
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 ایي هفته دٍزًگ ریاضی ٍیک زًگ فارسی قراردهید

  (     دقیقِ 15 ) هذسسِ ی خشگَش ّب                                            4هشٍس دسس  

 سٍخَاًی دسس اًجبم ضَد . 

  ٍاطُ ّب 

 ًَگبُ کي ٍثگ 

   دسست ًٍبدسست 

 ٍاطُ سبصی ٍ جولِ سبصی ثب کلوِ ّبی جذیذ

                                                                       (     دقیقِ 25)ًَضتبسی  

  32ظ  

  34ظ  

 

زًگ اٍل ٍ 

 فارسی : دٍم

  (      دقیقِ 15                 )13 ٍجذٍل جوغ تب 100 تب 1هشٍسجوغ ٍتفشیق دُ تبیی ّب ثبجذٍل 

  (       دقیقِ 10         )– 100 تب 1ثب کوک جذٍل  (تب صفش95اص  )هشٍس ضوبسش چٌذ تب چٌذ تب 

  قشاس داضتِ ثبضذ100 تب 1سٍی ّوِ ی هیضّب یک جذٍل . 

 : زًگ سَم 

 ریاضی 

 98/ 9 / 13چهار شنبه  
 (هْبست ّبی صًذگی  ) ّذیِ – ػلَم – کبًگَسٍ –ٍسصش - سیبضی -  فبسسی–فبسسی                 پایه ی اٍل

 

 قرآى

 قرآى

 رکشسٍص 

  سَسُ  ی تَحیذ 

 (    دقیقِ 15(           ) اجشای فبیل سَسُ ی تَحیذ ٍتکشاس ٍهطبّذُ ی کتبة دسسی ) 

  23ٍ29 18ٍهشٍسپیبم قشآًی ظ 

  39 38ٍهشٍس ظ 

  40تذسیس پیبم قشآًی ظ  

 



 

  95-85-75-65 –.......  ضوبسش دُ تب دُ تب هؼکَس   – 5 تب 95ضوبسش اص 

  5 - 15 – 25 –  ....... 5 ضوبسش دُ تب دُ تبضشٍع اص– 5 تب 95ضوبسش اص  

 
 تا فقط دهگاى 10 تا 10داًش آهَزاى بعد ازتکرارایي دٍشوارش به ایي ًتیجه برسٌد که درشوارش *

 .اگرکاهشی باشد دهگاى کن هی شَد. اگرافسایشی باشد ، دهگاى زیاد هی شَد . تغییر هی کٌد 

 

  ُ(    دقیقِ 15                                                             )12آصهًَک ضوبس 

 ثؼذ دسهذت صهبى . اثتذا یک ثبس سَاالت آصهًَک ساضفبّی ثپشسیذ ٍثچِ ّب ثبّن جَاة ثذٌّذ 

 . سا حل کٌٌذ ٍتحَیل ٌٍّذ1 دقیقِ ثچِ ّب ثبیذ آصهًَک  10

 

                                                        (   دقیقِ 30)تذسیس ساّجشد الگَ سبصی 

اصثچِ ّب ثخَاّیذ دس دفتش ّبی ضطشًجی خَد  ثب دٍ ضکل هثلث ٍهستطیل خبًِ : ایجبد اًگیضُ  )   

 یکی اص سًگ ّبی قشهض ، آثی ثبضذ ٍ قسوت  (هثلث  )ّبیی سا ًقبضی کٌٌذ کِ سقف آى ّب 

 .یکی اصسًگ ّبی سجض ، صسد ، قشهض  (هستطیل  )پبییي آى 

  دقیقِ صهبى ثذّیذ ٍ تَضیح دّیذ  ثب سًگ ّب ٍقبًَى گفتِ ضذُ ّش چِ هی تَاًٌذ خبًِ ًقبضی کٌٌذ ، ٍلی5

 . سًگ خبًِ ّب تکشاسی ًجبضذ 

 (. هی تَاًیذ ایي کبسسا گشٍّی اًجبم دّیذ  )

 دقیقِ سٍش کبس 1ثؼذ اصپبیبى صهبى دادُ ضذُ اص ّشگشٍُ یب ّشداًص آهَصی کِ توبیل داسد ثخَاّیذ دس 

  (. لطفب ثِ صهبى دقت داضتِ ثبضیذ  ). خَد سا تَضیح دّذ

پس اصثیبى سٍش ّشفشد یب گشٍُ ، داًص آهَصاى دیگش سٍش کبس آى ّب ساثشسسی کٌٌذ ٍ اگش ثِ ًظشضبى 

 .حبلتی ثیبى ًطذُ ٍیب حبلتی تکشاسی ٍجَدداسد تزکشدٌّذ 

 ٍاص ثچِ ّب ثخَاّیذ ثب کبسخَد هقبیسِ کٌٌذ   در پایاى فایل پی دی اف ضویوه را قراردهید

 .ًٍظش خَد سا ثیبى کٌٌذ

 . پس اص ثیبى سٍش الگَ سبصی سٍی ایي هسئلِ ، ساّجشد الگَ سبصی یب تفکش ًظبم داسساثیبى کٌیذ 



 

ثشای داًص آهَصاى تَضیح دّیذ کِ استفبدُ اص ساّجشد الگَسبصی یب تفکشًظبم داس ثبػث هی ضَد هب 

 . دسحل هسئلِ ّوِ ی حبلتِ سا ثیبى کٌین ٍحبلت تکشاسی ّن ًذاضتِ ثبضین 

                                                                         (      دقیقِ 10)ثشسسی ؟  

   

         
 : زًگ چهارم 

 ٍرزش

   پٌجنزًگ : 

 کاًگَرٍ

  (   دقیقِ 15                                                                          )4 هشٍس دسس 

  دسست کشدى ثبدًوب 

  35تذسیس ظ 

 :زًگ ششن 

 علَم

 

 هدیه 

  (   دقیقِ 20) ٍتکویل آى                                                            7هشٍس دسس 

                                                                             َ(     دقیقِ 10)هشٍس ٍض 
 

 

 ههارت زًدگی

  ِهسبثقِ ی ًگبُ کشدى ثِ یک ًقطِ سٍی تختِ ثشای هذت طَالًی ثذٍى ایٌکِ ثِ سوت دیگشی تَج

 . کٌین

  هچبلِ کشدى کبغز ٍصبف کشدى آى ثب یک دست 

 هشتت کشدى کیف ٍهیض 

 

 :زًگ هفتن

 هدیه 

 

 

 

 

 ههارت زًدگی

 

 

 

 

 

 



 

                       
 101  ٍ ظ 65 ٍ ظ 19 ٍ 18هْبست هحَس ظ - 1:   تالش 

 . ساثٌَیس4 اهالی دسس – 2

 

 


