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 مرآت خودارزيابي در سرويس سنجش يادگيري اپليكيشن -مستمربرنامه سنجش و ارزشيابي 

 

 11 فارسي 1

 / چشمه : 1درس / ستايش 
 ها خالصه دانش: گنج حكمت

از آموختن، ننگ : 2درس 
 ديوار: يخوان روان/ مدار 

از حقيقت  یپاسدار: 3درس 
 دلديوار ع: گنج حكمت/ 

 / بيداد ظالمان : 5درس 
 همای رحمت: شعرخواني

 / مهر و وفا : 1درس 
 حقّه راز: گنج حكمت

/ جمال و كمال : 7درس 
 ها گل و ريحان یبو: يشعرخوان

 / سفر به بصره :  8درس 
 در كاروان يشب: گنج حكمت

/  يكالس نقّاش: 9درس 
 پيرمرد چشم ما بود: يخوان روان

 / شكن  دريادالن صف: 11درس 
 يك گام، فراتر: گنج حكمت

/ خاك آزادگان : 11درس 
 شيرزنان ايران: يخوان روان

رستم و اشكبوس : 12درس 
 عامل و رعيت: گنج حكمت/ 

 / گُردآفريد : 13درس 
 زمين دليران و مردان ايران: يشعرخوان

 / و بقّال  يطوط: 11درس 
 رفيق یا: گنج حكمت

 / خسرو : 11درس 
 رانطرّا: يخوان روان

 / دم  سپيده: 17درس 
 مزار شاعر: گنج حكمت

سه : يخوان روان/ عظمت نگاه : 18درس 
 خدا یا: نيايش/ پرسش 

 

 8 عربي 2

 صالة التّفتيش يف( / 2)أشكال األفعال /  يّالتّعايش السّلم: الدرس الرابع قسم الجوازات يف  ( /1)ألفعال أشكال ا/ مطر السّمك : الدرس الثالث مطار النّجف  يف/ مئة  ياألعداد من واحد إل/ المواعظ العدديّة : الدرس الثاني التّعارف/ ذاك هو اهلل : الدرس األول
 / الجملة الفعليّة و االسمية / هذا خلق اهلل : الدرس الخامس

 مع سائق سيّارة األجرة
 / الفعل المجهول / ذوالقرنين : الدرس السادس

 مع مسؤول استقبال الفندق
الجارّ و المجرور و نون / يا من في البحار عجائبه : س السابعالدر

 مع مشرف خدمات الفندق/ الوقاية 
اسم الفاعل و /  يّاألدب الفارس يصناعة التّلميع ف: الدرس الثامن

 شراء شريحة الهاتف الجوّال/ اسم المفعول و اسم المبالغة 
 

 12 دين و زندگي 3
 واقعه بزرگ: درس ششم منزلگاه بعد: درس پنجم آينده روشن: درس چهارم يبه روشناي یا پنجره: درس سوم پرواز پر: درس دوم يهدف زندگ: درس اوّل

 يپوشيدگ يزيباي: درس دوازدهم يفضيلت آراستگ: درس يازدهم از نماز و روزه یيار: درس دهم با خدا يدوست: درس نهم آهنگ سفر: درس هشتم فرجام كار: درس هفتم
 

 12 يسيانگل 1

Lesson 1: Conversation / New 
Words & Expressions 

Lesson 1: Reading / Grammar Lesson 1: Listening & Speaking / 
Pronunciation / Writing 

Lesson 2: Conversation /  
New Words & Expressions Lesson 2: Reading / Grammar Lesson 2: Listening & Speaking / 

Pronunciation / Writing 
Lesson 3:Conversation /  

New Words & Expressions Lesson 3: Reading / Grammar Lesson 3: Listening & Speaking / 
Pronunciation / Writing 

Lesson 4: Conversation / New 
Words & Expressions Lesson 4: Reading / Grammar Lesson 4: Listening & Speaking / 

Pronunciation / Writing 
 

 23 رياضي 5

 : 1، درس 1فصل 
 های متناهي و نامتناهي مجموعه

 : 2، درس 1فصل 
 متمم يك مجموعه

 : 3، درس 1فصل 
 الگو و دنباله

 : 1، درس 1فصل 
 های حسابي و هندسي دنباله

 : 1، درس 2فصل
 های مثلثاتي نسبت

 : 2، درس 2فصل
 دايره مثلثاتي

 : 3، درس 2فصل
 های مثلثاتي روابط بين نسبت

 : 1، درس 3فصل 
 ريشه و توان

 : 2، درس 3فصل 
 ام nريشه 

 : 3، درس 3فصل 
 های گويا توان

 : 1، درس 3فصل 
 های جبری عبارت

 : 1، درس 1فصل 

 های مختلف حل آن معادله درجه دوم و روش

 : 2، درس 1فصل 
 سهمي

 : 3، درس 1فصل 
 تعيين عالمت

 : 1، درس 5فصل 
 های آن مفهوم تابع و بازنمايي

 : 2، درس 5صل ف
 دامنه و برد توابع

 : 3، درس 5فصل 
 انواع تابع

 : 1، درس 1فصل 
 شمارش

: 2، درس 1فصل 
 جايگشت

 : 3، درس 1فصل 
 تركيب

 : 1، درس 7فصل 
 گيری شانس احتمال يا اندازه

 : 2، درس 7فصل 
 ای بر علم آمار، جامعه و نمونه مقدمه

 : 3، درس 7فصل 
 متغير و انواع آن

 

 11 دسههن 1

 : 1درس ، 1فصل 
 های هندسي ترسيم

 : 2درس ، 1فصل 
 استدالل

 : 1، درس 2فصل 
 نسبت و تناسب در هندسه

 : 2، درس 2فصل 
 قضيه تالس

 : 3، درس 2فصل 
 ها تشابه مثلث

 : 1، درس 2فصل 
 ها كاربردهايي از قضيه تالس و تشابه مثلث

 : 1، درس 3فصل 
 هايي از آنها ها و ويژگي چندضلعي

 : 2، درس 3فصل 
 مساحت و كاربردهای آن

 : 1، درس 1فصل 
 خط، نقطه و صفحه

 : 2، درس 1فصل 
 تفكر تجسمي

 

 21 فيزيك 7

 / های فيزيكي  گيری و كميت اندازه/ سازی در فيزيك مدل/ دانش بنيادی : فيزيك :1فصل 
 گيری های اندازه گيری و دقت وسيله اندازه/  المللي يكاها گيری و دستگاه بين اندازه

 شاره در حركت و اصل برنولي/  شناوری :2فصل  ها فشار در شاره :2فصل  مولكولي نيروهای بين/ های ماده  حالت :2فصل  چگالي: 1فصل 

 انبساط گرمايي/  دما و دماسنجي :1فصل  توان/ كار و انرژی دروني  :3فصل  پايستگي انرژی مكانيكي/ پتانسيل كار و انرژی :3فصل  كار و انرژی جنبشي/  كار انجام شده توسط نيروی ثابت/ انرژی جنبشي  :3فصل 

 /  های ماده تغيير حالت/ گرما : 1فصل 
 های انتقال گرما روش

 قوانين گازها: 1فصل 
 / تبادل انرژی / فرايندهای ترموديناميكي ايستاوار / معادله حالت  :5فصل 

 برخي از فرايندهای ترموديناميكي/  ی دروني و قانون اول ترموديناميكانرژ

 قانون دوم ترموديناميك /  های گرمايي ماشين/ چرخه ترموديناميكي  :5فصل 
 ها قانون دوم ترموديناميك و يخچال(/ به بيان ماشين گرمايي)

 

 13 شيمي 8

عنصرها چگونه پديد آمدند؟ / مقدمه : 1فصل 
/ يك عنصر پايدارند؟  یها آيا همه اتم/ 

 تكنسيم، نخستين عنصر ساخت بشر

 يجرم اتم/ عنصرها  یبند طبقه: 1فصل 
 ها جرم آن یها از رو شمارش ذره/ عنصرها 

نشر نور و / نور كليد شناخت جهان : 1فصل 
ها  توزيع الكترون/ساختار اتم/  یطيف نشر

 اتم يآرايش الكترون/ ها  ها و زيراليه در اليه

ها به  تبديل اتم/  ساختار اتم : 1فصل 
 ها ها به مولكول تبديل اتم/ ها  يون

/ ارزشمند  يهوا معجون/ مقدمه : 2فصل 
 پذير در هواكره واكنش یاكسيژن گاز

/ تركيب اكسيژن با فلزها و نافلزها: 2فصل 
رفتار / های سوختن اكسيدها در فراورده

 اكسيدهای فلزی و نافلزی

شيميايي و قانون های  واكنش: 2فصل 
موازنه كردن معادلة / پايستگي جرم
 های شيميايي واكنش

/  آوريم؟ يچه بر سر هواكره م: 2فصل 
 یبرا يسبز، راه يشيم/  یا اثر گلخانه

 ياوزون دگرشكل/ محافظت از هواكره 
 از اكسيژن در هواكره

از هر گاز / رفتار گازها : 2فصل 
توليد آمونياك، / چقدر؟ 

اكنش گازها در از و یكاربرد
 صنعت

/ آب  یهمراهان ناپيدا/ مقدمه : 3فصل 
قسمت در / ها  شونده محلول و مقدار حل

ها  آيا نمك( / موالر)غلظت مولي / ميليون 
 شوند؟ به يك اندازه در آب حل مي

ها در  رفتار آب و ديگر مولكول: 3فصل 
آب،  يمولكول بين ینيروها/ يميدان الكتريك

در  يهيدروژن یپيوندها/ فراتر از انتظار 
 گوناگون آب يفيزيك یها حالت

كدام / ها  آب و ديگر حالل: 3فصل 
/ سازند؟ يديگر محلول م مواد با يك

 ها در آب فرايند انحالل نمك

آيا گازها هم در آب : 3فصل 
آب در  یردپا/ شوند؟  حل مي

 يزندگ
 

  111 مجموع

 

 واحدهاي يادگيري آزمون هماهنگ 
 (كل كتاب)   6آزمون   1آزمون   4آزمون  (نيمسال اول)  3آزمون   2آزمون   1آزمون  (ابي دوره اي سنجش و ارزشي)
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ارزشيابي   و  اپليكيشن – دوره ايبرنامه سنجش  آزمون هماهنگ   مرآت سرويس 
 

 دروس آزمون

تعداد 
در سوال 
هر 

 آزمون

  1آزمون 
 

 21/8/99دوشنبه 

  2آزمون 
 

 21/9/99يكشنبه 

 1 ساز شبيه
 

 12/9/99شنبه  پنج

  3آزمون 
 

 72/22/99شنبه  سه

  4آزمون 
 

 70/21/99دوشنبه 

  5آزمون 
 

 12/72/2077شنبه   سه

  2ساز  شبيه
 

 9/1/2077شنبه  پنج

  6آزمون 
 

 29/1/2077يكشنبه 
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 محتوای آزمون
 تعداد 

واحدهای 
 يادگیری

 محتوای آزمون
 تعداد 

واحدهای 
 يادگیری

 محتوای آزمون
 تعداد

واحدهای 
 يادگیری

 محتوای آزمون
 تعداد 

واحدهای 
 يادگیری

 محتوای آزمون
 تعداد 

واحدهای 
 يادگیری

 محتوای آزمون
 تعداد 

واحدهای 
 يادگیری

 محتوای آزمون
 تعداد 

واحدهای 
 يادگیری

 محتوای آزمون
 تعداد 

واحدهای 
 يادگیری

 51 فارسي
 ستايش و 

 3تا  5هاي  درس
 7  8تا  5هاي  درسستايش و  2  6تا  4هاي  درس 3

 ستايش 
  9تا  5هاي  و درس

 54 56تا  5هاي  درس 2 51تا  53هاي  درس 3 52تا  51هاي  درس 8
  58تا  51هاي  درس
 و نيايش  

8 

 4 8تا  1هاي  درس 7 7تا  5هاي  درس 5 6درس  5 1درس  4 4تا  5هاي  درس 4 4تا  5هاي  درس 2 3و  2هاي  درس 5 5درس  51 عربي

 6 52تا  7هاي  درس 55 55تا  5هاي  درس 2 51و  9هاي  درس 2 8و  7هاي  درس 6 6تا  5هاي  درس 1 1تا  5هاي  درس 2 4و  3هاي  درس 2 2و  5هاي  درس 51 دين و زندگي

 51 انگلیسي
 ابتدايتا ) 5درس 

Listening & 
Speaking) 

2 

  5درس 
   Speakingاز ابتداي)

Listening & تا آخر
تا ) 2و درس ( درس

 (Reading ابتداي

2 
  2و درس  5  درس

 & Listeningتا ابتداي )

Speaking ) 
 6 2و  5هاي  درس 1

 ابتدايتا ) 3درس 
Listening & 

Speaking) 
2 

از ابتداي ) 3درس 
Listening & 

Speaking  تا آخر
تا ) 4و درس ( درس

 (Readingابتداي 

2 

و  3تا  5هاي  درس
تا ابتداي ) 4درس 

Listening & 
Speaking) 

 6 4و  3هاي   درس 55

 4 5فصل  21 رياضیات
  3و فصل  2فصل 

 (2و  5هاي  درس)
 55 3تا  5هاي  فصل 1

 و  3تا  5هاي  فصل
  4فصل 

 (2و  5هاي  درس)
53 

 (3درس ) 4فصل 

  1و فصل  

 (2و  5هاي  درس)
3 

و ( 3درس ) 1فصل 
 6فصل 

4 
و  6تا  5هاي  فصل

 (5درس ) 7فصل 
25 

 و ( 3درس ) 4فصل 
 7تا  1هاي  فصل

51 

 2 5فصل  51 هندسه
  2فصل 

 (2و  5هاي  درس)
2 

  2و فصل  5  فصل
 (3تا  5هاي  درس)

 5 (2درس ) 3فصل  5 (5درس ) 3فصل  6 2و  5هاي  فصل 1
و  3تا  5هاي  فصل

 (5درس ) 4فصل 
 4 4و  3هاي  فصل 9

 21 فیزيك
تا ) 2و فصل  5فصل 

 (ها ابتداي فشار در شاره
4 

از ابتداي فشار ) 2فصل 
 (ها تا پايان فصل در شاره

3 
 3و فصل  2و  5هاي  فصل

تا ابتداي كار و انرژي )
 (پتانسيل

9 
و فصل  2و  5هاي  فصل

تا ابتداي كار و انرژي ) 3
 (دروني

51 
از ابتداي كار و ) 3فصل 

( انرژي دروني تا پايان فصل
 (تا ابتداي گرما) 4فصل و 

3 
از ابتداي گرما ) 4فصل 

 (تا پايان فصل
4 

و  4تا  5هاي  فصل
تا ابتداي ) 1فصل 

 (چرخة ترموديناميكي
59 

از ابتداي كار و ) 3فصل 
انرژي دروني تا پايان 

 و 4هاي  فصلو ( فصل
1 

55 

 51 شیمي
كليد تا ابتداي نور، ) 5فصل 

 (شناخت جهان
2 

از ابتداي نور، ) 5فصل 
كليد شناخت جهان تا 

 (انتهاي فصل
2 

  2و فصل  5فصل 
تا ابتداي تركيب اكسيژن )

 (بافلزها و نافلزها
1 

  2و فصل  5فصل 
هاي  واكنشتا ابتداي )

شيميايي و قانون 
 (پايستگي جرم

6 

از ابتداي ) 2فصل 
هاي شيميايي و  واكنش

قانون پايستگي جرم تا 
 (انتهاي فصل

3 

تا ابتداي ) 3فصل 
رفتار آب و ديگر 

ها در ميدان  مولكول
 (الكتريكي

5 
و  2و  5هاي  فصل
تا ابتداي آب ) 3فصل 

 (ها و ديگر حالل
55 

از ابتداي ) 2فصل 
هاي شيميايي و  واكنش

قانون پايستگي جرم تا 
 3و فصل ( انتهاي فصل

7 

 11 - 271 - 22 - 28 - 19 - 12 - 17 - 17 - 211 جمع

 211 211 211 211 211 211 211 211 (دقیقه)مدت پاسخگويي 

 ارديبهشت 29ارديبهشت تا 9 ارديبهشت 8فروردين تا  12 فروردين 17اسفند تا  0 اسفند 1بهمن تا  2 بهمن 1آذر تا  12 آذر 11آذر تا  21 آذر 21آبان تا  21 آبان 22مهر تا  2 بازه سنجش و ارزشیابي مستمر

 طراحي رويكرد درسي، كتاب اهداف بر عالوه( 1 و 2) ساز شبیه سواالت طراحي در .باشد عالي تا ضعیف از آموزان دانش علمي توانايي تمییز دادن به قادر كه است ای گونه به آزمون دشواری درجه و است درسي كتاب اهداف با متناسب( 1 تا 2) تحصیلي پیشرفت های آزمون سواالت طراحي 

 .باشد سراسری كنكور با متناسب آن دشواری درجه است شده سعي و بوده است نظر مد كنكور سراسری سواالت

 است« تا پايان»به معنای « تا»ها  در قسمت محتوای آزمون. 

www.meraat.ir 


