
 

 

 

 پایه ششم )عادی(

به حال روزگار...  رسد اینک بهار خوشنرم نرمک می  

به  های فراغت زیادی که در اختیار داریم شویم. تعطیالت عید فرصت مناسبی است تا با استفاده از زماندیگر چیزی به پایان سال باقی نمانده و کم کم به ایام نوروز نزدیک می

 ریزیتوانید با یک برنامهباشد. در نتیجه شما میخواندن میآموزان درسترین کار دانشآموزی ضروریخود بپردازیم. در دوران تحصیل و دانشهای عقب مانده جبران کار

به تقویت نقاط ضعف هایی که ضعف دارید ها و درسخواندن نیز توجه کنید و در بخشعالوه بر استفاده از تعطیالت نوروزی و داشتن تفریح مناسب به درس صحیح، 

 خود بپردازید.

            . ریزی انجام دهند و یا اینکه باید چه دروسی را اولویت درس خواندن خود قرار دهندهای فراغت خود برنامهتوانند برای زمانآموزان این مشکل را دارند که نمیبیشتر دانش

های خود را مرور کنید ولی این به این معنی نیست که حتما باید از بتوانید در ایام نوروز کمی تا حدودی درسایم که به کمک آن ای را تنظیم کردهما برای شما برنامه 

ها اشراف کامل دارید را با یک درس دیگر جایگزین کنید.توانید برخی دروس را که بر آناین برنامه استفاده کنید بلکه می  

.عیدتان مبارک .                               ا آرزومندیمدر آخر هم برایتان سالی پر از اتفاقات خوب ر  

 

 

 

 

 

 

نوروز بخوانیم درس هایی که خوب است در ایام ایام هفته  

1/1/1396  شنبهچهار درس  تعطیل ^_^هیچ     به دید و بازدید روز اول عید بپردازید 

2/1/1396   شنبهپنج 6ریاضی فصل   18و  17مطالعات اجتماعی درس    

3/1/1396   جمعه  
12فارسی درس  ) از ابتدا تا انرژی در چه 9علوم درس  

 موادی ذخیره می شود(

4/1/1396شنبه  16و  15مطالعات اجتماعی درس     5ریاضی فصل   

5/1/1396   شنبهیک 11فارسی درس   8علوم درس    

6/1/1396    دوشنبه 14و  13مطالعات اجتماعی درس   4ریاضی فصل    

7/1/1396 شنبهسه  10و  9فارسی درس   7علوم درس    

8/1/1396شنبه چهار 3ریاضی فصل   12و 11مطالعات اجتماعی درس    

9/1/1396   شنبهپنج 8و  7فارسی درس   6علوم درس    

10/1/1396   جمعه 2ریاضی فصل   10و  9مطالعات اجتماعی درس    

6و  5فارسی درس   11/1/1396    شنبه 5علوم درس    

12/1/1396  شنبهیک 1ریاضی فصل   8و  7مطالعات اجتماعی درس    

13/1/1396 دوشنبه   
طبیعت گردی بدون آسیب زدن  ^_^روز طبیعت  

 به محیط زیست

آماده شدن برای روز اول مدرسه در 

^_^سال جدید   

14/1/1396شنبه سه   پر از انرژی باشید همیشه اولین روز مدرسه بعد از تعطیالت 


