
                                                  آموزشگاه علمی اندیشمند

 ... و  جهت آمادگی براي آزمون تیر هوشان ششمدوره دروس دانش آموزان پایه برنامه 

فته
ه

 

/ ایام هفته 
زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ

 وضعیت مطالعه پیشنهادي

ول
ته ا

هف
 

     
به 

شن
2/10/

96 

 20الی  8مطالعه درسنامه صفحه  و الگو یعددنویس/  فصل یک  1بخش 

کتاب ریاضی پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد   انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه30 20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  عددنویسی و الگو/  فصل یک  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه30 40الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  عددنویسی و الگو/  فصل یک  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه30 60الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  عددنویسی و الگو/  فصل یک  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه 8 65الی  61 پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره عددنویسی و الگو/  فصل یک  1بخش 

کتاب علوم ششم   10الی  8مطالعه درسنامه صفحه  مهارت روش علمی   /  فصل یک  
 اندیشمند

 انجام نشد   انجام شد دقیقه20

 نجام نشد ا  انجام شد دقیقه20 20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   مهارت روش علمی   /  فصل یک  

کتاب تفکر و  10الی  8مطالعه درسنامه صفحه  )دوستی  1درس ( دوستان ما  / فصل یک 
...  پژوهش و 

 اندیشمند

 انجام نشد   انجام شد دقیقه15

 انجام نشد   انجام شد دقیقه15 14الی  13مطالعه درسنامه صفحه  )آداب دوستی 2درس (دوستان ما / فصل یک

  13الی  12مطالعه درسنامه صفحه  الفباي فارسی زبان و 
 ادبیات  پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد   انجام شد دقیقه 10

 انجام نشد   انجام شد دقیقه 20  20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   زبان و الفباي فارسی 

 انجام نشد   انجام شد دقیقه 20  40الی  21اره  پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شم زبان و الفباي فارسی 

     
به 

 شن
ک

ی
3/10/

96 

  17الی  8مطالعه درسنامه صفحه  راهبردهاي حل مساله   /   1فصل صفر بخش 
ریاضی ششم 

 اندیشمند

 انجام نشد   انجام شد دقیقه30

 انجام نشد   انجام شد دقیقه30  20الی  1ه اي شماره  پاسخ به سواالت چهارگزین راهبردهاي حل مساله   /   1فصل صفر بخش 

 انجام نشد   انجام شد دقیقه30  40الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   راهبردهاي حل مساله   /   1فصل صفر بخش 
علوم پنجم   10الی  8مطالعه درسنامه صفحه  زنگ علوم    /  فصل یک  

 اندیشمند
 انجام نشد   انجام شد هدقیق20

 انجام نشد   انجام شد دقیقه20 20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   زنگ علوم    /  فصل یک  

 ادبیات  پنجم   25الی  19مطالعه درسنامه صفحه  اسم/ فصل دو 
 اندیشمند

 انجام نشد   انجام شد دقیقه  30

     
به 

 شن
دو

4/10/
96 

 85الی  66پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویسی و الگو/  فصل یک  1ش بخ
ریاضی پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه30 105الی  86پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویسی و الگو/  فصل یک  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه30 125الی  106پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویسی و الگو  /فصل یک  1بخش 

علوم ششم  40الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   مهارت روش علمی/  فصل یک  
 اندیشمند

 انجام نشد   انجام شد ذقیقه 20

تفکر و پژوهش و  14الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  )تی دوس 1درس ( دوستان ما  / فصل یک  
 مطالعات  اندیشمند

 انجام نشد   انجام شد دقیقه14

 انجام نشد   انجام شد دقیقه8 22الی15پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  )آداب دوستی   2درس(دوستان ما / فصل یک

 زبان و ادبیات فارسی 1بخش 
 انجام نشد   انجام شد دقیقه30  ادبیات ششم  12الی   9مطالعه درسنامه صفحه  صل اول آرایه هاي ادبیف

 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 
 



                                                  آموزشگاه علمی اندیشمند

 ... تیر هوشان و برنامه دوره دروس دانش آموزان پایه ششم جهت آمادگی براي آزمون 

فته
ه

 

/ ایام هفته 
زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ

 وضعیت مطالعه پیشنهادي

ول
ته ا

هف
 

     
به 

 شن
سه

5/10/
96 

  60الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   راهبردهاي حل مساله   /   1فصل صفر بخش 

ریاضی ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 دقیقه30  80الی  61پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   راهبردهاي حل مساله   /   1فصل صفر بخش 
 انجام نشد  انجام شد

 انجام نشد  انجام شد دقیقه28  99الی  81پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   راهبردهاي حل مساله   /   1فصل صفر بخش 

علوم پنجم   20الی  14مطالعه درسنامه صفحه  تغییر می کند     مواد /  فصل دو  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

فصل اول آرایه /زبان و ادبیات فارسی 1بخش 
 29الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  هاي ادبی

 ادبیات ششم
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

فصل اول آرایه /فارسی زبان و ادبیات 1بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 40الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  هاي ادبی

تصمیم گیري )/ 4و3درس / ( فصل دو  
تفکر و پژوهش و  17الی  16مطالعه درسنامه صفحه  چیست؟و چگونه تصمیم بگیریم؟  

مطالعات  
 اندیشمند

 دقیقه10
 نشد  انجام انجام شد

تصمیم گیري )/ 4و3درس / ( فصل دو  
 15الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  چیست؟و چگونه تصمیم بگیریم؟  

 دقیقه15
 انجام نشد  انجام شد

     
به 

 شن
هار

چ
6/10/

96 

الی  126پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویسی و الگو  /  فصل یک  1بخش 
145  

ضی پنجم ریا
 اندیشمند

 دقیقه30
 انجام نشد  انجام شد

الی  146پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویسی و الگو  /  فصل یک  1بخش 
 دقیقه30  165

 انجام نشد  انجام شد

الی  166پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویسی و الگو  /  فصل یک  1بخش 
 دقیقه30  185

 انجام نشد  انجام شد

علوم ششم   23الی  18مطالعه درسنامه صفحه  سرگذشت دفتر من    /  فصل دو  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 60الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   اسم/ فصل دو 
 ادبیات  پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه  20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه  20 80الی  61پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   اسم/ ل دو فص

     
به 

 شن
نج

پ
7/10/

96 
  40الی  32مطالعه درسنامه صفحه  عددنویس و الگو هاي عددي / 1فصل یک بخش 

ریاضی ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه32  120الی  100پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   و الگو هاي عددي  عددنویس/ 1فصل یک بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  140الی  121پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویس و الگو هاي عددي / 1فصل یک بخش 

  20الی  1اسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  پ مواد تغییر می کند     /  فصل دو  
علوم پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  40الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   مواد تغییر می کند     /  فصل دو  

فصل اول            /زبان و ادبیات فارسی  1بخش 
 60الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  آرایه هاي ادبی 

 ادبیات  ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

فصل اول                /زبان و ادبیات فارسی  1بخش 
  انجام نشد انجام شد دقیقه17 80الی  61پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  آرایه هاي ادبی 

 جمعه
 4+کتاب هجده از 2و 1حل آزمون +  7/10/96الی  2/10/96 تاریخازدروس دوره  8/10/96

 

  نظر  ولی

  نظر مشاور



 
 

 آموزشگاه علمی اندیشمند

 ... برنامه دوره دروس دانش آموزان پایه ششم جهت آمادگی براي آزمون تیر هوشان و 
 

زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ/ ایام هفته  هفته
 وضعیت مطالعه پیشنهادي

دوم
ته 

هف
 

     
به 

شن
9/10/

96 

  205الی  186پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویسی و الگو  /  فصل یک  1بخش 
ریاضی پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 دقیقه30  225الی  206ي شماره  پاسخ به سواالت چهارگزینه ا عددنویسی و الگو  /  فصل یک  1بخش 
 انجام نشد  انجام شد

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  60الی  52مطالعه درسنامه صفحه کسر/ فصل دو /  1بخش 

علوم ششم   20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   سرگذشت دفتر من    /  فصل دو  
 اندیشمند

 م نشد انجا انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه  20  40الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   سرگذشت دفتر من    /  فصل دو  
  22الی  21مطالعه درسنامه صفحه  5درس / کشاورزي در ایران/ فصل سه   

تفکر و پژوهش  
 ششم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه  15
محصوالت کشاورزي از تولید تا / ه   فصل س

 انجام نشد  انجام شد دقیقه  15  26الی  25مطالعه درسنامه صفحه  6درس /مصرف

 ادبیات  پنجم  100الی  81پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   اسم/ فصل دو 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه  20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه  20 120الی  101چهارگزینه اي شماره   پاسخ به سواالت اسم/ فصل دو 

به 
 شن

ک
ی

   10/10/
96 

  160الی  141پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویس و الگو هاي عددي / فصل یک  1بخش 
ریاضی ششم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه35

 انجام نشد  انجام شد دقیقه35  180الی  161پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   و هاي عددي عددنویس و الگ/ فصل یک  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه35  200الی  181پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویس و الگو هاي عددي / فصل یک  1بخش 

  60الی  41ه سواالت چهارگزینه اي شماره  پاسخ ب مواد تغییر می کند     /  فصل دو  
علوم پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10  70الی  61پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   مواد تغییر می کند     /  فصل دو  

فصل دوم روابط واژگان هم خانواده ، مترادف ، 
  26الی   25مطالعه درسنامه صفحه  متضاد  

 ادبیات  ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

فصل دوم روابط واژگان هم خانواده ، مترادف ، 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 100الی  81پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  متضاد  

     
نبه

وش
د

   11/10/
96 

 245الی  226پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   کسر/ فصل دو /   1بخش 
ریاضی پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 265الی  67پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   کسر/ فصل دو /  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 285الی  266شماره   پاسخ به سواالت چهارگزینه اي کسر/ فصل دو /   1بخش 

علوم ششم   56الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   سرگذشت دفتر من    /  فصل دو  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد ذقیقه 15

 انجام نشد  ام شدانج دقیقه15  35الی  32مطالعه درسنامه صفحه کارخانه کاغذسازي    /  فصل سه  

فصل دوم روابط واژگان هم خانواده ، مترادف ، 
 120الی  101پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  متضاد  

 ادبیات  ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

فصل دوم روابط واژگان هم خانواده ، مترادف ، 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 140الی  121ره پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شما متضاد  

 
 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 



 
 

                                                  آموزشگاه علمی اندیشمند

 ... برنامه دوره دروس دانش آموزان پایه ششم جهت آمادگی براي آزمون تیر هوشان و 
 

زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ/ ایام هفته  هفته
 وضعیت مطالعه پیشنهادي

دوم
ته 

هف
 

     
نبه

ه ش
س

   
12/10/

96 

  220الی  201پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویس و الگو هاي عددي / فصل یک  1بخش 
ریاضی ششم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه35

 انجام نشد  انجام شد دقیقه35  240الی  221پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   ي عددنویس و الگو هاي عدد/ فصل یک  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه35  260الی  241پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویس و الگو هاي عددي / فصل یک  1بخش 

  17الی  1چهارگزینه اي شماره   پاسخ به سواالت 5درس / کشاورزي در ایران/ فصل سه   
تفکر و پژوهش و 

 مطالعات  اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه17

محصوالت کشاورزي از تولید تا / فصل سه   
 دقیقه16  33الی  18پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   6درس /مصرف

 انجام نشد  انجام شد

علوم پنجم   41الی  31العه درسنامه صفحهمط رنگین کمان     /  فصل سه  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 ادبیات  پنجم  140الی  121پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   اسم/ فصل دو 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه  20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه  20 160الی  141پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   اسم/فصل دو 

ه    
شنب

هار
چ

   
13/10/

96  

  305الی  286پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   کسر/ فصل دو /  1بخش 
ریاضی پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد قیقهد30  325الی  306پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   کسر/ فصل دو /  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  345الی  326پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   کسر/ فصل دو /  1بخش 

 32دوره صفحه +  43الی  36مطالعه درسنامه صفحه کارخانه کاغذسازي    /  فصل سه  
 35الی 

علوم ششم 
 اندیشمند

 م نشد انجا انجام شد دقیقه30

 ادبیات  پنجم 171الی  161پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   اسم/ فصل دو 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20  40الی  38مطالعه درسنامه صفحه جمله/ فصل سه 

   
ه    

شنب
نج 

پ
14/10/

96 

  280الی  261پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   گو هاي عددي عددنویس و ال/ فصل یک  1بخش 
ریاضی ششم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه18  292الی  281پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   عددنویس و الگو هاي عددي / فصل یک  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10   79الی 70العه درسنامه صفحهمط کسر/ فصل دو  1بخش 

علوم پنجم  25الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   رنگین کمان     /  فصل سه  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه25

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 45الی  26پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   رنگین کمان     /  فصل سه  

فصل دوم روابط واژگان هم خانواده ، مترادف ، 
 160الی  141پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  متضاد  

 ادبیات  ششم
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

فصل دوم روابط واژگان هم خانواده ، مترادف ، 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 180الی  161گزینه اي شماره پاسخ به سواالت چهار متضاد  

 جمعه 
   15/10/96 

  4+ کتاب هجده از 4و 3آزمون حل +   14/10/96الی  9/10/96 تاریخ از دروس دوره

 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 
 
 
 



 
 

 

                                                  آموزشگاه علمی اندیشمند

 ... برنامه دوره دروس دانش آموزان پایه ششم جهت آمادگی براي آزمون تیر هوشان و 
ایام هفته  هفته

زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ/ 
 وضعیت مطالعه پیشنهادي

وم
ه س

هفت
 

ه    
شنب

16/10/
96 

  352الی  346پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  کسر / فصل دو/1بخش 
ریاضی پنجم 

 ندیشمندا

 انجام نشد  انجام شد دقیقه12
 انجام نشد  انجام شد دقیقه15  85الی  80مطالعه درسنامه صفحه  نسبت ، تناسب ، درصد/ فصل سه /  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  372الی  353پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نسبت ، تناسب ، درصد/ فصل سه / 1بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  392الی  373پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نسبت ، تناسب ، درصد/ فصل سه /  1بخش 

 ادبیات  پنجم  190الی 172پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  جمله/ فصل سه 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 18
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 15 205الی  191به سواالت چهارگزینه اي شماره  پاسخ جمله/ فصل سه 

علوم ششم  20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  کارخانه کاغذسازي    /  فصل سه  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 40الی  21ینه اي شماره پاسخ به سواالت چهارگز کارخانه کاغذسازي    /  فصل سه  

به 
 شن

ک
ی

17/10/
96 

  312الی  293پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  کسر/ فصل دو  1بخش 
ریاضی ششم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 35
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 35  332الی  313پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  کسر/ فصل دو  1بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 35  352الی  333پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  کسر/ فصل دو  1بخش 

تفکر و پژوهش و   31الی  30مطالعه درسنامه صفحه   7ایران و منابع انرژي درس / فصل چهار   
مطالعات  
 اندیشمند

 انجام نشد  شد انجام دقیقه 10
انرژي را بهتر مصرف کنیم  / فصل چهار   

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 30  34مطالعه درسنامه صفحه   8درس 

علوم پنجم  65الی  46پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  رنگین کمان     /  فصل سه  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه25
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  85الی  66پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  رنگین کمان       /فصل سه  

فصل دوم روابط واژگان هم خانواده ، 
 200الی  181پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  مترادف ، متضاد  

 ادبیات  ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

روابط واژگان هم خانواده ،  فصل دوم
 انجام نشد  انجام شد دقیقه21 215الی  201پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  مترادف ، متضاد  

     
نبه

وش
د

18/10/
96 

  412الی  393پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نسبت ، تناسب ، درصد/ فصل سه / 1بخش 
ریاضی پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد  جام شدان دقیقه30
 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  432الی  413پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نسبت ، تناسب ، درصد/ فصل سه / 1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  452الی  433پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نسبت ، تناسب ، درصد/ فصل سه / 1بخش 

تفکر و پژوهش و   19الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  7درس  /ایران و منابع انرژي/ فصل چهار   
مطالعات  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 19
 /انرژي را بهتر مصرف کنیم / فصل چهار   

 8درس 
 انجام نشد  م شدانجا دقیقه 21  40الی  20پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره 

کلمه هاي مترادف ، متضاد ، / فصل چهارم 
 ادبیات  پنجم   45الی  44مطالعه درسنامه صفحه  متشابه و هم خانواده

 اندیشمند
انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 

 55الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  کارخانه کاغذسازي/  فصل سه  
علوم ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15

 انجام نشد  انجام شد دقیقه12 67الی  56پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  کارخانه کاغذسازي/  فصل سه  

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15 56الی  52مطالعه درسنامه صفحه  سفر به اعماق زمین/  فصل چهار  

 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                  آموزشگاه علمی اندیشمند

 ... برنامه دوره دروس دانش آموزان پایه ششم جهت آمادگی براي آزمون تیر هوشان و 
 

ایام هفته  هفته
زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ/ 

 وضعیت مطالعه پیشنهادي

وم
ه س

هفت
 

ه   
شنب

سه 
19/10/

96 

  370الی  353پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  کسر/ 1فصل دو بخش 
ریاضی ششم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30
 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  390الی  371پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  کسر/ 1فصل دو بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  411الی  391هارگزینه اي شماره پاسخ به سواالت چ کسر/ 1فصل دو بخش 

علوم پنجم  95الی  86پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   رنگین کمان     /  فصل سه  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20
 انجام نشد  انجام شد دقیقه21  106ی ال 96پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   رنگین کمان     /  فصل سه  

 58الی   42مطالعه درسنامه صفحه  فصل سوم دستور زبان  فارسی/بخش یک 
ادبیات  

 ششم
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

به  
رشن

چها
20/10/

96    

ریاضی پنجم   472 الی 453پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نسبت ، تناسب ، درصد/ 1فصل سه بخش 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30
 انجام نشد  انجام شد دقیقه31  492الی  473پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نسبت ، تناسب ، درصد/ 1فصل سه بخش 

کلمه هاي مترادف ، متضاد ، / فصل چهارم 
  225الی  206اي شماره  پاسخ به سواالت چهارگزینه متشابه و هم خانواده

ادبیات  
 پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

کلمه هاي مترادف ، متضاد ، / فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  245الی  226پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  متشابه و هم خانواده

کلمه هاي مترادف ، متضاد ، / فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  265الی  246پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  متشابه و هم خانواده

کلمه هاي مترادف ، متضاد ، / فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  285الی  266پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  متشابه و هم خانواده

/ ت هاي علمی مسلمانپیشرف/ فصل پنج  
تفکر و  39الی  38مطالعه درسنامه صفحه  9درس 

پژوهش و 
مطالعات  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10

 علوم و فنون عوامل گسترش / فصل پنج    
 انجام نشد  انجام شد دقیقه16 44الی  43مطالعه درسنامه صفحه  10درس / در دوره اسالمی

ه   
شنب

نج 
پ

  
21/10/

96 

  99الی  98مطالعه درسنامه صفحه  اعداد اعشاري/ 1فصل سه بخش 
ریاضی ششم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15
 انجام نشد  انجام شد دقیقه28  430الی  412پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اعداد اعشاري/ 1فصل سه بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  451الی 431پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اعداد اعشاري/ 1فصل سه بخش 
 انجام نشد  انجام شد ذقیقه 30  471الی  452پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اعداد اعشاري/ 1فصل سه بخش 

علوم پنجم   62الی  58مطالعه درسنامه صفحه  برگی از تاریخ زمین      /  فصل چهار 
 اندیشمند

 دقیقه20
 انجام نشد  انجام شد

علوم ششم  15الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  سفر به اعماق زمین     /  فصل چهار  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد ذقیقه 15
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 35الی  16پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  سفر به اعماق زمین     /  فصل چهار  

 جمعه  
22/10/96 

 4+ کتاب هجده  از6و 5 هايآزمونحل +  21/10/96الی  16/10/96تاریخاز  دروس دوره

 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 
 
 
 
 
 


