
 به نام خدا 

 سال نخست پایۀ نهم:های پایانی نیم های آزمون منابع و سرفصل 

 

 ها و منابعسرفصل نام دبیر نام درس ردیف 

 آقای حسینی زیست 1
 هاقسمت اسفنج  ۱۳عالوه فصل به  یکتاب درس ۱۲و  ۱۱فصل 

 شان گفته شده هایی که جواب های کتاب درسی + فعّالیت بخش

 هاشمی آقای  شیمی 2

 ۸ ۀصفح  ان یتا پا یکتاب وزارت

 ۹۰ص انیتا پا ۱۴لقمه از ص کتاب

 ی الکترون ش یآرا یآموزش یهالمیف

 یهاشده با نام  ی ارذبارگ ۀ جزو سه

Reactivity 
Nonmetal1 
Nonmetal2 

 6از ابتدا تا انتهای درس  آقای بختیاری  آمادگی دفاعی  3

 5انتهای درس از ابتدا تا  آقای عزیزخانی  آمادگی دفاعی  3

4 
مطالعات اجتماعی: تاریخ و  

 جغرافیا 
 زاده آقای کاظم

  ۹،۱۰،۱۱،۱۲چهار درس  خیو تار ۴سوال اول درس  ۱5ی ال ۱ درس ایجغراف

 درسی  کتاب

4 
 مطالعات اجتماعی: 

 مدنی
 شاد  آقای ساداتی

 کتاب،  ۲۰تا  ۱7 یهادرس

 ه شده وبالگ قرار داد  یرو بر کتاب یکه مبتن یاجزوه و 

 فصل اول تا چهارم به طور کامل آقای زارع  ریاضی 5

 عطّارآقای شیخ  ریاضی 5

که در   یخط به خط کتاب درس نی+ تمار ی. منبع: کتاب درس۴تا  ۱فصل 

آزمون   یها+ نمونه سؤال  نیحل تمر یهالم یف دنی شده+ د ی سامانه بارگذار

 . د شدخواه یآموزش و پرورش که در سامانه بارگذار یانیپا

 ی درس کتاب درس ششم انیدرس اول تا پا ی از ابتدا آقای سیمانی معارف  6

 5تا آخر درس ۱از درس  آقای فراهانی  معارف  6

 آقای نوری  عربی 7

  یشامل: ترجمه، المعجم، مترادف و متضاد، فعل ها ؛  تا آخر درس پنجم

 مستقبل، ،ینف  ،یمضارع، امر، نه ،یماض

 ...و یخال ی مطلب، مکالمه، قرار دادن کلمه مناسب در جا درک

 فقط کتاب درسی



 آقای زاهدی  قرآن 8

 6۰تا اول درس ششم صفحه

 ترجمه واژگان و لغات 

 هات یترجمه عبارات در قسمت فعال

 قسمت انس با قرآن در خانه  ترجمه

 تلفظ حروف  یچگونگ انیب

 هاسوره  یاصل ی بودن و موضوع و محتوا ی و مدن  یمک قیقسمت تحق  از

 گروه اساتید  کامپیوتر 9

 ی تک بعد  هی آرا - nestedحلقه   -مرور هشتم  (: صیادیآقای  ) ۱سطح 

و دو    یبعد  کی هی حلقه، حلقه تو در تو، آرا)آقای کشاورزی(:  ۲سطح 

 ی بعد

 یو دو بعد  یبعد  کی هیحلقه، حلقه تو در تو، آرانیا(: )آقای ستوده  ۳سطح 

 یو دو بعد  یبعد  کی هیحلقه، حلقه تو در تو، آرا (: کیانپورآقای ) ۴سطح  

 ی و دو بعد ی بعد ک ی هیحلقه، حلقه تو در تو، آرا (:خوبیآقای ) 5سطح 

 )آقای منجر(: تا توابع  6سطح 

 زاده(: مطالب تدریس شده در کالس )آقای مهدی  7سطح 

که در طول   ینیسواالت و تمارزاده + نویسی آقای مهدیمنبع: کتاب برنامه 

 ترم حل شده 

 آقای اشرفی فیزیک  10

/  شده  یط  مسافت/  ( کل فصل) ستیفصل اول حرکت چ -۱ :سرفصل ها

  سرعت /یالحظه  ی تند  / متوسط سرعت / متوسط  یتند  / ییجا جابه

  ینمودارها  / الخطم ینواخت مستق کی  حرکت / متوسط شتاب /  یالحظه 

 زمان -زمان و سرعت-مکان

(/ گاه و آسانسور ه یتک  یعمود یروی مبحث ن انیتا پا)  رو یفصل دوم ن -۲

  یروین/    وزن  ی رویگرانش و ن ی روین  /وتنین  نیقوان/  و انواع آن روین فیتعر

 در آسانسور یظاهر  وزن/  گاه ه یتک یعمود

 شده است یبارگذار ترم اول که در وبالگ  کیزیف یپک مطالعات: نبعم

 آقای جوشقانی  فیزیک  10
 )از اول تابستان( ی شناسحرکت ی از ابتدا

 عمود بر سطح یرو یآخر ن تا

 گروه اساتید  زبان انگلیسی 11

 یانیاستاد د - A1 سطح

کتاب ۳تا  ۱ دروس  Active - intro 

 Speak Nowکتاب  لم یاز ف یبه همراه سواالت

 استاد خواجویی  –  A2سطح 

 Active - introکتاب  ۳تا  ۱دروس 

 Speak Nowبه همراه سواالتی از فیلم کتاب 



 محمدی  گل استاد  – B1سطح 

 Active 1 کتاب ۳تا  ۱دروس 

 Speak Nowبه همراه سواالتی از فیلم کتاب 

 استاد داعی – B2سطح 

 Active 1 کتاب ۳تا  ۱دروس 

 Speak Nowبه همراه سواالتی از فیلم کتاب 

 استاد خجسته  – C1سطح 

 Active 2 کتاب ۳تا  ۱دروس 

 Speak Nowبه همراه سواالتی از فیلم کتاب 

 استاد باقری  – C1سطح 

 Active 2 کتاب ۳تا  ۱دروس 

 Speak Nowبه همراه سواالتی از فیلم کتاب 

 آقای امامی ادبیات فارسی 12
 ا آخر درس هفتمت

 های از همه مطالب به جز روانخوان

 آقای احمدی  فارسی تکمیلی  12
 ۸۸کتاب فارسی تکمیلی تا پایان صفحۀ 

 با تأکید بر مواردی که در کالس مطرح شده است. 

 کتاب نگارش  ۴۴ ی تا صفحه  محمّدی آقای  نگارش 13

 ۴تا آخر فصل  یکه سر کالس گفته شده و کتاب درس یمباحث آقای کیانپور  نگارش 13

 


