
بودجه بندي آزمون پازل
لّو اپایه نهم متوسطه 
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
19تا 9صفحه هاي  -1درس آسمان

21تا 13صفحه هاي -1درس قرآن

17تا 7: بهروش/ 16تا 9صفحه هاي  -1درس + ستایش  فارسی

24تا 12صفحه هاي  -1درس + ستایش  نگارش

22تا 7: آدم برفی/ 20تا 9صفحه هاي  -1درس عربی

مطالعات 
20تا 1صفحه هاي  -3تا پایان درس 1درس اجتماعی

19تا 7: آدم برفی/ 27تا 15صفحه هاي  -1درس انگلیسی

14تا 1صفحه هاي -از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث مجموعه ها و احتمال : 1فصل ریاضی
درسنامه و سؤاالت مرتبط با بودجه بندي: 1فصل : آدم برفی/ 29تا 7: بهروش

19تا 1صفحه هاي -از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث یون ها در بدن ما : 2فصل + 1فصل علوم تجربی
19تا 7: آدم برفی

)جابه جاییمسافت و (کمیت ها، یکاها، اندازه گیري، تبدیل واحدها، حرکت شناسی : 4فصل فیزیک
41تا 39و 28تا 7: بهروش/ 41تا 39صفحه هاي 

6تا 1صفحه هاي -نافلزاتخواص فلزات و نافلزات، واکنش پذیري، کاربردهاي فلزات و : 1فصل شیمی
16تا 7: بهروش

زیست و 
23تا 7: بهروش/ 72تا 63صفحه هاي -6فصل زمین شناسی

1401مهر 29: لّو اآزمون 
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

43تا 21صفحه هاي -3و 2درس هاي 
لّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

41تا 22صفحه هاي -3و 2درس هاي قرآن
لّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

29تا 17صفحه هاي  -3و 2درس هاي فارسی
61تا 18:  بهروش/ ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

34تا 25صفحه هاي  -2درس نگارش
ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

36تا 21صفحه هاي -2درس عربی
30تا 23: آدم برفی/ ل ّو امباحث آزمون دورة به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

40تا 21صفحه هاي  -6تا پایان درس 4درس 
لّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

47تا 29صفحه هاي -Review 1+ 2درس انگلیسی
32تا 20: آدم برفی/ ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة

ریاضی
31تا 15صفحه هاي -2فصل + از ابتداي مبحث مجموعه ها  و احتمال تا پایان فصل : 1فصل 

ل ّو امباحث آزمون دورة به عالوة
2و 1فصل هاي : آدم برفی/ 98تا 31: بهروش

38تا 20صفحه هاي -3فصل + از ابتداي مبحث یون ها در بدن ما تا پایان فصل : 2فصل علوم تجربی
38تا 19: آدم برفی/ ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

50تا 39صفحه هاي -... مسافت، جابه جایی، تندي، سرعت، شتاب، نمودارها و : 4فصل فیزیک
77تا 24: بهروش/ ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

شیمی
طبیعی و (، بسپارها )بدن و زمین(طبقه بندي عناصر، جدول تناوبی، درصد فراوانی عناصر : 1فصل 

12تا 7صفحه هاي -، بازیافت  )مصنوعی
24تا 16: بهروش/ ل ّو دورة مباحث آزمون ابه عالوة 

زیست و 
زمین شناسی

115تا 107و 82تا 73صفحه هاي -از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث قمر : 10فصل + 7فصل  
48تا 24: بهروش/ ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

1401آبان 27: آزمون دوم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
و دومل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة / 62تا 45صفحه هاي -5و 4درس هاي آسمان

و دومل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة / 59تا 42صفحه هاي -5و 4درس هاي قرآن

46تا 30صفحه هاي -5و 4درس هاي فارسی
84تا 62: بهروش/ ل و دوم ّو به عالوة دورة مباحث آزمون هاي ا

و دومل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة / 44تا 35صفحه هاي -3درس نگارش

60تا 37صفحه هاي  -4و 3درس هاي عربی
51تا 31:  آدم برفی/ و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

مطالعات 
و دومل ّو امباحث آزمون هاي به عالوة دورة / 61تا 41صفحه هاي  -9تا پایان درس 7درس اجتماعی

61تا 49صفحه هاي  -3درس انگلیسی
45تا 33: آدم برفی/ و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

و دومل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة / 58تا 32صفحه هاي -3فصل ریاضی
3فصل : آدم برفی/ 133تا 99: بهروش

58تا 39صفحه هاي -از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث نیروي کنش و واکنش : 5فصل + 4فصل علوم تجربی
55تا 42: آدم برفی/ و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

فیزیک
بردار، بردار برآیند، تجزیۀ بردار، نیرو،  برآیند نیروها، قوانین نیوتون، انواع نیروها : 5فصل 

62تا 51صفحه هاي -...) گرانش، اصطکاك، عمودي تکیه گاه و (
125تا 78: بهروش/ و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

شیمی
، الکترولیت ها، بررسی حرکت یون ها، معادلۀ واکنش، )یون، مولکول(ذرات سازنده : 2فصل 

17تا 13صفحه هاي -نشانه هاي واکنش 
36تا 34: بهروش/ و دوم ل ّو امباحث آزمون هاي به عالوة دورة 

زیست و 
زمین شناسی

از ابتداي فصل : 11فصل + از ابتداي مبحث قمر تا پایان فصل : 10فصل 
128تا 116صفحه هاي -تا ابتداي مبحث قارچ ها 

73تا 48: بهروش/ و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

1401آذر 25: آزمون سوم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

73تا 63صفحه هاي  -6درس 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

68تا 60صفحه هاي  -6درس قرآن
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

57تا 47صفحه هاي  -7و 6درس هاي فارسی
98تا 86: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

58تا 45صفحه هاي  -4درس نگارش
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

74تا 61صفحه هاي -5درس عربی
63تا 52: آدم برفی/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

82تا 62صفحه هاي  -12تا پایان درس 10درس 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

45تا 7: آدم برفی/ 61تا 15صفحه هاي  -3تا پایان درس 1درس انگلیسی

دورة تمام مباحث قبل به عالوة / 77تا 59صفحه هاي -4فصل ریاضی
4فصل : آدم برفی/ 181تا 134: بهروش

82تا 58صفحه هاي -7و 6فصل هاي + از ابتداي مبحث نیروي کنش و واکنش تا پایان فصل : 5فصل علوم تجربی
123تا 103و 64تا 55: آدم برفی/ تمام مباحث قبل به عالوة دورة 

88تا 83صفحه هاي -) فرمول، فشار جامدات، فشار مایعات، ویژگی هاي فشار مایعات(فشار: 8فصل فیزیک
146تا 126: بهروش/ تمام مباحث قبل به عالوة دورة 

شیمی
داد و ستدِ الکترون و پیوند یونی،  یون ها در بدن، ویژگی هاي ترکیب یونی، اشتراك : 2فصل 

24تا 17صفحه هاي -) کوواالنسی(الکترون  ها و پیوند اشتراکی 
40تا 36: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

زیست و 
زمین شناسی

130تا 128صفحه هاي -از ابتداي مبحث قارچ ها تا پایان فصل : 11فصل 
82تا 73: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

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

پیام هاي 
دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة / 80تا 75صفحه هاي  -7درس آسمان

دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة / 77تا 69صفحه هاي  -7درس قرآن

دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة / 73تا 58صفحه هاي -9و 8درس هاي فارسی
134تا 99:  بهروش

دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة / 70تا 59صفحه هاي -5درس نگارش

72تا 64: آدم برفی/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة / 86تا 75صفحه هاي -6درس عربی

مطالعات 
دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة / 104تا 83صفحه هاي -15تا پایان درس 13درس اجتماعی

67تا 54: آدم برفی/ 79تا 63صفحه هاي -Review 2+ 4درس انگلیسی

دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة / 94تا 78صفحه هاي -5فصل ریاضی
5فصل : آدم برفی/ 250تا 182: بهروش

101تا 83صفحه هاي -از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث قرقره ها : 9فصل + 8فصل علوم تجربی
77تا 65: آدم برفی/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 

94تا 89صفحه هاي -، اصل پاسکال )فشار هوا، فشار گاز مخزن(فشار گازها : 8فصل فیزیک
155تا 146: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 

شیمی
)سوختن، ساختن(چرخه هاي طبیعی،  چرخۀ کربن، نیتروژن، نفت خام و زندگی : 3فصل 

30تا 25صفحه هاي -نمودار استخراج و مصرف 
55تا 49: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 

زیست و 
96تا 83: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة / 140تا 131صفحه هاي -12فصل زمین شناسی

1401بهمن 28: آزمون پنجم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة / 107تا 81صفحه هاي -9و 8درس هاي آسمان

دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة / 95تا 78صفحه هاي -9و 8درس هاي قرآن

90تا 74صفحه هاي -11و 10درس هاي  فارسی
160تا 135: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 

دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة / 84تا 71صفحه هاي -6درس نگارش

110تا 87صفحه هاي -8و 7درس هاي  عربی
93تا 73: آدم برفی/ به عالوة دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم 

مطالعات 
اجتماعی

126تا 105صفحه هاي  -18تا پایان درس 16درس 
دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة 

79تا 68: آدم برفی/ دورة مباحث آزمون پنجم به عالوة / 93تا 81صفحه هاي -5درس انگلیسی

دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة / 112تا 95صفحه هاي -6فصل ریاضی
6فصل : آدم برفی/ 311تا 251: بهروش

علوم تجربی
130تا 102صفحه هاي -11و 10فصل هاي + از ابتداي مبحث قرقره ها تا پایان فصل : 9فصل 

مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم  به عالوة دورة 
135تا 124و 101تا 92و 85تا 78: آدم برفی

100تا 95صفحه هاي -راه هاي کمک ماشین ها، انواع ماشین هاي ساده، گشتاور نیرو : 9فصل فیزیک
186تا 179: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 

، گرانروي، جداسازي نفت خام)آلکن، آلکان، آلکین(ترکیب هاي نفت خام، هیدروکربن ها : 3فصل شیمی
58تا 55: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة / 31و 30صفحه هاي 

زیست و 
زمین شناسی

150تا 141صفحه هاي -13فصل 
116تا 97: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 

1401اسفند 19: آزمون ششم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة دورة / 117تا 109صفحه هاي -10درس آسمان

مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة دورة / 104تا 96صفحه هاي -10درس قرآن

110تا 91صفحه هاي -14تا پایان درس 12درس فارسی
192تا 161: بهروش/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 

دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة / 96تا 85صفحه هاي -7درس نگارش

124تا 111صفحه  هاي -9درس عربی
103تا 94: آدم برفی/ مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة دورة 

مطالعات 
اجتماعی

145تا 127صفحه هاي -21تا پایان درس 19درس 
دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة 

100تا 95صفحه هاي -Grammarاز ابتداي درس تا ابتداي : 6درس انگلیسی
84تا 80: آدم برفی/ مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة دورة 

مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة دورة / 129تا 113صفحه هاي -7فصل ریاضی
7فصل : آدم برفی/ 346تا 312: بهروش

علوم تجربی
150تا 131صفحه هاي -13و 12فصل هاي 

دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 
162تا 139: آدم برفی

106تا 100صفحه هاي -مزیت مکانیکی، اهرم ها، قرقره ها، چرخ دنده ها و سطح شیبدار : 9فصل فیزیک
213تا 187: بهروش/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 

ار پاالیشگاه نفت، برش هاي نفتی، بسپارش، تأثیرات نفت خام در زندگی، پالستیک هاي ماندگ: 3فصل شیمی
66تا 56: بهروش/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة / 37تا 32صفحه هاي 

زیست و 
زمین شناسی

162تا 151صفحه هاي -14فصل 
134تا 117: بهروش/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم 

1402اردیبهشت 8: آزمون هفتم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

141تا 119صفحه هاي  -12و 11درس هاي 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

115تا 105صفحه هاي -نیایش + 11درس قرآن
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

فارسی
138تا 111صفحه هاي -نیایش + 17تا پایان درس 15درس 

دورة تمام مباحث قبل به عالوة 
219تا 193: بهروش

108تا 97صفحه هاي -نیایش + 8درس نگارش
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

135تا 125صفحه هاي  -10درس عربی
117تا 104: آدم برفی/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

166تا 146صفحه هاي  -24تا پایان درس 22درس 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

111تا 101صفحه هاي -Review3+ تا پایان درس  Grammarاز ابتداي : 6درس انگلیسی
93تا 85: آدم برفی/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

دورة تمام مباحث قبل به عالوة / 143تا 130صفحه هاي -8فصل ریاضی
8فصل : آدم برفی/ 371تا 347: بهروش

173تا 151صفحه هاي -15و 14فصل هاي علوم تجربی
185تا 163: آدم برفی/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

دورة تمام مباحث قبلفیزیک

دورة تمام مباحث قبلشیمی

زیست و 
زمین شناسی

173تا 163صفحه هاي  -15فصل 
دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

149تا 135: بهروش

1402اردیبهشت 22): جامع(آزمون هشتم
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