
 

 

 

 ایام هفته
  زنگ اول و دوم  زنگ سوم  زنگ چهارم  زنگ پنجم  زنگ ششم و هفتم 

9:15 _ 7:45 10:30 _ 9:45 11:30 _ 10:45 12:45 _ 12 14:30 _ 13 

 زباى زباى ریاضی هنر ریاضی بنویسین بخوانین شنبه

 کاهپیوتر خالقیت اهال بنویسین بخوانین علوم ریاضی یکشنبه

 زباى زباى علوم ریاضی ریاضی بنویسین بخوانین دوشنبه

 قرآى قرآى اهال ورزش ورزش هنر ریاضی سه شنبه

 زباى زباى علوم ریاضی اهال بنویسین بخوانین چهار شنبه

                                                                                                             

  دقیقه هی باضد10:30 تا  9:45ساعت هالقات اولیا با آهوزگار روز سه ضنبه ساعت 

 ***آغاز سال تحصیلی بر ضوا عسیساى هبارکباد***

 "دبستاى فرزانگاى ایراى  "

  ?برناهه هفتگ?برناهه هفتگ

کالس اول قاصدککالس اول قاصدک   



 

 

 

 ایام هفته
  زنگ اول و دوم  زنگ سوم  زنگ چهارم  زنگ پنجم  زنگ ششم و هفتم 

9:15 _ 7:45 10:30 _ 9:45 11:30 _ 10:45 12:45 _ 12 14:30 _ 13 

 زباى زباى اهال بنویسین بخوانین ریاضی ریاضی شنبه

 خالقیت کاهپیوتر علوم هنر ریاضی بنویسین بخوانین یکشنبه

 زباى زباى بنویسین اهال بخوانین ریاضی ریاضی دوشنبه

 قرآى قرآى علوم ورزش ورزش بخوانین هنر سه شنبه

 زباى زباى بنویسین اهال علوم ریاضی ریاضی چهار شنبه

                                                                                                             

  دقیقه هی باضد11:30 تا 10:45ساعت هالقات اولیا با آهوزگار روز سه ضنبه ساعت 

 ***آغاز سال تحصیلی بر ضوا عسیساى هبارکباد***

 "دبستاى فرزانگاى ایراى  "

  

  ?برناهه هفتگ?برناهه هفتگ

کالس اول ضاپرککالس اول ضاپرک   



 

 

 

 ایام هفته
  زنگ اول و دوم  زنگ سوم  زنگ چهارم  زنگ پنجم  زنگ ششم و هفتم 

9:15 _ 7:45 10:30 _ 9:45 11:30 _ 10:45 12:45 _ 12 14:30 _ 13 

 زباى زباى بنویسین بخوانین بخوانین ریاضی ریاضی شنبه

 قرآى قرآى علوم هنر کتابخوانی اهال جوله سازی یکشنبه

 زباى زباى اهال ورزش ورزش ریاضی ریاضی دوشنبه

 کاهپیوتر هنر هدیههای آسوانی اهال بنویسین علوم علوم سه شنبه

 زباى زباى جوله سازی بنویسین بخوانین هدیههای آسوانی ریاضی چهارشنبه

                                                                                                             

  دقیقه هی باضد10:30 تا 9:45ساعت هالقات اولیا با آهوزگار روز دوضنبه ساعت 

 ***آغاز سال تحصیلی بر ضوا عسیساى هبارکباد***

 "دبستاى فرزانگاى ایراى  "

  

  ?برناهه هفتگ?برناهه هفتگ

(دانا)دوم کالس کالس  (دانا)دوم 



 

 

 

 ایام هفته
  زنگ اول و دوم  زنگ سوم  زنگ چهارم  زنگ پنجم  زنگ ششم و هفتم 

9:15 _ 7:45 10:30 _ 9:45 11:30 _ 10:45 12:45 _ 12 14:30 _ 13 

 زباى زباى علوم علوم هدیههای آسوانی بخوانین بخوانین شنبه

 قرآى قرآى اهال کتابخوانی هنر ریاضی ریاضی یکشنبه

 زباى زباى علوم ورزش ورزش اهال بنویسین دوشنبه

 هنر کاهپیوتر اهال ریاضی ریاضی جوله سازی بخوانین سه شنبه

 زباى زباى هدیههای آسوانی ریاضی ریاضی جوله سازی بنویسین چهار شنبه

                                                                                                             

  دقیقه هی باضد11:30 تا 10:45ساعت هالقات اولیا با آهوزگار روز دوضنبه ساعت 

 ***آغاز سال تحصیلی بر ضوا عسیساى هبارکباد***

 "دبستاى فرزانگاى ایراى  "

  

  ?برناهه هفتگ?برناهه هفتگ

(توانا)کالس دوم  (توانا)کالس دوم    



 

 

 

 ایام هفته
  زنگ اول و دوم  زنگ سوم  زنگ چهارم  زنگ پنجم  زنگ ششم و هفتم 

9:15 _ 7:45 10:30 _ 9:45 11:30 _ 10:45 12:45 _ 12 14:30 _ 13 

 زباى زباى هدیههای آسوانی اجتواعی فارسی فارسی ریاضی شنبه

 کتابخوانی هنر فارسی اهال علوم علوم ریاضی یکشنبه

 زباى زباى اجتواعی جوله سازی ریاضی ورزش ورزش دوشنبه

 قرآى قرآى کاهپیوتر هدیههای آسوانی فارسی علوم ریاضی سه شنبه

 زباى زباى فارسی اهال جوله سازی ریاضی ریاضی چهارشنبه

                                                                                                             

  دقیقه هی باضد9 تا 8:15ساعت هالقات اولیا با آهوزگار روز دوضنبه ساعت 

 ***آغاز سال تحصیلی بر ضوا عسیساى هبارکباد***

 "دبستاى فرزانگاى ایراى  "

  

کالس سوم کالس سوم 

(?دوست) (?دوست)   



 

 

 

 ایام هفته
  زنگ اول و دوم  زنگ سوم  زنگ چهارم  زنگ پنجم  زنگ ششم و هفتم 

9:15 _ 7:45 10:30 _ 9:45 11:30 _ 10:45 12:45 _ 12 14:30 _ 13 

 زباى زباى هطالعات اجتواعی فارسی اهال علوم ریاضی شنبه

 قرآى قرآى هطالعات اجتواعی ورزش ورزش انطا فارسی یکشنبه

 زباى زباى هدیههای آسوانی فارسی انطاء ریاضی ریاضی دوشنبه

 تحقیق کتابخوانی هدیههای آسوانی علوم هنر هطالعات اجتواعی فارسی سه شنبه

 زباى زباى علوم کاهپیوتر اهالء ریاضی ریاضی چهار شنبه

                                                                                                             

  دقیقه هی باضد10:30 تا 9:45ساعت هالقات اولیا با آهوزگار روز یکطنبه ساعت 

 ***آغاز سال تحصیلی بر ضوا عسیساى هبارکباد***

 "دبستاى فرزانگاى ایراى  "
  

  

  ?برناهه هفتگ?برناهه هفتگ

?تدب)کالس چهارم  (ر ?تدب)کالس چهارم    (ر



 

 

 

 ایام هفته
  زنگ اول و دوم  زنگ سوم  زنگ چهارم  زنگ پنجم  زنگ ششم و هفتم 

9:15 _ 7:45 10:30 _ 9:45 11:30 _ 10:45 12:45 _ 12 14:30 _ 13 

 زباى زباى علوم ریاضی ریاضی اهالء فارسی شنبه

 قرآى قرآى هنر ورزش ورزش ریاضی ریاضی یکشنبه

 علوم انطاء فارسی دوشنبه
هدیههای 

 آسوانی
 زباى زباى هطالعات اجتواعی

 خوضنویسی خالقیت هطالعات اجتواعی انطاء فارسی هدیههای آسوانی ریاضی سه شنبه

 زباى زباى کاهپیوتر ریاضی علوم فارسی اهالء چهار شنبه

 

  دقیقه هی باضد10:45  تا 11:30ساعت هالقات اولیا با آهوزگار روز یکطنبه ساعت 

 ***آغاز سال تحصیلی بر ضوا عسیساى هبارکباد***

 "دبستاى فرزانگاى ایراى  "

  

  ?برناهه هفتگ?برناهه هفتگ

(د?ام)کالس چهارم    (د?ام)کالس چهارم 



 

 

 

 ایام هفته
  زنگ اول و دوم  زنگ سوم  زنگ چهارم  زنگ پنجم  زنگ ششم و هفتم 

9:15 _ 7:45 10:30 _ 9:45 11:30 _ 10:45 12:45 _ 12 14:30 _ 13 

 زباى زباى هدیههای آسوانی تاریخ ریاضی فارسی اهال شنبه

 هنر خوضنویسی قرآى قرآى ریاضی ریاضی فارسی یکشنبه

 زباى زباى جغرافی جغرافی بنویسین علوم علوم دوشنبه

 ورزش ورزش هدنی هدیههای آسوانی ریاضی فارسی اهال سه شنبه

 زباى زباى علوم بنویسین کاهپیوتر ریاضی ریاضی چهار شنبه

                                                                                                             

  دقیقه هی باضد9:45 تا 10:30ساعت هالقات اولیا با آهوزگار روز یکطنبه ساعت 

 ***آغاز سال تحصیلی بر ضوا عسیساى هبارکباد***

 "دبستاى فرزانگاى ایراى  "

  

  ?برناهه هفتگ?برناهه هفتگ

(تالش)کالس پنجن   (تالش)کالس پنجن



 

 

 

 ایام هفته
  زنگ اول و دوم  زنگ سوم  زنگ چهارم  زنگ پنجم  زنگ ششم و هفتم 

9:15 _ 7:45 10:30 _ 9:45 11:30 _ 10:45 12:45 _ 12 14:30 _ 13 

 زباى زباى انطاء انطاء هطالعات اجتواعی فارسی فارسی شنبه

 علوم هدیههای آسوانی ریاضی ریاضی ریاضی یکشنبه
پژوهص و 

 تحقیق

کار و 

 فناوری

 زباى زباى فارسی اهال فارسی هطالعات اجتواعی هطالعات اجتواعی دوشنبه

 قرآى قرآى هنر هنر کاهپیوتر ورزش ورزش سه شنبه

 زباى زباى علوم علوم هدیههای آسوانی ریاضی ریاضی چهار شنبه

                                                                                                             

  دقیقه هی باضد9:20 تا 9:40ساعت هالقات اولیا با خانن ارجوند روز ضنبه ساعت 

  دقیقه هی باضد9:20 تا 9:40ساعت هالقات اولیا با خانن سنایی وز چهارضنبه ساعت 

 "دبستاى فرزانگاى ایراى  "

  

  ?برناهه هفتگ?برناهه هفتگ

(کوضص)کالس ضطن  (کوضص)کالس ضطن    


