
  

  
  
  

   :توجه
  . از اين فهرست به عنوان راهنماي مطالعه استفاده كنيد -1
  . خواهيد بخوانيد تر است و كدام را اول مي خواهيد كتاب را بخوانيد، مشخص كنيد كدام موضوع براي شما مهم در هر نوبت كه مي -2
  . آميزي كنيد قبل از مطالعه، با توجه به شناختي كه از خود در آن درس داريد، ميزان تسلط خود را رنگ -3

        
  سؤال 232/ فصل  7 : رياضي
   37   ......................   12   ...............................................  اعداد و الگوها  :فصل اول

   38   ......................   21   ...........................................................   کسر: فصل دوم

  55   .....................   28 ............................................   ضرب و تقسیم: فصل سوم

  25   .....................   37   ...............................................   گیری اندازه: فصل چهارم

   33   .....................   42   .............................   عدد مخلوط و عدد اعشاری: فصل پنجم

  33   .....................   49   ........................................   های هندسی شکل: فصل ششم

  11   ......................   56   ............................................   آمار و احتمال: فصل هفتم

  

        
  سؤال 334/ درس  13 : تجربي علوم
   20   ......................   61   ..................................................   زنگ علوم :اول درس

   24   .....................   63   .......................................   ها در زندگی مخلوط: دوم درس

  28   .....................   66   ....................................   انرژی نیاز هر روز ما: سوم درس

  24   .....................   69   ...........................................   انرژی الکتریکی: چهارم درس

   24   .....................   71   ................................................   گرما و ماده: پنجم درس

  24   .....................   75   ...................................................   ها سنگ: ششم درس
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  25   .....................   77   ......................................   ربا در زندگی آهن: هفتم درس

  28   .....................   80   .......................................   آسمان در شب: هشتم درس

  28   .....................   83   .................................................   )1(بدن ما : نهم درس

  28   .....................   86   ...............................................   )2(بدن ما : دهم درس

   29   ......................   89   ................................................   ها مهره بی: یازدهم درس

  27   .....................   92   ....................................   گوناگونی گیاهان: دوازدهم درس

  25   .....................   95   .................................................   زیستگاه: سیزدهم درس

  

        
  سؤال 219/ فصل  7 :هاي خوانداري و نوشتاري مهارت
   33   .....................   99   .....................................................   آفرینش :فصل اول

   42   .....................   103   .........................................   دانایی و هوشیاری: فصل دوم

  31   ......................   109   ...................................................   ایران من: فصل سوم

   )درس آزاد(فرهنگ بومی : فصل چهارم

   43   .....................   113   ..................................................   آوران نام: فصل پنجم

  42   .....................   119   ..................................................   راه زندگی: فصل ششم

  28   ..................... 124   ................................................   علم و عمل: فصل هفتم
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  سؤال 88/ فصل  22: مطالعات اجتماعي

   4   ......................   129   ...............................................  ی ما  همسایه :فصل اول
   4   ......................   130   ......................................  ی ماست  اینجا محلّه: فصل دوم
  4   ......................   131   ....................................  پیدایش شهر و روستا : فصل سوم
  4   .....................   132   .......................................  ی ما  ی محلّه نقشه: فصل چهارم
   4   .....................   133   ..................................  زندگی در شهر و روستا : فصل پنجم
  4   .....................   134   ...................................  های جغرافیایی  جهت: فصل ششم
  4   .....................   135   .  کنند؟ می مطالعه را زندگی های محیط چگونه دانان جغرافی: فصل هفتم

  4   .....................   136   .............  وجود آمدند؟  نخستین روستاها چگونه به: هشتم درس
  4   .....................   137   ..................  وجود آمدند؟  ها چگونه به نخستین شهر: نهم درس
  4   .....................   138   ...........  کنند؟  مورخان چگونه گذشته را مطالعه می: دهم درس
   4   ...................... 139   ......................  سفری به شهر باستانی همدان  :یازدهم درس
   4   ......................   140   ........................  ) 1(جمشید  سفری به تخت: دوازدهم درس
  4   ......................   141   ........................  ) 2(جمشید  سفری به تخت: سیزدهم درس
  4   ...................... 142   ..................  سفری به شهر باستانی کرمانشاه : چهاردهم درس
   4   .....................   144   ...........................  های زیبا  ها و دشت کوه: پانزدهم درس
  4   .....................   145   ..........................................  آب و هوا : شانزدهم درس
  4   .....................   146   ........................  نواحی آب و هوایی ایران : هفدهم درس
  4   .....................   147   ......  پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران : هجدهم درس
  4   .....................   148   ....................  از محیط زیست مراقبت کنیم : نوزدهم درس
  4   ......................   149   ......................................  های ملّی ما  نشانه: بیستم درس
  4   ......................   150   ............................................  تقویم : بیست و یکم درس
  4   ......................   151   ...................................  روزهای مهم : بیست و دوم درس
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  سؤال 76/ درس  18 :هاي آسمان هديه
   4   .....................   154   .........................   !خواست بروید ای که نمی دانه :اول درس
   4   .....................   154   ...........................................   کودکی بر آب: دوم درس
  4   .....................   156   ......................................   رویم ما به مسجد می: سوم درس
  4   .....................   157   ....................................   یک نماز و ده رکوع: چهارم درس
   4   .....................   158   ............................   !سختی که سه بار تکرار شد: پنجم درس
  4   ......................   159   ........................................   حرمی با دو گنبد: ششم درس
  4   ......................   160   .......................................   نماز در کوهستان: هفتم درس
  4   ......................   161   ...........................................   دیدار دوست: هشتم درس
  4   ...................... 162   ..............................................   کودک شجاع: نهم درس
  4   .....................   164   .......................................   ترین شب روشن: دهم درس
   4   .....................   165   ...........................................................   :یازدهم درس
   4   .....................   166   .............................  ها  روزی برای تمام بچه: دوازدهم درس
  4   .....................   167   ...........................................  خاله نرگس : سیزدهم درس
  4   .....................   168   ..............................  اولین بانوی مسلمان : چهاردهم درس
   4   ......................   169   .....................................  یک ماجرای زیبا : پانزدهم درس
  4   ......................   170   .........................................  اسب طالیی : شانزدهم درس
  4   ......................   171   ...........................  آقای بهاری، خانم بهاری : هفدهم درس
  4   ...................... 172   ...................................  چشمان همیشه باز : هجدهم درس
  4   .....................   173   .................................   خداجون از تو ممنونم: نوزدهم درس
   174   ....................................................  : ی تشریحی نامه پاسخ
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