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  پنجم دبستاني كتاب نوروز برنامه
  

مطالعات   هاي آسمانهدیه  فارسی  علوم  ریاضی  روينمودار پیش
  اجتماعی

  آزمون اول
1
فروردین 15اول مباحث آزمون  5

  

  نويسي و الگوهاعدد 
کتاب  20تا  1هاي صفحه

  درسی
  )سوال 20(

  كندتغيير ميزنگ علوم، ماده 
کتاب  16 تا 1 يهاصفحه

  درسی
  )سوال 20(

تماشاخاته، فضل ستايش، 
  خدا

  یفارس 24تا  8 يهاصفحه
  )سوال 10(

دسته گلي از آسمان، تنها او، 
ي قرآن بانويي كه يك سوره
  به نام اوست

کتاب  23تا  6 يهاصفحه
  درسی

  )سوال 5(

  زندگي با ديگران
کتاب  20تا  2 يهاصفحه

  درسی
  )سوال 5(

  آزمون دوم
1
 فروردین 15مباحث آزمون  دوم 5

  

  كسر
کتاب  46تا  21هاي صفحه

  درسی
  )سوال 20(

  رنگين كمان
کتاب  24تا  17 يهاصفحه

  یدرس
  )سوال 20(

رازي و ساخت بيمارستان، 
بازرگان و پسران، چنار و 

  كدوبن
 46تا  25 يهاصفحه

  یفارس
  )سوال 10(

از نوزاد بپرسيد، گل صد 
  برگ

کتاب  38تا   24 يهاصفحه
  درسی

  )سوال 5(

جمعيت ايران، ( سرزمين ما
... نواحي صنعتي مهم ،

  )ايران
 36تا   21 يهاصفحه

  کتاب درسی
  )سوال 5(

  آزمون سوم
1
 فروردین 15مباحث آزمون  سوم 5

  

  نسبت، تناسب و درصد
کتاب  66تا  47هاي صفحه

  درسی
  )سوال 20(

برگي از تاريخ زمين، حركت 
  بدن

کتاب  44تا  25 يهاصفحه
  یدرس

  )سوال 20(

  سرود ملّي، دفاع از ميهن
 68تا  47 يهاصفحه

  یفارس
  )سوال 10(

  كمان جمعهمال مردم، رنگين
کتاب  51تا   39 يهاصفحه

  درسی
  )سوال 5(

ها و حمل و راه( سرزمين ما
، كشور ما چگونه ...، )1(نقل 

  )شود؟اداره مي
 54تا  37 يهاصفحه

  کتاب درسی
  )سوال 5(

  آزمون چهارم
1
 15مباحث آزمون  چهارم 5

 فروردین

  

  هاچندضلعيتقارن و 
کتاب  86تا  67هاي صفحه

  درسی
  )سوال 20(

  )2(خبر؟  ، چه)1(چه خبر؟ 
کتاب  60تا   45 يهاصفحه

  یدرس
  )سوال 20(

آوران ديروز، امروز و نام
  فردا، نام نيكو

 82تا  69 يهاصفحه
  یفارس

  )سوال 10(

، در !دونامه، يك جهان جشن
  ساحل دجله

کتاب  73تا  52 يهاصفحه
  درسی

  )سوال 5(

زندگي در نواحي ديگر 
  جهان

 79تا  56 يهاصفحه
  کتاب درسی

  )سوال 5(

  آزمون پنجم
1
 15مباحث آزمون  پنجم 5

 فروردین

  

  عددهاي اعشاري
 104تا  87هاي صفحه

  کتاب درسی
  )سوال 20(

، )1(شود كارها آسان مي
  )2(شود كارها آسان مي

کتاب  76تا  61 يهاصفحه
  یدرس

  )سوال 20(

نقش خردمندان، روزي كه 
  .باريدباران مي

  105تا  83 يهاصفحه
  یکتاب فارس

  )سوال 10(

سرو سربلند سامرا، خورشيد 
  !هاي بزرگپشت ابر، كوچك

کتاب  93تا  74 يهاصفحه
  درسی

  )سوال 5(

  هاي مقدسزيارت مكان
کتاب  96تا  2 يهاصفحه

  درسی
  )سوال 5(

  )1جامع (آزمون ششم 
 فروردین 15مباحث آزمون  کل

  

نويسي وعدد
عددهاي و ... ،الگوها

  اعشاري
کتاب  104تا  1هاي صفحه

  درسی
 )سوال15(

، كارها آسان ... زنگ علوم،
  )2(شود مي

کتاب  76تا  1 يهاصفحه
  یدرس

  )سوال 15(

، ...ستايش، تماشاخانه، 
  .باريدروزي كه باران مي

 105تا  8 يهاصفحه
  یفارس

  )سوال 10(

، ...، دسته گلي از آسمان
  !هاي بزرگكوچك

کتاب  93تا  6 يهاصفحه
  درسی

  )سوال 5(

، ...، زندگي با ديگران
  هاي مقدسزيارت مكان

کتاب  96تا  2 يهاصفحه
  درسی

  )سوال 5(

  )2جامع (آزمون هفتم 
 فروردین 15مباحث آزمون  کل

  

نويسي وعدد
عددهاي و ... ،الگوها

  اعشاري
کتاب  104تا  1هاي صفحه

  درسی
 )سوال15(

، كارها آسان ... زنگ علوم،
  )2(شود مي

کتاب  76تا  1 يهاصفحه
  یدرس

  )سوال 15(

، ...ستايش، تماشاخانه، 
  .باريدروزي كه باران مي

 105تا  8 يهاصفحه
  یفارس

  )سوال 10(

، ...دسته گلي از آسمان، 
  !هاي بزرگكوچك

کتاب  93تا  6 يهاصفحه
  درسی

  )سوال 5(

، ...، با ديگران زندگي
  هاي مقدسزيارت مكان

کتاب  96تا  2 يهاصفحه
  درسی

  )سوال 5(

 



 

 

  
  دوست خوبم سالم

آموز دانش. سال تحصیلی قرار گرفته است ي پایانینیمهدر نوروز  تعطیالت. که در ایام نوروز همراه شما هستیم خوشحالیماز این
این تعطیالت براي تفریح، بازي کردن و میهمانی رفتن استفاده کنـد و  ریزي درست هم ازتواند با برنامهکوش میبا انگیزه و سخت
  .بخواندهم درس  كميها هم در کنار آن

  :هم درس بخوانیدکمی کنیم که در ایام نوروز ما به چند دلیل توصیه می
پـس در ایـن ایـام نیـز از . ایدي منظم درس خوانده و خود را سنجیدهدر طول سال با برنامه: دیاز پیوستگی برنامه جدا نشو -1

 .ي آموزشی خود جدا نشویدبرنامه
مـا بـه ایـن : کنند، درس بخوانندترهستند که در زمانی که سایرین به درس خواندن فکر نمیتجربه نشان داده کسانی موفق -2

 .گوییمدوران طالیی می ،دوران
پـس . ي یک سال تالش خود را خواهید یافتما ثمرهشود که شکمی بعد از اتمام تعطیالت نوروز امتحانات پایان سال آغاز می -3

 .براي آن آماده باشیداز همین امروز بهتر است 
. درست داریم اگر بخواهیم از تعطیالت نوروز به خوبی استفاده کنیم، یعنی هم تفریح کنیم و هم درس بخوانیم نیاز به یک برنامه ریزي

  .قبل آمده است؛ تولید شده استي ي آموزشی که در صفحهاین کتاب براساس برنامه
 .خود را مرور كنيدسال دوم سال اول و نيمي از نيمكل مطالب نيمبا يك كتاب 

 در .هاي آزمونی استهاي آسمان و مطالعات اجتماعی است که به صورت بستههاي ریاضی، علوم، فارسی، هدیهکتاب شامل درس
1آزمون اول؛ با پیشروي  5

   .سال دوم مرور شده استسال اول و نیمی از نیمکل مطالب نیم،  5

  :آزمون اول به صورت زیر است 5تعداد سواالت در 
  مطالعات اجتماعی  هاي آسمانهدیه  فارسی علوم ریاضی  نام درس

15+سوال تشریحی 5  تعداد سواالت
 ايسوال چهارگزینه

15+سوال تشریحی5
  ايسوال چهارگزینه 5  ايسوال چهارگزینه 5  ايسوال چهارگزینه 10 ايسوال چهارگزینه

  

 :ها مطابق جدول زیر استایم که تعداد سواالت آنجامع عادي در نظر گرفتهآزمون  2 ،آزمون 5در پایان 
  مطالعات اجتماعی  هاي آسمانهدیه  فارسی علوم ریاضی  نام درس

  ايسوال چهارگزینه 5  ايسوال چهارگزینه 5  ايسوال چهارگزینه10 ايچهارگزینهسوال15 ايسوال چهارگزینه 15  تعداد سواالت
  

که ضمانتی براي پوشـش بر این این موضوع عالوه. تمامی سواالت کتاب داراي مرجع از کتاب درسی است :دارسواالت شناسنامه
تر بود؛ به همان صفحه و تمرین از نیاز به آموزش بیشدهد که در هر بخشی از کتاب که کامل کتاب است؛ به شما این امکان را می

  .کتاب درسی مراجعه کنید
ي بسـتهدادن بـه هـر توانیـد بعـد از پاسـخکه می ي تشریحی سواالت استنامهچه همراه کتاب، پاسخکتاب: ي کاملنامهپاسخ
 .خود را ارزیابی کنید هايپاسخ ،یآزمون
ي اسـتفاده از که عالوه بـر آمـوزش نحـوه گرفته استدي نیز قرار ويداخل کتاب نوروز دياز امسال در : دي همراه کتابويدي

 توجه کنید؛ این سواالت در داخل کتاب با عالمت . قرار دارد در آن کتاب نوروز، فیلم آموزشی سواالت دشوار این کتاب نیز
 .ه استمشخص شد

/1دقیقه و براي سایر دروس به ازاي هر سوال؛  2براي هر سوال ریاضی،  :اولپیشنهاد  :روش مطالعه کتاب در نظـر زمان دقیقه 5
توانیـد آزمون اول می 5در مورد ( سازي در منزل پاسخ دهید آزمون جامع را به صورت یک آزمون شبیه 2: پیشنهاد دوم .بگیرید

و حتماً پس از اتمام هر آزمون، سـواالت را ارزیـابی .)بندي کنیدروز پاسخ دهید و به طور کامل مطالب را جمع دو هر آزمون را در
  .کرده و فیلم حل سواالت دشوار آن آزمون را نیز مالحظه فرمایید

  .روز کتاب را کامل مطالعه خواهید کرد 12حداکثر ساعت در روز در  5/2با این روش با مطالعه 
  .گذاري خود را در تابلوي نوروزي یادداشت کرده و سپس نتیجه را ارزیابی کنیدکنیم قبل از استفاده از کتاب؛ هدفمیپیشنهاد 

  
  نوروزتان پیروز و پربار و پر اندیشه باد

 زادگانمریم موسی




