
                                                  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

رم
چها

ته 
هف

 

ه   
شنب

23/10/
96 

 کتاب ریاضی 116الی  104مطالعه درسنامه صفحه  تقارن و چند ضلعی/  هارم فصل چ
 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 پنجم اندیشمند 

 کتاب ریاضی  501الی  594پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقارن و چند ضلعی/  فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه12 پنجم اندیشمند

 کتاب علوم  50الی  36پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  سفر به اعماق زمین/ هارم فصل چ
 ششم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 71الی  64مطالعه درسنامه صفحه  زمین پویا/ فصل پنجم 

پیشرفت علوم و فنون در / فصل پنجم 
...  کتاب تفکر و پژوهش و  25الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  9درس  دوره اسالمی 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه25

پیشرفت علوم و فنون در / فصل پنجم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 45الی  26پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  10دوره  درس 

ه هاي مترادف ، متضاد کلم/ فصل چهارم 
 305الی  286پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  ، متشابه و هم خانواده

 ادبیات  پنجم
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20

کلمه هاي مترادف ، متضاد / فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد قهدقی 20 325الی  306پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  ، متشابه و هم خانواده

کلمه هاي مترادف ، متضاد / فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 345الی  326پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  ، متشابه و هم خانواده

ه    
شنب

ک 
ی

 
24/10/

96 

 491 الی 472پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اعداد اعشاري/فصل سه  1/بخش 

 ریاضی ششم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15 501الی  492پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره اعداد اعشاري/فصل سه  /1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15 511الی  502پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اعداد اعشاري/فصل سه  /1بخش 

 20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  برگی از تاریخ زمین/  فصل چهار  
 علوم پنجم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 40الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  برگی از تاریخ زمین/  فصل چهار  

 

وشن
د

 به
25/10/

96 

 521الی  502پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقارن و چند ضلعی/ فصل چهارم 

 ریاضی پنجم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 541الی  522پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقارن و چند ضلعی/ فصل چهارم 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 561الی  542پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقارن و چند ضلعی/ رم فصل چها

 20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  زمین پویا/  فصل پنجم  
 علوم ششم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد ذقیقه 20

 انجام نشد  انجام شد ذقیقه 20 40الی  21ت چهارگزینه اي شماره پاسخ به سواال زمین پویا/  فصل پنجم  

تفکر و پژوهش و مطالعات   49و  48مطالعه درسنامه صفحه  11سفري به اصفهان درس / فصل ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10 54و  52مطالعه درسنامه صفحه  ا 12سفري به اصفهان درس / فصل ششم 

کلمه هاي مترادف ، متضاد / فصل چهارم 
 365الی  346پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  ، متشابه و هم خانواده

 ادبیات  پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20

کلمه هاي مترادف ، متضاد / فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 385الی  366به سواالت چهارگزینه اي شماره پاسخ  ، متشابه و هم خانواده

کلمه هاي مترادف ، متضاد / فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 405الی  386پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  ، متشابه و هم خانواده

 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 
 



                                                  دیشمندآموزشگاه علمی ان

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

فته
ه

 

/ ایام هفته 
زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ

 وضعیت مطالعه پیشنهادي

ته 
هف

رم
چها

 

به  
 شن

سه
 

26/10/
96    

 

  118الی   112مطالعه درسنامه صفحه  تقارن و مختصات / م فصل چهار/ 1بخش 

ریاضی ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  531الی  512پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقارن و مختصات / فصل چهارم  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  551الی  532پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقارن و مختصات / فصل چهارم / 1بخش 

علوم پنجم   55الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  برگی از تاریخ زمین      /  فصل چهار  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 76الی  70مه صفحه مطالعه درسنا حرکت بدن      /    مفصل پنج

  240الی  226پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فصل سوم دستور زبان  فارسی /بخش یک 
 ادبیات ششم

 انجام نشد  انجام شد دقیقه14

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  260الی  241پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فصل سوم دستور زبان  فارسی /بخش یک 

     
به 

رشن
چها

 
27/10/

96 

 581الی 562پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره تقارن و چند ضلعی/ فصل چهارم 

ریاضی پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 601الی582پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقارن و چند ضلعی/ فصل چهارم

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 621الی  602پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقارن و چند ضلعی/ فصل چهارم 

کلمه هاي مترادف ، متضاد ، / فصل چهارم 
 425الی  406پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  متشابه و هم خانواده

 پنجم   ادبیات
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

کلمه هاي مترادف ، متضاد ، / فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 445الی  426پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  متشابه و هم خانواده

کلمه هاي مترادف ، متضاد ، / فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 465الی  446واالت چهارگزینه اي شماره پاسخ به س متشابه و هم خانواده

علوم ششم  55الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  زمین پویا/    مفصل پنج
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 15

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 30 88الی  80مطالعه درسنامه صفحه  1ورزش و نیروي /  ششمدرس 

به 
 شن

نج
پ

 
28/10/

96 

  571الی  552پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقارن و مختصات / فصل چهارم / 1بخش 

ریاضی ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  591الی  572پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقارن و مختصات/ فصل چهارم  1/بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  611الی  592پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقارن و مختصات/ فصل چهارم  1/بخش 

 ادبیات  ششم   280الی  261پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فصل سوم دستور زبان  فارسی /بخش یک 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  300الی  281پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فصل سوم دستور زبان  فارسی /بخش یک 

علوم پنجم  20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  حرکت بدن/  فصل پنجم  
 اندیشمند

 نشد انجام  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 40الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  حرکت بدن/  فصل پنجم  

 جمعه 
29/10/96 

 4+از کتاب هجده  8و 7حل آزمون + 28/10/96الی    23/10/96دوره از    

 

  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

جم
ه پن

هفت
 

     
به 

شن
 

30/10/
96 

ریاضی پنجم   641الی  622ت چهارگزینه اي شماره پاسخ به سواال تقارن و چند ضلعی/ فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 اندیشمند

علوم ششم  20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  1ورزش و نیروي /  6درس 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 40الی  21ماره پاسخ به سواالت چهارگزینه اي ش 1ورزش و نیروي /  6درس 

تفکر و پژوهش   18الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   11سفري به اصفهان درس / فصل ششم 
 ششم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 18

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 19 37الی  19پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   12سفري به اصفهان درس / فصل ششم 

کلمه هاي مترادف ، متضاد ، / فصل چهارم 
 485الی  466پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  متشابه و هم خانواده

 ادبیات  پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20

کلمه هاي مترادف ، متضاد ، / فصل چهارم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 505الی  486پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نوادهمتشابه و هم خا

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 10 83و  82مطالعه درسنامه صفحه  نهاد، گزاره ، فاعل/ فصل پنجم 

به 
 شن

ک
ی

1/11/
96 

  623الی  612شماره  پاسخ به سواالت چهارگزینه اي تقارن و مختصات/ فصل چهارم / 1بخش 

ریاضی ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه18

 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 145تا  136مطالعه درسنامه صفحه  اندازه گیري/ فصل پنجم / 1بخش 

 انجام نشد  ام شدانج دقیقه30  643الی  624پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل پنجم / 1بخش 

علوم پنجم   86تا  82مطالعه درسنامه صفحه  )       1( چه خبر/  فصل شش  
 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 اندیشمند

  320الی  301پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فصل سوم دستور زبان  فارسی/بخش یک 
 ادبیات  ششم 

 اندیشمند

 جام نشد ان انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  340الی  321پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فصل سوم دستور زبان  فارسی/بخش یک 

     
به  

وشن
د

2/11/
96 

 136مطالعه درسنامه صفحه  عددهاي اعشاري/ فصل پنجم 

ریاضی پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15 651الی  642پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  عددهاي اعشاري/ جم فصل پن

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 674الی  652پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  عددهاي اعشاري/ فصل پنجم 

علوم ششم  60الی  41ماره پاسخ به سواالت چهارگزینه اي ش 1ورزش و نیروي /  6درس 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد ذقیقه 20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه21 81الی  61پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  1ورزش و نیروي /  6درس 

 525الی  506پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نهاد، گزاره ، فاعل/ فصل پنجم 

 ادبیات  پنجم
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 545الی  526پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نهاد، گزاره ، فاعل/ فصل پنجم 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 21 567الی  546پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نهاد، گزاره ، فاعل/ فصل پنجم 

 

  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

جم
ه پن

هفت
 

     
نبه

ه ش
س

 3/11/
96 

 663الی  644پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ صل پنجم ف/ 1بخش 
ریاضی ششم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 683الی  664پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/  فصل پنجم  1/بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 703الی  684پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  گیري اندازه/  فصل پنجم  1/بخش 

 58مطالعه درسنامه صفحه    13اوقات فراغت درس / فصل هفتم 
تفکر و پژوهش و 

مطالعات  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه5

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10 59 مطالعه درسنامه صفحه  14اوقات فراغت درس / فصل هفتم 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه16 16الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  14اوقات فراغت درس / فصل هفتم 
فصل سوم دستور زبان  /بخش یک 

 ادبیات  ششم  360الی  341پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فارسی
 اندیشمند

 انجام نشد  نجام شدا دقیقه20

فصل سوم دستور زبان  /بخش یک 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 380الی  361پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فارسی

علوم پنجم  15الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   )       1( چه خبر/ فصل ششم  
 اندیشمند

 د انجام نش انجام شد دقیقه15

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15 30الی  16پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   )       1( چه خبر/  فصل ششم  

به  
رشن

چها
 4/11/

96    

 152الی  142مطالعه درسنامه صفحه  اندازه گیري/ فصل ششم 
ریاضی پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 694الی 675پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  دازه گیريان/ فصل ششم 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 714الی  695پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل ششم 

علوم ششم  106تا  101مطالعه درسنامه صفحه  2ورزش و نیروي /  7درس 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 دیشمندان

 93الی  90مطالعه درسنامه صفحه  اصطالحات ادبی/ فصل ششم

 ادبیات  پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 10

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 587الی  568پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اصطالحات ادبی/ فصل ششم

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 607الی  588پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اصطالحات ادبی/ ل ششمفص

نبه
ج ش

پن
  5/11/

96 

 723الی  704پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل پنجم / 1بخش 
ریاضی ششم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 743الی  724پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ صل پنجم ف/  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 763الی  744پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل پنجم / 1بخش 

علوم پنجم  93تا  92ه صفحه مطالعه درسنام )       2( چه خبر/  فصل هفتم  
 انجام نشد  انجام شد دقیقه15 اندیشمند

فصل سوم دستور زبان  /بخش یک 
 ادبیات  ششم 400الی  381پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فارسی 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

فصل سوم دستور زبان  /بخش یک 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 420الی  401رگزینه اي شماره پاسخ به سواالت چها فارسی 

 جمعه 
6/11/96 

 4+کتاب هجده    10و 9حل آزمون +  5/11/96 الی 30/10/96 دوره از 

 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 
 

 



                                                  آموزشگاه علمی اندیشمند

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

زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ/ 
 وضعیت مطالعه پیشنهادي

هفته ششم
 

نبه
ش

 7/11/
96 

 734الی  715پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل ششم 

ریاضی پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  شد انجام دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 754الی  735پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل ششم 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 774الی  755پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل ششم 

 ادبیات  پنجم  627الی  608واالت چهارگزینه اي شماره پاسخ به س اصطالحات ادبی/ فصل ششم
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه7 635الی  628پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اصطالحات ادبی/ فصل ششم

علوم ششم  20ی ال 1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  2ورزش و نیروي /  7درس 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 40الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  2ورزش و نیروي /  7درس 

به 
شن

ک 
ی

 8/11/
96 

م ریاضی شش  783الی  764پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ 1فصل پنجم بخش 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 30  803الی  784پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ 1فصل پنجم بخش 

تفکر و پژوهش و   63مطالعه درسنامه صفحه  پوشاك ما /   15فصل هشتم درس 
 مطالعات  اندیشمند

 انجام نشد  دانجام ش دقیقه10

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 10 66مطالعه درسنامه صفحه     پوشاك ما   /   16فصل هشتم درس 

علوم پنجم  25الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   )       2( چه خبر/  فصل هفتم  
 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 اندیشمند

ور زبان  فصل سوم دست/بخش یک 
  440الی  421پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فارسی 

 ادبیات  ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

فصل سوم دستور زبان  /بخش یک 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  460الی  441پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فارسی 

     
به 

شن
دو

 9/11/
96 

  794الی  775پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ ل ششم فص

ریاضی پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  814الی  795پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل ششم 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  834الی  815الت چهارگزینه اي شماره پاسخ به سوا اندازه گیري/ فصل ششم 

 تفکر و پژوهش و   10الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  پوشاك ما /   15فصل هشتم درس 
 مطالعات  اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 10

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 18  18الی  11چهارگزینه اي شماره  پاسخ به سواالت پوشاك ما   /   16فصل هشتم درس 

ادبیات  پنجم    105و 104مطالعه درسنامه صفحه  نگارش فارسی      /  فصل هفتم  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10

 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 660الی  636پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نگارش فارسی      /  فصل هفتم  

 

 

علوم ششم  50الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  2ورزش و نیروي /  7درس 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه11

 انجام نشد  انجام شد دقیقه25  117الی  115مطالعه درسنامه صفحه  می خواهم بسازم / 8درس 

 

  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

هفته ششم
 

به  
 شن

سه
   10/11/

96 

ریاضی ششم  823الی  804پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ 1فصل پنجم بخش 
 اندیشمند

 انجام نشد انجام شد دقیقه30

الی  824پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ 1فصل پنجم بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه24 839

علوم پنجم  101تا  98مطالعه درسنامه صفحه  )      1(کارها آسان می شود /فصل هشتم  
 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 اندیشمند

فصل سوم دستور زبان  /بخش یک 
 ادبیات ششم 485الی 461پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فارسی 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه25

وم دستور زبان  فصل س/بخش یک 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 510الی  486پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فارسی 

نبه
رش

چها
11/11/

96    

 اندازه گیري/ فصل ششم 
الی  835پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره 

854 
ریاضی پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 زه گیرياندا/ فصل ششم 
الی  855پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 874

 اندازه گیري/ فصل ششم 
الی  875پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 894

 683الی  661پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  نگارش فارسی      /  فصل هفتم  

 ادبیات  پنجم
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 119الی  113مطالعه درسنامه صفحه  فعل      /  فصل هشتم  

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 703الی  684پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فعل      /  فصل هشتم  

علوم ششم  20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  می خواهم بسازم / 8درس 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20
 انجام نشد  انجام شد قیقهد 30 135الی  122مطالعه درسنامه صفحه  سفر انرژي/ درس نهم

تفکر و پژوهش  70 مطالعه درسنامه صفحه 17درس /دریاهاي ایران / فصل نهم 
و مطالعات  

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10 75و  74مطالعه درسنامه صفحه  18درس /دریاهاي ایران / فصل نهم 

ه    
شنب

نج 
پ

 
12/11/

96   

ریاضی ششم  151و  146مطالعه درسنامه صفحه  اندازه گیري/ ششمفصل /1بخش 
 دیشمندان

 انجام نشد  انجام شد دقیقه28

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 859الی  840پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل پنجم / 1بخش

علوم پنجم  20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  )      1(کارها آسان می شود/ فصل هشتم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 40الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  )      1(کارها آسان می شود/ فصل هشتم 
 ادبیات  ششم 525الی  511پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   چهارم امالفصل /بخش یک 

 اندیشمند
 نشد  انجام انجام شد دقیقه14

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 545الی  526پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فصل چهارم امال /بخش یک 
تفکر و پژوهش  23الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  17درس /دریاهاي ایران / فصل نهم 

و مطالعات  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه23

 انجام نشد  انجام شد دقیقه13 36الی  24پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  18درس /دریاهاي ایران / صل نهم ف

 جمعه 
13/11/96 

 4+کتاب هجده   12و 11حل آزمون + 12/11/96 الی   7/11/96 دوره از 
 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 


