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پنجم ابتدایی پایه: سال تحصیلی  ریاضیات نام درس:   آموزگار:نام  نام آموزشگاه:  
 

تدریس شود عنوان مطالبی که در هفته باید  صفحه کتاب  ها ماه هفته جلسه  تاریخ    

  جلسه اول   مرور کتاب کالس چهارم  
 

 هفته اول 

 ه 
ــا

مــ
ر 

ـــ
مه

 

 جلسه دوم   یادآوری عدد نویسی و مقایسه اعداد 

 جلسه سوم   یادآوری جمع و تفریق و ضرب  

 جلسه چهارم   یادآوری مفهوم کسر متعارفی  

  جلسه اول   کسر متعارفی  
دوم هفته   جلسه دوم   مقایسه کسرها   

 جلسه سوم   کسر بزرگتر از واحد  

 جلسه چهارم   کسر بزرگتر از واحد  

  جلسه اول   جمع کسرها  
 

 هفته سوم 
 جلسه دوم   حل تمرین 

 جلسه سوم   تفریق کسرها  

 جلسه چهارم   حل مسئله  

  جلسه اول   معرفی عدد مخلوط  
 

 هفته چهارم 
 جلسه دوم   تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط  

 جلسه سوم   تبدیل عدد مخلوط به کسر  

 جلسه چهارم   ---------------------------  

  جلسه اول   مفهوم بخش پذیری  
 

 هفته اول 

 ه
ــا

ـــ
 م

ن
ا 
ـــ

آبـ
 

9و 3بخش پذیری بر     جلسه دوم   

و حل تمرین  9و 3بخش پذیری بر     جلسه سوم   

و حل تمرین  5و 2یادآوری بخش پذیری بر     جلسه چهارم   

  جلسه اول   کسر متعارفی  
 جلسه دوم   ساده کردن کسر و حل تمرین  هفته دوم 

 جلسه سوم   مقایسه چند کسر و مقایسه کسرها 

 جلسه چهارم   کسر متعارفی)جمع و تفریق (  

  جلسه اول   مقایسه چند کسر  
 

 هفته سوم 
 جلسه دوم   عدد های مخلوط )مقایسه (  

 جلسه سوم   جمع عددهای مخلوط و حل تمرین 

 جلسه چهارم   تفریق عددهای مخلوط و حل تمرین 

  جلسه اول   مساحت و معرفی کیلومتر و کیلومتر مربع 
 

 هفته چهارم 
 جلسه دوم   نسبت و تناسب  

 جلسه سوم  ---------- -----------------  

 جلسه چهارم  ---------- -----------------  

ها ماه هفته جلسه  تاریخ  عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود  صفحه کتاب   

  جلسه اول   نسبت و تناسب  
 

 هفته اول 

 ه 
ــا

ـــ
ـــ

مـ
ر 

آذ
 

 جلسه دوم   نسبت و تناسب  

 جلسه سوم   حل تمرین 

 جلسه چهارم   نسبت های مساوی  

  جلسه اول   حل تمرین 
 جلسه دوم   معرفی ثانیه و خواندن ساعت   هفته دوم 

 جلسه سوم   جمع عدد های مرکب  

 جلسه چهارم   مقایسه و تفریق عدد های مرکب  

  جلسه اول   ضرب تقریبی 
 

 هفته سوم 
 جلسه دوم   تخمین  

 جلسه سوم   کاربرد نسبت  

 جلسه چهارم   حل تمرین 

  جلسه اول   مساحت لوزی  
 جلسه دوم   مساحت ذوزنقه و حل تمرین  



 

 

 هفته چهارم  جلسه سوم   حل تمرینات دوره ای  

 جلسه چهارم   حل تمرینات دوره ای  

  جلسه اول   درصد  
 

 هفته اول 

 ه
ــا

ـــ
ـــ

مــ
ی 

 د

دوم جلسه   درصد    

 جلسه سوم   حل تمرین 

 جلسه چهارم   حل تمرین 

  جلسه اول   حل تمرین 
 جلسه دوم   تقارن   هفته دوم 

 جلسه سوم   تقارن  

 جلسه چهارم   تقارن  

  جلسه اول   کسر اعشاری  
 

 هفته سوم 
 جلسه دوم   کسر اعشاری  

 جلسه سوم   عدد های اعشاری  

اعشاری تمرین عدد های    جلسه چهارم   

  جلسه اول   مقایسه عدد های اعشاری  
 

 هفته چهارم 
 جلسه دوم   جمع عدد های اعشاری  

 جلسه سوم   تفریق عدد های اعشاری  

 جلسه چهارم   حل مسئله   

 جلسه پنجم   ضرب کسرها  

ها ماه هفته جلسه  تاریخ  عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود  صفحه کتاب   

  جلسه اول   ضرب کسر در عدد صحیح 
 

 هفته اول 

 ه
ــا

مــ
ن 

ـــ
مـ

به
 

 جلسه دوم   حل تمرین 

 جلسه سوم   کسر متعارفی )ضرب (  

 جلسه چهارم   کسر متعارفی )ضرب ( و حل تمرین  

  جلسه اول   نمایش عدد ها به صورت اعشاری و کسری  
عدد اعشاریضرب عدد صحیح در   هفته دوم   جلسه دوم   

 جلسه سوم   ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری 

 جلسه چهارم   مرور مطالب  

  جلسه اول   --------------------------------------------- 
 

 هفته سوم 
 جلسه دوم   --------------------------------------------- 

 جلسه سوم   --------------------------------------------- 

 جلسه چهارم   --------------------------------------------- 

  جلسه اول   ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری 
 

 جلسه دوم   عددهای اعشاری )ضرب (   هفته چهارم 

 جلسه سوم   مرور  

چهارم جلسه   آزمون مداد کاغذی    

  جلسه اول   اندازه گیری  
 

 هفته اول 

 ه
ــا

ـــ
 م

ند
ـف
ـــ

س
 ا

 جلسه دوم   حل تمرین و حل مسئله  

 جلسه سوم   ضرب ذهنی و حل تمرین 

 جلسه چهارم   رسم مثلث  

  جلسه اول   ساختن اجسام  هندسی 
 هفته دوم 

 جلسه دوم   مفهوم حجم   



 

  

 جلسه سوم   احجام  

فعالیت حل    جلسه چهارم   

  جلسه اول   احجام  
 

 جلسه دوم   حل تمرین  هفته سوم 

 جلسه سوم   حل مسئله  

 جلسه چهارم   زاویه و انجام فعالیت  

  جلسه اول   گفتگو کنید )زاویه (  
 

 جلسه دوم   واحد اندازه گیری زاویه    هفته چهارم 

 جلسه سوم   حل تمرین 

 جلسه چهارم   ----------------  

ها ماه هفته جلسه  تاریخ  عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود  صفحه کتاب   

  جلسه اول   -------------------------  
 

 هفته اول 

 ه
ــا

مــ
ن 

دی
ر
رو

 ف

 جلسه دوم   -------------------------  

 جلسه سوم   -------------------------  

 جلسه چهارم   -------------------------  

  جلسه اول   رسم مثلث  
 جلسه دوم   گرم و کیلو گرم   هفته دوم 

 جلسه سوم   حل تمرین 

 جلسه چهارم   حل تمرینات دوره ای  

  جلسه اول   حل تمرینات دوره ای  
 

 هفته سوم 
دایره محیط    جلسه دوم   

 جلسه سوم   محیط دایره )فعالیت (  

 جلسه چهارم   ------------------------  

  جلسه اول   کسر متعارفی )تقسیم (  
 

 هفته چهارم 
 جلسه دوم   کسر متعارفی )تقسیم (  

 جلسه سوم   حل تمرین 

 جلسه چهارم   کسر متعارفی )تقسیم (  

اول جلسه   حل مسئله     
 

 هفته اول 

 ه
ــا

ـــ
 م

ت
ـــ

شــ
به

دی
ر
 ا

 جلسه دوم   گنجایش و واحد اندازه گیری  

 جلسه سوم   فعالیت  

 جلسه چهارم   نیمساز یک زاویه  

  جلسه اول   مساحت دایره و حل تمرین 
 جلسه دوم   بررسی اطالعات   هفته دوم 

 جلسه سوم   معدل و حل مسئله  

 جلسه چهارم    

  جلسه اول    
 

 جلسه دوم     هفته سوم 

 جلسه سوم    

 جلسه چهارم    

  جلسه اول    
 

 جلسه دوم     هفته چهارم 



 

 جلسه سوم    

 جلسه چهارم    

 جلسه پنجم    
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