
 ای نام تو بهترین سرآغاز

های چنذپایه )شش پایه دوره ابتذایی(ی هفتگی پیشنهادی کالسبرناهه  

 ایام هفته پایه زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجن

 اول قرآى فارسی تربیت بذنی فارسی ریاضی

 شنبه

 دوم قرآى علوم تجربی هنر ریاضی فارسی

 سوم فارسی فارسی ریاضی قرآى های آسواىههذی

 چهارم هطالعات اجتواعی ریاضی قرآى فارسی فارسی

 پنجن قرآى فارسی فارسی ریاضی اجتواعی / هنر

 ششن قرآى ریاضی فارسی هطالعات اجتواعی وفناوریکار

 اول فارسی ریاضی هنر علوم تجربی فارسی

 یکشنبه

 دوم فارسی فارسی ریاضی تربیت بذنی های آسواىهذیه

 سوم هطالعات اجتواعی ریاضی فارسی فارسی تربیت بذنی

 چهارم علوم تجربی های آسواىهذیه ریاضی اجتواعی / هنر فارسی

 پنجن های آسواىهذیه ریاضی علوم تجربی هطالعات اجتواعی فارسی

 ششن ریاضی های آسواىهذیه فارسی هطالعات اجتواعی علوم تجربی

 اول فارسی علوم تجربی تربیت بذنی ریاضی فارسی

 دوشنبه

 دوم قرآى علوم تجربی فارسی فارسی ریاضی

 سوم قرآى فارسی ریاضی علوم تجربی هنر

 چهارم قرآى علوم تجربی فارسی تربیت بذنی ریاضی

 پنجن قرآى علوم تجربی ریاضی فارسی تربیت بذنی

 ششن ریاضی قرآى فارسی هنر تربیت بذنی

 اول فارسی فارسی ریاضی علوم تجربی فارسی

 سه شنبه

 دوم فارسی ریاضی هنر های آسواىهذیه تربیت بذنی

 سوم های آسواىهذیه علوم تجربی / هنر فارسی فارسی هطالعات اجتواعی

 چهارم هطالعات اجتواعی ریاضی هنر فارسی فارسی

 پنجن ریاضی فارسی فارسی هطالعات اجتواعی هنر

 ششن قرآى ریاضی فارسی های آسواىهذیه پژوهشوتفکر

 اول فارسی فارسی هنر ضیریا قرآى

 چهارشنبه

 دوم ىقرآ فارسی فارسی ریاضی علوم تجربی

 سوم ریاضی قرآى فارسی علوم تجربی تربیت بذنی

 چهارم های آسواىهذیه فارسی قرآى علوم تجربی تربیت بذنی

 پنجن فارسی های آسواىهذیه تربیت بذنی قرآى علوم تجربی

 ششن علوم تجربی هطالعات اجتواعی فارسی تربیت بذنی هنر

 هفتگی پیشنهادی اعوال نواینذ.ی ، تغییرات الزم را در برناههبا توجه به تعذاد نفرات و نظرات شخصی خود تواننذهی  های چنذپایهکالس عسیس آهوزگاراىهوکاراى و 

 کاری از گروه آهوزشی ساغر

 فرقذاىاحوذ  –سایت آهوزشی ساغر هذیریت گروه و وب

www.sagharedu.ir 


