
ابتداییپایه اول دروس جدول زمان بندی 

نوبت دومنوبت اول
اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر 

72-6880-6071-5067-4259-3249-2241-1431-21قرآن

96-86115-7595-6485-5074-3863-2749-137-26فارسی

155-144175-123154-97143-73122-4796-2372-146-22ریاضی

96-88103-7395-6387-5072-3462-1849-133-17علوم تجربی

94-95سال تحصیلی

:توضیحات
این بودجه بندی پیشنهادی می باشد. 1.
زمان بندی درس قرآن براساس کتاب آموزش قرآن تهیه گردیده است. 2.
زمان بندی درس فارسی براساس کتاب فارسی بخوانیم و مهارت های نوشتاری تهیه گردیده است. 3.
کتاب . .فارسی نوشتاری همگام با فارسی خوانداری حل شود 4
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دوم ابتداییپایه دروس جدول زمان بندی 
نوبت دومنوبت اول

اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر 
91-81105-6989-5380-4068-2652-1639-225-15قرآن

88-8495-7687-6483-5075-3863-2449-1237-23هدیه آسمانی

102-86114-72100-6485-5071-3262-1048-230-9فارسی

91-82103-7190-6481-5470-3863-2253-1237-21علوم تجربی

131-121145-90130-82120-6289-4281-1961-141-18ریاضی

94-95سال تحصیلی

:توضیحات
این بودجه بندی پیشنهادی می باشد. 1.
زمان بندی تمامی دروس پایه دوم ابتدایی  براساس آخرین چاپ کتاب تهیه گردیده است. 2.
درس هدیه های آسمان با توجه به مناسبت ها می توان به صورت پیمانه ای تدریس کرد. 3.
کتاب . .فارسی نوشتاری همگام با فارسی خوانداری حل شود 4
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سوم ابتداییپایه دروس جدول زمان بندی 
نوبت دومنوبت اول

اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر 
112-104124-91111-76103-6790-4375-1666-242-15قرآن

102-90110-78101-6689-5077-3465-1849-233-17هدیه آسمان
114-106128-86113-71105-5685-4170-2555-1040-24فارسی

98-87112-7497-6386-5173-3562-2250-934-21علوم تجربی
133-115150-97132-79114-6196-4378-2560-742-24ریاضی

68-6376-5167-4362-3250-2342-1431-222-13مطالعات اجتماعی

94-95سال تحصیلی

:توضیحات
این . .بودجه بندی پیشنهادی می باشد1
زمان بندی تمامی دروس پایه سوم ابتدایی  براساس آخرین چاپ کتاب تهیه گردیده است. 2.
کتاب . .فارسی نوشتاری همگام با فارسی خوانداری حل شود 3
کاربرگ . .های مطالعات اجتماعی همراه با درس ها حل شود 4
درس هدیه های آسمان با توجه به مناسبت ها می توان به صورت پیمانه ای تدریس کرد. 5.
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چهارم ابتداییپایه دروس جدول زمان بندی 

نوبت دومنوبت اول
اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر 

95-8310-7094-5482-4169-2853-1540-127-14قرآن
108-103118-88107-72102-6087-4271-2259-1041-21هدیه آسمان

123-108140-88122-79107-7387-5378-2972-852-28فارسی
99-91106-7598-5990-5174-3358-1550-132-14علوم تجربی

130-119154-97129-75118-6696-4574-2365-144-22ریاضی
89-8099-6588-5179-4164-2850-1340-127-12مطالعات اجتماعی

94-95سال تحصیلی

:توضیحات
این بودجه بندی پیشنهادی می باشد. 1.
زمان بندی تمامی دروس پایه . .براساس آخرین چاپ کتاب تهیه گردیده استچهارم ابتدایی  2
درس هدیه های آسمان با توجه به مناسبت ها می توان به صورت پیمانه ای تدریس کرد. 3.
کتاب . .فارسی نوشتاری همگام با فارسی خوانداری حل شود 4
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پنجم ابتداییپایه دروس جدول زمان بندی 
نوبت دومنوبت اول

اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر 
96-85104-6795-5284-4566-2951-1544-128-14قرآن

109-99120-82108-6598-4981-3264-1748-132-16هدیه آسمان
133-121152-101132-81120-61100-4180-2160-140-20فارسی

117-108126-91116-73107-5590-3772-1954-136-18مطاالعات اجتماعی
91-79104-6690-5378-4065-2752-2639-114-13علوم تجربی

134-115152-97133-79114-6096-4178-2259-140-21ریاضی

94-95سال تحصیلی

:توضیحات
این بودجه بندی پیشنهادی می باشد. 1.
زمان بندی تمامی دروس پایه . .براساس آخرین چاپ کتاب تهیه گردیده استپنجم ابتدایی  2
درس هدیه های آسمان با توجه به مناسبت ها می توان به صورت پیمانه ای تدریس کرد. 3.
کتاب . .فارسی نوشتاری همگام با فارسی خوانداری حل شود 4
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ششم ابتداییپایه دروس جدول زمان بندی 
نوبت دومنوبت اول

اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر 
88-8396-7087-5682-4359-2955-1742-128-16قرآن

64-5871-5463-4457-3653-2643-1835-1025-17هدیه آسمانی
96-90105-7995-6689-5678-4365-2655-142-25فارسی

24-2122-1920-1617-1314-1011-78-45-1تفکر و پژوهش
59-5363-4758-4252-3346-2341-1232-222-11کارو فناوری

115-107124-92114-73106-5791-4172-2256-940-21تعلیمات اجتماعی
88-8095-7087-6279-4969-3661-2048-835-19علوم تجربی

131-121142-106130-89120-63105-4188-2162-140-20ریاضی

94-95سال تحصیلی

:توضیحات
این بودجه بندی پیشنهادی می باشد. 1.
درس هدیه های آسمان با توجه به مناسبت ها می توان به صورت پیمانه ای تدریس کرد. 2.
کتاب فارسی نوشتاری همگام با فارسی خوانداری حل شود . 3.
در . .درس کار و فناوری در طول سال تحصیلی دو پودمان کار و یک پروژه ی ساخت به انتخاب معلم و دانش آموزان اجرا گردد4
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