
2هفته 1هفته 

موضوعموضوع
شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

شماره درس 

یا فصل
شماره صفحهموضوع

41-740و6و5و4لوحه394-36هدیه پدر بزرگ و قرآن بخوانیم4و353-34پیام قرآنی333-32 سوره عصر3لوح 313-30خانه ما293-27پیام قرآنی-داستان نان 262-25پیام قرآنی- شعر زهرای کوثر242-222لوحه- نعمتهای خدا212-20نقاشی-پیام قرآنی191-18 سوره توحید1لوحه 171-16پیام قرآنی و شعر151-14جشن قرآن1آماده سازیآماده سازیقرآن

53-51اُ ـُ-  یـ ی8درس2بخش 50-48شـ ش-   اِ ـِ ـه ه7درس2بخش 47-44 ایـ ،یـ ، ای،ز6درس2بخش 43-40نـ ن-  ر5درس2بخش 39-37تـ ت-  او و4درس2بخش 36-34سـ س- مـ م 3درس2بخش 33-30د- ا2َدرس2بخش 29-26ب بـ-نشانه آا 1درس2بخش 25-10،9،819نگاره 1 بخش18-7،6،512نگاره 1 بخش11-47و3نگاره 1 بخش6-22 و 1نگاره 1 بخشآماده سازیآماده سازیفارسی

84-1278تم7712-1171تم7011-1064تم6310-957تم569-850تم498-743تم427-636تم356-529تم285-422تم214-315تم143-28تم72-11تم1آماده سازیآماده سازیریاضی

57-254زمین خانه سنگی ما 537-150زمین خانه سنگی ما 497-245زمین خانه پر آب ما446-142زمین خانه پر آب ما416-238دنیای گیاهان375-134دنیای گیاهان 335-230دنیای جانوران 294-126دنیای جانوران254-222سالم باش شاداب باش 213-18سالم باش ، شاداب باش173-14سالم به من نگاه کن132-10زنگ علوم1آماده سازیآماده سازیعلوم

تاکردن کاغذ و مقوا12قصه گویی11شکل سازی با کاغذ اوریگامی10طراحی روی سنگ9کاردستی با اشکال هندسی8کاردستی با چوب7نقاشی با چاپ انگشتی6ساخت کارت تبریک5ساخت پاکت4شکل سازی با انواع مواد طبیعی3قصه گویی2*نقاشی با طبیعت1آماده سازیآماده سازیهنر

47-43 پیام قرآنی فتح مکه427-39بخش خوانی ، پیام قرآنی،سوره نصر6و387-36 سوره توحید ،بخش خوانی356-132تنوین،بخش خوانی،یادآوری315-29 پیام قرآنی،تنوین،285-26سوره فلق-  تنوین 255-21 سوره ناس ،پیام قرآنی،اتصاالت204-19 اتصاالت183-16 سوره حمد و پیام قرآنی153-11 سوره های ناس،فلق،کوثر،پیام قرآنی82-10 بخش خوانی21 - 7 پیام قرآنی-سکون-الف کوچک21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور قرآن

51-2 کتابخانه ی کالس ما-ستایش 21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور فارسی
 نگاه کن و بگو ،واژه سازی ، یار 

مهربان
3و204-15خرس کوچولو143 -10  مسجد محله ، چغندر پر برکت6-92 

راه سالمتی ،ستاره ،مدرسه 

خرگوش ها
 21-254

نگاه کن و بگو تمیز باش و عزیز 

باش
457-42دوستان ما417-39درست و نادرست خوش اخالقی386-35کوشا و نوشا-احوال پرسی 5و346-31 چوپان درستکار26-305

از همه مهربان تر  مورچه اشک 

ریزان
46- 488

 درست و نادرست مثل یک رنگین 

کمان ، همکاری
49-55

252-19 جمع و تفریق ده تایی182-16مرور فصل151-10جمع و تفریق91-5دسته های ده تایی و حل مسئله41-1 عدد و شمارش21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور ریاضی
حل مساله الگوسازی، جمع و 

تفریق دو رقمی
363-32کار در کالس، تمرین ، مرور فصل26-312

یادآوری اشکال هندسی،روابط 

اشکال
614-55رقمی،تمرین3معرفی پول،عدد های544-49ادامه تقارن،مرور فصل483-43تمرین ، حل مساله، الگویابی، تقارن37-423

 حل مساله،حذف حالت های 

رقمی تقریبی3نامطلوب،
62-66

61-58اگر تمام شود577-54اگر تمام شود537-250یپام رمز را پیدا کن 496-246یپام رمز را پیدا کن 456-143پیام رمز را پیدا کن 425-138پیام رمز را پیدا کن 375-234 زندگی ما و گردش مین 334-230 زندگی ما و گردش مین 294-27 1زندگی ما و گردش زمین263-22 هوای سالم آب سالم212-16 هوای سالم آب سالم152--12 زنگ علوم21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور علوم

تربیت شنوایینقاشی فردی و گروهیکارت تبریککاردستیشعرهای محلیتکمیل داستاننمایشخاطره گوییحفظ شعرقصه گویینقاشی گروهیداستان خوانی2آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور هنر

47-44اهل بیت439جشن میالد398-36مهمان کوچک357-34پیامبران خدا336-32پیامبران خدا316-28می خواهم وضو بگیرم285-26می خواهم وضو بگیرم255-22مهربان تر از مادر214 -18خاطره ی ماه173-16 پرندگان چه می گویند152-14پرندگان چه می گویند132--10 هدیه های خدا21آماده سازی 1آماده سازیتعلیمات دینی

152تا11سالم/تشهد/ تسبیحات101-8اذکار رکوع و سجده/ توحید71-2حمد/ اقامه / اذان21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور قرآن
 

ترکیب حروف و حرکات ،روخوانی
302-25(ه)تشدید و 16-242

2 و1همزه و تمرینات

1حروف ناخوانا 
31-362

2حروف ناخوانا

2حروف ناخوانا
66-64انس؛ آیه الکرسی ،پیام قرآنی633-60انس ؛سوره  فاتحه وبقره وپیام قرآنی593-54مائده،جمعه،صافات،532-49انعام،صف،حشر،اسرا،سوره آل عمران482-44سوره انسان،شعرا،سبا،انعام صافات37-432

59-56کار نیک557-53بخوان و حفظ کن- فداکاران 526-50فداکاران496-48بلدرچین و برزگر475-46بلدرچین و برزگر445-40آواز گنجشک394-36آواز گنجشک354همبازی-بخوان و حفظ کن 343-30آسمان آبی طبیعت پاک283-22نکات درس بخوان و بیندیش212-19بخوان و حفظ کن و زنگ ورزش192-10محله ما- ستایش21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور فارسی

60-56مقایسه کسر553-52تساوی کسرها- کسر513-46کسر و اندازه گیری453-43رسم شکل- حل مسئله 423-37عددهای تقریبی372-34ارزش پول342-31ارزش مکانی302-26معرفی عدد هزار-اگلوسازی242-19الگوها191-13الگوها131-10الگوها101-7الگوها21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور ریاضی

58-55نور و مشاهده اجسام547-51نور و مشاهده اجسام507-47زندگی ما و آب466-43زندگی ما و آب426-37آب ماده با ارزش365-35آب ماده با ارزش345-31اندازه گیری مواد304-27اندازه گیری مواد264-24مواد اطراف ما233-19مواد اطراف ما183-13خوراکی ها122-9زنگ علوم21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور علوم

نقاشی با استفاده از چاپتلفیق قصه با خاطرهتقلید صدا  و تشخیص منبع صداتصویر خوانیکاردستینمایشتعریف خاطرهشکل سازی با تا کردن کاغذقصه گویی همراه با اجرای نقشساخت کارت تبریکشکل سازی با گل رسترکیب رنگ ها2آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور هنر

43تا38جشن تکلیف378تا34بوی بهشت337تا232بانوی قهرمان 316تا130بانوی قهرمان296تا227روز دهم 265تا224روز دهم 235تا220درکاخ نمرود204تا117درکاخ نمرود174تا14همیشه با من133تا8غروب یک روز بهاری82تا5غروب یک روز بهاری72تا2آستین های خالی21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور تعلیمات دینی
مطالعات 

اجتماعی
2910-27مقررات خانه ما269-24چرا با هم همکاری می کنیم238-18از بزرگترها قدردانی کنیم177-16تغییر در خانواده156-14خانواده ام را دوست دارم135-12اعضاء خانواده114-7آیا ما مثل هم هستیم63-4من بزرگ تر شده ام32-2من به دنیا آمدم21آماده سازی 1آماده سازی

نیازهای خانواده چگونه تامین می 

39-36درست مصرف کنیم3512-32منابع3111-30شود

درس اول2آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور قرآن
یادآوری حرکات، تشدید،تنوین و 

اتصاالت
درس اول4تا 1

قاعده وقف بر حرکات و تمرین 

حروف ناخوانا
درس دوم8تا5

روخوانی، مشخص کردن سرجمله 

ها، پیام ایه و وقف بر حرکات تنوین
14 تا 11آشنایی با سرجمله ها، پیام آیهدرس دوم11 تا 9

درس 

سوم

روخوانی سوره ابراهیم

پیام قرآنی
17 تا 15

درس 

سوم

پیشخوانی، مشخص - وقف بر ه 

کردن سرجمله ها وانس با قرآن ، 
20 تا 18

درس 

چهارم

وقف بر تای گرد ،قصه قرآنی ، 

روخوانی سوره واقعه
24 تا 20

درس 

چهارم

کاردرکالس،انس با قرآن ،روانخوانی 

سوره واقعه
27 تا 25

درس 

پنجم

پیشخوانی، روانخوانی سوره آل 

عمران، پیام قرآنی ، حروف مقطعه 
32 تا 28

درس 

ششم

انس با قرآن، روانخوانی سوره آل 

عمران ،روانخوانی در سوره اسرا ، 
36 تا 33

درس 

ششم

عالمت مد،انس با قرآن،روانخوانی 

سوره اسرا،
40 تا 36

درس 

هفتم

آشنایی با اشکال مختلف حروف، 

پیشخوانی،مشخص کردن سرجمله، 
43 تا 41

فصل اول17تا15بخوان و بیندیش/تصویرخوانیفصل اول14تا9درس اولفصل اول8تا 1ستایشمقدمه2آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور فارسی
درست و / درس دوم کوچ پرستوها

درک مطلب/ نادرست
فصل اول21تا18

بخوان و /دانش زبانی

حکایت/بیندیش
فصل دوم28تا22

درست و /راز نشانه ها/درس سوم

/نادرست
فصل دوم35تا30

درست و / ارزش علم/درس چهارم

...نادرست و
فصل دوم41تا36

درست /رهایی از قفس/درس پنجم

...و نادرست و
52تا48بخوان و بیندیشفصل دوم47تا42

فصل 

سوم

درست و /آرش کمانگیر/درس ششم

...نادرست و
58تا54

فصل 

سوم
61تا59تصویر خوانی و بخوان و حفظ کن

فصل 

سوم
65تا62درس هفتم

2فصل 33 تا 30جمع و تفریق2فصل29تا24شناخت کسرها/حل مساله2فصل22تا16مرور فصل/ معرفی میلیون1فصل15 تا 11ماشین ورودی و خروجی1فصل11تا8الگوها1فصل7تا1عددنویسی/حل مساله1فصل2آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور ریاضی
ضرب دو /تساوی کسرها حل مساله

عدد دورقمی
63تا60تقسیم و بخشپذیری3فصل59تا56محاسبه های تقریبی3فصل55تا52محاسبه حاصلضرب3فصل 51 تا 46ضرب و تقسیم3فصل44تا38مرور فصل- ضرب عدد در کسر2فصل39 تا 34

54تا51آهن ربا در زندگی7درس50تا47سنگها6درس46تا41سنگها6درس40تا37گرما و ماده5درس36تا33گرما و ماده5درس32تا29انرژی الکتریکی4درس28تا25انرژی الکتریکی4درس24تا20انرژی نیاز هر روز ما3درس19تا15انرژی نیاز هر روز ما3درس14تا11مخلوطها در زندگی2درس10تا5مخلوطها در زندگی2درس4تا1زنگ علوم1درس2آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور علوم

2آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور هنر
آشنایی با /نقاشی با موضوع آزاد

میراث فرهنگی
گردش در طبیعتموسیقی/قصه/نمایشموسیقی/حجم سازی با گل

ساختن کالژ با موادی که در 

طبیعت جمع کرده اند

نقاشی برای / قصه گویی

موسیقی/قصه
موسیقی/نمایش

آشنایی با /نقاشی با موضوع معین

میراثفرهنگی
کاردستی با استفاده ازدورریختنی ها

/نمایش

موسیقی/قصه

آشنایی با 

.. بازدید از موزه و )میراث فرهنگی 
طراحی نقوش هندسی

21 تا 18کودکی بر آبدرس دوم17 تا 14کودکی بر آبدرس دوم13 تا 11دانه ای که نمی خواست برویددرس اول11 تا 8دانه ای که نمی خواست برویددرس اول2آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور تعلیمات دینی
درس 

سوم
27 تا  22ما به مسجد می رویم

درس 

سوم
26 تا 22ما به مسجد می رویم

درس 

سوم
31 تا 27ما به مسجد می رویم

درس 

چهارم
39 تا 32یک نماز و ده رکوع

درس 

پنجم
44 تا  40سخنی که سه بار تکرار شد

درس 

ششم
49 تا 45حرمی با دو گنبد

درس 

هفتم
55 تا 50نماز در کوهستان

جلسه 

اول 
59 تا 56دیدار دوست

47تا45درس یازدهم4فصل 44تا41درس دهم3فصل 40تا39درس نهم3فصل 38تا36درس نهم3فصل 35تا31درس هشتم3فصل 30تا28درس هفتم2فصل27تا24جهت ها جغرافیایی:درس ششم2فصل23 تا  20زندگی در شهر و روستا: درس پنجم2فصل18تا13نقشه ی محله ی ما: درس چهارم1فصل12تا8خرید و فروش در محله: درس سوم1فصل7تا5.اینجا محله ی ماست: درس دوم1فصل4تا1همسایه ما: درس اول1فصل2آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور مطالعات اجتماعی

_1یاد آوری21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور قرآن _5خواندن از روی متن قران41 _10سوره قمر و الرحمن92 _14 قران532صفحه 132 _18 سوره اعراف195تا173185 _21 قران176صفحه 203 _26 سوره هود62 تا 54ایات 254 _29 قران229صفحه 284 _36 سوره انعام157تا 152آیات 355 _39 قران153صفحه 385 _44 سوره مائده2و1نسا و176آیه 436 _47 قران107صفحع 466 51

_8ستایش و تماشاخانه21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور فارسی 131
تماشاخانه و رقص گل ،خنده باد و 

فضل خدا
14_ 192

فضل خدا وراز گل سرخ و درخت 

گردکان
314-26 رازی وساخت بیمارستان20-253

, خرد رهنمای و خرد دلگشای

بازرگان و پسران
_42گلدان خالی و زیرکی415-37چنار و کدوبن32-365 _47سرود ملی466 _57دفاع از میهن568-52ای ایران و درس ازاد517 _63رئیس علی628 689

وطن دوستی  و نام آوران 

دیروز،امروز،فردا
68-73

_1عددنویسی21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور ریاضی _6معرفی میلیارد51 _10جمع و تفریق اعداد مرکب91 _14الگوها131 _21کسرهای بزرگتر از واحد202 _27جمع و تفریق های عددهای مخلوط262 _32ضرب کسرها312 _36تقسیم کسرها352 _40ضرب عددهای مخلوط392 _47نسبت463 _52نسبت های مساوی513 _56تناسب553 59

_1زنگ  علوم21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور علوم _5ماده تغییر میکند42 _9ماده تغییر میکند82 _13ماده تغییر میکند122 _17رنگین کمان163 _21رنگین کمان203 _25برگی از تاریخ244 _29برگی از تاریخ284 _33حرکت بدن325 _37حرکت بدن365 _41حرکت بدن405 _45(1)چه خبر 446 48

کاردستی با چوپخوشنویسینقاشی آزادکاردستیخوشنویسی با موضوع روزنقاشی با موضوع انشا نویسیکاردستی با دوریختنیخوشنویسینقاشی با موضوعکاردستیخوشنویسینقاشی آزاد2آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور هنر

_8دسته گلی از آسمان21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور تعلیمات دینی _14تنها او132 _20ندارد193 _26از نوزاد بپرسید254 _30از نوزاد بپرسید294 _33گل صدبرگ325 _36گل صدبرگ355 _42مال مردم416 _48رنگین کمان جمعه477 _52رنگین کمان جمعه517 _57دو نامه568 _60دو نامه598 62

_1من با دیگران ار تباط برقرار میکنم21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور مطالعات اجتماعی _7احساسات ما62 _12همدلی با دیگر ن113 _16من عضو گروه هستم154 _21جمعیت ایران205 _24جمعیت ایران235 _27منابع آب ایران266 _30منابع آب ایران296 _32نواحی صنعتی مهم ایران317 _37(1)راه ها و حمل و نقل 368 _40(1)راه ها و حمل و نقل 398 _43(2)راه ها و حمل و نقل 429 48

21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور قرآن
یادآوری،نمازدر قرآن،سوره انفال، 

خط قرآن
315-29سوره ق،ذاریات285-23سوره حجرات،ق، مالک برتری224-20سوره حجرات، مومنان برادرند،193-16سوره فتح و حجرات153-10سوره فتح، یک وجب از خاک92-7سوره نسا،وقت نماز2-61

سوره ذاریات، گسترش 

1آسمان،یاداوری
49-47سوره قمر، الرحمن، نظم در آفرینش467-43سوره قمر427-40سوره طور، همیشه در تپش396-37سوره ذاریات،طور32-366

۳1۴-۳0سخن۲9۳-۲5هوشیاری۲۴۳-18شعرمادر و حکایت هدهد17۲-1۴پنجره های شناخت1۳۲-8ستایش،معرفت آفریدگار21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور فارسی
داستان من و شما، حکایت علم و 

عمل
536-49 ای وطن  و حکایت انواع مردم486-43دوستان همدل۴۲5-۳7هفت خان رستم۳۲-۳65

،همه از (فرهنگ بومی)درس آزاد

خاک پاکیم
64-62تندگویان618-58دریاقلی54-578

6۲-56تقسیم یک عددبرعدداعشاری553-5۲تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیع513-۴8یادآوری ضرب و تقسیم۴73-۴۳یادآوری اعشار۴۲3-۳6محاسبات با کسر۳52-۳۲تقسیم کسرها312-28ضرب کسرها272-23جمع و تفریق کسرها222-16اعداد صحیح151-11بخش پذیری101-7عددنویسی61-1الگوهای عددی21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور ریاضی

50-247ورزش و نیرو 467-142ورزش و نیرو416-139ورزش و نیرو386-36 زمین پویا355-31زمین پویا305-28سفر به اعماق زمین274-25سفربه اعماق زمین244-22کارخانه کاغذسازی213-17کارخانه کاغذ سازی163-12 سرگذشت دفتر من112-7سرگذشت دفتر من62-1زنگ علوم21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور علوم

آشپزی۲موسیقی 1موسیقی خوشنویسیخوشنویسیکارگاه خالقیتکارگاه خالقیت۲اوریگامی 1اوریگامی 2نقاشی حیوانات 1نقاشی حیواناتتمرین آغازین2آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور هنر

61-57جهان دیگر569-54جهان دیگر539-50دوران غیبت498-44 دست در دست دوست407-37سیمای خوبان366-34شتربان با ایمان335-31شتربان با ایمان305-27باغ سری264-24سرور آزادگان233-20سرور آزادگان193-14بهترین راهنمایان132-8یکتا21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور تعلیمات دینی

5110-45پیشرفت های علمی مسلمانان449-41انرژی را بهتر مصرف کنیم408-35طالی سیاه347-28محصوالت کشاورزی276-25عوامل موثر در کشاورزی245-20چگونه تصمیم بگیریم194-17تصمیم گیری163-14آداب دوستی132-10دوستی21آماده سازی و مرور 1آماده سازی و مرور مطالعات اجتماعی
عوامل گسترش علوم و فنون در 

دوره اسالمی
6312-57سفری به اصفهان52-5611

علل شکوفایی فرهنگ و هنر در 

دوره صفویه
64-66

46-44طرح پرسش پژوهشی432-42طرح پرسش پژوهشی412-37روش گردآوری اطالعات362-34خودارزیابی331-31(انتخابی)مارگیر و اژدها301-29(انتخابی)ماه بود و روباه 281-27آقکند261-25بوی خوش مدینه241-23نارنجی پوش امانتدار221-21نارنجی پوش امانتدار201-17دیدنی های سرزمین من161-13واژه های تصادفی21آماده سازی 1آماده سازیتفکر و پژوهش

35-34کارباردیف میانی335-31آشنایی با صفحه کلید305-24دوخت بدنه ی جامدادی234-20دوخت و تزیین جیب194-17طراحی و برش الگو164نقاشی بارایانه163-15ویرایش و چاپ تصویر143-13ترسیم و رنگ آمیزی123-11 کاربا پرونده و پوشه102-7 کاربانماد و پنجره62-5ارگونومی41-1آشنایی با رایانه21آماده سازی 1آماده سازیکار و فناوری
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  هفته

عنوان درس

4هفته 3هفته 

مهــــــــــــــــــــــــــــــــــرماهشهریور

5هفته 

آبانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماه
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1399-1400بودجه بندی آموزش های تلویزیونی و محتواهای آموزشی شبکه شاد سال تحصیلی 


