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درس /پایه /دوره

محتوای مطالعه آزاد (حذفیات)

پیامهای آسمان  /هفتم  /دورۀ اول متوسطه

دروس 15 ،13

پیامهای آسمان /هشتم /دورۀ اول متوسطه

دروس 10 ،9

پیامهای آسمان /نهم /دورۀ اول متوسطه

درس 3

حفظ پيام و آيات منتخب
آموزش قرآن  /پایههای هفتم تا نهم  /دوره اول متوسطه قواعد و تلفظ حروف
مباحث شناخت
انس با قرآن در خانه

كنز الحكمه /نور السماء
عربی ،زبان قرآن  /پایههای هفتم تا نهم  /دوره اول متوسطه البحث العلمی (پژوهش)
بخش ترجمه جمله های عربی به فارسی از «بدانیم و تمرینات» سؤال طرح نشود.
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فارسی /هفتم تا نهم  /دوره ا ّول متوسطه

حکایت /کارگروهی
روان خوانی/شعرخوانی

نگارش /هفتم تا نهم/دوره ا ّول متوسطه

تصویرنویسی /حکایت نگاری /مثل نویسی

فرهنگ و هنر/هفتم /ا ّول متوسطه

نقاشی
عکاسی
خوش نویسی کلیۀ دروس
گلیم بافی
سفالگری
هنرهای آوایی :کلیۀ دروس

فرهنگ و هنر/هشتم /ا ّول متوسطه

عکاسی
خوشنویسی کلیۀ دروس
تصویرسازی

فرهنگ و هنر/نهم /ا ّول متوسطه

ریاضیات  /هفتم  /دورۀ ا ّول متوسطه

ریاضیات /هشتم و نهم /دورۀ ا ّول متوسطه

نگاشتار
عکاسی
خوشنویسی کلیۀ دروس
هنرهای زیرالکی
سوزن دوزی های سنتی
هنرهای آوایی :کلیۀ دروس

فصل اول کتاب (صفحه  ١تا )١٢

این کتاب ها درس مطالعه آزاد ندارند.
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درس /پایه /دوره

محتوای مطالعه آزاد (حذفیات)

تربیت بدنی  /هفتم  /دورۀ ا ّول متوسطه

مهارت های بسکتبال
مهارت های هندبال
مهارت های والیبال
پیاده روی در کوهستان

تربیت بدنی /هشتم /دورۀ ا ّول متوسطه

مهارت های بسکتبال
مهارت های هندبال
دوچرخه سواری

تربیت بدنی /نهم /دورۀ ا ّول متوسطه

مهارت های هندبال
مهارت های بسکتبال
مهارت های والیبال

کار و فناوری  /هفتم  /دورۀ ا ّول متوسطه

کاروفناوری /هشتم/دورۀ ا ّول متوسطه

کاروفناوری /نهم/دوره ا ّول متوسطه

نقشه کشی /کار با چوب
پرورش و نگهداری گیاهان
پوشاک /خوراک
پرورش و نگهداری حیوانات
معماری و سازه (ماکت سازی)
صنایع دستی (بافت)
الکترونیک /کاربا فلز
تأسیسات مکانیکی
عمران  /خودرو
پایش رشد وتکامل کودک
صنایع دستی(برجسته کاری روی مس)
برق  /سازوکارحرکتی

مطالعات اجتماعی/هفتم /ا ّول متوسطه

دروس  23 ،22 ،21 ،7 ،4و 24

مطالعات اجتماعی/هشتم /ا ّول متوسطه

دروس  15 ،14 ،13 ،11 ،6و 16

مطالعات اجتماعی/نهم /ا ّول متوسطه

علوم تجربی  /هفتم  /دورۀ اول متوسطه

 23 ،21 ،19 ،17 ،14و 24
فصل  : 2از زمان تا آخر فصل.
فصل  :4از ابتداي فصل تا ابتدای مواد ويژگي هاي معيني دارند.
فصل :5از اندوختۀ طبيعي و ظروف آشپزخانه تا آخر فصل.
فصل  :6از آبشار تا آخر فصل.
فصل  :8از بدن ما به انرژي نياز دارد تا آخر فصل.
فصل  :9از انرژي زمين گرمايي تا آخر فصل.
فصل  :10از فناوري و كاربرد تا آخر فصل.
فصل :11از سازمان بندي ياخته ها تا آخر فصل.
فصل :12از تغذيۀ سالم تا آخر فصل.
فصل  :13از ابتداي فصل تا ابتدای از دهان تا معده
فصل  :15از تنظيم محيط داخلي تا آخر فصل.
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درس /پایه /دوره

محتوای مطالعه آزاد (حذفیات)

علوم تجربی  /هشتم  /دورۀ ا ّول متوسطه

فصل  :1از اجزاي تشكيل دهندۀ محلول تا ابتدای چه مقدار حلشونده را ميتوان در آب
حل كرد؟
فصل  :2صفحه هاي  9و 10
فصل :4از ابتداي فصل تا ابتدای مراكز عصبي.
فصل  :5از بافت در ماهيچۀ اسكلتي تا آخر فصل.
فصل :6از تنظيم ترشح هورمونها تاآخر فصل.
فصل  :7از تقسيم مشكلساز تا آخر فصل .
فصل  :8از توليد مثل در گياهان گلدار تا آخر فصل.
فصل  :9عنوان آذرخش و تخليۀ الكتريكي.
فصل  :10از موتور الكتريكي تا آخر فصل.
فصل :11شناسايي كانيها وكانيهاي نامهربان.
فصل : 13از هوازدگي شيميايي تا سر چرخۀ سنگ.
فصل :15از عدسيها تا آخر فصل.
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علوم تجربی  /نهم  /دورۀ ا ّول متوسطه

فصل  :2يون ها در بدن ما.
فصل :3از ابتداي فصل تا ابتدای چرخۀ كربن ،از نفت خام تا ابتدای تركيب هاي نفت خام ،از
پالستيك هاي ماندگار تا آخر فصل.
فصل  :5از اصطكاك تا آخر فصل.
فصل  : 7از صفحۀ  80تا آخر فصل.
فصل  : 8از صفحۀ  92تا آخر فصل.
فصل  :9از سطح شيبدار تا آخر فصل.
فصل  : 10از شهاب سنگ ها تا آخر فصل.
فصل  :12از گياهاني كه آوند ندارند تا آخر فصل.
فصل  :13كرم هاي پهن ،كرم هاي لوله اي و كرم هاي حلقوي.
فصل  :14ماهي ها تا ابتدای دوزيستان.
فصل  :15از اهميت تنوع زيستي تا آخر فصل.

زبان انگلیسی  /هفتم  /دورۀ اول متوسطه

review

زبان انگلیسی /هشتم /دورۀ اول متوسطه

review
role play

زبان انگلیسی /نهم /دورۀ اول متوسطه

review
role play

آمادگي دفاعي  /نهم  /اول متوسطه

دروس 7 ،6 ،5 ،4 ،2
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درس /پایه /دوره

محتوای مطالعه آزاد (حذفیات)

تفکر و سبک زندگی /پایۀ هفتم /دورۀ اول متوسطه

ـ من کیستم؟
ـ خودآگاهی چیست؟
ـ مطالعه و یادگیری
ـ زمان را چگونه مدیریت کنیم؟
ـ سبک زندگی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدام است؟
ـ سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟
ـ مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت
ـ ارتباط با خانواده ،همسایگان و معلمان چگونه است؟
ـ تضاد و اختالف نظرهای خود را چگونه مدیریت کنیم؟
ـ اضطراب چیست؟
ـ خشم خود را چگونه مهار کنیم؟

تفکر و سبک زندگی /پایۀ هشتم /دوره اول متوسطه

ـ مهارت های زندگی موفق کدام اند؟
ـ آداب معاشرت و گفت و گو
ـ رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما
ـ مهار نفس (خویشتن داری) چیست؟
ـ رفتار پرخطر چیست؟
ـ مهارت افزایش عزت نفس
ـ مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس
ـ مهار فشار روانی
ـ دو درس از دروس بخش ششم کتاب (فعالیت های انتخابی آداب و مهارت های زندگی)
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