
                                                  آموزشگاه علمی اندیشمند

 و ...  جهت آمادگی برای آزمون تیر هوشان چهارمدوره دروس دانش آموزان پایه برنامه 
 

 

 صفحه اول                                                                                                    ( 2/2/88الی  42/24/89) دوره دروس از  هفته اول

ایبم ّفتِ / 

 تبریخ
 هٌبع هَضَع فعبلیت هبحث

زهبى 

 پیشٌْبدی
 ٍضعیت هطبلعِ

    
ه 

شنب
42/

24/
89 

کتاب ریاضی  11الی  8هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی  / اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

 چهارم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه03

 انجام نشد  انجام شد دقیقه43 11الی  1پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / اعذاد ٍ الگَّب1 فصل

 9الی  8هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی / زًگ علَم1درس 
کتاب علوم چهارم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه21

 انجام نشد  نجام شدا دقیقه43 11الی  1پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / زًگ علَم1درس 

حل هسبلِ،  // اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

 رسن شکل الگَیببی،
 11الی  8پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی 

کتاب یار ریاضی 

 چهارم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه43

 نشد  انجام انجام شد دقیقه21 11الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / عذد ًَیسی/ اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

کتاب یار علوم  11الی  8پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی هطبلعِ ٍ / زًگ علَم1فصل

 اندیشمند چهارم

 انجام نشد  انجام شد دقیقه43

 انجام نشد  انجام شد دقیقه21 11الی  11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی  / هخلَط ّب در زًذگی1فصل

    
ه   

شنب
ک 

ی
42/

24/
89

 

کتاب ریاضی  11الی  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  ّب/ اعذاد ٍ الگ1َفصل 

 چهارم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه43

 انجام نشد  انجام شد دقیقه41 11الی  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

لوم چهارم کتاب ع 11الی  11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی / هخلَط ّب در زًذگی1درس 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد ذقیقه 43

 انجام نشد  انجام شد دقیقه43 11الی  1پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / هخلَط ّب در زًذگی1درس 

کتاب یار ریاضی  11الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / ارزش هکبًی/ اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

 چهارم اندیشمند

 انجام نشد  شد انجام دقیقه43

 انجام نشد  انجام شد دقیقه43 11الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / ارزش هکبًی/ اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

 / هخلَط ّب در زًذگی1فصل
ٍ  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای صفحِ ی 

کتاب یار علوم  11تشریحی صفحِ ی سَاالت 

 اندیشمند چهارم

 ام نشد انج انجام شد دقیقه43

 انجام نشد  انجام شد دقیقه43 11الی  11پبسخ بِ سَاالت تشریحی صفحِ ی  / هخلَط ّب در زًذگی1فصل
    

ه  
شنب

و 
د

42/
24/

89
 

کتاب ریاضی  11الی  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

 چهارم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه43

 انجام نشد  انجام شد دقیقه43 11الی  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  اد ٍ الگَّب/ اعذ1فصل 

 11الی  11سخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای پب / هخلَط ّب در زًذگی1درس 
کتاب علوم چهارم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه43

 انجام نشد  انجام شد دقیقه03 11الی 11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای / هخلَط ّب در زًذگی1درس 

کتاب یار ریاضی  19الی  18پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / الگَّب/ اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

 چهارم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه21

 انجام نشد  انجام شد دقیقه21 11الی  11 پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی / الگَّب/ اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

کتاب یار علوم  18پبسخ بِ سَاالت تشریحی صفحِ ی  / هخلَط ّب در زًذگی1فصل

 چهارم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه23

 انجام نشد  انجام شد دقیقه43 11الی  11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی / اًرشی ّر رٍز هب1فصل

 

 
 



 آموزشگاه علمی اندیشمند

 جهت آمادگی برای آزمون تیر هوشان و ...  آموزان پایه چهارم ه دوره دروس دانشبرنام

 

 صفحه دوم             (                                                                                            2/2/88الی  42/24/89) دوره دروس از  هفته اول
ایبم ّفتِ / 

 تبریخ
 بعهٌ هَضَع فعبلیت هبحث

زهبى 

 پیشٌْبدی
 ٍضعیت هطبلعِ

    
ه  

شنب
ه 

س
42/

24/
89

 

کتاب ریاضی  91الی  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 ًشذ اًجبم  اًجبم شذ دقیق11ِ 98الی  91پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

کتاب علوم  11الی  11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی / اًرشی، ًیبز ّر رٍز هب1درس 

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیقِ 11 11الی  1پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / اًرشی، ًیبز ّر رٍز هب1درس 

 -ٍرٍدی/ هبشیي / اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

 خرٍجی
 11الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی 

کتاب یار ریاضی 

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  هعرفی هیلیَى // اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

 / اًرشی ّر رٍز هب1فصل
 11ی صفحِ ی پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ا

 11ٍ تشریحی صفحِ ی 
 کتاب یار علوم

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی 11پبسخ بِ سَاالت تشریحی صفحِ ی / اًرشی ّر رٍز هب1فصل

    
    

به
شن

ار
چه

49/
24/

89 

ریاضی  کتاب 11الی  18هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی  / کسر1فصل

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی / کسر1فصل

کتاب علوم  11الی  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / اًرشی، ًیبز ّر رٍز هب1درس

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی / اًرشی الکتریکی1درس

کتاب یار ریاضی  18الی  11پبسخ بِ سَاالت  صفحِ ی  / هعرفی هیلیَى/ اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  19صفحِ ی َاالت  پبسخ بِ س / هرٍر فصل/ اعذاد ٍ الگَّب1فصل 

 19الی  18هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی  / اًرشی الکتریکی1فصل
 یار علوم کتاب

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 / اًرشی الکتریکی1فصل
 11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای صفحِ ی 

 11تشریحی صفحِ ی  سَاالتٍ
 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

   
    

ه 
شنب

ج 
پن

48/
24/

89
 

 111الی  99پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / کسر1فصل
کتاب ریاضی 

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 119الی  111پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / کسر1فصل

 علوم کتاب 11الی 11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی رشی الکتریکی/ ا1ًدرس

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  1پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / اًرشی الکتریکی1درس

 یاضیکتاب یار ر 11الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / کسر / حل هسئل1ِفصل

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  سبدُ تر/ کسر/رسن شکل ٍحل هسئلِ 1فصل

 11الی11پبسخ بِ سَاالت تشریحی صفحِ ی / اًرشی الکتریکی1فصل
 کتاب یار علوم

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 / اًرشی الکتریکی1فصل
ٍ حل  11پبسخ بِ سَاالت تشریحی صفحِ ی

 11جذٍل صفحِ  
 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 جمعه 

2/2/88 
 48/24/89الی  42/24/89دوره  دروس از تاریخ  

 

 

 

 



 

                                                  آموزشگاه علمی اندیشمند

 جهت آمادگی برای آزمون تیر هوشان و ... چهارم امه دوره دروس دانش آموزان پایه برن
 

 صفحِ سَم                                                                                                          ( 19/11/98الی  11/11/98) دٍرُ درٍس از  دومهفته 

ایبم ّفتِ / 

 ختبری
 هٌبع هَضَع فعبلیت هبحث

زهبى 

 پیشٌْبدی
 ٍضعیت هطبلعِ

    
ه 

شنب
4/2/

88 

  111الی  111پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / کسر1فصل
کتاب ریاضی 

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

  اًجبم ًشذ اًجبم شذ دقیق11ِ 119الی  111پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / کسر1فصل

 چهارمکتاب علوم  11الی  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / اًرشی الکتریکی1درس

 اندیشمند

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی / گرهب ٍ هبد1ُدرس

 کتاب یار ریاضی 19لی ا 11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / شٌبخت کسر ّب/ کسر 1فصل

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  19پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / شٌبخت کسر ّب/ کسر1فصل

کتاب یار علوم  19الی  18هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی  / گرهب ٍ هبد1ُفصل

 چهارم

 اندیشمند

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 / گرهب ٍ هبد1ُفصل
ٍ  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای صفحِ ی 

 11تشریحی صفحِ ی سَاالت 
 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

    
ه   

شنب
ک 

ی
3/2/

88
 

کتاب ریاضی  111الی  111پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / کسر1فصل

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 181الی  111پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / کسر1فصل

 چهارمکتاب علوم  11الی  1پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / گرهب ٍ هبد1ُدرس

 اندیشمند

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ رقیقِ 11

 اًجبم ًشذ  جبم شذاً دقیق11ِ 19الی  18هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی  / سٌگ ّب 1درس

 کتاب یار ریاضی 11الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / کسر/ جوع ٍ تفریق کسرّب1فصل

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 18الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / کسر/ جوع ٍ تفریق کسرّب1فصل

 11الی  11لعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی هطب / سٌگ ّب 1فصل
 یار علومکتاب 

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 / سٌگ ّب1فصل
ٍ  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای صفحِ ی 

 11تشریحی صفحِ ی سَاالت 
 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

    
ه  

شنب
و 

د
2/2/

88
 

 11الی 18صفحِ ی هطبلعِ ی درسٌبهِ  / ضرة ٍ تقسین1فصل
کتاب ریاضی 

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی 11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی  / ضرة ٍ تقسین1فصل

 چهارمکتاب علوم  11الی  11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی / سٌگ ّب 1درس

 اندیشمند

 ذ اًجبم ًش اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  1پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / سٌگ ّب 1درس

 11الی  19پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / هقبیسِ کسرّب/ کسر1فصل
 کتاب یار ریاضی

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / تصبٍی کسرّب/ کسر1فصل

 18الی  11پبسخ بِ سَاالت تشریحی صفحِ ی  / سٌگ ّب1فصل
 یار علومکتاب 

 اندیشمند چهارم
 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 

 



 آموزشگاه علمی اندیشمند                                                 

 جهت آمادگی برای آزمون تیر هوشان و ...  پایه چهارمن برنامه دوره دروس دانش آموزا

 

 صفحِ سَم                                                                                                          ( 19/11/98الی  11/11/98) دٍرُ درٍس از  دومهفته 
ایبم ّفتِ 

 / تبریخ
 هٌبع هَضَع فعبلیت هبحث

هبى ز

 پیشٌْبدی
 ٍضعیت هطبلعِ

    
ه  

شنب
ه 

س
2/2/

88
 

 چهارمکتاب ریاضی  198الی  181پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / ضرة ٍ تقسین1فصل

 اندیشمند

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 111الی  199پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / ضرة ٍ تقسین1فصل

 چهارمکتاب علوم  11الی  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / سٌگ ّب 1سدر

 اندیشمند

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیقِ 11 11الی  11پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای / سٌگ ّب 1درس

 11الی  11صفحِ ی  پبسخ بِ سَاالت / تصبٍی کسرّب/ کسر1فصل
 ریاضیکتاب یار 

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 18الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / ضرة عذد در کسر/ کسر1فصل

 1زًگ آزهَى
پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای ٍ تشریحی 

 11الی  19صفحِ ی 

 چهارم یار علومکتاب 

 اندیشمند
 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ
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شن

ار
چه
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 118الی  111پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / ضرة ٍ تقسین1فصل
 چهارمکتاب ریاضی 

 اندیشمند

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 111الی  119پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / ضرة ٍ تقسین1فصل

 چهارمکتاب علوم  11الی  18هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی  در زًذگی / آّي ربب1درس

 اندیشمند

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ  11الی  11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی  / آّي ربب در زًذگی1درس

 ار ریاضیکتاب ی 11الی  19پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / ضرة عذد در کسر/ کسر1فصل

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / ضرة عذد در کسر/ کسر1فصل

 11الی  11هطبلعِ ی درسٌبهِ صفحِ ی  / آّي ربب در زًذگی1فصل
 چهارمعلوم  یار کتاب

 اندیشمند

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 / آّي ربب در زًذگی1فصل
ٍ  18پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای صفحِ ی 

 19تشریحی صفحِ ی سَاالت 
 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ
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شنب
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پن

2/2/
88

 

 118الی  111پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / ضرة ٍ تقسین1فصل
 چهارمکتاب ریاضی 

 اندیشمند

  اًجبم ًشذ اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 111الی  119پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / ضرة ٍ تقسین1فصل

 چهارمکتاب علوم  11الی  1پبسخ بِ سَاالت چْبرگسیٌِ ای  / آّي ربب در زًذگی1درس

 اندیشمند

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  11سیٌِ ایپبسخ بِ سَاالت چْبرگ / آّي ربب در زًذگی1درس

 کتاب یار ریاضی 11صفحِ ی پبسخ بِ سَاالت  / هرٍر فصل/ کسر1فصل

 اندیشمند چهارم

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  11پبسخ بِ سَاالت صفحِ ی  / ضرة ٍ تقسین/ حل هسئل1ِفصل

 چهارم یار علومکتاب  11الی  11پبسخ بِ سَاالت تشریحی صفحِ ی  آّي ربب در زًذگی/ 1فصل

 اندیشمند

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ

 اًجبم ًشذ  اًجبم شذ دقیق11ِ 11الی  11پبسخ بِ سَاالت تشریحی صفحِ ی / آّي ربب در زًذگی1فصل

 جمعه

9/2/88  
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