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
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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

