
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  (  دقیقِ 10)                                 (سًذهی ) ٍپشسص تفشیق ًظیش 10 تب 5هشٍس جذٍل جوع 

 5 هی ضَد؟ 3 هٌْبی 8     3 هی ضَد؟ 5 هٌْبی 8        8..... هی ضَد؟ 3 5ٍ: هثبل 

4 هی ضَد؟ 6 هٌْبی 10   6  هی ضَد ؟4 هٌْبی 10           10   هی ضَد ؟4 6ٍ         

 

 .قسوت ّبی سًگی تَسط ثچِ ّب تطخیع دادُ هی ضَد 

 

  ُ(    دقیقِ 10                                                            )هشٍس سبعت گزضتِ ٍهبًذ 

  (  دقیقِ 15                                                                            )18هعوب ظ

                                                                (   دقیقِ 10)هشٍس جوع ّبی رٌّی 

  ّب        5جوع   (الف 

 ..تب کٌٌذ5 تب 5ثباًگطتبى دست دٍ ساًطبى دّیذ ٍثخَاّیذ ضوبسش      10هی ضَد ؟  ( 5 5ٍ)  5دٍتب 

 ..تب کٌٌذ5 تب 5 ساًطبى دّیذ ٍثخَاّیذ ضوبسش 3ثباًگطتبى دست   15هی ضَد ؟  (5 5ٍٍ 5 )5سِ تب

 ..تب کٌٌذ5 تب 5 ساًطبى دّیذ ٍثخَاّیذ ضوبسش 4ثباًگطتبى دست  20هی ضَد ؟ ( 5 5ٍ 5ٍ5ٍ)5چْبستب

   .....25هی ضَد؟  (5 5ٍ 5ٍٍ 5ٍ 5 ) 5 تب 5جوع 

ٍ... 

  ّب 10جوع (ة

زًگ اٍل ٍ 

: دٍم ٍ سَم 

 ریاضی 
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 قرآى

 رکشسٍص  قرآى

   ( دقیقِ 15                       )          (اجشای فبیل سَسُ ی ًبس ٍتکشاس  )سَسُ ی ًبس 

  23 18ٍ 13ٍ 7ٍهشٍسپیبم قشآًی ظ 

  24هشٍس ظ  

 25تذسیس ظ 

 



 

 ..تب کٌٌذ10تب 10ثباًگطتبى دست دٍ ساًطبى دّیذ ٍثخَاّیذ ضوبسش          20هی ضَد ؟  ( 10ٍ10 ) 10دٍتب 

 .. تب کٌٌذ10 تب 10 ساًطبى دّیذ ٍثخَاّیذ ضوبسش 3 ثباًگطتبى دست 30هی ضَد ؟  ( 10 10ٍ 10ٍ ) 10سِ تب 

 آهَصش جوع دستِ ّبی دُ تبیی ثب تَجِ ثِ جذٍل جوع   (ج 

  1+ 2 = 3       10 + 20 = 30       30 هی ضَد ؟ 20 10ٍ       حبال 3 هی ضَد ؟ 1ٍ2

 2 + 2 = 4       20 + 20 = 40          40 هی ضَد؟ 20 20ٍ   حبال 4 هی ضَد ؟ 2 2ٍ

 

                                        (   دقیقِ 25)هشٍس تقبسى دٍقسوتی دس دفتش ضطشًجی 

                             

 ّرچی کِ سوت راستِ

 چپن ّوَى راخَاستِ

 

 

 

                ّرچی کِ باال دارین           پاییي بایذ بسارین 

 

         

 

 

لطفا فایل توریي را رٍی تختِ قراردّیذ ٍازبچِ ّا بخَاّیذ دردفتر 

درحیي کار بچِ ّا خَدتاى قذم بسًیذ . شطرًجی یکی یکی اًجام دٌّذ 

 .ًٍظارت کٌیذ

پس ازپایاى زهاى ّر بخش رایکی ازبچِ ّا بیایذ ٍ رٍی تختِ رٍی صفحِ ی 

 .اًذاختِ شذُ اجرا کٌذ

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     



 

                                                     (   دقیقِ 40)تذسیس تقبسى چْبسقسوتی 

  ثبصی پیذا کشدى قلعِ  ثشای: ..... 

 قسوت 4ثِ طَسیکِ غفحِ . ّشگشٍُ ثبیذ دٍ خط تب سٍی کبغز خَد ایجبد کٌذ . ثِ ّشدًٍفشیک کبغز ثذّیذ 

سٍی یکی اصقسوت ّب یک ثشچست ثضًیذ اصثچِ ثخَاّیذ ثشای ثشچست صدُ ضذُ ثب تب . هسبٍی ثبضذ 

 کشدى دس سِ هٌطقِ ی دیگش کبغز جب پیذا کٌٌذ 

هشحلِ ثِ هشحلِ جبی ثشچست سا دسسِ هٌطقِ ی دیگش پیذا کٌٌذ ٍثب اثشاًگطت دساستبهپ صدُ ضذُ هحل 

 .سا عالهت ثضًٌذ 

ثچِ ّب ثب ًگبُ کشدى . ثعذ اصصهبى دادُ ضذُ کبغزّب ساثبص کٌٌذ ٍهحل ّب سا ثِ دٍستبًطبى جذا کٌٌذ 

 .کبسّشگشٍُ ساثشسسی کٌٌذ

 

  فبیل تقبسى چْبسقسوتی ساسٍی تختِ ثیٌذاصیذ ٍاصثچِ ّب سَال کٌیذ: 

 اگش یک قسوت سا دادُ ثبضذ ٍسِ قسوت دیگشسا قشیٌِ ثخَاّذ چِ کبسثبیذ ثکٌین ؟

 

 

اٍل ساست سا داسین چپ سا کبهل هی : هثال . ثچِ ّب ثبیذ اضبسُ کٌٌذ کِ هشحلِ ثِ هشحلِ پیص ثشٍین 

پبییي سوت ساست ، سپس ثب کوک ثبالی سوت چپ ، .ثعذ ثبالی سوت ساست ساداسین . کٌین 

 .پبییي سوت چپ ساکبهل هی کٌین 

 

 

ٍقتی تقبسى کبهل هی ضَد ثبیذ آى سا رٌّی . ثبیذ ثچِ ّب دسک کٌٌذ کِ خط تقبسى خط تباست *

اهتحبى کٌین ٍثجیٌین آیب اگشاصسٍی خط تب ، تب ثضًین ّوِ ی قسوت ّبی یک طشف سا ثذٍى کن ٍصیبد دس 

 .طشف دیگش داسین 

. کبستبصدى اصسٍی خط تقبسى سا هی تَاًیذ سٍی دفتشضطشًجی ثچِ ّب اهتحبى کٌیذ 

                                         ِ(    دقیقِ 15)هشٍس هفَْم تفشیق ٍکن کشدى ٍ طشاحی هسئل  



 

      

 

   



 

 

 

 
ٍحل هسئلِ تَسط ثچِ ّب . ثیبى یک هسئلِ ی ضفبّی ٍثشسسی ساُ حل ّبی ثچِ ّب ثب گفتبس ًٍظش دادى 

 ( طشاحی هسئلِ – عجبست سیبضی – هحَس –ضکل  )سٍی تختِ ی کالس 

 

 

 

 

 :زًگ چْارم 

 ٍرزش

  (   دقیقِ 10                                                                           )3هشٍس دسس 

  (   دقیقِ 20                                                                       )28تذسیس ظ 

                                                                    (   دقیقِ 10)تکویل دفتشهطبّذات 
 

 :زًگ  پٌجن

 

 علَم

  ّن خَاًی سَسُ ی ًبس ثب فبیل 

  21   ٍ ــِ ُ  ظ 16هشٍس قَاعذ قشآًی تطذیذ ٍسبکي ٍ  سسن الخط  ک َ دسقشآى  ظ    

  ّن خَاًی سَسُ ی ًبس ثب فبیل 

  تذسیس  سِ ضکل تٌَیي 

  32 30ٍ 26ٍتذسیس ظ 

 :زًگ ششن 

 

  قرآى

 



 

  27ّوخَاًی سَسُ ی فلق ثبفبیل غَتی ظ 

 

 :هْارت زًذگی

 تبحبال کسی ساهسخشُ کشدیي ؟ 

 تبحبال کسی ضوبساهسخشُ کشدُ ؟ 

 چِ حسی داضتیي؟ 

 اگشیکی اصدٍستبتَى جلَی ضوب یکی دیگِ سا هسخشُ کٌِ چِ کبسهیکٌیي؟ 

 ًوبیص اًیویطي 

 ًتیجِ گیشی 

 

 : زًگ ّفتن 

 هْارت زًذگی
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