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 مرآت خودارزيابي در سرويس سنجش يادگيري اپليكيشن -مستمربرنامه سنجش و ارزشيابي 

 

 11 فارسي 1
 مهمان شهر ما: 7درس  گير آرش كمان: 6درس  رهايي از قفس: 1درس  ارزش علم: 4درس  ها راز نشانه: 3درس  كوچ پرستوها: 2درس  آفريدگار زيبايي: 1درس / ستايش 

 نيايش/ هوشمند   مدرسه: 17درس  پرسشگري: 16درس  شير و موش: 11درس  ادب از كه آموختي؟: 14درس  لطف حق: 13درس  اتّفاق ساده: 12درس  ها فرمانده دل: 11درس  باغچه اطفال: 11درس 
 

 11 هاي آسمان هديه 2

 حرمي با دو گنبد: 6درس  !سخني كه سه بار تكرار شد: 1درس  !يك نماز و ده ركوع: 4درس  رويم ما به مسجد مي: 3درس  كودكي بر آب: 2درس  !خواست برويد اي كه نمي دانه: 1درس 

 خاله نرگس: 13درس  ها روزي براي تمام بچّه: 12درس  يابي اهميت دوست و دوست: 11درس  ترين شب روشن: 11درس  كودك شجاع: 1درس  ديدار دوست: 8درس  نماز در كوهستان: 7درس 

 خدا جون از تو ممنونم: 11درس  چشمان هميشه باز: 18درس  آقاي بهاري، خانم بهاري: 17درس  طاليياسب : 16درس  يك ماجراي زيبا: 11درس  اوّلين بانوي مسلمان: 14درس 
 

 31 رياضي 3

 حلّ مسئله: 1فصل 
 : درس اوّل، 1فصل 

 عددنويسي
 : درس دوم، 1فصل 

 الگوها
 : درس سوم، 1فصل 

 خروجي -ماشين ورودي
 : درس چهارم، 1فصل 

 معرّفي ميليون
 حلّ مسئله: 2فصل 

 : درس اوّل، 2فصل 
 شناخت كسرها

 : درس دوم، 2فصل 
 جمع و تفريق

 : درس سوم، 2فصل 
 تساوي كسرها

 : درس چهارم، 2فصل 
 ضرب عدد در كسر

 حلّ مسئله: 3فصل 
 : درس اوّل، 3فصل 

 ضرب دو عدد دو رقمي
 : درس دوم، 3فصل 
 ضرب ي حاصل محاسبه

 : درس سوم، 3فصل 
 هاي تقريبي محاسبه

 : درس چهارم، 3فصل 
 پذيري تقسيم و بخش

 : درس پنجم، 3فصل 
 تقسيم بر عددهاي يك رقمي

 : درس ششم، 3فصل 
 تقسيم بر عددهاي دو رقمي

 حلّ مسئله: 4فصل 
 : درس اوّل، 4فصل 

 زاويه
 : درس دوم، 4فصل 

 گيري زاويه اندازه

 : درس سوم، 4فصل 
 گيري زمان اندازه

 : درس چهارم، 4فصل 
 گيري طول اندازه

 حلّ مسئله: 1فصل 
 : درس اوّل، 1فصل 

 عدد مخلوط
 : درس دوم، 1فصل 

 عدد اعشاري

 : درس سوم، 1فصل 
 جمع و تفريق اعشاري

 : درس چهارم، 1فصل 
 ارزش مكاني عددهاي اعشاري

 حلّ مسئله: 6فصل 
 : درس اوّل، 6فصل 

 موازي -عمود
 : درس دوم، 6فصل 

 ها چهارضلعي

 : درس سوم، 6فصل 
 االضالع و مثلث مساحت متوازي

 : درس چهارم، 6فصل 
 محيط و مساحت

 حلّ مسئله: 7فصل 
 : درس اوّل، 7فصل 

 نمودار خطّ شكسته
 : درس دوم، 7فصل 

 احتمال
 

 13 علوم تجربي 4
 ها سنگ: 6درس  گرما و مادّه: 1درس  الكتريكيانرژي : 4درس  انرژي، نياز هر روز ما: 3درس  ها در زندگي مخلوط: 2درس  زنگ علوم: 1درس 

 زيستگاه: 13درس  گوناگوني گياهان: 12درس  ها مهره بي: 11درس  (2)بدن ما : 11درس  (1)بدن ما : 1درس  آسمان در شب: 8درس  ربا در زندگي آهن: 7درس 
 

 22 مطالعات اجتماعي 1

 ي ما ي محلّه نقشه: 4درس  خريد و فروش در محلّه: 3درس  ي ماست اينجا محلّه: 2درس  ي ما همسايه: 1درس 

 اند؟ وجود آمده نخستين روستاها چگونه به: 8درس  كنند؟ هاي زندگي را مطالعه مي دانان چگونه محيط جغرافي: 7درس  هاي جغرافيايي جهت: 6درس  زندگي در شهر و روستا: 1درس 

 (1)سفري به تخت جمشيد : 12درس  سفري به شهر باستاني همدان: 11درس  كنند؟ مورّخان چگونه گذشته را مطالعه مي: 11درس  آمدند؟وجود  نخستين شهرها چگونه به: 1درس 

 هوايي ايراننواحي آب و : 17درس  آب و هوا: 16درس  هاي زيبا ها و دشت كوه: 11درس  سفري به شهر باستاني كرمانشاه: 14درس  (2)سفري به تخت جمشيد : 13درس 

 روزهاي مهم: 22درس  تقويم: 21درس  هاي ملّي ما نشانه: 21درس  از محيط زيست مراقبت كنيم: 11درس  پوشش گياهي و زندگي جانوري در ايران: 18درس 
 

   401 مجموع

 

 آزمون هماهنگ واحدهاي يادگيري 
 (كل كتاب)   6آزمون   5آزمون   1آزمون  (نيمسال اول)  3آزمون   2آزمون   4آزمون  (سنجش و ارزشيابي دوره اي )

www.meraat.ir 
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ارزشيابي  و  اپليكيشن – دوره ايبرنامه سنجش  آزمون هماهنگ   مرآت سرويس 
 

 نام درس

 تعداد 

 سوال

 در هر

 آزمون

  1آزمون 
 91/8/11دوشنبه 

  2آزمون 
 32/1/11يكشنبه 

  3آزمون 
 32/91/11شنبه  سه

  4آزمون 
 10/93/11 دوشنبه

  5آزمون 
 30/19/9011شنبه   سه

  6آزمون 
 91/3/9011يكشنبه 
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 محتوای آزمون
 تعداد 

واحدهای 

 يادگیری
 محتوای آزمون

 تعداد 

واحدهای 

 يادگیری
 محتوای آزمون

 تعداد

واحدهای 

 يادگیری
 محتوای آزمون

 تعداد 

واحدهای 

 يادگیری
 محتوای آزمون

 تعداد

واحدهای 

 يادگیری
 محتوای آزمون

 تعداد

واحدهای 

 يادگیری

 05 كل كتاب 3 05تا  03هاي  درس 3 02تا  01هاي  درس 7  9تا  0هاي  ستايش و درس 3 5تا  3هاي  درس 2 2و  0هاي  ستايش و درس 01 فارسي و نگارش

 09 كل كتاب 4 06تا  03هاي  درس 3 02تا  01هاي  درس 9 9تا  0هاي  درس 3 6تا  4هاي  درس 3 3تا  0هاي  درس 7 های آسمان هديه

 7 (0درس ) 3و فصل  2فصل  5 0فصل  05 رياضي
 4و فصل  3تا  0هاي  فصل

 (2و  0هاي  درس)
21 

و ( 4و  3هاي  درس) 4فصل 

 (3تا  0هاي  درس) 5فصل 
 35 كل كتاب 6 6و فصل ( 4درس ) 5فصل  6

 03 كتابكل  2 02و  00هاي  درس 2 01و  9هاي  درس 8 8تا  0هاي  درس 3 5تا  3هاي  درس 2 2و  0هاي  درس 05 علوم تجربي

 22 كل كتاب 4 09تا  06هاي  درس 4 05تا  02هاي  درس 00 00تا  0هاي  درس 4 8تا  5هاي  درس 4 4تا  0هاي  درس 8 مطالعات اجتماعي

 910 - 91 - 98 - 55 - 31 - 91 - 55 جمع

 55 55 55 55 55 55 (قهدقی)مدت پاسخگويي 

 ارديبهشت 91فروردين تا  30 فروردين 32اسفند تا  0 اسفند 2دی تا  32 دی 33آذر تا  32 آذر 33آبان تا  91 آبان 98مهر تا  9 سنجش و ارزشیابي مستمربازه 

 

 .است« تا پايان»به معناي « تا»ها  محتواي آزمونقسمت در * 
 

www.meraat.ir 


