
 

 

 پایه پنجم

 های شاداب و خندان  سالم و صدتا سالم به شما بچه

برای دروسی  های درسی خود دارید. این زمان بخصوص رور، جبران عقب افتادگی و رفع اشکالمدر این تعطیالت فرصت بسیار مناسبی برای 

تواند فهم  های زنجیر به هم پیوسته است، وجود اشکال دریک مبحث ریاضی، می جا که درس ریاضی مثل دانه مانند ریاضی مناسب است. از آن

 ای خواهد داشت. لب جدید را با دشواری همراه کند. پس رفع چنین مشکالتی اهمیت فوق العادهامط

بندی  ریزی براساس بودجه درس از ابتدای کتاب درسی در نظر گرفته شده است و در بقیه دروس برنامه ، مرور مباحث ایندر برنامه مطالعاتی

 باشد. سال دوم تحصیلی می آزمون و نیم

 دوستان خوبم قبل از به کارگیری برنامه پیشنهادی در ایام نوروز به نکات زیر توجه کنید:

فروردین برای استراحت و دید و بازدید در نظر  13و  12 و 11 و نیز چهارمروز است. روزهای اول تا  5مدت اجرای برنامه نوروزی  -1

 روز را به اختیار خود تغییر دهید. 5گرفته شده و در برنامه قرار ندارد. با این حال شما می توانید تاریخ این 

 ترین زمان به مطالعه بپردازید.شته شده تا در مناسبهای مطالعه به عهده خود شما گذاساعت -2

 گذارید مهم نیست، بلکه مهم یادگیری، رفع اشکاالت و فهمیدن مطلب است.مقدار زمانی که وقت می -3

ها زمان بیشتری در برنامه خود در نظر ها شده اید. برای این بخشهای قبلی متوجه اشکاالت خود در بعضی مبحثاز نتیجه آزمون -4

 یرید.بگ

 آزمون و کمک آموزشی در کنار مطالعه کتاب درسی خود استفاده کنید.های درستوانید از کتاببرای یادگیری بیشتر می -5

تر یاد حل کنید تا مطالب را عمیق نیزجهت یادگیری بهتر ریاضی و علوم عالوه بر مطالعه تشریحی، چند نمونه  تمرین و تست  -6

                                                                                                                                                                    مبارک  عیدتان                             بگیرید.

 رو دارید آغاز روزهایی باشد که آرزو دارید آرزو دارم نوروزی که پیش

 های توصیه شده: کتاب

 مجموعه مرشدابتدایی از پنجم علوممسابقات / پنجم ابتدایی از مجموعه مرشد فارسیمسابقات مسابقات ریاضی پنجم ابتدایی از مجموعه مرشد/ 

                               

 

 



 

 

 

 5/1/96شنبه  

 )کسر( 2فصل  –)عدد نویسی و الگوها(  1فصل  ریاضی

 7درس  علوم

 9 ، 8های  درس فارسی

 12،13،14،15های  درس اجتماعیمطالعات 

 6/1/96یکشنبه 

 (ها )تقارن، چندضلعی4فصل  -)نسبت، تناسب و درصد(3 فصل ریاضی

 8درس  علوم

 10،11های  درس فارسی

 9،10،11،12های  درس های آسمان هدیه

 7/1/96دوشنبه 

 )عددهای اعشاری( 5فصل  ریاضی

 9درس  علوم

 12،13درس  فارسی

 5آزمون  مرور درس – 7،8،9،10های  درس آموزش قرآن

 8/1/96سه شنبه 

 گیری( )اندازه 6فصل  ریاضی

 10درس  علوم

 14درس  فارسی

 5آزمون  مرور درس – 16،17،18های  درس اجتماعیمطالعات 

 9/1/96چهارشنبه

 5آزمون  درس مرور - 6 تا 4های  مرور فصل ریاضی

 5آزمون  مرور درس - 10تا  7های  مرور درس علوم

 5 آزمون مرور درس - 14تا  8های  مرور درس فارسی

 5آزمون  مرور درس - 13،14،15های  درس های آسمان هدیه


