
 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                    (  زقیقِ 2)ذَاًسى ضعزسالم ٍحضَرٍغیاب 

 .قزارزازى کارت غایثیي رٍی تزز ((کی غایثِ ؟ ))تْیِ ی تزز 

  ضعزهیَُ ّای فػل پاییش 

 توزیي ضعز 

 سییپا فػل 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 اول  

 علوم
 ( 9 تا 8: 10 )

 

 98 / 9 / 20چهار شنبه 
پایه ی پیش 

 دبستاى

 قرآى هْارت ّای سًسگی  - تاسی  -   ذویز تاسی  –فارسی - ریاضی  –             علَم 

 قرآى

 ( 8: 10   تا  8 )         
 ضزٍع ّزکار تِ ًام ذسا* تسن اهلل الزحوي الزحین  

 - اضارُ تِ رٍس ٍ تارید  

 (  زقیقِ 15)                                 (تکزار تچِ ّا )سَرُ ی کَثز ٍ تَحیس ٍ حوس  

 سَرُ ی عػز تا فایل غَتی ٍتزخوِ 

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

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

 تى کارها 

 ةاشید یه یاد خدا                                                        *همیشه و هر کجا 



 

 علَم

  (تچِ ّا هطاّساتطاى را تیاى کٌٌس)هطاّسُ ی زاًِ ّا ٍ هزعَب کززى آًْا 

 ًطاى زازى عکس زرذتاى زر فػل ّای هرتلف ٍ تیاى ضثاّت ّا ٍ تفاٍت ّای زرذتاى 

 تزای کار هٌشل ترَاّیس اس تچِ ّا تػاٍیزی اس زرذتاى سهستاًی را تا ذَز تِ کالس تیاٍرًس. 

  تیاى فایسُ ّای گیاّاى 

ریطِ ی ذَراکی  (اسفٌاج،کاَّ،کلن،اًَاع سثشی ذَرزى)تزگ ذَراکی :ذَراکی-2تْتز ضسى َّا-1 )

 هیَُ (کزفس،کاَّ ،کلن )ساقِ ی ذَراکی  (تزب،چغٌسر،َّیح)

 
 

 

 :زنگ تفریح

 ( 9: 15 تا 9)

 (      زقیقِ 20)                                                 7 ٍ 6آهَسش هفَْم عسز  

  ٍضوارش 6 تا 1هزٍرهفَْم  

  (ًوایص ًواز ٍ تعساز  )کارتا اتشار ٍ کارت 

  تا هْزُ ، اًگطت ٍ اتشار زیگز 7تسریس ًٍوایص عسز .... 

  (     زقیقِ 20)                              7 ٍ 6  ٍ آهَسش چَب ذظ 5هزٍر چَب ذظ 

  5هزٍر آهَسش چَب ذظ  

  زر کٌار ًواز ّز عسز رٍی کتاتچِ ّای ٍایت تززی  5 تا 1رسن چَب ذظ  

  7 6ٍآهَسش چَب ذظ  

 ریاضی : زنگ دوم
 ( 9: 45تا 9: 15 )

 

   ُ(   زقیقِ 5)               ضعز پاییش ، خَخِ ،گززی ،ذاًَازُ، زرذت-هزٍر ضعزّای ذَاًسُ ضس 

  (   زقیقِ 40)                                                                     غساآهَسی  

  هزٍر غساّای آ ، اَ، ب ٍ ز 

  آهَسش غسای م 

  تاسی زس زسی غسا هیاز 

 . هیاز  (م  )زس زسی غسا هیاز                  غسای پای   ))هزتی هیرًَِ 

 :زنگ سوم

 فارسی 

 ( 10: 15تا 9: 45)



 

 زس زسی غسا هیاز                 غسای پای هزین  هیاز

 زس زسی غسا هیاز                 غسای پای هازر هیاز

 زس زسی غسا هیاز                 غسای پای هاهاى  هیاز

 زس زسی غسا هیاز                 غسای پای هَرچِ   هیاز

 هازر، هاهاى ، هَرچِ ، هاّی ، هاضیي ، هسدس ، )آهَسش کلوات ّن آغاس تا غسای م

 آهَسش هـــ غیزآذز -   هَس ، هیوَى   

  کتاب هْارت ًَضتاری 26اًدام ظ  

  کتاب هْارت ستاى آهَسی20اًدام ظ 

 

 زنگ تفریح  حیاط تثزیس: 

 ( 10: 30 تا 10 : 15)

  
 

 :زنگ چهارم

   کاردستی 

 خویر بازی / 

 ( 11: 0 تا 10 : 30)

  (   زقیقِ 5)                           ٍ تقیِ ی ضعزّای آهَسش زازُ ضسُضعز ذاًَازُ هزٍر 

  (   زقیقِ 20)                                                                      ًوایص ذالق 

 ًوایص احساس ضازی 

 احساس غن 

 احساس عػثاًیت 

 احساس تعدة 

 یکی خسیس تاضِ . زٍ تا استاسی ّا را اًتراب کي.

    َتاسی تطیي پاض 

    جدید *  آسیاب تچزخ

آسیاب تطیي  هی ضیٌن / آسیاب تاسضَ  تاس هی ضن /آسیاب تچزخ هی چزذن 

 :زنگ  پنجن  

 بازی

 

 ( 11: 45 تا 11: )

 

 

 

 

 ریاضی 



 

آسیاب تستِ ضَ  تستِ / آسیاب ترٌس  هی ذٌسم / آسیاب پاضَ  پا هی ضن / 

                                                                    ... هی  ضن ٍ

                                             تاسی قزارزازى خاتِ خا کززى لیَاى تا ًی

تِ اٍلیي ًفز ّزگزٍُ یک لیَاى تسّیس . تچِ ّا را زٍ گزٍُ کٌیس ٍتِ ّز زاًص آهَس یک ًی تسّیس 

لیَاى ّا تسٍى کوک زست ٍتا کوک ًی ّا تایس تِ . تا لیَاى را تزعکس رٍی ًی قزار زّس 

 . گزٍّی کِ لیَاى را سزیع تز تِ آذزیي ًفز تزساًس تزًسُ است . ًفزتعسی اًتقال یاتس 

                                                                  تاسی هي ًفزتعسی ام

آى ّا را تِ غَرت  .هزتی تعسازی اس زاًص آهَساى را تِ هحَعِ ی تاس کالس زعَت هی کٌس

تزای آى ّا تَضیح هی زّس ؛ اگزاسّز کسام اس ضوا سَالی کززم یا کاری . زایزُ ای قزار هیسّس

ّزکس اضتثاُ کٌس تایس سزخای .ذَاستن ًفزسوت راستی ضوا تایس خَاب زّس یا کاررا اًدام زّس

 :سَال ّا . ذَز تٌطیٌس

 اسن ضوا چیست ؟

 چٌسسال زاری؟

 .زست راستت را رٍی سزت قزار تسُ 

 تٌطیي 

 پاضَ

 تچزخ

 تپز 

 .را زٍتارتکزارکي..... خولِ ی 

  

 



 

 
  لیَاى یک تار هػزف ٍیک تَج کَچک 5تعسازتاسی پیسا کززى تَج سیز لیَاى  

ّوشهاى تا ًگاُ کززى تچِ ّا . تَج را سیز یکی اس لیَاى ّا قزار زّیس تچِ ّا تایس ذَب ًگاُ کٌٌس 

 لیَاى ّا را سزیع خاتِ خا کٌیس پس اس چٌس ثاًیِ تچِ ّا تایس تگَیٌس تَج سیز کسام لیَاى است ؟

 . کسی کِ خَاب زرست را گفتِ هی تَاًس ًفز تعسی تاضس کِ تَج را خاتِ خا هی کٌس

 پاًتَهین ضغل ّای هرتلف 

 
 بازی 

هزتی تِ تعساز ًَ آهَساًی کِ . یک ًفز زر هزکش زایزُ هی ایستس.کَزکاى تِ غَرت زایزُ هی ایستٌس* 

زر هحیظ زایزُ هی ایستٌس کارت تػَیز حیَاًات را اس قثل آهازُ هی کٌس ٍ تیي آًْا تقسین هی کٌس 

 (ّز کَزک یک کارت)

کَزکی کِ زر هزکش زایزُ ایستازُ ٍ غسا تا .  کارت تکزاری تاضس3 اس ّز حیَاى 

 ًفزی کِ 3. حزکات آى حیَاى را تقلیس هی کٌس ٍ هحل سًسگی آى را هی گَیس

زر ایي تیي زاًص .کارت آى حیَاى ار زست زارًس تایس خاّای ذَز را عَؼ کٌٌس

اگز تَاًست . آهَسی کِ ٍسظ زایزُ است تایس سعی کٌس،خای یکی اس آًْا را تگیزز

 .زاًص آهَسی کِ خا ًسارز ٍسظ زایزُ قزار هی گیزز

 

 اسن ّز گزٍُ را ذَزضاى،تِ ًام یک رًگ،ًاهگذاری .تچِ ّا را گزٍُ تٌسی کٌیس

 .کٌٌس



 

حاال گزٍُ .زر ٍسظ کالس هیشی قزار زّیس ٍ هْزُ ّای رًگ ّای هرتلف را رٍی آى تزیشیس

اس ّز گزٍُ یک ًفز سز هیش ٍسظ تَز ٍ هْزُ ّای .ّا زر فاغلِ ی سهاًی کِ تِ اى ّا هی زّیس

اعضای گزٍُ تایس تا هْزُ . هزتَط تِ رًگ گزٍُ را اس رٍی هیش خسا کٌٌس ٍ تِ گزٍُ تحَیل زٌّس

 .تایی زرست کٌٌس3ّای آٍرزُ ضسُ زستِ ّای 

                   

  (هعزفی ضکل ّای ٌّسسی زایزُ،هزتع، هثلث،هستغیل )تقَیت حس تیٌایی 

    تاسی ضثیِ، تاسی رٍس قثل تا هْزُ ّای رًگی

تِ خای هْزُ ّای رًگی، رٍی هیش ضکل ّای .   ایي تار، ًام گزٍُ ّا ، ًام ضکل ّای ٌّسسی تاضس

 .ٌّسسی تزیشیس

  (رٍی یک ذظ هستقین راُ تزًٍس)تاسی ّای حفظ تعازل 

 .رٍی سزضاى کتاب تاضس ٍ تا زستاى تاس رٍی ذظ هستقین حزکت کٌٌس

 
 یکی اس تچِ ّا .سپس چطن اٍ را تثٌسیس.اتتسا ّز ًفز زست زٍستاًص را ذَب لوس کٌس

 زست زٍستص را تگیزز،اٍ تایس حسس تشًس زست چِ کسی را گزفتِ است
 

 

 ریاضی

  (    زقیقِ 15)ٍ چَب ذظ آى ّا                                   (1-7)تاسی ضٌاذت اعساز  

 رسن چَب ذظ تزای ّزعسزی کِ ضوا تیاى هی کٌیس رٍی ترتِ ٍایت تززی 

 ًطاى زازى عسز تیاى ضسُ تاتعسازاًگطتاى 

  (   زقیقِ 20)  کتاب                                                          34حل ظ 

                                                       (    زقیقِ 10)اًدام کپی تطریع اعساز 

 

   زنگ تفریح: 

 ( 12 تا 11 : 45)



 

  ٌِهزٍر آزی 
 ههارت های زندگی 

                                                  (   زقیقِ 5)تشکر کردن و گفنت ةضم هللا  و تکرارشعر ذکر روز

  ةضنت ةندکفش 

  فایل صىتی شعرکتاب ومترین آن 

  مرور شعر درخت 
 

یک درخت اینجا        یک درخت آنجا       هردوتاصتسند                    هردوتازیتا  
این یکی نسدیک          آن یکی دوراصت    این یکی صیث اصت      آن هم انگىراصت 
   وای دوتا گنجشک          آمدند این جا        صیث وانگىررا                 نىک زدند آن ها  

 
 

  تا کردن مقنعه 

 مرتث کردن کیف ومیس 
 مترین منایش  گریه نکن کالغک

 :زنگ  ششن  

 فارسی

 

  ( 12 : 45 تا 12: 0) 

 

 

 

 

 

 ههارت های زندگی 

 

 

 

 

 

 


