
بودجه بندي آزمون پازل
لّو اپایه هفتم متوسطه 
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
34تا 13صفحه هاي -2و 1درس هاي آسمان

22تا 14صفحه هاي -1درس قرآن

17تا 9صفحه هاي  -1درس + ستایش فارسی
12تا 8: دلفین

24تا 12صفحه هاي -1درس + ستایش نگارش

27تا 8صفحه هاي  -1درس عربی
27تا 7: آدم برفی

مطالعات 
16تا 1صفحه هاي  -3تا پایان درس 1درس اجتماعی

9تا 2صفحه هاي -Welcome+ 1درس انگلیسی
22تا 7: آدم برفی

12تا 1صفحه هاي -1فصل ریاضی
1فصل : آدم برفی/ 29تا 1: بهروش

علوم تجربی
از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث مواد از چه چیزي ساخته شده اند؟: 3فصل + 2و 1فصل هاي 

15تا 1صفحه هاي 
23تا 8: آدم برفی/ 34تا 8: بهروش

8تا 6صفحه هاي -تفاوت هاجرم، وزن، شباهت و ، SIاندازه گیري، کمیت ها، یکاها،: 2فصل فیزیک
20تا 14: بهروش

5تا 2صفحه هاي -1فصل شیمی
9و 8: بهروش

زیست و 
زمین شناسی

53تا 46صفحه هاي -6فصل 
61تا 57: بهروش

1401مهر 29: لّو اآزمون 
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

56تا 35صفحه هاي  -4و 3درس هاي  
ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

39تا 23صفحه هاي -3و 2درس هاي  قرآن
لّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

36تا 18صفحه هاي -3و 2درس هاي فارسی
30تا 13:  دلفین/ ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

لّو ادورة مباحث آزمون به عالوة /36تا 25صفحه هاي -2درس نگارش

40تا 29صفحه هاي -) بخش اوّل و بخش دوم(2درس عربی
44تا 28: آدم برفی/ ل ّو به عالوة دورة مباحث آزمون ا

مطالعات 
اجتماعی

30تا 17صفحه هاي  -6تا پایان درس 4درس 
لّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

15تا 10صفحه هاي -Review1+ 2درس انگلیسی
35تا 23: آدم برفی/ لّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

26تا 13صفحه هاي -2فصل ریاضی
2فصل : آدم برفی/ 51تا 30: بهروش/ لّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

علوم تجربی
از ابتداي فصل : 4فصل + از ابتداي مبحث مواد از چه چیزي ساخته شده اند تا پایان فصل : 3فصل 

31تا 15صفحه هاي -تا ابتداي مبحث چه ماده اي به کار می برید؟ 
36تا 25: آدم برفی/ 43تا 34: بهروش/ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

فیزیک
دقت اندازه گیري، کمیت ها، تبدیل واحدها، چگالی و محاسبات: 2فصل 

66تا 62و 11تا 8صفحه هاي -) مفهوم، فرمول، محاسبۀ کار و انواع نیروها(کار : 8فصل + 
79تا 77و 24تا 20: بهروش/ ل ّو ادورة مباحث آزمون به عالوة 

شیمی
ارسطو، (، کاربردهاي مواد، نظریات اتمی )خالص، ناخالص،  طبیعی و مصنوعی(انواع مواد : 3فصل 

اتم ها و انواع آنها،  خواص فلزات و نافلزات، عناصر اتمی و مولکولی) دموکریت و دالتون
32تا 31: بهروش/ ل ّو دورة مباحث آزمون ابه عالوة / 20تا 12صفحه هاي 

زیست و 
70تا 67: بهروش/ ل ّو امباحث آزمون به عالوة دورة / 61تا 54صفحه هاي -7فصل زمین شناسی

1401آبان 27: آزمون دوم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

79تا 57صفحه هاي -6و 5درس هاي 
و دومل ّو امباحث آزمون هاي به عالوة دورة 

56تا 40صفحه هاي -5و 4درس هاي قرآن
و دومل ّو امباحث آزمون هاي به عالوة دورة 

47تا 37صفحه هاي -5و 4درس هاي فارسی
53تا 32:  دلفین/ و دوم  ل ّو امباحث آزمون هاي به عالوة دورة 

46تا 37صفحه هاي -3درس نگارش
و دومل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

51تا 41صفحه هاي -) بخش سوم و بخش چهارم(2درس عربی
56تا 45: آدم برفی/ ل و دوم ّو مباحث آزمون هاي ابه عالوة دورة 

مطالعات 
اجتماعی

49تا 31صفحه هاي  -9تا پایان درس 7درس 
و دومل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

21تا 16صفحه هاي  -3درس انگلیسی
49تا 36: آدم برفی/ و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

ریاضی
40تا 27صفحه هاي -3فصل 

و دومل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 
3فصل : آدم برفی/ 82تا 52: بهروش

علوم تجربی

5فصل + از ابتداي مبحث چه ماده اي به کار می برید؟ تا پایان فصل : 4فصل 
49تا 32صفحه هاي -از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث آب هاي جاري : 6فصل + 

و دومل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 
51تا 37: آدم برفی/ 59تا 43: بهروش

69تا 66صفحه هاي -و پتانسیل ) فرمول و محاسبات(جنبشی : مفهوم انرژي، انواع انرژي: 8فصل فیزیک
83تا 79: بهروش/ و دوم ل ّو امباحث آزمون هاي به عالوة دورة 

گرما، تغییر حالت ماده، حجم و تغییر دما  ، )الکترون، پروتون و نوترون(ساختار اتم : 3فصل شیمی
36تا 32: بهروش/ و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة / 24تا 21صفحه هاي 

زیست و 
زمین شناسی

100تا 92صفحه هاي -11فصل 
120تا 115: بهروش/ و دوم ل ّو ادورة مباحث آزمون هاي به عالوة 

1401آذر 25: آزمون سوم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

88تا 81صفحه هاي  -7درس 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

64تا 57صفحه هاي -6درس قرآن
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

64تا 49صفحه هاي  -7و 6درس هاي فارسی
74تا 55:  دلفین/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

56تا 47صفحه هاي -4درس نگارش
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

68تا 52صفحه هاي  -3درس + ) بخش پنجم(2درس عربی
70تا 57: آدم برفی/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

72تا 50صفحه هاي  -12تا پایان درس 10درس 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

27تا 22صفحه هاي  -Review 2+ 4درس انگلیسی
64تا 50: آدم برفی/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

ریاضی
54تا 41صفحه هاي -4فصل 

دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 
4فصل : آدم برفی/ 116تا 83: بهروش

61تا 49صفحه هاي -7فصل + از ابتداي مبحث آب هاي جاري تا پایان فصل : 6فصل علوم تجربی
69تا 52: آدم برفی/ 75تا 59: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

فیزیک
انرژي مکانیکی،  پایستگی انرژي، انرژي شیمیایی، آهنگ مصرف انرژي و تبدیل انرژي ها: 8فصل 

72تا 69صفحه هاي 
84و 83: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

شیمی
وسایل، موارد مورد استفاده در اجسام و )طبیعی و مصنوعی(چگونگی تهیه : 4فصل 

31تا 25صفحه هاي -...) سختی، انعطاف و (مواد ویژگی هاي 
43تا 41: بهروش/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

زیست و 
زمین شناسی

109تا 101صفحه هاي -12فصل 
132تا 126: بهروش/ قبل دورة تمام مباحث به عالوة 

1401دي 30): جامع(آزمون چهارم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

105تا 89صفحه هاي  -9و 8درس هاي 
دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة 

80تا 65صفحه هاي -8و 7درس هاي قرآن
دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة 

85تا 65صفحه هاي  -9و 8درس هاي فارسی
94تا 76:  دلفین/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 

مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة دورة / 66تا 57صفحه هاي -5درس نگارش

83تا 69صفحه هاي -5و 4درس هاي عربی
82تا 71: آدم برفی/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة  

مطالعات 
دورة مباحث جدید آزمون چهارمبه عالوة / 93تا 73صفحه هاي -15تا پایان درس 13درس اجتماعی

31تا 28صفحه هاي  -5درس انگلیسی
88تا 76: آدم برفی/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 

ریاضی
75تا 55صفحه هاي -از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث مساحت جانبی و کل  : 6فصل + 5فصل 

146تا 117: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 
آزمونو سؤاالت منطبق با بودجه بندي درسنامه : 6فصل + 5فصل : آدم برفی

72تا 62صفحه هاي -8فصل علوم تجربی
83تا 71: آدم برفی/91تا 77: بهروش/ چهارمدورة مباحث جدید آزمون به عالوة 

81تا 73صفحه هاي -9فصل فیزیک
98تا 92: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة 

34تا 32صفحه هاي -کاربرد مواد با توجّه به ویژگی ها، آلیاژها، خواص آنها و مواد هوشمند : 4فصل شیمی
44و 43: بهروش/ مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة دورة 

زیست و 
143تا 138: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون چهارم به عالوة / 116تا 110صفحه هاي -13فصل زمین شناسی

1401بهمن 28: آزمون پنجم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

124تا 107صفحه هاي  -11و 10درس هاي  
دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة 

88تا 81صفحه هاي -9درس قرآن
دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة 

105تا 86صفحه هاي  -11و 10درس هاي فارسی
116تا 96:  دلفین/ پنجمدورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و به عالوة 

76تا 67صفحه هاي  -6درس نگارش
دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة 

100تا 85صفحه هاي -7و 6درس هاي عربی
93تا 83: آدم برفی/ دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

116تا 94صفحه هاي -18تا پایان درس 16درس 
دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة 

37تا 32صفحه هاي -Review 3+ 6درس انگلیسی
103تا 89: آدم برفی/ پنجمدورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و به عالوة 

ریاضی

از ابتداي فصل تا ابتداي : 7فصل + از ابتداي مبحث مساحت جانبی و کل تا پایان فصل : 6فصل 
92تا 76صفحه هاي -مبحث جذر و ریشه 

183تا 147: بهروش/ مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة دورة 
آزمونو سؤاالت منطبق با بودجه بندي درسنامه :7فصل + 6فصل : آدم برفی

دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجمبه عالوة / 91تا 73صفحه هاي -10و 9فصل هاي علوم تجربی
103تا 86: آدم برفی/ 113تا 92: بهروش

فیزیک
گرماییدما، دماسنج، انواع دماسنج، تبدیل واحدهاي دما، گرما و تعادل : 10فصل 

86تا 82صفحه هاي 
105تا 104: بهروش/ مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة دورة 

42تا 35صفحه هاي -ایمن ، دنبال سرپناهی ...اندوختۀ زمین و استخراج معادن، آهن  و : 5فصل شیمی
52تا 50: بهروش/ دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 

زیست و 
زمین شناسی

123تا 117صفحه هاي -14فصل 
دورة مباحث جدید آزمون هاي چهارم و پنجم به عالوة 

157تا 149: بهروش

1401اسفند 19: آزمون ششم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

141تا 125صفحه هاي -13و 12درس هاي
دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة 

104تا 89صفحه هاي -11و 10درس هاي  قرآن
دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة 

131تا 107صفحه هاي  -14تا پایان درس 12درس فارسی
147تا 118:  دلفین/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 

86تا 77صفحه هاي  -7درس نگارش
دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة 

113تا 101صفحه هاي -9و 8درس هاي عربی
107تا 94: آدم برفی/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

136تا 117صفحه هاي  -21تا پایان درس 19درس 
دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة 

41تا 38صفحه هاي -7درس انگلیسی
116تا 104: آدم برفی/ به عالوة دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم 

ریاضی
110تا 93صفحه هاي -8فصل + از ابتداي مبحث جذر و ریشه تا پایان فصل : 7فصل 

دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة 
8و 7فصل هاي : آدم برفی/ 225تا 184: بهروش

علوم تجربی
از ابتداي فصل تا ابتداي مبحث مواد مغذّي جذب می شوند: 13فصل + 12و 11فصل هاي 

114تا 92صفحه هاي 
127تا 105: آدم برفی/ 144تا 115: بهروش/ ششممباحث آزمون هاي پنجم و دورة به عالوة

فیزیک
، فناوري و کاربرد)رسانا، همرفت و تابش(علت و جهت انتقال گرما، روش هاي انتقال گرما : 10فصل 

91تا 86صفحه هاي 
108تا 105: بهروش/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 

45تا 42صفحه هاي -اندوختۀ طبیعی و ظروف آشپزخانه تا پایان فصل : 5فصل شیمی
52: بهروش/ دورة مباحث آزمون هاي پنجم و ششم به عالوة 

زیست و 
زمین شناسی

مباحث آزمون هاي پنجم و ششمبه عالوة دورة / 129تا 124صفحه هاي -15فصل 
167تا 165: بهروش

1402اردیبهشت 8: آزمون هفتم
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مبحث و صفحهنام درس

پیام هاي 
آسمان

157تا 143صفحه هاي  -15و 14درس هاي 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

113تا 105صفحه هاي  -نیایش  + 12درس قرآن
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

166تا 133صفحه هاي  -نیایش  + 17درس تا پایان 15درس فارسی
182تا 148: دلفین/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

96تا 87صفحه هاي  -نیایش + 8درس نگارش
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

126تا 115صفحه هاي  -10درس عربی
121تا 108: آدم برفی/ دورة تمام مباحث قبل به عالوة 

مطالعات 
اجتماعی

154تا 137صفحه هاي -24تا پایان درس 22درس 
دورة تمام مباحث قبلبه عالوة 

47تا 42صفحه هاي -Review 4+ 8درس انگلیسی
131تا 117: آدم برفی/ قبلدورة تمام مباحث به عالوة 

124تا 111صفحه هاي -9فصل ریاضی
9فصل :  آدم برفی/ 250تا 226: بهروش/ قبلدورة تمام مباحث به عالوة 

علوم تجربی
15و 14فصل هاي + از ابتداي مبحث مواد مغذّي جذب می شوند تا پایان فصل : 13فصل 

به عالوة دورة تمام مباحث قبل/ 129تا 114صفحه هاي 
157تا 130: آدم برفی/ 142تا 171: بهروش

دورة تمام مباحث قبلفیزیک

دورة تمام مباحث قبلشیمی

زیست و 
دورة تمام مباحث قبلزمین شناسی

1402اردیبهشت 22): جامع(هشتمآزمون 
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