
                                                                             
 چهارمپایه   سومپایه  هفته

 قوانین کالس درس و مدرسه قوانین کالس درس و مدرسه سوم مهر

 یک خاطره شیرین از تابستان گذشته چهارم مهر
یک خاطره شیرین از تابستان 

 گذشته

 اول آبان
یکی از شخصیت های واقعه کربال 

 را به دلخواه توضیح دهید

یکی از شخصیت های واقعه 

 دلخواه توضیح دهید کربال را به

 فواید خوردن صبحانه فواید خوردن صبحانه دوم آبان

 موضوع آزاد موضوع آزاد سوم آبان

 ناصرالدین شاه قاجار امیرکبیر چهارم آبان

 زندگی نامه امام حسن عسگری اول آذر
زندگی نامه حضرت معصومه 

 )س(

 دوم آذر
با توجه به درس علوم با کمک دبیر 

 کاردستی ارائه دهیدمربوطه یک 

با توجه به درس علوم با کمک 

دبیر مربوطه یک کاردستی ارائه 

 دهید

 زندگی نامه موالنا زندگی نامه حافظ سوم آذر 

 چهارم آذر
ورزش موردعالقه ی خود را معرفی 

 و شرح دهید

ورزش موردعالقه ی خود را 

 معرفی و شرح دهید

 تاریخچه شب یلدا تاریخچه شب یلدا اول دی

 دوم دی

با کمک دبیر کامپیوتر یک تحقیق 

به صورت پاورپوینت یا ورد ارائه 

 دهید

با کمک دبیر کامپیوتر یک 

تحقیق به صورت پاورپوینت یا 

 ورد ارائه دهید

 سوم دی
بهترین کتابی که خوانده اید را به 

 طور خالصه شرح دهید

بهترین کتابی که خوانده اید را 

 به طور خالصه شرح دهید

 چهارم دی
ساز و موسیقی مورد عالقه خود را 

 شرح دهید

ساز و موسیقی مورد عالقه خود 

 را شرح دهید

 اول بهمن
با توجه به درس قرآن با کمک دبیر 

 مربوطه یک تحقیق ارائه دهید
با توجه به درس قرآن با کمک دبیر 

 مربوطه یک تحقیق ارائه دهید



                                                                             

 دوم بهمن
 بهمن 22تحقیق ایام دهه فجر و 

 ) روزنامه دیواری به دلخواه (

 بهمن 22تحقیق ایام دهه فجر و 

 ) روزنامه دیواری به دلخواه (

 موضوع آزاد موضوع آزاد سوم بهمن

 چهارم بهمن
آداب سالم دادن ، تشکرکردن و 

 غذا خوردن در فرهنگ ایرانی

آداب سالم دادن ، تشکرکردن و 

 غذا خوردن در فرهنگ ایرانی

 اول اسفند
توجه به درس فارسی با کمک با 

 دبیر مربوطه یک تحقیق ارائه دهید

با توجه به درس فارسی با کمک 

دبیر مربوطه یک تحقیق ارائه 

 دهید

 دوم اسفند
انشاء ) در آینده دوست دارید چه 

 کاره شوید ؟ (

انشاء ) در آینده دوست دارید 

 چه کاره شوید ؟ (

 تخت سلیمان ارگ بم سوم اسفند

 ــــــــ ــــــــ اسفندچهارم 

 تحویل تکلیف عید اداره تحویل تکلیف عید اداره  سوم فروردین 

 چهارم فروردین

با توجه به پارک علم و خالقیت 

پیشرو و با کمک دبیر مربوطه یک 

 تحقیق یا کاردستی ارائه دهید

با توجه به پارک علم و خالقیت 

پیشرو و با کمک دبیر مربوطه 

کاردستی ارائه یک تحقیق یا 

 دهید

 اول اردیبهشت

یک انسان موفق که الگوی 

شماست را معرفی و خصوصیاتش 

 را شرح دهید

یک انسان موفق که الگوی 

شماست را معرفی و 

 خصوصیاتش را شرح دهید

 دوم اردیبهشت

با توجه به درس مطالعات اجتماعی 

و با کمک دبیر مربوطه یک تحقیق 

 ارائه دهید

مطالعات با توجه به درس 

اجتماعی و با کمک دبیر مربوطه 

 یک تحقیق ارائه دهید

 سوم اردیبهشت
نقاط قوت  و ضعف خود را بیان 

 کنید

نقاط قوت  و ضعف خود را بیان 

 کنید

 چهارم اردیبهشت
تابستان خود را چگونه طراحی می 

 کنید

تابستان خود را چگونه طراحی 

 می کنید

 


