
 عنوان درس خیتار روز های هفته

 .دیبه خانه ما خوش آمد-1نگاره   1/7/98 شنبه دو اول مهر

 بچه ها آماده -2نگاره 3/7/98 شنبهچهار اول

 دو سه راه مدرسه کی- 3نگاره 98 /6/7 شنبه   دوم

 میدیبه مدرسه رس -4نگاره  98 /8/7 دوشنبه         دوم

 از کالس ما چه خبر -5اره گن 98 /10/7 چهار شنبه        دوم

 تماشا یباز یباز -6نگاره  98 /14/7 شنبه     کی سوم

 ییبه به چه روستا -7نگاره  98 /16/7 سه شنبه       سوم

 یقشنگ یایچه دن -8نگاره 98 /20/7 شنبه   چهارم

 در مسجد محله -9نگاره  22/7/98 شنبه  دو چهارم

 مبارک دشمایع -10نگاره  98 /28/7 شنبه   یک  آخر

 یابیارزش 98 /30/7 سه شنبه   آخر

 آب -  ا آ – 1درس  98 /1/8 چهارشنبه   

 باران -بـ ب -1درس  98 /4/8 شنبه   اول آبان

 ابر -اَ     َ   -2رس د 98 /8/8 چهارشنبه اول

 باران –د -2درس  98 /12/8 شنبه      کی دوم

 مدرسه –مـ م   3درس 98 /14/8 سه شنبه        دوم

 کالس– س سـ – 3درس  98 /19/8 شنبهیک   سوم

 توت –او و  -4درس 98 /22/8 چهارشنبه  سوم

 یابیرزشا 98 /27/8 شنبه      دو  چهارم

 ابت – ت تـ – 4درس 98 /28/8 سه شنبه         چهارم

 مادر – ر – 5درس 98 /3/9 شنبه          کی اول آذر

 نان –نـ  ن  -5درس 98 /5/9 شنبهسه  اول

بدرخانی -طرح درس ساالنه فارسی کالس اول   



 رانای – یا  - 6درس 98 /9/9 شنبه  دوم

 سرباز –ز  -6درس 98 /12/9 سه شنبه      دوم

 استخر - اِ – 7رسد 98 /16/9 شنبه  سوم 

 شنوا گوش –شـ ش  -7رس د 98 /19/9 سه شنبه        سوم

 ایدر – ی ـی -7رسد 98 /23/9 شنبه           چهارم

 اُ = اردک -8رسد 98 /26/9 سه شنبه         چهارم

 یابیرزشا 98 /30/9 شنبه  چهارم

 لک لک –کـ ک  -8درس 98 /1/10 شنبه  یک  اول ید

 ورزش –و  -8درس 98 /3/10 سه شنبه    اول

 پرواز –پـ پ  -9درس 98 /7/10 شنبه     دوم  

 جنگل –گـ گ  -9درس 98 /9/10 شنبه  دو دوم

 برفی روز –فـ ف  -9درس 98 /14/10 شنبه   سوم

 درخت –خـ خ  -10درس 98 /17/10 سه شنبه       سوم

 یهمکار –قـ ق  -10درس 98 /21/10 شنبه چهارم

 گل –لـ  ل  -10درس 98 /24/10 سه شنبه       چهارم

 یابیارزش 98 /28/10 شنبه    چهارم

 نارنج و برنج -جـ   ج  -11درس 1/11/98 سه شنبه       اول بهمن

 خروس خوش آواز -11درس 6/11/98 شنبهیک  اول

 مهتاب -هـ   -11درس 12/11/98 شنبه    دوم

 چراگاه و چشمه – چ  چـ – 12درس 15/11/98 سه شنبه    دوم

 ژهمنی و ژاله –ژ  -12درس 19/11/98 شنبه سوم

 خوانی کتاب –خوا  -12درس 21/11/98 شنبهدو سوم

 قرآن 26/11/98 شنبه  چهارم

 ما هنیم 27/11/98 شنبه کی  چهارم



  

    

 

 

 دربازار -13درس 29/11/98 شنبه  سه  چهارم

 یابیارزش 30/11/98 شنبه     چهار  پنجم

 موج یصدا -14درس 3/12/97 شنبه   اول اسفند

 ریسفر دلپذ -15درس 6/12/97 سه شنبه      اول

 دوره درس ها 11/12/97 شنبه کی دوم

 و معصومه یعل -16درس 14/12/97 چهارشنبه   دوم

 دخورشی مثل – 17درس 19/12/97 دو شنبه       سوم

 یابیارزش 24/12/97 شنبه  چهارم

 حلزون – 18درس 16/1/99 شنبه سوم نیفرورد

 رضا – 19درس 19/1/99 سه شنبه       سوم

 یابیارزش 24/1/99 شنبه    کی چهارم

 انقالب خاطرات – 20درس   27/1/99 چهارشنبه چهارم

 ها مرغابی و پشت الک – 21درس 1/2/99 شنبهدو لاو بهشتیارد

 مهربان امبرپی – 22درس  6/2/99 شنبه دوم

 چهارفصل 10/2/99 شنبهچهار دوم

 شیاین 16/2/99 شنبهسه  سوم

 یابیارزش 29/2/99 شنبه    دو آخر


