
 

 

 )یناسنا مولع ،ینف و یضایر ،یبرجت مولع كرتشم( يرظن كرتشم سورد

 1400 روکنک رد تایفذح هیاپ باتک سرد
 .اهیناوخرعش و اهیناوخناور ،اهتمکح جنگ مهدزاود 3یسراف تایبدا

 what you learned ياهشخب مهدزاود و مهدزای ،مهد 1،2،3یسیلگنا یسیلگنا نابز

 مهد 1يایفارغج ایفارغج
 و تاحیضوت" ،"هعلاطم يارب" ،"میشیدنیب" ،"مینادب رتشیب" بلاطم
 و اهلودج رد جردنم ماقرا و رامآ" ، " اه لدم و اه هشقن ،"اهسیونریز
 "باتک تسویپ ياههمانهژاو" و "اهرادومن

 

ü یهجوت لباق هتکن دنهدیم لیکشت ار باتک مجح دصرد 30 ات 20 دودح هک مهدزاود یسراف زا اهشخب نیا فذح 
 تروص هب تسا نکمم و تسا هدشن هدمآ باتک نایاپ رد هک اهتمسق نیا تاغل فذح رب ینبم یتبحص .تسا
 تبارق تالاوس هب ییوگخساپ رد دناوتب دیاش اهشخب نیا یلامجا هعلاطم .دوش حرطم لاوس تاغل نآ زا میقتسمریغ
 .دنک کمک الما و تاغل و ییانعم

 :یناسنا مولع هتشر یصصخت سورد

 1400 روکنک رد تایفذح هیاپ باتک سرد

 یگدنز و نید
 مهدزای 2یگدنز و نید

 .ددرگن حرط لاوس 47 هحفص رد نآ همادا طخ تفه و "نیمز تکرح"ثحبم زا -
 لاوس تسا هدش هفاضا باتک هب 98 لاس رد هک ریز ترابع زا 6 طخ 62 هحفص -
 :دوشن یحارط
 دنوادخ رماوا ماجنا رد هک دنرادروخرب یقیمع شنیب نانچ زا نانآ نینچ مه ...
 .دنوش یمن هابتشا و اطخ راتفرگ

 مهدزیس ،)دیدج ندمت هب یهاگن( مهدزاود سرد ،)ییافوکش رصع( مهدزای سرد مهدزاود 3یگدنز و نید
 )ام گرزب تیلوئسم(

 

ü 1.نداد و نازومآشناد طسوت سالک يادتبا رد تئارق يارب ًافرص یگدنز و نید باتک هس ره رد سرد ره يادتبا تایآ 
 ۀمجرت و اوتحم ، موهفم هجو چیه هب ، تسا هدش هدناجنگ )ینایاپ یبایشزرا هرمن 21 زا هرمن 4( نانآ هب تئارق هرمن
 .تسین رظن دم تایآ
ü 2 .هراتس( * تمالع ياراد ياهتیلاعف( 
ü 3 .ملیف« ،»باتک یفرعم« »یلیمکت شناد« ،»داهنشیپ« ،»امش تالاؤس خساپ« ،»مینادب رتشیب« ياهشخب ياوتحم«، 

 اهتشادرب و »اهیقرواپ «
 

 

 یبرع
 58 و 57 تاحفص "هعلاطملل" شخب مهدزای 2نآرق نابز یبرع

 18 هحفص مینادب تسا بوخ شخب مهدزاود 3نآرق نابز یبرع
 امسلارون /همکحلازنک /)دعاوق(نابز راتخاس

 

ü دوشیمن حرطم یلاوس نآ زا و هدوب فذح یبرع باتک هس ره رد یملعلا ثحبلا شخب. 

 

 نتم لیلحت ياههاگراک و اهیبایزرادوخ مهدزاود 3نونف و مولع نونف و مولع
 

 مهدزای 2هفسلف هفسلف
 12 و 9 و 4 ياهسرد
 82 و 78،79 تاحفص 10 سرد
 91 ،90 ،89 ،88 ،87 تاحفص 11 سرد

 



 

 

ü دنتسه فذح زین اهشخب نیا نینچمه: 
ü دناهدش صخشم * تمالع اب هک نتم نورد ياه تیلاعف. 
ü تسا هدمآ باتک هیشاح رد هک یبلاطم. 
ü اه یقرواپ 
ü هعلاطم هب طوبرم بلاطم 

 

 مهد یناسنا مولع و قطنم قطنم

 راد هراتس یبآ ياهدنب اریپ
 اه تیاکح -
 اه یقرواپ -
 )میناوخیم شخب نیا رد هچنآ( تاحفص -
 "اه شخب نیوانع" تاحفص -
 تاحالطصا گنهرف -

 

 2 سرد مهدزاود 3یسانش هعماج یسانش هعماج
 

ü اهنآ زا یلاوس و دنتسه فذح یسانش هعماج باتک هس ره "مینادب و مینیبب " و "مینادب و میناوخب" بلاطم نینچمه 
 .دش دهاوخن حرطم روکنک رد

 

 مهدزاود و مهدزای 3و2يایفارغج ایفارغج
 و تاحیضوت" ،" هعلاطم يارب" ،"میشیدنیب" ،"مینادب رتشیب" بلاطم
 و اهلودج رد جردنم ماقرا و رامآ" ، "اهلدم و اههشقن ،"اهسیون ریز
 "باتک تسویپ ياههمانهژاو" و "اهرادومن

 

 2و 1 ياهسرد مهدزاود 3 خیرات خیرات
 

ü دش دهاوخن حرطم روکنک رد اهنآ زا یلاوس و هدش فذح ،خیرات باتک هس ره زا ریز ياهشخب نینچمه: 
ü 1 .حیضوت کی« و »مینادب رتشیب« ياهناونع لیذ بلاطم یمامت« 
ü 2 .یگنر ياهمارت ای لودج رد جردنم بلاطم یمامت 
ü 3 .اهرادومن ریاس و یخیرات ریواصت و اههشقن ،نامز طخ ياهرادومن رد جردنم بلاطم یمامت 
ü 4 .كرادم و دهاوش یسررب« ناونع لیذ ياهتیلاعف هژیو هب اهتیلاعف یمامت بلاطم و نتم« 

 

 سورد مامت ۀعلاطم يارب شخب -1 مهدزای یسانشناور یسانشناور
 باتک تاحفص مامت یسیلگنا ياهسیوناپ -2

 

 باتک ياهیندناوخ شخب بلاطم مامت مهدزاود ،مهدزای ،مهد 3و2و1 رامآ و یضایر رامآ و یضایر

 

 تفگ ،"دینک ثحب" ،" دینک قیقحت" ياه تیلاعف ، " هعلاطم يارب " ياهتمسق مهد داصتقا داصتقا
 ."دینک هئارا و هیهت یشرازگ" ،"دینک هسیاقم " ،"دینک یسررب ،"دینک وگ و

 

 یبرجت هتشر یصاصتخا سورد



 

 

 1400 روکنک رد تایفذح هیاپ باتک سرد

 مهدزاود 3یسانش تسیز یسانش تسیز

 :1 لصف
 ناونع رس ات اند یلوکلوم راتخاس فشک يارب شالت ناونع زا :1راتفگ
 »اند یلوکلوم لدم«
 ناونع رس ات نیئتورپ رد يراتخاس فلتخم حوطس ناونع زا :3راتفگ
 شقن«
 .لصف نایاپ ات اهمیزنآ یصاصتخا درکلمع ناونع زا ،»اهنیئتورپ
 :2 لصف
 1راتفگ نایاپ ات کیپ يانر تارییغت ناونعزا :1راتفگ
 .2راتفگ نایاپ ات اهنآ تشونرس و يزاس نیئتورپ لحم ناونع زا :2راتفگ
 .لصف نایاپ ات کیتنژ ياهيرامیب راهم ناونع زا :2راتفگ :3 لصف
 »ییازهنوگ« ناونعرس ات راتفگ يادتبا زا: 3راتفگ :4 لصف
 :5 لصف
 .راتفگ رخآ ات يداصتقا يدیلوت : ياهتخای سفنت میظنت ناونعزا :2راتفگ
 .لصف نایاپ ات اههدنسکاداپ : ندب تمالس ناونعزا :3راتفگ
 :6 لصف
 .2راتفگ رخآ ات زتنسوتف رب طیحم رثا ناونع زا: 2راتفگ
 .لصف نایاپ ات رگید ةدننکزتنسوتف نارادناج ناونع زا: 3راتفگ
 .2راتفگ رخآ ات تفاب یسدنهم ناونع زا :2راتفگ :7 لصف
 لصف نایاپ ات یهورگ یگدنز ناونع زا :3راتفگ :8 لصف

 

 

ü دش دهاوخن حرطم روکنک رد اهنآ زا یلاوس و دنتسه فذح یسانش تسیز باتک هس ره رد بلاطم نیا نینچمه: 
ü یسانش هژاو« و »دینادب رتشیب«ناونع اب هک یبلاطم« . 
ü یحطس ره رد و لکشره هب یتابساحم و يددع ياهشسرپ . 
ü ییایمیش داوم يراتخاس لومرف. 
ü دناهدش صخشم »لاؤس حرط ندوب زاجمریغ« اب هک یسرد باتک رد ییاهلکش زا شسرپ. 

 مهدزاود 3کیزیف کیزیف

 رد نآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 3-1 شخب :1لصف -
 .لصف ياهتنا
 ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 4-2 و 3-2 ياه شخب :2لصف -
 .لصف ياهتنا رد نآ اب طبترم
 ، 7-3 شخب رس ات 73 هحفص رد "ییاونش كاردا" ثحبم زا :3لصف -
 هارمه هب "رون یگدنشاپ و بارس" ثحابم لماش 88 هحفص ات 86 هحفص
 .لصف ياهتنا رد نآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ
 اهنآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 4-4 شخب : 4لصف -
 لصف ياهتنارد

 

 باتک ياه یندناوخ شخب بلاطم مامت مهدزاود و مهدزای 3 و 2یضایر یضایر
 

ü دش دهاوخن حرطم روکنک رد اهنآ زا یلاوس و دنتسه فذح کیزیف باتک هس ره رد بلاطم نیا نینچمه: 
ü و تاعالطا و ،اههمانهژاو ،اهتسویپ ،اهلودج ،یقیقحت ياه تیلاعف ۀجیتن ،اهدینادب تسا بوخ ،اه سیوناپ ،اهملع خیرات 

 هک لئاسم و اهشسرپ زا یخرب رد جردنم ياههداد زین و ،دنریوصت یلصا فده زا رود هک ریواصت یئزج و زیر ياههداد
 .درادن یترورض اهنآ ندرپس نهذ هب
ü تلااؤس یحارط رد هک تسا هدش نایب یبایشزرا و شزومآ رد ییاه تیدودحم ،یسرد باتک ياهتمسق زا يرایسب رد 

 هک ییاه تلاح ۀیلک ای دنتسین مه رب دومع ای اتسار مه اهورین هک ییاهتلاح یسررب دننام .دنوش یم تیاعر ًامازلا



 

 

 دنتسین مه رب دومع ای اتسار مه یکیرتکلا ياه نادیم و اهورین هک ییاهتلاح یسررب ای تسا رادرب ۀیزجت هب زاین اهنآرد
 ياهنتسب مه هب ریاس نینچمه و دوشیم هدافتسا يرتاب زا فلتخم ياههقلح رد هک ياهقلح دنچ ياهرادم لح ای
 تالاوس یحارط رد امازلا و هدوبن باتک نیا یسرد همانرب فادها ءزج يزاوم و یلاوتم نتسب مه هب زا ریغ هب اهتمواقم
 .دریگیمن رارق رظن دم

 کیزیف یضایر هتشر یصاصتخا سورد

 مهدزاود 3کیزیف کیزیف

 رد نآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 4-1 شخب :1لصف
 .لصف ياهتنا
 رد نآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 3-2 شخب :2لصف
 .لصف ياهتنا
 هارمه هب لصف رخآ ات "ییاونش كاردا" ثحبم زا 81 هحفص :3لصف
 .لصف ياهتنا رد نآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ
 ،رون یگدنشاپ و بارس ثحابم لماش 100 هحفص و 99 هحفص :4لصف
 رخآ ات "یتوص ياه هلول رد دیدشت و هداتسیا جوم" ثحبم زا 108 هحفص
 .لصف ياهتنا رد اهنآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب لصف
 رد اهنآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 4-5 شخب :5لصف
 .لصف ياهتنا
 اب طبترم ياه هلئسم و اهشسرپ هارمه هب 4-6و 3-6 ياه شخب :6لصف
 .لصف ياهتنا رد اهنآ

 

ü دش دهاوخن حرطم روکنک رد اهنآ زا یلاوس و دنتسه فذح کیزیف باتک هس ره رد بلاطم نیا نینچمه: 
ü و تاعالطا و ،اههمانهژاو ،اهتسویپ ،اهلودج ،یقیقحت ياه تیلاعف ۀجیتن ،اهدینادب تسا بوخ ،اه سیوناپ ،اهملع خیرات 

 هک لئاسم و اهشسرپ زا یخرب رد جردنم ياههداد زین و ،دنریوصت یلصا فده زا رود هک ریواصت یئزج و زیر ياههداد
 .درادن یترورض اهنآ ندرپس نهذ هب
ü تلااؤس یحارط رد هک تسا هدش نایب یبایشزرا و شزومآ رد ییاه تیدودحم ،یسرد باتک ياهتمسق زا يرایسب رد 

 هک ییاه تلاح ۀیلک ای دنتسین مه رب دومع ای اتسار مه اهورین هک ییاهتلاح یسررب دننام .دنوش یم تیاعر ًامازلا
 دنتسین مه رب دومع ای اتسار مه یکیرتکلا ياه نادیم و اهورین هک ییاهتلاح یسررب ای تسا رادرب ۀیزجت هب زاین اهنآرد
 ياهنتسب مه هب ریاس نینچمه و دوشیم هدافتسا يرتاب زا فلتخم ياههقلح رد هک ياهقلح دنچ ياهرادم لح ای
 تالاوس یحارط رد امازلا و هدوبن باتک نیا یسرد همانرب فادها ءزج يزاوم و یلاوتم نتسب مه هب زا ریغ هب اهتمواقم
 .دریگیمن رارق رظن دم

 

 مهدزاود و مهدزای و مهد 3و 2 و1 هسدنه هسدنه

 مهدزاود و مهدزای 2و 1 ناباسح ناباسح باتک ياه یندناوخ شخب بلاطم مامت
 مهدزاود هتسسگ تایضایر هتسسگ تایضایر
 مهدزای لامتحا و رامآ لامتحا و رامآ

 

ü تسا هدشن فذح صخشم تروص هب ،یبلطم ای هحفص چیه اهباتک نیا زا. 

 ینف یضایر و یبرجت مولع هتشر كرتشم سورد

 مهدزاود 3یمیش یمیش

 هحفص یگدنز اب دنویپ  11 هحفص تعنص اب دنویپ ،9 هحفص دییامزایب ار دوخ ،1 هحفص :1لصف
 .32 هحفص ياهتنا ات 31
 49 هحفص یگدنز اب دنویپ ،نورتکلا رفس اب شنکاو ماجنا يادتبا 39 هحفص ات لصف زاغآ زا :2لصف
 62 هحفص دییامزایب ار دوخ ،50 و
 هحفص ات زادگدوز اما تخس يرهاظ اب ابیز یخی ياه هزاس ،67 هحفص ات لصف زاغآ زا :3لصف

 .86 و 85 هحفص میشیدنیب مه اب ،83 هحفص یگدنز اب دنویپ ،73
 یلماع هورگ يادتبا ات ییایمیش يروانف شزرا ،كاپ ياوه لابند هب يادتبا ات لصف زاغآ زا :4لصف
 .یلآ ياهلوکلوم زتنس دیلک



 

 

 

 

 

 

ü دش دهاوخن حرطم روکنک رد اهنآ زا یلاوس و دنتسه فذح یمیش باتک هس ره رد بلاطم نیا نینچمه: 
ü دینادیم ایآ و هناداّقن رکفت ،امنرات نایم رد" ياوتحم زا شسرپ". 
ü ییایمیش ياه هلداعم ندرک ظفح. 
ü هدیچیپ یلآ ياه بیکرت ییایمیش لومرف و مان ندرک ظفح 
ü یبوانت لودج رد 36 زا رتگرزب یمتا ددع اب رصانع ینورتکلا شیارآ مسر. 

 

 ناهج و ناریا رخافم و اهدینادب رتشیب مهدزای یسانش نیمز یسانش نیمز
 

 باتک ياهیندناوخ شخب بلاطم مامت مهد 1یضایر یضایر

 

ü تسا هدشن فذح صخشم تروص هب ،یبلطم ای هحفص چیه اهباتک نیا زا. 

 

 ۀیسرافلا تابرعملا شخب مهدزای 2نآرق نابز یبرع یبرع

 65 هحفص مینادب تسا بوخ شخب مهدزاود 3نآرق نابز یبرع
 

ü دوشیمن حرطم یلاوس نآ زا و هدوب فذح یبرع باتک هس ره رد یملعلا ثحبلا شخب. 

 

 مهدزای 2یگدنز و نید یگدنز و نید

 .ددرگن حرط یلاوس 42 هحفص رد نآ همادا دخ شش و "نیمز تکرح " ثحبم زا -
 :دوشن یحارط لاوس تسا هدش هفاضا باتک هب 98 لاس رد هک ریز ترابع زا مهد طخ 54 هحفص -
 هابتشا و اطخ راتفرگ دنوادخ رماوا ماجنا رد هک دنرادروخرب یقیمع شنیب نانچ زا نانآ نینچ مه ...
 .دنوش یمن

 

ü 1.نداد و نازومآشناد طسوت سالک يادتبا رد تئارق يارب ًافرص یگدنز و نید باتک هس ره رد سرد ره يادتبا تایآ 
 ۀمجرت و اوتحم ، موهفم هجو چیه هب ، تسا هدش هدناجنگ )ینایاپ یبایشزرا هرمن 21 زا هرمن 4( نانآ هب تئارق هرمن
 .تسین رظن دم تایآ
ü 2 .هراتس( * تمالع ياراد ياهتیلاعف( 
ü 3 .ملیف« ،»باتک یفرعم« »یلیمکت شناد« ،»داهنشیپ« ،»امش تالاؤس خساپ« ،»مینادب رتشیب« ياهشخب ياوتحم«، 

 اهتشادرب و »اهیقرواپ «

 

 

 

 



 

 

 

 روکنک تایفذح مامت ھتشر ھب ھتشر یسررب
 :یمومع سورد /یبرجت هتشر

 1400 روکنک رد تایفذح هیاپ باتک سرد
 .اهیناوخرعش و اهیناوخناور ،اهتمکح جنگ مهدزاود 3یسراف تایبدا

 what you learned ياهشخب مهدزاود و مهدزای ،مهد 1،2،3یسیلگنا یسیلگنا نابز

 مهدزای 2یگدنز و نید یگدنز و نید

 حرط یلاوس 42 هحفص رد نآ همادا دخ شش و "نیمز تکرح " ثحبم زا -
 .ددرگن
 هدش هفاضا باتک هب 98 لاس رد هک ریز ترابع زا مهد طخ 54 هحفص -
 :دوشن یحارط لاوس تسا
 دنوادخ رماوا ماجنا رد هک دنرادروخرب یقیمع شنیب نانچ زا نانآ نینچ مه ...
 .دنوش یمن هابتشا و اطخ راتفرگ

 یبرع

 نابز یبرع
 2نآرق

 مهدزای
 ۀیسرافلا تابرعملا شخب

 نابز یبرع
 3نآرق

 65 هحفص مینادب تسا بوخ شخب مهدزاود

 

 :یصاصتخا سورد /یبرجت هتشر

 1400 روکنک رد تایفذح هیاپ باتک سرد

 مهدزاود 3یسانش تسیز یسانش تسیز

 :1 لصف
 »اند یلوکلوم لدم« ناونع رس ات اند یلوکلوم راتخاس فشک يارب شالت ناونع زا :1راتفگ
 زا ،»اهنیئتورپ شقن« ناونع رس ات نیئتورپ رد يراتخاس فلتخم حوطس ناونع زا :3راتفگ
 .لصف نایاپ ات اهمیزنآ یصاصتخا درکلمع ناونع
 :2 لصف
 1راتفگ نایاپ ات کیپ يانر تارییغت ناونعزا :1راتفگ
 .2راتفگ نایاپ ات اهنآ تشونرس و يزاس نیئتورپ لحم ناونع زا :2راتفگ
 .لصف نایاپ ات کیتنژ ياهيرامیب راهم ناونع زا :2راتفگ :3 لصف
 »ییازهنوگ« ناونعرس ات راتفگ يادتبا زا: 3راتفگ :4 لصف
 :5 لصف
 .راتفگ رخآ ات يداصتقا يدیلوت : ياهتخای سفنت میظنت ناونعزا :2راتفگ
 .لصف نایاپ ات اههدنسکاداپ : ندب تمالس ناونعزا :3راتفگ
 :6 لصف
 .2راتفگ رخآ ات زتنسوتف رب طیحم رثا ناونع زا: 2راتفگ
 .لصف نایاپ ات رگید ةدننکزتنسوتف نارادناج ناونع زا: 3راتفگ
 .2راتفگ رخآ ات تفاب یسدنهم ناونع زا :2راتفگ :7 لصف
 لصف نایاپ ات یهورگ یگدنز ناونع زا :3راتفگ :8 لصف

 مهدزاود 3یمیش یمیش

 یگدنز اب دنویپ  11 هحفص تعنص اب دنویپ ،9 هحفص دییامزایب ار دوخ ،1 هحفص :1لصف
 .32 هحفص ياهتنا ات 31 هحفص
 یگدنز اب دنویپ ،نورتکلا رفس اب شنکاو ماجنا يادتبا 39 هحفص ات لصف زاغآ زا :2لصف
 62 هحفص دییامزایب ار دوخ ،50 و 49 هحفص
 ات زادگدوز اما تخس يرهاظ اب ابیز یخی ياه هزاس ،67 هحفص ات لصف زاغآ زا :3لصف
 .86 و 85 هحفص میشیدنیب مه اب ،83 هحفص یگدنز اب دنویپ ،73 هحفص
 هورگ يادتبا ات ییایمیش يروانف شزرا ،كاپ ياوه لابند هب يادتبا ات لصف زاغآ زا :4لصف
 .یلآ ياهلوکلوم زتنس دیلک یلماع

 .لصف ياهتنا رد نآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 3-1 شخب :1لصف - مهدزاود 3کیزیف کیزیف



 

 

 ياهتنا رد نآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 4-2 و 3-2 ياه شخب :2لصف -
 .لصف
 هحفص ات 86 هحفص ، 7-3 شخب رس ات 73 هحفص رد "ییاونش كاردا" ثحبم زا :3لصف -

 رد نآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب "رون یگدنشاپ و بارس" ثحابم لماش 88
 .لصف ياهتنا
 لصف ياهتنارد اهنآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 4-4 شخب : 4لصف -

 3و2و1 یضایر یضایر
 ،مهد
 و مهدزای
 مهدزاود

 باتک ياه یندناوخ شخب بلاطم مامت

 ناهج و ناریا رخافم و اهدینادب رتشیب مهدزای یسانش نیمز یسانش نیمز
 

 :یمومع سورد /یضایر هتشر

 1400 روکنک رد تایفذح هیاپ باتک سرد
 .اهیناوخرعش و اهیناوخناور ،اهتمکح جنگ مهدزاود 3یسراف تایبدا

 what you learned ياهشخب مهدزاود و مهدزای ،مهد 1،2،3یسیلگنا یسیلگنا نابز

 مهدزای 2یگدنز و نید یگدنز و نید

 حرط یلاوس 42 هحفص رد نآ همادا دخ شش و "نیمز تکرح " ثحبم زا -
 .ددرگن
 هدش هفاضا باتک هب 98 لاس رد هک ریز ترابع زا مهد طخ 54 هحفص -
 :دوشن یحارط لاوس تسا
 دنوادخ رماوا ماجنا رد هک دنرادروخرب یقیمع شنیب نانچ زا نانآ نینچ مه ...
 .دنوش یمن هابتشا و اطخ راتفرگ

 یبرع

 نابز یبرع
 2نآرق

 مهدزای
 ۀیسرافلا تابرعملا شخب

 نابز یبرع
 3نآرق

 65 هحفص مینادب تسا بوخ شخب مهدزاود

 

 :یصاصتخا سورد /یضایر هتشر

 1400 روکنک رد تایفذح هیاپ باتک سرد

 مهدزاود 3یمیش یمیش

 هحفص یگدنز اب دنویپ  11 هحفص تعنص اب دنویپ ،9 هحفص دییامزایب ار دوخ ،1 هحفص :1لصف
 .32 هحفص ياهتنا ات 31
 هحفص یگدنز اب دنویپ ،نورتکلا رفس اب شنکاو ماجنا يادتبا 39 هحفص ات لصف زاغآ زا :2لصف

 62 هحفص دییامزایب ار دوخ ،50 و 49
 هحفص ات زادگدوز اما تخس يرهاظ اب ابیز یخی ياه هزاس ،67 هحفص ات لصف زاغآ زا :3لصف

 .86 و 85 هحفص میشیدنیب مه اب ،83 هحفص یگدنز اب دنویپ ،73
 یلماع هورگ يادتبا ات ییایمیش يروانف شزرا ،كاپ ياوه لابند هب يادتبا ات لصف زاغآ زا :4لصف
 .یلآ ياهلوکلوم زتنس دیلک

 مهدزاود 3کیزیف کیزیف

 .لصف ياهتنا رد نآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 4-1 شخب :1لصف
 .لصف ياهتنا رد نآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 3-2 شخب :2لصف
 ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب لصف رخآ ات "ییاونش كاردا" ثحبم زا 81 هحفص :3لصف
 .لصف ياهتنا رد نآ اب طبترم
 ثحبم زا 108 هحفص ،رون یگدنشاپ و بارس ثحابم لماش 100 هحفص و 99 هحفص :4لصف
 ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب لصف رخآ ات "یتوص ياه هلول رد دیدشت و هداتسیا جوم"
 .لصف ياهتنا رد اهنآ اب طبترم
 .لصف ياهتنارد اهنآ اب طبترم ياه هلئسم و اه شسرپ هارمه هب 4-5 شخب :5لصف
 .لصف ياهتنا رد اهنآ اب طبترم ياه هلئسم و اهشسرپ هارمه هب 4-6و 3-6 ياه شخب :6لصف

 باتک ياه یندناوخ شخب بلاطم مامت مهد 1یضایر یضایر

 2 و1 هسدنه هسدنه
 3و

 و مهد
 باتک ياه یندناوخ شخب بلاطم مامت مهدزای



 

 

 مهدزاود

 2و 1 ناباسح ناباسح
 مهدزای
 مهدزاود

 تایضایر
 هتسسگ

 تایضایر
 مهدزاود هتسسگ

 مهدزای لامتحا و رامآ لامتحا و رامآ
 

 :یمومع سورد /یناسنا هتشر

 1400 روکنک رد تایفذح هیاپ باتک سرد
 .اهیناوخرعش و اهیناوخناور ،اهتمکح جنگ مهدزاود 3یسراف تایبدا

 what you learned ياهشخب مهدزاود و مهدزای ،مهد 1،2،3یسیلگنا یسیلگنا نابز
 

 :یصاصتخا سورد /یناسنا هتشر
 1400 روکنک رد تایفذح هیاپ باتک سرد

 یبرع

 نابز یبرع
 2نآرق

 58 و 57 تاحفص "هعلاطملل" شخب مهدزای

 نابز یبرع
 3نآرق

 18 هحفص مینادب تسا بوخ شخب مهدزاود
 امسلارون /همکحلازنک /)دعاوق(نابز راتخاس

 یگدنز و نید
 مهدزای 2یگدنز و نید

 .ددرگن حرط لاوس 47 هحفص رد نآ همادا طخ تفه و "نیمز تکرح"ثحبم زا -
 یحارط لاوس تسا هدش هفاضا باتک هب 98 لاس رد هک ریز ترابع زا 6 طخ 62 هحفص -
 :دوشن
 و اطخ راتفرگ دنوادخ رماوا ماجنا رد هک دنرادروخرب یقیمع شنیب نانچ زا نانآ نینچ مه ...
 .دنوش یمن هابتشا

 تیلوئسم( مهدزیس ،)دیدج ندمت هب یهاگن( مهدزاود سرد ،)ییافوکش رصع( مهدزای سرد مهدزاود 3یگدنز و نید
 )ام گرزب

 3و2و1يایفارغج ایفارغج
 مهد
 و مهدزای
 مهدزاود

 و اه هشقن ،"اهسیونریز و تاحیضوت" ،"هعلاطم يارب" ،"میشیدنیب" ،"مینادب رتشیب" بلاطم
 "باتک تسویپ ياههمانهژاو" و "اهرادومن و اهلودج رد جردنم ماقرا و رامآ" ، " اه لدم

 نتم لیلحت ياههاگراک و اهیبایزرادوخ مهدزاود 3نونف و مولع نونف و مولع

 مهدزای 2هفسلف هفسلف
 12 و 9 و 4 ياهسرد
 82 و 78،79 تاحفص 10 سرد
 91 ،90 ،89 ،88 ،87 تاحفص 11 سرد

 مولع و قطنم قطنم
 مهد یناسنا

 راد هراتس یبآ ياهدنب اریپ
 اه تیاکح -
 اه یقرواپ -
 )میناوخیم شخب نیا رد هچنآ( تاحفص -
 "اه شخب نیوانع" تاحفص -
 تاحالطصا گنهرف -

 2 سرد مهدزاود 3یسانش هعماج یسانش هعماج

 2و 1 ياهسرد مهدزاود 3 خیرات خیرات

 مهدزای یسانشناور یسانشناور
 سورد مامت ۀعلاطم يارب شخب -1
 باتک تاحفص مامت یسیلگنا ياهسیوناپ -2

 رامآ و یضایر
 رامآ و یضایر

 3و2و1

 مهد
 مهدزای
 مهدزاود

 باتک ياهیندناوخ شخب بلاطم مامت



 

 

 مهد داصتقا داصتقا
 ،"دینک وگ و تفگ ،"دینک ثحب" ،" دینک قیقحت" ياه تیلاعف ، " هعلاطم يارب " ياهتمسق
 ."دینک هئارا و هیهت یشرازگ" ،"دینک هسیاقم " ،"دینک یسررب

 

 

 

 


