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واحدارتباطبامدارسونمایندگیها
021-61094801

برنامهآزمونهایمبتکرانسالتحصیلی98-99
هفتم                                                                         پیشرفت تحصیلی

تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتوای آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون 1

98/8/10

115ستایش و درس 1فارسی

38درس 1 عربی

2درس های 1 و 2پیام های آسمان
10

2درس های 1 و 2آموزش قرآن

37خوشامدگویی و درس 1زبان انگلیسی

315فصل 1ریاضی

315فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »چگالی«علوم 

110درس  1مطالعات اجتماعی

آزمون 2

98/9/1

215درس 1 تا انتهای درس 3فارسی

38درس های 1 و 2عربی

1درس  1 تا انتهای درس 3پیام های آسمان
10

1درس 1 تا انتهای درس 3آموزش قرآن

37درس های 1 و 2زبان انگلیسی

215فصل های 1 و 2ریاضی

315فصل های 1 و 2 و فصل 3تا ابتدای »گفت و گو کنید«علوم

215درس 1 تا انتهای درس 3مطالعات اجتماعی

آزمون 3

98/9/29

215درس 2 تا انتهای درس 5فارسی

38درس 2 تا انتهای درس 4عربی

1درس های 3 و 4پیام های آسمان
10

1درس های 3 و 4آموزش قرآن

27درس های 2 و 3زبان انگلیسی

315فصل های 2 و 3ریاضی

علوم 
فصل 2 از ابتدای »چگالی« تا انتهای فصل و فصل 3 و فصل 4 تا ابتدای 

»فعالیت صفحه  30«
215

310درس  2 تا انتهای درس 6مطالعات اجتماعی

آزمون 4

98/11/4

)مرور نیم سال اول(

215درس 1 تا انتهای درس 7فارسی

110درس 1 تا انتهای درس 5عربی

2درس 1 تا انتهای درس 6پیام های آسمان
15

1درس 1 تا انتهای درس 5آموزش قرآن

310درس 1 تا انتهای درس 4زبان انگلیسی

315فصل 1 تا انتهای فصل 4ریاضی

315فصل 1 تا انتهای فصل 6علوم 

315درس 1 تا انتهای درس 9مطالعات اجتماعی



برنامهآزمونهایمبتکرانسالتحصیلی98-99
هفتم                                                                        پیشرفت تحصیلی
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تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتوای آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

 آزمون 5

98/11/25

315درس های 8 و 9فارسی

28درس های 6 و 7عربی

2درس های 7 و 8پیام های آسمان
10

2درس های 6 و 7آموزش قرآن

27درس 5زبان انگلیسی

315فصل 5ریاضی

315فصل های 7 و 8علوم 

310درس 10 تا انتهای درس 12مطالعات اجتماعی

آزمون 6

98/12/16

215درس 1 تا انتهای درس 11فارسی

18درس 1 تا انتهای درس 8عربی

2درس 1 تا انتهای درس 10پیام های آسمان
10

1درس 1 تا انتهای درس 8آموزش قرآن

37درس 1 تا انتهای درس 6زبان انگلیسی

215فصل 1 تا انتهای فصل 6ریاضی

315فصل 1 تا انتهای فصل 10علوم 

315درس 1 تا انتهای درس 15مطالعات اجتماعی

آزمون 7

99/1/29

415درس 10 تا انتهای درس 15فارسی

28درس 8 تا انتهای درس 10عربی

3درس 9 تا انتهای درس 13پیام های آسمان
10

2درس 8 تا انتهای درس 10آموزش قرآن

27درس های 6 و 7زبان انگلیسی

415فصل های 6 و 7 و فصل 8 تا ابتدای »مختصات«ریاضی

315فصل 9 تا انتهای فصل 13علوم 

510درس 13 تا انتهای درس 20مطالعات اجتماعی

آزمون 8

99/2/19

315کل کتابفارسی

210کل کتابعربی

2کل کتابپیام های آسمان
15

2کل کتابآموزش قرآن

310کل کتابزبان انگلیسی

415کل کتابریاضی

315کل کتابعلوم 

415کل کتابمطالعات اجتماعی
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درس و
اجزای بسته

  هفته آموزشی

مطالعات اجتماعیعربیزبان انگلیسیفارسی

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و 

تمرین(
کاربرگ

درس آزمون )آموزش، کار و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار 

و تمرین(
کاربرگ

درس آزمون )آموزش، کار و تمرین(

من حق دارمدرس1)قیمهُ الِعْلم(Welcomeدرس 1اول

درس 2دوم
Lesson 1

من مسئول هستمدرس1)ُنوُرالکاَلم(

چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟درس1)کَْنُزالکُنوز(درس 3سوم

درس 4چهارم
Lesson 2

قانون گذاریدرس2)جواِهُرالکالم(

همدلی و همیاری در حوادثدرس2)کنوزُ الحکم(مرور درس های 1 تا 4پنجم

بیمه و مقابله با حوادثدرس2)کنزالنصیحه(Review 1(Lessons 1&2)درس 6ششم

درس 7هفتم
Lesson 3

تولید و توزیعدرس3)الِحکَمُ النافعه(

مصرفدرس3)مواعظ العددّیه(درس 8هشتم

درس 9نهم
Lesson 4

من کجا زندگی می کنم؟درس 4

ایران خانه مادرس5مرور درس های 5 تا 9دهم

تنوع آب و هوای ایراندرس Review 2 (Lessons 1- 4)6درس 10یازدهم

درس 11دوازدهم
Lesson 5

حفاظت از زیستگاه های ایراندرس 7

جمعیت ایراندرس 8درس 12سیزدهم

درس 13چهاردهم
Lesson 6

منابع آب و خاکدرس 9

گردشگری چیست؟درس 10درس 14پانزدهم

جاذبه های گردشگری ایراندرس Review 3 (Lessons 5&6)11مرور درس های 10 تا 15شانزدهم

درس 16هفدهم
Lesson 7

میراث فرهنگی و تاریخدرس 12

قدیمی ترین سکونت گاه های ایراندرس 17هجدهم

مرور درس های 13 تا 17نوزدهم

Lesson 8

آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران

بیستم
امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره 

می کردند؟

اوضاع اجتماعی ایران باستانReview 4 (Lessons 1-8)بیست و یکم

اوضاع اقتصادی در ایران باستان بیست و دوم

عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستانبیست و سوم

دانش و هنر در ایران باستانبیست و چهارم
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درس و
اجزای بسته

هفته آموزشی

علومریاضیآموزش قرآنپیام های آسمان

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار 

و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار 

و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرین(

کاربرگ
درس آزمون )آموزش، کار و تمرین(

فصل 1روش های حل مسئله )1(درس  1درس 1اول

فصل 2 تا ابتدای »طول و حجم«روش های حل مسئله )2(درس  2درس 2دوم

روش های حل مسئله )3(درس 3درس 3سوم
فصــل 2 از ابتــدای »طــول و حجم« تــا ابتدای 

»چگالی«

فصل 2 از ابتدای »چگالی« تا انتهای فصلاعداد صحیح، جمع و تفریق اعداد صحیحدرس 4درس 4چهارم

فصل 3  تا  ابتدای »گلوله های کروی«ضرب و تقسیم اعداد صحیحدرس 5درس 5پنجم

الگوهای عددی و عبارات جبریدرس 6درس 6ششم
فصل 3 از ابتدای »گلوله های کروی« تا ابتدای 

»گفت و گو کنید«

فصل 3  از ابتدای »گفت و گو کنید« تا انتهای فصلمقدار عددی یک عبارت جبریدرس  7درس 7هفتم

فصل 4 تا ابتدای  »فعالیت )صفحه 30(«معادلهدرس 8درس 8هشتم

پاره خط و زاویه درس 9درس 9نهم
فصــل 4  از ابتدای » فعالیت )صفحــه 30(« تا 

انتهای فصل

فصل 5تقارن ، دوران و انتقالدرس 10درس 10دهم

فصل 6شکل های مساویدرس 11درس 11یازدهم

فصل7اعداد اول و شمارنده اولدرس 12درس 12دوازدهم

فصل 8  تا ابتدای »مقدارکل انرژی ثابت می ماند«بزرگ ترین شمارنده مشترکدرس 13سیزدهم

کوچک ترین مضرب مشترکدرس 14چهاردهم
ثابــت  انــرژی  ابتدای»مقــدارکل  از  فصــل 8 

می ماند« تا انتهای فصل

درس 15پانزدهم
حجم های  محاسبه  و  هندسی  حجم های 

منشوری
فصل 9

فصل 10 تا ابتدای »انتقال گرما«مساحت جانبی و کل، حجم و سطحشانزدهم

فصل 10  از ابتدای »انتقال گرما« تا انتهای فصلتعریف توان، محاسبه عبارت توان دارهفدهم

فصل 11ساده کردن عبارات توان دارهجدهم

فصل 12جذر و ریشهنوزدهم

بیستم
معرفی بردار)پاره خط جهت دار، بردارهای 

مساوی و قرینه(
فصل 13

فصل 14تا ابتدای »رگ های بدن«مختصات بیست و یکم

فصل 14 از ابتدای »رگ های بدن« تا انتهای فصلبردار انتقالبیست ودوم

فصل 15آماربیست وسوم

احتمالبیست وچهارم


