
بودجه بندي آزمون پازل

لّو اپایه هشتم متوسطه 
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
23تا 9صفحه هاي  -2و 1درس هاي آسمان

19تا 12صفحه هاي -1درس قرآن

16تا 9صفحه هاي  -1درس + ستایش فارسی
33تا 9: بهروش

24تا 12صفحه هاي -1درس + ستایش نگارش

19تا 7: آدم برفی/ 22تا 10صفحه هاي -1درس عربی

مطالعات 
17تا 1صفحه هاي -3تا پایان درس 1درس اجتماعی

17تا 12صفحه هاي -1درس انگلیسی
25تا 7: آدم برفی

13تا 1صفحه هاي -از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث ضرب و تقسیم اعداد گویا : 1فصل ریاضی
درسنامه و سؤاالت منطبق با بودجه بندي: 1فصل : آدم برفی/ 17تا 1: بهروش

20تا 1صفحه هاي-2و 1فصل هاي علوم تجربی
27تا 9: آدم برفی/ 34تا 7: بهروش

بار الکتریکی، مقدار بار، انواع بار، روش هاي باردار کردن، نیروي (الکتریسیتۀ ساکن : 9فصل فیزیک
113و 112: بهروش/ 82تا 76صفحه هاي -)  الکتریکی

خالص و مخلوط، انواع مخلوط هاي همگن و ناهمگن، اجزاي محلول ها، حالت فیزیکی محلول ها: 1فصل شیمی
9تا 7: بهروش/ 5تا 1صفحه هاي 

زیست و 
زمین شناسی

،  مخ، مخچه، )مغز و نخاع(دستگاه عصبی، فعالیت هاي ارادي و غیرارادي، مراکز عصبی : 4فصل 
32تا 28صفحه هاي -نخاع ساقۀ مغز، 

57و 56: بهروش

1401مهر 29: لّو اآزمون 
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة / 40تا 24صفحه هاي  -4و 3درس هاي آسمان

لّو دورة مباحث آزمون ابه عالوة / 39تا 20صفحه هاي -3و 2درس هاي قرآن

35تا 17صفحه هاي  -3و 2درس هاي فارسی
59تا 34: بهروش/ ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

لّو ادورة مباحث آزمون به عالوة / 36تا 25صفحه هاي -2درس نگارش

34تا 23صفحه هاي -2درس عربی
28تا 20: آدم برفی/ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

34تا 18صفحه هاي -6تا پایان درس 4درس 
لّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

25تا 18صفحه هاي -Review1+ 2درس انگلیسی
62تا 26: آدم برفی/ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

28تا 14صفحه هاي -2فصل + ابتداي مبحث ضرب و تقسیم اعداد گویا تا آخر فصل از : 1فصل ریاضی
2و 1فصل هاي : آدم برفی/ 56تا 18: بهروش/ ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

34تا 21صفحه هاي -4و 3فصل هاي علوم تجربی
47تا 28: آدم برفی/ 63تا 35: بهروش/ ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

فیزیک
، شدت جریان(، الکتریسیتۀ جاري ...)الکتروسکوپ، تخلیۀ الکتریکی، صاعقه (الکتریسیتۀ ساکن : 9فصل 

88تا 83صفحه هاي -، باتري ها، مقاومت الکتریکی و عوامل مؤثر بر آن )اختالف پتانسیل، قانون اهم
122تا 114: بهروش/ ل ّو امباحث آزمون دورة به عالوة

، محلول ها pHانواع محلول ها، انحالل پذیري، عوامل مؤثر بر انحالل پذیري، مخلوط ها در زندگی، : 1فصلشیمی
16تا 10: بهروش/ ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة / 8تا 5صفحه هاي -جداسازي مخلوط ها 

زیست و 
زمین شناسی

یاخته هاي عصبی، پیام عصبی، نورون ها، سلول هاي پشتیبان، اعصاب حسی و حرکتی، : 4فصل 
46تا 33صفحه هاي -5فصل + ویژگی ها، وظیفه 

73تا 54: بهروش/ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

1401آبان 27: آزمون دوم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

58تا 41صفحه هاي -6و 5درس هاي 
و دومل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

57تا 40صفحه هاي -5و 4درس هاي  قرآن
و دومل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

46تا 36صفحه هاي -5و 4درس هاي فارسی
72تا 60: بهروش/ و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

و دومل ّو امباحث آزمون هاي دورة به عالوة / 46تا 37صفحه هاي -3درس نگارش

و دوم ل ّو امباحث آزمون هاي به عالوة دورة / 60تا 35صفحه هاي -4و 3درس هاي  عربی
49تا 29: آدم برفی

مطالعات 
اجتماعی

54تا 35صفحه هاي -9تا پایان درس 7درس 
و دومل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

33تا 26صفحه هاي -3درس انگلیسی
91تا 63: آدم برفی/و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

ریاضی
50تا 29صفحه هاي -3فصل 

و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 
3فصل : آدم برفی/ 83تا 57: بهروش

و دوم ل ّو امباحث آزمون هاي دورة به عالوة /54تا 35صفحه هاي -6و 5فصل هاي علوم تجربی
63تا 48: آدم برفی/ 90تا 64: بهروش

94تا 88صفحه هاي  -10فصل + ) سري، موازي(مدارهاي الکتریکی : 9فصل فیزیک
140تا 132و 124تا 122: بهروش/ و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

شیمی
انواع تغییرات شیمیایی مفید و مضر، نشانه هاي تغییرات فیزیکی و شیمیایی، سوختن روشی: 2فصل 

13تا 9صفحه هاي -شیمیایی  براي استفاده از انرژي 
23و 22: بهروش/ دوم و ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

زیست و 
زمین شناسی

54تا 47صفحه هاي -6فصل 
و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

85تا 81: بهروش

1401آذر 25: آزمون سوم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة /64تا 59صفحه هاي -7درس آسمان

دورة تمام مباحث قبلبه عالوة / 64تا 58صفحه هاي -6درس قرآن

تمام مباحث قبل به عالوة دورة / 58تا 47صفحه هاي  -7و 6درس هاي فارسی
98تا 74: بهروش

56تا 47صفحه هاي -4درس نگارش
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

به عالوة دورة تمام مباحث قبل / 70تا 61صفحه هاي -5درس عربی
60تا 50: آدم برفی

مطالعات 
اجتماعی

76تا 55صفحه هاي -12تا پایان درس 10درس 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

33تا 12صفحه هاي -3تا پایان درس 1درس انگلیسی
91تا 7: آدم برفی

ریاضی
68تا 51صفحه هاي -4فصل 

دورة تمام مباحث قبل به عالوة 
4فصل : آدم برفی/ 108تا 84: بهروش

علوم تجربی
69تا 55صفحه هاي -از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث تولیدمثل در جانوران : 8فصل + 7فصل 

دورة تمام مباحث قبل به عالوة 
74تا 64: آدم برفی/ 105تا 91: بهروش

فیزیک
، )دوربین روزنه اي(انتشار نور، شرط دیدن، اتاق تاریک : 14فصل + موتور، تولید برق : 10فصل 

126تا 122و 96و 95صفحه هاي  -سایه، نیم  سایه و محاسبات آنها 
176تا 173: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

شیمی
مثلث (فراورده تعیین درصد گاز اکسیژن هوا، تجزیۀ آب اکسیژنه، واکنش سوختن، معادله، : 2فصل 

19تا 14صفحه هاي -، آتش خاموش کن ها، آزادسازي انرژي شیمیایی )آتش
28تا 23: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

زیست و 
زمین شناسی

دورة تمام مباحث قبل به عالوة / 64تا 55صفحه هاي -7فصل 
95تا 91: بهروش

1401دي 30): جامع(آزمون چهارم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة / 80تا 65صفحه هاي -9و 8درس هاي آسمان

دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة / 81تا 65صفحه هاي -8و 7درس  هاي  قرآن

74تا 59صفحه هاي  -9و 8درس هاي فارسی
126تا 99: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 

دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة / 66تا 57صفحه هاي  -5درس نگارش

84تا 71صفحه هاي -6درس عربی
69تا 60: آدم برفی/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

97تا 77صفحه هاي  -15تا پایان درس 13درس 
دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة 

دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة / 41تا 34صفحه هاي -Review 2+ 4درس انگلیسی
128تا 92: آدم برفی

ریاضی
87تا 69صفحه هاي -از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث شکل هاي هم نهشت : 6فصل + 5فصل 

141تا 136و 130تا 109: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 
بودجه بنديو سؤاالت منطبق با درسنامه :6فصل + 5فصل : آدم برفی

علوم تجربی

از ابتداي فصل تا ابتداي : 9فصل + از ابتداي مبحث تولیدمثل در جانوران تا پایان فصل : 8فصل 
85تا 70صفحه هاي -مبحث مدار الکتریکی و جریان الکتریکی 

دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 
91تا 75: آدم برفی/ 119تا 105: بهروش

تختخسوف و کسوف، بازتاب نور، قوانین بازتاب، تصویر در آینه هاي : 14فصل فیزیک
180تا 176: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة / 131تا 126صفحه هاي  

شیمی
اتم، عنصرها و سازندة ذره هاي : 3فصل + استفاده از انرژي شیمیایی مواد راه هاي دیگر: 2فصل 

/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة/23تا 19صفحه هاي -عدد اتمی و جرمی نشانۀ  شیمیایی، 
42تا 35: بهروش

زیست و 
زمین شناسی

75تا 65صفحه هاي -8فصل 
دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 

107تا 100: بهروش

1401بهمن 28: آزمون پنجم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

95تا 81صفحه هاي -11و 10درس هاي 
دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة 

دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة / 88تا 82صفحه هاي -9درس قرآن

88تا 75صفحه هاي  -11و 10درس هاي فارسی
154تا 127:  بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 

دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة / 76تا 67صفحه هاي -6درس نگارش

108تا 85صفحه هاي -8و 7درس هاي عربی
90تا 70: آدم برفی/ دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

120تا 98صفحه هاي  -18تا پایان درس 16درس 
دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة 

165تا 136: آدم برفی/ دورة مباحث آزمون  پنجم به عالوة / 47تا 42صفحه هاي -5درس انگلیسی

ریاضی

از ابتداي فصل تا ابتداي : 7فصل + از ابتداي مبحث شکل  هاي هم نهشت تا پایان فصل : 6فصل 
109تا 88صفحه هاي -مبحث جذر تقریبی 

161تا 142و 135تا 131: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 
بودجه بنديو سؤاالت منطبق با درسنامه :7فصل + 6فصل : آدم برفی

علوم تجربی
11و 10فصل هاي + از ابتداي مبحث مدار الکتریکی و جریان الکتریکی تا پایان فصل : 9فصل 

مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة دورة / 103تا 85صفحه هاي 
116تا 91: آدم برفی/ 154تا 119: بهروش

فیزیک
تصویر در آینه هاي خمیده، محدب و مقعر، رسم پرتوها و تصاویر در آینه ها : 14فصل 

135تا 131صفحه هاي 
184تا 180: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 

شیمی
میانگین، مدل اتمی بور و آرایش الکترونی، ایزوتوپ ها، شباهت و تفاوت، جرم :  3فصل 

26تا 23صفحه هاي -ایزوتوپ ها کاربرد 
48تا 42: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 

زیست و 
زمین شناسی

103تا 97صفحه هاي -11فصل 
دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 

150تا 147: بهروش

1401اسفند 19: آزمون ششم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة / 109تا 96صفحه هاي -13و 12درس هاي  آسمان

104تا 89صفحه هاي -11و 10درس هاي قرآن
دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة 

106تا 89صفحه هاي -14تا پایان درس 12درس فارسی
190تا 155: بهروش/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 

دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة / 86تا 77صفحه هاي -7درس نگارش

125تا 109صفحه هاي -9درس عربی
99تا 91: آدم برفی/دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

141تا 121صفحه هاي -21تا پایان درس 19درس 
به عالوة دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم

53تا 48صفحه هاي -6درس انگلیسی
198تا 166: آدم برفی/ دورة مباحث آزمون هاي  پنجم و ششم به عالوة 

ریاضی

از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث : 8فصل + از ابتداي مبحث جذر تقریبی تا پایان فصل : 7فصل 
127تا 110صفحه هاي -احتمال یا اندازه گیري شانس  

182تا 162: بهروش/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 
بودجه بنديبا و سؤاالت منطبق درسنامه :8فصل + 7فصل : آدم برفی

علوم تجربی
از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث بازتاب نور : 14فصل + 13و 12فصل هاي 

دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة / 127تا 104صفحه هاي 
136تا 117: آدم برفی/178تا 155: بهروش

مفاهیم، زاویۀ شکست، تغییر محیط ها و رسم مسیر نور، منشور،  تجزیۀ نور: 15فصل فیزیک
192تا 190: بهروش/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة / 140تا 136صفحه هاي 

27صفحۀ -یون ها و تعداد الکترون و پروتون هاي آنها، آرایش الکترونی یون ها : 3فصل شیمی
40و 39: بهروش/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 

زیست و 
زمین شناسی

113تا 104صفحه هاي -12فصل 
دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 

159تا 156: بهروش

1402اردیبهشت 8: آزمون هفتم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

127تا 110صفحه هاي  -15و 14درس هاي 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة  

113تا 105صفحه هاي  -نیایش + 12درس قرآن
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

125تا 107صفحه هاي -نیایش + 17تا پایان درس 15درس فارسی
214تا 191: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

دورة تمام مباحث قبلبه عالوة /96تا 87صفحه هاي -نیایش + 8درس نگارش

134تا 127صفحه هاي -10درس عربی
111تا 100: آدم برفی/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

166تا 142صفحه هاي  -24تا پایان درس 22درس 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

63تا 54صفحه هاي -Review 3+ 7درس انگلیسی
230تا 199: آدم برفی/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

150تا 128صفحه هاي -9فصل + از ابتداي مبحث احتمال یا اندازه گیري شانس تا پایان فصل : 8فصل ریاضی
9و 8فصل هاي : آدم برفی/ 228تا 183: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

145تا 127صفحه هاي -15فصل + از ابتداي مبحث بازتاب نور تا پایان فصل : 14فصل علوم تجربی
156تا 136: آدم برفی/ 199تا 178: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

145تا 141صفحه هاي -عدسی هاي همگرا و واگرا، تصاویر و رسم پرتوها  : 15فصل فیزیک
195تا 192: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

دورة تمام مباحث قبلشیمی

زیست و 
زمین شناسی

دورة تمام مباحث قبل به عالوة / 121تا 114صفحه هاي -13فصل 
168تا 164: بهروش

1402اردیبهشت 22): جامع(آزمون هشتم

1401-1402
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