
 

  
  
  
  
  

   
  

  تستيتعداد                          تشريحيتعداد             شماره صفحه                                  سؤال 60  :1آزمون 
  

  15  5  10  .......................................................................................  )نویسی و الگوهاعدد ( ریاضی

  15  5  15  .......................................................................   )کندزنگ علوم، ماده تغییر می( علوم

  10  0  19  .................................................................. )ستایش، تماشاخاته، فضل خدا( فارسی

  5  0  21  ..   )ي قرآن به نام اوستدسته گلی از آسمان، تنها او، بانویی که یک سوره(هاي آسمان هدیه

 5  0  22  ...................................................................   )زندگی با دیگران(مطالعات اجتماعی 

  سوال 50  سوال 10  صفحه 14زیرموضوع                                            5    جمع
  

  

  تعداد تستي                         تشريحيتعداد             شماره صفحه                                  سؤال 60:  2آزمون 

  15  5  24  ........................................................................................    )کسر( ریاضی

  15  5  29  .......................................................................................     )رنگین کمان( علوم

  10  0  33  ...........   )رازي و ساخت بیمارستان، بازرگان و پسران، چنار و کدوبن(فارسی 

  5  0  35  .............................................. )از نوزاد بپرسید، گل صد برگ(هاي آسمان هدیه

  5  0  36  ..........   ))، نواحی صنعتی مهمّ ایران...جمعیت ایران، (سرزمین ما (مطالعات اجتماعی 

  سوال 50  سوال 10  صفحه 14زیرموضوع                                            5    جمع
  

  تعداد تستي                         تشريحيتعداد             شماره صفحه                                  سؤال 60:  3آزمون 

  

  15  5  38  .....................................................................  )نسبت، تناسب و درصد( ریاضی

  15  5  43  .................................................................. )برگی از تاریخ زمین، حرکت بدن( علوم

  10  0  48  ...........................................................................   )سرود ملّی، دفاع از میهن(فارسی 

  5  0  51  ...............................................   )کمان جمعهمال مردم، رنگین(هاي آسمان هدیه

  5  0  52  ...........   ))شود؟، کشور ما چگونه اداره می...، )1(ها و حمل و نقل راه(سرزمین ما (مطالعات اجتماعی 

  سوال 50  سوال 10  صفحه 16زیرموضوع                                            5    جمع
  

  تعداد تستي                         تشريحيتعداد             شماره صفحه                                  سؤال 60:  4آزمون 

  

  15  5  54  ..........................................................................  )هاچندضلعیو  تقارن( ریاضی

  15  5  59  ............................................................................   ))2(، چه خبر؟ )1(چه خبر؟ ( علوم

  10  0  63  .....................................................   )آوران دیروز، امروز و فردا، نام نیکونام(فارسی 

  5  0  65  ......................   )، در ساحل دجله!دونامه، یک جهان جشن(هاي آسمان هدیه

  5  0  66  .............................................   )زندگی در نواحی دیگر جهان(مطالعات اجتماعی 

  سوال 50  سوال 10  صفحه 14                                      زیرموضوع      5    جمع
  

  

  دبستان پنجموز كتاب نور  فهرست
 .فهرست به عنوان راهنماي مطالعه استفاده كنيداز اين  . 1
  .تر است تر و مهم در هر نوبت مطالعه مشخص كنيد كدام موضوع برايتان ضروري. هاي مطالعه را تعيين كنيد اولويت.  2
  .زان تسلط و نياز آموزشي خود را در نظر بگيريد ابتدا مي.  3
  .آميزي كنيد تان رنگ قبل از هر بار مطالعه، تسلط خودتان را با توجه به خودارزيابي.  4

  ارزيابي پيشرفت

  مسلطم                    نسبتاً مسلطم                  مسلط نيستم                                 
 آبي   زرد   سبز      

  ارزيابي پيشرفت

  م           مسلطم                    نسبتاً مسلطم                  مسلط نيست                      
 آبي   زرد   سبز      

  ارزيابي پيشرفت

  مسلطم                    نسبتاً مسلطم                  مسلط نيستم                                 
 آبي   زرد   سبز      

  ارزيابي پيشرفت

  مسلطم                    نسبتاً مسلطم                  مسلط نيستم                                 
 آبي   زرد   سبز      



 

  

  

  تعداد تستي                         تشريحيتعداد             شماره صفحه                                  سؤال 60:  5آزمون 

  

  15  5  68  ........................................................................................    )عددهاي اعشاري( ریاضی

  15  5  73  ...................................   ))2(شود می ، کارها آسان)1(شود کارها آسان می( علوم

  10  0  78  .............................................   ).باریدنقش خردمندان، روزي که باران می(فارسی 

  5  0  80  ......   )هاي بزرگسرو سربلند سامرا، خورشید پشت ابر، کوچک(هاي آسمان هدیه

  5  0  81  ......................................................   )هاي مقدسزیارت مکان(مطالعات اجتماعی 

  سوال 50  سوال 10  صفحه 15 زیرموضوع                                           5    جمع
  

  

  تعداد تستي                         تشريحيتعداد             شماره صفحه                              تست 50:  )1جامع ( 6آزمون

  

  15  0  83  ...........................................  )عددهاي اعشاريو ... ،نویسی و الگوهاعدد ( ریاضی

  15  0  88  ......................................................   ))2(شود ، کارها آسان می... زنگ علوم،( علوم

  10  0  92  .................................   ).بارید، روزي که باران می...ستایش، تماشاخانه، (فارسی 

  5  0  95  ...................   )!هاي بزرگ، کوچک...دسته گلی از آسمان، (هاي آسمان هدیه

  5  0  96  .............   )هاي مقدس، زیارت مکان...زندگی با دیگران، (مطالعات اجتماعی 

  سوال 50  سوال 0  صفحه 15    زیرموضوع                                        5    جمع
  

  

  تعداد تستي                         تشريحيتعداد             شماره صفحه                              تست 50:  )2جامع ( 7آزمون

  

  15  0  98  ...........................................  )عددهاي اعشاريو ... ،نویسی و الگوهاعدد ( ریاضی

  15  0  102  .....................................................   ))2(شود ، کارها آسان می... زنگ علوم،( علوم

  10  0  107  ................................   ).بارید، روزي که باران می...ستایش، تماشاخانه، (فارسی 

  5  0  111  ..................   )!هاي بزرگ، کوچک...دسته گلی از آسمان، (هاي آسمان هدیه

  5  0  112  ............   )هاي مقدس، زیارت مکان...زندگی با دیگران، (مطالعات اجتماعی 

  سوال 50  سوال 0  صفحه 16          زیرموضوع                                  5    جمع
  

  
  

  سوال 350  سوال 50  صفحه 112                                           آزمون     7    جمع
  

  ارزيابي پيشرفت

  طم                    نسبتاً مسلطم                  مسلط نيستم           مسل                      
 آبي   زرد   سبز      

  ارزيابي پيشرفت

  مسلط نيستم                           مسلطم                    نسبتاً مسلطم                        
 آبي   زرد   سبز      

  ارزيابي پيشرفت

  مسلطم                    نسبتاً مسلطم                  مسلط نيستم                                 
 آبي   زرد   سبز      




