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  دبستان   طرح ساالنه علوم سال تحصیلی  پایه پنجم

 چشــــم انداز به درس صفحه جلسه درس ماه

 مهر

 اول

 زنگ علوم

 آزمایش زمان فرود آمدن فرفره ها به زمین با تغییر پهنای بال 2 -3 اول

 آزمایش تغییر بال فرفره 4 -6 دوم

 و طول فرفره باهمآزمایش تغییر بال   سوم

 حل تمرین از کتاب کار  چهارم

 ارزشیابی پایانی  پنجم

 دوم

 ماده تغییر می کند

 تغییر فیزیکی 7 -01 اول

 تغییر شیمیایی 01 -02 دوم

 سرعت تغییرات 03 سوم

 تغییرات در خدمت زندگی 04 چهارم

 حل تمرین از کتاب کار  پنجم

 آبان

 سوم

 رنگین کمان

 ارزشیابی پایانی  ششم

 تجزیه نور با اجسام شفاف 01 -01 اول

 ساخت ذره بین + کانون عدسی 21 -20 دوم

 تشکیل تصویر با عدسی + تصویر با لیوان آب 22 -23 سوم

 کاربرد عدسی +حل تمرین از کتاب کار 24 چهارم

 ارزشیابی پایانی  پنجم

 چهارم

برگی از تاریخ 

 زمین

 مفهوم فسیل 26-21 اول

 روش پیدا کردن آثار جانداران گذشته 21-30 دوم

 مراحل و شرایط تشکیل فسیل 22-33 سوم

 رمز گشایی آثار به جا مانده 34 چهارم

 آذر

 
 حل تمرین از کتاب کار  پنجم

 ارزشیابی پایانی  ششم

 پنجم

 حرکت بدن

 بدن)اسکلت +ماهیچه(آشنایی با ساختار اندام های حرکتی 36 -37 اول

 غیر ارادی(+تعریف اسکلت –آشنایی با عملکرد ماهیچه ها)ارادی  31-31 دوم

 آشنایی با ساختار و عملکرد مفصل 41 سوم

 ستون مهره 40-42 چهارم
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 نقش مغز و نخاع در حرکت استخوان ها 43 -44 پنجم

 
 حل تمرین از کتاب کار  ششم

 نیارزشیابی پایا  هفتم

 
 ششم

 چه خبر

 اجزای چشم 46 -47 اول

 تشکیل تصویر در چشم+عدسی کمکی 47 -41 دوم

 حفظ سالمت چشم+کتاب کار 41 سوم
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 دی

 

 ساختار گوش 11-10 چهارم

 حفظ سالمت گوش+کتاب کار 12 پنجم

 ارزشیابی  ششم

 (2هفتم چه خبر )

 چگونگی درک مزه 14-11 اول

 رابطه حس چشایی و بویایی +چگونگی درک بو 16-17 دوم

 چگونگی درک لمس 11-61 سوم

 حل تمرین از کتاب کار  چهارم

 ارزشیابی پایانی  پنجم

 هشتم 

 کارها آسان 

 (0می شود)

 آشنایی با اهرم 62-63 اول

 تعادل اهرم 64 دوم

 ساخت ترازو + قسمت های اهرم 61 سوم

 بهمن

 

 رد اهرم ها + مشخص کردن نام قسمت هاکارب 66 چهارم

 حل تمرین از کتاب کار 01 -01 پنجم

 ارزشیابی پایانی 21 -20 ششم

 نهم

 کارها آسان 

 (2می شود )

 اهمیت سطح شیب دار در کم شدن نیروها +اهمیت ابزار  61-71 اول

 کاربرد سطح شیب دار در زندگی + آشنایی با گوه 70-73 دوم

 اهمیت پیچ 73-74 سوم

 اهمیت قرقره 74-71 چهارم

 اهمیت چرخ و محور 76 پنجم

 حل تمرین از کتاب کار  ششم

 ارزشیابی پایانی  هفتم

 اسفند

 دهم

 خاک با ارزش

 

 تشکیل خاک 71-11 اول

 اجزای خاک 10-12 دوم

 نفوذ پذیری خاک 13 سوم

 فرسایش خاک 14 چهارم

 ز کتاب کارحل تمرین ا  پنجم

 ارزشیابی پایانی  ششم

 نقش مغز و نخاع در حرکت استخوان ها 43 -44 پنجم

 حل تمرین از کتاب کار  ششم

 فروردین
 یازدهم

 بکارید و بخورید

 تأثیر آب بر رشد گیاه 16 -11 اول

 تأثیر خاک بر رشد گیاه 11-10 دوم

 تأثیر هوا بر رشد خاک 10-12 سوم
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 حل تمرین از کتاب کار  چهارم

 ارزشیابی پایانی  پنجم

 اردیبهشت
 دوازدهم

 از ریشه تا برگ

 جذب آب توسط ریشه 14-11 اول

 انتقال مواد از ریشه به ساقه و برگ 11-16 دوم

 راه ورود هوا به گیاه)برگ( 17-11 سوم

 11 -16  چهارم

 17 -11  پنجم


