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معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

1399-1400سال تحصيلي - فارسي پنجم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

آفرينش: 1فصل 

تماشاخانه: 1درس / ستايش 

فضل خدا: 2درس 

نام آوران ديروز، امروز، : 9درس 

فردا

نام نيكو: 10درس 

ايران من: 3فصل 

سرود ملّی: 6درس 

دفاع از ميهن: 8درس 

نام آوران: 4فصل 

دانايی و : 2فصل 

هوشياري

رازي و ساخت : 3درس 

بيمارستان

بازرگان و پسران: 4درس 

چنار و كدوبن: 5درس 
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1399-1400سال تحصيلي - فارسي پنجم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

علم و عمل: 6فصل 

وقتی بوعلی، كودك : 16درس 

بود

نيايش/ كار و تالش : 17درس 

راه زندگی: 5فصل 

روزي كه باران : 13درس 

می باريد

شجاعت: 14درس 

كاجستان: 15درس 

نقش خردمندان: 11درس  نام آوران: 4فصل 
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متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

1399-1400سال تحصيلي - هدیه های آسمان پنجم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

روزنامه هاي ديواري16درس 

اينها و آنها17درس 

بزرگ مرد تاريخ14درس 

بهمن هميشه بهار15درس 

خورشيد پشت ابر12درس 

!كوچك هاي بزرگ13درس 

در ساحل دجله10درس 

سرو سربلند سامرا11درس 

دو نامه8درس 

!يك جهان جشن9درس 

مال مردم6درس 

رنگين كمان جمعه7درس 

!از نوزاد بپرسيد4درس 

گل صد برگ5درس 

تنها او2درس 

3درس 
بانويي كه يك سوره ي قرآن به 

نام اوست

دسته گلي از آسمان1درس 
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عددنويسي

ارزش مكاني

ميلياردمعرّفي ميليارد

جمع و تفريق عددهاي مركبجمع و تفريق عددهاي مركّب

الگوهاي عدديالگوها

كسر بزرگ تر از واحدكسرهاي بزرگ تر از واحد

مقايسه ي عددهاي مخلوط

جمع و تفريق عددهاي مخلوط

ضرب كسرهاضرب كسرها

تقسيم كسرهاتقسيم كسرها

ضرب عددهاي مخلوط

ساده كردن كسرها

نسبتنسبت

نسبت هاي مساوينسبت هاي مساوي

مسئله ي تناسب

جدول تناسب

درصد تخفيف

مسئله ي درصد

خط تقارن

تقارن محوري

مركز تقارن

تقارن مركزي

نيمساز زاويه

زاويه ي مجهول

مجموع زاويه هاي چهارضلعي

خاصيت قطر در چهارضلعي ها

عدد اعشاري

خواندن و نوشتن عدد اعشاري

مقايسه ي عددهاي اعشاري

جمع عددهاي اعشاري

مقدار تقريبي جمع اعشاري

تفريق عددهاي اعشاري

مقدار تقريبي تفريق اعشاري

ضرب عددهاي اعشاري

مقدار تقريبي ضرب اعشاري

1399-1400سال تحصيلي - ریاضي پنجم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

عددهاي : 5فصل 

اعشاري

عددهاي اعشاري

جمع عددهاي اعشاري

تفريق عددهاي اعشاري

ضرب عددهاي اعشاري

تقارن و : 4فصل 

چندضلعي ها

تقارن محوري

تقارن مركزي

زاويه و نيمساز

چندضلعي ها و مجموع 

زاويه هاي آنها

نسبت، تناسب : 3فصل 

و درصد
تناسب

درصد

كسر: 2فصل 

جمع و تفريق عددهاي مخلوط

ضرب عددهاي مخلوط

عددنويسي و : 1فصل 

الگوها

يادآوري عددنويسي و محاسبات 

عددي
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1399-1400سال تحصيلي - ریاضي پنجم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

مساحت لوزي

مساحت ذوزنقه

شعاع دايره و قطر دايره

عدد پي

محيط دايره

حجم مكعب مستطيل و مكعب

گسترده ي حجم

مسئله ها ي گنجايش

واحد مايعات، ليتر، سانتي مترمكعب

نمودار ستوني

جدول داده ها

نمودار خط شكسته

نمودار دايره اي

نمودار تصويري

ميانگينميانگين

احتمال

بازي عادالنه

آمار و احتمال: 7فصل 

جمع آوري و نمايش داده ها

احتمال

اندازه گيري: 6فصل 

مساحت لوزي و ذوزنقه

محيط دايره

حجم

گنجايش
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زنگ علوم

عوامل دیگری نیز بر زمان فرود آمدن فرفره تأثیر می 

.گذارند

تغییر فیزیکی/ مقدمه

تغییر شیمیایی

چگونه می توانیم نوشیدنی گازدارتهیه کنیم؟

سریع یا کند

تغییر در خدمت زندگی

مقدمه

.ذرّه بین نور را جمع می کند/ ذرّه بین

کاربرد عدسی ها

مقدمه

مانند زمین شناسان

رمزگشایی

ماهیچه ها/ مقدمه

اسکلت

!مراقب باش/ ستون مهره ها

مغز و نخاع

عدسی کمکی/ دیدن/ مقدمه

حفظ سالمت چشم

شنیدن

حفظ سالمت گوش

چشیدن/ مقدمه

بوییدن

لمس کردن

مقدمه

کاربرد اهرم ها

مقدمه

گوه چیست؟

پیچ ها چگونه کارها را آسان می کنند؟

قرقره چه کمکی به ما می کند؟

چرخ و محور

.عواملی که در خرد شدن سنگ ها اثر دارند/ مقدمه

.تغییر دما سبب خرد شدن سنگ ها می شود

گیاخاک

نفوذ آب در خاک

فرسایش خاک

1399-1400سال تحصيلي - علوم تجربي پنجم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

(2)کارها آسان می شود 9درس 

خاک باارزش10درس 

(2)چه خبر؟ 7درس 

(1)کارها آسان می شود 8درس 

حرکت بدن5درس 

(1)چه خبر؟ 6درس 

رنگین کمان3درس 

برگی از تاریخ زمین4درس 

زنگ علوم1درس 

مادّه تغییر می کند2درس 



123456

1399-1400سال تحصيلي - علوم تجربي پنجم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

آب چه اثری بر رشد گیاه دارد؟/ مقدمه

خاک چه اثری بر رشد گیاه دارد؟

هوا چه اثری بر رشد گیاه دارد؟

نور چه اثری بر رشد گیاهان دارد؟

از خاک تا ریشه

از ریشه تا ساقه

راه ورود هوا به گیاه

بکارید و بخورید11درس 

از ریشه تا برگ12درس 
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گفت  و گو

حریم شخصی

ارتباط غیرکالمی

شادی

غم و اندوه

ترس

همدلی با دیگران

هالل احمر و سازمان انتقال خون

گروه

عضو موثر بودن

مشورت و همفکری

شورا و شورای دانش آموز

جمعیت و افزایش آن

پراکندگی جمعیت در ایران

مهاجرت

رودها چگونه تشکیل می شوند و آب های زیرزمینی

پراکندگی رودهای ایران و ایران کشوری کم آب

محافظت از منابع آب و مصرف نادرست و راه های آلوده 

کردن آب

صنعت

صنایع کارخانه ای ایران

پراکندگی صنایع مادر

معادن و پراکندگی صنایع مصرفی

(در گذشته و شهری)حمل ونقل 

راه ها و بازرگانی و نقش آن ها در صادرات و واردات

انواع راه ها و وسایل حمل ونقل

رعایت ایمنی در جاده ها

راه آهن

حمل ونقل آبی

حمل ونقل هوایی

حکومت و وظایف آن

حکومت در کشور ما و قانون اساسی

چه کسانی کشور را اداره می کنند؟

مسئولیت های رهبر و قوای سه گانه

جمهوری آذربایجان

جمهوری ارمنستان

جمهوری اسالمی پاکستان

جمهوری ترکمنستان

1399-1400سال تحصيلي - مطالعات اجتماعي پنجم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

(2)راه ها و حمل و نقل : 9درس 

کشور ما چگونه اداره : 10درس 

می شود؟

کشورهای همسایه : 11درس 

(1)

کشورهای همسایه : 12درس 

(2)

سرزمین ما: 2فصل 

جمعیت ایران: 5درس 

منابع آب ایران: 6درس 

نواحی صنعتی مهمّ : 7درس 

ایران

(1)راه ها و حمل و نقل : 8درس 

زندگی در : 3فصل 

نواحی دیگر جهان

زندگی با : 1فصل 

دیگران

من با دیگران ارتباط : 1درس 

برقرار می کنم

احساسات ما: 2درس 

همدلی با دیگران: 3درس 

من عضو گروه هستم: 4درس 
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1399-1400سال تحصيلي - مطالعات اجتماعي پنجم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

(حرکت چرخشی)حرکت زمین به دور خود 

(حرکت انتقالی)حرکت زمین به دور خورشید 

پیدا کردن مکان ها روی کره زمین و خط استوا

مدارها و نصف النهار

قاره ها و اقیانوس ها و جمعیت قاره ها

انسان و محیط و زندگی در قطب

زندگی در بیابان و جنگل های استوایی

عربستان و شهر مکه

پیدا کردن جهت قبله

ظهور اسالم

مسجد النبی و هجرت و مبدأ تاریخ

کارهای پیامبر در مدینه و فتح مکه

شهر کربال

جمهوری عراق

شهر نجف

جامعه اسالمی بعد از پیامبر

واقعه ی عاشورا

تشکیل حکومت بنی عباس

حکومت های ایرانی

رونق فرهنگ و هنر در دوره ی حکومت های ایرانی

(خوارزمشاهیان- سلجوقیان- غزنویان)ورود ترکان به ایران 

وزیران کاردان ایران و رونق دانش، هنر و معماری

شهرهای آباد

مغول ها

حمله مغول ها به ایران

حمله هالکو و تیمور به ایران

فرزندان راه پدران را ادامه ندادند

وزیران ایرانی

رونق معماری و هنر

کشورگشایان بی رحم: 21درس 

بازسازی ویرانه ها: 22درس 

(1)سفر به کربال : 17درس 

(2)سفر به کربال : 18درس 

ایران بعد از : 5فصل 

اسالم

ایرانیان مسلمان : 19درس 

حکومت تشکیل می دهند

وزیران کاردان، : 20درس 

شهرهای آباد

حرکت های زمین: 13درس 

زندگی در نواحی : 14درس 

مختلف جهان

زیارت : 4فصل 

مکان های مقدّس

بازگشت از سفر حج: 15درس 

مدینه، شهر پیامبر : 16درس 

(ص)

زندگی در : 3فصل 

نواحی دیگر جهان




