
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            (   دقیقِ 15)هرٍردرس ًاى ، هاَدر ، زاب ،  زَذ 

 زوریي رٍخَاًی درس ّا 

  42زوریي ظ 

                                                                            (    دقیقِ 20)تٌَیسین 

  54ظ 

                                    (     دقیقِ 15)زوریي فایل تخص ٍ صذا کطی ٍ جولِ سازی 

 

                                                                        (     دقیقِ 15)ضیدَرک 

  30ظ 

 

                                             (     دقیقِ 40)زذریس درس ایــ یــ ی ای 

  ُخازل ایراى -   سرٍد ای ایراى خخص ضَد  –ا ایجاداًگیس 

زًگ اٍل 

 :ٍدٍم 

 فارسی

 98/ 18/9دو شنبه 
 قرآى هْارذ ّای زًذگی  -  علَم – فارسی –فارسی –  ٍرزش  – فارسی –                 فارسی  پایه ی اٍل

 قرآى

 رکر رٍز 

   (اجرای فایل سَرُ ٍزکرار)سَرُ ی ًاس 

 (   دقیقِ 15                          )        

  الحوذهلل *سالم علیکن  * تسن اهلل الرّحوي الرّحین  : هرٍر خیام ّای قرآًی 

 ٍتالَالذیي احساًا * ٍاضکرًٍعوِ اهلل 

 

  زّرای کَثرآهذ*ًعور ّای خذا *آرزٍی هي * خاًِ ی ها :هرٍر ضعر ّای کساب 

 

  38هرٍر ظ  

 



 

 ٍ  خاٍرخَیٌر ایــخخص کلیح  

  (ایــ   یــ    ی   ای   )زذریس ًطاًِ ّا ی  

   اٍل     یـ ا

  ٍسط       یـ

  آخر       ی

 زٌْا آخر ای آخر یزٌْا      یا

 .را با نام چضبان آخر یا آخر چضبان معرفی می کنند که کامال اشتباه اصت" ی " برخی از آمىزگاران 
وقتی یک ویژگی را برای چیسی یا کضی شاخص میکنیم به این معنی اصت که این ویژگی از اون جدا 

 .شدنی نیضت
 

به نشانه قبلی می چضبه و در بعضی کلامت .... آبی و : در  بعضی کلامت مثل" ی " در صىرتی که 
 !به نشانه قبل منیچضبه..... صبسی و : مثل

آبی ، صبسی : مانند

 .برای نىشنت کاربردی نداره" اِا " یعنی نشانه " اصتخر" تا قبل از تدریط درش "  ای تنهای آخر" شکل 
 .باشه« ـه یا ه» چىن فقط در کلامتی اصتفاده میشه که صدای آخر اونها 

 : مثل
 مدرصه ای    نامه ای

  (   5 ِدقیق      ) 

 زٌْا آخر یا آخر ی ٍسط ـی اٍل ـیا                              اٍل(ـیا

 جا کی ًطسسِ یّرک                    ترادر دٍسر چْارزا

 ىیًازى ٍ اٍل ـیا       سر ّوِ از اٍل ـیا     آخر ًِ ٍسط ًِ                   اٍل شیجا اٍل ـیا

 راًنیا  ـیا ـیا   ـیا         ّسسن ـراىیا اٍلِ    ّسسن اٍل ـیا ـیا                   ىیزم راىیا اٍل

 هاًن یم یراىیا ُی

   *************                                        

 ٍسط(ـی)

 سریى آخر ٍ  اٍل ـ    یسریى زٌْا تاضِ ادذ   یضذ ٍسط  ـی از حرف    ضذ ـی از حرف کِ ّرجا



 

 ؟یچ هثل تگن یخَایم          ترادر ٍ خَاّر تا        رُیم لیفام ٍ دٍسر تا       رُیم ّرجا ٍسط ـی

 یکي دایج رٍ ـی زای              تگرد ٍسط دیتای        کرد گن رٍ ـی اگِ     رٍزضْریراز،فی،ش زیزثر

 یکي آضٌا خَدذ تا

***********                                           

 آخر(ی)

 گرید یترادرّا          از راحسر ٍ آسَى              ترادر ىیسَم              یآخر ی آخر ی

 یضاد ُیضة جذا       دُیچسة یکس تِ گاُ            زٌْا ٍ جذا یگاُ            ًقطِ یب آخرِ ی

 یآسواى رًگ ُی             یآب هثل دُیچسةی        تاز زهاى یضاد

**********                                             

 آخرزٌْا(یا)

 هادر قلة سلطاى           ترادر ىیزر تسرگ             زٌْا آخر یا          آخر یا یا یا

 عصا دىیخر تراش        تاال رفسِ سٌص چَى         ضذُ ضکسسِ یکن      ضذُ خسسِ رضذُیج

 درخطاى یا سسارُ     هثل آخرزٌْا یا

 

 

 
 
 



 

   زرکیة ًطاًِ ّا تا یـــ  ، ی 

 تیـــ     تی    دیــ    دی    ریــ      ری       هیـــ       هی     ًیـــ    ًی      سیـــ     سی

 

 رٍخَاًی درس ایراى 

   درجذٍل الفثا                                               (ایــ  یــ   ای     ی  ) قراردادى 

 ایــ اٍل     یــ ٍسط     ی آخر      ای زٌْای آخر    خاًِ ی ًَ هثارک :   خَاًذ ى تچِ ّا 

 ٍدسر تسًٌذ 

  ًَضسي سرهطق 

 تیـــ     تی    دیــ    دی    ریــ    ری    هیـــ    هی     ًیـــ    ًی      سیـــ  سیایــ   یــ  ی   ای    

 ایي       ایراى    دیر     سیر    سیٌی      سیة      تیذار     ایسساد

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 :زًگ سَم 

 ٍرزش

 

                                                            (      دقیقِ 30 )اداهِ ی زذریس  ایـ 

                                             (      دقیقِ 15)هرٍردرس ایراى ، هادر ، زاب ،  زَذ 

 زوریي رٍخَاًی درس ّا 

  42زوریي ظ 

                                                                         (     دقیقِ 25)تٌَیسین 

  55ظ 

  56ظ  

                                                                   (     دقیقِ 5)ضعر ای ایراى 

زًگ  چهارم 

 :ٍپٌجن

 

 فارسی

 

 



 

  4کدی زن  

  4 هرٍر  فصل 

  ُهرٍرخصَصیاذ هَجَداذ زًذُ ٍغیرزًذ 

 ًوایص فیلن جاًَراى 

  4هرٍر کاهل زن  

  4کدی علَم زن 

: زًگ ششن 

 علَم

  توریي شعر یلدا- هرٍر ضعرزردآلَ ٍهْرتاًسرازهادر 

  ازیک ظرف تسرگ تِ ظرف کَچک زر تذٍى ایي کِ آب خارج (آب )جاتِ جایی هایعاذ

 .ازظرف ّا تریسد 

 هرزة کردى کیف ٍٍسایل 

 هرٍرضعرّای کساب فارسی 

 

 ضٌاخر زَاًایی ّای خَد 

  هي تلذم آضدسی کٌن ٍ. هي تلذم هعلن تاضن : هثال . ترای تچِ ّا اززَاًایی ّای خَدزاى تگَییذ... 

ّرکس یک کاری را کِ تلذ اسر . حاال تِ تچِ ّا تگَییذ درتارُ ی کارّایی کِ تلذًذ صحثر کٌٌذ 

 .تیاى کٌذ 

  هي زتاى خارجی تلذم        هي تلذم خَش خط تٌَیسن ٍ.    هي تلذم ضٌا کٌن : هثال   ... 

 : زًگ هفتن 

 ههارت زًدگی
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