
 به نام خدا

  طرح درس ساالنه 

 دبستان غیردولتی 

 

 هْسیِ هقٌی: آهَظگاض  1395-1396سال تحصیلی کتاب علَم تجطتی پٌجن:پایِ 

 چطن اًساظ تِ زضس صفحِ جلسِ زضس هاُ

 اٍل  هْط

 

 ظًگ علَم

 آظهایص ظهاى فطٍز آهسى فطفطُ ّا تِ ظهیي تا تغییط پٌْای تال 2-3 اٍل

 آظهایص تغییط تال فطفطُ 4-6 زٍم

 آظهایص تغییط تال ٍ طَل فطفطُ تا ّن  سَم

 حل توطیي اظ کتاب کاض  چْاضم

 اضظضیاتی پایاًی  پٌجن

 زٍم

 هازُ تغییط هی کٌس

 تغییطفیعیکی 7-10 اٍل

 تغییط ضیویایی 10-12 زٍم

 سطعت تغییطات 13 سَم

 تغییطات زض ذسهت ظًسگی 14 چْاضم

 حل توطیي اظ کتاب کاض  پٌجن

 اضظضیاتی پایاًی  ضطن  آتاى

 سَم

 ضًگیي کواى

 تجعیِ ًَض تا اجسام ضفاف 18-19 اٍل

 کاًَى عسسی+ساذت شضُ تیي 20-21 زٍم

 تصَیط تا لیَاى آب+تطکیل تصَیط تا عسسی  22-23 سَم

 حل توطیي اظ کتاب کاض+ کاضتطز عسسی 24 چْاضم

 اضظضیاتی پایاًی  پٌجن

 چْاضم

تطگی اظ تاضید 

 ظهیي

 هفَْم فسیل 26-28 اٍل

 ضٍش پیسا کطزى آثاض جاًساضاى گصضتِ 29-31 زٍم

 هطاحل ٍ ضطایط تطکیل فسیل 32-33 سَم

 ضهع گطایی اثاض تِ جاهاًسُ 34 چْاضم

 حل توطیي اظ کتاب کاض  پٌجن  آشض

 اضظضیاتی پایاًی  ضطن

 پٌجن

 حطکت تسى

 (هاّیچِ+اسکلت)آضٌایی تا ساذتاض اًسام ّای حطکتی تسى 36-37 اٍل

 تعطیف اسکلت+ (اضازی،غیطاضازی)آضٌایی تا عولکطز هاّیچِ ّا 38-39 زٍم

 آضٌایی تا ساذتاض ٍ عولکطز هفصل 40 سَم

 ستَى هْطُ 41-42 چْاضم

 ًقص هغعًٍراع زض حطکت استرَاى ّا 43-44 پٌجن

007
Textbox

007
Textbox



 به نام خدا

  طرح درس ساالنه 

 دبستان غیردولتی 

 

 حل توطیي اظ کتاب کاض  ضطن

 اضظضیاتی پایاًی  ّفتن

 ضطن

 (1)چِ ذثط

 اجعای چطن 46-47 اٍل

 عسسی کوکی+تطکیل تصَیط زض چطن  47-48 زٍم

 کتاب کاض+حفظ سالهت چطن 49 سَم

 ساذتاض گَش 50-51 چْاضم  زی

 کتاب کاض+حفظ سالهت گَش 52 پٌجن

 اضظضیاتی  ضطن

 ّفتن

 (2)چِ ذثط

 چگًَگی زضک هعُ 54-55 اٍل

 چگًَگی زضک تَ+ ضاتطِ حس چطایی ٍ تَیایی 56-57 زٍم

 چگًَگی زضک لوس 58-60 سَم

 حل توطیي اظ کتاب کاض  چْاضم

 پٌجن

 

 اضظضیاتی پایاًی 

 ّطتن

کاضّا آساى هی 

 (1)ضَز

 آضٌایی تا اّطم 62-63 اٍل

 تعازل اّطم 64 زٍم

 قسوت ّای اّطم+ساذت تطاظٍ 65 سَم

 هطرص کطزى ًام قسوت ّا+کاضتطز اّطم ّا  66 چْاضم  تْوي

 حل توطیي اظ کتاب کاض  پٌجن

 اضظضیاتی پایاًی  ضطن

 ًْن

کاضّا آساى هی 

 (2)ضَز

 اّویت سطح ضیة زاض  زض کن ضسى ًیطٍّا+اّویت اتعاض 68-70 اٍل

 آضٌایی تا گَُ+کاضتطز سطح ضیة زاض زض ظًسگی  71-73 زٍم

 اّویت پیچ 73-74 سَم

 اّویت قطقطُ 74-75 چْاضم

 اّویت چطخ ٍ هحَض 76 پٌجن

 حل توطیي اظ کتاب کاض  ضطن

 اضظضیاتی پایاًی  ّفتن

 زّن

 ذاک تا اضظش

 تطکیل ذاک 78-80 اٍل
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 اجعای ذاک 81-82 زٍم  اسفٌس

 ًفَشپصیطی ذاک 83 سَم

 فطسایص ذاک 84 چْاضم

 حل توطیي اظ کتاب کاض  پٌجن

 اضظضیاتی پایاًی  ضطن

 یاظزّن فطٍضزیي

 تکاضیس،ترَضیس

 تاثیط آب تط ضضس گیاُ 86-89 اٍل

 تاثیط ذاک تط ضضس گیاُ 90-91 زٍم

 تاثیط َّا تط ضضس گیاُ 91-92 سَم

 حل توطیي اظ کتاب کاض  چْاضم

 اضظضیاتی پایاًی  پٌجن

اضزی 

 تْطت

 زٍاظزّن

 اظ ضیطِ تا تطگ

 جصب آب تَسط ضیطِ 94-95 اٍل

 اًتقال هَاز اظ ضیطِ تِ ساقِ ٍتطگ 95-96 زٍم

 (تطگ)ضاُ ٍضٍز َّا تِ گیاُ  97-98 سَم

 95-96  چْاضم

 97-98  پٌجن
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