پایه اول | پیشــرفت

شماره آزمون

نام درس

97/7/17
(سهشنبه)

از آموختههای پیشدبستانی

شماره آزمون

97/8/14
(دوشنبه)
97/10/25
(سهشنبه)
97/12/14
(سهشنبه)
98/2/24
(سهشنبه)

فارسی

ریاضی

علوم تجربی

فصل  1تا پایان فصل 3

فارسی

نگارش

نگارهها تا پایان درس2

نگارهها تا پایان درس2

تم  1تا پایان تم 6

صفحه 1تا صفحه33

صفحه 1تا صفحه36

صفحه  1تا صفحه 42

صفحه  10تا صفحه 25

نگارهها تا پایان درس9

نگارهها تا پایان درس9

تم  1تا پایان تم 12

فصل  1تا پایان فصل 6

صفحه 1تا صفحه56

صفحه 1تا صفحه74

صفحه  1تا صفحه 84

صفحه  10تا صفحه 49

نگارهها تا پایان درس16

نگارهها تا پایان درس16

تم  1تا پایان تم 19

فصل  1تا پایان فصل 10

صفحه 1تا صفحه83

صفحه 1تا صفحه105

صفحه  1تا صفحه 133

صفحه  10تا صفحه 69

نگارهها تا پایان درس + 22نیایش

نگارهها تا پایان درس + 22تمرینهای دورهای

تم  1تا پایان تم 25

فصل  1تا پایان فصل 14

صفحه 1تا صفحه115

صفحه 1تا صفحه137

صفحه  1تا صفحه 175

صفحه  10تا صفحه 103

پایه دوم | پیشــرفت

شمارهآزمون

هدیههای آسمان

فارسی

97/7/17
(سهشنبه)

نگارش

علوم تجربی

ریاضی

آزمون تشخیصی (جامع کل کتاب اول )

97/8/14
(دوشنبه)

درس  1تا پایان درس 4

ستایش تا پایان درس 2

درس های  1و 2

درسهای  1و 2

فصل 1

97/10/25
(سهشنبه)

درس  1تا پایان درس 11

ستایش تا پایان درس 8

درس  1تا پایان درس 8

درس  1تا پایان درس 7

فصل  1تا پایان فصل 4

97/12/14
(سهشنبه)

درس  12تا پایان درس 16

درس  9تا پایان درس 13

درس  9تا پایان درس 13

درس  8تا پایان درس 11

فصلهای  5و 6

98/2/24
(سهشنبه)

آزمون جامع (کل کتاب)

پایه سوم | پیشرفت

شمارهآزمون

هدیههای آسمان

فارسی

97/7/17
(سهشنبه)

مطالعاتاجتماعی

نگارش

علوم تجربی

ریاضی

آزمون تشخیصی (جامع کل کتاب دوم )

97/8/14
(دوشنبه)

درس  1تا پایان درس 4

ستایش تا پایان درس 2

درسهای  1و 2

درس  1تا پایان درس 4

درسهای  1و 2

فصل 1

97/10/25
(سهشنبه)

درس  1تا پایان درس 10

ستایش تا پایان درس 8

درس  1تا پایان درس 8

درس  1تا پایان درس 11

درس  1تا پایان درس 7

فصل  1تا فصل 4
(ابتدای تقسیم)

97/12/14
(سهشنبه)

درس  11تا پایان درس 14

درس  9تا پایان درس 11

درس  9تا پایان درس 11

درس  12تا پایان درس 16

درس  8تا پایان درس 10

فصل ( 4از ابتدای تقسیم)
تا فصل 6
(ابتدای جمع در جدول ارزش
مکانی)

98/2/24
(سهشنبه)

آزمون جامع (کل کتاب)

پایه چهارم | پیشــرفت

شمارهآزمون

هدیههای آسمان

فارسی

97/7/17
(سهشنبه)

مطالعاتاجتماعی

نگارش

علوم تجربی

ریاضی

آزمون تشخیصی (جامع کل کتاب سوم)

97/8/2
(چهارشنبه)

درس  1تا پایان درس 3

ستایش تا پایان درس 2

درسهای  1و 2

درس  1تا پایان درس 3

درسهای  1و 2

فصل 1

97/8/30
(چهارشنبه)

درس  4تا پایان درس 6

درس  3تا پایان درس 5

درس  3تا پایان درس 5

درس  4تا پایان درس 6

درسهای  3و 4

فصل 2

97/9/27
(سهشنبه)

درس  1تا پایان درس 7

ستایش تا پایان درس 7

درس  1تا پایان درس 7

درس  1تا پایان درس 7

درس  1تا پایان درس 6

فصل  1تا فصل 3
(ابتدای تقسیم و بخشپذیری)

97/11/16
(سهشنبه)

درس  8تا پایان درس 11

درس  8تا پایان درس 10

درس  8تا پایان درس 10

درس  8تا پایان درس 11

درسهای  7و 8

فصل 3
(از ابتدای تقسیم و بخشپذیری)
تا پایان فصل 4

97/12/14
(سهشنبه)

درس  12تا پایان درس 14

درسهای  11و 12

درسهای  11و 12

درس  12تا پایان درس 15

درس 9

فصل ( 5تا ابتدای جمع و تفریق
اعشاری)

98/1/21
(چهارشنبه)

درس  1تا پایان درس 18

ستایش تا پایان درس 13

درس  1تا پایان درس 13

درس  1تا پایان درس 18

درس  1تا پایان درس 10

فصل  1تا فصل 6
(ابتدای مساحت متوازیاالضالع
و مثلث)

98/2/24
(سهشنبه)

آزمون جامع (کل کتاب)

پایه پنجم | پیشرفت

شمارهآزمون

هدیههای آسمان

فارسی

97/7/17
(سهشنبه)

مطالعاتاجتماعی

نگارش

علوم تجربی

ریاضی

آزمون تشخیصی (جامع کل کتاب چهارم)

97/8/2
(چهارشنبه)

درسهای  1و 2

ستایش تا پایان درس 2

درسهای  1و 2

درس  1تا پایان درس 3

درسهای  1و 2

فصل 1

97/8/30
(چهارشنبه)

درسهای  3و 4

درس  3تا پایان درس 5

درس  3تا پایان درس 5

درس  4تا پایان درس 6

درسهای  3و 4

فصل 2

97/9/27
(سهشنبه)

درس  1تا پایان درس 7

ستایش تا پایان درس 7

درس  1تا پایان درس 7

درس  1تا پایان درس 7

درس  1تا پایان درس 5

فصل  1تا فصل 3
(ابتدای تناسب)

97/11/16
(سهشنبه)

درس  8تا پایان درس 10

درسهای  8و 9

درسهای  8و 9

درس  8تا پایان درس 11

درسهای  6و 7

فصل ( 3از ابتدای تناسب)
تا پایان فصل 4

97/12/14
(سهشنبه)

درس  11تا پایان درس 13

درسهای  10و 11

درسهای  10و 11

درس  12تا پایان درس 15

درسهای  8و 9

فصل ( 5تا ابتدای ضرب عددهای
اعشاری)

98/1/21
(چهارشنبه)

درس  1تا پایان درس 15

ستایش تا پایان درس 14

درس  1تا پایان درس 14

درس  1تا پایان درس 18

درس  1تا پایان درس 10

فصل  1تا فصل 6
(ابتدای حجم)

98/2/24
(سهشنبه)

آزمون جامع (کل کتاب)

پایه ششــم | پیشرفت

شمارهآزمون

هدیههای آسمان

فارسی

97/7/17
(سهشنبه)

مطالعاتاجتماعی

نگارش

علوم تجربی

ریاضی

آزمون تشخیصی (جامع کل کتاب پنجم)

97/8/2
(چهارشنبه)

درسهای  1و 2

ستایش تا پایان درس 2

درسهای  1و 2

درس  1تا پایان درس 3

درسهای  1و 2

فصل 1

97/8/30
(چهارشنبه)

درسهای  3و 4

درسهای  3و 4

درسهای  3و 4

درس  4تا پایان درس 6

درسهای  3و 4

فصل 2

97/9/27
(سهشنبه)

درس  1تا پایان درس 6

ستایش تا پایان درس 6

درس  1تا پایان درس 6

درس  1تا پایان درس 9

درس 1
تا پایان درس 5

فصل  1تا پایان فصل 3

97/11/16
(سهشنبه)

درس  7تا پایان درس 10

درس  7تا پایان درس 10

درس  7تا پایان درس 10

درس  10تا پایان درس 12

درسهای  6و 7

فصل 4

97/12/14
(سهشنبه)

درس  11تا پایان درس 13

درسهای  11و 12

درسهای  11و 12

درس  13تا پایان درس 17

درسهای  8و 9

فصل 5

98/1/21
(چهارشنبه)

درس  1تا پایان درس 15

ستایش تا پایان درس 15

درس  1تا پایان درس 15

درس  1تا پایان درس 21

درس  1تا پایان درس 11

فصل  1تا پایان فصل 6

98/2/24
(سهشنبه)

آزمون جامع (کل کتاب)

پایه هفتم | پیشرفت
شمارهآزمون

آموزش قرآن

97/7/17
(سهشنبه)

پیامهای آسمان

فارسی

نگارش

عربی

مطالعات اجتماعی

ا نگلیسی

آزمون تشخیصی
(جامع کل کتاب ششم)

آزمون تشخیصی (جامع کل کتاب ششم)

آزمون تشخیصی
(جامع کل کتاب ششم)

97/8/2
(چهارشنبه)

درسهای  1و 2

درسهای  1و 2

ستایش
تا پایان درس 2

ستایش و درس 1

درس 1

درسهای  1و 2

97/8/30
(چهارشنبه)

درسهای  3و 4

درسهای  3و 4

درسهای  3و 4

درسهای  2و 3

درسهای  1و 2

درس 3
تا پایان درس 5

درس 2

97/9/27
(سهشنبه)

درس 1
تا پایان درس 5

درس 1
تا پایان درس 5

ستایش
تا پایان درس 6

ستایش تا پایان درس 4

درسهای  1و 2

درس 1

Welcome

97/11/16
(سهشنبه)

درسهای  6و 7

درس 6
تا پایان درس 8

درسهای  7و 8

درسهای  5و 6

درسهای  3و 4

درس 9
تا پایان درس 11

97/12/14
(سهشنبه)

درسهای  8و 9

درس  9تا پایان درس
11

درسهای  9و 10

درسهای  7و ( 8تا
ابتدای درستنویسی)

درس 5
تا پایان درس 7

درس 12
تا پایان درس 17

درسهای  4و 5

98/1/21
(چهارشنبه)

درس 1
تا پایان درس 10

درس 1
تا پایان درس 12

ستایش
تا پایان درس 12

ستایش تا پایان درس 8

درس 1
تا پایان درس 9

درس 1

Welcome

98/2/24
(سهشنبه)

آزمون جامع (کل کتاب)

علوم تجربی

ریاضی

Welcome

فصلهای  1و 2

فصل 1

فصلهای  3و 4

فصلهای  1و 2

تا پایان درس 8

تا پایان درس 3

فصل 1
تا پایان فصل 5

فصل  1تا فصل 4
(ابتدای شکلهای
مساوی (همنهشت))

درس 4

فصلهای  6و 7

فصلهای  4و 5

فصلهای  8و 9

فصلهای  6و 7

فصل 1
تا پایان فصل 11

فصل 1
تا پایان فصل 8

تا پایان درس 19

تا پایان درس 1

تا پایان درس 7

پایه هشــتم | پیشرفت
شمارهآزمون

آموزش قرآن

پیامهای آسمان

فارسی

97/7/17
(سهشنبه)

عربی

نگارش

مطالعاتاجتماعی

انگلیسی

علوم تجربی

ریاضی

آزمون تشخیصی (جامع کل کتاب هفتم)

97/8/2
(چهارشنبه)

درسهای  1و 2

درسهای  1و 2

ستایش و درس 1

ستایش و درس 1

درس 1

درس 1
تا پایان درس 3

درس 1

فصلهای  1و 2

فصل 1

97/8/30
(چهارشنبه)

درسهای  3و 4

درسهای  3و 4

درس 2
تا پایان درس 4

درسهای  2و 3

درسهای  2و 3

درس 4
تا پایان درس 6

درس 2

فصلهای  3و 4

فصلهای  2و 3
(تا ابتدای زاویههای
داخلی)

97/9/27
(سهشنبه)

درس 1
تا پایان درس 5

درس 1
تا پایان درس 6

ستایش
تا پایان درس 6

ستایش تا پایان درس 4

درس 1
تا پایان درس 4

درس 1
تا پایان درس 9

درس 1
تا پایان درس 3

فصل 1
تا پایان فصل 5

فصل  1تا فصل 4
(ابتدای معادله)

97/11/16
(سهشنبه)

درسهای  6و 7

درسهای  7و 8

درسهای  7و 8

درسهای  5و 6

درسهای  5و 6

درس 10
تا پایان درس 13

درس + 4
Review 2

فصل 6
تا پایان فصل 8

فصلهای  4و 5

97/12/14
(سهشنبه)

درسهای  8و 9

درسهای  9و 10

درس 9
تا پایان درس 11

درسهای  7و ( 8تا
ابتدای درستنویسی)

درسهای  6و 7

درس 14
تا پایان درس 17

درس 5

فصل 9
تا پایان فصل 11

فصلهای  6و 7

98/1/21
(چهارشنبه)

درس 1
تا پایان درس 10

درس 1
تا پایان درس 12

ستایش
تا پایان درس 13

ستایش تا پایان درس 8

درس 1
تا پایان درس 8

درس 1
تا پایان درس 19

درس 1
تا پایان درس 6

فصل 1
تا پایان درس 12

فصل 1
تا پایان فصل 8

98/2/24
(سهشنبه)

آزمون جامع (کل کتاب)

پایه نهم | پیشــرفت
شمارهآزمون

آموزش قرآن

پیامهای آسمان

فارسی

نگارش

97/7/17
(سهشنبه)

97/8/2
(چهارشنبه)

عربی

مطالعات
اجتماعی

ا نگلیسی

علوم تجربی

ریاضی

آزمون تشخیصی(جامع کل کتاب هشتم)
درسهای  1و 2

درسهای  1و 2

ستایش و درس 1

درس 3

درسهای  3و 4

درسهای  2و 3

ستایش و درس 1

97/8/30
(چهارشنبه)

درس 4

درس 5

درسهای  4و 5

درسهای  2و 3

درس 3

97/9/27
(سهشنبه)

درس 1
تا پایان درس 5

درس 1
تا پایان درس 6

ستایش
تا پایان درس 6

ستایش تا پایان درس 4

درس 1
تا پایان درس 4

درس 1
تا پایان درس 9

97/11/16
(سهشنبه)

درسهای  6و 7

درسهای  7و 8

درسهای  7و 8

درس 5

درس 10
تا پایان درس 13

درس 4

97/12/14
(سهشنبه)

درسهای  8و 9

درسهای  9و 10

درس 9
تا پایان درس 11

درس 5

درس 6

درس 14
تا پایان درس 17

درس 5

فصل  8تا پایان فصل
10

98/1/21
(چهارشنبه)

درس 1
تا پایان درس 10

درس 1
تا پایان درس 11

ستایش
تا پایان درس 13

درسهای  6و 7

درس 1
تا پایان درس 7

درس 1
تا پایان درس 19

درس 1
تا پایان درس 5

فصل 1
تا پایان فصل 12

فصل  1تا پایان فصل 6

درس 11

درس 12

درسهای  14و 15

درس 8

درس 8

درسهای  20و 21

درس 6

فصل 13

فصل 7

97/8/14

(دوشنبه)

98/2/17

(سهشنبه)
98/2/24

(سهشنبه)

درس 1

درسهای  1و 2

درس 1

فصل 1

فصل ( 1تا ابتدای مجموعهها و احتمال)

درس 2

درس 3
تا پایان درس 5

درس 2

فصلهای  2و 3

فصل ( 1از ابتدای مجموعهها و احتمال) تا
فصل ( 2ابتدای قدرمطلق و محاسبهء تقریبی)

درسهای  6و 7

درسهای  1و 2

فصل 4

فصل ( 2از ابتدای قدرمطلق و محاسبهء
تقریبی) تا فصل ( 3ابتدای همنهشتی مثلثها)

درس 1
تا پایان درس 3

فصل 1
تا پایان فصل 5

فصل  1تا پایان فصل 3

فصلهای  6و 7

فصل 4
فصل 5

آزمون جامع (کل کتاب)

پایه چهارم | تیزهوشان

شماره آزمون

97/07/06

شماره آزمون

رياضي سوم

رياضي چهارم

علوم تجربي سوم

علوم تجربي چهارم

فارسي سوم

فارسي چهارم

نگارش سوم

نگارش چهارم

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

کل کتاب
فصل  1تا پایان فصل 8

فصلهاي  1و  2و 3

کل کتاب
درس  1تا پایان درس 14

درس  1تا پایان درس 4

کل کتاب
درس  1تا پایان درس 17

ستایش و درس 1
تا پایان درس 5

کل کتاب
درس  1تا پایان درس 17

درس  1تا پایان درس 4

فارسی

هدیههای آسمان /
آموزش قرآن

علوم تجربي مطابق روند تدریس تفکیکی

فارسی

نگارش

97/7/20

درس :1دانهای که نمیخواست بروید!

ستایش و درس :1آفریدگار
زیبایي

درس :1آفریدگار زیبایي

فیزیک

شیمی

زیستشناسی و
زمینشناسی

علوم تجربي
مطابق
روند كتاب درسي

رياضي

فصل :1اعداد و الگوها
(تا ابتداي ماشین
ورودی-خروجی)

درس :1زنگ علوم

97/8/4

درس :1دانهای که نمیخواست
بروید! و درس :2کودکي بر آب

کوچ
ستایش تا پایان درسِ :2
پرستوها

درس :1آفریدگار زیبایي و
کوچ پرستوها
درسِ :2

درس :3انرژی ،نیاز هر روز
ما (تا ابتداي انرژی گرمایی)

درس :1زنگ علوم

درس :1زنگ علوم

97/8/18

درس :1دانهای که نمیخواست
بروید! تا پایان درس :3ما به مسجد
میرویم

ستایش تا پایان درس :3راز
نشانهها

درس :1آفریدگار زیبایي تا
پایان درس :3راز نشانهها

درس :3انرژی ،نیاز هر روز
ما (تا ابتداي انرژی گرمایی)

درس :1زنگ علوم و درس:2
مخلوطها در زندگی (تا ابتداي
چگونه میتوانید سریعتر چای
شیرین تهیه کنید؟)

درس :1زنگ علوم و درس:2
مخلوطها در زندگی

97/9/2

درس :1دانهای که نمیخواست
بروید! تا پایان درس :4یک نماز و
ده رکوع!

ستایش تا پایان درس:4
ارزش علم

درس :1آفریدگار زیبایي تا
پایان
درس :4ارزش علم

درس:3
انرژی ،نیاز هر روز ما

درس :1زنگ علوم
و درس :2مخلوطها
در زندگی (تا ابتداي
جداسازی مخلوط)

زمینشناسي:
درس :6سنگها
(تا ابتداي سنگهای آذرین)

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :3انرژی ،نیاز هر روز ما

فصل :1اعداد و الگوها

فصل :1اعداد و الگوها و
فصل :2کسر (تا ابتداي
ضرب عدد در کسر)

فصل :1اعداد و الگوها و
فصل :2کسر
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شماره آزمون

علوم تجربي مطابق روند تدریس تفکیکی

فارسی

هدیههای آسمان /

علوم تجربي
مطابق
روند كتاب درسي

فارسی

نگارش

فیزیک

شیمی

زیستشناسی و
زمینشناسی

97/9/16

درس :1دانهای که نمیخواست
بروید! تا پایان درس :5سخنی که
سهبار تکرار شد!

ستایش تا پایان درس:5
رهایي از قفس

درس :1آفریدگار زیبایي تا
پایان درس :5رهایي از قفس

درس :3انرژی ،نیاز هر
روز ما و درس :4انرژی
الکتریکی (تا ابتداي روشن
کردن یک المﭗ با باتری)

درس :1زنگ علوم و
درس :2مخلوطها در
زندگی

زمینشناسي:
درس :6سنگها

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :4انرژی الکتریکی

97/9/30

هدیههای آسمان :درس :1دانهای
که نمیخواست بروید! تا پایان
درس :7نماز در کوهستان
آموزش قرآن :درس 1تا پایان درس 7

ستایش تا پایان درس:6
ِ
آرش کمانگیر

درس :1آفریدگار زیبایي تا
ِ
آرش کمانگیر
پایان درس:6

درس :3انرژی ،نیاز هر
روز ما و درس :4انرژی
الکتریکی

درس :1زنگ علوم و
درس :2مخلوطها در
زندگی

زمینشناسي:
درس :8آسمان در شب
(تا ابتدای سال خورشیدی)

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :5گرما و ماده

97/11/5

هدیههای آسمان :درس :1دانهای که
نمیخواست بروید! تا پایان درس:7
نماز در کوهستان
آموزش قرآن :درس 1تا پایان درس 7

ستایش تا پایان درس:7
مهمان شهر ما

درس :1آفریدگار زیبایي تا
پایان
درس :7مهمان شهر ما

درس :3انرژی ،نیاز هر روز
ما تا پایان درس :5گرما و
ماده

درس :1زنگ علوم و
درس :2مخلوطها در
زندگی

زمینشناسي:
درس :8آسمان در شب

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :5گرما و ماده

97/11/19

درس :1دانهای که نمیخواست
بروید! تا پایان درس :8دیدار دوست

ستایش تا ابتداي درس:10
باغچهي اطفال

درس :1آفریدگار زیبایی تا
ابتداي درس :10باغچهي
اطفال

درس :3انرژی ،نیاز هر روز ما
تا پایان درس :5گرما و ماده و
درس :7آهنربا در زندگی (تا
ابتداي چگونه آهنربا بسازیم)

زیستشناسي:
درس :9بدن ما ()1
تا ابتداي گوارش غذا

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :6سنگها

97/12/3

درس :1دانهای که نمیخواست
بروید! تا پایان درس :10روشنترین
شب

ستایش تا پایان درس:10
باغچهي اطفال

درس :1آفریدگار زیبایي
تا پایان درس :10باغچهي
اطفال

درس :3انرژی ،نیاز هر روز ما تا
پایان درس :5گرما و ماده
و درس :7آهنربا در زندگی

زیستشناسي:
درس :9بدن ما ( )1و
درس :10بدن ما ()2
(تا ابتداي آیا ضربان قلب
شما تغییر میکند؟)

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :7آهنربا در زندگی

آموزش قرآن

رياضي

فصل :1اعداد و الگوها تا
فصل :3ضرب و تقسیم
(ابتدای محاسبهی حاصل
ضرب)
فصل :1اعداد و الگوها تا
فصل :3ضرب و تقسیم
(ابتدای تقسیم بر عددهای
یک رقمی)
فصل :1اعداد و الگوها تا پایان
فصل :3ضرب و تقسیم

فصل :1اعداد و الگوها تا
فصل :4اندازهگیري
(ابتداي اندازهگیری زاویه)

فصل :1اعداد و الگوها تا
فصل :4اندازهگیري
(ابتداي اندازهگیری طول)
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شماره آزمون

هدیههای آسمان/
آموزش قرآن

علوم تجربي مطابق روند تدریس تفکیکی

فارسی
فارسی

نگارش

فیزیک

97/12/17

درس :1دانهای که نمیخواست
بروید! تا پایان درس :12روزی برای
تمام بچهها

ستایش تا پایان درس:13
ِ
لطف حق

درس :1آفریدگار زیبایي تا
پایان درسِ :13
لطف حق

درس :3انرژی ،نیاز هر روز ما
تا پایان درس :5گرما و ماده،
درس :7آهنربا در زندگی

98/1/23

درس :1دانهای که نمیخواست
بروید! تا پایان درس :15یک
ماجرای زیبا

ستایش تا پایان درس:14
ادب از که آموختي؟

درس :1آفریدگار زیبایي تا
پایان درس :14ادب از که
آموختي؟

درس :3انرژی ،نیاز هر روز ما
تا پایان درس :5گرما و ماده،
درس :7آهنربا در زندگی

شیمی

درس :1زنگ علوم و
درس :2مخلوطها در
زندگی

زیستشناسی
و زمینشناسی

علوم تجربي
مطابق
روند كتاب درسي

زیستشناسي:
درس :9بدن ما ( )1تا
درس :11بیمهرهها ابتداي
عنکبوتیان

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :9بدن ما ()1

زمینشناسي :درس :6سنگها و
درس  :8آسمان در شب
زیستشناسي:
درس :9بدن ما ( )1تا پایان
درس :11بیمهرهها

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :11بیمهرهها

رياضي

فصل :1اعداد و الگوها تا پایان
فصل :5عدد مخلوط و عدد
اعشاري

فصل :1اعداد و الگوها
تا فصل :6شکلهای
هندسی (ابتداي مساحت
متوازیاالضالع و مثلث)

آزمون جامع
98/2/27

هدیههای آسمان:
كل كتاب
آموزش قرآن:
کل کتاب

كل كتاب

كل كتاب

درس :3انرژی ،نیاز هر روز ما تا
پايان درس :5گرما و ماده،
درس :7آهنربا در زندگی

درس :1زنگ علوم و
درس :2مخلوطها در زندگی

زمينشناسي :درس :6سنگها و
درس  :8آسمان در شب
زيستشناسي:
درس :9بدن ما ( )1تا پايان
درس :13زیستگاه

كل كتاب

كل كتاب
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شماره آزمون

ریاضی چهارم

ریاضی پنجم

97/07/06

کل کتاب
فصل  1تا پایان فصل 7

فصلهاي  1و 2

علوم تجربي چهارم

علوم تجربی

فیزیک

شیمی و
زمینشناسی

زیستشناسی

درسهای
3و4و5و7

شیمی و زمینشناسی:
درسهای  1و  2و 6
و8

درس  9تا
پایان درس 13

پنجم
درس  1تا پایان درس 5

فارسی چهارم

فارسی پنجم

نگارش چهارم

نگارش پنجم

کل کتاب درس  1تا
پایان درس 17

ستایش و درس 1
تا پایان درس 4

کل کتاب  ،درس 1
تا پایان درس 17

درس  1تا پایان
درس 5

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی

شماره
آزمون

هدیههای آسمان /
آموزش قرآن

فارسي

نگارش

فیزیک

شیمی

97/7/20

درس :1دسته گلي از آسمان

ستایش و درس:1
تماشاخانه

درس :1تماشاخانه

درس :1زنگ علوم (تا ابتداي عوامل
دیگری نیز بر زمان فرود آمدن فرفره
تأثیر میگذارند).

درس :2ماده تغییر ميکند
(تا ابتداي چگونه میتوانیم
نوشیدنی گازدارتهیه کنیم؟)

97/8/4

درس :1دسته گلي از آسمان
و درس :2تنها او

ستایش تا پایان
درس :2فضل خدا

درس :1تماشاخانه
و درس :2فضل خدا

درس :1زنگ علوم

درس :2ماده تغییر ميکند

زیستشناسی و
زمینشناسی

علوم تجربي مطابق
روند كتاب درسي

رياضي
فصل :1عددنویسی و
الگوها (تا ابتداي جمع و
تفریق عددهای مرکب)

درس :1زنگ علوم

فصل :1عددنویسی و
الگوها

97/8/18

درس :1دسته گلي از آسمان تا پایان درس:3
بانویي که یک سورهي قرآن به نام اوست

ستایش تا پایان درس:3
رازي و ساخت بیمارستان

درس :1تماشاخانه تا پایان
درس :3رازي و ساخت
بیمارستان

درس :1زنگ علوم و درس:3
رنگینکمان (تا ابتداي
ذرهبین نور را جمع میکند).

زمینشناسي:
درس :4برگی از تاریخ زمین
( تا ابتداي گفتوگو)

درس :1زنگ علوم و
درس :2ماده تغییر ميکند

فصل :1عددنویسی و
الگوها و
فصل :2کسر (تا ابتداي
ضرب کسرها)

97/9/2

درس :1دسته گلي از آسمان
تا پایان درس :4از نوزاد بپرسید!

ستایش تا پایان درس:5
چنار و کدوبُن

درس :1تماشاخانه تا پایان
کدوبن
درس :5چنار و
ُ

درس :1زنگ علوم و درس:3
رنگینکمان

زمینشناسي:
درس :4برگی از تاریخ
زمین

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :3رنگینکمان

فصل :1عددنویسی و
الگوها و فصل :2کسر
(تا ابتداي تقسیم کسرها)

97/9/16

درس :1دسته گلي از آسمان
تا پایان درس :6مال مردم

ستایش تا پایان درس:6
سرود ملي

درس :1تماشاخانه تا پایان
درس :6سرود ملي

درس :1زنگ علوم ،درس:3
رنگینکمان و
درس :8کارها آسان میشود ()1
(تا ابتداي کاربرد اهرمها)

زیستشناسي:
درس :5حرکت بدن
(تا ابتداي مغز و نخاع)

درس :1زنگ علوم تا
پایان درس :4برگی از
تاریخ زمین (ابتداي مانند
زمینشناسان)

فصل :1عددنویسی و
الگوها و فصل :2کسر
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علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی

شماره آزمون

هدیههای آسمان /
آموزش قرآن

فارسي

نگارش

97/9/30

هدیههای آسمان:
درس :1دسته گلي از آسمان تا پایان
درس :7رنگینکمان جمعه
آموزش قرآن :درس 1تا پایان درس6

ستایش تا پایان درس:8
دفاع از میهن

درس :1تماشاخانه تا پایان
درس :8دفاع از میهن

درس :1زنگ علوم ،درس:3
رنگینکمان و درس :8کارها آسان
میشود ()1

97/11/5

هدیههای آسمان:
درس :1دسته گلي از آسمان تا پایان
درس :8دو نامه
آموزش قرآن :درس 1تا پایان درس6

ستایش تا پایان درس:9
نامآوران دیروز ،امروز ،فردا

درس :1تماشاخانه تا پایان
درس :9نامآوران دیروز،
امروز ،فردا

درس :1زنگ علوم ،درس:3
رنگینکمان و درس :8کارها آسان
میشود ()1

97/11/19

درس :1دسته گلي از آسمان تا پایان درس:9
یک جهان جشن!

ستایش تا پایان درس:10
نام نیکو

درس :1تماشاخانه تا
پایان درس :10نام نیکو

درس :1زنگ علوم ،درس:3
رنگینکمان ،درس :8کارها آسان
میشود ()1
و درس :9کارها آسان میشود ()2
(تا ابتداي ُگوِه چیست؟)

زیستشناسي:
درس :5حرکت بدن و
درس :6چه خبر؟ ()1
(تا ابتداي شنیدن)

97/12/3

درس :1دسته گلي از آسمان تا پایان
درس :10در ساحل دجله

ستایش تا پایان درس:11
نقش ِخردمندان

درس :1تماشاخانه تا پایان
درس :11نقش ِخردمندان

درس :1زنگ علوم ،درس :3رنگینکمان،
درس :8کارها آسان میشود ( )1و درس:9
کارهاآسانمیشود()2
(تا ابتداي پیﭻها چگونه کارها را آسان
میکنند؟)

زیستشناسي:
درس :5حرکت بدن و
درس :6چه خبر؟ ()1

97/12/17

درس :1دسته گلي از آسمان تا پایان
درس :12خورشید پشت ابر

ستایش تا پایان درس:14
شجاعت

درس :1تماشاخانه تا
پایان درس :14شجاعت

درس :1زنگ علوم ،درس:3
رنگینکمان ،درس :8کارها آسان
میشود ( )1و درس :9کارها آسان
میشود ()2
(تا ابتداي چرخ و محور)

علوم تجربي مطابق
روند كتاب درسي

فیزیک

شیمی

زیستشناسی و
زمینشناسی

درس:2
ماده تغییر ميکند

زمینشناسي:
درس :4برگی از تاریخ زمین
زیستشناسي:
درس :5حرکت بدن

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :5حرکت بدن

درس:2
ماده تغییر ميکند

زمینشناسي:
درس :4برگی از تاریخ
زمین
زیستشناسي:
درس :5حرکت بدن

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :5حرکت بدن

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :6چه خبر؟ ()1

رياضي

فصل :1عددنویسی و
الگوها تا فصل :3نسبت،
تناسب و درصد
(ابتداي درصد)
فصل :1عددنویسی و
الگوها تا فصل :3نسبت،
تناسب و درصد
(ابتداي درصد)
فصل :1عددنویسی و
الگوها
تا پایان فصل :3نسبت،
تناسب و درصد

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :6چه خبر؟ ()1

فصل :1عددنویسی و
الگوها تا پایان
فصل :4تقارن و
چندضلعیها

زیستشناسي:
درس :5حرکت بدن ،درس :6چه
خبر؟ ( )1و درس :7چه خبر؟ ( )2درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :7چه خبر؟ ()2
زمینشناسي:
درس :10خاک با ارزش

فصل :1عددنویسی
و الگوها تا فصل:6
اندازهگیری
(ابتداي محیط دایره)
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هدیههای آسمان /
شماره آزمون
آموزش قرآن

فارسي

نگارش

98/1/23

درس :1دسته گلي
از آسمان تا پایان
درس :14بزرگمرد
تاریخ

ستایش تا پایان
درس :15کاجستان

درس :1تماشاخانه
تا پایان درس:15
کاجستان

98/2/27

هدیههای آسمان:
کل کتاب
آموزش قرآن:
کل کتاب

کل کتاب

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک

شیمی

زیستشناسی و زمینشناسی

درس :1زنگ علوم ،درس :3رنگینکمان،
درس :8کارها آسان میشود ( )1و
درس :9کارها آسان میشود ()2

درس :2ماده تغییر
ميکند

زیستشناسي :درس :5حرکت بدن ،درس:6
چه خبر؟ ( ،)1درس :7چه خبر؟ ( )2و
درس :11بکارید و بخورید
زمینشناسي :درس :4برگی از تاریخ زمین و
درس :10خاک با ارزش

علوم تجربي مطابق
روند كتاب درسي

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :10خاک با ارزش

رياضي

فصل :1عددنویسی و الگوها
تا پایان فصل :6اندازهگیری

آزمون جامع

کل کتاب

درس :1زنگ علوم ،درس :3رنگینکمان،
درس :8کارها آسان میشود ( )1و
درس :9کارها آسان میشود ()2

درس :2ماده تغییر
ميکند

زیستشناسي:درس :5حرکت بدن ،درس :6چه
خبر؟ ( )1و درس :7چه خبر؟ ( ،)2درس:11
بکارید و بخورید و درس :12از ریشه تا برگ
زمینشناسي:درس :4برگی از تاریخ زمین و
درس :10خاک با ارزش

کل کتاب

کل کتاب

پایه ششــم | تیزهوشان
ریاضی پنجم
شمارهآزمون

ریاضی ششم

(اجباری)

(اختیاری)

97/07/06

فصل  1تا پایان فصل 7

فصلهای 1و 2و 3

علوم پنجم
(اجباری)
فیزیک

شیمی و زمینشناسی

زیستشناسی

درسهای  1و 3و 8
و9

درسهای 2و  4و 10

ی 5و  6و 7
درسها 
و  11و 12

شماره
آزمون

هدیههای آسمان /
آموزش قرآن

فارسی

نگارش

مطالعات اجتماعي

97/7/20

درس :1یکتا

ستایش و درس:1
معرفت آفریدگار

درس :1معرفت
آفریدگار

فصل :1دوستان ما

97/8/4

درس :1یکتا و درس:2
بهترین راهنمایان

ستایش تا درس:2
پنجرههای شناخت
ابتدای ای مادر
عزیز

97/8/18

97/9/2

علوم ششم

فارسی پنجم

فارسی ششم

نگارش پنجم

نگارش ششم

(اختیاری)

(اجباری)

(اختیاری)

(اجباری)

(اختیاری)

درس  1تا پایان درس 6

درس 1
تا پایان درس 17

درس  1تا پایان درس 6

درس 1
تا پایان درس 17

درس 1
تا پایان درس 4

علوم تجربی
مطابق روند کتاب
درسی

رياضي

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک

شیمی

زیستشناسی و زمینشناسی

درس :1زنگ علوم

درس :2سرگذشت دفتر من
(تا ابتدای آزمایش)1

زمینشناسی:
درس :4سفر به اعماق زمین

فصل :1عدد و
الگوهای عددی
(تا ابتدای بخشپذیری)

درس :1معرفت
آفریدگار و درس:2
پنجرههای شناخت

فصل :1دوستان ما و
فصل :2تصمیمگیری

درس :1زنگ علوم و
درس :6ورزش و نیرو()1
(تا ابتدای شگفتی آفرینش)

درس :2سرگذشت دفتر من
( تا ابتدای آزمایش)2

زمینشناسی:
درس :4سفر به اعماق زمین و
درس :5زمین پویا

درس :1زنگ علوم

فصل :1عدد و
الگوهای عددی

درس :1یکتا تا پایان
درس :3سرور آزادگان

ستایش تا پایان
درس :3هوشیاری

درس :1معرفت
آفریدگار تا پایان
درس :3هوشیاری

فصل :1دوستان ما تا
پایان فصل :3کشاورزی
در ایران

درس :1زنگ علوم و
درس :6ورزش و نیرو()1

درس :2سرگذشت دفتر من
( تا ابتدای فعالیت)

زمینشناسی :درس :4سفر به اعماق زمین و
درس :5زمین پویا و
زیستشناسی :درس :11شگفتیهای برگ
(تا ابتدای برگ شکارچی)

درس :1زنگ علوم
و درس :2سرگذشت
دفتر من

فصل :1عدد و
الگوهای عددی و
فصل :2کسر
(تا ابتدای محاسبات
با کسر)

درس :3سرور آزادگان و
سري
درس :4باﻍ ّ

درس :3هوشیاری
و
درس :4داستان من
و شما

درس :3هوشیاری
و
درس :4داستان من
و شما

فصل :2تصمیمگیری
تا پایان
فصل :4ایران و منابع
انرژی

درس :1زنگ علوم و
درس :6ورزش و نیرو( )1و
درس :7ورزش و نیرو()2
(تا ابتدای اصطکاک)

درس:2
سرگذشت دفتر من

زمینشناسی :درس :4سفر به اعماق زمین و
درس :5زمین پویا و
زیستشناسی :درس :11شگفتیهای برگ

درس :1زنگ علوم
تا پایان درس:4
سفر به اعماق زمین

فصل :1عدد و
الگوهای عددی و
فصل :2کسر

پایه ششــم | تیزهوشان
شماره
آزمون

هدیههای آسمان /
آموزش قرآن

فارسی

نگارش

مطالعات اجتماعي

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک

شیمی

زیستشناسی و زمینشناسی

97/9/16

درس :5شتربان با ایمان و
درس :6سیماي خوبان

ستایش تا پایان
درس :4داستان من
و شما

درس :1معرفت
آفریدگار تا پایان
درس :4داستان من
و شما

فصل :3کشاورزی در
ایران تا پایان
فصل :5پیشرفت علوم
و فنون در دوره اسالمی

درس :1زنگ علوم و
درس :6ورزش و نیرو( )1و
درس :7ورزش و نیرو()2
ابتدای پرواز

درس :2سرگذشت دفتر من و
درس :3کارخانه کاغذسازی
( تا ابتدای آهن در کارخانه)

97/9/30

هدیههای آسمان :درس:1
یکتا تا پایان درس :7دست
در دست دوست
آموزش قرآن:
درس 1تا پایان درس6

ستایش تا پایان
درس :5هفت خان
رستم

درس :1معرفت
آفریدگار تا پایان
درس :5هفت خان
رستم

فصل :1دوستان ما تا
پایان فصل :6سفری
به اصفهان

درس :1زنگ علوم و
درس :6ورزش و نیرو( )1و
درس :7ورزش و نیرو()2

درس :2سرگذشت دفتر من و
درس :3کارخانه کاغذسازی
(تا ابتدای فلزها)

97/11/5

هدیههای آسمان:
درس :1یکتا تا پایان
درس :8دوران غیبت
آموزش قرآن :درس 1تا
پایان درس6

ستایش تا پایان
درس:6
ای وطن

درس :1معرفت
آفریدگار تا پایان
درس :6ای وطن

درس :1زنگ علوم و
درس :6ورزش و نیرو( )1تا
پایان
طراحی کنیم و بسازیم
درسّ :8

درس :2سرگذشت دفتر من و
درس :3کارخانه کاغذسازی
(تا ابتدای اسیدها)

97/11/19

درس :8دوران غیبت و
درس :9جهان دیگر

ستایش تا پایان
درس :8دریاقُلی

درس :1معرفت
فصل :1دوستان ما تا پایان
آفریدگار تا پایان
فصل :8پوشاک ما
درس :8دریاقُلی

درس :1زنگ علوم و
درس :6ورزش و نیرو( )1تا
درس :9سفر انرژی (ابتدای
انرژی دائم ًا
از شکلی به شکل دیگر
تبدیل میشود)

درس :3کارخانه کاغذسازی

97/12/3

درس :9جهان دیگر و
درس :10آداب زندگي

ستایش تا پایان
درس :10عطار و
جاللالدین محمد

درس :1معرفت
آفریدگار تا پایان
درس :10عطار و
جاللالدین محمد

فصل :6سفری به اصفهان
تا پایان
فصل :9دریاهای ایران

درس :1زنگ علوم و
درس :6ورزش و نیرو( )1تا
درس :9سفر انرژی
(ابتدای اندازهگیری انرژی)

درس :2سرگذشت دفتر من

97/12/17

درس :10آداب زندگي
تا پایان
درس :12سفرهای با برکت

درس :5هفت خان
رستم تا پایان
درس :11شهدا
خورشیدند

درس :5هفت خان
رستم تا پایان
درس :11شهدا
خورشیدند

فصل :7اوقات فراغت
تا پایان
فصل :10ایران و
همسایگان

درس :1زنگ علوم و
درس :6ورزش و نیرو( )1تا
پایان درس :9سفر انرژی

درس :2سرگذشت دفتر من و
درس :3کارخانه کاغذسازی

فصل :4ایران و منابع
انرژی تا پایان
فصل :7اوقات فراغت

علوم تجربی
مطابق روند کتاب
درسی

رياضي

زمینشناسی :درس :4سفر به اعماق زمین و
درس :5زمین پویا و
زیستشناسی :درس :11شگفتی های برگ و
درس :12جنگل برای کیست؟
(تا ابتدای با هم زندگی کنیم)

درس :1زنگ علوم
تا پایان درس:5
زمین پویا

فصل :1عدد و
الگوهای عددی تا
فصل :3اعداد اعشاری
(ابتدای تقسیم عدد
اعشاری بر عدد طبیعی)

زمینشناسی :درس :4سفر به اعماق زمین و
درس :5زمین پویا و
زیستشناسی :درس :11شگفتی های برگ و
درس :12جنگل برای کیست؟ (تا ابتدای وقتی
اوضاع تغییر میکند)

درس :1زنگ علوم
تا پایان درس:5
زمین پویا

فصل :1عدد و
الگوهای عددی تا
پایان فصل :3اعداد
اعشاری

زمینشناسی :درس :4سفر به اعماق زمین و
درس :5زمین پویا و
زیستشناسی :درس :11شگفتی های برگ و
درس :12جنگل برای کیست؟

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :6ورزش و نیرو()1

زمینشناسی :درس :4سفر به اعماق زمین و
درس :5زمین پویا و زیستشناسی :درس:11
شگفتیهای برگ تا درس :13سالم بمانیم
(ابتدای مبارزه با همه وجود)

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :6ورزش و نیرو()1

زمینشناسی :درس :4سفر به اعماق زمین و
درس :5زمین پویا و
زیستشناسی :درس :11شگفتی های برگ تا
درس :13سالم بمانیم
(ابتدای وقتی میکروبها پیروز میشوند)

درس :1زنگ علوم تا پایان
درس :7ورزش و نیرو()2

زمینشناسی:درس :4سفر به اعماق زمین و
درس :5زمین پویا و
زیستشناسی :درس :11شگفتی های برگ تا
درس :13سالم بمانیم
(ابتدای قدردان سالمت خود باشیم)

فصل :1عدد و الگوهای
عددی تا فصل:5
درس :1زنگ علوم تا پایان
اندازهگیری (ابتدای
درس :9سفر انرژی
مساحت دایره)

فصل :1عدد و
الگوهای عددی
تا فصل :4تقارن و
مختصات (ابتدای
محورهای مختصات)
فصل :1عدد و
الگوهای عددی
تا فصل :4تقارن و
مختصات (ابتدای
تقارن و مختصات)
فصل :1عدد و
الگوهای عددی تا
پایان فصل :4تقارن و
مختصات

پایه ششــم | تیزهوشان
علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی

شماره
آزمون

هدیههای آسمان
آموزش قرآن

فارسی

نگارش فارسی

مطالعاتاجتماعي

98/1/23

درس :1یکتا تا پایان درس :14راز
موفّقیت

ستایش تا پایان
درس :14را ِز زندگی

درس :1معرفت
آفریدگار و تا پایان
درس :14را ِز زندگی

فصل :1دوستان ما تا
پایان فصل :10ایران
و همسایگان

فیزیک

شیمی

زیستشناسی و زمینشناسی

درس :1زنگ علوم و
درس :6ورزش و نیرو()1
تا پایان
درس :9سفر انرژی

درس :2سرگذشت
دفتر من و
درس :3کارخانه
کاغذسازی

زمینشناسی :درس :4سفر به اعماق زمین و
درس :5زمین پویا و
زیستشناسی :درس :10خیلی کوچک ،خیلی
بزرگ تا پایان درس :13سالم بمانیم

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی

رياضي

درس :1زنگ علوم تا
پایان درس :12جنگل
برای کیست؟

فصل :1عدد و
الگوهای عددی تا
فصل :6تناسب و
درصد (ابتدای کاربرد
درصد در آمار و
احتمال)

آزمون جامع

98/2/27

تفکر و پژوهش:
کل کتاب

هدیههای آسمان:
کل کتاب
آموزش قرآن:
کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

درس :1زنگ علوم و
درس :6ورزش و نیرو()1
تا پایان درس :9سفر انرژی
و درس :14از گذشته تا
آینده

درس :2سرگذشت
دفتر من و
درس :3کارخانه
کاغذسازی

زمینشناسی:
درس :4سفر به اعماق زمین و
درس :5زمین پویا و
زیستشناسی:
درس :10خیلی کوچک ،خیلی بزرگ تا پایان
درس :13سالم بمانیم

کل کتاب

کل کتاب

پایه هفتم | تیزهوشان
ریاضی ششم
شمارهآزمون

97/07/06

ریاضی هفتم

اجباری

اختیاری

کل کتاب
فصل  1تا پایان فصل 7

فصل  1تا پایان فصل 4

شماره
آزمون

آموزش قرآن

پیامهای
آسمان

فارسی

علوم ششم

علوم هفتم

اجباری
فیزیک

شیمی و زمینشناسی

زیستشناسی

درسهای 6و 7و 8و 9و 14

شیمی و زمینشناسی:
درس  1تا پایان درس 5

درسهای 10و  11و  12و
13

نگارش

مطالعات
اجتماعی

فارسی ششم

نگارش ششم

فارسی هفتم

اختیاری

اجباری

اجباری

اختیاری

فصل  1تا پایان فصل 7

ستایش و درس  1تا
پایان درس 17

درس  1تا پایان درس
17

ستایش و درس 1
تا پایان درس 6

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک

شیمی

زیستشناسی
و زمینشناسی

97/7/20

درس1

درس :1بینای
مهربان

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش

درس :1من حق
دارم

فصل :1تجربه و تفکر تا (ابتدای علم و
ف ّناوری)

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد (تا ابتدای
فعالیت)

زمینشناسی:
فصل :5از معدن تا خانه (تا ابتدای به
دنبال سرپناهی ایمن)

97/8/4

درسهای1و2

درس :1بینای
مهربان و
درس :2استعانت از
خداوند

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
پایان
درس :2چشمه
معرفت

ستایش و درس 1

درس :1من حق
دارم و
درس :2من مسئول
هستم

فصل :1تجربه و تفکر

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد
(تا ابتدای آیا اتمها از
ذرههای ریزتری ساخته
شدهاند؟)

97/8/18

درس 1تا پایان
درس3

درس :1بینای
مهربان تا پایان
درس :3تلخ و
شیرین

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
پایان
درس :3نسل
آیندهساز

ستایش تا پایان
درس 2

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس:4
قانونگذاری

فصل :1تجربه و تفکر و
فصل :2اندازهگیری در علوم و ابزارهای
آن
(تا ابتدای چگالی)

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد

97/9/2

درس 1تا پایان
درس4

درس :1بینای
مهربان تا پایان
درس :4عبور آسان

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
پایان
درس :4با بهاری
که میرسد از راه،
زیبایی شکفتن

ستایش تا پایان
درس 3

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس :6بیمه و
مقابله با حوادﺙ

فصل :1تجربه و تفکر و
فصل :2اندازهگیری در علوم و ابزارهای
آن
(تا ابتدای زمان)

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی

ریاضی

فصل :1راهبردهای
حل مسئله (تا ابتدای
راهبرد حل مسئله
سادهتر)

زمینشناسی:
فصل :5از معدن تا خانه

فصل :1تجربه و
تفکر و
فصل :2اندازهگیری
در علوم و ابزارهای
آن

فصل :1راهبردهای
حل مسئله و
فصل :2عددهای
صحیح

زمینشناسی:
فصل :5از معدن تا خانه و
فصل :6سفرآب روی زمین (تا ابتدای
حرکات آب دریاها )

فصل :1تجربه و تفکر
تا پایان فصل :3اتمها
الفبای مواد

فصل :1راهبردهای
حل مسئله تا فصل:3
جبر و معادله (ابتدای
مقدار عددی یک
عبارت جبری)

زمینشناسی:
فصل :5از معدن تا خانه تا
فصل :7سفرآب درون زمین
(ابتدای چرخه آب)

فصل :1تجربه و تفکر
تا فصل :4مواد
پیرامون ما (ابتدای
فعالیت)

فصل :1راهبردهای
حل مسئله تا
فصل :3جبر و معادله
(ابتدای معادله)

پایه هفتم | تیزهوشان

پیامهای

شماره
آزمون

آموزش قرآن

97/9/16

درس 1تا پایان
درس5

درس :1بینای
مهربان تا پایان
درس :5پیامبر
رحمت

97/9/30

درس 1تا پایان
درس6

درس :1بینای
مهربان تا پایان
درس :6اسوه
فداکاری و عدالت

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
پایان
درس :7علم
زندگانی

آسمان

فارسی

نگارش

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
پایان
درس :6قلب
کوچکم را به چه
کسی بدهم؟

ستایش تا پایان
درس 4

ستایش تا پایان
درس 5

مطالعات
اجتماعی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی

ریاضی

فیزیک

شیمی

زیستشناسی
و زمینشناسی

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس :8مصرف

فصل :1تجربه و تفکر و
فصل :2اندازهگیری در علوم و ابزارهای آن
و
فصل :8انرژی و تبدیلهای آن (تا ابتدای
هر چیزی که حرکت کند ،انرژی دارد)

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد و
فصل :4موا ّد پیرامون
ما
(تا پایان آزمایش
کنید)2

زمینشناسی:
فصل :5از معدن تا خانه تا پایان
فصل :7سفرآب درون زمین
زیستشناسی :فصل :11یاخته
و سازمانبندی آن (تا ابتدای
سازمانبندی یاختهها)

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس :9من کجا
زندگی میکنم؟

فصل :1تجربه و تفکر و
فصل :2اندازهگیری در علوم و ابزارهای
آن و
فصل :8انرژی و تبدیلهای آن (تا
ابتدای انرژی میتواند ذخیره شود)

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد و
فصل :4موا ّد پیرامون
ما
(تا ابتدای چه مادهای
به کار میبرید؟)

زمینشناسی :فصل :5از معدن تا خانه تا
پایان فصل :7سفرآب درون زمین
زیستشناسی :فصل :11یاخته و
سازمانبندی آن

فصل :1تجربه و تفکر
تا فصل :5از معدن تا
خانه (ابتدای سرعت
مصرف منابع)

97/11/5

درس 1تا پایان
درس6

درس :1بینای
مهربان تا پایان
درس :6اسوه
فداکاری و عدالت

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
پایان
درس :8زندگی
همین لحظههاست

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس :10ایران،
خانه ما

فصل :1تجربه و تفکر و
فصل :2اندازهگیری در علوم و ابزارهای
آن و
فصل :8انرژی و تبدیلهای آن (تا
ابتدای بدن ما به انرژی نیاز دارد)

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد و
فصل :4موا ّد پیرامون
ما (تا ابتدای چگونه
موادی با خواص بهتر
تولید کنیم؟)

زمینشناسی :فصل :5از معدن تا خانه تا
پایان فصل :7سفرآب درون زمین
زیستشناسی :فصل :11یاخته و
سازمانبندی آن و فصل :12سفره
سالمت
(تا ابتدای از خاک تا بدن ما)

فصل :1تجربه و تفکر
تا
فصل :6سفر آب روی
زمین (ابتدای آبشار)

فصل :1راهبردهای
حل مسئله تا پایان
فصل :4هندسه و
استدالل

97/11/19

درس 1تا پایان
درس7

درس :1بینای
مهربان تا پایان
درس :7برترین بانو

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش
تا پایان درس:9
نصیحت امام (ره)،
شوق خواندن

ستایش تا پایان
درس 6

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس :12حفاظت
از زیستگاههای
ایران

فصل :1تجربه و تفکر و فصل:2
اندازهگیری در علوم و ابزارهای آن و
فصل :8انرژی و تبدیلهای آن و فصل:9
منابع انرژی
(تا ابتدای انرژی خورشیدی)

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد و
فصل :4موا ّد پیرامون
ما

زیستشناسی:
فصل :11یاخته و سازمانبندی آن و
فصل :12سفره سالمت

فصل :1تجربه و تفکر
تا پایان
فصل :7سفر آب
درون زمین

فصل :1راهبردهای
حل مسئله تا
فصل :5شمارندهها
و اعداد اول (ابتدای
کوچکترین مضرب
مشترک)

97/12/3

درس 1تا پایان
درس8

درس :1بینای
مهربان تا پایان
درس :9به سوی
پاکی

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
پایان
درس :10کالس
ادبیات... ،

ستایش تا پایان
درس 7

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس :13جمعیت
ایران

فصل :1تجربه و تفکر و
فصل :2اندازهگیری در علوم و ابزارهای
آن و فصل :8انرژی و تبدیلهای آن
تا فصل :10گرما و بهینهسازی مصرف
انرژی (ابتدای گرما)

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد و
فصل :4موا ّد پیرامون
ما

زیستشناسی:
فصل :11یاخته و سازمانبندی آن تا
فصل :13سفر غذا
(ابتدای گوارش نهایی غذا)

فصل:1
تجربه و تفکر
تا پایان
فصل :8انرژی و
تبدیلهای آن

فصل :1راهبردهای
حل مسئله تا
فصل :6سطح و حجم
(ابتدای مساحت
جانبی و کل)

فصل :1تجربه و تفکر
تا پایان
فصل :4مواد پیرامون
ما

فصل :1راهبردهای
حل مسئله تا پایان
فصل :3جبر و معادله

فصل :1راهبردهای
حل مسئله تا فصل:4
هندسه و استدالل
(ابتدای شکلهای
مساوی (همنهشت))

پایه هفتم | تیزهوشان

شماره
آزمون

آموزش قرآن

پیامهای
آسمان

فارسی

نگارش

97/12/17

درس 1تا پایان
درس9

درس :1بینای
مهربان تا پایان
درس :11نماز
جماعت

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
پایان
درس :11عهد و
پیمان... ،

98/1/23

درس 1تا پایان
درس10

درس :1بینای
مهربان تا پایان
درس :12نشان
عزت

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
پایان درس:12
خدمات متقابل
اسالم و ایران

ستایش تا پایان
درس 8

98/2/27

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

مطالعات
اجتماعی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی

فیزیک

شیمی

زیستشناسی
و زمینشناسی

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس:15
گردشگری چیست؟

فصل :1تجربه و تفکر و فصل:2
اندازهگیری در علوم و ابزارهای آن
و فصل :8انرژی و تبدیلهای آن تا
فصل :10گرما و بهینهسازی مصرف
انرژی (ابتدای رسانش)

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد و
فصل :4موا ّد پیرامون
ما

زیستشناسی:
فصل :11یاخته و سازمانبندی آن تا
فصل :13سفر غذا

فصل :1تجربه و تفکر
تا پایان فصل :9منابع
انرژی

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس :17میراﺙ
فرهنگی و تاریخ

فصل :1تجربه و تفکر و فصل:2
اندازهگیری در علوم و ابزارهای آن
و فصل :8انرژی و تبدیلهای آن تا
فصل :10گرما و بهینهسازی مصرف
انرژی (ابتدای فناوری و کاربرد)

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد و
فصل :4موا ّد پیرامون
ما

زمینشناسی:
فصل :5از معدن تا خانه تا پایان
فصل :7سفرآب درون زمین
زیستشناسی :فصل :11یاخته و
سازمانبندی آن تا فصل :14گردش
مواد (ابتدای رگهای قلب)

فصل :1تجربه و تفکر
تا پایان فصل:11
یاخته و سازمانبندی
آن

کل کتاب

ریاضی

فصل :1راهبردهای
حل مسئله تا فصل:7
توان و جذر (ابتدای
محاسبه عبارت
تواندار)

فصل :1راهبردهای
حل مسئله تا پایان
فصل :7توان و جذر

آزمونهای جامع
فصلهای  1و  2و  8و  9و 10

فصلهای  3و 4

فصل  5تا پایان فصل + 7
فصل  11تا پایان فصل 15

کل کتاب

کل کتاب

پایه هشتم | تیزهوشان
ریاضی هفتم
شماره آزمون

97/07/06

ریاضی هشتم

اجباری

اختیاری

کل کتاب
فصل  1تا پایان فصل 9

فصل 1
تا پایان فصل 4

شماره
آزمون

آموزش قرآن

پیامهای
آسمان

فارسی

علوم هشتم

علوم هفتم
اجباری
فیزیک

شیمی و زمینشناسی

زیستشناسی

فصلهای 1و 2
و  8و  9و 10

شیمی و زمینشناسی:
فصل 3تا پایان فصل7

فصل11
تا پایان فصل15

نگارش

مطالعات
اجتماعی

فارسی هفتم

نگارش هفتم

فارسی هشتم

اختیاری

اجباری

اجباری

اختیاری

فصل1
تا پایان فصل7

ستایش و درس 1
تا پایان درس 17

ستایش و درس 1
تا پایان درس 8

ستایش و درس 1
تا پایان درس 7

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک

شیمی

زیستشناسی
و زمینشناسی

فصل :9الکتریسیته
(تا ابتدای رسانا و نارسانا)

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد (تا
ابتدای چه مقدار
حلشونده را میتوان
در آب حل کرد؟)

زمینشناسی:
فصل  :11کانیها

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد
(تا ابتدای جداسازی
اجزای مخلوط)

زمینشناسی:
فصل  :12سنگها

زمینشناسی:
فصل  :13هوازدگی

زمینشناسی:
فصل  :11کانیها
تا پایان فصل  :13هوازدگی

97/7/20

درس1

درس :1آفرینش
شگفتانگیز

ستایش و درس:1
پیش از اینها

درس :1تعاون()1

97/8/4

درسهای1و2

درس :1آفرینش
شگفتانگیز و
درس :2عفو و
گذشت

ستایش و درس:1
پیش از اینها و
درس:2
خوب جهان را ببین!
صورتگر ماهر

ستایش و درس 1

درس :1تعاون()1
و درس :2تعاون()2

فصل :9الکتریسیته
(تا ابتدای اختالف پتانسیل الکتریکی)

97/8/18

درس 1تا پایان
درس3

درس :1آفرینش
شگفتانگیز تا پایان
درس :3همه چیز
در دست تو

ستایش و درس:1
پیش از اینها
تا پایان درس:3
ارمغان ایران

ستایش تا پایان
درس 2

درس :1تعاون()1
تا پایان درس:3
ساختار و تشکیالت
دولت

فصل :9الکتریسیته
(تا ابتدای مدار الکتریکی
و جریان الکتریکی)

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد

97/9/2

درس 1تا پایان
درس4

درس :1آفرینش
شگفتانگیز تا
پایان درس :4پیوند
جاودان

ستایش و درس:1
پیش از اینها تا
پایان درسَ :4سفَر
شکفتن

ستایش تا پایان
درس 3

درس :1تعاون()1
تا پایان درس:5
آسیبهای اجتماعی
و پیشگیری از آنها

فصل :9الکتریسیته
(تا ابتدای مقاومت الکتریکی)

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و
فصل :2تغییرهای
شیمیایی در خدمت
زندگی (تا ابتدای
سوختن ،روشی برای
استفاده از انرژی
شیمیایی مواد)

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی

ریاضی

فصل  :1عددهای
صحیح و گویا (تا پایان
درس )2

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد

فصل :1عددهای
صحیح و گویا

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و
فصل :2تغییرهای
شیمیایی در خدمت
زندگی

فصل :1عددهای
صحیح و گویا و
فصل :2عددهای اول

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان
فصل :3از درون اتم
چهخبر

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا
فصل :3چندضلعیها
(ابتدای توازی و
تعامد)

پایه هشتم | تیزهوشان
پیامهای

شماره
آزمون

آموزش قرآن

97/9/16

درس 1تا پایان
درس5

درس :1آفرینش
شگفتانگیز تا پایان
درس :5روزی که
اسالم کامل شد

97/9/30

درس 1تا پایان
درس6

درس :1آفرینش
شگفتانگیز تا پایان
درس :6نردبان
آسمان

ستایش و درس:1
پیش از اینها تا
پایان درس :7آداب
نیکان

آسمان

فارسی

نگارش

مطالعات
اجتماعی

ستایش و درس:1
پیش از اینها تا
پایان درس :6راه
نیکبختی

ستایش تا پایان
درس 4

ستایش تا پایان
درس 5

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
شیمی

زیستشناسی
و زمینشناسی

درس :1تعاون()1
تا پایان درس :6قوه
قضائیه

فصل :9الکتریسیته

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و
فصل :2تغییرهای
شیمیایی در خدمت
زندگی (تا ابتدای
فراوردههای سوختن)

زمینشناسی:
فصل  :11کانیها
تا پایان فصل  :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی

درس :1تعاون()1
تا پایان درس:8
رسانهها در زندگی
ما

فصل :9الکتریسیته و فصل :10مغناطیس
(تا ابتدای آهنربای الکتریکی)

97/11/5

درس 1تا پایان
درس6

درس:1آفرینش
شگفتانگیزتاپایان
درس :7یک فرصت
طالیی

ستایش و درس:1
پیش از اینها
تا پایان درس:8
آزادگی

درس :1تعاون()1
تا پایان درس :10از
رحلت پیامبر تا قیام
کربال (نینوا)

فصل :9الکتریسیته و فصل :10مغناطیس

97/11/19

درس 1تا پایان
درس7

درس :1آفرینش
شگفتانگیز تا
پایان درس :8نشان
ارزشمندی

97/12/3

درس 1تا پایان
درس8

درس :1آفرینش
شگفتانگیز تا پایان
درس :9تدبیر
زندگانی

فیزیک

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
پایان فصل :4تنظیم
عصبی

ریاضی

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا پایان
فصل :3چند ضلعیها

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و
فصل :2تغییرهای
شیمیایی در خدمت
زندگی (تا ابتدای
راههای دیگر استفاده
از انرژی شیمیایی
مواد)

زمینشناسی:
فصل  :11کانیها
تا پایان فصل  :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی و
فصل  :5حس و حرکت

فصل :1مخلوط
و جداسازی مواد
تا فصل :5حس و
حرکت
(ابتدای غضروف)

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا
فصل :4جبر و معادله
(ابتدای تجزیه
عبارتهای جبری)

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و
فصل :2تغییرهای
شیمیایی در خدمت
زندگی

زمینشناسی:
فصل  :11کانیها
تا پایان فصل  :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا
پایان فصل  :6تنظیم هورمونی

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
پایان فصل :6تنظیم
هورمونی

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا پایان
فصل :4جبر و معادله

ستایش و درس:1
پیش از اینها
تا پایان درس:9
نوجوان باهوش،
آشپززاده وزیر،
گریه امیر

ستایش تا پایان
درس 6

درس :1تعاون()1
تا پایان درس:11
ورود اسالم به ایران

فصل :9الکتریسیته ،فصل :10مغناطیس و
فصل :14نور
و ویژگیهای آن (تا ابتدای بازتاب نور)

ستایش و درس:1
پیش از اینها تا
پایان درس :10قلم
سحرآمیز ،دو نامه

ستایش تا پایان
درس 7

درس :1تعاون()1
تا پایان درس:13
غزنویان ،سلجوقیان
و خوارزمشاهیان

فصل :9الکتریسیته ،فصل :10مغناطیس و
فصل :14نور
و ویژگیهای آن (تا ابتدای آینههای
کروی)

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
فصل :3از درون اتم
چهخبر (ابتدای مدلی
برای ساختار اتم)

زمینشناسی :فصل  :11کانیها
تا پایان فصل  :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل  :4تنظیم عصبی
تا پایان فصل  :7الفبای زیستفناوری

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
پایان فصل :7الفبای
زیستفناوری

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا
فصل :5بردار و
مختصات (ابتدای
ضرب عدد در بردار)

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
فصل :3از درون اتم
چهخبر (ابتدای
ایزوتوپها)

زمینشناسی :فصل  :11کانیها تا پایان
فصل  :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل  :4تنظیم
عصبی تا پایان فصل  :8تولیدمثل در
جانداران

فصل :1مخلوط
و جداسازی مواد
تا پایان فصل:8
تولیدمثل در جانداران

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا
پایان فصل :5بردار و
مختصات

پایه هشتم | تیزهوشان
شماره
آزمون

آموزش قرآن

پیامهای
آسمان

فارسی

نگارش

97/12/17

درس 1تا پایان
درس9

درس :1آفرینش
شگفتانگیز تا پایان
درس :11آفتهای
زبان

ستایش و درس:1
پیش از اینها تا
پایان درس:11
پرچمداران

98/1/23

درس 1تا پایان
درس10

درس :1آفرینش
شگفتانگیز تا پایان
درس :12ارزش
کار

ستایش و درس:1
پیش از اینها تا
پایان درس:13
ادبیات انقالب

ستایش تا پایان
درس 8

98/2/27

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

مطالعات
اجتماعی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی

ریاضی

فیزیک

شیمی

زیستشناسی
و زمینشناسی

درس :1تعاون()1
تا پایان درس:15
حمله چنگیز و
تیمور به ایران

فصل :9الکتریسیته ،فصل :10مغناطیس و
فصل :14نور
و ویژگیهای آن (تا ابتدای آینههای کوژ)

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
فصل :3از درون اتم
چهخبر (ابتدای یون
چیست؟)

زیستشناسی :فصل  :4تنظیم
عصبی تا پایان فصل  :8تولیدمثل در
جانداران

فصل :1مخلوط
و جداسازی مواد
تا پایان فصل:9
الکتریسیته

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا پایان
فصل :6مثلث

درس :1تعاون()1
تا پایان درس:16
پیروزی فرهنگ بر
شمشیر

فصل :9الکتریسیته ،فصل :10مغناطیس و
فصل :14نور و ویژگیهای آن

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
پایان فصل :3از درون
اتم چهخبر

زمینشناسی :فصل  :11کانیها تا پایان
فصل  :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل  :4تنظیم
عصبی تا پایان فصل  :8تولیدمثل در
جانداران

فصل :1مخلوط
و جداسازی مواد
تا پایان فصل:12
سنگها

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا
فصل :7توان و جذر
(ابتدای جذر تقریبی)

کل کتاب

آزمونهای جامع
فصلهای9و10و14و15

فصل 1تا پایان فصل3

زیستشناسی :فصل 4تا پایان فصل 8
زمینشناسی :فصل 11تا پایان فصل 13

کل کتاب

کل کتاب

پایه نهم | تیزهوشان
ریاضی هشتم
شمارهآزمون

97/07/06

ریاضی نهم

اجباری

اختیاری

فصل  1تا پایان فصل 9

فصل  1تا پایان فصل 4

شماره آموزش پیامهای
آزمون قرآن آسمان

علوم هشتم
اجباری
فیزیک

شیمی و زمینشناسی

زیستشناسی

فصلهای 9و  10و  14و 15

شیمی :فصلهای 1و 2و 3
زمینشناسی :فصلهای 11
و  12و 13

فصل  4تا پایان
فصل 8

فارسی

نگارش

مطالعات
اجتماعی

97/7/20

درس1

درس :1تو را
چگونه بشناسم؟

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
همه تنبيه خداوند دل است
(تا ابتدای حکایت)
هشتم :ستایش و درس :1پیش از
اینها (تا ابتدای حکایت)

ستايش و درس :1با ذهني
«نظاممند» و «پرورده»
بنویسیم (تا ابتدای
فعالیتهای نگارشی)

درس :1گوی آبی
زیبا

97/8/4

درس2

درس :2در پناه
ایمان

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
همه تنبيه خداوند دل است و
ِ
عجايب ُصنع حق تعالي
درس:2
هشتم :ستایش و درس :1پیش
از اینها و درس :2خوب جهان را
ببین! صورتگر ماهر

ستايش و درس :1با ذهني
«نظاممند» و «پرورده»
بنویسیم
(تا ابتدای درستنویسی)

97/8/18

علوم نهم

فارسی هشتم

نگارش هشتم

اختیاری

اجباری

اجباری

اختیاری

فصل  1تا پایان فصل 5

ستایش و درس 1
تا پایان درس 17

ستایش و درس 1
تا پایان درس 8

ستایش و درس 1
تا پایان درس 8

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک

شیمی

زیستشناسی و زمینشناسی

نهم :فصل :4حرکت چیست
(تا ابتدای سرعت متوسط)
هشتم :فصل :9الکتریسیته (تا
ابتدای اختالف پتانسیل الکتریکی)

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی (تا ابتدای طبقهبندی
عنصرها)
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای
(تا ابتدای پیامدهای حرکت ورقههای سنگکره)
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها

درس :1گوی آبی
زیبا و درس:2
حرکات زمین

نهم :فصل :4حرکت چیست
(تا ابتدای تندی لحظهای)
هشتم :فصل :9الکتریسیته (تا
ابتدای مقاومت الکتریکی)

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی (تا ابتدای بسپار
طبیعی و مصنوعی)
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای
هشتم :زمینشناسی :فصل :12سنگها

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
همه تنبيه خداوند دل است تا
ستايش و درس :1با ذهني
درس :1تو را
درس :1گوی آبی
درس :3مثل آيینه ،كار و شايستگي
«نظاممند» و «پرورده»
درسهای چگونه بشناسم؟
زیبا تا پایان درس:3
(ابتدای حکایت)
بنویسیم
 1و  2و درس :2در پناه
چهره زمین
هشتم :ستایش و درس :1پیش
(تا ابتدای تصویرنویسی)
ایمان
از اینها تا درس :3ارمغان ایران
(ابتدای حکایت)

نهم :فصل :4حرکت چیست
(تا ابتدای شتاب متوسط)
هشتم :فصل :9الکتریسیته

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد

فارسی نهم

علوم تجربی مطابق
روند کتاب درسی

ریاضی

نهم :فصل ( 1درس :1معرفی
مجموعهها تا درس :2مجموعههای
برابر و نمایش مجموعهها
(ابتدای کار در کالس))
هشتم :فصل ( 1عددهای صحیح و
گویا تا پایان معرفی عددهای گویا)

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی (تا ابتدای طبقهبندی
عنصرها)
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد

نهم :فصل ( 1درس :1معرفی
مجموعهها تا پایان درس :3اجتماع،
اشتراک و تفاضلِ مجموعهها)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح
و گویا

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی و فصل :2رفتار اتمها با
نهم :فصل :1مجموعهها
نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و یکدیگر (تا ابتدای یونها در بدن ما)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح و
هشتم :فصل :1مخلوط و
فصل :7آثاری از گذشته زمین
گویا و فصل :2عددهای اول
جداسازی مواد و فصل:2
(تا ابتدای کاربرد فسیلها)
(تا ابتدای تعیین عددهای اول)
تغییرهای شیمیایی در خدمت
هشتم :زمینشناسی :فصل :13هوازدگی
زندگی (تا ابتدای فراوردههای
سوختن)

پایه نهم | تیزهوشان
شماره آموزش پیامهای
آزمون قرآن آسمان

فارسی

نگارش

مطالعات
اجتماعی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی

نهم :فصل :1مجموعهها و
فصل :2عددهای حقیقی
(تا ابتدای قدرمطلق و محاسبه
تقریبی)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح و
گویا و فصل :2عددهای اول

فیزیک

شیمی

زیستشناسی و زمینشناسی

نهم :فصل :4حرکت چیست و
فصل :5نیرو (تا ابتدای وزن)
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
فصل :10مغناطیس (تا ابتدای
آهنربای الکتریکی)

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی و فصل :2رفتار اتمها
با یکدیگر (تا ابتدای داد و ستد
الکترون و پیوند یونی)
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و فصل:2
تغییرهای شیمیایی در خدمت
زندگی (تا ابتدای فراوردههای
سوختن)

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
فصل :7آثاری از گذشته زمین
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
فصل :13هوازدگی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی و فصل :2رفتار اتمها
با یکدیگر
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و فصل:2
تغییرهای شیمیایی در خدمت
زندگی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی و فصل :2رفتار اتمها
با یکدیگر (تا ابتدای یونها در
بدن ما)
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:2
تغییرهای شیمیایی در خدمت
زندگی

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
فصل :7آثاری از گذشته زمین
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران
(تا ابتدای آغازیان)
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
فصل :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :3به
دنبال محیطی بهتر برای زندگی
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:3
از درون اتم چه خبر

نهم :فصل :1مجموعهها و
فصل :2عددهای حقیقی
هشتم :فصل :1عددهای صحیح و
گویا تا پایان فصل :3چندضلعیها

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
فصل :7آثاری از گذشته زمین
در زندگی و فصل :2رفتار اتمها
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران
با یکدیگر
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
هشتم :فصل :1مخلوط و
فصل :13هوازدگی
جداسازی مواد تا پایان فصل:2
تغییرهای شیمیایی در خدمت زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی و فصل :5حس
و حرکت
زندگی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل:4
حرکت چیست
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:4
تنظیم عصبی

نهم :فصل :1مجموعهها تا پایان
فصل :3استدالل و اثبات در
هندسه
هشتم :فصل :1عددهای صحیح
و گویا تا فصل :4جبر و معادله
(ابتدای تجزیه عبارتهای
جبری)

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :6زمین
ساخت ورقهای
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:6
تنظیم هورمونی

نهم :فصل :1مجموعهها تا
فصل :4توان و ریشه (ابتدای
جمع و تفریق رادیکالها)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح
و گویا تا پایان فصل :4جبر و
معادله

97/9/2

درس3

درس:3
راهنمایان الهی

ِ
عجايب ُصنع حق
نهم :درس:2
تعالي تا پایان درس :4همنشین
هشتم :درس :2خوب جهان
را ببین! صورتگر ماهر تا پایان
درس :4سفر شکفتن

ستايش و درس :1
با ذهني «نظاممند»
درس :2حرکات
و «پرورده» بنویسیم
زمین تا پایان
و درس :2واژهها را
درس :4آب فراوان،
بشناسيم ،گزينش كنيم و
هوای پاک
به كار بگيريم (تا ابتدای
حکایتنگاری)

97/9/16

درس4

درس :1تو را
چگونه بشناسم؟
تا پایان درس:3
راهنمایان الهی

نهم :درس :3مثل آيینه ،كار
و شايستگي تا درس :6آداب
زندگانی (ابتدای مضارع التزامی)
هشتم :درس :3ارمغان ایران تا
درس :6راه نیکبختی
(ابتدای گفتوگو)

ستايش و درس :1با ذهني
نهم :فصل :4حرکت چیست و
«نظاممند» و «پرورده» درس :4آب فراوان،
فصل :5نیرو (تا ابتدای اصطکاک)
بنویسیم تا درس :3نوع هوای پاک تا پایان
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
درس :6زیست
زبان نوشته را انتخاب
فصل :10مغناطیس
كنيم (ابتدای فعالیتهای بومها در خطرند
(تا ابتدای تولید برق)
نگارشی)

97/9/30

درس5

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
ستايش و درس :1با ذهني
درس :1تو را همه تنبيه خداوند دل است تا پایان
«نظاممند» و «پرورده»
درس :6آداب زندگاني
چگونه بشناسم؟
بنویسیم تا درس :3نوع
تا پایان درس :4هشتم :ستایش و درس :1پیش
زبان نوشته را انتخاب
از اینها تا پایان درس :6راه
خورشید پنهان
كنيم (ابتدای مثلنویسی)
نیکبختی

97/11/5

درس1
تا پایان
درس5

نهم :فصل :1مواد و نقش
نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
نهم :فصل :4حرکت چیست،
درس :1گوی
آنها در زندگی تا فصل :3به
ستايش و درس :1با ذهني
فصل :7آثاری از گذشته زمین
آبی زیبا تا پایان فصل :5نیرو و فصل :8فشار و آثار
نهم :ستایش و درس :1آفرينش
درس :1تو را
دنبال محیطی بهتر برای زندگی
«نظاممند» و «پرورده»
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران
آن (تا ابتدای فشار در مایعها)
درس :10اوضاع
چگونه بشناسم؟ همه تنبيه خداوند دل است تا پایان
(ابتدای چرخه کربن)
بنویسیم تا درس :4فضا
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
اجتماعی ،اقتصادی،
درس :8همزيستي با مام ميهن
تا پایان درس:5
هشتم :فصل :1مخلوط و
و رنگ نوشته را تغیير
فصل :13هوازدگی
علمی و فرهنگی فصل :10مغناطیس  +فصل :14نور
رهبری در دوران هشتم :ستایش و درس :1پیش از
جداسازی مواد تا فصل :3از
دهيم (ابتدای فعالیتهای
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا پایان فصل:6
و ویژگیهای آن
ایران در عصر
اینها تا پایان درس :8آزادگی
غیبت
درون اتم چه خبر
نگارشی)
تنظیم هورمونی
(تا ابتدای بازتاب نور)
صفوی
(ابتدای ایزوتوپ)

درس :1گوی آبی
زیبا تا پایان درس:9
ایرانی متحد و
یکپارچه

علوم تجربی مطابق
روند کتاب درسی

ریاضی

نهم :فصل :4حرکت چیست و
فصل :5نیرو
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
فصل :10مغناطیس

پایه نهم | تیزهوشان
شماره آموزش پیامهای
آزمون قرآن آسمان

فارسی

نهم :درس :6آداب زندگاني تا
پایان درس :8همزيستي با ما ِم
ميهن
هشتم :درس :6راه نیکبختی تا
پایان درس :8آزادگی

97/11/19

درس6

درس :6وضو،
غسل و تیمم

97/12/3

درس7

درس :7احکام
نماز

97/12/17

درس8

درس :8همدلی و
همراهی

نهم :درس :8همزيستي با ما ِم
ميهن تا پایان درس :10آرشی
دیگر
هشتم :درس :8آزادگی تا پایان
درس :10قلم سحرآمیز ،دو نامه

98/1/23

درس1
تا پایان
درس9

نگارش

مطالعات
اجتماعی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
شیمی

فیزیک

زیستشناسی و زمینشناسی

علوم تجربی مطابق
روند کتاب درسی

ریاضی

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
درس :10اوضاع
فصل :7آثاری از گذشته زمین
نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
نهم :فصل :4حرکت چیست،
اجتماعی ،اقتصادی،
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران و
فصل :5نیرو و فصل :8فشار و آثار در زندگی تا فصل :3به دنبال
علمی و فرهنگی
درس :3نوع زبان نوشته
فصل :12دنیای گیاهان (تا ابتدای گیاهانی که آوند
محیطی بهتر برای زندگی
آن (تا ابتدای فشار در گازها)
ایران در عصر
را انتخاب كنيم و درس:4
ندارند)
(ابتدای ترکیبهای نفت خام)
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
صفوی تا پایان
فضا و رنگ نوشته را تغيير
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
هشتم :فصل :1مخلوط و
فصل :10مغناطیس  +فصل :14نور
درس :12در
دهيم
فصل :13هوازدگی
و ویژگیهای آن (تا ابتدای تصویر جداسازی تا فصل :3از درون اتم
جستوجوی
(تا ابتدای تصویرنویسی)
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا پایان
چه خبر (ابتدای یون چیست؟)
در آینهی تخت)
پیشرفت و رهایی از
ت فناوری
فصل :7الفبای زیس 
سلطه خارجی

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل:7
آثاری از گذشته زمین
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:7
الفبای زیست فناوری

نهم :فصل :4حرکت چیست،
فصل :5نیرو و فصل :8فشار و آثار
آن
هشتم :فصل :9الکتریسیته و
فصل :10مغناطیس  +فصل:14
نور و ویژگیهای آن و فصل:15
شکست نور (تا ابتدای عدسیها)

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :3به
دنبال محیطی بهتر برای زندگی
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:3
از درون اتم چه خبر

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای و
فصل :7آثاری از گذشته زمین
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران تا پایان
فصل :13جانوران بیمهره
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
فصل :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا پایان
فصل :8تولیدمثل در جانداران

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :8فشار
و آثار آن
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:8
تولیدمثل در جانداران

نهم :فصل :1مجموعهها تا فصل:5
عبارتهای جبری (ابتدای چند
اتحاد دیگر ،تجزیه و کاربردها)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح و
گویا تا پایان فصل :6مثلث

نهم :فصل :4حرکت چیست ،فصل:5
درس :3نوع زبان نوشته
درس :13انقالب
نیرو فصل :8فشار و آثار آن و فصل:9
را انتخاب كنيم تا درس:5
مشروطیت؛ موانع
ماشینها (تا ابتدای قرقرهها)
نوشته را خوش ،آغاز كنيم؛
و مشکالت تا پایان
هشتم :فصل :9الکتریسیته و فصل:10
زيبا به پايان ببريم و نيكو
درس :15انقالب
مغناطیس  +فصل :14نور و ویژگیهای
نامگذاري كنيم
اسالمی ایران
آن و فصل :15شکست نور
(ابتدای حکایتنگاری)

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :3به
دنبال محیطی بهتر برای زندگی
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:3
از درون اتم چه خبر

نهم :زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران
تا پایان فصل :13جانوران بیمهره
هشتم :زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا پایان
فصل :8تولیدمثل در جانداران

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل:10
نگاهی به فضا
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:10
مغناطیس

نهم :فصل :1مجموعهها تا
فصل :5عبارتهای جبری (ابتدای
نابرابریها و نامعادلهها)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح و
گویا تا فصل :7توان و جذر
(ابتدای جذر تقریبی)

نهم :فصل :4حرکت چیست ،فصل:5
نیرو ،فصل :8فشار و آثار آن و فصل:9
ماشینها تا (ابتدای چرخدندهها)
هشتم :فصل :9الکتریسیته و فصل:10
مغناطیس و فصل :14نور و ویژگیهای
آن و فصل :15شکست نور

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل :3به
دنبال محیطی بهتر برای زندگی
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:3
از درون اتم چه خبر

نهم :زمینشناسی :فصل :6زمین ساخت ورقهای ،فصل:7
آثاری از گذشته زمین و فصل :10نگاهی به فضا
زیستشناسی :فصل :11گوناگونی جانداران تا پایان
فصل :15باهم زیستن
هشتم :زمینشناسی :فصل :11کانیها تا پایان
فصل :13هوازدگی
زیستشناسی :فصل :4تنظیم عصبی تا پایان
فصل :8تولید مثل در جانداران

نهم :فصل :1مواد و نقش آنها
در زندگی تا پایان فصل:13
جانوران بیمهره
هشتم :فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا پایان فصل:13
هوازدگی

نهم :فصل :1مجموعهها تا فصل:6
خط و معادلههای خطی (ابتدای
شیبخط و عرض از مبدأ)
هشتم :فصل :1عددهای صحیح
و گویا تا فصل :8آمار و احتمال
(ابتدای احتمال یا اندازهگیری
شانس)

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
ستايش و درس :1با ذهني
همه تنبيه خداوند دل است تا
«نظاممند» و «پرورده»
درس :9راز موفقیت
بنویسیم تا درس :5نوشته
(ابتدای نوشتن)
را خوش ،آغاز كنيم؛ زيبا
هشتم :ستایش و درس :1پیش از
به پايان ببريم و نيكو
اینها تا درس :9نوجوان باهوش،
نامگذاري كنيم (ابتدای
آشپززادۀ وزیر ،گریۀ امیر
فعالیتهای نگارشی)
(ابتدای گفتوگو)

درس :1گوی
آبی زیبا تا پایان
درس :14ایران
در دوران حکومت
پهلوی

درس :1تو را
چگونه بشناسم؟
تا پایان درس:10
مسئولیت همگانی

نهم :ستایش و درس :1آفرينش
همه تنبيه خداوند دل است تا پایان
درس :12پيامآور رحمت
هشتم :ستایش و درس :1پیش از
اینها تا درس :12شیر حق (ابتدای
حکایت)

ستايش و درس :1با ذهني
«نظاممند» و «پرورده»
بنویسیم تا درس :6قالبي
براي نوشتن ،برگزينيم
(ابتدای مثلنویسی)

درس :1گوی
آبی زیبا تا پایان
درس :16ایران
در دوران پس از
پیروزی انقالب
اسالمی

کل کتاب

نهم :کل کتاب
هشتم :کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

نهم :فصل :1مجموعهها تا پایان
فصل :4توان و ریشه
هشتم :فصل :1عددهای صحیح
و گویا تا پایان فصل :5بردار و
مختصات

آزمون جامع
 98/2/27کل کتاب

نهم :فصلهای  4و  5و  8و 9
هشتم :فصلهای  9و + 10
فصلهای  14و 15

نهم :فصل 1تا پایان فصل3
هشتم :فصل 1تا پایان فصل3

نهم :فصلهای6و 7و فصل 10تا پایان فصل15
هشتم :فصل 4تا پایان فصل  + 8فصل11
تا پایان فصل13

نهم :کل کتاب
هشتم :کل کتاب

نهم :کل کتاب
هشتم :کل کتاب

پایه دهم ریاضی و تجربی | عمومی
تاریخ آزمون

فارسی نهم

نگارش نهم

عربی نهم

زبان انگلیسی نهم

97/07/06

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

شماره آزمون

فارسی
فارسی ()1

نگارش ()1

عربی ،زبان قرآن ()1

دین و زندگی ()1

زبان انگلیسی ()1

درس( 1تا ابتدای التمرین الثالث)

درس1

درس( 1تا ابتدای )grammer

درس1

درسهای1و( 2تا ابتدای موانع رسیدن به
هدف)

درس( 1تا ابتدای )listening and speaking

درسهای1و2

درس( 1تا پایان )singular and plural
درس( 1از ابتدای  )grammerتا پایان درس

97/7/20

ستایش و درس1

97/8/4

ستایش تا پایان درس2

ستایش و درس1

97/8/18

ستایش تا پایان درس3

ستایش و درس1

درسهای1و( 2تا ابتدای حوار (فی مطار النجف
االشرف))

97/9/2

درس 3تا پایان درس5

درس2

درس2

درسهای2و3

97/9/16

ستایش تا پایان درس6

ستایش تا پایان درس2

درسهای1تا( 3ابتدای حوار (فی قسم الجوازات فی
المطار))

درس 1تا پایان درس4

درسهای1و( 2تا ابتدای )reading

97/9/30

درس 6تا پایان درس8

درس3

درسهای3و( 4تا ابتدای اِعلموا)

درسهای4و5

درس( 2تا ابتدای )pronunciation

97/10/21

درس 6تا پایان درس9

درس 3و4

درسهای3و4

درس 4تا پایان درس6

درس2

97/11/5

ستایش تا پایان درس9

ستایش تا پایان درس4

درس 1تا پایان درس4

درس 1تا پایان درس6

درسهای1و2

پایه دهم ریاضی و تجربی | عمومی
شماره آزمون

فارسی

عربی ،زبان قرآن ()1

دین و زندگی ()1

زبان انگلیسی ()1

درسهای6و7

درس( 2از ابتدای )listening and speaking
تا درس( 3ابتدای )read and practice
درس( 3تا ابتدای )listening and speaking

فارسی ()1

نگارش ()1

97/11/19

درس 8تا پایان درس10

درس4و5

درسهای4و( 5ابتدای اعلموا)

97/12/3

درسهای10و11

درس5

درس5

درسهای7و8

97/12/17

درس 10تا پایان درس12

درس 5و6

درسهای 5و( 6تا ابتدای حوار (مع مسؤول استقبال
الفندق))

درس 7تا پایان درس9

درس( 3تا ابتدای )what you learned

98/1/23

ستایش تا پایان درس13

ستایش تا پایان درس6

درس 1تا پایان درس6

درس 1تا پایان درس9

درس 1تا پایان درس3

98/2/20

درس 13تا پایان درس15

درس 6و7

درس( 6از ابتدای حوار (مع مسؤول استقبال الفندق))
تا پایان درس7

درسهای9و10

درس( 3از ابتدای )writing
تا درس( 4ابتدای )grammer

98/2/27

درس 14تا پایان درس16

درس7و8

درسهای7و( 8تا پایان اختبر نفسک)

درسهای10و11

درس( 4تا ابتدای )pronunciation

98/3/3

درس 10تا پایان درس18

درس 5تا پایان درس8

درس 5تا پایان درس8

درس 7تا پایان درس12

درسهای 3و4

پایه دهم انسانی | عمومی
تاریخ آزمون
97/07/06
شماره آزمون

نگارش نهم

فارسی نهم

عربی نهم

عربی زبان قرآن ()1

زبان انگلیسی نهم

اجباری

اختیاری

اجباری

اجباری
کل کتاب

کل کتاب

فارسی
فارسی ()1

نگارش ()1

کل کتاب

کل کتاب

عربی ،زبان قرآن ()1

دین و زندگی ()1

زبان انگلیسی ()1

درس( 1تا ابتدای التمرین الثانی)

درس1

درس( 1تا ابتدای )grammer

درس1

درسهای1و( 2تا ابتدای موانع رسیدن به
هدف)

درس( 1تا ابتدای )listening and speaking

درسهای1و2

درس( 1تا پایان )singular and plural
درس( 1از ابتدای  )grammerتا پایان درس

97/7/20

ستایش و درس1

97/8/4

ستایش تا پایان درس2

ستایش و درس1

97/8/18

ستایش تا پایان درس3

ستایش و درس1

درسهای1و( 2تا ابتدای التمرین الثالث)

97/9/2

درس 3تا پایان درس5

درس2

درس2

درسهای2و3

97/9/16

ستایش تا پایان درس6

ستایش تا پایان درس2

درسهای1تا( 3ابتدای الفعل الالزم و الفعل
المتعدی)

درس 1تا پایان درس4

درسهای1و( 2تا ابتدای )reading

97/9/30

درس 6تا پایان درس8

درس3

درسهای 3و( 4تا ابتدای اختبر نفسک)

درس 4تا پایان درس6

درس( 2تا ابتدای )pronunciation

97/10/21

درس 6تا پایان درس9

درس3و4

درسهای 3و4

درس 4تا پایان درس7

درس2

پایه دهم انسانی | عمومی
شماره آزمون

فارسی

عربی ،زبان قرآن ()1

دین و زندگی ()1

زبان انگلیسی ()1

درس 1تا پایان درس7

درسهای1و2
درس( 2از ابتدای )listening and speaking
تا درس( 3ابتدای )read and practice

فارسی ()1

نگارش ()1

97/11/5

ستایش تا پایان درس9

ستایش تا پایان درس4

درس 1تا پایان درس4

97/11/19

درس 8تا پایان درس10

درس 4و5

درسهای 4و( 5تا ابتدای حوار (مع سائق سیارة
األجرة))

درسهای7و8

97/12/3

درسهای10و11

درس5

درس5

درسهای8و9

درس( 3تا ابتدای )listening and speaking

97/12/17

درس 10تا پایان درس12

درس 5و6

درسهای5و( 6تا ابتدای اعراب الصفة و المضاف
الیه)

درس 7تا پایان درس10

درس( 3تا ابتدای )what you learned

98/1/23

ستایش تا پایان درس13

ستایش تا پایان درس6

درس 1تا پایان درس6

درس 1تا پایان درس11

درس 1تا پایان درس3

98/2/20

درس 13تا پایان درس15

درس 6و7

درس( 6از ابتدای اعراب الصفة و المضاف الیه)
تا پایان درس7

درسهای  11و 12

درس( 3از ابتدای  )writingتا درس( 4ابتدای )grammer

98/2/27

درس 14تا پایان درس16

درس7و8

درسهای7و( 8تا ابتدای نون الوقایة)

درس 11تا پایان درس13

درس( 4تا ابتدای )pronunciation

98/3/3

درس 10تا پایان درس18

درس 5تا پایان درس8

درس 5تا پایان درس8

درس 8تا پایان درس14

درسهای 3و4

پایه دهم ریاضی | اختصاصی

تاریخ آزمون

97/07/06

ریاضی نهم

ریاضی ()1

علوم نهم

اجباری

اختیاری

اجباری

کل کتاب

فیزیک ()1

شیمی ()1

انتخابی (از بین  2درس ،سؤاالت یک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید).

کل کتاب

شماره آزمون

ریاضی ()1

هندسه ()1

فیزیک ()1

شیمی ()1

97/7/20

فصل( 1تا ابتدای الگو و دنباله)

فصل( 1تا ابتدای استدالل)

فصل( 1تا پایان اندازهگیری :خطا و دقت)

فصل( 1تا پایان تکنسیم ،نخستین عنصر ساخت بشر)

97/8/4

فصل( 1تا پایان دنباله حسابی)

فصل ( 1تا ابتدای یادآوری)

فصل1

فصل( 1تا پایان شمارش ذرهها از روی جرم آنها)

97/8/18

فصلهای1و( 2تا ابتدای دایره مثلثاتی)

فصل ( 1تا ابتدای قضیههای دوشرطی)

فصلهای1و( 2تا پایان کار و انرژی جنبشی)

فصل( 1تا پایان توزیع الکترونها در الیهها و زیرالیهها)

97/9/2

فصل( 1از ابتدای دنباله هندسی)
تا پایان فصل2

فصل( 1از ابتدای قضیههای دوشرطی)
تا فصل( 2ابتدای قضیه تالس)

فصل( 2تا پایان پایستگی انرژی مکانیکی)

فصل( 1از ابتدای نور ،کلید شناخت جهان)
تا (پایان آرایش الکترونی اتم)

97/9/16

فصلهای1تا( 3پایان ریشه و توان)

فصلهای1و( 2تا پایان قضیه تالس)

فصلهای1و2

فصل1

97/9/30

فصلهای3و( 4تا پایان معادله درجه دوم
و روشهای مختلف حل آن)

فصل( 2از ابتدای قضیه تالس)
تا (پایان تشابه مثلثها)

فصل( 2از ابتدای کار و انرژی درونی)
تا فصل( 3پایان فشار در شارهها)

فصل( 1از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن) تا فصل2
(پایان موازنه کردن معادله واکنشهای شیمیایی)

97/10/21

فصلهای3و( 4تا پایان تعیین عالمت
چندجملهای درجه اول)

فصل( 2از ابتدای قضیه تالس) تا پایان فصل

فصل( 2از ابتدای کار و انرژی درونی)
تا فصل( 3پایان شناوری و اصل ارشمیدس)

فصل( 1از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن)
تا فصل( 2پایان خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی)

پایه دهم ریاضی | اختصاصی
شماره آزمون

ریاضی ()1

هندسه ()1

فیزیک ()1

شیمی ()1

97/11/5

فصلهای1تا( 4پایان تعیین عالمت
چندجملهای درجه اول)

فصلهای1و2

فصلهای1تا( 3پایان شناوری و اصل ارشمیدس)

فصلهای1و( 2تا پایان خواص
اکسیدهای فلزی و نافلزی)

97/11/19

فصل4

فصل( 2از ابتدای اثبات قضیه فیثاغورس و روابط طولی
دیگر در مثلث قائمالزاویه) تا فصل( 3ابتدای ذوزنقه)

فصل( 3از ابتدای فشار در شارهها)
تا فصل( 4پایان دما و دماسنجی)

فصل( 2ازابتدایواکنشهایشیمیاییوقانونپایستگیجرم)
تا (پایان اوزون دگرشکلی از اکسیژن در هواکره)

97/12/3

فصل( 4از ابتدای تعیین عالمت چندجملهای درجه
دوم) تا فصل( 5پایان مفهوم تابع و بازنماییهای آن)

فصل( 3تا پایان چندضلعیها و ویژگیهایی از آنها)

فصل( 3از ابتدای شاره در حرکت و اصل برنولی)
تا فصل( 4پایان انبساط گرمایی)

فصل( 2از ابتدای چه بر سر هواکره میآوریم؟)
تا (پایان خواص و رفتار گازها)

97/12/17

فصل( 4از ابتدای تعیین عالمت چندجملهای درجه
دوم) تا فصل( 5پایان دامنه و برد توابع)

فصل( 3تا پایان کاربردهایی از مساحت)

فصل( 4تا پایان تغییر حالتهای ماده)

فصل( 2از ابتدای چه بر سر هواکره میآوریم؟)
تا پایان فصل

98/1/23

فصل 1تا پایان فصل5

فصل 1تا پایان فصل3

فصلهای1تا( 4پایان روشهای انتقال گرما)

فصلهای1تا( 3پایان همراهان ناپیدای آب)

98/2/20

فصل( 5از ابتدای انواع توابع) تا پایان فصل6

فصل( 3از ابتدای نقاط شبکهای و مساحت)
تا فصل( 4پایان خط ،نقطه و صفحه)

فصل( 4از ابتدای روشهای انتقال گرما)
تا فصل( 5پایان تمرین)3-5

فصل( 3تا پایان رفتار آب و دیگر مولکولها
در میدان الکتریکی)

98/2/27

فصلهای6و( 7تا پایان احتمال یا اندازهگیری شانس)

فصل( 4تا پایان تفکر تجسمی)

فصل( 4از ابتدای قوانین گازها)
تا فصل( 5پایان چرخه ترمودینامیکی)

فصل( 3از ابتدای محلول و مقدار حلشوندهها)
تا (پایان تفکیک یونی در فرآیند انحالل)

98/3/3

فصل( 4از ابتدای تعیین عالمت چندجملهای
درجه دوم) تا پایان فصل7

فصلهای3و4

فصل( 3از ابتدای شاره در حرکت و اصل برنولی)
تا پایان فصل5

فصل( 2از ابتدای چه بر سر هواکره میآوریم؟)
تا پایان فصل3

پایه دهم تجربی | اختصاصی
ریاضی نهم

علوم نهم

ریاضی ()1

تاریخ آزمون
اجباری

97/07/06

اجباری

اختیاری

کل کتاب

زیستشناسی ()1

شیمی ()1

انتخابی (از بین  2درس ،سؤاالت یک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید).

کل کتاب

شماره آزمون

ریاضی ()1

فیزیک ()1

شیمی ()1

زیستشناسی ()1

97/7/20

فصل( 1تا ابتدای الگو و دنباله)

فصل( 1تا پایان اندازهگیری و دستگاه بینالمللی یکاها)

فصل( 1تا پایان تکنسیم ،نخستین عنصر ساخت بشر)

فصل1

97/8/4

فصل( 1تا پایان دنباله حسابی)

فصل( 1تا پایان اندازهگیری :خطا و دقت)

فصل( 1تا پایان شمارش ذرهها از روی جرم آنها)

فصلهای1و( 2تا پایان یاخته و بافت جانوری)

97/8/18

فصلهای1و( 2تا ابتدای دایره مثلثاتی)

فصل1

فصل( 1تا پایان توزیع الکترونها در الیهها و زیرالیهها)

فصلهای1و( 2تا پایان ساختار و عملکرد لوله گوارش)

97/9/2

فصل( 1از ابتدای دنباله هندسی)
تا پایان فصل2

فصل( 1از ابتدای تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک)
تا فصل( 2پایان کار انجامشده توسط نیروی ثابت)

فصل( 1از ابتدای نور ،کلید شناخت جهان)
تا (پایان آرایش الکترونی اتم)

فصل( 2از ابتدای ساختار و عملکرد لوله گوارش)
تا پایان فصل

97/9/16

فصلهای1تا( 3پایان ریشه و توان)

فصلهای1و( 2تا پایان کار و انرژی پتانسیل)

فصل1

فصلهای1تا3
(پایان ساز و کار دستگاه تنفس در انسان)

97/9/30

فصلهای3و( 4تا پایان معادله درجه دوم
و روشهای مختلف حل آن)

فصل( 2از ابتدای کار و انرژی جنبشی) تا پایان فصل

فصل( 1از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن) تا فصل2
(پایان موازنه کردن معادله واکنشهای شیمیایی)

فصل 3

97/10/21

فصلهای3و( 4تا پایان تعیین عالمت
چندجملهای درجه اول)

فصل( 2از ابتدای کار و انرژی جنبشی)
تا فصل( 3پایان نیروهای بین مولکولی)

فصل( 1از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن)
تا فصل( 2پایان خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی)

فصلهای3و( 4تا پایانقلب)

پایه دهم تجربی | اختصاصی
شماره آزمون

ریاضی ()1

فیزیک ()1

شیمی ()1

زیستشناسی ()1

97/11/5

فصلهای1تا( 4پایان تعیین عالمت
چندجملهای درجه اول)

فصلهای1تا( 3پایان نیروهای بین مولکولی)

فصلهای1و2
(تا پایان خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی)

فصلهای1تا( 4پایانقلب)

97/11/19

فصل4

فصل( 2از ابتدای توان)
تا فصل( 3پایان فشار در شارهها)

فصل( 2ازابتدایواکنشهایشیمیاییوقانونپایستگیجرم)
تا (پایان اوزون دگرشکلی از اکسیژن در هواکره)

فصل( 3از ابتدای تنوع تبادالت گازی)
تا فصل( 4پایان خون)

97/12/3

فصل( 4از ابتدای تعیین عالمت چندجملهای
درجه دوم) تا فصل( 5پایان مفهوم
تابع و بازنماییهای آن)

فصل( 3از ابتدای فشار در شارهها)
تا (پایان شناوری و اصل ارشمیدس)

فصل( 2از ابتدای چه بر سر هواکره میآوریم؟)
تا (پایان خواص و رفتار گازها)

فصل( 4از ابتدای رگها) تا فصل5
(پایان همایستایی کلیهها)

97/12/17

فصل( 4از ابتدای تعیین عالمت چندجملهای
درجه دوم) تا فصل( 5پایان دامنه و برد توابع)

فصل( 3از ابتدای فشار در شارهها)
تا پایان فصل

فصل( 2از ابتدای چه بر سر هواکره میآوریم؟)
تا پایان فصل

فصل( 4از ابتدای رگها) تا پایان فصل5

98/1/23

فصل 1تا پایان فصل5

فصلهای1تا( 4پایان دما و دماسنجی)

فصلهای1تا( 3پایان همراهان ناپیدای آب)

فصلهای1تا( 6پایان ویژگیهای یاختهی گیاهی)

98/2/20

فصل( 5از ابتدای انواع توابع)
تا پایان فصل6

فصل( 4تا پایان گرما)

فصل( 3تا پایان رفتار آب و دیگر مولکولها
در میدان الکتریکی)

فصل( 6از ابتدای رنگها در گیاهان) تا
فصل ( 7پایان تغذیهی گیاهی)

98/2/27

فصلهای6و( 7تا پایان احتمال
یا اندازهگیری شانس)

فصل( 4از ابتدای انبساط گرمایی)
تا (پایان تغییر حالتهای ماده)

فصل( 3از ابتدای محلول و مقدار حلشوندهها)
تا (پایان تفکیک یونی در فرآیند انحالل)

فصل( 6از ابتدای سامانه بافتی) تا فصل7
(پایان جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی)

98/3/3

فصل( 4از ابتدای تعیین عالمت
چندجملهای درجه دوم) تا پایان فصل7

فصل( 3از ابتدای فشار در شارهها)
تا پایان فصل4

فصل( 2از ابتدای چه بر سر هواکره میآوریم؟)
تا پایان فصل3

فصل( 4از ابتدای رگها) تا پایان فصل7

پایه دهم انسانی | اختصاصی

تاریخ آزمون

97/07/06

ریاضی نهم

رياضی و آمار ()1

اجباری

اختیاری

اقتصاد

منطق

علوم و فنون ادبی ()1

انتخابی (از بین  3درس ،سؤاالت یک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید).

کل کتاب

شماره آزمون

تاريخ ()1
ايران و جهان باستان

اقتصاد

جامعهشناسی ()1

منطق

ریاضی و آمار ()1

جغرافیای ایران

علوم و فنون ادبی ()1

97/7/20

درسهای1و2

بخش( 1تا پایان فصل)1

درس1

درس1

فصل( 1درس)1

درس1

ستایش و درس 1

97/8/4

درس 1تا پایان درس3

بخش( 1تا پایان فصل)2

درسهای1و2

درسهای1و2

فصل1

درسهای1و2
(تا ابتدای گام اول)

ستایش تا پایان درس 2

97/8/18

درس 1تا پایان درس4

بخش( 1تا پایان فصل)3

درس1
تا پایان درس3

درس1
تا پایان درس3

فصلهای1و( 2تا پایان درس)1

درسهای1و2

ستایش تا پایان درس 3

97/9/2

درسهای4و5

بخش( 1فصلهای3و)4

درسهای3و4

درسهای3و4

فصل( 2تا پایان درس)2

درسهای2و3

درسهای  3و 4

97/9/16

درس 1تا پایان درس6

بخشهای1و( 2تا پایان فصل)1

درس1
تا پایان درس5

درس1
تا پایان درس4

فصلهای1و2

97/9/30

درسهای6و7

بخش2

درسهای5و6

درسهای4و5

فصل( 2از ابتدای درس)3
تا فصل( 3پایان درس)1

درس 1تا پایان درس 4ستایش تا پایان درس 4
درسهای4و( 5تا ابتدای
علت بهوجود آمدن
بیابانها در ایران)

درسهای  4و 5

پایه دهم انسانی | اختصاصی
شماره آزمون

تاريخ ()1
ايران و جهان باستان

اقتصاد

جامعهشناسی ()1

منطق

ریاضی و آمار ()1

جغرافیای ایران

علوم و فنون ادبی ()1

97/10/21

درس 6تا پایان درس8

بخشهای2و( 3تا پایان فصل)1

درس5
تا پایان درس7

درس3
تا پایان درس5

فصل( 2از ابتدای درس)3
تا فصل( 3پایان د رس)2

درسهای4و5

درس  4تا پایان درس 6

97/11/5

درس 1تا پایان درس8

بخشهای1تا( 3پایان فصل)1

درس1
تا پایان درس7

درس1
تا پایان درس5

فصلهای1تا ( 3پایان درس)2

درس1
تا پایان درس5

ستایش تا پایان درس 6

97/11/19

درس 7تا پایان درس9

بخش( 2از ابتدای فصل)3
تا پایان بخش 3

درس6
تا پایان درس8

درسهای  5و 6

فصل( 3تا پایان درس)3

درسهای5و6

درسهای  6و 7

97/12/3

درسهای9و10

بخش( 3از ابتدای فصل )2تا بخش4
(پایان فصل)1

درسهای  8و 9

درسهای 6و7

فصل( 3درسهای3و)4

درسهای6و7

درسهای  7و 8

97/12/17

درس 9تا پایان درس11

بخش( 3از ابتدای فصل)2
تا پایان بخش4

درس8
تا پایان درس10

درس6
تا پایان درس8

فصل( 3از ابتدای درس)3
تا فصل( 4پایان درس)1

درس6
تا پایان درس8

درس  7تا پایان درس 9

98/1/23

درس 1تا پایان درس12

بخشهای1تا( 5پایان فصل)1

درس1
تا پایان درس11

درس1
تا پایان درس8

فصلهای1تا( 4پایان درس)2

درس1
تا پایان درس9

ستایش تا پایان درس 10

98/2/20

درسهای12تا15
(ابتدای ادبیات)

بخش( 5فصلهای1و)2

درس11
تا پایان درس13

درسهای  8و 9

فصل( 4از ابتدای درس)2
تا فصل( 5پایان د رس)1

درسهای9و10

درسهای  10و 11

98/2/27

درس13
تا پایان درس15

بخش( 5فصلهای2و)3

درس12
تا پایان درس14

درسهای  9و 10

فصل( 4از ابتدای درس)3
تا پایان فصل5

درسهای9و10

درسهای  11و 12

98/3/3

درس9
تا پایان درس16

بخش( 3از ابتدای فصل)2
تا پایان بخش5

درس8
تا پایان درس14

درس6
تا پایان درس10

فصل( 3از ابتدای درس)3
تا پایان فصل5

درس6
تا پایان درس10

درس  7تا پایان
درس 12

پایه یازدهم ریاضی و تجربی | عمومی
تاریخ آزمون

فارسی ()1

عربی زبان قرآن ()1

زبان انگلیسی ()1

97/07/06

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

نگارش()2

شماره آزمون

فارسی()2

97/7/20

ستایش و درس1

درس( 1تا ابتدای اختبرنفسک:
ترجم العبارات التالیة)

97/8/4

ستایش تا پایان درس2

درس(1تا ابتدای التمارین)

درسهای 1و( 2تا ابتدای عوامل ختم نبوت)

97/8/18

ستایش تا پایان درس4

درس1

درسهای1و2

درس( 1تا پایان )Grammer

97/9/2

درس 3تا پایان درس5

درس( 1از ابتدای التمارین)
تا درس( 2ابتدای اعلموا)

درس( 2از ابتدای عوامل ختم نبوت) تا پایان
درس3

درس( 1از ابتدای  )Grammerتا (پایان )Pronuciation

97/9/16

ستایش تا پایان درس6

درسهای1و2

درس 1تا پایان درس4

درس( 1تا پایان )Writing

97/9/30

درس 6تا پایان درس8

درسهای2و3
(تا ابتدای اعلموا)

درسهای4و5

درس( 1از ابتدای  )Writingتا درس( 2پایان )Conversation

97/10/21

درس 6تا پایان درس9

درس3

درسهای2و3

درس 4تا پایان درس6

درس( 1از ابتدای  )Writingتا درس( 2پایان )Reading

97/11/5

ستایش تا پایان درس9

ستایش تا پایان درس3

درس 1تا پایان درس3

درس 1تا پایان درس6

درسهای1و( 2تا پایان )Reading

97/11/19

درس 8تا پایان درس10

درس( 3از ابتدای اعلموا)
تا درس( 4ابتدای اعلموا)

درس 5تا پایان درس7

درس( 2تا پایان )Grammer

ستایش و درس1

ستایش تا پایان درس2

عربی ،زبان قرآن()2

دین و زندگی()2

زبان انگلیسی()2

درس1

درس( 1تا ابتدای )Reading
درس( 1تا پایان )Vocabulary Development

پایه یازدهم ریاضی و تجربی | عمومی
نگارش()2

شماره آزمون

فارسی()2

97/12/3

درسهای10و11

97/12/17

درس 10تا پایان درس13

درس4

98/1/23

ستایش تا پایان درس14

ستایش تا پایان درس4

درس 1تا درس( 6ابتدای اعلموا)

98/2/20

درس 14تا پایان درس16

درس5

درسهای6و( 7تا ابتدای اعلموا)

درسهای9و10

98/2/27

درس 15تا پایان درس17

درس( 6از ابتدای اعلموا)
تا درس( 7ابتدای التمارین)

درس( 9از ابتدای موعود و منجی در ادیان)
تا پایان درس11

درس( 3از ابتدای )New words and Expression
تا (ابتدای )Pronunciation

98/3/3

درس 10تا پایان درس18

درس 4تا پایان درس7

درس 7تا پایان درس12

درس( 2از ابتدای )Vocabulary Development
تا پایان درس3

درس 4تا پایان درس6

عربی ،زبان قرآن()2

دین و زندگی()2

زبان انگلیسی()2

درس4

درسهای7و( 8تا ابتدای مجاهده در
راستای والیت ظاهری)

درس( 2از ابتدای  )Vocabulary Developmentتا (ابتدای )Writing

درسهای4و5

درسهای7و8

درس( 2از ابتدای  )Vocabulary Developmentتا (پایان )Writing

درسهای1تا( 9تا پایان چگونگی امامت
حضرت مهدی (عج) در عصر غیبت)

درس 1تا درس( 3ابتدای )New words and Expressions
درس( 2از ابتدای )What you learned
تا درس( 3ابتدای )Grammer

پایه یازدهم انسانی | عمومی
تاریخ

فارسی()1

آزمون

97/07/06

عربی زبان قرآن ()1

عربی زبان قرآن ()2

اجباری

اختیاری

کل کتاب

کل کتاب

نگارش()2

زبان انگلیسی ()1

کل کتاب

شماره آزمون

فارسی()2

97/7/20

ستایش و درس1

درس( 1تا ابتدای اعلموا)

97/8/4

ستایش
تا پایان درس2

درس( 1تا ابتدای التمارین)

درسهای1و2

97/8/18

ستایش
تا پایان درس4

درس1

درس 1تا پایان درس3

درس( 1تا پایان )Grammer

97/9/2

درس3
تا پایان درس5

درس( 1از ابتدای التمارین)
تا درس( 2ابتدای اعلموا)

درسهای3و4

درس( 1از ابتدای  )Grammerتا (پایان )Pronuciation

97/9/16

ستایش
تا پایان درس6

درسهای  1و 2
(تا ابتدای التمارین)

درس 1تا پایان درس5

درس( 1تا پایان )Writing

97/9/30

درس6
تا پایان درس 8

درس( 2از ابتدای اعلموا)
تا درس( 3ابتدای اعلموا)

درس 5تا پایان درس7

درس( 1از ابتدای  )Writingتا درس( 2پایان )Conversation

97/10/21

درس6
تا پایان درس 9

درس3

درس( 2از ابتدای اعلموا)
تا پایان درس3

درس 5تا پایان درس9

درس( 1از ابتدای  )Writingتا درس( 2پایان )Reading

97/11/5

ستایش
تا پایان درس 9

ستایش
تا پایان درس3

درس 1تا پایان درس3

درس 1تا پایان درس9

درسهای1و( 2تا پایان )Reading

ستایش و درس 1

ستایش
تا پایان درس2

عربی ،زبان قرآن ()2

دین و زندگی()2

زبان انگلیسی()2

درس1

درس( 1تا ابتدای )Reading
درس( 1تا پایان )Vocabulary Development

پایه یازدهم انسانی | عمومی
نگارش()2

شماره آزمون

فارسی()2

97/11/19

درس8
تا پایان درس 10

درسهای3و4
(تا ابتدای التمارین)

97/12/3

درسهای10و 11

درس4

درسهای10و11

97/12/17

درس10
تا پایان درس 13

درس4

درسهای4و5
(تا ابتدای حوار)

درس 10تا پایان درس12

درس( 2از ابتدای  )Vocabulary Developmentتا (پایان )Writing

98/1/23

ستایش
تا پایان درس 14

ستایش
تا پایان درس4

درس 1تا پایان درس5

درس 1تا پایان درس13

درس 1تا درس( 3ابتدای )New words and Expressions

98/2/20

درس14
تا پایان درس 16

درس5

درس( 5از ابتدای حوار) تا پایان درس6

درس 12تا پایان درس15

درس( 2از ابتدای  )What you learnedتا درس( 3ابتدای )Grammer

98/2/27

درس15
تا پایان درس 17

درسهای6و( 7تا ابتدای اختبر نفسک ())2

درس 14تا پایان درس17

درس( 3از ابتدای  )New words and Expressionتا (ابتدای )Pronunciation

98/3/3

درس10
تا پایان درس 18

درس 4تا پایان درس7

درس 10تا پایان درس18

درس( 2از ابتدای  )Vocabulary Developmentتا پایان درس3

درس4
تا پایان درس6

عربی ،زبان قرآن ()2

دین و زندگی()2

زبان انگلیسی()2

درسهای8تا10

درس( 2تا پایان )Grammer
درس( 2از ابتدای  )Vocabulary Developmentتا (ابتدای )Writing

پایه یازدهم ریاضی | اختصاصی
ریاضیات
تاریخ

آزمون

97/07/06

هندسه

شیمی

فیزیک

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

ریاضی ()1

حسابان()1

هندسه ()1

هندسه ()2

فیزیک ()1

فیزیک()2

شیمی ()1

شیمی ()2

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

شماره آزمون

حسابان ()1

آمار و احتمال

هندسه()2

فیزیک()2

شیمی()2

97/7/20

فصل( 1تا ابتدای
روش هندسی حل معادالت)

فصل1
(تا ابتدای سورها)

فصل1
(تا ابتدای زاویه ظلی)

فصل1
(تا ابتدای میدان الکتریکی)

فصل1
(تا ابتدای دنیای رنگی با عنصرهای دستهی )d

97/8/4

فصل1
(تا ابتدای قدرمطلق و ویژگیهای آن)

فصل1
(تا ابتدای مجموعه  -زیرمجموعه)

فصل1
(تا ابتدای رابطههای طولی در دایره)

فصل1
(تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی)

فصل( 1تا ابتدای عنصرها به چه شکلی در
طبیعت یافت میشوند؟)

97/8/18

فصل1
(تا ابتدای آشنایی با هندسه تحلیلی)

فصل( 1تا ابتدای قوانین و اعمال
بین مجموعهها(جبرمجموعهها))

فصل( 1تا ابتدای چندضلعیهای
محاطی و محیطی)

فصل1
(تا ابتدای میدان الکتریکی در داخل رساناها)

فصل1
(تا ابتدای دنیای واقعی واکنشها)

97/9/2

فصل1
(از ابتدای قدرمطلق و ویژگیهای آن)
تا پایان فصل

فصل( 1از ابتدای مجموعه -
زیرمجموعه) تا (ابتدای ضرب
دکارتی بین دو مجموعه)

فصل( 1از ابتدای رابطههای طولی
در دایره) تا (ابتدای دایرههای
محیطی و محاطی مثلث)

فصل( 1از ابتدای خطوط میدان الکتریکی)
تا (ابتدای خازن)

فصل( 1از ابتدای پیوند با صنعت)
تا (ابتدای نفت ،هدیهای شگفتانگیز)

97/9/16

فصل1و2
(تا ابتدای معادالت و توابع)

فصل1

فصل( 1تا ابتدای چهارضلعیهای
محاطی و محیطی)

فصل1

فصل( 1تا ابتدای آلکنها ،هیدروکربنهایی با
یک پیوند دوگانه)

97/9/30

فصل2

فصل( 1از ابتدای ضرب دکارتی
بین دو مجموعه)
تا فصل( 2ابتدای احتمال شرطی)

فصل( 1از ابتدای دایرههای
محیطی و محاطی مثلث)
تا فصل( 2ابتدای بازتاب)

فصل( 1از ابتدای خازن) تا فصل2
(ابتدای انواع مقاومتها)

فصل( 1از ابتدای نفت ،هدیهای
شگفتانگیز) تا فصل 2
(ابتدای تهیه غذای آبپز،
ء
تجربه تفاوت دما و گرما)

پایه یازدهم ریاضی | اختصاصی
شماره آزمون

حسابان ()1

آمار و احتمال

هندسه()2

فیزیک()2

شیمی()2

97/10/21

فصلهای2و3
(تا ابتدای تابع لگاریتمی و لگاریتم)

فصل( 1از ابتدای ضرب دکارتی
بین دو مجموعه)
تا فصل( 2ابتدای قانون احتمال کل)

فصل( 1از ابتدای چندضلعیهای
محاطی و محیطی)
تا فصل( 2ابتدای انتقال)

فصل( 1از ابتدای خازن) تا فصل2
(ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)

فصل( 1از ابتدای نفت ،هدیهای
شگفتانگیز) تا فصل( 2ابتدای آنتالپی همان
محتوای انرژی است).

97/11/5

فصلهای1تا3
(تا ابتدای تابع لگاریتمی و لگاریتم)

فصلهای1و2
(تا ابتدای قانون احتمال کل)

فصلهای1و2
(تا ابتدای انتقال)

فصلهای1و2
(تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)

فصلهای1و( 2تا ابتدای آنتالپی همان محتوای
انرژی است).

97/11/19

فصل( 2از ابتدای محاسبه
وارون یک تابع)
تا پایان فصل3

فصل( 2از ابتدای احتمال
غیرهمشانس) تا (ابتدای
پیشامدهای مستقل و وابسته)

فصل2
(تا ابتدای تجانس)

فصل( 2از ابتدای عوامل موثر
بر مقاومت الکتریکی) تا (ابتدای بستن
مقاومتها به صورت موازی)

فصل( 2تا ابتدای آنتالپی سوختن،
تکیهگاهی برای تأمین انرژی)

97/12/3

فصل( 3از ابتدای تابع
لگاریتمی و لگاریتم)
تا فصل( 4پایان رادیان)

فصل( 2از ابتدای قانون احتمال کل)
تا پایان فصل

فصل( 2از ابتدای انتقال)
تا (ابتدای کاربرد تبدیلها)

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای
الکتریکی) تا پایان فصل

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای
انرژی است).
تا (ابتدای غذای سالم)

97/12/17

فصل( 3از ابتدای تابع
لگاریتمی و لگاریتم)
تا فصل( 4انتهای توابع مثلثاتی)

فصل( 2از ابتدای قانون احتمال کل)
تا فصل( 3ابتدای معیارهای
گرایش به مرکز)

فصل( 2از ابتدای انتقال)
تا (ابتدای مسائل پیدا کردن
کوتاهترین مسیر)

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای
الکتریکی) تا فصل( 3ابتدای نیروی
مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان)

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی
است ).تا (ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد
شرکتکننده در واکنش از دیدگاه کمی)

98/1/23

فصل 1تا پایان فصل4

فصلهای1تا3
(ابتدای معیارهای پراکندگی)

فصلهای1و2

فصلهای1تا( 3ابتدای میدان مغناطیسی
حاصل از سیملولهءحامل جریان)

فصلهای1و2
(تا ابتدای سرعت واکنش)

98/2/20

فصل( 4از ابتدای روابط مثلثاتی
مجموع و تفاضل زوایا)
تا فصل( 5ابتدای حد توابع مثلثاتی)

فصل( 3از ابتدای معیارهای
گرایش به مرکز)
تا پایان فصل

فصل( 2از ابتدای مسائل پیدا کردن
کوتاهترین مسیر)
تا فصل( 3پایان قضیه کسینوسها)

فصل( 3از ابتدای نیروی مغناطیسی وارد
بر سیم حامل جریان)
تا فصل ( 4ابتدای قانون لنز)

فصل( 2از ابتدای پیوند با صنعت)
تا فصل( 3ابتدای پلیاسترها)

98/2/27

فصل5
(تا ابتدای پیوستگی)

فصل( 3از ابتدای ضریب تغییرات
دادهها) تا فصل( 4ابتدای برآورد)

فصل( 3تا ابتدای قضیه هرون)

فصل( 3از ابتدای میدان مغناطیسی
حاصل از سیملولهءحامل جریان)
تا فصل( 4ابتدای جریان متناوب)

فصل( 2از ابتدای سرعت واکنش) تا
فصل( 3ابتدای واکنش استری شدن)

98/3/3

فصل( 3از ابتدای تابع لگاریتمی و
لگاریتم) تا پایان فصل5

فصل( 2از ابتدای قانون احتمال
کل) تا پایان فصل4

فصل( 2از ابتدای انتقال)
تا پایان فصل3

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای
الکتریکی) تا پایان فصل4

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای
انرژی است ).تا پایان فصل3

پایه یازدهم تجربی | اختصاصی
ریاضیات
تاریخ

آزمون

97/07/06

زیستشناسی

شیمی

فیزیک

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

ریاضی ()1

ریاضی ()2

زیستشناسی ()1

زیستشناسی ()2

فیزیک ()1

فیزیک()2

شیمی ()1

شیمی ()2

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

شماره آزمون

ریاضی()2

زیستشناسی()2

فیزیک()2

شیمی()2

زمینشناسی

97/7/20

فصل( 1تا پایان درس اول)

فصل1

فصل( 1تا ابتدای میدان الکتریکی)

فصل1
(تا ابتدای دنیای رنگی با عنصرهای دستهی )d

فصل( 1تا ابتدای زمان در زمینشناسی)

97/8/4

فصل1

فصلهای1و( 2تا ابتدای شنوایی و
تعادل)

فصل( 1تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی)

فصل( 1تا ابتدای عنصرها به چه شکلی در طبیعت
یافت میشوند؟)

فصل1

97/8/18

فصلهای1و2
(تا پایان درس اول)

فصلهای1و2

فصل( 1تا ابتدای پتانسیل الکتریکی)

فصل1
(تا ابتدای دنیای واقعی واکنشها)

فصلهای1و2
(تا ابتدای اکتشاف معدن)

97/9/2

فصل2
(تا پایان درس دوم)

فصل( 2از ابتدای شنوایی و تعادل)
تا فصل( 3پایان استخوانها و اسکلت)

فصل( 1از ابتدای خطوط میدان الکتریکی)
تا (ابتدای خازن)

فصل( 1از ابتدای پیوند با صنعت)
تا (ابتدای نفت ،هدیهای شگفتانگیز)

فصل 2

97/9/16

فصلهای1تا( 3تا ابتدای توابع
پلهای و تابع جزء صحیح)

فصل 1تا پایان فصل 3

فصل1

فصل( 1تا ابتدای آلکنها ،هیدروکربنهایی با یک
پیوند دوگانه)

فصلهای1تا 3
(ابتدای ترکیب آب زیرزمینی)
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ریاضی()2

زیستشناسی()2

فیزیک()2

شیمی()2

زمینشناسی

97/9/30

فصل( 2از ابتدای درس سوم)
تا پایان فصل3

فصل( 3از ابتدای ماهیچه و حرکت)
تا فصل( 5پایان دومین خط دفاعی:
واکنشهای عمومی اما سریع)

فصل( 1از ابتدای خازن) تا فصل2
(ابتدای نیروی محرکهء الکتریکی و مدارها)

فصل( 1از ابتدای نفت ،هدیهای شگفتانگیز)
تا فصل ( 2ابتدای تهیه غذای آبپز،
ء
تجربه تفاوت دما و گرما)

فصلهای  3و ( 4تا ابتدای مکان مناسب
برای ساخت سد)

97/10/21

فصل( 2از ابتدای درس سوم)
تا فصل( 4پایان درس اول)

فصل( 3از ابتدای ماهیچه و حرکت)
تا پایان فصل5

فصل ( 1از ابتدای خازن) تا فصل2
(ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)

فصل( 1از ابتدای نفت ،هدیهای شگفتانگیز) تا
فصل( 2ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است).

فصلهای  3و 4

97/11/5

فصلهای1تا4
(تا پایان درس اول)

فصل 1تا پایان فصل 5

فصلهای1و( 2تا ابتدای توان
در مدارهای الکتریکی)

فصلهای1و( 2تا ابتدای آنتالپی
همان محتوای انرژی است).

فصل 1تا پایان فصل 4

97/11/19

فصل( 3از ابتدای درس سوم)
تا پایان فصل4

فصلهای5و( 6تا پایان میتوز)

فصل( 2از ابتدای عوامل مؤثر بر
مقاومت الکتریکی) تا پایان فصل

فصل( 2تا ابتدای آنتالپی سوختن،
تکیهگاهی برای تأمین انرژی)

فصلهای  4و 5
(تا ابتدای سنگهای دارای فلوئور)

97/12/3

فصل( 4از ابتدای درس دوم)
تا فصل( 5پایان درس اول)

فصلهای6و( 7تا پایان دستگاه
تولیدمثل در مرد)

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)
تا فصل( 3ابتدای نیروی مغناطیسی
وارد بر سیم حامل جریان)

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی
است ).تا (ابتدای غذای سالم)

فصل 5

97/12/17

فصل( 4از ابتدای درس دوم)
تا فصل( 5پایان درس دوم)

فصلهای6و( 7تا پایان دستگاه
تولیدمثل در زن)

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)
تا فصل( 3ابتدای میدان مغناطیسی حاصل از
جریان الکتریکی)

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است ).تا
(ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکتکننده در
واکنش از دیدگاه کمی)

فصلهای  5و 6
(تا ابتدای زمینلرزه)

98/1/23

فصل 1تا پایان فصل5

فصل 1تا پایان فصل 7

فصلهای1تا3
(تا ابتدای ویژگیهای مغناطیسی مواد)

فصلهای1و2
(تا ابتدای سرعت واکنش)

فصلهای1تا 6
(ابتدای پیشبینی زمینلرزه)

98/2/20

فصل( 5از ابتدای درس سوم)
تا فصل( 6پایان درس دوم)

فصل( 7از ابتدای رشد و نمو جنین)
تا پایان فصل8

فصل( 3از ابتدای میدان مغناطیسی حاصل
از جریان الکتریکی) تا (ابتدای قانون لنز)

فصل( 2از ابتدای پیوند با صنعت)
تا فصل( 3ابتدای پلیاسترها)

فصلهای  6و 7
(تا ابتدای پهنههای زمینشناسی ایران)

98/2/27

فصلهای6و7
(تا پایان درس اول)

فصلهای 8و9
(تا ابتدای پاسخ به محیط)

فصل( 3از ابتدای ویژگیهای مغناطیسی مواد)
تا (پایان قانون لنز)

فصل( 2از ابتدای سرعت واکنش) تا
فصل( 3ابتدای واکنش استری شدن)

فصلهای6و7
(تا ابتدای ذخایر نفت و گاز ایران)

98/3/3

فصل( 4از ابتدای درس دوم)
تا پایان فصل7

فصل 6تا پایان فصل9

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)
تا پایان فصل3

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی
است ).تا پایان فصل3

فصل  5تا پایان فصل 7
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ریاضیات
تاریخ

آزمون

97/07/06

اقتصاد

اجباری

اختیاری

رياضی و آمار ()1

رياضی و آمار ()2

کل کتاب

علوم و فنون ادبی
اجباری

اجباری

کل کتاب

علوم و فنون ادبی ()1

منطق

انتخابی 1

اختیاری
علوم و فنون ادبی
()2

کل کتاب

فلسفه و روانشناسی

اجباری

فلسفه

انتخابی 2
روانشناسی

کل کتاب

شماره آزمون

ریاضی و آمار()2

علوم و فنون ادبی()2

تاریخ()2

جغرافیا()2

جامعهشناسی()2

فلسفه

روانشناسی

97/7/20

فصل( 1تا ابتدای ترکیب شرطی دو
گزاره)

ستایش و درس1

درس1

درس1

درس1

درس 1

درس( 1تا ابتدای شناخت چیست؟)

97/8/4

فصل( 1تا پایان ترکیب شرطی دو
گزاره)

ستایش
تا پایان درس2

درسهای1و2

درسهای1و2

درسهای1و2

درسهای  1و 2

درس1

97/8/18

فصل( 1تا پایان درس)1

ستایش
تا پایان درس3

درس 1تا پایان
درس3

درس 1تا درس( 3ابتدای
طبقهبندی نواحی آب و هوایی)

درس 1تا پایان
درس3

درس  1تا درس ( 3تا ابتدای جهان درسهای1و( 2تا ابتدای رشد اجتماعی
در دوره کودکی)
از چه چیزی؟)

97/9/2

فصل( 1از ابتدای ترکیب دو شرطی) تا
پایان فصل

درسهای3و4

درسهای3و4

درس3

درسهای3و4

درس 3

درس2

97/9/16

فصلهای1و( 2تا ابتدای تابع چند
ضابطهای)

ستایش
تا پایان درس4

درس 1تا پایان
درس5

درس 1تا درس( 4ابتدای
فرسایش طبیعی در بیابان)

درس 1تا پایان
درس5

درس  1تا درس ( 4ابتدای حیرت و
تفکر فلسفی)

درسهای1و2

97/9/30

فصل( 2تا پایان تابع چند ضابطهای)

درسهای4و5

درس 5تا پایان
درس7

درسهای4و5

درس 5تا پایان
درس7

درس ( 4از ابتدای حیرت و تفکر
فلسفی) تا درس ( 5ابتدای تفکر)

درسهای2و( 3تا ابتدای ساماندهی
توجه)
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ریاضی و آمار()2

علوم و فنون ادبی()2

تاریخ()2

جغرافیا()2

جامعهشناسی()2

فلسفه

روانشناسی

97/10/21

فصل( 2تا پایان درس)1

درس4
تا پایان درس6

درس 5تا پایان
درس8

درسهای5و6

درس 5تا پایان
درس8

درسهای  4و 5

درس 2تا درس 4
(ابتدای خطاهای حافظه)

97/11/5

فصلهای1و( 2تا پایان درس)1

ستایش
تا پایان درس6

درس 1تا پایان
درس8

درس 1تا پایان درس6

درس 1تا پایان
درس8

درس  1تا پایان درس 5

درس1تا پایان درس4

97/11/19

فصل( 2تا پایان درس)2

درسهای6و7

درس 7تا پایان
درس 7تا پایان
درسهای6و( 7تا ابتدای صنعت)
درس9
درس9

درس 6

درس( 4از ابتدای خطاهای حافظه)
تا درس( 5ابتدای نوع نگاه به مسئله)

97/12/3

فصل( 2از ابتدای تابع همانی)
تا (پایان درس)2

درسهای7و8

درسهای9و10

درسهای7و( 8تا ابتدای نابرابری
اقتصادی ،نابرابری فضایی)

درسهای9و10

درسهای  6و ( 7تا ابتدای قلب)

درس5

97/12/17

فصل( 2درس)2

درس7
تا پایان درس9

درس 9تا پایان
درس11

درسهای7و8

درس 9تا پایان
درس11

درس 7

درس( 5از ابتدای نوع نگاه به مسئله) تا
درس( 6ابتدای سبک تصمیمگیری اجتنابی)

98/1/23

فصلهای1و2

ستایش تا پایان
درس10

درس 1تا پایان
درس 12

درس 1تا پایان درس9

98/2/20

فصل( 2از ابتدای درس )3تا فصل3
(پایان درس)1

درسهای10و11

درس 9تا پایان
درس14

درسهای9و10

درسهای12و13

98/2/27

فصل3

درسهای11و12

درس 12تا پایان
درس15

درسهای10و11

درسهای  9و ( 10تا ابتدای برخی
درسهای13و14
دیدگاهها در معیار فعل اخالقی)

98/3/3

فصل( 2از ابتدای درس)2
تا پایان فصل3

درس7
تا پایان درس12

درس 9تا پایان
درس16

درس 7تا پایان درس11

درس 1تا پایان درس  1تا درس ( 8ابتدای دو جریان
فکری در دورهی جدید اروپا)
درس12

درس 9تا پایان
درس15

درسهای  8و ( 9تا ابتدای انسان،
همردیف حیوانات)

درس  6تا پایان درس 10

درس 1تا پایان درس6
درس( 6از ابتدای سبک تصمیمگیری
اجتنابی) تا درس( 7ابتدای نگرش)
درسهای7و( 8تا ابتدای
سبک زندگی و بیماری)
درس 5تا پایان درس8

