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معرفی -3  لیتر میلی –بطری آب : لیتر -2میلی متر -سانتی متر-نمایش عدد صحیحتصویر : -4 401-401عدد اعشاری ص  ریاضی   

    عدد اعشاری 

روز  کالس درس الکترونیکی  محتوای – ریاضی کتاب 

 دریست

روز  کالس درس الکترونیکی محتوای  –کتاب قرآن  ه فارسی بلغات عربی ترجمه -3  و بخشایش خدا خدا بزرگی معرفی  -2 درخت سیب تصویر:-4 66-66درس دهم ص جلسه  قرآن

 تدریس

 بعد از روز کالس درس کتاب فارسی خوانداری   تعریف صفت -3  لغات هم آوا و هم معنی  -2   تکرار و دوره از دروس گذشته -4 پای تخته ای )آزمونک ( دیکته  امال

 تدریس

-401درس چهاردهم ادب از که آموختی ص  فارسی

401 

کتاب  -کتاب فارسی خوانداری     متن ادبی -3 حکایتی از گلستان سعدی -2  سعدی آرامگاه –باغ ارم -شیرازتصویر :  -4

 الکترونیکی

روز  کالس درس

 تدریس

روز  کالس درس کتاب الکترونیکی -ها  کتاب هدیه    گفتگویی در مورد کودکان فلسطینی -3  دانش آموز پسر -2 معلم تصویر: -4 61-61روزی برای تمام بچه ها ص  هدیه

 تدریس

شنب
یک

 4/24ه

  401-401عدد اعشاری ص  ریاضی   

    حل نمونه سواالت عدد اعشار  – 3  حل کردن کتاب کار ریاضی -2  حل کردن تمرینات کتاب -4
بعد از  روز کالس درس   گاج کتابریاضی  و کار  کتاب 

 تدریس

روز  کالس درس کتاب الکترونیکی - اجتماعی کتاب  معرفی کویر و دشت -3  ن آبی قله دماوند و آسما -2  تصویر : کوه های پر از برف   -4  66-66زیبا ص  یکوه ها و دشتها اجتماعی

 تدریس

روز  کالس درس کتاب الکترونیکی-علوم کتاب     سلول های بدن    انواع  -3   سلول های بدن -2   نوع-شکل–معرفی سلول : اندازه   -4 64-60ص  4بدن  علوم

 تدریس

روز  کالس درس کتاب فارسی خوانداری       معرفی بخش های  -2دانش زبانی -مطلبدرک –: درست و نا درست  حل کردن تمرینات  -4 444-440درس چهاردهم ص  فارسی

 تدریس

 بعد از روز  کالس درس کتاب الکترونیکی     جمله از بخش هایی تشکیل می شود . -3مختلف جمله  ادب از که آموختی امال

 تدریس

د و ش ن ب ه 2 5 / 1 روز  کالس درس  کتاب الکترونیک –کتاب علوم  گوارش غذا-3 تقسیم شدن میوز و میتوز  -2     ءغشا –سیتو پالسم -معرفی سلول : هستهتصویر : -4 63-62ص  4بدن ما  آزمایشگاه 1
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 تدریس

روز  کالس درس الکترونیک  کتاب کتاب علوم و  مرحله اخر دفع ان -3عملیات گوارش و هضم آن -2مراحل طی کردن سیب از دهان  -4گوارش غذا :   تقسیم سلول  علوم

 تدریس

تعریف آبرفت و چگونگی به  -2   گه و چگونگی به وجود آمدن آن تصویر : معرفی جل-4 61-61 زیبا ص یکوه ها و دشتها اجتماعی

 نقشه و نمایش کوه و دشت -3وجود آمدن آن 

روز  کالس درس  الکترونیککتاب –مطالعات کتاب 

 تدریس

فارسی 
 نوشتاری

بعد از روز  کالس درس کتاب فارسی نوشتاری    کامل کردن -2   معلوم -عام–طبقه بندی کلمات هم خانواده : علم  -4  11-13ص  ادب از که آموختی

 تدریس

پیدا کردن کلمه ای که با دیگر کلمات متفاوت است  -3ودار : بخش مختلف جمله نم 11-11ص  ادب از که آموختی انشا  بعد از روز  کالس درس کتاب  الکترونیک 

 تدریس
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و تفریق جمع  -3   نشان  دادن اعشار بر روی محور -2   معرفی عدد اعشاری بر روی شکل -4تصویر :  406-406 عدد اعشاری ص ریاضی

   اعداد اعشاری 

 روز کالس درس   محتواب الکترونیکیریاضی و  کتاب 

 تدریس

 روز کالس درس  فایل صوتی-کتاب قرآن روخوانی متن  -3وصل کردن حروف به حر بعد از خود -2خواندن عبارت قرآنی  -4  61-61درس دهم ص  قرآن

 تدریس

آموزش -3معرفی صفت و ویژگی بخشندگی  -2موضوع کتاب : درخت بخشنده -4  خواندن کتاب  داستان  انشا

 داستان نویسی 

 زنگ انشا  کالس درس قلم-دفتر انشا

 روز کالس درس     کتاب داستان      آموزش خالصه نویسی و در آخر کار نتیجه گیری از موضوع خوانده شده  -4       نقاشی  موضوع : آزاد  هنر

 تدریس

 روز کالس درس    مداد رنگی –دفتر نقاشی  دور گیری  -3آموزش صحیح رنگ کردن -2ر کشیدن پرورش خالقیت و توانایی د-4          نقاشی  موضوع : آزاد  هنر

 تدریس
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نمونه دادن  -3  مرآت  حل کردن تمرینات کتاب کار -2ریاضی   کتابحل کردن تمرینات  -4 : تکرارو دوره این بخش  عدد اعشاری ریاضی

 سواالت جهت رفع اشکال 

 بعد از روز  کالس درس  کتاب ریاضی – کتاب کار ریاضی

 تدریس

 روز ورزش حیاط مدرسه مربی-تور-توپ-لباس ورزشی   و میدانی آرام دو –کششی حرکات –نرمش : گرم کردن بدن  -4      تحرک -نشاط-سالمتی ورزش

 ورزشروز  حیاط مدرسه مربی-تور-توپ-لباس ورزشی        دو گروه هفت نفره و مسابقه -2گروه بندی دانش آموزان  جهت تمرین  -4      چاالکی-مسابقه–تمرین  ورزش

نمایش  -3نمایش قله از روی راهنمای نقشه -2   دشت –کوه –نقشه ایران : رشته کوه -4  ناهمواری های ایران  اجتماعی

    ان ناهمواری های ایر

ز روزبعد ا کالس درس کتاب   الکترونیکی    و  مطالعاتکتاب  

 تدریس

نظرات -3تمرینات و حل آنها -2   صحبت های معلم در مورد روز موعود : آمدن حضرت مهدی عج-4 14-10 روزی برای تمام بچه ها ص هدیه ها

    بچه ها در مورد حضرت مهدی عج 

 بعد از  روز کالس درس الکترونیکی      و کتاب  هدیه هاکتاب 

 تدر یس

 


