
  
  
  
 

  
  

     تعداد سوال تستي  تعداد سوال تشريحي  شماره صفحه                                           عنوان
  

  50  30  10      1آزمون 

  نگاه به گذشته
  10  5  13    )الگوها، عددهاي چهاررقمي( رياضي

  10  5  16      )ها، مواد اطراف ما زنگ علوم، خوراكي( علوم

  10    19  )نگ ورزش، آسمان آبي طبيعت پاكي ما، ز ستايش، محلّه( فارسي

  نگاه به آينده
  5  10  21    )اعداد و الگوها( رياضي

  5  10  26       )ها در زندگي مخلوط: زنگ علوم( علوم

  10    30    )ر زيبايي، كوچ پرستوهااستايش، آفريدگ( فارسي
  

  50  30  33  .    2آزمون 

  نگاه به گذشته
  10  5  36     )رب و تقسيمعددهاي چهاررقمي، عددهاي كسري، ض( رياضي

  10  5  40    )ي با ارزش، زندگي ما و آب گيري مواد، آب ماده اندازه( علوم

  10    44    )، كار نيك...آواز گنجشك،( فارسي

  نگاه به آينده
  5  10  46    )اعداد و الگوها( رياضي

  5  10  51    )ها در زندگي، انرژي نياز هروز ما مخلوط ،زنگ علوم( علوم

  10    54     )ها ر زيبايي، كوچ پرستوها، راز نشانهاريدگستايش، آف( فارسي
  

  )هاي ارزيابي آميزي خانه  با رنگ(از طريق ابزار ارزيابي : از اين فهرست به عنوان راهنماي مطالعه استفاده كنيد :توجه

  دبستان چهارم تابستانكتاب  فهرست

 پيشرفت ارزيابي

  مسلط نيستم: خوب   زرد:  خيلي خوب   سبز: آبي   
 زرد     آبي   سبز      



 

  

  تعداد سوال تستي   تعداد سوال تشريحي  شماره صفحه        عنوان                                   

  50  30  58      3آزمون 

  نگاه به گذشته
  10  5  61    )ضرب و تقسيم، محيط و مساحت، جمع و تفريق( رياضي

  10  5  65    ))1(، نيروهمه جا ...اجسام،ي  نور و مشاهده( علوم

  10    69    )، يار مهربان...پيراهن بهشتي، ( فارسي

  نگاه به آينده
  5  10  71    )اعداد و الگوها، كسر( رياضي

  5  10  75    )ها در زندگي، انرژي نياز هروز ما مخلوط ،زنگ علوم( علوم

  10    79  )ها، ارزش علم ر زيبايي، كوچ پرستوها، راز نشانهاستايش، آفريدگ( فارسي

  50  30  82      4آزمون 

  نگاه به گذشته
  10  5  85    )جمع و تفريق، آمار و احتمال( رياضي

  10  5  89    ))1(، هركدام جاي خود ...،)2(جا نيرو، همه( علوم

  10    93    )، ايران آباد...ي بزرگ، نويسنده( فارسي

  نگاه به آينده
  5  10  96    )ضرب و تقسيم اعداد و الگوها، كسر،( رياضي

  5  10  101  )ها در زندگي، انرژي نياز هروز ما، انرژي الكتريكي مخلوط ،زنگ علوم( علوم

  10    105    )رهايي ازقفس، .. .ر زيبايي، استايش، آفريدگ( فارسي

  50  30  109  .    5زمون آ

  نگاه به گذشته
  10  5  112    )كل كتاب( رياضي

  10  5  116    )ابكل كت( علوم

  10    120    )كل كتاب( فارسي

  نگاه به آينده
  5  10  123    )ضرب و تقسيم اعداد و الگوها، كسر،( رياضي

  5  10  128    ) ، گرما و ماده....ها در زندگي، مخلوط ،زنگ علوم( علوم

  10    132    )گير ، آرش كمان....ستايش، ( فارسي

 پيشرفت ارزيابي

  مسلط نيستم: خوب   زرد:  خيلي خوب   سبز: آبي   
 زرد     آبي   سبز      




