پایه هشتم | تیزهوشان
تاریخ
آزمون

1400/7/23

آموزش

پیامهای

قرآن

آسمان

فارسی

مطالعات
اجتماعی

نگارش

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک
فصل :9الکتریسیته

درس :1آفرینش

ستایش و درس:1
پیش از اینها

درس:1
تعاون()1

(تا ابتدای آذرخش و

صفحه  10تا

صفحه  9تا

صفحه  1تا

صفحه 16

صفحه 16

صفحه 6

تخلیه الکتریکی)

درسهای1و2

درس :1آفرینش
شگفتانگیز و
درس :2عفو و
گذشت
صفحه  10تا
صفحه 23

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

درس:1
تعاون()1
و درس:2
تعاون()2

صفحه  9تا
صفحه 28

درس 1تا
پایان درس3

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

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

درس 1تا
پایان درس4

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

صفحه 48

شکفتن

صفحه  10تا

صفحه  9تا

درس1

صفحه  12تا
صفحه 19

شگفتانگیز

صفحه  76تا صفحه 82

شیمی

زیستشناسی
و زمینشناسی

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی

فصل  :1مخلوط و
فصل :1مخلوط و جداسازی
جداسازی مواد و فصل :2
تغییرهای شیمیایی در
مواد (تا ابتدای چه مقدار
زمین شناسی:
خدمت زندگی (تا
حلشونده را میتوان در
فصل  :11کانیها
ابتدای سوختن ،روشی
آب حل کرد؟)
صفحــه  97تا صفحه  103برای استفاده از انرژی
شیمیایی مواد)
صفحه  1تا صفحه 5
صفحه  1تا صفحه 12

1400/8/7

صفحه  12تا
صفحه 29

1400/8/21

1400/9/5

صفحه  12تا
صفحه 39

صفحه  12تا

صفحه  10تا
صفحه 32

صفحه 40

صفحه  9تا
صفحه 35

ستایش و
درس 1
صفحه  12تا
صفحه 24

ستایش تا پایان
درس 2
صفحه  12تا
صفحه 36

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

ستایش تا پایان
درس 3
صفحه  12تا
صفحه 46

صفحه  1تا
صفحه 12

درس:1
تعاون( )1تا
پایان درس:3
ساختار و
تشکیالت دولت
صفحه  1تا
صفحه 17

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

صفحه 42

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

صفحه  1تا
صفحه 29

فصل :9الکتریسیته
(تا ابتدای مدار الکتریکی
و جریان الکتریکی)
صفحه  76تا صفحه 85

فصل :9الکتریسیته
(تا ابتدای مقاومت
الکتریکی)
صفحه  76تا صفحه 86

فصل :9الکتریسیته

صفحه  76تا صفحه 88

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد
(تا ابتدای جداسازی
اجزای مخلوط)
صفحه  1تا صفحه 7

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و فصل :2
زمینشناسی:
تغییرهای شیمیایی در
خدمت زندگی (تا ابتدای
فصل  :12سنگها
صفحه  104تا صفحه  113راههای دیگر استفاده از
انرژی شیمیایی مواد)

فصل  :1عددهای
صحیح و گویا (تا
ابتدای جمع و
تفریق عددهای
گویا)
صفحه  1تا
صفحه 9

فصل :1عددهای
صحیح و گویا
صفحه  1تا

زمینشناسی:
فصل  :13هوازدگی

صفحه  1تا صفحه 8

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

زمینشناسی:
فصل  :11کانیها
تا پایان فصل :13
هوازدگی
صفحه  97تا صفحه 121

(تا ابتدای التمرین
الخامس)

(تا ابتدای

Spelling and
(Pronunciation

صفحه  11تا صفحه  16صفحه 12تا صفحه15

درس :1

درس  :1مراجعﺔ
My Nationality
الص ّ
السابع
دروس ّ
ﻒ ّ
(تا ابتدای التمرین + Photo Dictionary
العاشر)
صفحه 12تا صفحه+17

صفحه  11تا صفحه 19

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

درس  :1مراجعﺔ
الص ّ
السابع
دروس ّ
ﻒ ّ

درس :1

صفحه  1تا

صفحه  1تا صفحه 26

صفحه 28

صفحه  1تا صفحه 34

الص ّ
السابع
دروس ّ
ﻒ ّ

My Nationality

صفحههای  67و 68

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

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

درس  :1مراجعﺔ

درس :1

صفحه 18

صفحه  1تا صفحه 19

صفحه  114تا صفحه 121

صفحه  1تا صفحه 12

ریاضی

عربی *

انگلیسی *

فصل :1عددهای
صحیح و گویا
تا فصل:3
چندضلعیها
(ابتدای توازی و
تعامد)
صفحه  1تا
صفحه 33

أهمیﺔ اللّغﺔ
و درس :2
ّ
عربیﺔ (تا
ال ْ ّ

ابتدای فعل مضارع)

My Nationality

و درس :2

My Week

(تا ابتدای

Spelling and
(Pronunciation

صفحه  11تا صفحه  26صفحه 12تا صفحه 20

درس  :1مراجعﺔ
الص ّ
السابع
دروس ّ
ﻒ ّ
أهمیﺔ
و درس :2
ّ

درس :1

My Nationality

و درس :2

My Week

عربیﺔ (تا ابتدای + Photo Dictionary
اللّغﺔ ال ْ ّ
صفحه 12تا صفحه+23
التمرین السابع)
صفحه  11تا صفحه  31صفحه 67تا صفحه71

پایه هشتم | تیزهوشان
تاریخ

آزمون

1400/9/19

آموزش

پیامهای

قرآن

آسمان

درس:1
آفرینش
درس1
شگفتانگیز تا
تا پایان
پایان درس:5
روزی که
درس5
صفحه  12تا اسالم کامل
شد
صفحه 57
صفحه  10تا
صفحه 49

1400/10/3

درس:1
آفرینش
درس1
شگفتانگیز تا
تا پایان
پایان درس:6
درس6
نردبان
صفحه  12تا
آسمان
صفحه 64

1400/11/8

درس1
تا پایان
درس6

1400/11/21

درس1
تا پایان
درس7

صفحه  12تا
صفحه 64

صفحه  12تا
صفحه 73

صفحه  10تا
صفحه 58

درس:1
آفرینش
شگفتانگیز
تا پایان
درس:7
یک فرصت
طالیی
صفحه  10تا
صفحه 64

درس:1
آفرینش
شگفت انگیز
تا پایان
درس:8
نشان
ارزشمندی
صفحه  10تا
صفحه 73

فارسی

نگارش

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

ستایش تا
پایان درس 4

صفحه  9تا

صفحه  12تا
صفحه 56

مطالعات
اجتماعی

درس:1
تعاون( )1تا
پایان درس:6
قوه قضاﺋیه
صفحه  1تا
صفحه 34

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
فیزیک

فصل :9الکتریسیته
و فصل  :10مغناطیس (تا
ابتدای القای مغناطیسی)
صفحه  76تا صفحه 91

صفحه 50

ستایش و
درس :1پیش
از اینها تا پایان
درس :7آداب
نیکان
صفحه  9تا
صفحه 58

ستایش تا
پایان درس 5
صفحه  12تا
صفحه 66

صفحه  9تا
صفحه 66

صفحه  9تا
صفحه 74

صفحه  1تا
صفحه 46

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

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

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

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

فصل :9الکتریسیته و
فصل :10مغناطیس
(تا ابتدای موتور الکتریکی)
صفحه  76تا صفحه 94

ستایش تا
پایان درس 6
صفحه  12تا
صفحه 76

صفحه  1تا
صفحه 68

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و
فصل :2تغییرهای
شیمیایی در خدمت
زندگی (تا ابتدای
فراوردههای سوختن)
صفحه  1تا صفحه 15

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد و
فصل :2تغییرهای
شیمیایی در خدمت
زندگی (تا ابتدای
راههای دیگر استفاده
از انرژی شیمیایی
مواد)
صفحه  1تا صفحه 19

فصل :9الکتریسیته و
فصل :10مغناطیس
صفحه  76تا صفحه 96

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

صفحه  1تا صفحه 20

صفحه  1تا
صفحه 62

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

شیمی

فصل :9الکتریسیته ،فصل:10
مغناطیس و فصل :14نور
و ویژگیهای آن (تا ابتدای
بازتاب نور)
صفحه  76تا صفحه + 96

صفحه  122تا صفحه 127

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
فصل :3از درون اتم
چهخبر (ابتدای مدلی
برای ساختار اتم)
صفحه  1تا صفحه 23

زیستشناسی
و زمینشناسی
زمینشناسی:
فصل  :11کانیها
تا پایان فصل  :13هوازدگی
صفحه  97تا صفحه 121

زیستشناسی :فصل :4تنظیم
عصبی
صفحه  28تا صفحه 34

زمینشناسی:
فصل  :11کانیها
تا پایان فصل  :13هوازدگی
صفحه  97تا صفحه 121

زیستشناسی :فصل :4تنظیم
عصبی و فصل  :5حس و
حرکت
صفحه  28تا صفحه 46

زمینشناسی:
فصل  :11کانیها
تا پایان فصل  :13هوازدگی
صفحه  97تا صفحه 121

زیستشناسی :فصل :4تنظیم
عصبی تا پایان فصل  :6تنظیم
هورمونی

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
پایان فصل :5حس و
حرکت
صفحه  1تا صفحه 46

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
فصل  :7الفبای زیست
فناوری (ابتدای ایجاد
صفات جدید در
جانداران)
صفحه  1تا صفحه 60

فصل :1مخلوط
و جداسازی مواد
تا پایان فصل:8
تولیدمثل در جانداران
صفحه  1تا صفحه 75

صفحه  28تا صفحه 54

زمینشناسی:
فصل  :11کانیها
تا پایان فصل  :13هوازدگی
صفحه  97تا صفحه 121

زیستشناسی :فصل  :4تنظیم
عصبی تا پایان فصل  :7الفبای
زیستفناوری
صفحه  28تا صفحه 64

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
فصل :9الکتریسیته
(ابتدای اختالف
پتانسیل الکتریکی)
صفحه  1تا صفحه 83

ریاضی

فصل :1عددهای
صحیح و گویا
تا پایان فصل:3
چندضلعیها
صفحه  1تا
صفحه 50

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا
فصل :4جبر و
معادله (ابتدای
تجزیه عبارتهای
جبری)
صفحه  1تا
صفحه 59

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا
پایان فصل :4جبر
و معادله
صفحه  1تا
صفحه 68

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا
فصل :5بردار و
مختصات (ابتدای
ضرب عدد در
بردار)
صفحه  1تا
صفحه 73

عربی

انگلیسی

درس  :1مراجعﺔ
الص ّ
ﻒ
دروس ّ
السابع تا درس :3
ّ
مهنتک فی
المستقبل (ابتدای
التمرین الرابع)

درس :1

صفحه  11تا صفحه 42

درس  :1مراجعﺔ
الص ّ
السابع
دروس ّ
ﻒ ّ
تا پایان درس :3
مهنتک فی المستقبل

صفحه  11تا صفحه 46

My Nationality

و درس :2

My Week
+ Review 1

+ Photo Dictionary
صفحه 12تا صفحه+25
صفحه 67تا صفحه71

درس :1

My Nationality

تا درس :3

My Abilities

 Listeningابتدای)
(and Writing

صفحه 12تا صفحه29

درس :1

درس  :1مراجعﺔ
الص ّ
السابع
دروس ّ
ﻒ ّ
تا پایان درس :4
الجدیدﺓ
ال ّتجربﺔ َ

صفحه  11تا صفحه 60

درس  :1مراجعﺔ
الص ّ
السابع
دروس ّ
ﻒ ّ
تا پایان درس :5
الصداقﺔ
ّ

صفحه  11تا صفحه 70

My Nationality

تا پایان درس :3
My Abilities

+ Photo Dictionary
صفحه 12تا صفحه+33
صفحه 67تا صفحه75

درس :1

My Nationality

تا درس :4

My Health

 Spelling andابتدای)
(Pronunciation
صفحه 12تا صفحه36

پایه هشتم | تیزهوشان
تاریخ

آموزش

پیامهای

قرآن

آسمان

فارسی

نگارش

درس 1تا
پایان درس8

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

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

ستایش تا پایان
درس 7

درس 1تا
پایان درس9

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

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

1401/1/19

درس1
تا پایان
درس10

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

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

1401/2/16

درس1
تا پایان
درس12

درس:1
آفرینش
شگفتانگیز تا
پایان درس:14
ما مسلمانان

ستایش و
درس :1پیش
از اینها تا پایان
درس :16پرنده
آزادی ،کودکان
سنگ

1401/2/23

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

آزمون

1400/12/6

1400/12/20

صفحه  12تا
صفحه 81

صفحه  12تا
صفحه 88

صفحه  12تا
صفحه 97

صفحه  12تا
صفحه 112

صفحه  10تا
صفحه 80

صفحه  10تا
صفحه 95

صفحه  10تا
صفحه 103

صفحه  10تا
صفحه 119

صفحه  9تا
صفحه 80

صفحه  12تا
صفحه 86

صفحه  9تا
صفحه 88

صفحه  9تا
صفحه 98

مطالعات
اجتماعی
درس:1
تعاون( )1تا
پایان درس:13
غزنویان،
سلجوقیان و
خوارزمشاهیان
صفحه  1تا
صفحه 83

صفحه  12تا
صفحه 95

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
ایزوتوپها)

صفحه  76تا صفحه + 96
صفحه  122تا صفحه 131

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

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

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

صفحه  1تا
صفحه 104

درس :1تعاون
( )1تا پایان
درس:21
ویژگیهای
طبیعی و انسانی
اروپا
صفحه  1تا
صفحه 141

صفحه  9تا
صفحه 117

فیزیک

شیمی

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

صفحه  1تا
صفحه 97

ستایش تا پایان
درس 8

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی

صفحه  76تا صفحه + 96
صفحه  122تا صفحه 134

صفحه  76تا صفحه + 96
صفحه  122تا صفحه 135

فصل :9الکتریسیته،
فصل :10مغناطیس و
فصل :14نور و ویژگیهای
آن تا فصل :15شکست نور
(ابتدای عدسیها)
صفحه  76تا صفحه + 96
صفحه  122تا صفحه 140

صفحه  1تا صفحه 25

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
فصل :3از درون اتم
چهخبر (ابتدای یون
چیست؟)
صفحه  1تا صفحه 26

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
پایان فصل :3از
درون اتم چهخبر
صفحه  1تا صفحه 27

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
پایان فصل :3از
درون اتم چهخبر
صفحه  1تا صفحه 27

زیستشناسی
و زمینشناسی
زمینشناسی :فصل  :11کانیها تا
پایان فصل  :13هوازدگی
صفحه  97تا صفحه 121

زیستشناسی :فصل  :4تنظیم
عصبی تا پایان فصل  :8تولیدمثل در
جانداران
صفحه  28تا صفحه 75

علوم تجربی
مطابق روند
کتاب درسی
فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
فصل :10مغناطیس
(ابتدای آهنربای
الکتریکی)

صفحه  1تا صفحه 92

ریاضی

عربی

فصل :1عددهای درس  :1مراجعﺔ
الص ّ
السابع
صحیح و گویا دروس ّ
ﻒ ّ
تا پایان فصل :5تا پایان درس  :6فی
بردار و مختصات
السفر
صفحه  1تا
صفحه 82

صفحه  11تا
صفحه 84

فصل :1عددهای
فصل :1مخلوط و
زیستشناسی :فصل  :4تنظیم
صحیح و گویا
عصبی تا پایان فصل  :8تولیدمثل در جداسازی مواد تا پایان تا پایان فصل:6
فصل :12سنگها
جانداران
مثلث

درس  :1مراجعﺔ
لص ّ
ﻒ
دروس ا ّ
لسابع تا درس :7
ا ّ
！...ارض اﷲ
واسعﺔ( ...ابتدای
التمرین الثالث)

فصل :1عددهای
فصل :1مخلوط
صحیح و گویا
و جداسازی مواد
تا فصل :7توان
تا فصل :14نور و
و جذر (ابتدای
ویژگیهای آن (ابتدای
جذر تقریبی)
بازتاب نور)

درس  :1مراجعﺔ
الص ّ
ﻒ
دروس ّ
السابع تا پایان
ّ
درس  :8االعتماد
علی النفس

صفحه  28تا صفحه 75

زمینشناسی :فصل  :11کانیها تا
پایان فصل  :13هوازدگی
صفحه  97تا صفحه 121

زیستشناسی :فصل  :4تنظیم
عصبی تا پایان فصل  :8تولیدمثل در
جانداران
صفحه  28تا صفحه 75

زمینشناسی :فصل :11کانیها تا
پایان فصل :13هوازدگی
صفحه  97تا صفحه 121

زیستشناسی :فصل :4تنظیم
عصبی تا پایان فصل :8تولیدمثل در
جانداران
صفحه  28تا صفحه 75

صفحه  1تا صفحه 113

صفحه  1تا صفحه 127

فصل :1مخلوط و
جداسازی مواد تا
پایان فصل :14نور و
ویژگیهای آن

صفحه  1تا صفحه 135

صفحه  1تا
صفحه 100

صفحه  1تا
صفحه 109

فصل :1عددهای
صحیح و گویا تا
پایان فصل :8آمار
و احتمال
صفحه  1تا
صفحه 136

صفحه  11تا
صفحه 93

صفحه  11تا
صفحه 108

درس  :1مراجعﺔ
الص ّ
ﻒ
دروس ّ
السابع تا
ّ
درس  :9السفرﺓ
العلمیﺔ (ابتدای
التمرین السادس)
صفحه  11تا
صفحه 118

انگلیسی
درس :1

My Nationality

تا پایان درس :4
My Health

+ Photo Dictionary
صفحه 12تا صفحه+39
صفحه 67تا صفحه78

درس :1

My Nationality

تا پایان درس :4
My Health

+ Review 2

+ Photo Dictionary
صفحه 12تا صفحه+41
صفحه 67تا صفحه78

درس :1

My Nationality

تا درس :5

My City
 Spelling andابتدای)
(Pronunciation

صفحه 12تا صفحه 44

درس :1

My Nationality

تا پایان درس :5
My City

+ Photo Dictionary
صفحه 12تا صفحه+47
صفحه 67تا صفحه84

آزمون جامع
کل کتاب

کل کتاب

فصلهای9و10و14و15

فصل 1تا پایان
فصل3

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

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

