
 99 – 99سال تحصیلی دبستان مهدا                                                   (1اول )نرگسی تقویم آموزشی پایه
 زنگ          

 ایام هفته
1 2 3 4 5 6 تکلیف 

 شنبه

62/11/89 

  علوم قرآن ریاضی ریاضی فارسی فارسی برنامه

 12و تمرین تم  تکرار دفتر صورتی امالی پای تابلو درس
ی     هفته

 بهمن چهارم
 تحقیق

 علوم 

 یکشنبه

62/11/ 

  زبان زبان فارسی فارسی آداب آداب برنامه

 تدریس )چـ چ( - درس
 بنویسیم

 86 – 89ص 
 طبق طرح درس داده شده

 دوشنبه

69/11/ 

  کارگاه هنر علوم ریاضی فارسی فارسی برنامه

 روان خوانی امالی پای تابلو درس
تکرار و تمرین 

 12تم 
 بازی کارگاهی - مبحث ابزار

 سه شنبه

68/11/ 

  فارسی فارسی ورزش ورزش ریاضی زبان برنامه

 درس
طبق طرح درس 

 داده شده

تکرا وتمرین تم 

12 
 تدریس )ژ( حضور در ورزشگاه

 بنویسیم

 89 – 82ص 

 چهارشنبه

93/11/ 

  - علوم ریاضی ریاضی فارسی فارسی برنامه

 تحقیق علوم 12تکرار و تمرین تم  روان خوانی دفتر دقّت  درس



 99 - 99سال تحصیلی دبستان مهدا                                                   (2اول )نرگسی تقویم آموزشی پایه
 زنگ          

 ایام هفته
1 2 3 4 5 6 تکلیف 

 شنبه

62/11/89 

  قرآن علوم کارگاه ریاضی فارسی فارسی برنامه

 دفتر صورتی امالی پای تابلو درس
تکرار و تمرین 

 بازی کارگاهی 12تم 
 تحقیق

 علوم 

ی     هفته

 چهارم بهمن

 یکشنبه

62/11/ 

  علوم ریاضی ریاضی فارسی زبان فارسی برنامه

 تدریس )چـ چ ( درس
طبق طرح درس 

 داده شده

 بنویسیم

 86 – 89ص 

تکرار و تمرین 

 12تم 

تکرار و تمرین 

 12تم 
 تحقیق علوم

 دوشنبه

69/11/ 

  آداب آداب ریاضی ریاضی فارسی فارسی برنامه

 روان خوانی امالی پای تابلو درس
تکرار و تمرین 

 12تم 

تکرار و تمرین 

 12تم 
- 

 سه شنبه

68/11/ 

  فارسی زبان ورزش ورزش زبان فارسی برنامه

 تدریس)ژ( درس
طبق طرح درس 

 داده شده
 حضور در ورزشگاه

طبق طرح درس 

 داده شده

 بنیوسیم

 89 - 82 ص

 چهارشنبه

93/11/ 

   فارسی ریاضی علوم هنر فارسی برنامه

 تحقیق علوم  دفتر دقّت درس
تکرار و تمرین 

 12تم 
 روان خوانی

 



 99 - 99سال تحصیلی دبستان مهدا                                                   (3اول )نرگسی تقویم آموزشی پایه
 زنگ          

 ایام هفته
1 2 3 4 5 6 تکلیف 

 شنبه

62/11/89 

  علوم ریاضی ریاضی کارگاه فارسی فارسی برنامه

 12تکرار و تمرین تم  بازی کارگاهی دفتر صورتی امالی پای تابلو درس
 تحقیق

 علوم 

 یکشنبه

62/11/ 

  آداب آداب زبان زبان فارسی فارسی برنامه

 تدریس )چـ چ ( درس
 بنویسیم

 86 – 89ص 

 - طبق طرح درس داده شده

 دوشنبه

69/11/ 

  علوم قرآن ریاضی ریاضی فارسی فارسی برنامه

 12تکرار و تمرین تم  روان  خوانی امالی پای تابلو درس
 چهارمهفته 

 بهمن
 ابزار

 سه شنبه

68/11/ 

  زبان ریاضی ورزش ورزش فارسی فارسی برنامه

 حضور در ورزشگاه تدریس هـ درس
تکرار و تمرین 

 12تم 

طبق طرح درس 

 داده شده

 چهارشنبه

93/11/ 

   علوم ریاضی فارسی فارسی هنر برنامه

 دقّت روان خوانی  درس
تمرین  تکرار و

 12تم 

 تحقیق

 علوم 
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