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نگارش چهارمفارسی چهارمعلوم چهارمرياضی چهارمتاريخ  آزمون

درس 1 تا پایان درس  17درس 1 تا پایان درس  17درس 1 تا پایان درس  12فصل 1 تا پایان فصل 99/5/247

تاريخ آزمون

نگارش پنجمنگارش چهارمفارسی پنجمفارسی چهارمعلوم تجربی پنجمعلوم تجربی چهارمرياضی پنجمرياضی چهارم

)اختیاری()اجباری(
)اجباری(

)اختیاری()اجباری()اختیاری()اجباری()اختیاری( زيست شناسیشیمی و زمین شناسیفیزيک

درس 3 تا پایان فصل 1فصل 1 تا پایان فصل 99/6/74
درس 9 تا پایان شیمی: درس های 1 و 2درس 5

درس 11
درس 1 تا پایان 

درس 3
درس 1 تا پایان 

درس 9
ستایش تا پایان 

درس 2
درس 1 تا پایان 

درس هاي 1 و 2درس 9

درس 10 تا پایان درس های 4 و 5درس های 12 و 13زمین شناسی: درس 6درس های 7 و 8فصل 2فصل 5 تا پایان فصل 99/6/217
درس 10 تا پایان درس های 3 و 4درس 17

درس 17
درس 3 تا پایان 

درس 5

کل کتاب99/7/4
درس هایفصل هاي 1 و 2فصل 1 تا پایان فصل 7

درس 9 تا درس های 1 و 2 و 36 و 4 و 5 و 7 و 8
پایان درس 13

درس 1 تا پایان 
درس 5

کل کتاب درس 1 تا 
کل کتاب ، درس 1 ستایش تا پایان درس 4پایان درس 17

تا پایان درس 17
درس 1 تا پایان 

درس 5
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ریاضي علوم تجربي مطابق 
روند كتاب درسي

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
نگارش فارسي هدیه های آسمان /

آموزش قرآن
 تاریخ 
زیست شناسی و آزمون

زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عددنویسی و 
الگوها )تا ابتداي جمع و 
تفریق عددهای مرکب(

درس2: ماده تغییر مي کند 
)تا ابتداي چگونه می توانیم 
نوشیدنی گازدارتهیه کنیم؟(

درس1: زنگ علوم )تا ابتداي عوامل 
دیگری نیز بر زمان فرود آمدن فرفره 

تأثیر می گذارند.(
درس1: تماشاخانه ستایش و درس1: 

تماشاخانه درس1: دسته گلي از آسمان  99/7/18

فصل1: عددنویسی و 
الگوها  درس1: زنگ علوم درس2: ماده تغییر مي کند درس1: زنگ علوم درس1: تماشاخانه 

و درس2: فضل خدا
ستایش تا پایان 
درس2: فضل خدا

درس1: دسته گلي از آسمان 
و درس2: تنها او 99/8/2

فصل1: عددنویسی و 
الگوها و 

فصل2: کسر )تا ابتداي 
ضرب کسرها(

درس1: زنگ علوم و 
درس2: ماده تغییر مي کند

 زمین شناسي:
درس4: برگی از تاریخ زمین
) تا ابتداي گفت و گوی 

صفحه 32(

درس1: زنگ علوم و درس3: 
رنگین کمان )تا ابتداي 

ذره بین نور را جمع می کند.(

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس3: رازي و ساخت 

بیمارستان

ستایش تا پایان درس3: 
رازي و ساخت بیمارستان

درس1: دسته گلي از آسمان 
تا پایان درس3: ..... 99/8/16

فصل1: عددنویسی و 
الگوها و فصل2: کسر 

)تا ابتداي تقسیم کسرها(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس3: رنگین کمان

 زمین شناسي:
درس4: برگی از تاریخ 

زمین 

درس1: زنگ علوم و درس3: 
رنگین کمان 

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس5: چنار و کدوبُن

ستایش تا پایان درس5: 
چنار و کدوبُن

درس1: دسته گلي از آسمان
99/8/30 تا پایان درس4: از نوزاد بپرسید!

فصل1: عددنویسی و 
الگوها و فصل2: کسر

درس1: زنگ علوم تا 
پایان درس4: برگی از 

تاریخ زمین )ابتداي مانند 
زمین شناسان(

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن 
)تا ابتداي مغز و نخاع(

درس1: زنگ علوم، درس3: 
رنگین کمان و 

درس8: کار ها آسان می شود )1(
)تا ابتداي کاربرد اهرم ها(

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس6: سرود ملي

ستایش تا پایان درس6: 
سرود ملي

درس1: دسته گلي از آسمان
99/9/14 تا پایان درس6: مال مردم 



ریاضي علوم تجربي مطابق 
روند كتاب درسي

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
نگارش فارسي هدیه های آسمان /

آموزش قرآن زیست شناسی و  تاریخ آزمون
زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عددنویسی و 
الگوها تا فصل3: نسبت، 

تناسب و درصد 
)تا ابتداي درصد(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس5: حرکت بدن

 زمین شناسي:
 درس4: برگی از تاریخ زمین

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن

 درس2: 
ماده تغییر مي کند

درس1: زنگ علوم، 
درس3: رنگین کمان و 

درس8: کار ها آسان می شود )1( 

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس8: دفاع از میهن

ستایش تا پایان درس8: 
دفاع از میهن 

هدیه های آسمان:
درس1: دسته گلي از آسمان تا پایان 

درس7: رنگین کمان جمعه
آموزش قرآن: درس1 تا پایان درس6

99/9/28

فصل1: عددنویسی و 
الگوها تا  فصل3: نسبت، 

تناسب و درصد
)تا ابتداي درصد(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس5: حرکت بدن

 زمین شناسي:
 درس4: برگی از تاریخ زمین

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن

 درس2: 
ماده تغییر مي کند

درس1: زنگ علوم، 
درس3: رنگین کمان و 

درس8: کار ها آسان می شود )1( 

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس9: نام آوران دیروز، 

امروز، فردا

ستایش تا پایان درس9: 
نام آوران دیروز، امروز، فردا

هدیه های آسمان: 
درس1: دسته گلي از آسمان تا پایان 

درس8: دو نامه
آموزش قرآن: درس1 تا پایان درس7

99/11/10

فصل1: عددنویسی و 
الگوها

 تا پایان فصل3: نسبت،
 تناسب و درصد

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس6: چه خبر؟ )1(

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن و 
درس6: چه خبر؟ )1( 

)تا ابتداي شنیدن(

درس1: زنگ علوم، 
درس3: رنگین کمان، 

درس8: کار ها آسان می شود )1( 
و درس9: کار ها آسان می شود )2(

)تا ابتداي ُگِوه چیست؟(

درس1: تماشاخانه تا 
پایان درس10: نام نیکو

ستایش تا پایان درس10: 
نام نیکو

درس1: دسته گلي از آسمان تا پایان درس9: 
یک جهان جشن! 99/11/24

فصل1: عددنویسی و 
الگوها تا پایان 
فصل4: تقارن و 

چندضلعی ها

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس6: چه خبر؟ )1(

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن و 
درس6: چه خبر؟ )1(

درس1: زنگ علوم، درس3: رنگین کمان، 
درس 8: کار ها آسان می شود )1( و
درس 9: کار ها آسان می شود )2( 

)تا ابتداي پیچ ها چگونه کارها را آسان 
می کنند؟(

درس1: تماشاخانه تا پایان 
درس11: نقش ِخردمندان

ستایش تا پایان درس11: 
نقش ِخردمندان

هدیه های آسمان:
درس1: دسته گلي از آسمان تا پایان 

درس10: در ساحل دجله
آموزش قرآن: درس 1 تا پایان درس 9

99/12/8

فصل1: عددنویسی 
و الگوها تا فصل6: 

اندازه گیری 
)تا ابتداي محیط دایره(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس7: چه خبر؟ )2(

 زیست شناسي:
درس5: حرکت بدن، 

درس6: چه خبر؟ )1( و 
 درس7: چه خبر؟ )2(

 زمین شناسي:
درس10: خاک با ارزش

درس1: زنگ علوم، 
درس3: رنگین کمان، 

درس8: کار ها آسان می شود )1( و 
درس9: کار ها آسان می شود )2( 

)تا ابتداي چرخ و محور(

درس1: تماشاخانه تا 
پایان درس14: شجاعت

ستایش تا پایان درس14: 
شجاعت

درس1: دسته گلي از آسمان تا پایان 
درس12: خورشید پشت ابر 99/12/22
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ریاضي علوم تجربي مطابق 
روند كتاب درسي

علوم تجربی مطابق روند تدریس تفکیکی
نگارش فارسي  هدیه های آسمان / 

آموزش قرآن  تاریخ آزمون
زیست شناسی و زمین شناسی شیمی فیزیک

فصل1: عددنویسی و الگوها
 تا پایان فصل6: اندازه گیری

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس10: خاک با ارزش

زیست شناسي: درس5: حرکت بدن، درس6: 
چه خبر؟ )1(، درس7: چه خبر؟ )2( و 

 درس11: بکارید و بخورید
زمین شناسي: درس4: برگی از تاریخ زمین و 

درس10: خاک با ارزش

درس2: ماده تغییر 
مي کند

درس1: زنگ علوم، درس3: رنگین کمان، 
درس8: کار ها آسان می شود )1( و 

درس9: کار ها آسان می شود )2(

درس1: تماشاخانه 
تا پایان درس15: 

کاجستان

ستایش تا پایان 
درس15: کاجستان

هدیه های آسمان:
درس1: دسته گلي از 

آسمان تا پایان درس14: 
بزرگ مرد تاریخ

آموزش قرآن: درس 1 تا 
پایان درس 10

1400/1/20

آزمون جامع

کل کتاب کل کتاب

زیست شناسي:درس5: حرکت بدن، درس6: چه 
خبر؟ )1( و درس7: چه خبر؟ )2(، درس11: 
 بکارید و بخورید و درس12: از ریشه تا برگ 
زمین شناسي:درس4: برگی از تاریخ زمین و 

درس10: خاک با ارزش

 درس2: ماده تغییر 
مي کند

درس1: زنگ علوم، درس3: رنگین کمان، 
درس8: کار ها آسان می شود )1( و 

درس9: کار ها آسان می شود )2(
کل کتاب کل کتاب

هدیه های آسمان:
کل کتاب

آموزش قرآن:
کل کتاب

1400/2/24
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