
 

 1400-1399 ایه هشتم ) آزمون علوم پایه (پ  بودجه بندی آزمون های تیزالین 

 سوال هدفمند و نکته دار 80هر مرحله 

 بود.متنوع  خواهد سوال   40استعداد تحلیلی به جز آزمون تعیین سطح در بقیه مراحل شامل 

 مرحله و تاریخ آزمون

 علوم تجربی

 زبان فارسی سوال( 15)

 (سوال 10) 

 ریاضی

 سوال( 15) 
 تفکیکی متوالی

آزمون تعیین 

 سطح

24-26/7/1399 

 علوم پایه هفتم

 سوال( 20) 

 

- 
در این مرحله سوال 

 فارسی نداریم

 ریاضی پایه هفتم

 سوال( 20) 

 یک مرحله
 1پیشروی شماره 

 نیم سال اول

 

8-10/8/1399 

 سوال( 4صل یک ) ف

 سوال( 6فصل دو ) 
 23فصل سه تا صفحه 

 سوال  ( 5) 

 

 شیمی 
 سوال( 5فصل یک ) 

 سوال( 5فصل نه ) : فیزیک 

 5فصل چهار  )  :زیست و زمین 

 سوال(

 سوال( 3درس یک ) 
 سوال( 4درس دو ) 

 34درس سه تا صفحه 

 سوال( 3) 

 سوال( 8فصل یک )
 22فصل دو تا صفحه 

 سوال( 7) 

 دو مرحله
 2پیشروی شماره 

 نیم سال اول

20-22/9/1399 

 سوال( 1فصل دو ) 

 سوال( 2فصل سه  )
 سوال ( 3فصل چهار )

 سوال( 3فصل پنج )

 سوال( 3فصل شش ) 
 57فصل هفت تا صفحه 

 سوال( 3) 

 

 شیمی 
 سوال( 3سوال( فصل دو )  2فصل یک ) 

 فیزیک 

 سوال(3سوال( فصل ده ) 2فصل نه ) 

 زیست و زمین 

 1سوال( فصل پنج) 2فصل چهار  ) 

 سوال(
 سوال( 2) 51فصل شش تا صفحه 

 

 

 سوال( 1درس سه ) 

 سوال( 2درس چهار ) 

 سوال( 4درس پنج )
 (3درس شش ) 

 سوال( 3فصل دو ) 

 سوال( 6فصل سه ) 

 50فصل چهار تا صفحه 
 سوال( 6) 

 سهمرحله 

جمع بندی 

 نیم سال اول
4-6/11/1399 

 سوال( 1فصل یک ) 
 سوال( 2فصل دو ) 

 سوال( 2فصل سه  )

 سوال ( 2فصل چهار  ) 

 سوال( 2فصل پنج ) 
 سوال( 2فصل شش) 

 سوال( 2فصل هفت) 

 سوال( 2فصل هشت ) 

 شیمی 

 سوال( 2فصل یک ) 
 سوال( 3فصل دو ) 

 فیزیک 

 سوال( 3فصل نه ) 

 سوال( 2فصل ده )

 زیست و زمین 

 1فصل پنج)سوال(   2فصل چهار  ) 
 سوال( 2سوال( فصل شش  ) 

 

 سوال( 1درس یک ) 

 سوال( 1درس دو ) 

 سوال( 1درس سه ) 
 سوال( 1درس چهار ) 

 سوال( 1درس پنج )

 سوال( 1درس شش ) 

 (2درس هفت )
 (2درس هشت )

 

 

 

 سوال( 2فصل اول ) 

 سوال( 2فصل دوم ) 

 سوال( 3فصل سوم ) 

 سوال( 4فصل چهار ) 
 61فصل پنج تا صفحه 

 سوال( 4) 



 

 

 

زنجیر را باور نکن(( )) پرواز کن تا آرزو                        

 یا حق!

 چهار مرحله

 1پیشروی شماره 
 نیم سال دوم

 

14-16/12/1399 

 سوال( 5فصل نه ) 
 سوال( 5فصل ده )

 سوال( 5فصل یازده ) 

 شیمی 

 سوال( 2فصل دو ) 

 سوال( 3)  26فصل سه تا صفحه 

 فیزیک 
 3سوال(  فصل چهارده )  2فصل ده )

 سوال(

 زیست و زمین 

 2سوال(  فصل هفت )  1فصل شش  ) 

 سوال( 2سوال( فصل هشت ) 

 سوال( 3درس نه )
 سوال( 3درس ده )

 سوال( 4درس یازده ) 

 

 سوال( 2فصل چهار ) 
 سوال(6فصل پنج ) 

 سوال( 7فصل شش )

 پنجمرحله 

 2پیشروی شماره 

 نیم سال دوم

 

26-28/1/1400 

 سوال( 2صل نه)ف

 سوال( 4فصل ده)

 سوال( 4فصل یازده )

 سوال( 5فصل دوازده) 

 شیمی 

 سوال( 5سه )  فصل

 فیزیک 
سوال(  فصل پانزده  2فصل چهارده ) 

 سوال(  3)  138تا صفحه 

 زیست و زمین 

 سوال( 1فصل هشت ) 

 سوال( 2فصل یازده )  
 سوال( 2)  106فصل دوازده تا صفحه 

 سوال( 1درس دوازده )

 سوال( 3درس سیزده )

 سوال( 3درس چهارده )

 سوال( 3درس پانزده )

 سوال( 3فصل پنج)

 سوال( 3فصل شش) 

 سوال( 4فصل هفت  ) 

 سوال( 5فصل هشت)

 مرحله شش
9-11/2/1400  

 /  سوال( 2فصل نه ) 

 /  سوال( 2فصل ده ) 

 /  سوال( 1فصل یازده ) 
 /   سوال( 2فصل داوزده )  

 سوال( 3فصل سیزده ) 

 سوال( 3فصل چهارده )  

 سوال( 1فصل پانزده )  
 

- 

 

 سوال( 1درس نه و ده )

 سوال( 1یازده )درس 

 سوال( 1درس دوازده )
 سوال( 1درس سیزده )

 سوال( 1درس چهارده )

 سوال( 1درس پانزده )

 سوال( 2درس شانزده )
 درس هفده و نیایش  

 سوال(3)

 سوال( 3فصل شش ) 
 سوال( 3فصل هفت ) 

 سوال( 4فصل هشت ) 

 سوال( 5فصل نه ) 

 


