
   

 

 

 

 های سراسری پیشرفت تحصیلی دفترچه راهنمای آزمون
 ( از پايه چهارم دبستان تا نهم دبیرستان( N.S.Eهای بدون استرس ) )آزمون 
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 محتواي مطالب درسي  نام درس  تاريخ آزمون 
تعداد  
 سؤاالت 

 گويي  زمان پاسخ 
 به سؤاالت )دقيقه( 

 انفرادي  مشورتي  انفرادي  مشورتي 

ر 
صف

ی( 
ص

خی
ش

)ت
 

13/8/1401 

 10 ⎯   1400ـ  1401م دبستان در سال تحصیلی ششفارسی پایه   یکلیه مطالب کتاب درس فارسی 
 15 ⎯   1400ـ  1401م دبستان در سال تحصیلی ششتجربی پایه علوم یکلیه مطالب کتاب درس تجربی  علوم  60 ⎯

 15 ⎯   1400ـ  1401م دبستان در سال تحصیلی ششریاضی پایه   یکلیه مطالب کتاب درس ریاضی 

1 
4/9/1401 

 و  

11/9/1401 

 10 ⎯ 3و   2و  1دروس  های آسمان پیام 

50 110 

 15 10 3و   2و  1دروس  فارسی 
 10 ⎯ 4و  3و   2و  1دروس  مطالعات اجتماعی  

 5 ⎯   2و  1دروس  عربی 
 5 ⎯   2و  1دروس  زبان انگلیسی 

 15 10 2و   1 هایفصل تجربی علوم 
 15 10   2و   1 هایفصل ریاضی 

 20 ⎯ هوش عمومی ، ( فضایی) تصویری هوش ،ریاضی  ـهوش منطقی  ، هوش کالمی هوش و استعداد تحلیلی 

2 
2/10/1401 

 و

9/10/1401 

 10 ⎯ 5و  4دروس  های آسمان پیام 

50 110 

 15 10 6و  5و  4دروس  فارسی 
 10 ⎯ 8و  7و  6و  5دروس  مطالعات اجتماعی  

 5 ⎯ 4و  3دروس  عربی 
 5 ⎯ 4و  3دروس  زبان انگلیسی 

 15 10 4و  3های  فصل تجربی علوم 
 15 10 4و  3های  فصل ریاضی 

 20 ⎯ هوش عمومی ، ( فضایی) تصویری هوش ،ریاضی  ـهوش منطقی  ، هوش کالمی هوش و استعداد تحلیلی 

3 
7/11/1401 

 و  

14/11/1401 

 10 ⎯ 7و  6دروس  های آسمان پیام 

50 110 

 15 10 9و  8و  7دروس  فارسی 
 10 ⎯ 12و   11و   10و  9دروس  مطالعات اجتماعی  

 5 ⎯ 6و  5دروس  عربی 
 5 ⎯ 4الی   1و مرور دروس  5درس  زبان انگلیسی 

 15 10 7و  6و  5های  فصل تجربی علوم 
 15 10 6و  5های  فصل ریاضی 

 20 ⎯ هوش عمومی ، ( فضایی) تصویری هوش ،ریاضی  ـهوش منطقی  ، هوش کالمی هوش و استعداد تحلیلی 

4 
5/12/1401 

 و  

12/12/1401 

 10 ⎯ 10و  9و  8دروس  های آسمان پیام 

50 110 

 15 10 12و   11و  10دروس  فارسی 
 10 ⎯ 16و   15و   14و  13دروس  مطالعات اجتماعی  

 5 ⎯ 8و  7دروس  عربی 
 5 ⎯ 6درس  زبان انگلیسی 

 15 10 10و  9و   8های فصل تجربی علوم 
 15 10 7فصل  ریاضی 

 20 ⎯ هوش عمومی ، ( فضایی) تصویری هوش ،ریاضی  ـهوش منطقی  ، هوش کالمی هوش و استعداد تحلیلی 

5 
18/1/1402 

 و  

25/1/1402 

 10 ⎯ 13و  12و  11دروس  های آسمان پیام 

50 110 

 15 10   15و   14و  13دروس  فارسی 
 10 ⎯ 20و   19و  18و  17دروس  مطالعات اجتماعی  

 5 ⎯ 9درس  عربی 
 5 ⎯ 7درس  زبان انگلیسی 

 15 10 13و  12و  11های فصل تجربی علوم 
 15 10 8فصل  ریاضی 

 20 ⎯ هوش عمومی ، ( فضایی) تصویری هوش ،ریاضی  ـهوش منطقی  ، هوش کالمی هوش و استعداد تحلیلی 

6 
15/2/1402 

 و

22/2/1402 

 10 ⎯ 15و  14دروس  های آسمان پیام 

50 110 

 15 10 17و  16دروس  فارسی 
 10 ⎯ 24و   23و   22  و 21دروس  مطالعات اجتماعی  

 5 ⎯ 10درس  عربی 
 5 ⎯ 7الی  1و مرور دروس  8درس  زبان انگلیسی 

 15 10 15و   14 هایفصل تجربی علوم 
 15 10 9فصل  ریاضی 

 20 ⎯ هوش عمومی ، ( فضایی) تصویری هوش ،ریاضی  ـهوش منطقی  ، هوش کالمی هوش و استعداد تحلیلی 

 باشند.ترتیب مربوط به آزمون مشورتی و آزمون انفرادی می های مشخص شده در هر آزمون، به تاریخ  توضیح: 

 گويي به سؤاالت بندي دروس، تعداد سؤاالت و زمان پاسخجدول بودجه

 هفتم دبیرستان پاية 
 


