
 هب انم خدا 

 اولیای محترم

وند سبحان هب ویپست پوستر و اترخی اهی ربگزاری طرح  نمان از ردگاه خدا  توسعه سواد خواندن تقدیم می گردد.با سالم و ادب و آرزوی تندرستی و موفقیت زورافزون ربای فرزندا

 ربگزار گردد.خواهشمندم نظارت فرمائید هک شش مرحله ی آن با توهج هب اترخی اهی مذکور 

 جلد کتاب اهی طرح رد هفته ی گذشته تقدیم شده است. 6شایان ذکر است هک 

مجتمع آموزشی پویش –با تشکر                
 

 جدول و زمان ربگزاری ربانهم طرح توسعه خواندن:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه اول

6 5 4 3 2 1  

اردیبهشت 7الی  1 فروردین 15الی  5  اسفند 7الی  1  بهمن 11الی  11  دی ماه 11الی  1  آبان 12الی  11   زمان برگزاری 

 نام داستان قورباغه زبان دراز بازی پنگوئن ها کیک زمستانی قایم موشک روز مادر خرس زاگرس

عسل چگونه درست 

 می شود؟
 ارزش غذایی گردو

زندگی الکپشت 

 ها
جنوبقطب  فصل ها  متن اطالعاتی زندگی قورباغه ها 

 

 پایه دوم

6 5 4 3 2 1  

اردیبهشت 7الی  1 فروردین 15الی  5  اسفند 7الی  1  بهمن 11الی  11  دی ماه 11الی  1  آبان 12الی  11   زمان برگزاری 

 شعر ماهی جنوب
برفی بزرگ می 

 شود
 میشی و میشانه

چه کسی رئیس 

 می شود؟
بینیبازی خوش   نام داستان برنامه موش کور 

 متن اطالعاتی کشاورزی تغذیه پرندگان کوچ پرندگان سیاره ها زندگی پنگوئن ها اقیانوس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه سوم

6 5 4 3 2 1  

اردیبهشت 7الی  1 فروردین 15الی  5  اسفند 7الی  1  بهمن 11الی  11  دی ماه 11الی  1  آبان 12الی  11   زمان برگزاری 

 خداحافظ ترس! جمالت جادویی

لولوبی ها 

مهربان می 

 شودند

بیماری ناخن 

 خشکی
 نام داستان عاقبت دروغگویی کشف پیردانا

 زندگی گرگ ها سالمندان
زندگی گرگ 

 ها

بیماری های 

 واگیردار
 متن اطالعاتی تمدن لولوبی ها دادگاه

 

 پایه چهارم

6 5 4 3 2 1  

اردیبهشت 7الی  1 فروردین 15الی  5  اسفند 7الی  1  بهمن 11الی  11  دی ماه 11الی  1  آبان 12الی  11   زمان برگزاری 

 پایان کابوس آه سالمندان زمستان سخت وای گم شدیم
 درس هایی برای

 گذشت
 نام داستان در دست غول ها

 متن اطالعاتی الماس آتش نشانی خواب ماناها گوارش جنگل

 
 پایه پنجم

6 5 4 3 2 1  

اردیبهشت 7الی  1 فروردین 15الی  5  اسفند 7الی  1  بهمن 11الی  11  دی ماه 11الی  1  آبان 12الی  11   زمان برگزاری 

 گر صبر کنی
جوانمردان رأس 

 کار
 نام داستان همسایه های خوب عرق پیشانی پایان قحطی ادامه ماجرا

 متن اطالعاتی پرستاری آسیاب انبار نجات غریق حیوانات خانگی ماهیگیری

 

 پایه ششم

6 5 4 3 2 1  

اردیبهشت 7الی  1 فروردین 15الی  5  اسفند 7الی  1  بهمن 11الی  11  دی ماه 11الی  1  آبان 12الی  11   زمان برگزاری 

 روزنامه نگاران داستان های تالش
قطع ارتباط به 

 جهان
 تکلیف روز جمعه

برای زلزله زدگان 

 کرمانشاه
 نام داستان پشیمانی احسان

 متن اطالعاتی پیامبر اسالم چاقی پرواز انسان انتخابات روزنامه قصه

 


