پایه هفتم | تیزهوشان
تاریخ
آزمون

آموزش

پیامهای

قرآن

آسمان

فارسی

نگارش

1400/7/23

درس1
صفحه  13تا
صفحه 22

درس :1بینای ستایش و درس:1
زنگ آفرینش
مهربان
صفحه  9تا
صفحه  15تا
صفحه 17
صفحه 23

1400/8/7

درسهای1و2
صفحه  13تا
صفحه 30

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
پایان
درس :2چشمه
معرفت
صفحه  9تا
صفحه 29

1400/8/21

ستایش و درس:1
درس :1بینای
زنگ آفرینش تا
درس 1تا پایان مهربان تا پایان
پایان
درس :3تلﺦ یا
درس3
درس :3نسل
شیرین
صفحه  13تا
آیندهساز
صفحه  15تا
صفحه 39
صفحه  9تا
صفحه 45
صفحه 36

ستایش تا پایان
درس 2
صفحه  12تا
صفحه 36

1400/9/5

ستایش و درس:1
درس :1بینای زنگ آفرینش تا
پایان
درس 1تا پایان مهربان تا پایان
درس :4عبور درس :4با بهاری
درس4
که میرسد از راه،
آسان
صفحه  13تا
زیبایی شکفتن
صفحه  15تا
صفحه 48
صفحه  9تا
صفحه 56
صفحه 41

ستایش تا پایان
درس 3
صفحه  12تا
صفحه 46

1400/9/19

درس:1
بینای مهربان
و درس:2
استعانت از
خداوند
صفحه  15تا
صفحه 34

درس :1بینای
درس 1تا پایان مهربان تا پایان
درس5
درس :5پیامبر
رحمت
صفحه  13تا
صفحه  15تا
صفحه 56
صفحه 67

ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
پایان
درس :6قلب کوچکم
را به چه کسی
بدهم؟
صفحه  9تا
صفحه 57

مطالعات
اجتماعی

درس :1من حق
دارم
صفحه  1تا
صفحه 5
درس :1من حق
دارم و
ستایش و درس 1
درس :2من مسئول
صفحه  12تا
هستم
صفحه 24
صفحه  1تا
صفحه 12

ستایش تا پایان
درس 4
صفحه  12تا
صفحه 56

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک

شیمی

فصل :3اتمها ،الفبای
فصل  :1تفکر و تجربه
زمینشناسی:
فصل :1تفکر و تجربه و فصل :2
مواد (تا ابتدای فعالیت
فصل :5از معدن تا خانه (تا ابتدای و فصل  :2اندازهگیری
اندازهگیری در علوم و ابزارهای آن (تا
صفحه )17
اندوخته طبیعی و ﻇروف آشپزخانه) در علوم و ابزارهای آن
ابتدای طول و حجم)
صفحه  12تا
صفحه  1تا صفحه 11
صفحه  35تا صفحه 42
صفحه  1تا صفحه 8
صفحه 16
فصل :3اتمها ،الفبای
مواد
فصل :1تفکر و تجربه و فصل :2
(تا ابتدای آیا اتمها از
اندازهگیری در علوم و ابزارهای آن
ذرههای ریزتری ساخته
(تا ابتدای زمان)
شدهاند؟)
صفحه  1تا صفحه 10
صفحه  12تا
صفحه 20

فصل :1تفکر و تجربه و
درس :1من حق
فصل :3اتمها ،الفبای
دارم تا پایان فصل :2اندازهگیری در علوم و ابزارهای
مواد
آن
درس :4قانونگذاری
صفحه  12تا
(تا ابتدای دقت در اندازهگیری)
صفحه  1تا
صفحه 24
صفحه  1تا صفحه 11
صفحه 20

درس :1من حق
فصل :3اتمها ،الفبای
فصل :1تفکر و تجربه و
دارم تا پایان
مواد
درس :6بیمه و فصل :2اندازهگیری در علوم و ابزارهای
صفحه  12تا
آن
مقابله با حوادﺙ
صفحه 24
صفحه  1تا صفحه 11
صفحه  1تا
صفحه 30

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس :8مصرف
صفحه  1تا
صفحه 42

* دانشآموزانی که قصد شرکت در آزمونهای نمونهدولتی را دارند به سؤاالت این دروس پاسخ دهند.

زیستشناسی
و زمینشناسی

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی

فصل :3اتمها ،الفبای
فصل :1تفکر و تجربه و
مواد و
فصل :2اندازهگیری در علوم و ابزارهای
فصل :4موا ّد پیرامون
آن و
ما
فصل :8انرژی و تبدیلهای آن (تا ابتدای
(تا پایان آزمایش
انرژی میتواند ذخیره شود)
کنید)2
صفحه  1تا صفحه  + 11صفحه  62تا
صفحه  12تا
صفحه 68
صفحه 29

زمینشناسی:
فصل :5از معدن تا خانه
و فصل  :6سفر آب روی زمین
(تا ابتدای آبهای جاری)
صفحه  35تا صفحه 49
زمینشناسی:
فصل :5از معدن تا خانه و
فصل :6سفرآب روی زمین (تا
ابتدای حرکات آب دریاها)
صفحه  35تا صفحه 52

زمینشناسی:
فصل :5از معدن تا خانه تا
فصل :7سفرآب درون زمین
(ابتدای چرخه آب)
صفحه  35تا صفحه 61

زمینشناسی:
فصل :5از معدن تا خانه تا پایان
فصل :7سفرآب درون زمین
صفحه  35تا صفحه 61
زیستشناسی :فصل :11یاخته
و سازمانبندی آن (تا ابتدای
سازمانبندی یاختهها)
صفحه  92تا صفحه 98

ریاضی

فصل :1راهبردهای
حل مسئله (تا ابتدای
راهبرد روشهای
نمادین)
صفحه  1تا صفحه 8

عربی *

درس  :1قی َم ُﺔ ال ْ ِعلْ ِم
صفحه  9تا صفحه 15

انگلیسی *

 Welcomeو درس :1
My Name

 Sounds andابتدای)
(Letters
صفحه  2تا صفحه 7

فصل :1تفکر و تجربه
فصل :1راهبردهای حل
ِ
ْ
ْ
ُ
الفبای
تا فصل  :3اتمها،
درس :1قی َمﺔ العل ِم و نو ُر
مسئله و
مواد (ابتدای آزمایش
ال ْ َکال ِم
فصل :2عددهای
کنید
صحیح
صفحه  9تا صفحه 20
صفحه )18
صفحه  1تا صفحه 26
صفحه  1تا صفحه 18
فصل :1راهبردهای حل
ِ
ْ
ْ
ُ
فصل :1تفکر و تجربه مسئله تا فصل :3جبر درس  :1قی َمﺔ العل ِم و نو ُر
تا پایان فصل :3اتمها ،و معادله (ابتدای مقدار
ال ْ َکال ِم و َکنْ ُز ال ْ ُکنو ِز
عددی یک عبارت
الفبای مواد
جبری)
صفحه  1تا صفحه 24
صفحه  9تا صفحه 27
صفحه  1تا صفحه 33

 Welcomeو درس :1
My Name

 Listeningابتدای)
(and Reading

صفحه  2تا صفحه 8

 Welcomeو
درس :1
My Name

صفحه  2تا صفحه 9

درس  :1قی َم ُﺔ ال ْ ِعلْ ِم و نو ُر

 Welcomeو
درس :1

ال ْ َکال ِم و َکنْ ُز ال ْ ُکنو ِز و

درس :2

درس  :1قی َم ُﺔ ال ْ ِعلْ ِم ،نو ُر

 Welcomeو درس :1

فصل :1تفکر و تجربه فصل :1راهبردهای حل
مسئله تا
تا فصل :4مواد پیرامون
My Classmates
ما (ابتدای چه مادهای فصل :3جبر و معادله درس َ :2جوا ِه ُر ال ّ َکالم و
 Review 1و
(ابتدای معادله)
به کار میبرید؟)
الحکم
+ Photo Dictionary
صفحه  1تا صفحه  31صفحه  1تا صفحه 36
َکنْ ُز ُ
صفحه  9تا صفحه  40صفحه  2تا صفحه + 15
صفحه  48تا صفحه 52
فصل :1تفکر و تجربه
تا فصل :5از معدن تا
خانه (ابتدای به دنبال
سرپناهی ایمن)
صفحه  1تا صفحه 39

فصل :1راهبردهای حل

ال ْ َکال ِم و َکنْ ُز ال ْ ُکنو ِز و

مسئله تا پایان

درس َ :2جوا ِه ُر ال ّ َکالم و

صفحه  1تا صفحه 40

ال ْ ِح َک ُم ال ّنافِ َع ُﺔ

صیح ُﺔ و
فصل :3جبر و معادله َکنْ ُز ُ
الحکم و َکنْ ُز النﱠ َ
صفحه  9تا صفحه 51

My Name

My Name

تا درس :3

My Age
 Soundsابتدای)
(and Letters

صفحه  2تا صفحه 17

پایه هفتم | تیزهوشان
تاریخ

آزمون

آموزش

پیامهای

قرآن

آسمان

فارسی

نگارش

مطالعات
اجتماعی

درس :1بینای ستایش و درس:1
درس :1من حق
درس 1تا مهربان تا پایان زنگ آفرینش تا
ستایش تا پایان دارم تا پایان
پایان
پایان درس 6درس :6اسوه
درس :9من کجا
درس 5
درس :7علم
فداکاری و
1400/10/3
صفحه  12تا زندگی میکنم؟
صفحه  13تا
زندگانی
عدالت
صفحه 64

صفحه  15تا
صفحه 79

صفحه  9تا
صفحه 64

درس :1بینای ستایش و درس:1
درس 1تا مهربان تا پایان زنگ آفرینش تا
درس :6اسوه
پایان
پایان درس6
درس :8زندگی
فداکاری و
1400/11/8
صفحه  13تا
همین لحظههاست
عدالت
صفحه 64

صفحه  15تا
صفحه 79

درس :1بینای
درس 1تا مهربان تا پایان
پایان درس 7درس :7برترین
1400/11/21
بانو
صفحه  13تا
صفحه 72

صفحه  15تا
صفحه 88

صفحه  9تا
صفحه 77

صفحه 66

صفحه  1تا
صفحه 49

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس :10ایران،
خانه ما
صفحه  1تا
صفحه 56

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک
فصل :1تفکر و تجربه و
فصل :2اندازهگیری در علوم و
ابزارهای آن و
فصل :8انرژی و تبدیلهای آن
(تا ابتدای بدن ما به انرژی نیاز
دارد)
صفحه  1تا صفحه + 11
صفحه  62تا صفحه 70

فصل :1تفکر و تجربه و

شیمی

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

صفحه  12تا صفحه 31

فصل :3اتمها ،الفبای
مواد و

زیستشناسی
و زمینشناسی

صفحه 72

ریاضی

درس  :1قی َم ُﺔ ال ْ ِع لْ ِم و نو ُر
زمینشناسی :فصل :5از معدن
راهبردهای
:1
فصل
سفرآب
تا خانه تا پایان فصل:7
ال ْ َک ال ِم و َک نْ ُز ال ْ ُک نو ِز و
فصل :1تفکر و
My Name
حل مسئله تا
درون زمین
تجربه
فصل :4هندسه و درس َ :2ج وا ِه ُر ال ّ َک الم
تا درس :3
صفحه  35تا صفحه 61
تا فصل :6سفر آب
My Age
استدالل (ابتدای
الح کم و َک نْ ُز
و َک نْ ُز ُ
زیستشناسی :فصل :11یاخته روی زمین (ابتدای
 Listeningابتدای)
شکلهای مساوی
و سازمانبندی آن
آبشار)
صیح ُﺔ و ال ْ ِح َک ُم ال ّن افِ َع ُﺔ
ال نﱠ َ
(and Reading
(همنهشت))
صفحه  1تا صفحه 50
صفحه  92تا صفحه 100
صفحه  2تا صفحه 19
صفحه  1تا صفحه 50
و ال ْ َم وا ِع ُﻆ ال ْ َع َددی ﱠ ُﺔ
صفحه  9تا صفحه 57

زمینشناسی :فصل :5از معدن
تا خانه تا پایان فصل :7سفرآب
درون زمین

فصل :1تفکر و
فصل :1راهبردهای
فصل :2اندازهگیری در علوم و
فصل :4موا ّد پیرامون ما
تجربه
صفحه  35تا صفحه 61
حل مسئله تا پایان
ابزارهای آن و
(تا ابتدای چگونه موادی زیستشناسی :فصل :11یاخته تا پایان فصل :7سفر فصل :4هندسه و
فصل :8انرژی و تبدیلهای آن
با خواﺹ بهتر تولید و سازمانبندی آن و فصل :12آب درون زمین
استدالل
صفحه  1تا صفحه + 11
صفحه  1تا صفحه  61صفحه  1تا صفحه 54
سفره سالمت
کنیم؟)
(تا ابتدای از خاک تا بدن ما)
صفحه  62تا صفحه 72
صفحه  12تا صفحه 33

صفحه  1تا صفحه + 11
صفحه  62تا صفحه 78

صفحه 96

درس  :1قی َم ُﺔ ال ْ ِعلْ ِم و
نو ُر ال ْ َکال ِم و َکنْ ُز ال ْ ُکنو ِز

صفحه  92تا صفحه 109

My Name

تا پایان درس :3

تا پایان درس  :3حوا ٌر
بین َول ّ ّدینِ
َ

+ Photo Dictionary

صفحه  9تا صفحه 68

فصل :1تفکر و
فصل :1راهبردهای
تجربه
حل مسئله تا
نو ُر ال ْ َکال ِم و َکنْ ُز ال ْ ُکنو ِز
تا فصل  :8انرژی
فصل :5شمارندهها
تا پایان درس :4
و تبدیلهای آن و اعداد اول (ابتدای
(ابتدای هر چیزی کوچکترین مضرب
الس ِ
وق
فی ّ
که حرکت کند
مشترک)
انرژی دارد)
64
صفحه
تا
1
صفحه
صفحه  9تا صفحه 75
درس  :1قی َم ُﺔ ال ْ ِعلْ ِم و

صفحه  1تا صفحه 66

صفحه  1تا صفحه 75

 Welcomeو درس :1

My Age

صفحه  92تا صفحه 107

فصل :1تفکر و تجربه و
ستایش و درس:1
فصل :1راهبردهای
شناسی:
زیست
درس :1من حق
درس :1بینای
فصل:1
فصل :2اندازهگیری در علوم و
زنگ آفرینش تا
حل مسئله تا
تفکر و تجربه
فصل :3اتمها ،الفبای فصل :11یاخته و سازمانبندی
ستایش تا پایان دارم تا پایان
درس 1تا مهربان تا پایان
ابزارهای آن و فصل :8انرژی و
پایان
فصل :6سطح
درس 7
آن تا
مواد و
درس :13جمعیت تبدیلهای آن تا فصل :10گرما و
پایان درس 8درس :9به
تا فصل :9منابع
کالس
درس:10
1400/12/6
و حجم (ابتدای
صفحه  12تا
فصل :13سفر غذا
بهینهسازی مصرف انرژی (ابتدای فصل :4موا ّد پیرامون ما
ایران
صفحه  13تا سوی پاکی
انرژی (ابتدای انرژی
...
ادبیات،
مساحت جانبی و
صفحه  12تا صفحه ( 34ابتدای گوارش نهایی غذا)
صفحه 86
صفحه  15تا
گرما)
صفحه 80
صفحه  1تا
خورشیدی)
صفحه  9تا
کل)
+
11
صفحه
تا
1
صفحه
صفحه  1تا صفحه 77
105
صفحه
78
صفحه
صفحه  92تا صفحه 114
صفحه  62تا صفحه 84

عربی

انگلیسی

 Welcomeو درس :1

ستایش و درس:1
درس :1من حق فصل :1تفکر و تجربه و فصل:2
زنگ آفرینش
دارم تا پایان اندازهگیری در علوم و ابزارهای آن
زیستشناسی:
تا پایان درس :9ستایش تا پایان
فصل :3اتمها ،الفبای
فصل :11یاخته و سازمانبندی
درس :12حفاﻇت و فصل :8انرژی و تبدیلهای آن و
درس 6
مواد و
نصیحت امام
آن و
فصل :9منابع انرژی
از زیستگاههای
سره) ،شوق صفحه  12تا
فصل :4موا ّد پیرامون ما
(قدس ّ
فصل :12سفره سالمت
ایران
(تا ابتدای انرژی باد)
صفحه 76
صفحه  12تا صفحه 34
خواندن
صفحه  1تا
صفحه  9تا
صفحه 85

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی

درس  :1قی َم ُﺔ ال ْ ِعلْ ِم و

نو ُر ال ْ َکال ِم و َکنْ ُز ال ْ ُکنو ِز
تا پایان درس :5
الجمالت الذهبیﺔ

صفحه  9تا صفحه 83

صفحه  2تا صفحه + 21
صفحه  48تا صفحه 57

 Welcomeو درس :1
My Name

تا درس :4

My Family

 Sounds andابتدای)
(Letters
صفحه  2تا صفحه 23

 Welcomeو
درس :1
My Name

تا درس :4

My Family

 Listeningابتدای)
(and Reading

صفحه  2تا صفحه 24

پایه هفتم | تیزهوشان
تاریخ

آزمون

آموزش

پیامهای

قرآن

آسمان

درس :1بینای
درس 1تا پایان مهربان تا پایان
درس :11نماز
درس9
1400/12/20
صفحه  13تا
جماعت
صفحه 88

1401/1/19

صفحه  15تا صفحه
124

فارسی

نگارش

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

مطالعات
اجتماعی

درس :1من حق
دارم تا پایان
درس:15
گردشگری
چیست؟
صفحه  1تا
صفحه 93

صفحه  9تا
صفحه 105

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
شیمی

فیزیک
فصل :1تفکر و تجربه و فصل:2
اندازهگیری در علوم و ابزارهای
آن و فصل :8انرژی و
تبدیلهای آن تا فصل :10گرما
و بهینهسازی مصرف انرژی
(ابتدای همرفت)
صفحه  1تا صفحه + 11
صفحه  62تا صفحه 88

133

صفحه 113

صفحه 113

صفحه  15تا صفحه

صفحه  9تا

149

صفحه 131

کل کتاب

کل کتاب

صفحه  1تا صفحه + 11
صفحه  62تا صفحه 90

فصل :1تفکر و تجربه و
درس :1من حق
فصل :2اندازهگیری در علوم و
دارم تا پایان
درس :22اوضاع ابزارهای آن و فصل :8انرژی و
تبدیلهای آن تا پایان فصل:10
اقتصادی در ایران
گرما و بهینهسازی مصرف
باستان
انرژی

درس :1بینای ستایش و درس:1
زنگ آفرینش تا
درس 1تا پایان مهربان تا پایان
پایان درس:14
درس12
درس :14کمال
امام خمینی
1401/2/16
صفحه  13تا
همنشین
سره)
(قدس ّ

صفحه  1تا

الفبای مواد و
فصل :4موا ّد
پیرامون ما
صفحه  12تا
صفحه 34

فصل :1تفکر و تجربه و
ستایش و درس:1
درس :1من حق فصل :2اندازهگیری در علوم و
درس :1بینای
تا
آفرینش
زنگ
ستایش تا پایان
دارم تا پایان
ابزارهای آن و فصل :8انرژی و
درس 1تا پایان مهربان تا پایان
درس:12
پایان
درس 8
درس :12نشان
درس10
درس :17میراﺙ تبدیلهای آن تا فصل :10گرما
خدمات متقابل
تا
12
صفحه
تا
صفحه 13
تاریﺦ
و
فرهنگی
عزت
و بهینهسازی مصرف انرژی
اسالم و ایران
صفحه 95
صفحه  96صفحه  15تا صفحه
صفحه  1تا
(ابتدای فناوری و کاربرد)
صفحه  9تا
صفحه 108

فصل :3اتمها،

صفحه 142

صفحه  1تا صفحه + 11
صفحه  62تا صفحه 91

کل کتاب

فصلهای  1و  2و  8و  9و 10

فصل :3اتمها،
الفبای مواد و
فصل :4موا ّد
پیرامون ما
صفحه  12تا
صفحه 34

فصل :3اتمها،
الفبای مواد و
فصل :4موا ّد
پیرامون ما
صفحه  12تا
صفحه 34

زیستشناسی
و زمینشناسی
زیستشناسی:
فصل :11یاخته و سازمانبندی
آن تا پایان فصل :13سفر غذا
صفحه  92تا صفحه 116

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی
فصل :1تفکر و تجربه
تا فصل :10گرما و
بهینهسازی مصرف
انرژی (ابتدای گرما)

ریاضی

عربی

فصل :1راهبردهای درس  :1قیم ُﺔ ال ْ ِعلْم  Welcomeو درس :1
ِ
َ
My Name
حل مسئله تا فصل:7
تا پایان درس :4
و نو ُر ال ْ َکال ِم و َکنْ ُز
توان و جذر (ابتدای
My Family
ْ
ُ
ِ
درس
پایان
تا
ز
نو
ک
ل
ا
 Review2و
محاسبه عبارت
+ Photo Dictionary
 :6فی الحدود
تواندار)

صفحه  1تا صفحه  84صفحه  1تا صفحه  86صفحه  9تا صفحه 92

زمینشناسی:
درس  :1قی َم ُﺔ ال ْ ِعلْ ِم
فصل :5از معدن تا خانه تا پایان
فصل :7سفرآب درون زمین فصل :1تفکر و تجربه تا فصل :1راهبردهای و نو ُر ال ْ َکال ِم و َکنْ ُز
صفحه  35تا صفحه 61
پایان فصل  :11یاخته و حل مسئله تا پایان ال ْ ُکنو ِز تا درس :8
زیستشناسی :فصل :11یاخته
فصل :7توان و جذر زینﺔ الباطن (ابتدای
سازمانبندی آن
و سازمانبندی آن تا فصل:14
100
صفحه
تا
1
صفحه
96
صفحه
تا
1
صفحه
گردش مواد (ابتدای رگهای
فعل ماضی ())5
بدن)
صفحه  9تا صفحه 103
صفحه  92تا صفحه 121

زمینشناسی:
فصل :5از معدن تا خانه تا پایان
فصل :7سفر آب درون زمین
صفحه  35تا صفحه 61

فصل :1تفکر و تجربه
تا پایان فصل:14

انگلیسی

فصل :1راهبردهای
حل مسئله تا پایان
فصل :8بردار و

درس  :1قی َم ُﺔ ال ْ ِعلْ ِم
و نو ُر ال ْ َکال ِم و َکنْ ُز
ال ْ ُکنو ِز تا پایان درس

صفحه  2تا صفحه + 27
صفحه  48تا صفحه 61

 Welcomeو درس :1
My Name

تا درس :5
My Appearance

 Sounds andابتدای)
(Letters

صفحه  2تا صفحه 29

 Welcomeو درس :1
My Name

تا پایان درس :5

زیستشناسی:
مواد
گردش
 :9االخالﺹ فی
فصل :11یاخته و سازمانبندی
مختصات
+ Photo Dictionary
123
صفحه
تا
1
صفحه
صفحه  2تا صفحه + 31
آن تا فصل:15تبادلبامحیط
العمل
صفحه  1تا صفحه 110
صفحه  48تا صفحه 66
(ابتدایانتقالگازها)
صفحه  9تا صفحه 113
My Appearance

صفحه  92تا صفحه 126

آزمون جامع

1401/2/23

کل کتاب

کل کتاب

فصلهای  3و 4

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

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

