
 93-94سال تحصيلي  .جدول طرح درس ساالنه

 
 تهراناستان: 

 نام آموزگار:

تهرانشهرستان:   

چهارمپايه:   

شهيد قدمي نام دبستان:  

علومنام درس:   

  30تعداد جلسه: 

 هفته ماه
شماره 

 جلسه

شماره 

 صفحه
 فعاليت های ديگر و مواد الزم خالصه گزارش تدريس رئوس مطالب

 مهر

 1 اول

6-17 

 بوی خوبيچه 

 بخش اول:

ساختمان بدن 

 موجودات زنده

در اين ماه در هفته اول با 

چگونگي مراحل کار 

دانشمندان دوم و سوم و چهارم 

با ساختمان بدن موجودات 

زنده و سلول و بخش های 

مختلف سلول و تفاوت و 

شباهت سلول و چگونگي رشد 

و تقسيم سلولي آشنا مي شوند 

د شناسايي دانش آموزان شاه. 

)آزمون و توجه ويژه به آن ها 

 (1علمي مرحله 

اجرای آزمايش استفاده از 

 حواس پنج گانه برای مشاهده

 2 دوم

آوردن تخم مرغ به کالم 

جهت تشريح قسمت های 

 سلول

 3 سوم
استفاده از ميکروسکوپ و 

 مشاهده سلول پوست پياز 

 4 چهارم

رسم رشد و تقسيم سلولي 

نقاشي شکل بعضي از انواع 

آزمون تلفيقي هنر و سلول ها 

 علوم

 آبان

 5 اول

18-25 
 بخش دوم:

 غذاسازان بزرگ

در دو هفته اول اين ماه با 

سبزينه، کربن دی اکسيد، آب، 

خاک و نور که برای غذاسازی 

الزم است آشنا مي شوند 

همچنين با آوند آشنا مي شوند 

آموزند که بعضي از و مي 

گياهان در امر غذاسازی کربن 

دی اکسيد مصرف مي کنند و 

 گاز اکسيژن پس مي دهند

انجام آزمايش ريشه يک گياه 

نوع آب، آزمايش رشد  3در 

گياه در سيني طوری که به 

 قسمتي از گياه نور نرسد

 6 دوم

آزمايش رنگي شدن گل 

سفيد بوسيله ی آب های 

نشان رنگي توسط آوند و 

 دادن آوند در ساقه کرفس

 آزمون عملکردی

در دو هفته دوم اين ماه مراحل  بخش سوم: 35-26 7 سوم

کشاورزی به دانش آموزان 

تحقيق درباره چگونگي شخم 

 زدن در زمان گذشته و کنون.



گياهان موجودات 

 پر ارزش

اجرای آزمون علمي 

 (2مرحله )

آموزش داده مي شود و 

همچنين تدريس انواع کشت 

ديمي و آبي و همچنين 

گوناگون تدريس موارد استفاده 

از گياهان )نوشيدني ها، ادويه، 

 داروها، رنگ وصنايع چوب(

توجه به دانش آموزان شاهد در 

 فرايند يادگيری

جمع آوری چند نوع گياه 

دارويي و تحقيق درباره 

 خاصيت آن ها

 8 چهارم

تهيه گياهي برای ساختن 

تحقيق درباره روش رنگ و 

 تهيه رنگ از گياه

اجرای آزمون مالت کاغذی و 

 شناسايي ضعف دانش آموزان

 

  



 علوم

 هفته ماه
شماره 

 جلسه

شماره 

 صفحه
 خالصه گزارش تدريس رئوس مطالب

فعاليت های ديگر و موارد 

 الزم

 آذر

 9 اول

36-43 

 بخش چهارم:

جانوران بي 

 مهره

در دو هفته اول اين ماه تدريسي 

جانوران بي مهره انجام مي شود و 

دانش آموزان با تفاوت مهره داران با بي 

مهرگان و با بي مهرگان آبي و خشکي 

آشنا مي شوند با چند گروه مهم بي 

گروه  3مهرگان آشنا مي شوند و با 

کرم ها و انگل و دوره زندگي کرم کدو 

ن و با فراوان و راه جلوگيری از انتشار آ

ترين جانوران و فراوان ترين حشرات 

توجه به فرزندان شاهد آشنا مي شوند. 

جهت يادگيری اجرای آزمون 

 عملکردی

استفاده از نرم افزار و 

ديدن فيلمي از بي مهرگان 

رسم دوره زندگي کرم 

 مروی گاو و تسريح آن

 10 دوم

خواندن کتاب توسط دانش 

آموزان درباره حشراتي که 

زندگي اجتماعي دارند و 

 گزارش آن به کالس 

 11 سوم

44-49 
 بخش پنجم:

 مخلوط ها

در دو هفته دوم اين ماه تدريس 

مخلوط و محلول و انواع محلول ها و 

راه های جداسازی مخلوط ها و حالل 

و حل شونده و انواع مخلوط ها و راه 

 شناخت محلول انجام مي شود.های 

توجه ويژه به دانش آموزان شاهد در 

 (3)آزمون علمي مرحله امر يادگيری 

استفده از اتاق يادگيری 

جهت انجام آزمايش های 

مختلف درباره مخلوط ها و 

 محلول ها

 12 چهارم

آزمايش چگونگي 

جداسازی مخلوط ها. انجام 

آزمايش حالل و حل 

 شونده

 مداد کاغذیاجرای آزمون 

 دی

 13 اول

50-57 
 بخش ششم:

 نور و بازتايش

در دو هفته اول اين ماه: تدريس انواع 

بازتابش و عوامل موثر بر بازتابش نور 

انجام مي شود. همچنين با انواع آينه 

ها و ويژگي های تصوير در اين سه نوع 

آينه ها آشنا مي شوند و با پريسکوپ و 

زيبا بين و کوره آفتابي و فوايد کوره 

 آفتابي آشنا مي شوند 

بردن دانش آموزان به 

اردوی عملي و فرهنگسرای 

بهمن تا از نرديک با انواع 

آينه ها و تصوير در آينه ها 

 و بازتابش ها آشنا شويد

 14 دوم

ساختن پريسکوپ و 

زيبابين توسط دانشآموزان 

استفاده از اتاق يادگيری 

جهت بازتابش و اجرای آن 



اهد جهت توجه به دانش اموزان ش

 يادگيری بهتر

 آزمونتوسط خودشان 

 تلفيقي

 15 سوم

 دوره

 دوره:

دوره از اول تا 

آخر بخش 

 ششم

در اين دو هفته کتاب قسمت قسمت 

شده و هر جلسه يک بخش تمرين و 

تکرار مي گردد و در جلسه آخر اين 

 هفته 

 آزمون دوره ای مداد کاغذی

 

  16 چهارم

 

  



 علوم

 هفته ماه
شماره 

 جلسه

شماره 

 صفحه
 گزارش تدريسخالصه  رئوس مطالب

فعاليت های ديگر و موارد 

 الزم

 بهمن

 17 اول

58-65 
 بخش هفتم

 الکتريسيته

در دو هفته اول اين ماه تدريس 

الکتريسيته انجام مي شود و دانش 

آموزان با مداد الکتريکي و مداد ساده و 

کليد الکتريکي آشنا مي شوند و با 

مفهوم مدار متوالي و موازی آشنا شده و 

مي توانند خودشان مدار متوالي و 

موازی بسازنند و همچنين با مشکالت 

منازل  نبود الکتريسيته و سيم کشي

توجه به فرزندان شاهد آشنا مي شوند. 

 حين تدريس

استفاده از اتاق يادگيری 

جهت درست کردن انواع 

مدارها تحقيق درباره 

 مخترع المپ برق

 18 دوم

تحقيق درباره وسيله 

روشنايي مردمان قديم 

يعني زماني که برق 

 اختراع نشده بود

اجرای آزمون تلفيق هنر و 

 علوم

 19 سوم

66-71 
 بخش هشتم

 آهن ربا

در دو هفته دوم اين ماه تدريس آهن ربا 

انجام مي شود و دانش آموزان با آهن 

ربا و انواع آهن ربا و شکل های مختلف 

آهن ربا آشنا مي شوند و همچنين با دو 

قطب آشنا مي شوند با قبله نما آشنا 

شده و با طرز کار آهن ربای موقت و 

مي شوند و آهن ربای الکتريکي آشنا 

خودشان مي توانند آهن ربای موقت 

 بسازنند

توجه و اهميت دادن به دانش آموزان 

 شاهد

استفاده از اتاق يادگيری و 

آزمايش بوسيله برده آهن 

جهت اينکه خاصيت آهن 

ربای در دو قطب بيشتر 

 است

 20 چهارم

آزمايش چگونگي پيدا 

کردن جهت شمال و 

جنوب و شرق و غرب 

ربا آزمايش توسط آهن 

قطب های هم نام و غير 

 همنام

 آزمون مداد کاغذی

 اسفند

 21 اول

72-83 
 بخش نهم

 سنگ ها

در دو هفته اول اين ماه تدريس سنگ 

ها انجام مي شود و دانش آموزان با 

خصوصيات سنگ ها و موارد استفاده از 

سنگ ها و انواع سنگ ها آشنا مي شوند 

بازيافت و همچنين با کاني و فوايد آن و 

و فوايد آن و راه های استفاده آن درست 

 از کاني ها آشنا مي شوند

استفاده از نرم افزار جهت 

ديدن فيلمي در رابطه با 

انواع و خصوصيات سنگ 

 ها

 22 دوم
آوردن انواع سنگ ها به 

کالس و نشان دادن آن به 

بچه ها و تشريح 



توجه ويژه به دانش آموزان شاهد در امر 

 تدريس

خصوصيات آن ها از روی 

 شکل

تحقيق درباره بازيافت 

 آزمون عملکردی

 23 سوم

84-93 

 بخش دهم

زمين و 

همسايه های 

 آن

در دو هفته دوم اين ماه زمين و 

همسايه های آن تدريس مي شود و 

دانش آموزان با ستاره و سياره و با 

حرکت وضعي و حرکت انتقالي زمين 

همسايه آشنا مي شوند و با نزديکترين 

زمين آشنا شده همچنين با خورشيد و 

سياره که در اطراف آن در گردش  8

هستند آشنا مي شوند. و با صورت های 

 ماه در چهار هفته ی ماه آشنا مي شوند

توجه به دانش آموزان شاهد جهت 

 (4)آزمون علمي مرحله  -يادگيری بهتر

استفاده از نرم افزارهای 

در رابطه با منظومه 

 شمسي

 ای آزمون مداد کاغذیاجر

 24 چهارم

رسم شکل های مختلف 

ماه در چهار هفته به 

 ترتيب.

درست کردن ماکت 

آزمون منظومه شمسي 

 عملکردی

 

  



 علوم

 هفته ماه
شماره 

 جلسه

شماره 

 صفحه
 خالصه گزارش تدريس رئوس مطالب

فعاليت های ديگر و موارد 

 الزم

 فروردين

  اول
تغطيالت 

 نوروز

کارهای انجام 

محوله )پيک 

 نوروزی(

  

  دوم
 

 25 سوم

94-97 

 بخش يازدهم

 دستگاه تنفس

در دو هفته دوم اين ماه بخش 

دستگاه تنفس تدريس مي 

شود و دانش آموزان با 

چگونگي وارد شدن هوا داخل 

شش ها و وظيفه ی شش ها و 

عمل تنفس و اندام های 

تنفس و وظايف اين اندام و 

مي شوند وظايف خون آشنا 

همچنين به کيسه های هوايي 

و بيماری های تنفسي آشنا 

 مي شوند

توجه بيشتر به فرزندان شاهد 

 در امر تدريس

استفاده از نرم افزار 

آموزشي و ديدن فيلم 

کنفرانس دانش آموزان 

سال گذشته که مربوط به 

اين مبحث بوده ساخت 

 مدل دستگاه تنفسي

 26 چهارم

مورد اجرای کار گروهي در 

تعداد حرکات تنفسي در 

دقيقه در حال استراحت و 

 دو دقيقه بعد از فعاليت

 اجرای آزمون مداد کاغذی

 ارديبهشت

 27 اول

98-104 

 بخش دوازدهم

دستگاه گردش 

 خون

در دو هفته اول اين ماه 

تدريس دستگاه گردش خون 

انجام مي شود و دانش آموزان 

با دستگاه گردش خون که 

ها )سرخک، شامل قلب و رگ 

سياه رگ، مويرگ( آشنا مي 

شوند و با خون وظيفه دستگاه 

گردش خون وقسمت های 

خون که شامل پالسما و 

گلبول قرمز و سفيد هست 

آشنا شده و با مواد دفعي 

سلول ها و فايده ی عرق 

 کردن آشنا مي شوند

استفاده از نرم افزار جهت 

آشنايي با دستگاه گردش 

 خون

 درست کردن مدل رگ

 28 دوم

ساختن گوشي پزشکي 

جهت شنيدن صدای 

 ضربان قلب

 اجرای آزمون مداد کاغذی

   دوره 29 سوم



دوره کتاب و  30 چهارم

اجرای آزمون 

مداد کاغذی 

 پاياني

 

 

  



 


