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روش تدریس)موضوع تدریس و 

،روش کارگاه ص مورد نظر

 (فعال و نیمه فعال

ابزار)بسته های آموزشی  (محتوا)اهداف اصلی و جزیی 

 مورد نیاز(
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 انعطاف پذیری -3چاالکی : سرعت و توقف و چرخیدن  -2همکاری : کار تیمی و مشارکت  -1 ارائه گروهی –نرمش و فوتبال  ورزش

 : استقامت و کنترل هیجان

روز  حیاط لباس ورزشی –وسایل ورزشی 

 تدریس
 ورزش

  آشنایی با فواید دوستی و اهمیت دوستی و مشاوره اهداف : -2 دست در دستتصاویر :  -1 ارائه درس  -84ص  دوستی تدریس  خفارسی 

آشنایی با نویسنده های  بزرگ و کتابش کیکاوس و قابوس نامه و خواجه نظام الملک  -3

  معنی درس  -4توسی و سیاست نامه 

روز  کالس کتاب و تصاویر  و کتاب پی دی اف

 تدریس
 خفارسی 

ارائه -88تدریس طول و سطح ص  ریاضی

 درس 

یادآوری واحد اندازه گیری کیلومتر اهداف :  -2 حجم و فاصله شهرهاتصاویر : جدول ، - -1

 88-88انجام فعالیت ص  -3      و میلی متر.... 

کتاب و تصاویر  و کتاب پی دی 

 اف

روز  کالس

 تدریس

به
شن

یک
3/
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ارائه -89تدریس طول و سطح ص  ریاضی

 درس

یادآوری واحد اندازه گیری کیلومتر و میلی اهداف :  -2 حجم و فاصله شهرهاتصاویر : جدول ، -1

 81-89انجام فعالیت ص  -3    و تبدیل مساحت ها از مقیاس های مختلف   متر.... 

روز  کالس کتاب پی دی افکتاب و تصاویر  و 

 تدریس

تدریس جلسه ی دوم و سوم  درس هشتم  قرآن

   ارائه درس -09ص 

روانخوانی تعدادی از آیات سوره الرحمن و معانی لغات و معانی اهداف : -2تصاویر :صفحه قرآن  -1

   همسان سنجی  و قرائت فردی در کالس  -3   آیات 

افزار قرآنی و کتاب درسی و  نرم

 تخته  الکترونیکی 

روز  کالس

 تدریس

قصه  – 08ص   آداب زندگی تدریس  هدیه ها

  گویی
آداب معاشرت اهداف :  -2    زن -مرد-چهره نورانیصاویر: ت-1

    ده تا دوازده سوره حجرات آیه  -3  ،سفارش های قرآن به این امر 

کتاب و تصاویر و کتاب پی دی پاور و 

 اف

روز  کالس

 هدیه ها تدریس

لباس محلی و آداب و اهداف : -2 لباس مرد کرد ،لباش محلی مازندران و لباس گذشتگان  تصویر :  -1 کنفراس81تا 89تدریس انواع لباس ص  اجتماعی

 کار برگه مربوطه انجام -3رسوم ،پوشاک ایرانیان در گذشته  
کتاب و تصاویر و کتاب پی دی پاور و 

 اف

روز   کالس

 تدریس

 باسمه تعالی

  80– 89سال تحصیلی                                                                                                                                                                      اول بهمن  برنامه گزارش فعالیت های هفته         

 * دبستان غیر دولتی ایران *                                               حیدری   :زهرانام و نام خانوادگی                                                                                                              1/9کالس          
 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



ه 
شنب

دو
11

/4
 

نیروی الکتریکی  -3 نیروهای تماسی و غیر تماسیمرور  -2حل کردن تمرین های مرآت -1 آزمون مرآت  علوم

 و مغناطیسی و.......

روز  کالس  کتاب مرآت

 علوم تدریس

فارسی 

 نوشتاری

تدریس واژه آموزی و درک مطلب  ص 

 ارائه درس -89

انجام  -3  واژه های قدیمی و لغات مهم درس  :اهداف -2   جدولتصاویر:  -1

  درک مطلب 

کتاب و تصاویر  و کتاب پی دی 

 اف

روز  کالس

 تدریس

دانش  -87ص   شعر شیر خدا تدریس  انشا

 آموز محوری  و کار گروهی 

ا  بهجت تبریزی و آرایه تخلص و قافیه یابی و آرایه یابی و آشنایی باهداف : -2 و کاسه دست تصاویر :  1

پیدا کردن این نکات در شعر توسط هر گروه و تعیین تعدادی از ابیات برای کار گروهی و  -3 معنی شعر 

   ارائه آن به کالس 

کتاب و تصاویر  و کتاب پی دی 

 اف

روز  کالس

 تدریس

  یادآوری واحد اندازه گیری کیلومتر و میلی متر.... اهداف : -2 نقشه حرم امام رضا )ع(تصاویر :  – 1  حل دانش آموزان-82ص  انجام تمرین  ریاضی

  انجام تمرین ها توسط دانش آموزان  -3    و تبدیل مساحت ها از مقیاس های مختلف 
و کتاب پی دی کتاب و تصاویر  

 اف

روز  کالس

 تدریس

ب
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 -3یب پذیر شناسایی دانش آموزان آس -2شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان -1 آزمونک -10 پرسش از درس  اجتماعی

 مرور نکات و دوره آنها 

روز  کالس برگه

 تدریس

 اجتماعی 

تازدن :دقت -3برش :قیچی زدن صحیح-2مقوا،کاغذ رنگی و چسب و قیچی "تصویر :-1  کاردستی   هنر

 ،تمرکز و خالقیت

روز  کالس .......قیچی و کاغذ رنگی 

 تدریس
 هنر

روز  کالس    کارت و بازی و   کتاب درسی  بازی انجام -3 قوانین بازیایجاد تجربه ، اهداف : -2  دانش آموزان و دایره تصویر :  -1 بازی -07 ص   پلنگ ها و گوزن ها تدریس  تفکر

 تدریس

شنب
ار

چه
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 تدریس جلسه اول و دوم درس نهم ص   قر آن

 ارائه درس -09

اهداف : روان خوانی و صحیح خوانی  تعدادی از  -2تصویر : صفحه قرآن ،لغات  -1

همسان سنجی و خود  -3، معانی تعدادی از آیات و واقعهآیات سوره الرحمن 

 معانی لغات قرآنی  -4سنجی 

و نرم افزار   کتاب و تصاویر  

 قرآنی 

روز  کالس

 تدریس

 قرآن

مرور و رفع اشکال از بخش اول فصل پنجم  ریاضی

 و انجام تعدای از سواالت کتاب کار 

شناسایی نقاط ضعف و  -3       رفع اشکال و دوره -2انجام تعدای از سواالت کتاب کار  -1

 قوت دانش آموزان 

روز  کالس ر کاکتاب 

 تدریس

  امال

 از درس دوستی و مشاورت امال گفتن 

 -3لغات دشوار  سنجش یادگیری  -2  ضعیف رایی....–فضیلت ماندد  لغات دشوار درس-1

 تصحیح امال 

روز  کالسی  برگه 

 تدریس

ارائه - 01ص  چوب و فلز کار با تدریس  کار و فناوری

 و دانش اموزان  درس

 -3    کار با چوب و فلز و انتخاب طرح و انتقال طرح اهداف:  -2 جاکلیدی تصاویر: -1

 ارائه کار در منزل -4ابزار نجاری استفاده از 

روز تدر  کالس   کتاب د ر سی

 یس

 

 آزمون مرآت


