
 

 

 ارزیابی پیشرفت
 

           شماره صفحه                            : ریاضی

 مبحثزیرتعداد                         تستتعداد 
 

 4 20 7  ........................   هامجموعه: 1مبحث 

 8 20 12  ..  عددهای حقیقی و استدالل و اثبات در هندسه :2مبحث 

 4 20 15 .......................   توان و ریشه: 3مبحث 

 3 20 19  ..................... های جبریعبارت: 4مبحث 

 3 20 23  ...................  ی خطخط و معادله: 5مبحث 

           شماره صفحه                            : علوم تجربی

 مبحثزیرتعداد                         تستتعداد 

 ،ها با یکدیگرها در زندگی، رفتار اتمآن مواد و نقش: 1مبحث 

 18 20 28  ................. زندگی به دنبال محیطی بهتر برای 

 12 20 31  ...................  حرکت چیست، نیرو :2مبحث 

 9 20 37  ...  ی زمینای، آثاری از گذشتهساخت ورقه زمین :3مبحث 

 11 20 42  ................ هافشار و آثار آن، ماشین :4مبحث 

 9 20 48  ........... نگاهی به فضا، گوناگونی جانداران :5مبحث 

           شماره صفحه                                :فارسی

 مبحثزیرتعداد                         تستتعداد 
 

 5 10 53  ....................... زیبایی آفرینش :1مبحث 

 5 10 55  .......................   شکفتن :2مبحث 

 5 10 57  ...............  بومی، سبک زندگی ادبیات :3مبحث 

 5 10 59  ........................  ها و یادهانام :4مبحث 

 5 10 61  .................. اسالم و انقالب اسالمی :5مبحث 

           شماره صفحه                            : عربی

 مبحثزیرتعداد                         تستتعداد 
 

 4 10 64  .  العبور اآلمن دروس الصف السابع و الثامن، مراجعة: 1مبحث 

 4 10 66  ...........  ، الصبر مفتاح الفرجالصداقةجسر  :2مبحث 

 4 10 68  ....................  الحیاةالرجاء، تغییر  :3مبحث 

 4 10 70  ........................  الجد ثمرة :4مبحث 

 4 10 72  .........  جرةسیارة األ حوار بین الزائر و سائق :5مبحث 

           شماره صفحه                            : زبان انگلیسی

 مبحثزیرتعداد                         تستتعداد 
 

 Personality  .......................  75 10 3 :1مبحث 

 Travel   ........................  78 10 3  :2مبحث 

 Festivals and Ceremonies  ...........  81 10 3 :3مبحث 

 Service  ........................  83 10 3 :4مبحث 

 Media   ........................  86 10 3 :5مبحث 

           شماره صفحه                            : 1 جامعآزمون 

 تعداد مبحث                        تستتعداد 
 

 6 10 90  ........................   ریاضی

 11 10 91  .......................   علوم تجربی

 5 10 93  ........................   فارسی

 4 10 95  ........................  عربی

 3 10 96  ........................   زبان انگلیسی

           شماره صفحه                            : 2 جامعآزمون 

 تعداد مبحث                        تستتعداد 
 

 6 10 98  ........................   ریاضی

 11 10 99  .......................   علوم تجربی

 5 10 101  .......................   فارسی

 4 10 103  .......................  عربی

 فهرست
 

 

 های نوروزمجموعه کتاب

 

                   آبی: خیلی خوب         

زرد:مسلط           سبز:  خوب      

 نیستم                                     

 

  

 

    

 آبی    زرد       سبز       



 

 

 3 10 104  .......................   زبان انگلیسی

 


