
 

 

 
 

 

 چراغ40 مسابقه علمیمنابع 

 97-98سال تحصیلی 
 
 

 

 چهارمپایه 

 منابع تکمیلی (کتاب درسی پایه چهارم) منابع پایه رشته

 -----  3و  2، 1فصل  ریاضی

 ربایرو، نور و آهنن  7تا  1فصل  علوم

 
 

 پنجمپایه 

 منابع تکمیلی (پنجمکتاب درسی پایه ) منابع پایه رشته

 -----  3و  2، 1فصل  ریاضی

 های سادهنرژی و تبدیالت آن، نور، ماشینا  6تا  1فصل  علوم

 

 

 ششمپایه 

 منابع تکمیلی (کتاب درسی پایه ششم) منابع پایه رشته

 سبت، تناسب و درصدن  4و  3، 2، 1فصل  ریاضی

 حواس پنجگانه و حرکت بدن نرژی و تبدیالت آن، نور،ا  7تا  1فصل  علوم
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 هفتمپایه 

 منابع تکمیلی (پایه هفتم درسی کتاب) منابع پایه رشته

 ، سطح و حجموانت 5و  4  ،3، 2، 1فصل  ریاضی

 یرون  8و  2فصل  فیزیک

 کاربرد مواد در کاغذ سازی 4و  3فصل  شیمی

 ----- زیست

آشنایی با ساختمان و کارکرد آشنایی با میکروسکوپ، 

هریک از اعضا، آشنایی با محیط زیست، زنجیره غذایی، 

 های پیشگیریها و راهآشنایی با بیماری

 5و  1فصل  کامپیوتر
)اصل جمع، اصل ضرب، اصل شمول و عدم رکیبیات ت

 شمول(

 

 
 

 هشتمپایه 

 منابع تکمیلی (هشتمپایه  درسی کتاب) منابع پایه رشته

  5و  4  ،3، 2، 1فصل  ریاضی
، وان و جذر، تشابه، ترکیبیات )اصل جمع و اصل ضرب(ت

 فیثاغورس

 گیری، الکتریسیته، انرژیندازها  9فصل  فیزیک

 ----- 3و  2، 1فصل  شیمی

 5و  4فصل  زیست
، و وظایف آن اد در بدنگردش موی دستگاه اجزا

 آشنایی با دستگاه تنفس

 2فصل  کامپیوتر
)اصل جمع، اصل ضرب، اصل شمول و رکیبیات تتوان، 

 عدم شمول(

 



 

 
3 

 

 نهمپایه 

 منابع تکمیلی (نهمپایه  درسی کتاب) منابع پایه رشته

  5و  4  ،3، 2، 1فصل  ریاضی
)اصل جمع، اصل ضرب، اصل شمول و عدم رکیبیات ت

 شمول(

 غناطیسملکتریسیته، ا  5و  4فصل  فیزیک

 هاها و محلولمخلوط 3و  2، 1فصل  شیمی

 ----- زیست
تنظیم عصبی، حس و حرکت، تنظیم هورمونی، 

 فناوریتولیدمثل در جانداران، زیست

 ----- کامپیوتر
)اصل جمع، اصل ضرب، اصل شمول و عدم رکیبیات ت

 شمول(

 
 

 دهمپایه 

 منابع تکمیلی (دهمپایه  درسی کتاب) منابع پایه رشته

 -----  5و  4  ،3، 2، 1فصل  ریاضی

 ای، حرکت دایرهیک بعدی رکتح 3و  2، 1فصل  فیزیک

 ----- 73تا پایان صفحه  1فصل  شیمی

 درسی پایه یازدهمتاب ک 7پایان فصل  تا 1فصل  زیست

  ترکیبیات ----- کامپیوتر

 

 

 یازدهمپایه 

 منابع تکمیلی (ازدهمیپایه  درسی کتاب) منابع پایه رشته

 -----  4و  3، 2، 1فصل  ریاضی

 کار و انرژی رمودینامیک،ت  2و  1فصل  فیزیک

 ----- تا ابتدای جاری شدن انرژی گرمایی 1فصل  شیمی

 درسی پایه دهمکتاب  5ایان فصل پتا  1فصل  زیست

 ترکیبیات ----- کامپیوتر

 


