  مرور
تقويت 
 هاآموخته

17  

 فروردين

دي
عا

 

 

ها ومعادله/هاي جبريهاي گويا و عبارتتوان/مثلثات/ مجموعه، الگو و دنباله
  تابع/ ها  نامعادله

   5تا پايان فصل  1فصل 
 117تا1هايصفحه

  دما و گرما/ هاي فيزيكي مواد ويژگي/ كار، انرژي و توان/ گيري فيزيك و اندازه
  تا پايان دما و دماسنجي 4و فصل  3تا پايان فصل  1فصل 

 95تا  1هاي  صفحه

  آب، آهنگ زندگي/ ردپاي گازها در زندگي/ زادگاه الفباي هستي  كيهان
  تا پايان همراهان ناپيداي آب  3و فصل  2و فصل  1فصل 

 100تا  1هاي  صفحه

  ازيتبادالت گ/ گوارش و جذب مواد/شناسي ديروز، امروز و فردا زيست
از ياخته تا گياه/ تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد/گردش مواد دربدن/  

  ي بافتي تا پايان سامانه 6و فصل  5فصل تا  1 فصل
102تا  1هاي  صفحه  

زي
موا

  

ها و  معادله/ هاي جبري هاي گويا و عبارت توان/ مثلثات/ مجموعه، الگو و دنباله
  تابع/ ها  نامعادله

  تا پايان دامنه و برد توابع 5ل و فص 4تا فصل  1فصل 
 108تا  1هاي  صفحه

  هاي فيزيكي مواد ويژگي/ كار، انرژي و توان/ گيري فيزيك و اندازه
   3تا پايان فصل  1فصل 

 90تا  1هاي  صفحه

  آب، آهنگ زندگي/ ردپاي گازها در زندگي/ كيهان زادگاه الفباي هستي
  پيداي آبتا ابتداي همراهان نا 3و فصل   2فصل  ، 1فصل 

 95تا  1هاي  صفحه

  تبادالت گازي/ گوارش و جذب مواد/شناسي ديروز، امروز و فردا زيست
از ياخته تا گياه/ تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد/گردش مواد دربدن/  

  تا پايان كريچه محلي براي ذخيره 6و فصل  5تا فصل  1 فصل
96تا  1هاي  صفحه  

ي  پروژه
»7«   

 پايان
دوم سال نيم

31  

 فروردين

دي
عا

  

  شمارش بدون شمردن/ تابع
  6از ابتداي انواع تابع تا پايان فصل و فصل 

 140تا  109هاي  صفحه

  دما و گرما
  تا پايان گرما 4فصل 
 112تا  91هاي  صفحه

  آب، آهنگ زندگي
  در ميدان الكتريكي ها  از ابتداي همراهان ناپيداي آب تا پايان رفتار آب و ديگر مولكول  3فصل 

  113تا  95هاي  صفحه

  جذب و انتقال مواد در گياهان/از ياخته تا گياه
  ي گياهي تا پايان تغذيه 7از ابتداي رنگ در گياهان تا پايان فصل و فصل   6فصل 

 113تا  96هاي  صفحه

زي
موا

  

  شمارش بدون شمردن/ تابع
  تا پايان شمارش 6از ابتداي دامنه و برد توابع تا پايان فصل و فصل 

 126تا  101هاي  صفحه

  دما و گرما/ هاي فيزيكي مواد ويژگي
  تا پايان انبساط گرمايي 4از ابتداي شاره در حركت و اصل برنولي و فصل  3فصل 

 103تا  82هاي  صفحه

  آب، آهنگ زندگي/ ردپاي گازها در زندگي
  ) والرم(تا پايان غلظت مولي  3فصل از ابتداي توليد آمونياك تا پايان فصل و   2فصل 

 107تا  86هاي  صفحه

 از ياخته تا گياه
   6فصل 

  108 تا 91هاي  صفحه

14  

 ارديبهشت

دي
عا

  

  آمار و احتمال/ شمارش بدون شمردن 
  گيري شانس تا پايان احتمال يا اندازه 7و فصل  6فصل 

 151تا  118هاي  صفحه

  دما و گرما
  ي مادهها از ابتداي انبساط گرمايي تا پايان تغيير حالت 4فصل 

 120تا  95هاي  صفحه

  آب، آهنگ زندگي
  ها تا پايان تفكيك يوني در فرآيند انحالل  شونده از ابتداي محلول و مقدار حل 3فصل 

  121تا  100هاي  صفحه

  جذب و انتقال مواد در گياهان/از ياخته تا گياه
تا پايان  7از ابتداي ساختار گياهان تا پايان فصل و فصل  6فصل 

  ي گياهي  ؤثر در تغذيهجانداران م
 116تا  103هاي  صفحه

زي
موا

  

 شمارش بدون شمردن/تابع
  6از ابتداي انواع توابع تا پايان فصل و فصل 

 140تا109هايصفحه

 دما و گرما
  تا پايان گرما 4فصل 
 112تا91هايصفحه

  آب، آهنگ زندگي
  ها  ب و ديگر مولكولتا پايان رفتار آاز ابتداي همراهان ناپيداي آب   3فصل 

 113تا  95هاي صفحه

  جذب و انتقال مواد در گياهان/از ياخته تا گياه
  ي گياهي تا پايان تغذيه 7از ابتداي رنگ در گياهان تا پايان فصل و فصل   6فصل 

 113تا  96هاي  صفحه

21  

 ارديبهشت 

  الآمار و احتم/ شمارش بدون شمردن / تابع/ ها ها و نامعادله معادله
  7از ابتداي سهمي تا پايان فصل  4فصل 

  170تا  78هاي  صفحه

  دما و گرما/ هاي فيزيكي مواد ويژگي
  4ها تا پايان فصل و فصل  از ابتداي فشار در شاره 3فصل 

 140تا  70هاي  صفحه

  آب، آهنگ زندگي/ ردپاي گازها در زندگي
   3از ابتداي شيمي سبز تا پايان فصل و فصل  2فصل 

 133تا  74 هاي صفحه

جذب و /از ياخته تا گياه/تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد/گردش مواد دربدن
 انتقال مواد در گياهان

از ابتداي تنوع گردش مواد در جانداران تا پايان فصل،  4فصل 
  7و فصل  6، فصل 5فصل 

  124تا  76هاي  صفحه
 

  دهم تجربياختصاصي راهبردي يبرنامه
  1396-97 تحصيليسال 

  96نسخه تير 
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