
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 :زنگ اول   

 زبان
 (9 تا 8)

 :زنگ تفریح 

 ( 9: 15 تا 9)

  ضعرهیَُ ّای فصل پاییس 

 توریي ضعر 

 زییپا فصل یّا ٍُیم

  
 نارنگی میاره                  پرتقال و لیمى            اولش اناره         فصل پاییس چه میىه هایی داره

 هلى و گالةی       فصل پاییس زردآلى نداره       خىردنش ةا حاله                         خرمالى چه خىةه
    تىت مال ةهاره                            آلتالى و گیالش

 ةاید ةهش داد منره ةیضت           تىی زمضتىن هیچی نیضت
 شادی ةیاره ةهار ةیاره                 چىنکه میخىاد ةرای ما

 : زنگ دوم 

 علوم

 ( 9: 50 تا 9: 15)

 98/ 9 / 19سه شنبه 
پایه ی پیش 

 دبستان

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

 قرآن

 ( 8   تا  7 : 50 )         

 ضرٍع ّرکار تِ ًام خذا* تسن اهلل الرحوي الرحین  

 ضعررٍز سِ ضٌیِ - اضارُ تِ رٍز  سِ ضٌثِ ٍ تاریخ  

 (  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 خدا  

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

 کارها 

 ةاشید یه یاد خدا                                                        *همیشه و هر کجا 

 



 

 هرٍر ٍ پرسص ًقسین تٌذی  ٍ جذا کردى داًِ ّای حثَتات 

  ًًِتیجِ گیری تچِ ّا * هطاّذُ ی داًِ ّا در جاّایی کِ قرار دادُ ایذ ٍ تیاى تغییرات ّر دا

 .ظرف ّایی کِ تایذ هرطَب تاضٌذ حتوا کوی آب تپاضیذ تا هسطَب تاضٌذ.هْن است

   

 :زنگ تفریح 

 (10: 15 تا 9: 55)

                                                          (    دقیقِ 3)تکرار ضعر چپ ٍراست 

 .شعر زیر را تکرار کنید تا ةچه ها آمىزش ةتینند
 

      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

 

 حساب

                                        (     دقیقِ 15)هرٍر هفاّین جلٍَعقة 

 :       تازی ترتیة دّیذ 

 . تچِ ّا تِ صف ضًَذ ّوِ تایذ حَاسطاى تاضذ ضوا فرهاى هی دّیذ یک تارّرفرهاى راتیاى هی کٌیذ 

 تایستذ .... آرًیکا جلَی :    هثال 

 تایستذ .....     ًیکی پطت 

 .     آٍیٌا تِ عقة صف ترٍد

 ...آٍا تِ جلَی صف تیایذ ٍ 

  ِترای ایٌکِ تَجِ تچِ ّا تیطتر ضَد هی تَاًیذ از حرکت دست استفادُ کٌیذ یاایٌکِ ت

حرکت دّاى ضوا تَجِ کٌٌذ لة تسًیذ ، تچِ ّا ًگاُ کٌٌذ ٍکاری کِ گفتِ ضذُ اًجام 

 .دٌّذ 

: زنگ سوم

 ریاضی 
 ( 11: 0 تا 10: 15)



 

 

 هرٍر هفَْم راست ٍ چپ 

  کتاب 33حل ظ  

  تایی تا هْرُ ٍ تازی6 تا 1درست کردى دستِ ّایی 

 ضعر یک درخت ایٌجا 

 

 

 :زنگ تفریح

 ( 11: 15 تا 11)

 کالس ٌّر تا خاًن رحین لَ

  

 :زنگ چهارم 

 هنر و خالقیت

 
 ( 12  تا 11 : 15 )

 (      دقیقِ 5)                                                              هرٍر ضعر ّای قثل 

   (      دقیقِ 5)                        ّن آغازّا  ((د ))ٍ  ((اَ))ٍ ((آ ))ٍ « ب» هرٍر صذای 

 (     دقیقِ 20)                                                           تذریس صذای د                                  

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

      دس دسی صذا هیاد                         صذای پای دارا هیاد

      دس دسی صذا هیاد                         صذای پای دٍست هیاد

       دس دسی صذا هیاد                      صذای پای دَست هیاد

          دس دسی صذا هیاد                   صذای پای دٍچرخِ    هیاد

 :هثل .تاضذ  (د )حاال تچِ ّا تایذ تکرارکٌٌذ ٍکلوِ ّایی را تیاى کٌٌذ کِ صذای اٍل آى ّا  

 داًا ، دارٍ ، دیَار، دَست ، داًِ ، داهَي ، دَر،دٍچرخِ :کلوات ّن آغاز تا د 

 

  اتتذا رٍش حرکت ٍسرهطق را رٍی تختِ تَضیح دّیذ   - 26کتاب ًَضتاری ظ 

 .سپس درکتاب ًَضتِ ضَد

   19کتاب زتاى آهَزی ظ 

 :زنگ  پنجن  

 فارسی 

 ( 12 :35 تا12)



 

 قصِ گَیی 

 یک داستاى ترای تچِ ّا تخَاًیذ. 

 تعذازپایاى داستاى ازتچِ ّا درتارُ ی اتفاقات داستاى سَال کٌیذ 

 اگرتچِ ّا تِ جای ضخصیت اصلی داستاى تَدًذ چِ هی کردًذ. 

 

  هجذدا اًجام ضَد –تستي تٌذ کفص  

 تْیِ ی یک هقَا ی سَراخ دارتاطرح کفص 

  تْیِ ی تٌذ کفص 

 رد کردى تٌذ ّا داخل سَراخ ّا 

 گرُ زدى 

 :زنگ ششن

 ههارت های زندگی 

 

 ( 13 تا 12: 30 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 


