
 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                    (  زلیمِ 2)ذَاًسى ضعزسالم ٍحضَرٍغیاب 

 .لزارزازى وارت غایثیي رٍی تزز ((وی غایثِ ؟ ))تْیِ ی تزز 
 آهَسش تْساضت فززی زًساى،زّاى،چطن 

 آهَسش رعایت تْساضت زر هسرسِ ،ذاًِ،ذیاتاى 

  29وتاب علَم ظ 

 :زنگ اول  

 علوم
 ( 9 تا 8: 10 )

 

 
 

 

 :زنگ تفریح

 ( 9: 15 تا 9)

   ریاضی : زنگ دوم 
 ( 9: 45تا 9: 15 )

 

                                                         (    زلیمِ 5)تىزار ضعزّای لثلی تىزار تچِ ّا 

 (   زلیمِ 40)                                                                   هزٍر صساآهَسی ز  

 :زنگ سوم

 فارسی 

 ( 10: 15تا 9: 45)

 98 / 9/ 13چهار شنبه 
پایه ی پیش 

 دبستاى

 قرآى هْارت ّای سًسگی  - تاسی  -   ذویز تاسی  –فارسی - ریاضی  –             علَم 

 قرآى

 ( 8: 10   تا  8 )         
 ضزٍع ّزوار تِ ًام ذسا* تسن اهلل الزحوي الزحین  

 - اضارُ تِ رٍس ٍ تارید  

 (  زلیمِ 15)                                 (تىزار تچِ ّا )سَرُ ی وَثز ٍ تَحیس ٍ حوس  

 سَرُ ی عصز تا فایل صَتی ٍتزجوِ 

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

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

 تى کارها 

                                            ةازی مترکس * ةاشید یه یاد خدا             *همیشه و هر کجا 



 

  تاسی زس زسی صسا هیاز 

 . هیاز  (ز )زس زسی صسا هیاز                  صسای پای   ))هزتی هیرًَِ 

 زس زسی صسا هیاز                 صسای پای زایی هیاز

 زس زسی صسا هیاز                 صسای پای زٍست هیاز

 زس زسی صسا هیاز                 صسای پای زٍچزذِ  هیاز

 زس زسی صسا هیاز                 صسای پای زَر  هیاز

  زٍش – زَر –زًساى -  زیَار– زٍز –زَهپایی )- آهَسش ولوات ّن آغاس تا صسای 

...- 

  اًجام ًطَز تعسا لزارهی زّن 23 –وتاب هْارت ًَضتاری 24اًجام ظ . 

  

 زنگ تفریح  حیاط تثزیس: 

 ( 10: 30 تا 10 : 15)

  

 زرست وززى وتاب ٍ ًماضی رٍ ٍ زاذل آى  

 .ًصف تزگِ ی آچار را تِ ّززاًص آهَس هی زّین 

 .اسن ایي تزگِ وتاب هي است 

 .ًصف تزگِ را تا هی سًین 

 رٍی جلس عىس ذَزضاى را هی وطٌس 

 .زٍلسوت زاذل زرتارُ ی ذَزضاى ٍعالیك ضاى ًماضی هی وٌٌس 

.پطت جلس ّن تِ زلرَاُ تاضس   

 :زنگ چهارم

 کاردستی   

 خویر بازی / 

 ( 11: 0 تا 10 : 30)

  (   زلیمِ 5)                           ٍ تمیِ ی ضعزّای آهَسش زازُ ضسُضعز ذاًَازُ هزٍر 

  (   زلیمِ 20)                                                                      ًوایص ذالق 

 ًوایص احساس ضازی 

 احساس غن 

 :زنگ  پنجن  

 بازی

 

 ( 11: 45 تا 11: )

 



 

 احساس عصثاًیت 

 احساس تعجة 

 یىی جسیس تاضِ . زٍ تا استاسی ّا را اًتراب وي.

    َتاسی تطیي پاض 

    جذیذ *  آسیاب تچزخ

آسیاب تطیي  هی ضیٌن / آسیاب تاسضَ  تاس هی ضن /آسیاب تچزخ هی چزذن 

آسیاب تستِ ضَ  تستِ / آسیاب ترٌس  هی ذٌسم / آسیاب پاضَ  پا هی ضن / 

                                                                    ... هی  ضن ٍ

                                             تاسی لزارزازى جاتِ جا وززى لیَاى تا ًی

تِ اٍلیي ًفز ّزگزٍُ یه لیَاى تسّیس . تچِ ّا را زٍ گزٍُ وٌیس ٍتِ ّز زاًص آهَس یه ًی تسّیس 

لیَاى ّا تسٍى ووه زست ٍتا ووه ًی ّا تایس تِ . تا لیَاى را تزعىس رٍی ًی لزار زّس 

 . گزٍّی وِ لیَاى را سزیع تز تِ آذزیي ًفز تزساًس تزًسُ است . ًفزتعسی اًتمال یاتس 

                                                                  تاسی هي ًفزتعسی ام

آى ّا را تِ صَرت  .هزتی تعسازی اس زاًص آهَساى را تِ هحَعِ ی تاس والس زعَت هی وٌس

تزای آى ّا تَضیح هی زّس ؛ اگزاسّز وسام اس ضوا سَالی وززم یا واری . زایزُ ای لزار هیسّس

ّزوس اضتثاُ وٌس تایس سزجای .ذَاستن ًفزسوت راستی ضوا تایس جَاب زّس یا واررا اًجام زّس

 :سَال ّا . ذَز تٌطیٌس

 اسن ضوا چیست ؟

 چٌسسال زاری؟

 .زست راستت را رٍی سزت لزار تسُ 

 تٌطیي 

 پاضَ

 تچزخ

 تپز 

 

 

 

 ریاضی 



 

 .را زٍتارتىزاروي..... جولِ ی 

  

 

 
  لیَاى یه تار هصزف ٍیه تَج وَچه 5تعسازتاسی پیسا وززى تَج سیز لیَاى  

ّوشهاى تا ًگاُ وززى تچِ ّا . تَج را سیز یىی اس لیَاى ّا لزار زّیس تچِ ّا تایس ذَب ًگاُ وٌٌس 

 لیَاى ّا را سزیع جاتِ جا وٌیس پس اس چٌس ثاًیِ تچِ ّا تایس تگَیٌس تَج سیز وسام لیَاى است ؟

 . وسی وِ جَاب زرست را گفتِ هی تَاًس ًفز تعسی تاضس وِ تَج را جاتِ جا هی وٌس

 پاًتَهین ضغل ّای هرتلف 

 
 بازی 

هزتی تِ تعساز ًَ آهَساًی وِ . یه ًفز زر هزوش زایزُ هی ایستس.وَزواى تِ صَرت زایزُ هی ایستٌس* 

زر هحیظ زایزُ هی ایستٌس وارت تصَیز حیَاًات را اس لثل آهازُ هی وٌس ٍ تیي آًْا تمسین هی وٌس 

 (ّز وَزن یه وارت)

وَزوی وِ زر هزوش زایزُ ایستازُ ٍ صسا تا .  وارت تىزاری تاضس3 اس ّز حیَاى 

 ًفزی وِ 3. حزوات آى حیَاى را تملیس هی وٌس ٍ هحل سًسگی آى را هی گَیس

زر ایي تیي زاًص .وارت آى حیَاى ار زست زارًس تایس جاّای ذَز را عَض وٌٌس

اگز تَاًست . آهَسی وِ ٍسظ زایزُ است تایس سعی وٌس،جای یىی اس آًْا را تگیزز

 .زاًص آهَسی وِ جا ًسارز ٍسظ زایزُ لزار هی گیزز



 

 

 اسن ّز گزٍُ را ذَزضاى،تِ ًام یه رًگ،ًاهگذاری .تچِ ّا را گزٍُ تٌسی وٌیس

 .وٌٌس

حاال گزٍُ .زر ٍسظ والس هیشی لزار زّیس ٍ هْزُ ّای رًگ ّای هرتلف را رٍی آى تزیشیس

اس ّز گزٍُ یه ًفز سز هیش ٍسظ تَز ٍ هْزُ ّای .ّا زر فاصلِ ی سهاًی وِ تِ اى ّا هی زّیس

اعضای گزٍُ تایس تا هْزُ . هزتَط تِ رًگ گزٍُ را اس رٍی هیش جسا وٌٌس ٍ تِ گزٍُ تحَیل زٌّس

 .تایی زرست وٌٌس3ّای آٍرزُ ضسُ زستِ ّای 

                   

  (هعزفی ضىل ّای ٌّسسی زایزُ،هزتع، هثلث،هستغیل )تمَیت حس تیٌایی 

    تاسی ضثیِ، تاسی رٍس لثل تا هْزُ ّای رًگی

تِ جای هْزُ ّای رًگی، رٍی هیش ضىل ّای .   ایي تار، ًام گزٍُ ّا ، ًام ضىل ّای ٌّسسی تاضس

 .ٌّسسی تزیشیس

  (رٍی یه ذظ هستمین راُ تزًٍس)تاسی ّای حفظ تعازل 

 .رٍی سزضاى وتاب تاضس ٍ تا زستاى تاس رٍی ذظ هستمین حزوت وٌٌس

 
 یىی اس تچِ ّا .سپس چطن اٍ را تثٌسیس.اتتسا ّز ًفز زست زٍستاًص را ذَب لوس وٌس

 زست زٍستص را تگیزز،اٍ تایس حسس تشًس زست چِ وسی را گزفتِ است
 

 

 ریاضی

  ًَضتاری زرزفتز ضغزًجی 19سزهطك ظ  

  ٌِهزٍر آزی 

   زنگ تفریح: 

 ( 12 تا 11 : 45)



 

 
 ههارت های زنذگی 

  (   زلیمِ 15)                                            ًوایص اًیویطي تزن عازات سضت   

 ًوایص اًیویطي 

  صحثت زرتارُ ی اًیویطي 

 ًتیجِ گیزی 

  َ(زلیمِ    4)                                                       تاسٍتستِ وززى زووِ ّای هاًت 

 :زنگ  ششن  

 فارسی

 

  ( 12 : 45 تا 12: 0) 

 

 

 

 

 

 ههارت های زنذگی 

 
 

 

 

 

 

  از هر کذام که دارنذ بیاورنذ... برای  شنبه با خود دانه ها ی نخود و لوبیا و. 

 


