
 

 

 

 سالم به دوستای گلِ چهارم ابتدایی،

خوایم خدایی نکرده شما رو عید اذیت امیدواریم حالتون خوب باشه وکلی از هیاهوی قبل عید لذت برده باشین. اصال فکر نکنی یک وقت می

کنه. کافیه سخت جمع و جور    میکنیم! دوران تعطیالت عید خیلی طوالنیه و اگه حتی نیم نگاهی نداشته باشین مغزتون بعد از عید خودشو 

روز درس  5ی ما کمی هم درساتونو دوره کنین. ینی کلِ کلش کافیه  که که بعد از اینکه یه هفته کلی بازی و استراحت کردین، با برنامه

 اشین.بخونین اونم تازه یکی دو ساعت! حواستونو جمع کنین که زیاد خودتونو خسته نکنین و به فکرِ بعد از عیدتونم ب

 خالصه که کلی خوش بگذرونین و امسال کلی بخندین و شاد باشین!

 ها جونشما مبارک بچه عیدتفلد 

 

 عمونوروزه سالی یک روزه

 هرکی بخنده شاد و پیروزه                                                

 اومده از راه دور با لب خندون

 دستش هدستش نقل و نبات ی هی                                               

 اومده مژده بده فصل بهاره  

 ها شادی میارهبرای ما بچه                                               

 

 کتابهای تو صیه شده :

 آقای بیژن خدادی  -سوال ریاضی  1100

 آقایان برجی اصفهانی و عزیززاده و خانم برجی اصفهانی –ی دانش آموزان تیزهوش ) از مجموعه رشادت( آموزش و آزمون ریاضیات برا

 آقایان  نیک چهره ، رنجبر ، فتحی پور –مسابقات علوم  تیزهوشان ) از مجموعه مرشد( 

 الخانم ها  بابانیا ، علی اکبری ، کالگردرونک –مسابقات فارسی تیزهوشان ) از مجموعه مرشد( 

 



 

 

 

 

 

 محتوای درس نام درس روز و تاریخ

 5/1/96شنبه

 ریاضی

، " اندازه گیری طول  –اندازه گیری زمان  -اندازه گیری زاویه   -زاویه   "ریاضی 

 11، مطالعات اجتماعی درس  9، فارسی درس  7علوم درس 

 علوم

 فارسی

 مطالعات اجتماعی

 6/1/96یک شنبه

 ریاضی

، مطالعات  10، فارسی درس  8، علوم درس " عدد اعشاری  –عدد مخلوط  " ریاضی 

 10تا 8، قرآن  14تا  11، هدیه درس  13و12اجتماعی درس 

 علوم

 فارسی

 مطالعات اجتماعی

 قرآن -هدیه 

 7/1/96دوشنبه

 ریاضی

،  9، علوم درس " ارزش مکانی عددهای اعشاری –جمع و تفریق اعشاری  "ریاضی 

 15و  14مطالعات اجتماعی  ،  11فارسی درس

 علوم

 فارسی

 مطالعات اجتماعی

 8/1/96سه شنبه 

 ریاضی

مطالعات اجتماعی   ،  10، علوم درس  "چهار ضلعی ها  –موازی   -عمود  "ریاضی 

 12، فارسی درس  17و  16درس 

 علوم

 فارسی

 مطالعات اجتماعی

 ریاضی 9/1/96چهارشنبه

، علوم مرور تمام " محیط و مساحت  –مساحت متوازی االضالع و مثلث  "ریاضی 

 15، هدیه درس  19و  18، مطالعات اجتماعی درس  14و  13دروس ، فارسی درس 

 13و 12و 11، قرآن درس 18و 

 


