
                                                  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

هفته هفتم
 

ه   
شنب

14/ 11/
96 

  909الی  895پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل ششم /1بخش 
کتاب ریاضی 

 پنجم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  188الی  186مطالعه درسنامه صفحه  آمار و احتمال/ فصل هفتم /1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  923الی  910پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  آمار و احتمال/ فصل هفتم/ 1بخش 

کتاب علوم  130الی  122دوره درسنامه صفحه  سفر انرژي/ درس نهم 
 ششم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20
 انجام نشد  دانجام ش دقیقه20 135الی  130مطالعه درسنامه صفحه  سفر انرژي/ درس نهم 

کتاب تفکر و  98الی  97مطالعه درسنامه صفحه  19درس/ ایران و همسایگان ما / فصل ده 
...  پژوهش و 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10  103مطالعه درسنامه موردي صفحه  20درس/ ایران و همسایگان ما / فصل ده 

 723الی 704پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فعل/ ل هشتمفص
 ادبیات  پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 744الی 724پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  فعل/ فصل هشتم

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 5  127مطالعه درسنامه صفحه  مفعول/ فصل نهم

     
نبه

ک ش
ی

15/11/
96 

 879الی  860پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل پنجم / 1بخش 

ریاضی ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد قهدقی25 894الی  880پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل پنجم / 1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 914الی  895پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل پنجم / 1بخش 

  57الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  )       1( کارها آسان می شود/ فصل هشتم  
علوم پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  شد انجام دقیقه17

 انجام نشد  انجام شد دقیقه25   116الی  112مطالعه درسنامه موردي صفحه  )       2( کارها آسان می شود/ فصل نهم  

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  )       2( کارها آسان می شود/ فصل نهم  

 انجام نشد  انجام شد دقیقه13  33الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  )       2( کارها آسان می شود/ نهم  فصل 

آشنایی با شعر و /فصل پنجم/بخش یک 
 100الی  96مطالعه درسنامه صفحه  هاي شعر قالب

ادبیات  
 ششم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه20

آشنایی با شعر و /فصل پنجم/بخش یک 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  565الی  546پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  هاي شعر قالب

آشنایی با شعر و /فصل پنجم/بخش یک 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  585الی  566پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  هاي شعر قالب

   
شنب

دو
ه  

16/11/
96 

  943الی  924پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  آمار و احتمال/ 1فصل هفتم بخش 
کتاب ریاضی 

 پنجم اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  963الی  944پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  آمار و احتمال/ 1فصل هفتم بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  983الی  964پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  آمار و احتمال/ 1فصل هفتم بخش 

علوم ششم   20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  سفر انرژي/ درس نهم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20  40الی  21سواالت چهارگزینه اي شماره  پاسخ به سفر انرژي/ درس نهم 

تفکر و پژوهش و   23الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  19درس/ ایران و همسایگان ما / فصل ده 
مطالعات  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه23

 انجام نشد  انجام شد دقیقه7 30الی  24پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  20درس/ ایران و همسایگان ما / فصل ده 

 764الی 745پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  مفعول/ فصل نهم

 ادبیات  پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 21 785الی 765پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  مفعول/ فصل نهم

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 5 134مطالعه درسنامه صفحه  ضمیر/ فصل دهم
 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 



 

                                                  آموزشگاه علمی اندیشمند

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

فته
ه

 

/ ایام هفته 
زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ

 وضعیت مطالعه پیشنهادي

فتم
ه ه

هفت
 

     
به  

 شن
سه

17/11/
96 

 

 915پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل پنجم / 1بخش 
 934الی 

ریاضی ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 935پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  اندازه گیري/ فصل پنجم / 1بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه27 961الی 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 202الی  196مطالعه درسنامه صفحه  تناسب ، درصد/فصل ششم /1بخش 

 962زینه اي شمارهپاسخ به سواالت چهارگ تناسب ، درصد/فصل ششم /1بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه10 966الی

علوم پنجم  128الی  124مطالعه درسنامه صفحه  خاك با ارزش/ فصل دهم  
 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 اندیشمند

تاریخ /فصل ششم/بخش یک 
ادبیات   110الی  108مطالعه درسنامه صفحه  ادبیات 

 ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه30

تاریخ /فصل ششم/بخش یک 
 انجام نشد  انجام شد  دقیقه30 113الی  111مطالعه درسنامه صفحه  ادبیات 

     
به 

رشن
چها

18/11/
96 

الی  984پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  آمار و احتمال/ 1فصل هفتم بخش 
ریاضی پنجم   1003

 اندیشمند

 انجام نشد  م شدانجا دقیقه30

الی  1004پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  آمار و احتمال/ 1فصل هفتم بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه29  1020

الی 786پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  ضمیر/ فصل دهم
 ادبیات  پنجم  802

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15

مضاف / موصوف و صفت / دهمفصل یاز
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 142الی 138مطالعه درسنامه صفحه  و مضاف الیه

الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  سفر انرژي/ درس نهم 
علوم ششم   60

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20

الی  61ارگزینه اي شماره پاسخ به سواالت چه سفر انرژي/ درس نهم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20  80

به 
 شن

نج
پ

19/11/
96 

الی   967پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره تناسب ، درصد/فصل ششم /1بخش 
ریاضی ششم   981

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه25

الی  982ینه اي شماره پاسخ به سواالت چهارگز تناسب ، درصد/فصل ششم /1بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 1001

تاریخ /فصل ششم/بخش یک 
 ادبیات 

الی  586پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره 
ادبیات    595

 ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه20

تاریخ /فصل ششم/بخش یک 
 ادبیات 

الی  596 پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  615

 جمعه 
20/11/96 

 4+کتاب هجده   14و 13هاي حل آزمون+  19/11/96الی   14/11/96دوره از 

 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 
 
 



 آموزشگاه علمی اندیشمند

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

 هفته
ایام 
/ هفته 
 تاریخ

زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث
 وضعیت مطالعه پیشنهادي

شتم
ه ه

هفت
 

ه    
شنب

21/11/
96 

 206مطالعه درسنامه صفحه  دقت تمرکز شمارش/  1فصل / 2بخش

ریاضی پنجم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 1039الی  1021ی حل سواالت تشریح دقت تمرکز شمارش/  1فصل /2بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 1061الی  1040پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  دقت تمرکز شمارش/  1فصل /2بخش 

علوم ششم  93الی  81پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  سفر انرژي/ درس نهم 
 اندیشمند

 انجام نشد  م شدانجا دقیقه13

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 30 154الی  148مطالعه درسنامه صفحه  خیلی کوچک ، خیلی بزرگ/ درس ده 

درس / ایستادگی در برابر بیگانگان / فصل یازدهم 
 86مطالعه درسنامه صفحه  استعمار چیست؟ 21

تفکر و پژوهش  
 ششم اندیشمند

 نشد  انجام انجام شد دقیقه 10

درس / ایستادگی در برابر بیگانگان / فصل یازدهم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 10 90مطالعه درسنامه صفحه  مبارزه مردم با استعمار 22

 822الی  803پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  مضاف و مضاف الیه/ موصوف و صفت / فصل یازدهم

 ادبیات  پنجم
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد یقهدق 20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 20 842الی  822پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  مضاف و مضاف الیه/ موصوف و صفت / فصل یازدهم

 انجام نشد  م شدانجا دقیقه 20 862الی  843پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  مضاف و مضاف الیه/ موصوف و صفت / فصل یازدهم

به 
 شن

ک
ی

22/11/
96 

 1021الی  1002پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تناسب ، درصد/فصل ششم /1بخش 

ریاضی ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

الی  1023پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تناسب ، درصد/فصل ششم /1بخش 
 انجام نشد  شدانجام  دقیقه30 1041

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 1061الی  1042پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تناسب ، درصد/فصل ششم /1بخش 

ادبیات   635الی  616پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تاریخ ادبیات/فصل ششم/بخش یک 
 ششم

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه21 655الی  636پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تاریخ ادبیات/فصل ششم/بخش یک 

علوم پنجم  20الی   1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  خاك با ارزش/ فصل دهم  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 40الی   21خ به سواالت چهارگزینه اي شماره پاس خاك با ارزش/ فصل دهم  
     

نبه
وش

د
23/11/

96 

الی  1062پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  دقت تمرکز شمارش/  1فصل / 2بخش
ریاضی پنجم  1074

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 10 217مطالعه درسنامه صفحه  گسترش زاویه دید/فصل دو/ 2بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 1086الی  1075پاسخ به سواالت تشریحی  گسترش زاویه دید/فصل دو/ 2بخش 

علوم ششم  15الی   1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  خیلی کوچک ، خیلی بزرگ/  10درس 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد ذقیقه 15

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 35الی  16پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  خیلی کوچک ، خیلی بزرگ/  10درس 

 ادبیات  پنجم 876الی  863پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  مضاف و مضاف الیه/ موصوف و صفت / فصل یازدهم
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 13

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 10 153و152مطالعه درسنامه صفحه  قید/ فصل دوازدهم

 

  نظر  ولی

  نظر مشاور



 

                                                  آموزشگاه علمی اندیشمند

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

/ ایام هفته  هفته
زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ

 وضعیت مطالعه پیشنهادي

شتم
ه ه

هفت
 

     
به 

 شن
سه

24/11/
96 

 1081الی  1062پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تناسب ، درصد/فصل ششم /1بخش 

ریاضی ششم 
 اندیشمند

 شد انجام ن انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 1098الی  1082پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تناسب ، درصد/فصل ششم /1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10  225الی  222مطالعه درسنامه صفحه  تقریب / فصل هفتم /  1بخش 
/ ایستادگی در برابر بیگانگان / فصل یازدهم 

تفکر و پژوهش و  18الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  استعمار چیست؟ 21 درس
مطالعات  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه18

/ ایستادگی در برابر بیگانگان / فصل یازدهم 
 انجام نشد  م شدانجا دقیقه18 29الی  19پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  مبارزه مردم با استعمار 22درس 

معانی و مفاهیم /فصل هفتم/بخش یک 
ادبیات    675الی  656پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  عبارت ها 

 ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه20

معانی و مفاهیم /فصل هفتم/بخش یک 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  695الی  676پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  عبارت ها 

علوم پنجم  60الی   41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  خاك با ارزش/ فصل دهم  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه25  141الی  138مطالعه درسنامه صفحه  ...بکارید و بخورید و / فصل یازدهم 

چه
     

به 
رشن

ا
25/11/

96 

 1097الی  1087پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  گسترش زاویه دید/فصل دو/ 2بخش 
ریاضی پنجم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10  220مطالعه درسنامه صفحه  )برش/تا /کاغذ (فصل سه / 2بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه35 1026الی  1098پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  )برش/تا /کاغذ (فصل سه / 2بخش 

علوم ششم    170الی  162مطالعه درسنامه صفحه  شگفتی هاي برگ / درس یازدهم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 اندیشمند

 ادبیات  پنجم  900الی 877ماره پاسخ به سواالت چهارگزینه اي ش قید/ فصل دوازدهم
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 23

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 25  217و  216حفظ کردن لغات صفحه  واژه نامه ها

نبه
ج ش

پن
 

26/11/
96 

 1118الی   1099پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   تقریب / فصل هفتم /  1بخش 
ریاضی ششم 

 دیشمندان

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 1138الی   1119پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره   تقریب / فصل هفتم /  1بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 1153الی 1139پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقریب / فصل هفتم /  1بخش 
معانی و مفاهیم /فصل هفتم/بخش یک 

ادبیات   710الی  696پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  عبارت ها 
 ششم 

 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه15

معانی و مفاهیم /فصل هفتم/بخش یک 
 ام نشد انج انجام شد دقیقه10  720الی  711پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  عبارت ها 

علوم پنجم  15الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  ...بکارید و بخورید و / فصل یازدهم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه15

پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره 
 1160الی 1141

 ام نشد انج انجام شد دقیقه15  30الی  16پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره 

 جمعه 
27/11/96 

 4+ازکتاب هجده  15  حل آزمون  26/11/96الی  21/11/96دوره از  

 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 
 



                                                  آموزشگاه علمی اندیشمند

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

زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ/ 
 وضعیت مطالعه پیشنهادي

نهم
ته 

هف
 

نبه
ش

28/11/
96 

ریاضی پنجم  228مطالعه درسنامه صفحه  الگویابی/ فصل چهار/ 2بخش 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 1146الی  1127ماره پاسخ به سواالت تشریحی ش الگویابی/ فصل چهار/ 2بخش 

درس / آزادي خرمشهر / فصل دوازدهم 
 94مطالعه درسنامه صفحه  خرمشهر در چنگال دشمن 23

تفکر و پژوهش و 
 مطالعات  اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 10

درس / آزادي خرمشهر / فصل دوازدهم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 5 97مطالعه درسنامه صفحه  خرمشهر دردامان میهن 24

 ادبیات  پنجم 218حفظ کردن لغات صفحه  واژه نامه ها
 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 اندیشمند

علوم ششم  20الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  شگفتی هاي برگ / درس یازدهم 
 اندیشمند

 نجام نشد ا انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 40الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  شگفتی هاي برگ / درس یازدهم 

به  
 شن

ک
ی

29/11/
96 

  

ریاضی ششم 
 اندیشمند

  

الی  1154پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تقریب / فصل هفتم /  1بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 15 1172

هوش و توانمندي /   1فصل / 2بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه10 236مطالعه درسنامه صفحه  هاي ذهنی

هوش و توانمندي /   1فصل / 2بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 28 1190الی  1173پاسخ به سواالت تشریحی شماره  هاي ذهنی

تست هاي /فصل هشتم/بخش یک 
 740الی  721پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  جامع

 ادبیات  ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه20

تست هاي /فصل هشتم/بخش یک 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  760الی  741پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  جامع

علوم پنجم  149الی  146نامه صفحه مطالعه درس ازریشه تا برگ/ فصل دوازدهم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 اندیشمند

     
به 

وشن
د

30/11/
96 

ریاضی پنجم  1166الی  1147پاسخ به سواالت تشریحی شماره  الگویابی/ فصل چهار/ 2بخش 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 1186الی  1167تشریحی شماره پاسخ به سواالت  الگویابی/ فصل چهار/ 2بخش 

ادبیات  پنجم   219حفظ کردن لغات صفحه  واژه نامه ها
 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 اندیشمند

علوم ششم  60الی  41پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  شگفتی هاي بزرگ/ درس یازدهم 
 اندیشمند

 انجام نشد  شد انجام دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 80الی  61پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  شگفتی هاي بزرگ/ درس یازدهم 

 

  ولی نظر

  نظر مشاور

 
 

 
 



 آموزشگاه علمی اندیشمند

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

/ ایام هفته  ههفت
زمان  منبع موضوع فعالیت مبحث تاریخ

 وضعیت مطالعه پیشنهادي

نهم
ته 

هف
 

ه    
شنب

سه 
1/

12/
96 

 1210الی  1191پاسخ به سواالت تشریحی شماره  هوش و توانمندي هاي ذهنی/   1فصل / 2بخش 

ریاضی ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه 30

 انجام نشد  انجام شد دقیقه32 1241الی  1211پاسخ به سواالت تشریحی شماره  توانمندي هاي ذهنیهوش و /   1فصل / 2بخش 

الی  1242پاسخ به سواالت تشریحی شماره  هوش و توانمندي هاي ذهنی/   1فصل / 2بخش 
1261 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

الی  761هارگزینه اي شماره پاسخ به سواالت چ تست هاي جامع/فصل هشتم/بخش یک 
ادبیات   780

 ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد  دقیقه20

الی  781پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تست هاي جامع/فصل هشتم/بخش یک 
800  

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

علوم پنجم  20الی  1ره پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شما ازریشه تا برگ/ فصل دوازدهم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 ازریشه تا برگ/ فصل دوازدهم 
الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره 

40 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

     
نبه

رش
چها

2/
12/

96    

 الگویابی/ فصل چهار/ 2بخش 
الی  1187پاسخ به سواالت تشریحی شماره 

ریاضی پنجم  1199
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

 انجام نشد  انجام شد دقیقه20 1212الی  1200پاسخ به سواالت تشریحی شماره  الگویابی/ فصل چهار/ 2بخش 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه25 ادبیات  پنجم   220حفظ کردن لغات صفحه  واژه نامه ها

 23درس / آزادي خرمشهر / فصل دوازدهم 
  14الی  1پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  خرمشهر در چنگال دشمن 

تفکر و 
پژوهش و 
مطالعات  
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه14

 24درس / آزادي خرمشهر / فصل دوازدهم 
 خرمشهر دردامان میهن 

الی  15پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره 
25 

 انجام نشد  انجام شد دقیقه10

     
ه   

شنب
نج 

پ
3/

12/
96 

 1262پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  هوش و توانمندي هاي ذهنی/   1فصل / 2بخش 
 1281الی 

ریاضی ششم 
 اندیشمند

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30

الی  1282رگزینه اي شمارهپاسخ به سواالت چها هوش و توانمندي هاي ذهنی/   1فصل / 2بخش 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه30 1301

 انجام نشد  انجام شد دقیقه30  هوش و توانمندي هاي ذهنی/   1فصل / 2بخش 

الی  801پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تست هاي جامع/فصل هشتم/بخش یک 
ادبیات   820

 ششم 
 اندیشمند

 نجام نشد ا انجام شد  دقیقه20

الی  821پاسخ به سواالت چهارگزینه اي شماره  تست هاي جامع/فصل هشتم/بخش یک 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20  840

 بخش شیمی / آزمون تکمیلی 
الی  156صفحه ( پاسخ به سواالت چهارگزینه اي

علوم پنجم  20الی  1شماره )   158
 اندیشمند

 نشد  انجام انجام شد دقیقه20

 بخش فیزیک / آزمون تکمیلی 
الی  21پاسخ به سواالت چهارگزینه اي  شماره 

40 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه20

علوم ششم   184الی  180مطالعه درسنامه صفحه  جنگل براي کیست ؟ / درس دوازدهم 
 انجام نشد  انجام شد دقیقه 25 اندیشمند

جمعه   
4/12/96 

 4+ازکتاب هجده    16  حل آزمون + 3/12/96  الی  28/11/96  دوره از 

 

  نظر  ولی

  نظر مشاور

 


