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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

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

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

نام آوران: 5فصل 

دانايی و : 2فصل 

هوشياري

راز نشانه ها: 3درس 

ارزش علم: 4درس 

رهايی از قفس: 5درس 

آفرينش: 1فصل 

آفريدگار : 1درس / ستايش 

زيبايی

كوچ پرستوها: 2درس 

باغچه اطفال: 10درس 

ايران من: 3فصل 

آرش كمان گير: 6درس 

مهمان شهر ما: 7درس 
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1399-1400سال تحصيلي - فارسي چهارم/ 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

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

علم و عمل: 7فصل 

پرسشگري: 16درس 

/ مدرسه  هوشمند : 17درس 

نيايش

نام آوران: 5فصل 

راه زندگی: 6فصل 

لطف حق: 13درس 

ادب از كه آموختی؟: 14درس 

شير و موش: 15درس 

فرمانده دل ها: 11درس 

اتّفاق ساده: 12درس 
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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

متن

فعاليت

متن

فعاليت

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

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

خدا جون از تو ممنونم19درس 

آقاي بهاري، خانم بهاري17درس 

چشمان هميشه باز18درس 

يك ماجراي زيبا15درس 

اسب طاليي16درس 

خاله نرگس13درس 

اوّلين بانوي مسلمان14درس 

اهميت دوست و دوست يابي11درس 

روزي براي تمام بچّه ها12درس 

كودك شجاع9درس 

روشن ترين شب10درس 

نماز در كوهستان7درس 

ديدار دوست8درس 

!سخني كه سه بار تكرار شد5درس 

حرمي با دو گنبد6درس 

ما به مسجد مي رويم3درس 

!يك نماز و ده ركوع4درس 

!دانه اي كه نمي خواست برويد1درس 

كودكي بر آب2درس 
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الگويابیحلّ مسئله

ارزش مكانی اعداد

تقريب

الگويابی چند مرحله ایالگوها: درس دوم

- ماشين ورودی: درس سوم

خروجی
ماشين ورودی و خروجی

ارزش مكانی ميليون

تقريب

رسم شكلحلّ مسئله

كسر

عدد مخلوط

جمع و تفريق كسرجمع و تفريق: درس دوم

رسم شكل

كسرهای مساوی

ضرب عدد در كسر

محور

الگوسازی، حذف حالت های نامطلوبحلّ مسئله

ضرب دو عدد دو رقمی با گسترده نويسی اعداد

ضرب دو عدد دو رقمی

محاسبه ی : درس دوم

حاصل ضرب
محاسبه ی ضرب

تقريب اعداد

خطا

تقسيم با باقی مانده

بخش پذيری

تقسيم بر : درس پنجم

عددهای يك رقمی
تقسيم بر عددهای يك رقمی

تقسيم بر : درس ششم

عددهای دو رقمی
تقسيم بر عددهای دو رقمی

تعريف زاويه

الگوسازی، زيرمسئله

انواع زاويه هازاويه: درس اوّل

اندازه گيری زاويه

مثلث متساوی الساقين و متساوی االضالع

اندازه گيری زماناندازه گيری زمان: درس سوم

اندازه گيری طولاندازه گيری طول: درس چهارم

حل مسئله ساده تر، رسم شكلحلّ مسئله

عدد مخلوطعدد مخلوط: درس اوّل

عدد اعشاری

تبديل واحد سانتی متر به ميلی متر و برعكس

جمع و تفريق اعشاری

محور جمع و تفريق اعشاری

ارزش مكانی عدد اعشاری

تقريب اعداد اعشاری

مقايسه دو عدد اعشاری

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

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

عدد مخلوط و : 5فصل 

عدد اعشاری

عدد اعشاری: درس دوم

جمع و تفريق : درس سوم

اعشاری

ارزش مكانی : درس چهارم

عددهای اعشاری

اندازه گيری: 4فصل 

حلّ مسئله

اندازه گيری زاويه: درس دوم

ضرب و تقسيم: 3فصل 

ضرب دو عدد دو : درس اوّل

رقمی

محاسبه های : درس سوم

تقريبی

تقسيم و : درس چهارم

بخش پذيری

كسر: 2فصل 

شناخت كسرها: درس اوّل

تساوی كسرها: درس سوم

ضرب عدد در : درس چهارم

كسر

اعداد و الگوها: 1فصل 

عددنويسی: درس اوّل

معرّفی ميليون: درس چهارم



123456

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

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

حدس و آزمايش، روش نمادينحلّ مسئله

خطوط موازی و زاويه های مساویموازی- عمود: درس اوّل

متوازی االضالع

مستطيل

لوزی

مربع

ذوزنقه

قطر

مساحت متوازی االضالع

مساحت مثلث

ارتفاع

مساحت

محيط

مسئله  ی ساده تر، حدس و آزمايشحلّ مسئله

نمودار ستونی

نمودار خط شكسته

احتمالاحتمال: درس دوم

نمودار خطّ شكسته: درس اوّلآمار و احتمال: 7فصل 

شكل های : 6فصل 

هندسی

چهارضلعی ها: درس دوم

مساحت : درس سوم

متوازی االضالع و مثلث

محيط و مساحت: درس چهارم
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حباب ها چه شکلی دارند؟زنگ علوم1درس 

مخلوط چیست؟/ مقدمه

مخلوط ها گوناگون اند

مخلوط یک نواخت یا محلول

چگونه می توانید سریع تر چای شیرین تهیه کنید؟

.گرما بر حل شدن مواد در آب اثر دارد

جداسازی مخلوط

سهم شما در استفاده ی درست از مخلوط ها چیست؟

مقدمه

انرژی شکل های گوناگونی دارد

انرژی گرمایی

انرژی نورانی

انرژی صوت

سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟

مقدمه

روشن کردن یک المپ با باتری/ باتری ها

روشن کردن دو المپ با استفاده از باتری

آیا الکتریسیته از همه ی مواد عبور می کند؟  ّ

سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟

مقدمه

گرما موجب افزایش دما می شود

گرما می تواند منتقل شود

همه ی مواد گرما را به خوبی انتقال نمی دهند

چگونه می توانیم دمای آب را برای مدّتی ثابت نگه داریم؟

سهم شما در حفاظت از انرژی گرمایی چیست؟

مقدمه

سنگ ها در مسیر رود تغییر می کنند

سنگ رسوبی

سنگ های آذرین

سنگ های دگرگونی

از سنگ ها چه استفاده هایی می شود؟

سهم شما در حفاظت از منابع خدادادی زمین چیست؟

مقدمه

آیا خاصیت آهن ربایی در همه جای آهن ربا یکسان است؟

.قطب های دو آهن ربا بر یکدیگر اثر می گذارند

چگونه آهن ربا بسازیم

قطب های آهن ربا چه نام دارند؟

جابه جایی جسم با استفاده از آهن ربا

سهم شما در بازیافت زباله چیست؟

مقدمه

منظومه خورشیدی/ از کهکشان تا زمین

سال خورشیدی/ زمین، سیاره ما

شکل های گوناگون ماه/ ماه

راه های مطالعه ی فضا

سهم شما در مراقبت از سیّاره زمین چیست؟

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

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

آسمان در شب8درس 

سنگ ها6درس 

آهن ربا در زندگی7درس 

انرژی الکتریکی4درس 

گرما و مادّه5درس 

مخلوط ها در زندگی2درس 

انرژی، نیاز هر روز ما3درس 
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1399-1400سال تحصيلي - علوم تجربي چهارم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

سلّول و اندازه ی آن/ مقدمه

سلّول بخش های گوناگونی دارد

گوارش غذا

سهم شما در حفظ سالمت بدن خود چیست؟

تنفّس/ مقدمه

انتقال مواد در بدن

آیا ضربان قلب شما تغییر می کند؟

چگونه موادّ الزم به سلّول های بدن می رسند؟

تصفیه ی خون

سهم شما  در حفظ سالمت بدن خود چیست؟

جانورانی که مهره ندارند/ مقدمه

کرم ها

حشرات

عنکبوتیان

سخت پوستان

هزارپایان

گروه بزرگ بندپایان

سهم شما در حفاظت از جانوران / بی مهره های دیگر

چیست؟
مقدمه

یک گل از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

از گل تا دانه

گیاهان بدون دانه/ از دانه تا گیاه

سهم شما در حفاظت از گیاهان چیست؟

مقدمه

زنجیره ی غذایی

شبکه ی غذایی

زیستگاه ها گوناگون اند/ زیستگاه

سهم شما در حفاظت از زیستگاه ها چیست؟

گوناگونی گیاهان12درس 

زیستگاه13درس 

(2)بدن ما 10درس 

بی مهره ها11درس 

(1)بدن ما 9درس 
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همسايه ها و مقررات محلههمسايه ي ما: 1درس 

گردش در محله و مسجد محله  ي ما

بوستان محله ي ما و محله ها تغییر می کنند

نیازهاي محله

خريد عاقالنه

چگونه انتخاب کنیم؟

تهیه و استفاده از نقشه

راهنماي نقشه

زندگی در شهر

زندگی در روستا و عشاير

استان هاي ايران

شمال و جنوب

قطب نما و جهت هاي فرعی

دانش جغرافیا و جغرافی دان

وسايل مطالعه و آشنايی با محیط هاي مختلف

گردآوري خوراک و شکار

کشاورزي و اهلی کردن حیوانات

پیدايش روستاها

پیدايش تمدن و ويژگی هاي آن

تمدن ايالم

(تاريخ دان)مورخ 

باستان شناس

موزه ها

شهر باستانی همدان

(پارس ها- پارت ها- مادها)اقوام آريايی 

پاسارگاد

تخت جمشید و داريوش

هخامنشیان و اسکندر مقدونی

اشکانیان و جنگ هاي ايران و روم

شهر کرمانشاه و طاق بستان

حکومت ساسانیان و دين اسالم

خسرو انوشیروان و زرتشتیان

غذاي محلی و سوغات کرمانشاه

کوه و کوهپايه

دشت و جلگه

ناهمواري هاي ايران

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

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

کوه ها و دشت هاي : 15درس 

زيبا
کشور زيباي من: 5فصل 

سفري به : 4فصل 

شهرهاي باستانی

سفري به شهر : 11درس 

باستانی همدان

سفري به تخت : 12درس 

(1)جمشید 

سفري به تخت : 13درس 

(2)جمشید 

سفري به شهر : 14درس 

باستانی کرمانشاه

پیدايش شهر و : 3فصل 

روستا

نخستین روستاها : 8درس 

چگونه به وجود آمده اند؟

نخستین شهرها چگونه : 9درس 

به وجود آمدند؟

مورّخان چگونه : 10درس 

گذشته را مطالعه می کنند؟

شهر من، : 2فصل 

روستاي من

زندگی در شهر و روستا: 5درس 

جهت هاي جغرافیايی: 6درس 

جغرافی دانان چگونه : 7درس 

محیط هاي زندگی را مطالعه 

می کنند؟

محلّه ي ما: 1فصل 

اينجا محلّه ي ماست: 2درس 

خريد و فروش در محلّه: 3درس 

نقشه ي محلّه ي ما: 4درس 
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1399-1400سال تحصيلي - مطالعات اجتماعي چهارم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

دما و اندازه گیري دما و بارش

بارش و آب و هواي شهر يزد

ناحیه ي معتدل و مرطوب خزري

ناحیه ي معتدل و نیمه خشک کوهستانی

ناحیه ي گرم و خشک داخلی

ناحیه ي گرم و شرجی سواحل جنوب

ناحیه ي آب وهوايی گرم و خشک و پوشش گیاهی و جانوري 

آن و شتر

پوشش گیاهی و جانوري در قله ها و دامنه ي زاگرس

پوشش گیاهی و جانوري در ناحیه ي معتدل خزري

زيستگاه

زيستگاه ها در خطر

نشانه هاي مشترک ملت ايراننشانه هاي ملّی ما: 20درس 

ماه هاي فصل بهار، تابستان، پايیز و زمستان

تقويم و روزهاي مهم آن

مناسبت هاي دينی

مناسبت هاي ملی

انقالب اسالمی و امام خمینی

از محیط زيست : 19درس 

مراقبت کنیم

ما ايرانی هستیم: 6فصل 

تقويم: 21درس 

روزهاي مهم: 22درس 

آب و هوا: 16درس 

نواحی آب و هوايی : 17درس 

ايران

پوشش گیاهی و : 18درس 

زندگی جانوري در ايران

کشور زيباي من: 5فصل 




