
 مسئول برنامه زمان موضوع تاریخ 

 ورزشی-تفریحی برنامه 

 خضری خانم صبح جمعه  بهمن 3  1

 " "  بهمن 11 2

 " "  اسفند 1 3

 " "  اسفند 11 4

 های فصلیبرنامه *

 خانم خضری  افتتاحیه دی33و  22 1

 هادورهی خوانکتاب *

  نحوه ارزیابی عنوان کتاب نام دوره 

 نم نباتخانم  امتحان علیه السالمجاذبه و دافعه امام علی  عقیق() 1دوره  1

 نم نباتخانم  امتحان علیه السالمجاذبه و دافعه امام علی  فیروزه() 2دوره  2

 خانم مظفری امتحان علیه السالمجاذبه و دافعه امام علی  یاقوت() 3دوره  3

 خانم کریمی امتحان 2احکام دین زمرد() 4دوره  4

 بهرامیخانم  پر کردن دفترچه قصه های خوب برای بچه های خوب (شمس) 1دوره  1

 بهرامیخانم  کردن دفترچهپر  قصه های خوب برای بچه های خوب (فیروزه) 6دوره  6

 فعالیت در منزل *

  نحوه ارزیابی فعالیت نام دوره 

های شما برای آن وزارت خانه چیست؟برنامه اگر من وزیر بودم )عقیق( 1دوره  1  نم نباتخانم  

های شما برای آن وزارت خانه چیست؟برنامه اگر من وزیر بودم )فیروزه( 2دوره  2  نم نباتخانم  

 خانم مظفری از چه جمالتی خوشم میاد و  از چه جمالتی نه! جمالت خوش و ناخوش )یاقوت( 3دوره  3

 خانم کریمی از چه جمالتی خوشم میاد و  از چه جمالتی نه! جمالت خوش و ناخوش )زمرد( 4دوره  4

 

 ترجمه قرآن
 بهرامی خانم 

 روش مسئله گشایی
 کریمیخانم 

 (1حکمت )سرای  (3) سرای عبودیت

 ترجمه قرآن
 بهرامی خانم 

 روش مسئله گشایی
 کریمیخانم 

 (1حکمت )سرای  (3) سرای عبودیت

 ترجمه قرآن
 بهرامی خانم 

 روش مسئله گشایی
 مظفریخانم 

 (1حکمت )سرای  (4) معرفتسرای 

 خضریخانم  تجوید قرآن کریمیخانم  روش مسئله گشایی
 (1حکمت )سرای  (1حکمت )سرای 

 کریمی خانم  روش مسئله گشایی نم نباتخانم  داستان های قرآنی
 (2معرفت )سرای  (3) سرای عبودیت

 نم نباتخانم  داستانهای قرآنی کریمیخانم  روش مسئله گشایی
 (3) سرای عبودیت (2معرفت )سرای 



 داستان تخیلی دختران بهار (شمس) 1دوره  1
 یک داستان تخیلی با استفاده از شخصیت های

 مجموعه بنویسید.
 بهرامیخانم 

 داستان تخیلی دختران بهار (فیروزه) 6دوره  6
یک داستان تخیلی با استفاده از شخصیت های 

 مجموعه بنویسید.
 بهرامیخانم 

حوزه 

روانشناسی 

 کاربردی

 

 من نوجوانم

 

پاسخ تشریحی 

  سؤاالت

حوزه 

 روانشناسی

 

روانشناسی 

 نوجوانی

 
 پاسخ تستی

 

حوزه عمومی 

 تربیت دینی

 

مزرعه 

 آفتابگردان

تربیت دینی 

 نوجوانان

  پاسخ تستی

حوزه عمومی 

 تربیت دینی

 

تربیت دینی  

 فرزندان

 

 پاسخ تستی
 

حوزه سواد 

 یارسانه

 

رسانه یا 

 والدین دیگر

 

 پاسخ تستی
 

حوزه مبانی 

 تربیت دینی

 

روش تربیت 

 کودک

 

 پاسخ تستی
 

 

 


