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 اهداف کلی درس موضوع درس شماره صفحه 1فصل هفته ماه

 مهر

 1-9 عددنویسی و الگوها اول
یادآوری عددنویسی و محاسبات 

 عددی
 یادآوری بر آموخته های قبلی

 آشنایی با طبقه میلیارد معرفی میلیارد 9-8 عددنویسی و الگوها دوم

 آشنایی بامفهوم اعدادمرکب و جمع و تفریق آن جمع و تفریق عددهای مرکب 5-12 عددنویسی و الگوها سوم

 آشنایی با الگوهای مثلثی و مربعی الگوها 13-11 عددنویسی و الگوها چهارم

 آبان

 آشنایی باکسربزرگترازواحدوکاربردآن کسرهای بزرگتر از واحد 11-22  2فصل اول

 آشنایی با اعدادمخلوط وجمع وتفریق آن جمع و تفریق عددهای مخلوط 21-29 کسرها دوم

 آشنایی بیشتر با ضرب کسرها ضرب کسرها 29-28 کسرها سوم

 آشنایی با ضرب کسربرعددصحیح وعکس آن تقسیم کسرها 25-32 کسرها چهارم

 آذر

 مساحتی اعداد مخلوطآشنایی با ضرب  ضرب عددهای مخلوط 33-31 3فصل اول

 آشنایی با مفهوم نسبت نسبت 31-91 نسبت و تناسب و درصد دوم

 ی با مفهوم نسبت کسرهای مساویآشنای نسبت های مساوی 92-91 نسبت و تناسب و درصد سوم

 آشنایی با جدول تناسب تناسب 91-91 نسبت و تناسب و درصد چهارم

 دی

 آشنایی با مفهوم درصدوکاربردآن در زندگی درصد 92-91 9فصل اول

 آنآشنایی باتقارن محوری وقرینه یابی به کمک  تقارن محوری 91-11 ضلعی ها تقارن و چند دوم

 آنوقرینه یابی به کمک  مرکزیآشنایی باتقارن  تقارن مرکزی 12-11 ضلعی ها تقارن و چند سوم

 - مرور درس ها 11-11 ضلعی ها تقارن و چند چهارم

 بهمن

 آشنایی با مفهوم مجموع زاویه ها ورسم نمیساز ه و نمیساززاوی 12-11 9فصل اول

 آشنایی با روش های محاسبه مجموع زوایای چندضلعی آنچند ضلعی و مجموع زاویه های  11-81 عددهای اعشاری دوم

 ارمآشنایی بیشتر بامفهوم اعشارومرتبه هز عدد های اعشاری 82-89 عددهای اعشاری سوم

 آشنایی با محاسبه جمع اعداد اعشاری جمع عددهای اعشاری 81-52 عددهای اعشاری چهارم

 اسفند

 آشنایی با نحوه محاسبه تفریق اعشاری تفریق عددهای اعشاری 51-59 عددهای اعشاری اول

 اعشاری ضربآشنایی با نحوه محاسبه  ضرب عددهای اعشاری 59-55 عددهای اعشاری دوم

 نحوه محاسبه مساحت لوزی و ذوزنقه با آشنایی مساحت لوزی و ذوزنقه 122-129 1فصل سوم

 آشنایی با نحوه محاسبه محیط دایره محیط دایره 129-112 اندازه گیری چهارم

 فروردین

 - - - - اول

 - - - - دوم

 و واحد آنآشنایی با مفهوم حجم  حجم 111-119 اندازه گیری سوم

 آشنایی با مفهوم گنجایش و واحد آن گنجایش 119-121 اندازه گیری چهارم

 اردیبهشت

 جمع آوری و نمایش داده ها 122-121 1فصل اول
آشنایی با نحوه جمع آوری اطالعات ونمایش داده 

 ها به کمک جدول و نمودار ها

 آشنایی با محاسبه میانگین یا داده متوسط میانگین 121-131 آمارواحتمال دوم

 احتمال 132-139 آمارواحتمال سوم
مفهوم احتمال برای رخ دادن ازاستفاده آشنایی 

 چیزها

 ارزیابی -اشکال  مرورورفع اشکال 131-192 آمارواحتمال چهارم


