
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    (  دقیقِ 2)خَاًذى ضعرسالم ٍحضَرٍغیاب 

  قراردادى کارذ غایثیي رٍی ترد ((کی غایثِ ؟ ))زْیِ ی ترد. 

                                                          (    دقیقِ 3)زکرار ضعر چح ٍراسر 

 .شعر زیر را تکرار کنید تا ةچه ها آمىزش ةتینند
 

      یکی پای چپ یکی پای راست                        هر دو تا پىیاست  من دو تا پا دارم 
 یکی دست چپ یکی دست راست                   من دو تا دست دارم     هر دو تىاناست
 یکی چشم چپ یکی چشم راست                   من دو تا چشم دارم    هردو تا ةیناست
 یکی گىش چپ یکی گىش راست                    من دو تا گىش دارم    هر دو شنىاست

 

 حساب

 :زنگ اول  

 ریاضی 
 (9:  تا8: 10 )
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 قرآن

 ( 8: 10   تا  8 )         

 ضرٍع ّرکار تِ ًام خذا* تسن اهلل الرحوي الرحین  

 دٍضٌثِضعررٍز - اضارُ تِ رٍز ٍ زاریخ  

 (  دقیقِ 15)                                 (زکرار تچِ ّا )سَرُ ی کَثر ٍ زَحیذ ٍ حوذ  

 سَرُ ی عصر تا فایل صَزی ٍزرجوِ 

 اگه نتاشه ایامن *می کنه آدم زیان * تى این سىره ، ةچه ها *عرص قسم خىرد خدا  

 صتىر ةاشید تى کارها *تىکل کن ةر خدا *خدا هم راضی میشه *کارهای خىب که ةاشه 

 ةاشید یه یاد خدا                                                        *همیشه و هر کجا 

 



 

                                        ِ(     دقیقِ 15)هرٍر هفاّین رٍ،زیر ،تاال ، خاییي ،تاز، تسس 

 :       تازی زرزیة دّیذ 

ّرفرهاى یک . طثق فرهاى ّای ضوا عول کٌٌذ ..  هذادرًگی ّا را را تا خَد داضسِ تاضٌذ ٍرٍی هیس تچیٌٌذ

 .تارتیاى ضَد

 هذادقرهسزیرهیس 

  هذادآتی رٍی هیس 

  هذادسثس سور راسر 

 هذاد آتی تاالی هذادقرهس 

 ٍ... 

 

    (    دقیقِ 20)                                     جدیدازتیي تازی ّا اًسخاب کٌیذ 

   حسوا فایل صَزی را گَش دّیذ ٍتِ رٍش آى حسوا دررٍزّای تعذ زًگ اٍل - تازی زورکس

 .تعذازقرآى اًجام رّیذ 

 تازی خرزاب زَج دردایرُ ای کِ رٍی دیَارقراردارد                            . 

 زَج ّای خالسسیکی تِ دایرُ

  (رٍی یک خط راُ رفسي - رٍی یک خا ایسسادى   )زوریي حفظ زعادل           

  زنگ تفریح: 

 ( 9: 15 تا 9: )

 (      دقیقِ 5)                                                              هرٍر ضعر ّای قثل 

   (      دقیقِ 5)                                 ّن آغازّا  ((اَ))ٍ ((آ ))ٍ « ب» هرٍر صذای 

 (     دقیقِ 20)                                                           زذریس صذای د                                  

 ((   هیاد  (د )دس دسی صذا هیاد                         صذای خای . 

      دس دسی صذا هیاد                         صذای خای دارا هیاد

      دس دسی صذا هیاد                         صذای خای دٍسر هیاد

 

 : زنگ دوم 

 فارسی 
 ( 9: 55تا 9: 15) 



 

       دس دسی صذا هیاد                      صذای خای دَسر هیاد

          دس دسی صذا هیاد                   صذای خای دٍچرخِ    هیاد

 :هثل .تاضذ  (د )حاال تچِ ّا تایذ زکرارکٌٌذ ٍکلوِ ّایی را تیاى کٌٌذ کِ صذای اٍل آى ّا  

 داًا ، دارٍ ، دیَار، دَسر ، داًِ ، داهَي ، دَر،دٍچرخِ :کلواذ ّن آغاز تا د 

 

  اتسذا رٍش حرکر ٍسرهطق را رٍی زخسِ زَضیح دّیذ   - 22کساب ًَضساری ظ 

 .سدس درکساب ًَضسِ ضَد

 :زنگ سوم  

 ورزش

 ( 10 : 35 تا 9:55)

 

 

 :زنگ تفریح 

 ( 10 : 55 تا 10 : 35)

زنگ چهارم و  

 :پنجن

 لگو

 ( 12: 10تا 10: 55)

  زَضیح هحل زًذگی جاًَراى 

  زَضثح جاًَراًی کِ در آب  زًذگی هی کٌٌذ 

 جاًَراًی کِ درجٌگل زًذگی هی کٌٌذ 

  جاًَراًی کِ درتیاتاى زًذگی هی کٌٌذ

 هرٍر حیَاًاذ هْاجر

 صحثر درتارُ ی خای حیَاًاذ هخسلف

 ًطاى دادى خای حیَاًاذ در زصاٍیر

           27حل ظ 

 :زنگ  ضطن 

 علوم

  (12 : 50 تا 12: 10)

 

 

 

 

 

  

 

 زنگ ضطن ًوایص اًیویطي کٌسرل احساساذ: 



 

  ًسیجِ گیری 

 هرزة کردى لثاس ٍهقٌعِ ٍ کیف ٍٍسایل                                

 ههارت های زندگی 

 

 ( 13 تا 12: 50 )
 


