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پایه  هفتم
شماره 
آزمون

زمینزیستفیزیکشیمیتاریخ آزمون
تعداد 
پرسش

11401 / 8 / 6
فصل 3 تا ابتدای 

»گلوله های کروی، ...«
فصل 1

فصل 11 تا ابتدای »مقایسۀ 
یاخته های گیاهی و 

جانوری«

فصل 5 تا ابتدای »به دنبال 
سرپناهی ایمن«

15

21401 / 8 / 20

فصل 3 از ابتدای 
»گلوله های کروی ...« 

تا ابتدای »حجم کمتر یا 
بیشتر؟«

فصل 2 تا ابتدای »چگالی«

فصل 11 از ابتدای »مقایسۀ 
یاخته های گیاهی و 

جانوری« تا انتهای فصل 
و فصل 12 تا ابتدای 
»ماهیچه های قوی«

فصل 5 از ابتدای »به دنبال 
سرپناهی ایمن« تا ابتدای 
»اندوخته طبیعی و ظروف 

آشپزخانه«

15

31401 / 9 / 4

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

صفحه 23«

15فصل 5فصل های 11 و 12فصل های 1 و 2

41401 / 9 / 18
فصل 3 از ابتدای »گفت 
و گو کنید صفحه 23« تا 

انتهای فصل

فصل 8 تا ابتدای »انرژی 
می تواند ذخیره شود.«

 فصل 13 تا ابتدای 
»گوارش نهایی غذا«

فصل 6 تا ابتدای »آب های 
جاری«

15

51401 /10 / 30
فصل 3 و فصل 4 تا ابتدای 

»فکر کنید صفحه 28«

فصل های 1 و 2 و فصل 8 
تا ابتدای »مقدار کل انرژی 

ثابت می ماند«

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

فصل 6 از ابتدای »آب های 
جاری« تا ابتدای 

»دریاچه ها«
15

فصل 4 تا انتهای صفحه 2129 / 11 / 61401
فصل 8 از ابتدای » مقدار 

کل انرژی ثابت می ماند« تا 
انتهای فصل

فصل 14 تا ابتدای »تیره و 
روشن«

فصل 6 از ابتدای 
»دریاچه ها« تا ابتدای 
»حرکات آب دریاها«

15

71401 / 12 / 12

فصل 4 از ابتدای »فکر 
کنید صفحه 28« تا 

ابتدای »چه ماده ای به کار 
می برید؟«

فصل 9 تا ابتدای »انرژی 
موج های دریا«

فصل 14 از ابتدای »تیره 
و روشن« تا ابتدای 
»یاخته های خونی«

فصل 6 از ابتدای »حرکات 
آب دریاها« تا آخر فصل و 
فصل 7 تا »ابتدای فعالیت 

صفحه 57«

15

81402 / 1 / 18
فصل 4 تا ابتدای »چگونه 
موادی با خواص بهتر تولید 

کنیم؟«
فصل های 13 و 14فصل های  8 و  9

فصل 6 و فصل 7 تا ابتدای 
»سفره های آب زیرزمینی 

آزاد«
15

91402 / 2 / 8
فصل 4 از ابتدای »چه 

ماده ای به کار می برید؟« تا 
ابتدای »مواد هوشمند«

فصل 10 تا ابتدای »انتقال 
گرما«

فصل 15 تا ابتدای »دستگاه 
دفع ادرار«

فصل 7 از ابتدای 
»سفره های آب زیرزمینی 

آزاد« تا ابتدای »قنات«
15

15کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب22 / 2 / 101402
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پایه  هشتم
شماره 
آزمون

زمینزیستفیزیکشیمیتاریخ آزمون
تعداد 
پرسش

11401 / 8 / 6
فصل 1 تا ابتدای »مخلوط 

ممکن است همگن یا 
ناهمگن باشد«

فصل 9 تا ابتدای »رسانا و 
نارسانا«

فصل 4 تا ابتدای »نخاع«
فصل 11 تا ابتدای »تشکیل 

کانی ها«
15

21401 / 8 / 20

فصل 1 از ابتدای »مخلوط 
ممکن است همگن یا 

ناهمگن باشد« تا ابتدای 
»آیا دما بر میزان حل شدن 

مواد تأثیر دارد؟«

فصل 9 تا ابتدای »مقاومت 
الکتریکی«

فصل 4 از ابتدای »نخاع« 
تا انتهای فصل و فصل 5 

تا ابتدای »چگونه صداهای 
مختلف را می شنویم؟«

فصل 11 از ابتدای »تشکیل 
کانی ها« تا ابتدای 

»کانی های نامهربان«
15

31401 / 9 / 4
فصل 1 تا ابتدای »آیا 

می دانید صفحه 7«
فصل های 4 و 5فصل 9

فصل 11 تا ابتدای 
»طبقه بندی کانی ها«

15

41401 / 9 / 18
فصل 1 از ابتدای »آیا دما بر 
میزان حل شدن مواد تأثیر 

دارد؟« تا انتهای فصل

فصل 10 تا ابتدای »آهنربای 
الکتریکی«

فصل 6 تا ابتدای »مقابله با 
فشارهای روحی و جسمی«

فصل 11 از ابتدای 
»طبقه بندی کانی ها« تا آخر 
فصل و فصل 12 تا ابتدای 

»سنگ های آذرین«

15

51401 /10 / 30

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای 
»سوختن ، روشی برای 

استفاده از انرژی شیمیایی 
مواد«

فصل های 9 و 10
فصل 6 از ابتدای »مقابله با 
فشارهای روحی و جسمی« 

تا انتهای فصل

فصل 12 از ابتدای 
»سنگ های آذرین« تا 

ابتدای »سنگ های رسوبی«
15

61401 / 11 / 21
فصل 2 تا ابتدای »آزاد 
شدن انرژی با تغییر 

شیمیایی در بدن جانداران«

فصل 14 تا ابتدای »تصویر 
در آینه  تخت«

فصل 7 تا ابتدای »ایجاد 
صفات جدید در جانداران«

فصل 12 از ابتدای 
»سنگ های رسوبی« 
تا ابتدای »سنگ های 

دگرگونی«

15

71401 / 12 / 12

فصل 2 از ابتدای »سوختن، 
روشی برای استفاده از 

انرژی شیمیایی مواد« تا 
انتهای فصل

فصل 14 از ابتدای »تصویر 
در آینه تخت« تا ابتدای 

»آینه های کاو«

فصل 7 از ابتدای »ایجاد 
صفات جدید در جانداران« 

تا ابتدای »تقسیم 
مشکل ساز«

فصل 12 از ابتدای »سنگ های 
دگرگونی« تا آخر فصل و 

فصل 13 تا ابتدای »هوازدگی 
فیزیکی«

15

81402 / 1 / 18
فصل 2 و فصل 3 تا ابتدای 

»ایزوتوپ ها«
فصل 14 

فصل های 6 و 7 و فصل 8 
تا ابتدای »هاگ زایی«

فصل 12 و فصل 13 
تا ابتدای »هوازدگی 

شیمیایی«
15

91402 / 2 / 8
فصل 3 تا ابتدای »یون 

چیست؟«
فصل 15 تا ابتدای 

»عدسی ها«
فصل 8

فصل 13 از ابتدای 
»هوازدگی شیمیایی« تا 
ابتدای »چرخه سنگ«

15

15کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب22 / 2 / 101402
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پایه  نهم
شماره 
آزمون

زمینزیستفیزیکشیمیتاریخ آزمون
تعداد 
پرسش

11401 / 8 / 6
فصل 1 تا ابتدای »در 
ساختمان برخی مواد 
نافلزها شرکت دارند«

 فصل 4 تا ابتدای 
»تندی لحظه ای«

فصل 11 تا ابتدای »جان دار 
یا بی جان«

فصل 6 تا ابتدای »زمین 
ساخت ورقه ای«

15

21401 / 8 / 20

فصل 1 از ابتدای »در 
ساختمان برخی مواد 
نافلزها شرکت دارند« 
تا ابتدای »طبقه بندی 

عنصرها«

 فصل 4 تا ابتدای 
»شتاب متوسط«

فصل 11 از ابتدای »جان دار 
یا بی جان« تا انتهای 

فصل و فصل 12 تا ابتدای 
»نهاندانگان«

فصل 6 از ابتدای »زمین 
ساخت ورقه ای« تا 

ابتدای »حرکت ورقه های 
سنگ کره«

15

31401 / 9 / 4
فصل 1 تا ابتدای 

»بسپارهای طبیعی و 
مصنوعی«

فصل های 11 و 12 فصل 4
فصل 6 تا ابتدای 

»پیامدهای حرکت 
ورقه های سنگ کره«

15

41401 / 9 / 18

فصل 1 از ابتدای 
»بسپارهای طبیعی و 

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

فصل 5 تا ابتدای »وزن«
فصل 13 تا ابتدای 

»نرم تنان«

فصل 6 از ابتدای 
»پیامد های حرکت 

ورقه های سنگ کره« تا آخر 
فصل و فصل 7 تا ابتدای 
»راه های تشکیل فسیل«

15

51401 /10 / 30
فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای 

»یون ها در بدن ما«
فصل های 4 و 5

فصل 13 از ابتدای 
»نرم تنان« تا انتهای فصل

فصل 7 از ابتدای »راه های 
تشکیل فسیل« تا ابتدای 

»کاربرد فسیل ها«
15

61401 / 11 / 21
فصل 2 از ابتدای »یون ها در 

بدن ما« تا انتهای فصل
 فصل 8 تا ابتدای 
»فشار در مایع ها«

فصل 14 تا ابتدای 
»الک پشت ها«

فصل 7 از ابتدای »کاربرد 
فسیل ها« تا آخر فصل

15

71401 / 12 / 12
فصل 3 تا ابتدای 

»ترکیب های نفت خام«

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

در گازها«

فصل 14 از ابتدای 
»الک پشت ها« تا ابتدای 

»پستانداران جفت دار«

فصل 10 تا ابتدای 
»صورت های فلکی«

15

81402 / 1 / 18

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

فصل و فصل 3 تا ابتدای 
»جداسازی اجزای تشکیل 

دهنده نفت خام«

فصل های 13 و 14فصل 8 
فصل 7 و فصل 10 تا ابتدای 

»منظومه شمسی«
15

91402 / 2 / 8

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

زندگی ما«

فصل 9 تا ابتدای 
»قرقره ها«

 فصل 15 تا ابتدای 
»روابط بین جانداران«

فصل 10 از ابتدای »منظومه 
شمسی« تا ابتدای »قمر«

15

15کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب22 / 2 / 101402
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پایه هفتم تیزهوشان
شماره 
آزمون

زمینزیستفیزیکشیمیتاریخ آزمون
تعداد 
پرسش

11401 / 7 / 29
فصل 3 تا ابتدای »فکر 

کنید صفحه 19«
فصل 1

فصل 11 تا ابتدای »مقایسۀ 
یاخته های گیاهی و جانوری«

فصل 5 تا ابتدای »اندوخته 
طبیعی و ظروف آشپزخانه«

15

21401 / 8 / 27
فصل 3 تا ابتدای »حجم 

کمتر یا بیشتر؟«
فصل 2

فصل 11 از ابتدای »مقایسۀ 
یاخته های گیاهی و جانوری « 
تا انتهای فصل و فصل 12 تا 
ابتدای »شاداب و سالمت«

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

انتهای فصل و فصل 6 تا ابتدای 
»آب های جاری«

15

فصل 253 / 9 / 31401

فصل های 1 و 2 و 
فصل 8 تا ابتدای 
»مقدار کل انرژی 

ثابت می ماند«

فصل 12 از ابتدای »شاداب 
و سالمت« تا انتهای فصل و 
فصل 13 تا ابتدای »گوارش 

نهایی غذا«

فصل 5 و فصل 6 تا ابتدای 
»دریاها و اقیانوس ها«

15

41401 / 11 / 14
فصل 4 تا انتهای »صفحه 

»29
فصل 8 

فصل 13 از ابتدای »گوارش نهایی 
غذا« تا انتهای فصل و فصل 14 تا 

ابتدای »تیره و روشن«

فصل 6 از ابتدای »دریاها و 
اقیانوس ها« تا انتهای فصل و فصل 
7 تا ابتدای »فعالیت صفحه 57«

15

51401 / 12 / 19
فصل 4 تا ابتدای »چه 
ماده ای به کار می برید؟«

فصل 9
فصل 14 از ابتدای »تیره و 

روشن« تا ابتدای »یاخته های 
خونی«

فصل 7 از ابتدای »فعالیت صفحه 
57« تا ابتدای »سفره های آب زیر 

زمینی تحت فشار«
15

15کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب15 / 2 / 61402

پایه هشتم تیزهوشان
شماره 
آزمون

زمینزیستفیزیکشیمیتاریخ آزمون
تعداد 
پرسش

11401 / 7 / 29
فصل 1 تا ابتدای »چه مقدار حل 
شونده را می توان در آب حل کرد؟«

فصل 9 تا ابتدای »اختالف 
پتانسیل الکتریکی«

فصل 4
فصل 11 تا ابتدای 
»شناسایی کانی ها«

15

21401 / 8 / 27
فصل 1 تا ابتدای »جداسازی اجزای 

مخلوط«
فصل 9

فصل 4 و فصل 5 تا 
ابتدای »دستگاه حرکتی«

فصل 11 از ابتدای 
»شناسایی کانی ها« تا 

انتهای فصل و فصل 12 تا 
ابتدای »سنگ های آذرین«

15

31401 / 9 / 25
فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »سوختن 
روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی 

مواد«

فصل 9 و فصل 10 
تا ابتدای »آهنربای 

الکتریکی«

فصل 5 از ابتدای 
»دستگاه حرکتی« تا 
انتهای فصل و فصل 6 
تا ابتدای »تنظیم قند 

خون«

فصل 11 و فصل 12 
تا ابتدای »سنگ های 

رسوبی«
15

41401 / 11 / 14

فصل 2 از ابتدای »سوختن روشی 
برای استفاده از انرژی شیمیایی 

مواد« تا ابتدای »آزاد شدن انرژی 
با تغییر شیمیایی در بدن جانداران«

فصل 10 از ابتدای 
»آهنربای الکتریکی« تا 
انتهای فصل و فصل 14 
تا ابتدای »تصویر در آینه  

تخت«

فصل 6 از ابتدای »تنظیم 
قند خون« تا انتهای 

فصل و فصل 7 تا ابتدای 
»ایجاد صفات جدید«

فصل 12 از ابتدای 
»سنگ های رسوبی« تا 

انتهای فصل
15
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شماره 
آزمون

زمینزیستفیزیکشیمیتاریخ آزمون
تعداد 
پرسش

51401 / 12 / 19

فصل 2 از ابتدای »سوختن روشی 
برای استفاده از انرژی شیمیایی 

مواد« تا انتهای فصل و فصل 3 تا 
ابتدای »مدلی برای ساختار اتم«

فصل 14

فصل 7 از ابتدای »ایجاد 
صفحات جدید« تا انتهای 
فصل و فصل 8 تا ابتدای 

»تولیدمثل در جانوران«

فصل 13 تا ابتدای 
»فرسایش«

15

15کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب15 / 2 / 61402

پایه نهم تیزهوشان
شماره 
آزمون

زمینزیستفیزیکشیمیتاریخ آزمون
تعداد 
پرسش

11401 / 7 / 22
فصل 1 تا ابتدای »در ساختمان 

برخی مواد نافلزها شرکت 
دارند.«

فصل 4 تا ابتدای 
»تندی لحظه ای«

فصل 11 تا ابتدای »آغازیان«
فصل 6 تا ابتدای »زمین 

ساخت  ورقه ای«
15

21401 / 8 / 13
فصل 1 از ابتدای »در ساختمان 
برخی مواد نافلزها شرکت دارند.« 
تا ابتدای »فکر کنید صفحه 6«

فصل 4 تا ابتدای 
»شتاب متوسط«

فصل 11 از ابتدای »آغازیان« تا 
انتهای فصل

فصل 6 از ابتدای »زمین 
ساخت ورقه ای« تا ابتدای 
»حرکت ورقه های سنگ کره«

15

31401 / 8 / 27
فصل 1 تا ابتدای »طبقه بندی 

عنصرها«
فصل 12 تا ابتدای »نهاندانگان«فصل 4

فصل 6 از ابتدای »حرکت 
ورقه های سنگ کره« تا 

انتهای فصل
15

41401 / 9 / 11
فصل 1 از ابتدای »طبقه بندی 

عنصرها« تا انتهای فصل
فصل 5 تا ابتدای 

»وزن«
فصل 12 از ابتدای »نهاندانگان« 

تا انتهای فصل
فصل 7 تا ابتدای »کاربرد 

فسیل ها«
15

51401 / 9 / 25
فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »داد 
یونی« پیوند  و  الکترون  و ستد 

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

ابتدای »کرم های لوله ای«
15فصل های 6 و 7

61401 / 11 / 7
فصل 2 از ابتدای »داد و ستد 

الکترون و پیوند یونی« تا 
ابتدای »یون ها در بدن ما«

فصل 8 تا ابتدای 
»فشار در گازها«

فصل 13 از ابتدای »کرم های 
لوله ای« تا انتهای فصل

فصل 10 تا ابتدای 
»صورت های فلکی«

15

71401 /11/28
فصل 2 از ابتدای »یون ها در 

بدن ما« تا انتهای فصل
فصل 8

فصل 14 تا ابتدای 
»الک پشت ها«

فصل 10 از ابتدای 
»صورت های فلکی« تا 

ابتدای »منظومه شمسی«
15

81401 /12/19
فصل 3 تا ابتدای »جداسازی 

اجزای تشکیل دهنده نفت 
خام«

فصل 9 تا ابتدای 
»قرقره ها«

فصل 14 از ابتدای 
»الک پشت ها« تا ابتدای 

»پستانداران جفت دار«

فصل 10 از ابتدای »منظومه 
شمسی« تا ابتدای »قمر«

15

91402 /1 /25

فصل 3 از ابتدای »جداسازی 
اجزای تشکیل دهنده نفت 

خام« تا ابتدای »تأثیرات نفت 
خام روی زندگی ما«

فصل 9 تا ابتدای 
»چرخ دنده ها«

فصل 14 از ابتدای »پستانداران 
جفت دار« تا انتهای فصل و 

فصل 15 تا ابتدای »روابط بین 
جانداران«

فصل 10 از ابتدای »قمر« تا 
انتهای فصل

15
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