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  تربیت بدنی

  مباحث  ضریب  تعداد سؤال  عنوان درس  ردیف  
  عمومیدروس 

  کل کتاب  3  15  )2و ( )1زبان خارجی (  1  

  دروس شایستگی
  پایه

 کل کتاب  6  20  )2و ( )1ریاضی (  2

 کل کتاب  6  15  فیزیک  3

شایستگی 
  غیرفنی

  کل کتاب  3  10  الزامات محیط کار  4

  کل کتاب  3  10  کارگاه نوآوري و کارآفرینی  5

  کل کتاب  3  10  هاي نوینکاربرد فناوري  6
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  تربیت بدنی

  مباحث  ضریب  تعداد سؤال  عنوان درس  ردیف  

  دروس عمومی
  

  درس اول  3  10   )1زبان خارجی (  1
  درس اول  3  10  )3عربی (  2
  درس اول  3  10  )3تعلیمات دینی (  3
  و دوم درس اول  3  10  )3فارسی (  4

  دروس شایستگی
  پایه

1پودمان (فصل)   6  10   )1ریاضی (  5  

1پودمان (فصل)   6  10  فیزیک  6  

شناسیزیست  7   1پودمان (فصل)   6  10 

  شایستگی غیرفنی
  1(فصل) پودمان   3  5  الزامات محیط کار  8
  1پودمان (فصل)   3  5  اياخالق حرفه  9

  شایستگی فنی

  1پودمان (فصل)   12  10 دانش فنی پایه  10
هاي جسمانی حرکتیپرورش مهارت  11   1پودمان (فصل)   12  10 
هاي چابکی ذهنیتوسعه مهارت  12   1پودمان (فصل)   12  10 
  1پودمان (فصل)   12  10 دانش فنی تخصصی  13
سالمت و سبک زندگی با ورزشتوسعه   14   1پودمان (فصل)   12  10 
هاعملیات تکمیلی اصالحی ورزش  15   1پودمان (فصل)   12 10 
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  تربیت بدنی

  مباحث  ضریب  تعداد سؤال  سعنوان در  ردیف  

  دروس عمومی
  

  دومدرس   3  10  )1زبان خارجی (  1
  درس اول  3  10  )3عربی (  2
  دومدرس   3  10  )3تعلیمات دینی (  3
  سوم و چهارمدرس   3  10  )3فارسی (  4

  دروس 
  شایستگی
  پایه

3و  2پودمان (فصل)   6  10   )1ریاضی (  5  

3و  2پودمان (فصل)   6  10  فیزیک  6  

1پودمان (فصل)   6  10  شیمی  7  

شناسیزیست  8   3و  2پودمان (فصل)   6  10 

  شایستگی 
  غیرفنی

  3و  2پودمان (فصل)   3  5  الزامات محیط کار  9

   2پودمان (فصل)   3  5  اياخالق حرفه  10

  شایستگی فنی

  3و  2پودمان (فصل)   12  10 دانش فنی پایه  11

هاي جسمانی حرکتیپرورش مهارت  12   3و  2پودمان (فصل)   12  10 

هاي چابکی ذهنیتوسعه مهارت  13   3و  2پودمان (فصل)   12  10 

  2پودمان (فصل)   12  10 دانش فنی تخصصی  14
  2پودمان (فصل)   12  10 توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش  15
هاعملیات تکمیلی اصالحی ورزش  16   2پودمان (فصل)   12 10 

  

 www.Azmoon.Akhavanbook.comسایت برگزاري آزمون: 

  Akhavanpublication@رسانی آزمون: کانال اطالع

021 - 66493254تلفن واحد آزمون:   

http://www.Azmoon.Akhavanbook.com


 

  

  تربیت بدنی

  مباحث  ضریب  تعداد سؤال  عنوان درس  ردیف  

  دروس عمومی
  

  دروس اول و دوممرور   3  10  )1زبان خارجی (  1
  درس دوم  3  10  )3عربی (  2
  درس سوم  3  10  )3تعلیمات دینی (  3
  درس پنجم و ششم  3  10  )3فارسی (  4

  دروس
  شایستگی 

  پایه

5و  4پودمان (فصل)   6  10   )1ریاضی (  5  

5و  4پودمان (فصل)   6  10  فیزیک  6  

شناسیزیست  7   5و  4پودمان (فصل)   6  10 

  شایستگی 
  غیرفنی

  5و  4پودمان (فصل)   3  5  الزامات محیط کار  8

  2و  1پودمان (فصل)   3  5  اياخالق حرفه  9

  شایستگی فنی

  5و  4پودمان (فصل)   12  10 دانش فنی پایه  10

هاي جسمانی حرکتیپرورش مهارت  11   5و  4پودمان (فصل)   12  10 

هاي چابکی ذهنیتوسعه مهارت  12   5و  4پودمان (فصل)   12  10 

  2و  1پودمان (فصل)   12  10 دانش فنی تخصصی  13

  2و  1پودمان (فصل)   12  10 توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش  14

هاعملیات تکمیلی اصالحی ورزش  15   2و  1پودمان (فصل)   12 10 
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  تربیت بدنی

  مباحث  ضریب  تعداد سؤال  عنوان درس  ردیف  

  دروس عمومی
  

  مرور درس اول و دوم  3  10  )1زبان خارجی (  1
  مرور درس اول و دوم  3  10  )3عربی (  2
  درس چهارم  3  10  )3تعلیمات دینی (  3
  مرور درس اول تا ششم  3  10  )3فارسی (  4

  دروس
  شایستگی 

  پایه

  مرور کل کتاب  6  10   )1ریاضی (  5
  مرور کل کتاب  6  10  فیزیک  6
  3و  2پودمان   6  10  شیمی  7
شناسیزیست  8   مرور کل کتاب  6  10 

  شایستگی 
  غیرفنی

  مرور کل کتاب  3  5  الزامات محیط کار  9
  دوممرور فصل اول و   3  5  اياخالق حرفه  10

  شایستگی فنی

  مرور کل کتاب  12  10 دانش فنی پایه  11
هاي جسمانی حرکتیپرورش مهارت  12   مرور کل کتاب  12  10 
هاي چابکی ذهنیتوسعه مهارت  13   مرور کل کتاب  12  10 
  مرور پودمان اول و دوم  12  10 دانش فنی تخصصی  14
  پودمان اول و دوممرور   12  10 توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش  15
هاعملیات تکمیلی اصالحی ورزش  16   مرور پودمان اول و دوم  12 10 
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  یتربیت بدن
  مباحث  ضریب  تعداد سؤال  عنوان درس  ردیف  

  دروس عمومی
  

  درس اول  3  10  )2زبان خارجی (  1
  2و  1مرور درس   3  10  )3عربی (  2
  درس پنجم  3  10  )3تعلیمات دینی (  3
  هشتمو  هفتمدرس   3  10  )3فارسی (  4

  شایستگی دروس
2و  1پودمان (فصل)   6  10   )2( ریاضی  5  پایه  

  شایستگی 
  غیرفنی

  2و 1پودمان (فصل)   3  5  کارگاه نوآوري و کارآفرینی  6

  3پودمان (فصل)   3  5  اياخالق حرفه  7

  2و 1پودمان (فصل)   3  10  هاي نوینکاربرد فناوري  8

  شایستگی فنی

هاي حرکتی با توپتوسعه مهارت  9   2و 1پودمان (فصل)   12  10 

هاي رزمی هدفیتوسعه مهارت  10   2و 1پودمان (فصل)   12  10 

  3پودمان (فصل)   12  10 دانش فنی تخصصی  11

توسعه سالمت و سبک زندگی با   12
  3پودمان (فصل)   12  10 ورزش

هاعملیات تکمیلی اصالحی ورزش  13   3پودمان (فصل)   12  10 
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  تربیت بدنی

  مباحث  ضریب  تعداد سؤال  عنوان درس  ردیف  

  دروس عمومی
  

  دومدرس   3  10  )2زبان خارجی (  1
  درس سوم  3  10  )3عربی (  2
  درس ششم  3  10  )3تعلیمات دینی (  3
  نهم و دهمدرس   3  10  )3فارسی (  4

  دروس شایستگی
3پودمان (فصل)   6  10  )2( ریاضی  5  پایه  

  شایستگی
  غیرفنی

  3پودمان (فصل)   3  5  کارگاه نوآوري و کارآفرینی  6

  4پودمان (فصل)   3  5  اياخالق حرفه  7

  3پودمان (فصل)   3  10  هاي نوینکاربرد فناوري  8

  شایستگی فنی

هاي حرکتی با توپتوسعه مهارت  9   3پودمان (فصل)   12  10 

هاي رزمی هدفیتوسعه مهارت  10   3پودمان (فصل)   12  10 

  4پودمان (فصل)   12  10 دانش فنی تخصصی  11

سالمت و سبک زندگی با توسعه   12
  4پودمان (فصل)   12  10 ورزش

هاعملیات تکمیلی اصالحی ورزش  13   4پودمان (فصل)   12  10 
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  تربیت بدنی

  مباحث  ضریب  تعداد سؤال  عنوان درس  ردیف  

  دروس عمومی
  

  دومدرس   3  10  )2زبان خارجی (  1
  درس سوم  3  10  )3عربی (  2
  درس هفتم و هشتم  3  10  )3تعلیمات دینی (  3

  درس یازدهم و دوازدهم  3  10  )3فارسی (  4

  دروس شایستگی
5و  4پودمان (فصل)   6  10  )2( ریاضی  5  پایه  

  شایستگی
  غیرفنی

  5و  4پودمان (فصل)   3  5  کارگاه نوآوري و کارآفرینی  6

  5پودمان (فصل)   3  5  اياخالق حرفه  7

  5و  4پودمان (فصل)   3  10 هاي نوینکاربرد فناوري  8

  شایستگی فنی

هاي حرکتی با توپمهارتتوسعه   9   5و  4پودمان (فصل)   12  10 

هاي رزمی هدفیتوسعه مهارت  10   5و  4پودمان (فصل)   12  10 

  5پودمان (فصل)   12  10 دانش فنی تخصصی  11

توسعه سالمت و سبک زندگی با   12
  5پودمان (فصل)   12  10 ورزش

هاعملیات تکمیلی اصالحی ورزش  13   5پودمان (فصل)   12  10 
  

 www.Azmoon.Akhavanbook.comسایت برگزاري آزمون: 

  Akhavanpublication@رسانی آزمون: کانال اطالع

021 - 66493254تلفن واحد آزمون:   

http://www.Azmoon.Akhavanbook.com


 

 سال دوازدهم 5و  4و  3بندي پودمان جامع کلیه دروس دهم و یازدهم + جمع: 9آزمون شماره 

 1401اردیبهشت ماه  16تاریخ آزمون: 

  تربیت بدنی

  مباحث  ضریب  سؤالتعداد   عنوان درس  ردیف  

  دروس عمومی
  

 کل کتاب  3  10  )1زبان خارجی (  1
3مرور فصل   3  10  )3عربی (  2  
10و  9درس   3  10  )3تعلیمات دینی (  3  
14و  13درس   3  10  )3فارسی (  4  

  دروس 
  شایستگی
  پایه

 کل کتاب  6  10  )2و ( )1ریاضی (  5
 کل کتاب  6  5  فیزیک  6
 کل کتاب  6  5  شیمی  7
 کل کتاب  6  5 شناسیزیست  8

  شایستگی 
  غیرفنی

 کل کتاب  3  5  الزامات محیط کار  9
 کل کتاب  3  5  کارگاه نوآوري و  کارآفرینی  10

 کل کتاب  3  5  هاي نوینکاربرد فناوري  11

 کل کتاب  3  5  اياخالق حرفه  12

  شایستگی فنی

  کل کتاب  12  5  دانش فنی پایه  13
  کل کتاب  12  5  حرکتی هاي جسمانیپرورش مهارت  14
  کل کتاب  12  5  هاي چابکی ذهنیتوسعه مهارت  15
هاي حرکتی با توپتوسعه مهارت  16   کل کتاب  12  5 
هاي رزمی هدفیتوسعه مهارت  17   کل کتاب  12  5 
  5و  4و  3پودمان   12  10 دانش فنی تخصصی  18
  5 و 4و  3پودمان   12  10 توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش  19
هاعملیات تکمیلی اصالحی ورزش  20   5و  4و  3پودمان   12 10 
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 )1400سازي شده با کنکور سراسري (شبیهجامع : 10آزمون شماره 

 1401ماه  تیرتاریخ آزمون: 

  تربیت بدنی

  مباحث  ضریب  تعداد سؤال  عنوان درس  ردیف  

  دروس عمومی
   

 کل کتاب  3  10  )2و ( )1زبان خارجی (  1
 کل کتاب  3  10  )3عربی (  2
 کل کتاب  3  10  )3تعلیمات دینی (  3
 کل کتاب  3  10  )3فارسی (  4

  دروس 
  شایستگی
  پایه

کتابکل   6  12  )2و ( )1ریاضی (  5  
 کل کتاب  6  12  فیزیک  6
 کل کتاب  6  11  شیمی  7
 کل کتاب  6  5 شناسیزیست  8

  شایستگی 
  غیرفنی

 کل کتاب  3  5  الزامات محیط کار  9
 کل کتاب  3  5  کارگاه نوآوري و  کارآفرینی  10
 کل کتاب  3  5  هاي نوینکاربرد فناوري  11

 کل کتاب  3  5  اياخالق حرفه  12

  شایستگی فنی

  کل کتاب  12  6  دانش فنی پایه  13
  کل کتاب  12  8  هاي جسمانی حرکتیپرورش مهارت  14
  کل کتاب  12  6  هاي چابکی ذهنیتوسعه مهارت  15
هاي حرکتی با توپتوسعه مهارت  16   کل کتاب  12  10 
هاي رزمی هدفیتوسعه مهارت  17   کل کتاب  12  9 
 کل کتاب  12  9 دانش فنی تخصصی  18
سالمت و سبک زندگی با ورزشتوسعه   19  کل کتاب  12  8 
هاعملیات تکمیلی اصالحی ورزش  20  کل کتاب  12 9 
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 )1400سازي شده با کنکور سراسري جامع (شبیه: 11آزمون شماره 

 1401تاریخ آزمون: تیرماه ماه 

  تربیت بدنی

  مباحث  ضریب  تعداد سؤال  عنوان درس  ردیف  

  دروس عمومی
   

 کل کتاب  3  10  )2و ( )1زبان خارجی (  1
 کل کتاب  3  10  )3عربی (  2
 کل کتاب  3  10  )3تعلیمات دینی (  3
 کل کتاب  3  10  )3فارسی (  4

  دروس 
  شایستگی
  پایه

کتابکل   6  12  )2و ( )1ریاضی (  5  
 کل کتاب  6  12  فیزیک  6
 کل کتاب  6  11  شیمی  7
 کل کتاب  6  5 شناسیزیست  8

  شایستگی 
  غیرفنی

 کل کتاب  3  5  الزامات محیط کار  9
 کل کتاب  3  5  کارگاه نوآوري و  کارآفرینی  10
 کل کتاب  3  5  هاي نوینکاربرد فناوري  11

 کل کتاب  3  5  اياخالق حرفه  12

  شایستگی فنی

  کل کتاب  12  6  دانش فنی پایه  13
  کل کتاب  12  8  هاي جسمانی حرکتیپرورش مهارت  14
  کل کتاب  12  6  هاي چابکی ذهنیتوسعه مهارت  15
هاي حرکتی با توپتوسعه مهارت  16   کل کتاب  12  10 
هاي رزمی هدفیتوسعه مهارت  17   کل کتاب  12  9 
 کل کتاب  12  9 دانش فنی تخصصی  18
سالمت و سبک زندگی با ورزشتوسعه   19  کل کتاب  12  8 
هاعملیات تکمیلی اصالحی ورزش  20  کل کتاب  12 9 
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 )1400سازي شده با کنکور سراسري جامع (شبیه: 12آزمون شماره 

 1401تاریخ آزمون: مردادماه 

  تربیت بدنی

  مباحث  ضریب  تعداد سؤال  عنوان درس  ردیف  

  عمومیدروس 
   

 کل کتاب  3  10  )2و ( )1زبان خارجی (  1
 کل کتاب  3  10  )3عربی (  2
 کل کتاب  3  10  )3تعلیمات دینی (  3
 کل کتاب  3  10  )3فارسی (  4

  دروس 
  شایستگی
  پایه

 کل کتاب  6  12  )2و ( )1ریاضی (  5
 کل کتاب  6  12  فیزیک  6
 کل کتاب  6  11  شیمی  7
 کل کتاب  6  5 شناسیزیست  8

  شایستگی 
  غیرفنی

 کل کتاب  3  5  الزامات محیط کار  9
 کل کتاب  3  5  کارگاه نوآوري و  کارآفرینی  10
 کل کتاب  3  5  هاي نوینکاربرد فناوري  11

 کل کتاب  3  5  اياخالق حرفه  12

  شایستگی فنی
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