
: توضیحات 
. شود فارسی انجام کتاب به موازات نگارش فارسی کتاب •
.  زمان بندی تمام دروس، بر اساس آخرین تغییرات چاپ کتب تهیه گردیده است•

اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهردرس

72-6880-5971-5067-4258-3249-2241-1431-21قرآن

105-96115-80104-6795-5479-4066-2653-139-25فارسی

169-155175-134168-106154-85133-57105-2984-2856-1ریاضی

100-92103-7099-6091-5069-3459-1849-1033-17علوم تجربی

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

معاونت آموزش ابتدایی
ابتداییآموزشی های هوگراداره تکنولوژی و 

دروسجدول پیشنهادی  بودجه بندی 

پایه اوّل
1399-1400سال تحصیلی 



: توضیحات 
. شود فارسی انجام کتاب به موازات نگارش فارسی کتاب •
.  درس هدیه های آسمان با توجه به مناسبت ها می تواند به صورت پیمانه ای تدریس شود •
.  تهیه گردیده استکتاب ها بر اساس آخرین چاپ دوم ابتدایی بندی تمام دروس پایه زمان •

اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهرموضوع

93-85106-7292-5684-4171-2655-1640–225–15قرآن

88-8495-7687-6283-4875–3661-2247–1035–21های آسمانهدیه

101-86114-72100-6385-4971-3162-1048–230–9فارسی

127-121144-109126-82120-64108-3781-1963-136–18ریاضی

90-82103-7089-6281-5469-3861-2253–2137–21علوم تجربی

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

معاونت آموزش ابتدایی
ابتداییآموزشی های هوگراداره تکنولوژی و 

دروسجدول پیشنهادی  بودجه بندی 

پایه دوم
1399-1400سال تحصیلی 



: توضیحات 
. شود فارسی انجام کتاب به موازات نگارش فارسی کتاب •
.روز متوالی انجام شود33روخوانی فصل دوم کتاب قران در •
.درس هدیه های آسمان با توجه به مناسبت ها می تواند به صورت پیمانه ای تدریس شود •
.کاربرگ های هر درس مطالعات اجتماعی همراه با همان درس تکمیل گردد•
.  تتهیه گردیده اسکتاب ها بر اساس آخرین چاپ سوم ابتدایی زمان بندی تمام دروس پایه •

اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر درس

124-112 111-103 102-91 90-76 75-58 57-43 42-16 15-2 قرآن
127-120 119-114 113-102 101-84 83-66 65-46 45-26 25-8 هدیه های آسمان

128-114 113-109 108-93 92-72 71-56 55-45 44-29 28-10 فارسی
150-133 132-115 114-97 96-79 78-61 60-43 42-25 24-7 ریاضی
112-99 98-89 88-81 80-63 62-51 50-35 34-19 18-9 علوم تجربی
76-68 67-63 62-51 50-43 42-32 31-23 22-14 13-2 مطالعات اجتماعی

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

معاونت آموزش ابتدایی
ابتداییآموزشی های هوگراداره تکنولوژی و 

دروسجدول پیشنهادی  بودجه بندی 

پایه سوم
1399-1400سال تحصیلی 



: توضیحات 
. شود فارسی انجام کتاب به موازات نگارش فارسی کتاب •
.درس هدیه های آسمان با توجه به مناسبت ها می تواند به صورت پیمانه ای تدریس شود •
.کاربرگ های هر درس مطالعات اجتماعی همراه با همان درس تکمیل گردد•
.  تتهیه گردیده اسکتاب ها بر اساس آخرین چاپ چهارم ابتدایی زمان بندی تمام دروس پایه •

اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهردرس

100-9091-8283-6970-5354-4041-2728-1415-1قرآن

126-114115-103104-8687-7273-6364-2240-2139-1آسمانهای هدیه

140-122123-106107-8788-7879-7273-5253-2829-8فارسی

140-120121-107108-8788-7879-7273-5253-2829-1ریاضی

106-9596-9091-7275-5859-5051-3233-1415-1علوم تجربی

100-8687-7980-6465-5051-4041-2728-1213-1مطالعات اجتماعی

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

معاونت آموزش ابتدایی
ابتداییآموزشی های هوگراداره تکنولوژی و 

دروسجدول پیشنهادی  بودجه بندی 

پایه چهارم
1399-1400سال تحصیلی 



اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهردرس
96-85104-6795-5284-4566-2951-1544-128-14قرآن

108-93129-79107-6392-4878-3362-1447-832-13آسمانهای هدیه

130-121140-97129-83120-6996-4782-2568-146-24فارسی

125-108141-90124-72107-5589-3771-1954-136-18ریاضی

89-79104-6388-5378-4562-4052-1744-129-16علوم تجربی

97-85111-7296-5584-4971-3254-1648-131–15مطالعات اجتماعی

: توضیحات 
. شود فارسی انجام کتاب به موازات نگارش فارسی کتاب •
.درس هدیه های آسمان با توجه به مناسبت ها می تواند به صورت پیمانه ای تدریس شود •
.کاربرگ های هر درس مطالعات اجتماعی همراه با همان درس تکمیل گردد•
.  ستتهیه گردیده اکتاب ها زمان بندی تمام دروس پایه پنجم ابتدایی بر اساس آخرین چاپ •

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

معاونت آموزش ابتدایی
ابتداییآموزشی های هوگراداره تکنولوژی و 

دروسجدول پیشنهادی  بودجه بندی 

پایه پنجم
1399-1400سال تحصیلی 



: توضیحات 
.  شود خوانداری انجام فارسی کتاب به موازات نگارش فارسی کتاب •
. شود پیمانه ای تدریس تواند به صورت می درس هدیه های آسمان با توجه به مناسبت •
ا در بخش فعالیت های اختیاری کتاب تفکر و پژوهش سه جلسه درس اختیاری است که در آن، متناسب ب•

سه نیازهای کالس به طراحی فعالیت می پردازد در صورتی که طراحی فعالیت در مدرسه امکان پذیر نباشد،
.بخش انتخابی انجام گیردمانده باقیجلسه اختیاری با استفاده از درس های 

.  تهیه گردیده استکتاب ها بر اساس آخرین چاپ ششم ابتدایی زمان بندی تمام دروس پایه •

اردیبهشت فروردین  اسفند  بهمن   دی آذرآبانمهر درس
92-86101-7491-5985-4573-3058-1644-229-15قرآن  

92-84103-7491-5883-4673-3457-1845-833-17های آسمانهدیه

101-93114-78100-6592-4977-3764-2548-836-24فارسی

131-144یاداوری109-87130-63108-4386-2362-142-22ریاضی

95-103یاداوری83-6994-5382-3768-2352-136-22تجربیعلوم

110-101122-85109-69100-5584-3968-2354-738-22مطالعات اجتماعی

112-105125-91111-77104-6290-4776-2961-1346-28وپژوهشتفکر 

83-7794-6482-5176-3963-2650-1338-125-12کار و فناوری

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

معاونت آموزش ابتدایی
ابتداییآموزشی های هوگراداره تکنولوژی و 

دروسجدول پیشنهادی  بودجه بندی 

پایه ششم
1399-1400سال تحصیلی 


