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هفته

برنامه هفتگی 
کالس

موضوع تدریس و ص مورد (تدریسروش 
)،روش کارگاه فعال و نیمه فعالنظر

بسته هاي آموزشی مورد (ابزار)اهداف اصلی و جزیی (محتوا
)نیاز

زمانمکان

نبه
ش
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اجتماعی
بارش (روش ها/ 61تا 59حرکات زمین ص 13درس 
)کاوشگري–مباحثه کالسی -ذهنی

حرکت زمین به دور خود چرخشی و حرکت زمین به دور خورشید (حرکت چرخشی و انتقالی -2) کره زمین ، خورشید ، منظومه شمسی(شکل-
)خطی فرضی مانند کمربند به دور کره زمین و تقسیم زمین به دو نیمکره شمالی و جنوبی(خط استوا -3) روز365انتقالی معادل 

تصاویرکتاب درسی- تصاویر برد ھوشمند
کره جغرافیایی-محتوای الکترونیک–

تدریسروز کالس

اجتماعی

ریاضی
پرسش - مشاهده(روش ها/ زاویه و نیمساز مرور 
)ارایه گروهی-وپاسخ

- 3) اندازه گیري زاویه به وسیله ي نقاله، هر قسمت نقاله یک درجه(نقاله و درجه-2) مثلث ، خط نیمساز ، نقاله(شکل- 1
)180مثلث ، یک زاویه ي نیم صفحه ، یا کنار هم قرار دادن زاویه هاي هر (زوایاي داخلی هر مثلث

روز تدریسکالستصاویرکتاب درسی- تصاویر برد ھوشمند

فارسی 
-بارش ذهنی-مشاهده(روش ها/ 102تا98ص13درس

)کاوشگري
ساختن ( واژه آموزي-3) ...رهگذر، مغازه ي تابلو فروشی، خوش نویسی نام حضرت مهدي،(درك مطلب -2) قاب عکس ،صندلی ،پسر(شکل-1

)...خوش نویس، داستان نویس،:کلمات با پسوند نویس مانند
روز تدریسکالستصاویرکتاب درسی- تصاویر برد ھوشمند

خوانداری

نبه
کش

ی
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ریاضی
/ 80و79چند ضلعی ها ومجموع زاویه هاي آن ها 

)پرسش وپاسخ-مباحثه کالسی(روش ها
- 3)مربع، مستطیل، لوزي، متوازي االضالع وذوذنقه ( یادآوري چهارضلعی ها-2) کاشی کاري، امام زاده، چند ضلعی ها(شکل- 1

...)خط هاي تقارن، تعداد زاویه هاي راست، تعداد (خواص ومقایسه ي آن ها
روز تدریسکالستصاویرکتاب درسی- تصاویر برد ھوشمند

علوم

-مباحثه کالسی(روش ها/ 63و 62ص 8درس مرور 
)پرسش وپاسخ

نیروي الزم براي بلند کردن - 3) شامل یک میله و تکیه گاه براي جابجا کردن اجسام سنگین(اهرم -2) اال کلنگ ،پارك ، پسر(شکل -1
کتاب–تصاویرکتاب - تصاویر برد ھوشمندهرچه جسم به تکیه گاه نزدیک تر شود نیروي کمتري براي بلند کردن جسم الزم است(جسم 

کار مرآت علوم

کالس
روز تدریس

علوم

قرآن
–پرسش و پاسخ و ارایه گروهی (روش /66و65ص 8درس 

)کارگاهی
سوره ي ( پیام قرآنی-3) از روي قرآن کریم وبا توجه به وقف واتصاالت( روخوانی -2) ،جمع خوانی قرآنقرآن ، کادرهاي رنگی(شکل--1

- تصاویرکتاب درسی- تصاویر برد ھوشمند)،شکرگذاري باعث افزایش نعمت می شود7ابراهیم،آیه ي 
قرآن مجید

روز تدریسکالس
قرآن

باسمه تعالی
95–96سال تحصیلیماه                                                                             اول بهمنامه گزارش فعالیت هاي هفته برن

*دبستان غیر دولتی ایران * وادگی   خانم بهروزي                                                          نام و نام خان2/5س     کال

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



نبه
وش

د
4/11

ریاضی
پرسش -مشاهده(روش ها/82و81چند ضلعی ها ص 

)ارایه گروهی-وپاسخ
) 180تقسیم بندي چند ضلعی به صورت مثلث ، ضرب تعداد مثلث ها در (مجموع زاویه ها- 2) لوزي ، مربع، مستطیل(شکل- 1
)180، ضرب در 2تعداد اضالع،منهاي (فرمول محاسبه- 3

روز تدریسکالستصاویرکتاب درسی- تصاویر برد ھوشمند

ھدیھ ھا
هردو زمانی ظهور می کنند و با ظهورشان بر همه ي جهان (شباهت امام زمان و خورشید پشت ابر-2) مرد نورانی ، زن ، کودك(شکل-1)مباحثه کالسی-پرسش وپاسخ(روش ها/ 12درس مرور

...)صاحب زمان و: هدایت شده ، ولیعصر : مهدي ( القاب امام زمان - 3) اثر می گذارند
- تصاویرکتاب درسی- تصاویر برد ھوشمند

محتواي الکترونیک
تدریسروز کالس

ھدیھ ھا

امال
روز بعد کالسدفتر امال-برد ھوشمند)امالي پاي تخته اي(نوع امالء-3) تقویت حافظه و نوشتار(تقویت- 2)افزایش مهارت شنیداري و نوشتاري (مهارت-1)یادداشت آموخته ها(روش/13درس 

ازتدریس

نوشتاریفارسی
70تا68ص 13درس

)ارایه گروهی-پرسش وپاسخ-مشاهده(روش ها/ 
توانایی (درك متن -3) نویس یعنی روان نویس+ اختیار یعنی بی اختیار، روان+بی (امال و واژه آموزي-2) جدول ، کادرهاي رنگی(شکل-1

)طوطی،حرکات نمایشی، تقلید سخن دیگران
روز تدریسکالستصاویرکتاب درسی- تصاویر برد ھوشمند

نبه
ه ش
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ریاضی
پرسش -مشاهده(روش ها/83و82چندضلعی ها ص

)ارایه گروهی-وپاسخ
) ...کردن اندازه زاویه در چند ضلعی، مشخص کردن ویژگی هاي چند ضلعی ها،پیدا(تمرین-2) جدول، ذوذنقه، لوزي(شکل- 1
)...تقارن در بناهاي تاریخی، روش به دست آوردن مجموع زوایاي داخلی،(فرهنگ نوشتن- 3

روز تدریسکالستصاویرکتاب درسی- تصاویر برد ھوشمند

ھنر
روز بعد کالسنقاشی ومداد رنگی)حافظه وخالقیت ودست ورزي(تقویت- 3)طراحی(مهارت- 2)آزاد(موضوع -نقاشی

ازتدریس

اجتماعی
نصف النهار -3) شمال و جنوب دایره هاي فرضی با فاصله مساوي ، از استوا تا قطب (مدارها -2) کره زمین ، خطوط دایره اي ، جدول(شکل-1)بارش ذهنی و کارگاهی(روش ها/63و 62ص 13درس 

)مهم ترین نصف النهار که از دهکده گرینویچ در نزدیکی لندن می گذرد(مبدا 
- تصاویرکتاب درسی- تصاویر برد ھوشمند

کره جغرافیایی
روز تدریسکالس

انشا
بارش ذهنی و (روش/)پیام ما بھ شھیدان ( موضوع
)کارگاهی

روز تدریسکالسدفتر انشا)رعایت نگارش و تطابق بین فعل و فاعل(قواعد-3)و دقتتقویت حاظه (مهارت-2)پیام ما بھ شھیدان(موضوع-1

انشا

نبه
رش

چها
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ورزش
-3)گروهی،تیمی و باال بردن همیاري و همدلی(همکاري-2)انتخاب سرگروه و اعضاي گروه با توجه به توانائیها(گروه بندي-1

)ورزشیپاسکاري،قواعد و رعایت اخالق(فوتبال
روز ورزشحیاطکفش ولباس ورزشی

ورزش

امال
روز تدریسکالسدفتر امال-برد ھوشمند)مخاطبه اي(نوع امالء-3)حافظه و نوشتار(تقویت- 2)افزایش مهارت شنیداري و نوشتاري( مهارت-1)یادداشت آموخته ها(روش13و12درس 

علوم
براي (نتیجه- 3) تعادل خط کش بهم میخورد و لیوان سمت چپ پائین می رود( مشاهده - 2) گیره، خط کش ، جدول(شکل-1)کارگاهیبارش ذهنی و (روش/ 8مرور درس 

)برقراري تعادل باید حاصلضرب تعداد گیره ها در فاصله از تکیه گاه براي دو طرف برابر باشد
روز بعد از کالسکارکتاب –کتاب 

تدریس

قرآن
ارایه –پرسش وپاسخ- مشاهده(روش ها/70ص 9درس 
)گروهی

روز تدریسکالس- تصاویرکتاب درسی- تصاویر برد ھوشمند)اتصاالت ووقف آیات(قواعد- 3) سوره ي نحل93تا88آیات (روخوانی- 2) کادر هاي رنگی ، قرآن(شکل-1

:اهداف یادگیري


