
 0911-0011.....           سال تحصیلی  چهارمبسمه تعالی            برنامه پیشنهادی وضعیت سفید پایه ......

 زنگ           

 

 ایام هفته

 زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

نمازجماعت-امال علوم اجتماعی ریاضی قرآن شنبه  

 اجتماعی ورزش امال فارسی یکشنبه

 

 هنر

نماز-انشا هدیه آسمانی فارسی ریاضی علوم دوشنبه  

نماز-اجتماعی علوم هدیه آسمان ریاضی فارسی سه شنبه   

 هنر 

نمازجماعت-فارسی انشا ریاضی ورزش قرآن چهارشنبه  

 پنجشنبه

آموزش 

 مجازی

ارائه و بررسی تکالیف 

 مهارت محور درس علوم

ارائه و بررسی تکالیف 

 مهارت محور درس ریاضی

ائه و بررسی تکالیف ار

 مهارت محور درس اجتماعی

ارائه و بررسی تکالیف 

مهارت محور درس هدیه 

 آسمانی

 

 

..................... 

 

 0911-0011.....           سال تحصیلی  چهارمپایه ...... زردبسمه تعالی            برنامه پیشنهادی وضعیت 

 زنگ           

 

 ایام هفته

 زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوم دوم زنگ زنگ اول

آموزش حضوری  شنبه

 در مدرسه

 

 - علوم اجتماعی ریاضی قرآن

 غیرحضوری یکشنبه

 آموزش در شبکه شاد

 اجتماعی ورزش امال بنویسیم

 

- 

آموزش  دوشنبه

 حضوری در مدرسه

 - هدیه آسمانی فارسی ریاضی علوم

و  غیرحضوری سه شنبه

آموزش در فضای 

 مجازی

 اجتماعی هدیه آسمان ریاضی فارسی

 

 هنر

- 

آموزش  چهارشنبه

 حضوری در مدرسه

 

 - هنر ریاضی ورزش قرآن

ی و پنج شنبه غیرحضور

آموزش در فضای 

 مجازی

 - امال بنویسیم علوم فارسی

 



 0911-0011سال تحصیلی           ......  چهارم.قرمز پایه ...بسمه تعالی            برنامه پیشنهادی وضعیت 

 زنگ           

 

 ایام هفته

 زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

 شنبه

غیرحضوری 

 آموزش در شبکه

 شاد 

 

  علوم اجتماعی ریاضی قرآن

 یکشنبه

غیرحضوری 

 آموزش در شبکه

 شاد

 اجتماعی ورزش امال بنویسیم

 
 

  دوشنبه

غیرحضوری 

 آموزش در شبکه

 شاد

انیهدیه آسم فارسی ریاضی علوم   

 سه شنبه

غیرحضوری و 

آموزش در فضای 

 مجازی

 اجتماعی هدیه آسمان ریاضی فارسی

 

 هنر

 

 چهارشنبه

غیرحضوری 

 آموزش در شبکه

 شاد

 

  هنر ریاضی ورزش قرآن

پنج شنبه 

غیرحضوری و 

آموزش در فضای 

 مجازی

  امال بنویسیم علوم فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0911-0011سال تحصیلی   ششم........پایه .....سفید وضعیت بسمه تعالی            برنامه پیشنهادی 

 زنگ           

 

 ایام هفته

 زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

 امال کاروفن آوری ریاضی فارسی قران شنبه

 نماز جماعت

هدیها یکشنبه  انشاء علوم فارسی ریاضی 

 نمازجماعت

هنر  ورزش اجتماعی دوشنبه  

 

امالء  نماز-اجتماعی   

 هنر

وهشتفکر وپژ انشا ریاضی هدیه آسمان سه شنبه   علوم 

 ورزش ریاضی اجتماعی قرآن چهارشنبه

 

.................. 

 پنجشنبه

 آموزش مجازی

ارائه و بررسی تکالیف 

مهارت محور درس 

 علوم

ارائه و بررسی تکالیف 

مهارت محور درس 

 ریاضی

ارائه و بررسی تکالیف 

ر درس مهارت محو

 اجتماعی

ارائه و بررسی تکالیف 

مهارت محور درس 

 هدیه آسمانی

 

 

 0911-0011سال تحصیلی   ششم........پایه .....زرد بسمه تعالی            برنامه پیشنهادی وضعیت 

 زنگ           

 

 ایام هفته

 زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

آموزش حضوری  شنبه

 در مدرسه

 

رانق کاروفن  ریاضی فارسی 

 آوری

.................. 

 غیرحضوری یکشنبه

 آموزش در شبکه شاد

هدیها  ................... علوم فارسی ریاضی 

آموزش  دوشنبه

 حضوری در مدرسه

هنر  ورزش اجتماعی  

 

امالء   .................. 

و  غیرحضوری سه شنبه

آموزش در فضای 

 مجازی

تفکر  انشا ریاضی هدیه آسمان

وهشوپژ  

..................... 

آموزش  چهارشنبه

 حضوری در مدرسه

 

 ورزش ریاضی اجتماعی قرآن

 

.................. 

ی و پنج شنبه غیرحضور

آموزش در فضای 

 مجازی

 اجتماعی 

 هنر

 ..................... امال علوم انشا

 



 

 0911-0011سال تحصیلی   ششم........پایه .....قرمز  بسمه تعالی            برنامه پیشنهادی وضعیت 

 زنگ           

 

 ایام هفته

 زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

 شنبه

د غیرحضوری آموزش در شبکه شا  

 

 .................. کاروفن آوری ریاضی فارسی قران

غیرحضوری آموزش در  یکشنبه

 شبکه شاد

هدیها  ................... علوم فارسی ریاضی 

  دوشنبه

دغیرحضوری آموزش در شبکه شا  

هنر  ورزش اجتماعی  

 

امالء   .................. 

ر غیرحضوری و آموزش د سه شنبه

 فضای مجازی

وهشتفکر وپژ انشا ریاضی هدیه آسمان  ..................... 

 چهارشنبه

دغیرحضوری آموزش در شبکه شا  

 

ضیریا اجتماعی قرآن  ورزش 

 

.................. 

در  پنج شنبه غیرحضوری و آموزش

 فضای مجازی

 اجتماعی 

 هنر

 ..................... امال علوم انشا

 

 0911-0011سال تحصیلی             پنجم..........بسمه تعالی            برنامه پیشنهادی وضعیت سفید پایه ......
 زنگ           

 

 ایام هفته

 زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

نماز-انشا فارسی هدیه آسمان ریاضی قرآن شنبه  

 علوم اجتماعی ریاضی امال یکشنبه

 

نماز-ورزش  

نماز-اجتماعی  ریاضی هنر فارسی قران دوشنبه   

 هنر 

نماز-هدیه آسمان ورزش علوم انشا اجتماعی سه شنبه   

 

.................... علوم امال فارسی ریاضی چهارشنبه  

 پنجشنبه

آموزش 

 مجازی

 

 

ارائه و بررسی تکالیف 

 مهارت محور درس علوم

ارائه و بررسی تکالیف 

مهارت محور درس 

 ریاضی

ارائه و بررسی تکالیف 

مهارت محور درس 

 اجتماعی

ارائه و بررسی تکالیف 

مهارت محور درس هدیه 

 آسمانی

....................... 

 

 



 0911-0011سال تحصیلی             پنجم..........پایه ...... زرد تعالی            برنامه پیشنهادی وضعیت  بسمه

 زنگ           

 

 ایام هفته

 زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

آموزش حضوری در مدرسه شنبه  

 

.................... فارسی هدیه آسمان ریاضی قرآن  

شنبهیک  

غیرحضوری آموزش در شبکه شاد   

 علوم اجتماعی ریاضی امال

 

...................  

آموزش حضوری در مدرسه دوشنبه ..................... ریاضی هنر فارسی قران   

غیرحضوری و آموزش در  سه شنبه

 فضای مجازی

....................... ورزش علوم انشا اجتماعی  

آموزش حضوری در  ارشنبهچه

 مدرسه

 

....................... علوم امال فارسی ریاضی  

ر پنج شنبه غیرحضوری و آموزش د

 فضای مجازی

 اجتماعی

 

 هنر

 

 انشا

 

 ورزش

 

 هدیه آسمان
..................... 

 

 
 

 0911-0011سال تحصیلی             نجم..........پپایه ...... قرمز  بسمه تعالی            برنامه پیشنهادی وضعیت 

 زنگ           

 

 ایام هفته

 زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

 شنبه

د غیرحضوری آموزش در شبکه شا  

 

................... فارسی هدیه آسمان ریاضی قرآن  

 یکشنبه

ادغیرحضوری آموزش در شبکه ش   

ومعل اجتماعی ریاضی امال  

 

...................  

  دوشنبه

دغیرحضوری آموزش در شبکه شا  

................... ریاضی هنر فارسی قران  

  سه شنبه

غیرحضوری و آموزش در فضای 

 مجازی

 ................... ورزش علوم انشا اجتماعی

 چهارشنبه

دغیرحضوری آموزش در شبکه شا  

 

...................... علوم امال فارسی ریاضی  

 پنج شنبه

غیرحضوری و آموزش در فضای  

 مجازی

 اجتماعی

 

 هنر

 

 انشا

 

 ورزش

 

 هدیه آسمان
....................... 

 

 
 


