
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 یک زنگ ریاضی کارشود. 

 ریاضی  

  (     دقیقِ 10  )معکوس – 100 تا 1تا کوک جذٍل  (1تا 80از  )هرٍر ضوارش چٌذ تا چٌذ تا 

  قرار داضتِ تاضذ100 تا 1رٍی ّوِ ی هیسّا یک جذٍل . 

  (80یکی یکی ضرٍع از  ) 1 تا 80ضوارش از  

  ( ضرٍع 80ترػکس از  )تا 2 تا 2ضوارش   

  ( ضرٍع 60از ) تا 4تا 4ضوارش   

  ( ضرٍع  80از )تا 5 تا 5ضوارش 

  ُ(    دقیقِ 15                                                               )10آزهًَک ضوار 

 تؼذ درهذت زهاى . اتتذا یک تار سَاالت آزهًَک راضفاّی تپرسیذ ٍتچِ ّا تاّن جَاب تذٌّذ 

 . را حل کٌٌذ ٍتحَیل ٌٍّذ1 دقیقِ تچِ ّا تایذ آزهًَک  10

 

  (   دقیقِ 15                          )100 تا 1آهَزش جوغ ٍتفریق دُ تایی ّا رٍی جذٍل 

  100 تا 1تذریس سطر ٍستَى در جذٍل  (الف 

 درسطرّا یکی ّا تغییر هی کٌٌذ (ب

 .درستَى ّا دُ تایی ّا تغییر هی کٌٌذ(ج 

ترای جوغ دُ تایی ّا رٍی جذٍل تِ تؼذاد دُ تایی ّایی کِ اضافِ هی ضَد تِ سوت سطرّای  (د

 98 / 9 /9 شنبه   
 قرآن   (هْارت ّای زًذگی)ّذیِ –ٌّرٍ خالقیت -  فارسی–زتاى -   زتاى – فارسی –فارسی                 پایه ی دوم

 قرآن

رکررٍز   

 ( دقیقِ 15                       )          (اجرای فایل سَرُ ی فلق ٍتکرار  ) سَرُ ی فلق   

 23ٍ29 18ٍ 13ٍ 7ٍهرٍرپیام قرآًی ظ 

  کتاب36تذریس سَرُ ی تَحیذ تا فایل صَتی  ٍ ظ 

 

  

  



 

 .پاییي حرکت هی کٌین

ترای تفریق دُ تایی ّا رٍی جذٍل اتتذا ػذد اٍل راپیذا هی کٌین ، تؼذ تِ تؼذاد دُ تایی ّایی  (ُ 

 .کِ کن هی ضَد تِ سوت سطرّای تاال حرکت هی کٌین

           43 = 20 + 23  

 تا اضافِ کٌین ، 20چَى هی خَاّین .  پیذا هی کٌین 100 تا 1 رارٍی جذٍل 23اتتذا ػذد

 . چِ ػذدی است 23دٍسطرپاییي هی آیین یؼٌی تایذ تثیٌین دٍسطرزیر خاًِ ی 
 

 .   استفاده شود100 تا 1ازفایل پی دی اف جدول *

41 = 30 – 71  

  41؟  . چِ ػذدی قراردارد71سِ سطر تاالتر ، تاالی خاًِ ی .  را پیذا هی کٌین 71  ػذد 

 

 . کتاتچِ ّای ٍایت تردی اًجام دّیذ 100 تا 1جوغ ٍتفریق ّا را تاتازی ٍسرػتی تا کوک جذٍل 
 
 
 
 

 

 

 

  (    دقیقِ 15                                                           )4پرسص کاهل درس 

  رٍخَاًی ٍٍاشُ ی درس 

 ًَگاُ کي ٍتگ 

  درست ًٍادرست 

                                                           (   دقیقِ 15)اهالی حافظِ ی دیذاری 

. پس ازآى خَدسٌجی اًجام ضَد .  دقیقِ ترای ًَضتي کلواتی کِ دررٌّطاى هاًذُ است 8دادى زهاى 

اگر اهالی کلوِ ای اضتثاُ . ّرداًص آهَز کتاب را تاز کٌذ ٍاهالی کلواتی را کِ ًَضتِ تررسی کٌذ 

 .است درست کٌذ 

زنگ اول  

 :وزنگ دوم 

 

 

 فارسی



 

 .تؼذا خَدتاى ّن اهال را تررسی کٌیذ

                                                         (   دقیقِ 15)تذریس  ٍاشُ سازی 

   کلوات ّن هؼٌی هی تَاًٌذ تِ جای ّن استفادُ ضًَذ- تذریس کلوات ّن هؼٌی. 

 َحاالتَتگ 

  

                                                                              (   دقیقِ 20)ًگارش 

  31ظ 

                                                                    ِ(     دقیقِ 15)هرٍر اًَاع جول  

  ِ( ًقل قَل –اهری - ػاطفی  ) – (پرسطی - خثری   )هرٍر اًَاع جول 

  4پیذا کردى اًَاع جولِ دردرس  
 

     زنگ سوم

 :وچهارم 

 زبان

 -  زنگ  پنجم: 

 فارسی

 

 :زنگ ششم  

 هنروخالقیت

 :هدیه 

  َتوریي ٍض 

  هرٍر درس ّای قثل 

  (     دقیق25ِ                                                            )7تذریس درس 
 :مهارت زندگی

 هرٍر ضؼرّای کتاب فارسی 

 هسخرُ کردى یؼٌی چِ ؟ 

 : زنگ هفتم 

 هدیه 

 

 

 مهارت زندگی

 



 

 آیا تاتِ حال کسی را هسخرُ کردُ ایذ؟ 

 چِ حسی داضتِ ایذ ؟ 

 آیا تِ ًام ضَخی تا دٍستاًواى هی تَاًین تِ آى ّا تخٌذین ؟ 

 چراًثایذ کسی را هسخرُ کٌین؟ 

 

 هرتة کردى ٍچیذى کیف ٍٍسایل آى 

 هرتة کردى جاهیس 
 

 

 

 

  1-3توریي 100 ٍ ظ 2-7 توریي 64 ٍ 63 ٍ ظ 1 – 11 توریي 19  ٍ ظ 16 هْارت هحَر ظ – 1: تالش 

  

 

 


