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واحدارتباطبامدارسونمایندگیها
021-61094801

برنامهآزمونهایمبتکرانسالتحصیلی98-99
سوم ابتدایی                                                            پیشرفت تحصیلی

تعداد پرسشتعداد هفته های آموزشیمحتوای آزمونمواد آزمونشماره و تاریخ آزمون

آزمون 1

98/9/1

310ستایش و درس 1 تا انتهای درس 3فارسی

515فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای »ارزش پول«ریاضی

210درس های 1 و 2علوم

310درس 1 تا انتهای درس 3مطالعات اجتماعی

5درس 1 تا انتهای درس 5هدیه های آسمان
10

5فصل 1آموزش قرآن

آزمون 2

98/9/29

210درس 3 تا انتهای درس 5فارسی

215فصل 2 و فصل 3 تا ابتدای »کسر«ریاضی

410درس 2 تا انتهای درس 4علوم

410درس 3 تا انتهای درس 7مطالعات اجتماعی

3درس 4 تا انتهای درس 8هدیه های آسمان
10

5فصل 2 تا انتهای صفحه 33آموزش قرآن

آزمون 3

98/11/4

)مرور نیم سال اول(

210درس 1 تا انتهای درس 7فارسی

315فصل 1 تا انتهای فصل 3 و فصل 4 تا ابتدای »ضرب«ریاضی

315درس 1 تا انتهای درس 6علوم

310درس 1 تا انتهای درس 10مطالعات اجتماعی

2درس 1 تا انتهای درس 10هدیه های آسمان
15

3فصل های 1 و 2آموزش قرآن

آزمون 4

98/12/16

310درس 8 تا انتهای درس 10فارسی

515فصل های 4 و 5ریاضی

610درس 7 تا انتهای درس 9 و درس 10 تا ابتدای »اگر نیرو کافی نباشد«علوم

410درس 11 تا انتهای درس 14مطالعات اجتماعی

4درس 11 تا انتهای درس 14هدیه های آسمان
10

4فصل 3 تا انتهای صفحه 75آموزش قرآن

آزمون 5

99/1/29

310درس 10 تا انتهای درس 14فارسی

315فصل های 5 و 6ریاضی

410درس 10 تا انتهای درس 12علوم

410درس 14 تا انتهای درس 18مطالعات اجتماعی

3درس 14 تا انتهای درس 17هدیه های آسمان
10

5فصل 3 از ابتدای صفحه 76 تا انتهای صفحه 97آموزش قرآن

آزمون 6

99/2/19

310کل کتابفارسی

615کل کتابریاضی

315کل کتابعلوم

410کل کتابمطالعات اجتماعی

3کل کتابهدیه های آسمان
15

6کل کتابآموزش قرآن
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درس و
اجزای بسته

  هفته آموزشی

علومریاضیفارسی

کاربرگ  
درس آزمون 

)آموزش، کار و تمرین( 

کاربرگ      
درس آزمون )آموزش، کار و تمرین(

کاربرگ           
درس آزمون )آموزش، کار و تمرین( 

درس 1الگویابیدرس 1اول

درس 2شمارش چندتا چندتا، ماشین های ورودی و خروجیدرس 2دوم

درس 3   تا ابتدای »مواد همیشه به یک حالت باقی نمی مانند«ساعت در بعدازظهر، الگوهای تقارندرس 3سوم

حل مسئله: الگوسازیدرس 4چهارم
درس 3  از ابتدای »مواد همیشــه به یک حالــت باقی نمی مانند« تا 

انتهای درس

درس 4  تا ابتدای» ترازو بسازید واندازه گیری کنید« معرفی عدد هزار، ارزش مکانیدرس 5پنجم

درس 4 از ابتدای » ترازو بسازید واندازه گیری کنید« تا انتهای درسارزش پول، عددهای تقریبیدرس 6ششم

درس 5 تا ابتدای فّعالّیت )صفحه 39(حل مسئله: رسم شکلدرس 7هفتم

درس 5 از ابتدای فّعالّیت )صفحه 39( تا انتهای درسمعرفی کسر، کاربرد کسر در اندازه  گیریدرس 8هشتم

درس 6تساوی کسرها، مقایسه  ی کسرهادرس 9نهم

درس 7  تا ابتدای »آینه ها و ویژگی های آن ها« حل مسئله: روش های نمادیندرس 10 دهم

درس 11یازدهم
معرفی ضــرب، جدول ضرب ) ضــرب عددهای 

یک رقمی(
درس 7  از ابتدای » آینه ها و ویژگی های آن ها « تا انتهای درس

درس 8خاصیت های ضرب، مفهوم تقسیمدرس 12دوازدهم

درس 9  تا ابتدای گفت وگو کنید )صفحه 70 (حل مسئله: زیر مسئله و مروری بر فصل 4درس 14سیزدهم

درس 9  از ابتدای گفت و گو کنید )صفحه 70 ( تا انتهای درسخط، نیم خط و پاره خط، محیطدرس 15چهاردهم

درس 10تا ابتدای» اگر نیرو کافی نباشد!«اندازه گیری سطح واحد، اندازه گیری سطحدرس 16پانزدهم

درس 10  از ابتدای » اگر نیرو کافی نباشد!« تا انتهای درسحل مسئله: حل مسئله ساده تردرس 17شانزدهم

درس 11مقایسه ی عددها و جمع و تفریق اعدادهفدهم

درس 12 تا ابتدای »ماهی ها«جمع و تفریق در جدول ارزش مکانیهجدهم

درس12 از ابتدای »ماهی ها« تا انتهای درسحل مسئله: حدس و آزمایشنوزدهم

درس 13تا ابتدای »شیر، پشم یا مو «جدول داده ها، احتمالبیستم

درس 13 از ابتدای » شیر،پشم یا مو « تا انتهای درسنمودار دایره ای، انتخاب نموداربیست ویکم

درس 14حل مسئله: حذف حالت های نامطلوببیست ودوم

ضرب در 10، 100، ...، ضرب یک رقمی در چندرقمیبیست وسوم

محاسبه ی ضرب، تقسیم با باقی ماندهبیست وچهارم
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درس و
اجزای بسته

  هفته 
آموزشی

مطالعات اجتماعیآموزش قرآنهدیه های آسمان

کاربرگ 
 درس آزمون )آموزش، کار و تمرین( 

کاربرگ 
درس آزمون )آموزش، کار و تمرین( 

کاربرگ 
درس آزمون )آموزش، کار و تمرین( 

من به دنیا آمدماذان و اقامه صفحه های 4 و 5درس اول: آستین های خالیاول

من بزرگ تر شده امسوره های حمد و توحید از صفحه 6 تا انتهای صفحه 8درس دوم: غروب یک روز بهاریدوم

آیا ما مثل هم هستیم؟قنوت، رکوع،قیام،سجده صفحه های 9 و 10درس سوم: همیشه با منسوم

اعضای خانوادهتسبیحات اربعه صفحه 11درس چهارم: در کاخ نمرودچهارم

خانواده ام را دوست دارمتشهد، سالم، آیه  صلوات از صفحه 12 تا انتهای صفحه 14درس پنجم: روز دهمپنجم

درس ششم: بانوی قهرمانششم
فصل دوم، ترکیب حروف و حرکات و حرف ساکن از صفحه 18 

تا انتهای صفحه 21
تغییر در خانواده

از بزرگ ترها قدردانی کنیمتنوین صفحه 22 تا انتهای صفحه 24درس هفتم: بوی بهشتهفتم

چرا با هم همکاری می کنیم؟تشدید صفحه 25 تا انتهای صفحه 28درس هشتم: جشن تکلیفهشتم

مقّررات خانه ی ماـه ه صفحه 29 تا انتهای صفحه 30درس نهم: گفت و گو با خدانهم

نیازهای خانواده چگونه تأمین می شود؟پایه  همزه 1 صفحه 31 تا انتهای صفحه 33درس دهم: ماه مهمانی خدادهم

منابعحروف ناخوانا 1 ازصفحه 34 تا انتهای صفحه 36درس یازدهم: عید مسلمانانیازدهم

درست مصرف کنیمحروف ناخوانا 2 از صفحه 37 تا انتهای صفحه 39درس دوازدهم: سخن آسمانیدوازدهم

بازیافتحروف ناخوانا 3 از صفحه 40 تا انتهای صفحه 42درس سیزدهم: انتخاب پروانهسیزدهم

خانه ام را دوست دارماز ابتدای فصل 3 تا انتهای صفحه 62درس چهاردهم: ام   ابیهاچهاردهم

خانه ها با هم تفاوت دارنداز صفحه 63 تا انتهای صفحه 67درس پانزدهم: همسفر ناشناسپانزدهم

خانه ی شما چه شکلی است؟از صفحه 68 تا انتهای صفحه 72درس شانزدهم: داناترین مردمشانزدهم

از خانه محافظت کنیماز صفحه 73 تا انتهای صفحه 75درس هفدهم: خواب شیرینهفدهم

مدرسه ی دوست داشتنی مااز صفحه 76 تا انتهای صفحه 79درس هجدهم: آینه سخنگوهجدهم

مکان های مدرسه را بشناسیماز صفحه 80 تا انتهای صفحه 84درس نوزدهم: گندم از گندم برویدنوزدهم

خانه ی شما کجاست؟از صفحه 85 تا انتهای صفحه 88درس بیستم: باغ همیشه بهاربیستم

جهت های اصلیاز صفحه 89 تا انتهای صفحه 91بیست ویکم

پستاز صفحه 92 تا انتهای صفحه 97بیست ودوم

ایمنی در کوچه و خیاباناز صفحه 98 تا انتهای صفحه 102بیست وسوم

از صفحه 103 تا انتهای صفحه 108بیست وچهارم

از صفحه 109 تا انتهای صفحه 112بیست وپنجم

از صفحه 113 تا انتهای صفحه 115بیست وششم

از صفحه 116 تا انتهای صفحه 119بیست وهفتم

از صفحه 120 تا انتهای صفحه 123بیست وهشتم


