
ر
نگارش هفتم فارسی هفتمعلوم هفتمریاضی هفتمتاریخ  آزمون

99/4/27
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل  9
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل 15
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس 17
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس  8

تاریخ  آزمون

فارسی هشتمنگارش هفتمفارسی هفتمعلوم هشتمعلوم هفتمریاضی هشتمریاضی هفتم

اختیاریاجباری
اجباری

اختیاریاجباریاجباریاختیاری
زیست شناسیشیمی و زمین شناسیفیزیک

شیمی:فصل های 1و 2فصل 1فصل های 1و 99/5/102
ستایش و درس 1ستایش و درس های 1 و 2ستایش و درس های 1و 2و 3فصل 1فصل های 11 و  12فصل 3

شیمی:فصل 8فصل های 1و 2فصل های 3و 4 99/5/24
ستایش و درس های درس های 3و 4درس 4 تا پایان درس 7فصل های  1و 2 فصل 13فصل 4

1و 2

زمین شناسی:فصل 9فصل های 2و 3فصل های 5و 99/6/76
ستایش تا پایاندرس های  5و 6درس های8و9و10فصل 1 تا پایان فصل 4فصل 14فصل های 5و 6

درس 3

زمین شناسی:فصل 10فصل های 3و 4فصل های 7و 99/6/218
درس های 3و 4و 5درس های  7و 8درس های 11 و 12 و 13فصل های4و5و6فصل 15فصل  7

کل کتاب99/7/4
فصل 1 تا پایان فصل 9

فصل 1 
تا پایان فصل 4

فصل های 1و 2 
و 8 و  9 و 10

شیمی: فصل های 3 و 4
زمین شناسی: فصل 5 تا 

پایان فصل 7

فصل11 
تا پایان فصل15

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
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ریاضی
علوم تجربی 
مطابق روند 
كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات
نگارش اجتماعی فارسی

پیام های

آسمان
آموزش قرآن تاریخ

زیست شناسی آزمون
و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل 1: عددهای 
صحیح و گویا )تا پایان 

درس 2(
زمین شناسی: 

فصل 11: کانی ها

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد )تا 
ابتدای چه مقدار 

حل شونده را می توان 
در آب حل کرد؟(

فصل9: الکتریسیته 
)تا ابتدای رسانا و نارسانا( ستایش و درس1:  درس1: تعاون)1(

پیش از این ها
درس1: آفرینش 

شگفت انگیز درس1 99/7/18

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد

زمین شناسی: 
فصل 12: سنگ ها

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد 

)تا ابتدای جداسازی 
اجزای مخلوط(

فصل9: الکتریسیته
)تا ابتدای اختالف پتانسیل الکتریکی(

 درس1: تعاون)1( 
و درس2: تعاون)2( ستایش و درس 1

ستایش و درس1: 
پیش از این ها و 

 درس2:
خوب جهان را ببین! 

صورتگر ماهر

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز و 
درس2: عفو و 

گذشت
درس های1و2 99/8/2

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا و 

فصل2: عددهای اول

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و 
فصل2: تغییرهای 

شیمیایی در خدمت 
زندگی

زمین شناسی: 
فصل 13: هوازدگی

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد

فصل9: الکتریسیته 
)تا ابتدای مدار الکتریکی

 و جریان الکتریکی(

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس3: 

ساختار و تشکیالت 
دولت

ستایش تا پایان 
درس 2

ستایش و درس1: 
پیش از این ها 

تا پایان درس3: 
ارمغان ایران

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 
درس3: همه چیز 

در دست تو

درس1 تا پایان 
درس3 99/8/16

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا 

فصل3: چندضلعی ها 
)ابتدای توازی و 

تعامد(

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا پایان 
فصل3: از درون اتم 

چه خبر

زمین شناسی: 
فصل 11: کانی ها 

تا پایان فصل 13: هوازدگی

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و 
فصل2: تغییرهای 

شیمیایی در خدمت 
زندگی )تا ابتدای 

سوختن، روشی برای 
استفاده از انرژی 

شیمیایی مواد(

فصل9: الکتریسیته 
)تا ابتدای مقاومت الکتریکی(

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس5: 

آسیب های اجتماعی 
و پیش گیری از آنها

ستایش تا پایان 
درس 3

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 

پایان درس4: َسَفر 
شکفتن

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا 

پایان درس4: پیوند 
جاودان

درس1 تا پایان 
درس4 99/8/30
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ریاضی
علوم تجربی 
مطابق روند 
كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات
نگارش اجتماعی فارسی

پیام های

آسمان
آموزش قرآن تاریخ

زیست شناسی آزمون
و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا پایان 
فصل3: چندضلعی ها

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل4: تنظیم 
عصبی

زمین شناسی: 
فصل 11: کانی ها 

تا پایان فصل 13: هوازدگی
زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و 
فصل2: تغییرهای 

شیمیایی در خدمت 
زندگی )تا ابتدای 

فراورده های سوختن(

فصل9: الکتریسیته
درس1: تعاون)1( 

تا پایان درس6: قوه 
قضائیه

ستایش تا پایان 
درس 4

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 
پایان درس6: راه 

نیک بختی

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 
درس5: روزی که 

اسالم کامل شد

درس1 تا پایان 
درس5 99/9/14

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا 

فصل4: جبر و معادله 
)ابتدای تجزیه 

عبارت های جبری(

فصل1: مخلوط 
و جداسازی مواد 
تا فصل5: حس و 

حرکت 
)ابتدای غضروف(

زمین شناسی: 
فصل 11: کانی ها 

تا پایان فصل 13: هوازدگی
زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی و 

فصل 5: حس و حرکت

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و 
فصل2: تغییرهای 

شیمیایی در خدمت 
زندگی )تا ابتدای 

راه های دیگر استفاده 
از انرژی شیمیایی 

مواد(

فصل9: الکتریسیته و فصل10: مغناطیس 
)تا ابتدای آهن ربای الکتریکی(

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس8: 

رسانه ها در زندگی 
ما

ستایش تا پایان 
درس 5

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 

پایان درس7: آداب 
نیکان

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 

درس6: نردبان 
آسمان

درس1 تا پایان 
درس6 99/9/28

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا پایان 
فصل4: جبر و معادله

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل6: تنظیم 
هورمونی

زمین شناسی: 
فصل 11: کانی ها 

تا پایان فصل 13: هوازدگی
زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی تا 

پایان فصل 6: تنظیم هورمونی

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد و 
فصل2: تغییرهای 

شیمیایی در خدمت 
زندگی

فصل9: الکتریسیته و فصل10: مغناطیس
 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس10: از 
رحلت پیامبر تا قیام 

کربال )نینوا(

ستایش و درس1: 
پیش از این ها 

تا پایان درس8: 
آزادگی

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 
درس7: یک فرصت 

طالیی

درس1 تا پایان 
درس6 99/11/10

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا 
فصل5: بردار و 

مختصات )ابتدای 
ضرب عدد در بردار(

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل7: الفبای 
زیست فناوری

زمین شناسی: فصل 11: کانی ها 
تا پایان فصل 13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل 4: تنظیم عصبی 
تا پایان فصل 7: الفبای زیست فناوری

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 
 فصل3: از درون اتم

چه خبر )ابتدای مدلی 
برای ساختار اتم(

فصل9: الکتریسیته، فصل10: مغناطیس و 
 فصل14: نور

و ویژگی های آن )تا ابتدای بازتاب نور(

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس11: 
ورود اسالم به ایران

ستایش تا پایان 
درس 6

ستایش و درس1: 
پیش از این ها 

تا پایان درس9: 
نوجوان باهوش، 
آشپززاده وزیر، 

گریه امیر

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا 

پایان درس8: نشان 
ارزشمندی

درس1 تا پایان 
درس7 99/11/24

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا 

پایان فصل5: بردار و 
مختصات

فصل1: مخلوط 
و جداسازی مواد 
تا پایان فصل8: 

تولیدمثل در جانداران

زمین شناسی: فصل 11: کانی ها تا پایان 
فصل 13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل 4: تنظیم 
عصبی تا پایان فصل 8: تولیدمثل در 

جانداران

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 
 فصل3: از درون اتم
چه خبر )ابتدای 

ایزوتوپ ها(

فصل9: الکتریسیته، فصل10: مغناطیس و 
 فصل14: نور

و ویژگی های آن )تا ابتدای آینه های 
کروی(

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس13: 

غزنویان، سلجوقیان 
و خوارزمشاهیان

ستایش تا پایان 
درس 7

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 

پایان درس10: قلم 
سحرآمیز، دو نامه

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 

درس9: تدبیر 
زندگانی

درس1 تا پایان 
درس8 99/12/8
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ریاضی
علوم تجربی 
مطابق روند 
كتاب درسی

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
مطالعات
نگارش اجتماعی فارسی

پیام های

آسمان
آموزش قرآن تاریخ

زیست شناسی آزمون
و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا پایان 

فصل6: مثلث

فصل1: مخلوط 
و جداسازی مواد 
تا پایان فصل9: 

الکتریسیته

زیست شناسی: فصل 4: تنظیم 
عصبی تا پایان فصل 8: تولیدمثل در 

جانداران

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 
 فصل3: از درون اتم
چه خبر )ابتدای یون 

چیست؟(

فصل9: الکتریسیته، فصل10: مغناطیس و 
 فصل14: نور

و ویژگی های آن )تا ابتدای آینه های کوژ(

درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس15: 

حمله چنگیز و 
تیمور به ایران

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 
پایان درس11: 

پرچم داران

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 
درس11: آفت های 

زبان

درس1 تا پایان 
درس9 99/12/22

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا 

فصل7: توان و جذر 
)ابتدای جذر تقریبی(

فصل1: مخلوط 
و جداسازی مواد 
تا پایان فصل12: 

سنگ ها

زمین شناسی: فصل 11: کانی ها تا پایان 
فصل 13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل 4: تنظیم 
عصبی تا پایان فصل 8: تولیدمثل در 

جانداران

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل3: از درون 
اتم چه خبر

فصل9: الکتریسیته، فصل10: مغناطیس و 
فصل14: نور و ویژگی های آن

 درس1: تعاون)1( 
تا پایان درس16: 
پیروزی فرهنگ بر 

شمشیر

ستایش تا پایان 
درس 8

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 
پایان درس13: 
ادبیات انقالب

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا پایان 
درس12: ارزش 

کار

درس1 تا پایان 
درس10 1400/1/20

فصل1: عددهای 
صحیح و گویا تا پایان 
فصل8: آمار و احتمال

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل14: نور و 
ویژگی های آن

زمین شناسی: فصل11: کانی ها تا پایان 
فصل13: هوازدگی

زیست شناسی: فصل4: تنظیم عصبی تا 
پایان فصل8: تولیدمثل در جانداران

فصل1: مخلوط و 
جداسازی مواد تا 

پایان فصل3: از درون 
اتم چه خبر

فصل9: الکتریسیته ، فصل10: مغناطیس 
و فصل14: نور و ویژگی های آن تا 

فصل15: شکست نور )ابتدای عدسی ها(

درس1: تعاون )1( 
تا پایان درس21: 

ویژگی های طبیعی و 
انسانی اروپا

ستایش و درس1: 
پیش از این ها تا 
پایان درس16: 
پرنده  آزادی، 
کودکان سنگ

درس1: آفرینش 
شگفت انگیز تا 

پایان درس14: ما 
مسلمانان

درس1 تا پایان 
درس12 1400/2/17

آزمون جامع

کل کتاب کل کتاب زیست شناسی: فصل4 تا پایان فصل 8 
زمین شناسی: فصل 11 تا پایان فصل 13 فصل1 تا پایان فصل3 فصل های9و10و14و15 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب 1400/2/24




