پایه دهم تجربی | اختصاصی
ریاضی نهم

علوم نهم

ریاضی ()1

تاریخ آزمون
اجباری

97/07/06

اجباری

اختیاری

کل کتاب

زیستشناسی ()1

شیمی ()1

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

کل کتاب

شماره آزمون

ریاضی ()1

فیزیک ()1

شیمی ()1

زیستشناسی ()1

97/7/20

فصل( 1تا ابتدای الگو و دنباله)

فصل( 1تا پایان اندازهگیری و دستگاه بینالمللی یکاها)

فصل( 1تا پایان تکنسیم ،نخستین عنصر ساخت بشر)

فصل1

97/8/4

فصل( 1تا پایان دنباله حسابی)

فصل( 1تا پایان اندازهگیری :خطا و دقت)

فصل( 1تا پایان شمارش ذرهها از روی جرم آنها)

فصلهای1و( 2تا پایان یاخته و بافت جانوری)

97/8/18

فصلهای1و( 2تا ابتدای دایره مثلثاتی)

فصل1

فصل( 1تا پایان توزیع الکترونها در الیهها و زیرالیهها)

فصلهای1و( 2تا پایان ساختار و عملکرد لوله گوارش)

97/9/2

فصل( 1از ابتدای دنباله هندسی)
تا پایان فصل2

فصل( 1از ابتدای تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک)
تا فصل( 2پایان کار انجامشده توسط نیروی ثابت)

فصل( 1از ابتدای نور ،کلید شناخت جهان)
تا (پایان آرایش الکترونی اتم)

فصل( 2از ابتدای ساختار و عملکرد لوله گوارش)
تا پایان فصل

97/9/16

فصلهای1تا( 3پایان ریشه و توان)

فصلهای1و( 2تا پایان کار و انرژی پتانسیل)

فصل1

فصلهای1تا3
(پایان ساز و کار دستگاه تنفس در انسان)

97/9/30

فصلهای3و( 4تا پایان معادله درجه دوم
و روشهای مختلف حل آن)

فصل( 2از ابتدای کار و انرژی جنبشی) تا پایان فصل

فصل( 1از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن) تا فصل2
(پایان موازنه کردن معادله واکنشهای شیمیایی)

فصل 3

97/10/21

فصلهای3و( 4تا پایان تعیین عالمت
چندجملهای درجه اول)

فصل( 2از ابتدای کار و انرژی جنبشی)
تا فصل( 3پایان نیروهای بین مولکولی)

فصل( 1از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن)
تا فصل( 2پایان خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی)

فصلهای3و( 4تا پایانقلب)
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شماره آزمون

ریاضی ()1

فیزیک ()1

شیمی ()1

زیستشناسی ()1

97/11/5

فصلهای1تا( 4پایان تعیین عالمت
چندجملهای درجه اول)

فصلهای1تا( 3پایان نیروهای بین مولکولی)

فصلهای1و2
(تا پایان خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی)

فصلهای1تا( 4پایانقلب)

97/11/19

فصل4

فصل( 2از ابتدای توان)
تا فصل( 3پایان فشار در شارهها)

فصل( 2ازابتدایواکنشهایشیمیاییوقانونپایستگیجرم)
تا (پایان اوزون دگرشکلی از اکسیژن در هواکره)

فصل( 3از ابتدای تنوع تبادالت گازی)
تا فصل( 4پایان خون)

97/12/3

فصل( 4از ابتدای تعیین عالمت چندجملهای
درجه دوم) تا فصل( 5پایان مفهوم
تابع و بازنماییهای آن)

فصل( 3از ابتدای فشار در شارهها)
تا (پایان شناوری و اصل ارشمیدس)

فصل( 2از ابتدای چه بر سر هواکره میآوریم؟)
تا (پایان خواص و رفتار گازها)

فصل( 4از ابتدای رگها) تا فصل5
(پایان همایستایی کلیهها)

97/12/17

فصل( 4از ابتدای تعیین عالمت چندجملهای
درجه دوم) تا فصل( 5پایان دامنه و برد توابع)

فصل( 3از ابتدای فشار در شارهها)
تا پایان فصل

فصل( 2از ابتدای چه بر سر هواکره میآوریم؟)
تا پایان فصل

فصل( 4از ابتدای رگها) تا پایان فصل5

98/1/23

فصل 1تا پایان فصل5

فصلهای1تا( 4پایان دما و دماسنجی)

فصلهای1تا( 3پایان همراهان ناپیدای آب)

فصلهای1تا( 6پایان ویژگیهای یاختهی گیاهی)

98/2/20

فصل( 5از ابتدای انواع توابع)
تا پایان فصل6

فصل( 4تا پایان گرما)

فصل( 3تا پایان رفتار آب و دیگر مولکولها
در میدان الکتریکی)

فصل( 6از ابتدای رنگها در گیاهان) تا
فصل ( 7پایان تغذیهی گیاهی)

98/2/27

فصلهای6و( 7تا پایان احتمال
یا اندازهگیری شانس)

فصل( 4از ابتدای انبساط گرمایی)
تا (پایان تغییر حالتهای ماده)

فصل( 3از ابتدای محلول و مقدار حلشوندهها)
تا (پایان تفکیک یونی در فرآیند انحالل)

فصل( 6از ابتدای سامانه بافتی) تا فصل7
(پایان جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی)

98/3/3

فصل( 4از ابتدای تعیین عالمت
چندجملهای درجه دوم) تا پایان فصل7

فصل( 3از ابتدای فشار در شارهها)
تا پایان فصل4

فصل( 2از ابتدای چه بر سر هواکره میآوریم؟)
تا پایان فصل3

فصل( 4از ابتدای رگها) تا پایان فصل7

