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                                                       (   دقیقِ 10)خَاًذى شعرسالم ٍحضَرٍغیاب 

 .قراردادى کارت غایثیي رٍی ترد ((کی غایثِ ؟ ))تْیِ ی ترد 

 :زنگ اول  

     زبان
 (9 تا 8)

 :زنگ تفریح 

 ( 9: 15 تا 9)

                                                             (    دقیقِ 5)هرٍرشعرچپ ٍراست  

 یکی پای چپ یکی پای راصت                        هر دو تا پىیاصت  من دو تا پا دارم     
 یکی دصت چپ یکی دصت راصت                   من دو تا دصت دارم     هر دو تىاناصت
 یکی چشم چپ یکی چشم راصت                   من دو تا چشم دارم    هردو تا ةیناصت
یکی گىش چپ یکی گىش راصت                     من دو تا گىش دارم    هر دو شنىاصت

                                                 

  (پرًذُ تاال 3گل کٌار درخت،2سیة رٍی درخت،4یک درخت،)ًقاشی 

 : زنگ دوم 

 ریاضی 

 ( 9: 50 تا 9: 15)

 :زنگ تفریح 

 (10: 15 تا 9: 55)

 98/  9    /16شنبه    
پایه ی پیش 

 دبستان

 قرآن هْارت ّای زًذگی  -  علَم –فارسی - ریاضی  – زتاى –             زتاى 

 قرآن

 ( 8   تا  7 : 50 )         

  آیِ ی اٍل 4توریي - (اجرای فایل سَرُ ی حوذ ٍتکرارٍتَضیح هفَْم)سَرُ ی حوذ

 (  دقیقِ 15)                                                                                     

 توریي شعررٍزّای ّفتِ 

 (  دقیقِ 15)                                 (تکرار تچِ ّا )سَرُ ی کَثر ٍ تَحیذ ٍ حوذ  

 سَرُ ی عصر تا فایل صَتی ٍترجوِ 

 اگه نتاشه ایامن *می کنه آدم زیان * تى این صىره ، ةچه ها *عرص قضم خىرد خذا  

صتىر ةاشیذ تى *تىکل کن ةر خذا *خذا هم راضی میشه *کارهای خىب که ةاشه 

 کارها 

 ةازی مترکس 

 ةاشیذ یه یاد خذا                                                        *همیشه و هر کجا 



 

  (   دقیقِ 30)ٍ ّن آغازّا                                                    «  د» هرٍر ًشاًِ ی 

 شعر د 

اٍهذُ گیالس تچیٌِ / تَ دست دختر سثذُ / یِ دختر ًازًیٌِ / زیر درخت ها    

                                              

  تازی دس دسی صذا هیاد 

 . هیاد  (د)دس دسی صذا هیاد                  صذای پای   ))هرتی هیخًَِ 

 دس دسی صذا هیاد                 صذای پای دٍست هیاد

 دس دسی صذا هیاد                 صذای پای دیٌا   هیاد

 پاٍرپَیٌت د 

 هازد 

 

  کتاب هْارت زتاى آهَزی17اًجام ص  

                                                                      (   دقیقِ 5)تکرارآٌّگ شعریلذا 

 

 فارسی : زنگ سوم
 ( 11: 0 تا 10: 15)

 :زنگ تفریح 

 ( 11: 15 تا 11)

 

  آهَزش تْذاشت فردی گَش ٍ چشن 

 ( 1-گَش ًکردى -3دٍری از اجسام ًَک تیس -2فاصلِ ٌّگام کتاب خَاًذى یا تواشای تلَیسیَى

 (تِ صذای تلٌذ
 نیمه ی حیىانات راپیذاکن –کپی علىم 

 
  شعرهیَُ ّای فصل پاییس 

 توریي شعر 

 زییپا فصل یّا ٍُیم

  

 :زنگ چهارم

 علوم
 ( 12  تا 11 : 15 )



 

 نارنگی میاره                  پرتقال و لیمى            اولش اناره         فصل پاییس چه میىه هایی داره
 هلى و گالةی       فصل پاییس زردآلى نذاره       خىردنش ةا حاله                         خرمالى چه خىةه

    تىت مال ةهاره                            آلتالى و گیالش
 ةایذ ةهش داد منره ةیضت           تىی زمضتىن هیچی نیضت

 شادی ةیاره ةهار ةیاره                 چىنکه میخىاد ةرای ما

 
 

 ًِداًِ ّا را داخل دستوال ًن دار قرار دّیذ ٍ آهَزش کاشت دا 

  ٍ داًِ ّایی را در جای گرم،داًِ  )...ّفتِ ی تعذ ّر رٍز تِ داًِ ّا سر هی زًین،آب هی دّین

 (.ّایی را در هقاتل ًَر خَرشیذ ٍ داًِ ّایی در تاریکی قرار هی دّین،ّر رٍز تِ آًْا سر هی زًین

 

 :زنگ  پنجن  

 آزهایش علوم 

 ( 12 :30 تا12)

                                                  (   دقیقِ 5)تشکر کردن و گفنت ةضم هللا  و تکرارشعر رکر روز

 نخ کردن دکمه ها یا مهره های صىراخ دار 

  فایل صىتی شعرکتاب ومترین آن 
 

 کتاب
  داره قصه تا هسار        عروصک خىنه ه         ی صتاره و گل از پر       دارم کتاب کی من
  داره قصه تا هسار        عروصک خىنه ه         ی صتاره و گل از پر      دارم کتاب کی من

  زمضتىن یشتها تى          ةسرگ مادر قصه        ةرامىن گه یم قصه          ما خىشگل کتاب
  زمضتىن یشتها تى              ةسرگ مادر قصه      ةرامىن گه یم قصه       ما خىشگل کتاب

 خىنن یم آواز هم ةا              ةاغش تى ها پرنذه     مهرةىننذ ها وانیح        ما قصه ةاغ تى
 خىنن یم آواز هم ةا              ةاغش تى ها پرنذه     مهرةىننذ ها وانیح        ما قصه ةاغ تى

  مهرةىنه دوصت کی           همه یةرا کتاب      ةذونه دیةا رو نیا  خىنه یم کتاب یک هر
 
 
 

  تا کردن مقنعه 

 مرتث کردن کیف ومیس 
 مترین منایش گریه نکن کالغک

 

 :زنگ ششن

 ههارت های زندگی 

 

 ( 13 تا 12: 30 )



 

 

 

 

 

 

 

 

 


