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

 

 11 فارسي 1

 انديش  باغبان نيك: حكايت/ مثل آيينه، كار و شايستگي : 3درس  پرواز: شعرخواني/ تعالي  عجايب صُنع حق: 2درس  سفر: حكايت/ آفرينش همه تنبيه خداوند دل است : 1درس / به نام خداوند جان و خرد: ستايش

 دورانديشي: شعرخواني/ زيستي با مامِ ميهن  هم: 8درس  پرتو اميد: 7درس  !شو خطر كن: حكايت/ آداب زندگاني : 6درس  هاي شكوفايي دريچه: خواني روان/ نشين  هم: 4درس 

 سيرت سلمان: حكايت/ آور رحمت  پيام: 12درس  اي به آسمان دروازه: خواني روان/ زن پارسا : 11درس  رايان نيك: حكايت/ آرشي ديگر : 11درس  راز موفّقيت: 9درس 

 نيايش/ دو نقّاش : خواني روان/ شازده كوچولو : 17درس  آرزو: 16درس  بوَد قدر تو افزون از ماليك: شعرخواني/ پيداي پنهان : 14درس  آشناي غريبان، ميالد گل: 13درس 
 

 11 عربي 2
 الرّجاء: الدرس الخامس الصّبر مفتاح الفرج: الدرس الرابع جسر الصّداقة: الدرس الثالث العبور اآلمن: الدرس الثاني مراجعه دروس الصّفّ السّابع و الثّامن: الدرس األول

 األمانة: الدرس العاشر نصوص حول الصّحّة: الدرس التاسع حوار بين الزّائر و سائق سيّارة األجرة: الدرس الثامن ثمرة الجد: الدرس السابع تغيير الحياة: الدرس السادس
 

3 
هاي  پيام

 آسمان
12 

 خورشيد پنهان: 4درس  راهنمايان الهي: 3درس  در پناه ايمان: 2درس  تو را چگونه بشناسم؟: 1درس 

 همدلي و همراهي: 8درس  احكام نماز: 7درس  وضو، غسل و تيمم: 6درس  رهبري در دوران غيبت: 1درس 

 جهاد: 12درس  انفاق: 11درس  مسئوليت همگاني: 11درس  انقالب اسالمي ايران: 9درس 
 

 12 انگليسي 4

Lesson 1: Conversation / Vocabulary  
/ Language Melody Lesson 1: Grammar / See Also / Reading Lesson 2: Conversation / Vocabulary 

 / Language Melody Lesson 2: Grammar / See Also / Reading 

Lesson 3: Conversation / Vocabulary 
 / Language Melody Lesson 3: Grammar / See Also / Reading Lesson 4: Conversation / Vocabulary  

/ Language Melody Lesson 4: Grammar / See Also / Reading 

Lesson 5: Conversation / Vocabulary 
 / Language Melody Lesson 5: Grammar / See Also / Reading Lesson 6: Conversation / Vocabulary 

 / Language Melody Lesson 6: Grammar / See Also / Reading 
 

 28 رياضي 1

 : درس اوّل ،1فصل
 معرفي مجموعه

 : درس دوم ،1فصل
 ها هاي برابر و نمايش مجموعه مجموعه

 : درس سوم ،1فصل
 ها اجتماع، اشتراك و تفاضلِ مجموعه

 : درس چهارم ،1فصل
 ها و احتمال مجموعه

 : درس اوّل، 2فصل
 عددهاي گويا

 : درس دوم، 2فصل
 عددهاي حقيقي

 : درس سوم، 2فصل
 قدرمطلق و محاسبة تقريبي

 : درس اوّل، 3فصل
 استدالل

 : درس دوم، 3فصل
 آشنايي با اثبات در هندسه

 : درس سوم، 3فصل
 ها نهشتي مثلث هم

 : درس چهارم، 3فصل
 مسئله در هندسهحل 

 : درس پنجم، 3فصل
 هاي متشابه شكل

 : درس اوّل، 4فصل
 توان صحيح

 : درس دوم، 4فصل
 نماد علمي

 : درس سوم، 4فصل
 گيري ريشه

 : درس چهارم، 4فصل
 ها جمع و تفريق راديكال

 : درس اوّل، 1فصل
 هاي جبري و مفهوم اتحاد عبارت

 : درس دوم، 1فصل
 كاربردها چند اتحاد ديگر، تجزيه و

 : درس سوم، 1فصل
 ها ها و نامعادله نابرابري

 : درس اوّل، 6فصل
 معادلة خط

 : درس دوم، 6فصل
 شيب خط و عرض از مبدأ

 : درس سوم، 6فصل
 هاي خطي دستگاه معادله

 : درس اوّل، 7فصل
 هاي گويا معرفي و ساده كردن عبارت

 : درس دوم، 7فصل
 هاي گويا محاسبات عبارت

 : درس سوم، 7فصل
 ها اي تقسيم چندجمله

 : درس اوّل، 8فصل
 حجم و مساحت كره

 : درس دوم، 8فصل
 حجم هرم و مخروط

 : درس سوم، 8فصل
 سطح و حجم

 

6 
علوم 
 تجربي

11 
 نيرو: 1فصل  حركت چيست: 4فصل  به دنبال محيطي بهتر براي زندگي: 3فصل  ها با يكديگر رفتار اتم: 2فصل  مواد و نقش آنها در زندگي: 1فصل 

 نگاهي به فضا: 11فصل  ها ماشين: 9فصل  فشار و آثار آن: 8فصل  آثاري از گذشته زمين: 7فصل  اي ساخت ورقه زمين: 6فصل 

 باهم زيستن: 11فصل  دار جانوران مهره: 14فصل  مهره جانوران بي: 13فصل  دنياي گياهان: 12فصل  گوناگوني جانداران: 11فصل 
 

7 
 مطالعات
 اجتماعي

24 

 آب فراوان، هواي پاك: 4درس  چهره زمين: 3درس  حركات زمين: 2درس  ها زمين، مهد زيباي انسان: 1درس 

 عدالتي و نابرابري در جهان بي: 8درس  جمعيت جهان: 7درس  ها در خطرند بوم زيست: 6درس  هاي جهان بوم پراكندگي زيست: 1درس 

 جوي پيشرفت و رهايي از سلطه خارجي و در جست: 12درس  تالش براي حفظ استقالل و اتحاد سياسي ايران: 11درس  اوضاع اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي ايران در عصر صفوي: 11درس  ايراني متحد و يكپارچه: 9درس 

 ايران در دوران پس از پيروزي انقالب اسالمي: 16درس  انقالب اسالمي ايران: 11درس  ايران در دوران حكومت پهلوي: 14درس  نهضت مشروطه: 13درس 

 آرامش در خانواده: 21درس  كاركردهاي خانوادهها و  ارزش: 19درس  هويت: 18درس  فرهنگ: 17درس 

 وري اقتصاد و بهره: 24درس  وري چيست؟ بهره: 23درس  حقوق و تكاليف شهروندي: 22درس  نهاد حكومت: 21درس 
 

  111 مجموع
 

 واحدهاي يادگيري آزمون هماهنگ 
 (كل كتاب)   1آزمون   5آزمون   4آزمون  (نيمسال اول)  3آزمون   2آزمون   1آزمون  (سنجش و ارزشيابي دوره اي )

www.meraat.ir 
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http://www.meraat.ir/


ارزشيابي   و  اپليكيشن – دوره ايبرنامه سنجش  آزمون هماهنگ   مرآت سرويس 
 

 تعداد  دروس آزمون

 سوال

 در هر

 آزمون

  1آزمون 
 91/8/11دوشنبه 

  2آزمون 
 32/1/11يكشنبه 

  3آزمون 
 23/93/11شنبه  سه

  4آزمون 
 30/93/11دوشنبه 

  5آزمون 
 30/39/9033شنبه  سه

  6آزمون 
 91/3/9033يكشنبه 
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 محتوای آزمون درس
 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
 01 كل كتاب 1 01تا  03هاي  درس 3 01تا  01هاي  درس 8 9تا  0هاي  ستايش و درس 3 7تا  4هاي  درس 3 3تا  0هاي  ستايش و درس 01 فارسي

 01 كل كتاب 0 8درس  1 7و  6هاي  درس 1 1تا  0  درس 1 3 و 1هاي  درس 0 0  درس 01 عربي

 01 كل كتاب 1 01و  9هاي  درس 1 8و  7هاي  درس 6 6تا  0هاي  درس 1 4و  3هاي  درس 1 1و  0هاي  درس 01 های آسمان پیام

 01 كل كتاب 1 1  درس 1 4درس  6 3تا  0هاي  درس 1 1درس  1 0درس  01 انگلیسي

 رياضي
 01 مقدماتي

 4 0فصل 
  3و فصل  1  فصل

 (3تا  0هاي  درس)
 3 1فصل  06 4تا  0هاي  فصل 6

 7و فصل  6  فصل

 (0درس )
 18 كل كتاب 4

 01 *پیشرفته

علوم 

 تجربي 

 01 مقدماتي
 01 كل كتاب 1 01 تا 00هاي  فصل 3 01 تا 8هاي  فصل 7 7تا  0هاي  فصل 1 4و  3هاي  فصل 1 1و  0هاي  فصل

 01 *پیشرفته

 14 كل كتاب 4 11تا  07هاي  درس 4 06تا  03هاي  درس 01 01تا  0هاي  درس 4 8تا  1هاي  درس 4 4تا  0هاي  درس 01 مطالعات اجتماعي

 11 **تفكیكي تجربي علوم 

 0فصل : شيمي
بندي  تا ابتداي طبقه)

 4فصل : فيزيك  (عنصرها
 (اي  تا ابتداي تندي لحظه)

تا ) 6فصل : شناسي زمين

ابتداي فرضية گسترش 

 ( ها  بستر اقيانوس

 00فصل : شناسي زيست

- 

  0فصل : شيمي

بندي عنصرها  از ابتداي طبقه)

 (تا پايان فصل

از ابتداي ) 4فصل : فيزيك

( اي تا پايان فصل تندي لحظه

بتداي نيروي تا ا) 1و فصل 

 (ص عامل شتاب استخال

از ) 6فصل : شناسي زمين

سترش بستر ابتداي فرضية گ

 (اقيانوس تا پايان فصل
 01فصل : شناسي زيست

- 

 1و فصل  0  فصل: شيمي
  (ها در بدن ما تا ابتداي يون)

 1و  4هاي  فصل: فيزيك 
 7 فصل و 6 فصل: شناسي زمين

 (ها تا ابتداي كاربرد فسيل)
 01 و 00هاي  فصل: شناسي زيست

- 

ها  از ابتداي يون) 1  فصل: شيمي
 ( در بدن ما تا پايان فصل

تا ابتداي ) 8فصل : فيزيك

 (فشار در گازها
از ابتداي ) 7فصل : شناسي زمين

( ها تا پايان فصل كاربرد فسيل
و فصل  03فصل : شناسي زيست
 (تا ابتداي پستانداران) 04

- 

 3  فصل: شيمي

تا ابتداي جداسازي اجزاي )

 ( دهندة نفت خام تشكيل

از ابتداي ) 8فصل : فيزيك 

( فشار در گازها تا پايان فصل

 ( تا ابتداي اهرم) 9و فصل 

تا ) 01فصل : شناسي زمين

 ( ابتداي منظومة شمسي
 04فصل : شناسي زيست

از ابتداي پستانداران تا پايان )
تا ابتداي ) 01و فصل ( فصل

 (شكارچيشكار و 

 - كل كتاب -

 990 - 91 - 91 - 03 - 39 - 98 - 991 جمع

 (دقیقه)مدت پاسخگويي 
 81: های پیشرفته بدون احتساب سوال

 991: های پیشرفته با احتساب سوال

 81: های پیشرفته بدون احتساب سوال

 991: های پیشرفته با احتساب سوال

 81: های پیشرفته بدون احتساب سوال

 991: های پیشرفته با احتساب سوال

 81: های پیشرفته بدون احتساب سوال

 991: یشرفتههای پ با احتساب سوال

 81: های پیشرفته بدون احتساب سوال

 991: های پیشرفته با احتساب سوال

 81: های پیشرفته بدون احتساب سوال

 991: های پیشرفته با احتساب سوال

 ارديبهشت 91فروردين تا  30 فروردين 32اسفند تا  0 اسفند 2دی تا  23 دی 31آذر تا  32 آذر 33آبان تا  91 آبان 98مهر تا  9 بازه سنجش و ارزشیابي مستمر
 

 .ها به صورت جداگانه گزارش خواهد شد در صورت پاسخگويي، عملكرد اين درس. باشد هاي رياضي پيشرفته يا علوم تجربي پيشرفته بنا به صالحديد مدرسه مي آموزان به سوال پاسخگويي دانش* 

 .كنند شناسي ارائه مي شناسي و زيست را به صورت تفكيكي فيزيك، شيمي، زمينعلوم تجربي تفكيكي ويژة مدارسي است كه درس علوم ** 

 .است« تا پايان»به معناي « تا»ها  در قسمت محتواي آزمون

www.meraat.ir 


