
پایه ششم  |  تیزهوشان

رياضي علوم تجربی مطالعات اجتماعي نگارش  فارسی هديه های آسمان / 
آموزش قرآن  تاريخ آزمون

فصل1: عدد و الگوهای عددی 
)تا ابتدای بخش پذیری(
صفحه 1 تا صفحه 10

درس 1: زنگ علوم و درس 2: 
 سرگذشت دفتر من )تا ابتدای از

 درخت تا کاغذ(
صفحه 1 تا صفحه 10

 فصل1: دوستان ما
صفحه 7 تا صفحه 14

 درس1: معرفت آفریدگار
صفحه 10 تا صفحه 14

ستایش و درس1: معرفت آفریدگار
صفحه 8 تا صفحه 13

درس1: یکتا
صفحه 8 تا صفحه 13

1400/7/23

فصل1: عدد و الگوهای عددی
صفحه 1 تا صفحه 22

درس1: زنگ علوم و 
درس 2: سرگذشت دفتر من

صفحه 1 تا صفحه 16

فصل1: دوستان ما و 
فصل2: تصمیم گیری

صفحه 7 تا صفحه 22

درس1: معرفت آفریدگار و درس2: 
پنجره های شناخت

صفحه10 تا صفحه 22

ستایش تا درس2: پنجره های شناخت 
)ابتدای ای مادر عزیز(
صفحه 8 تا صفحه 17

درس1: یکتا و درس2: بهترین 
راهنمایان

صفحه 8 تا صفحه 19
1400/8/7

فصل1: عدد و الگوهای عددی و 
فصل2: کسر 

)تا ابتدای محاسبات با کسر(
صفحه 1 تا صفحه 35

درس1: زنگ علوم تا پایان
درس3: کارخانه کاغذسازی

صفحه 1 تا صفحه 24

فصل1: دوستان ما تا پایان فصل3: 
کشاورزی در ایران

صفحه 7 تا صفحه 32

 درس1: معرفت آفریدگار تا پایان 
درس3: هوشیاری

صفحه 10 تا صفحه 28

ستایش تا پایان درس3: هوشیاری
صفحه 8 تا صفحه 31

درس1: یکتا تا پایان درس3: سرور 
آزادگان

صفحه 8 تا صفحه 26
1400/8/21

فصل1: عدد و الگوهای عددی و 
فصل2: کسر 

صفحه 1 تا صفحه 42

 درس1: زنگ علوم
 تا پایان درس4: 
سفر به اعماق زمین

صفحه 1 تا صفحه 30

  فصل2: تصمیم گیری
 تا پایان

فصل4: ایران و منابع انرژی
صفحه 15 تا صفحه 42

  درس3: هوشیاری و
درس4: داستان من و شما
صفحه 24 تا صفحه 32

  درس3: هوشیاری و
درس4: داستان من و شما
صفحه 26 تا صفحه 36

 درس3: سرور آزادگان و
درس4: باغ سّري

صفحه 20 تا صفحه 30
1400/9/5

فصل1: عدد و الگوهای عددی تا 
فصل3: اعداد اعشاری )ابتدای تقسیم 

عدد اعشاری بر عدد طبیعی(
صفحه 1 تا صفحه 51

 درس1: زنگ علوم
 تا پایان درس5: 

زمین پویا
صفحه 1 تا صفحه 38

  فصل3: کشاورزی در ایران تا پایان
فصل5: پیشرفت علوم و فنون در دوره 

اسالمی
صفحه 23 تا صفحه 54

 درس1: معرفت آفریدگار تا پایان 
درس4: داستان من و شما
صفحه 10 تا صفحه 32

 ستایش تا پایان 
درس4: داستان من و شما
صفحه 8 تا صفحه 36

 درس5: شتربان با ایمان و
درس6: سیماي خوبان
صفحه 31 تا صفحه 43

1400/9/19

فصل1: عدد و الگوهای عددی تا پایان 
فصل3: اعداد اعشاری
صفحه 1 تا صفحه 62

 درس1: زنگ علوم
 تا درس6: 

ورزش و نیرو )1( )ابتدای نیرو اثر متقابل 
بین دو جسم است(

صفحه 1 تا صفحه 42

فصل1: دوستان ما تا پایان فصل6: 
سفری به اصفهان

صفحه 7 تا صفحه 64

درس1: معرفت آفریدگار تا پایان 
درس5: هفت خان رستم
صفحه 10 تا صفحه 40

 ستایش تا پایان 
درس5: هفت خان رستم
صفحه 8 تا صفحه 48

هدیه های آسمان: درس1: یکتا 
تا پایان درس7: دست در دست 

دوست
 صفحه 8 تا صفحه 49

آموزش قرآن:
درس1 تا پایان درس6
صفحه 2 تا صفحه 42

1400/10/3



پایه ششم  |  تیزهوشان

رياضي علوم تجربی مطالعات اجتماعي نگارش  فارسی هديه های آسمان / 
آموزش قرآن  تاريخ آزمون

فصل1: عدد و الگوهای عددی تا  
 فصل4: تقارن و مختصات

)ابتدای محورهای مختصات(
صفحه 1 تا صفحه 73

  درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس6: ورزش و نیرو )1(

صفحه 1 تا صفحه 46

 فصل4: ایران و منابع انرژی 
تا پایان فصل7: اوقات فراغت

صفحه 33 تا صفحه 74

درس1: معرفت آفریدگار تا پایان 
درس6: ای وطن

صفحه 10 تا صفحه 46

 ستایش تا پایان 
درس6: ای وطن

صفحه 8 تا صفحه 53

هدیه های آسمان: درس1: یکتا تا 
پایان درس8: دوران غیبت 

صفحه 8 تا صفحه 53
آموزش قرآن: درس1 تا پایان 

درس8
صفحه 2 تا صفحه 55

1400/11/8

فصل1: عدد و الگوهای عددی تا  
 فصل4: تقارن و مختصات 
)ابتدای تقارن و مختصات(

صفحه 1 تا صفحه 79

 درس1: زنگ علوم تا درس7: ورزش 
و نیرو)2( )ابتدای جمع آوری اطالعات 

صفحه 53(
صفحه 1 تا صفحه 53

 فصل1: دوستان ما تا پایان 
فصل8: پوشاک ما

صفحه 7 تا صفحه 84

درس1: معرفت آفریدگار تا پایان 
درس8: دریاقُلی

صفحه 10 تا صفحه 56

ستایش تا پایان درس8: دریاقُلی
صفحه 8 تا صفحه 64

 درس8: دوران غیبت و
درس9: جهان دیگر

صفحه 50 تا صفحه 61
1400/11/21

فصل1: عدد و الگوهای عددی تا 
پایان فصل4: تقارن و مختصات

صفحه 1 تا صفحه 86

درس1: زنگ علوم تا پایان درس8: 
طراحی کنیم و بسازیم
صفحه 1 تا صفحه 64

 فصل6: سفری به اصفهان تا پایان
 فصل9: دریاهای ایران
صفحه 55 تا صفحه 94

درس1: معرفت آفریدگار تا پایان 
درس10: عطار و جالل الدین محمد

صفحه 10 تا صفحه 67

 ستایش تا پایان درس10: عّطار و 
جالل الّدین محّمد

صفحه 8 تا صفحه 77

هدیه های آسمان: درس9: جهان 
دیگر و درس10: آداب زندگي 

صفحه 54 تا صفحه 65
آموزش قرآن: درس 1 تا پایان

 درس 10
صفحه 2 تا صفحه 73

1400/12/6

فصل1: عدد و الگوهای عددی تا  
فصل5: اندازه گیری

 )ابتدای مساحت دایره(
صفحه 1 تا صفحه 97

 درس1: زنگ علوم تا پایان
درس9: سفر انرژی

صفحه 1 تا صفحه 72

 فصل7: اوقات فراغت  تا پایان
 فصل10: ایران و همسایگان
صفحه 65 تا صفحه 104

  درس5: هفت خان رستم تا پایان
درس11: شهدا خورشیدند
صفحه 33 تا صفحه 74

  درس5: هفت خان رستم تا پایان
درس11: شهدا خورشیدند
صفحه 37 تا صفحه 82

درس10: آداب زندگي تا پایان 
درس12: سفرهای با برکت

صفحه 62 تا صفحه 78
1400/12/20

فصل1: عدد و الگوهای عددی تا  
فصل6: تناسب و درصد )ابتدای 
کاربرد درصد در آمار و احتمال(

صفحه 1 تا صفحه 125

 درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس12: جنگل برای کیست؟

صفحه 1 تا صفحه 92

فصل1: دوستان ما تا پایان  
فصل10: ایران و همسایگان

صفحه 7 تا صفحه 104

 درس1: معرفت آفریدگار تا پایان 
درس14: راِز زندگی

صفحه 10 تا صفحه 88

  ستایش تا پایان 
درس14: راِز زندگی
صفحه 8 تا صفحه 96

هدیه های آسمان: درس1: یکتا تا 
پایان درس14: راز موفّقیت 

صفحه 8 تا صفحه 89
آموزش قرآن: درس 1 تا پایان 

درس 12
صفحه 2 تا صفحه 85

1401/1/19

آزمون جامع )کل کتاب( 1401/2/23
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هوش
تاریخ آزمون

هوش محاسباتی هوش منطقی ـ دقت هوش کالمی هوش تجسمی

ادبی
معادل شماره تست: 6

آزمون سمپاد

مسطح و دوبعدی
معادل شماره تست: 33 تا 38 

آزمون سمپاد
1400/7/23

هوش منطقی و دقت
معادل شماره تست: 18 و 22 تا 28 و 61 تا 72

آزمون سمپاد

مسطح و دوبعدی
 معادل شماره تست: 33 تا 38

آزمون سمپاد
1400/8/7

ریاضی
معادل شماره تست: 19 و 27 و 31 و 32

آزمون سمپاد

ادبی و درک ساختار
معادل شماره تست: 8 

آزمون سمپاد
1400/8/21

ریاضی
معادل شماره تست: 19 و 27 و 31 و 32 و 39 تا 45

آزمون سمپاد

مسطح و دوبعدی
معادل شماره تست: 33 تا 38 و 46 تا 51 

آزمون سمپاد
1400/9/5

ریاضی
معادل شماره تست: 19 و 27 و 31 و 32 و 39 تا 45

آزمون سمپاد

هوش منطقی
معادل شماره تست: 18 و 22 تا 28 و 61 تا 98

آزمون سمپاد

ادبی و درک مطلب
معادل شماره تست: 15 

آزمون سمپاد
1400/9/19

جامع نیم سال اول 1400/10/3

ادبی و درک مطلب
معادل شماره تست: مطالب قبلی + 16، 17، 21، 29 و 30

آزمون سمپاد

مسطح و دوبعدی
معادل شماره تست: 33 تا 38 و 46 تا 51

آزمون سمپاد
فضایی و سه بعدی

معادل شماره تست: 52 تا 57
آزمون سمپاد

1400/11/8

ریاضی
معادل شماره تست: 19 و 27 و 31 و 32 و 39 تا 45

آزمون سمپاد

هوش منطقی و دقت
معادل شماره تست: 18 و 22 تا 28 و 61 تا 120

آزمون سمپاد

ادبی و درک مطلب
معادل شماره تست: مطالب قبلی + 16، 17، 21، 29 و 30

آزمون سمپاد
1400/11/21

ریاضی
معادل شماره تست: 19 و 27 و 31 و 32 و 39 تا 45

آزمون سمپاد

مسطح و دوبعدی
معادل شماره تست: 33 تا 38 و 46 تا 51 و 58 تا 60

آزمون سمپاد
فضایی و سه بعدی

معادل شماره تست: 52 تا 57
آزمون سمپاد

1400/12/6
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هوش
تاریخ آزمون

هوش محاسباتی هوش منطقی و دقت هوش تجسمی  هوش کالمی

جامع نیم سال دوم 1400/12/20

جامع )1( 1401/1/19

جامع )2(* 1401/2/23

* مطابق با موضوعات و تعداد سؤاالت مندرج در بخشنامه آزمون 1401 ـ 1400 سمپاد
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