
نگارش  سوم فارسي سوم علوم تجربي سوم رياضي سوم تاريخ آزمون

کل کتاب
درس 1 تا پایان درس 17

کل کتاب
درس 1 تا پایان درس 17

کل کتاب
درس 1 تا پایان درس  14

کل کتاب
فصل 1 تا پایان فصل 8 99/5/24

تاريخ آزمون
نگارش چهارمنگارش سومفارسي چهارمفارسي سومعلوم تجربي چهارمعلوم تجربي سومرياضي چهارمرياضي سوم

اختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباری

درس هاي 1 و 2درس 1 تا پایان درس 9ستایش تا پایان درس 2درس 1 تا پایان درس 9درس هاي 1 و 2درس 1 تا پایان درس 7فصل هاي 1 و 2فصل 1 تا پایان فصل 99/6/74

درس های 3 و 4درس 10 تا پایان درس 17درس 3 تا پایان درس 5درس 10 تا پایان درس 17درس های 3 و 4درس 8 تا پایان درس 14فصل هاي 2 و 3فصل 5 تا پایان فصل 99/6/218

کل کتاب99/7/4
کل کتابفصل 1 تا پایان فصل 3فصل 1 تا پایان فصل 8

کل کتابدرس 1 تا پایان درس 4درس 1 تا پایان درس 14
کل کتابستایش تا پایان درس 5درس 1 تا پایان درس 17

درس 1 تا پایان درس 4درس 1 تا پایان درس 17
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ریاضي
علوم تجربي 

مطابق
 روند كتاب درسي

علوم تجربي مطابق روند تدریس تفکیکی  فارسی
هدیه های آسمان /

آموزش قرآن
تاریخ آزمون

زیست شناسی و 
زمین شناسی شیمی فیزیک نگارش فارسی

فصل1: اعداد و الگوها
)تا ابتداي ماشین
 ورودی-خروجی(

درس1: زنگ علوم درس1: آفریدگار زیبایي ستایش و درس1: آفریدگار 
زیبایي درس1: دانه ای که نمی خواست بروید! 99/7/18

فصل1: اعداد و الگوها  درس1: زنگ علوم درس1: زنگ علوم درس3: انرژی، نیاز هر روز 
ما )تا ابتداي انرژی گرمایی(

درس1: آفریدگار زیبایي و 
درس2: کوِچ پرستوها

ستایش تا پایان درس2: کوِچ 
پرستوها

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! و درس2: کودکي بر آب 99/8/2

فصل1: اعداد و الگوها و 
فصل2: کسر )تا ابتداي 

ضرب عدد در کسر(

درس1: زنگ علوم و درس2: 
مخلوط ها در زندگی

درس1: زنگ علوم و درس2: 
مخلوط ها در زندگی )تا ابتداي 
چگونه می توانید سریع تر چای 

شیرین تهیه کنید؟(

درس3: انرژی، نیاز هر روز 
ما )تا ابتداي انرژی گرمایی(

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان درس3: راز نشانه ها

ستایش تا پایان درس3: راز 
نشانه ها

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس3: ما به مسجد 

می رویم
99/8/16

فصل1: اعداد و الگوها و 
فصل2: کسر

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس3: انرژی، نیاز هر روز ما

 زمین شناسي:
درس6: سنگ ها 

)تا ابتداي سنگ های آذرین(

درس1: زنگ علوم 
و درس2: مخلوط ها 
در زندگی )تا ابتداي 

جداسازی مخلوط(

درس3:
 انرژی، نیاز هر روز ما

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان

 درس4: ارزش علم

ستایش تا پایان درس4: 
ارزش علم

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس4: یک نماز و 

ده رکوع!
99/8/30
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ریاضي
علوم تجربي 

مطابق
 روند كتاب درسي

علوم تجربي مطابق روند تدریس تفکیکی  فارسی
هدیه های آسمان /

آموزش قرآن
تاریخ آزمون

زیست شناسی و 
زمین شناسی شیمی فیزیک نگارش فارسی

فصل1: اعداد و الگوها تا 
فصل3: ضرب و تقسیم 

)ابتدای محاسبه ی حاصل 
ضر ب(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس4: انرژی الکتریکی

 زمین شناسي:
درس6: سنگ ها

درس1: زنگ علوم و 
درس2: مخلوط ها در 

زندگی

درس3: انرژی، نیاز هر 
روز ما و درس4: انرژی 

الکتریکی )تا ابتداي روشن 
کردن یک المپ با باتری(

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان درس5: رهایي از قفس

ستایش تا پایان درس5: 
رهایي از قفس

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس5: سخنی که 

سه بار تکرار شد!
99/9/14

فصل1: اعداد و الگوها تا 
فصل3: ضرب و تقسیم 

)ابتدای تقسیم بر عددهای 
یک رقمی(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس5: گرما و ماده

 زمین شناسي:
درس8: آسمان در شب

)تا ابتدای سال خورشیدی(

درس1: زنگ علوم و 
درس2: مخلوط ها در 

زندگی

درس3: انرژی، نیاز هر 
روز ما و درس4: انرژی 

الکتریکی

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان درس6: آرِش کمان گیر 

ستایش تا پایان درس6: 
آرِش کمان گیر 

هدیه های آسمان: درس1: دانه ای 
که نمی خواست بروید! تا پایان

 درس7: نماز در کوهستان
آموزش قرآن: درس1 تا پایان درس 7

99/9/28

فصل1: اعداد و الگوها تا پایان 
فصل3: ضرب و تقسیم

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس5: گرما و ماده

 زمین شناسي:
درس8: آسمان در شب

درس1: زنگ علوم و 
درس2: مخلوط ها در 

زندگی

درس3: انرژی، نیاز هر روز 
ما تا پایان درس5: گرما و 

ماده

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان 

درس7: مهمان شهر ما

ستایش تا پایان درس7: 
مهمان شهر ما

هدیه های آسمان: درس1: دانه ای که 
نمی خواست بروید! تا پایان درس7: 

 نماز در کوهستان
آموزش قرآن:  درس1 تا پایان درس 9

99/11/10

فصل1:  اعداد و الگوها تا 
فصل4: اندازه گیري 

)ابتداي اندازه گیری زاویه(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس6: سنگ ها

 زیست شناسي:
درس9: بدن ما )1( 
)تا ابتداي گوارش غذا(

درس3: انرژی، نیاز هر روز ما 
تا پایان درس5: گرما و ماده و 
درس7: آهن ربا در زندگی )تا 
ابتداي چگونه آهن ربا بسازیم(

درس1: آفریدگار زیبایی تا 
ابتداي درس10: باغچه ي 

اطفال

ستایش تا ابتداي درس10: 
باغچه ي اطفال

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس8: دیدار دوست 99/11/24

فصل1:  اعداد و الگوها تا 
فصل4: اندازه گیري 

)ابتداي اندازه گیری طول(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس7: آهن ربا در زندگی

 زیست شناسي:
درس9: بدن ما )1( و 
درس10: بدن ما )2( 

)تا ابتداي آیا ضربان قلب 
شما تغییر می کند؟(

درس3: انرژی، نیاز هر روز ما تا 
پایان درس5: گرما و ماده 
و درس7: آهن ربا در زندگی

درس1: آفریدگار زیبایي 
تا پایان درس10: باغچه ي 

اطفال

ستایش تا پایان درس10: 
باغچه ي اطفال

هدیه های آسمان:
درس1: دانه ای که نمی خواست 

بروید! تا پایان درس10: روشن ترین 
شب

آموزش قرآن: درس 1 تا پایان درس 
11

99/12/8



ریاضي
علوم تجربي

 مطابق
 روند كتاب درسي

علوم تجربي مطابق روند تدریس تفکیکی  فارسی
هدیه های آسمان/

آموزش قرآن تاریخ آزمون
زیست شناسی
شیمی و زمین شناسی فیزیک نگارش فارسی

فصل1:  اعداد و الگوها تا پایان 
فصل5: عدد مخلوط و عدد 

اعشاري

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس9: بدن ما )1(

 زیست شناسي:
درس9: بدن ما )1( تا 

درس11: بی مهره ها )ابتداي 
عنکبوتیان(

درس3: انرژی، نیاز هر روز ما 
تا پایان درس5: گرما و ماده، 
درس7: آهن ربا در زندگی 

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان درس13: لطِف حق

ستایش تا پایان درس13: 
لطِف حق

درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس12: روزی برای 

تمام بچه ها
99/12/22

فصل1:  اعداد و الگوها 
تا فصل6: شکل های 

هندسی )ابتداي مساحت 
متوازی االضالع و مثلث(

درس1: زنگ علوم تا پایان 
درس11: بی مهره ها

زمین شناسي: درس6: سنگ ها و 
درس 8: آسمان در شب

 زیست شناسي:
درس9: بدن ما )1( تا پایان 

درس11: بی مهره ها

درس1: زنگ علوم و 
درس2: مخلوط ها در 

زندگی

درس3: انرژی، نیاز هر روز ما 
تا پایان درس5: گرما و ماده، 

درس7: آهن ربا در زندگی

درس1: آفریدگار زیبایي تا 
پایان درس14: ادب از که 

آموختي؟

ستایش تا پایان درس14:
 ادب از که آموختي؟

هدیه های آسمان:
درس1: دانه ای که نمی خواست 
بروید! تا پایان درس15: یک 

ماجرای زیبا
آموزش قرآن: درس 1 تا پایان 

درس 13

1400/1/20

آزمون جامع

كل كتاب كل كتاب

زمين شناسي: درس6: سنگ ها و 
 درس 8: آسمان در شب

 زيست شناسي:
درس9: بدن ما )1( تا پايان 

درس13: زيستگاه

درس1: زنگ علوم و 
درس2: مخلوط ها در زندگی

درس3: انرژی، نياز هر روز ما تا 
پايان درس5: گرما و ماده، 
درس7: آهن ربا در زندگی

كل كتاب كل كتاب

هديه های آسمان:
 كل كتاب

آموزش قرآن:
كل كتاب

1400/2/24
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