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برنامههای فصلی

 22و 33دی
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خانم خضری
کتابخوانی دورهها

نام دوره

عنوان کتاب

نحوه ارزیابی

1

دوره ( 1عقیق)

جاذبه و دافعه امام علی علیه السالم

امتحان

خانم نم نبات

2

دوره ( 2فیروزه)

جاذبه و دافعه امام علی علیه السالم

امتحان

خانم نم نبات

3

دوره ( 3یاقوت)

جاذبه و دافعه امام علی علیه السالم

امتحان

خانم مظفری

4

دوره ( 4زمرد)

احکام دین2

امتحان

خانم کریمی

1

دوره ( 1شمس)

قصه های خوب برای بچه های خوب

پر کردن دفترچه
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6

دوره ( 6فیروزه)

قصه های خوب برای بچه های خوب

پر کردن دفترچه
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فعالیت در منزل
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نام دوره

فعالیت

نحوه ارزیابی

1

دوره ( 1عقیق)

اگر من وزیر بودم

برنامههای شما برای آن وزارت خانه چیست؟

خانم نم نبات

2

دوره ( 2فیروزه)

اگر من وزیر بودم

برنامههای شما برای آن وزارت خانه چیست؟

خانم نم نبات

3

دوره ( 3یاقوت)

جمالت خوش و ناخوش

از چه جمالتی خوشم میاد و از چه جمالتی نه!

خانم مظفری

4

دوره ( 4زمرد)

جمالت خوش و ناخوش

از چه جمالتی خوشم میاد و از چه جمالتی نه!
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داستان تخیلی دختران بهار

حوزه
روانشناسی
کاربردی
من نوجوانم
پاسخ تشریحی

یک داستان تخیلی با استفاده از شخصیت های
مجموعه بنویسید.
یک داستان تخیلی با استفاده از شخصیت های
مجموعه بنویسید.
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نوجوانان

پاسخ تستی

پاسخ تستی
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تربیت دینی

رسانهای

تربیت دینی

تربیت دینی
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روش تربیت

فرزندان

والدین دیگر

کودک

پاسخ تستی

پاسخ تستی
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سؤاالت
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