
 ریاضی
شماره صفحه: 9

تعداد تست: 947
مؤلفان: داریوش دارابی - رضا نصرت زاده - سیدعلی حسینی

 علوم تجربی
شماره صفحه: 247

تعداد تست: 783
مؤلفان: اسحاق وزیری سراشک- نساء عابدینی- مهدی ترکمن نژاد

 فارسی
شماره صفحه: 460

تعداد تست: 365
مؤلفان: سیداحمد میرزایی - مسیح گرجی

 مطالعات اجتماعی
شماره صفحه: 538

تعداد تست: 425
مؤلفان: ملیحه گرجی- نسرین یوسفی

 پیام های آسمان
شماره صفحه: 607

تعداد تست: 341
مؤلفان: سعید صالحی - محمد رضایی بقاء

 آموزش قرآن
شماره صفحه: 662
تعداد تست: 173

مؤلفان: سعید صالحی - محمد رضایی بقاء
 هوش و استعداد تحلیلی

شماره صفحه: 687
تعداد تست: 285

مؤلفان: سیدعلی حسینیـ  مهدی پورمطلب روشنده

فهرست



 ریاضی

10 فصل اول:  مجموعه ها 

33 فصل دوم: عددهای حقیقی 

52 فصل سوم: استدالل و اثبات در هندسه 

78 فصل چهارم: توان و ریشه 

94 فصل پنجم: عبارت های جبری 

112 فصل ششم: خط و معادله های خطی 

135 گویا  فصل هفتم: عبارت های 

146 فصل هشتم: حجم و مساحت 

162 پاسخنامۀ تشریحی 

 علوم تجربی

248 فصل اول: مواد و نقش آن ها در زندگی 

260 فصل دوم: رفتار اتم ها با یکدیگر 

275 فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر ... 

288 فصل چهارم: حرکت چیست؟ 

299 فصل پنجم: نیرو  

310 فصل ششم: زمین ساخت ورقه ای 

316 فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین 

322 فصل هشتم: فشار و آثار آن 

335 فصل نهم: ماشین ها 

352 فصل دهم: نگاهی به فضا 

358 گونی جانداران  گونا فصل یازدهم: 

368 گیاهان  فصل دوازدهم: دنیای 

377 فصل سیزدهم: جانوران بی مهره 

384 فصل چهاردهم: جانوران مهره دار 

391 فصل پانزدهم: با هم زیستن 

397 پاسخنامۀ تشریحی 

 فارسی

461 فصل اول: زیبایی آفرینش 

472 فصل دوم: شکفتن 

479 فصل سوم: سبِک زندگی 

490 فصل چهارم: نام ها و یادها 

500 فصل پنجم: اسالم و انقالب اسالمی 

514 فصل ششم: ادبیات جهان 

522 پاسخنامۀ تشریحی 

فهرست 



 مطالعات اجتماعی

539 فصل اول:	سیارۀ	ما،	زمین	

544 کره	 فصل دوم:	سنگ	کره،	آب	کره،	هوا	

550 فصل سوم:	زیست	کره،	تنوع	شگفت	انگیز	

554 کنان	سیارۀ	زمین	 فصل چهارم:	سا

559 	یکپارچگی	و	شکوفایی	 فصل پنجم:	عصر

565 	عهد	نادرشاه	تا	...	 فصل ششم:	ایران	از

572 فصل هفتم:	ایران	در	عصر	مشروطه	

580 فصل هشتم:	سقوط	حکومت	...	

588 فصل نهم:	فرهنگ	و	هویت	

592 فصل دهم:	خانواده	و	جامعه	

596 فصل یازدهم:	حکومت	و	مردم	

601 فصل دوازدهم:	بهره	وری	

604 کلیدی  پاسخنامۀ 

 پیام های آسمان

608 فصل اول:	خداشناسی	

620 فصل دوم:	راهنماشناسی	

632 فصل سوم:	راه	و	توشه	

639 فصل چهارم:	اخالق	

644 فصل پنجم:	جامعه	اسالمی	

659 کلیدی  پاسخنامۀ 

 آموزش قرآن

663 درس اول:	یادآوری	تلفظ	حروف	خاص	)1( 

665 درس دوم:	یادآوری	تلفظ	حروف	خاص	)2( 

668 درس سوم: کوتاهی	و	کشیدگی	حرکات...	

670 درس چهارم: وقف	و	ابتدا	و	نظم	قرائت...	

672 	آخر	جمله	...	 درس پنجم: وقف	در

673 درس ششم: الِف	وصل،	تلخ	و	شیرین	

676 	...	 درس هفتم: فصاحت	تلفظ	الم	در

678 کن...	 درس هشتم: نحوۀ	خواندن	نون	سا

680 ة	
َ
ّل ا	الّذِ

درس نهم: َهیهات	ِمّنَ

681 	معلِم	زبان،	آموختیم	 درس دهم: از

683 درس یازدهم: من	زنده	ام!	

684 کلیدی  پاسخنامۀ 

 هوش و استعداد تحلیلی

687 فصل یک تا یازدهم 

753 پاسخنامۀ تشریحی 

فهرست 




































































