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حل -3   بردار نشان دهندهی جمع اعداد-2 ظرف های  آب نشان دهنده ی  دهم تصویر : -8 801-801اعشاری ص جمع و تفریق  ریاضی   

     کردن تمرینات جمع اعداد  اعشاری 

روز  کالس درس   ریاضی کتاب 

 دریست

ترجمه لغات -3   آموزش قاعده وقف  بجای تنوین  -2  نمایش  حروف قرآنی تنوین دار تصویر:-8 23-22قاعده وقف ـــً ی ص  قرآن

  عربی

روز  کالس درس کتاب قرآن 

 تدریس

روز  کالس درس کتاب فارسی خوانداری    کلمات هم معنی-3   رفع اشکال در مورد لغات سخت  -2 مرور درس ها تکرار و  -8 مخاطبه ای از لغات در سها دیکته  امال

 تدریس

تکرار  و درس چهاردهم ادب از که آموختی  فارسی

 مرور

 بعد از روز  کالس درس کتاب فارسی خوانداری      پرسیدن قواعد فارسی -3  روانخوانی متن -2پرسش و پاسخ  -8

 تدریس

ثروت در راه -همسر پیامبر–حضرت خدیجه بانوی ثروتمند -2  زن -کوه–غار حرا تصویر: -8 11اولین بانوی مسلمان ص  هدیه

  ایستگاه فکر -3   اسالم خرج کرد 

روز  کالس درس کتاب هدیه ها 

 تدریس

شنب
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ه
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  888-880جمع و تفریق  اعشاری ص  ریاضی   

مسائل کتاب حل  – 3   تفریق کردن کسرها با مخرج -2  نمایش تفریق اعداداعشلر روی محور  -8

     ریاضی 

محتوای ریاضی  و کار  کتاب 

 الکترونیکی

 روز کالس درس

 تدریس

روز  کالس درس کتاب الکترونیکی - اجتماعی کتاب   معرفی دماسنج  برای اندازه گیری  -3   نمایش دادن وضعیت هوا  -2   پسر بچه هاتصویر :   -8  22-28آب و هوا ص  اجتماعی

 تدریس

معرفی دستگاه -3    انجام دادن آزمایش -2تصویر : تعدادی بادکنک کوچک و بزرگ   -8 22-27ص  2بدن  علوم

     تنفس 

روز  کالس درس الکترونیکیکتاب -علوم کتاب 

 تدریس

تکرار  و دوره درسهای -3حل کردن نمونه سواالت فارسی  -2 انجام دادن تمرینات کتاب فارسی  -8 ادب از که آموختی کتاب کار  فارسی

        بهمن ماه 

 بعد از روز  کالس درس کتاب فارسی خوانداری

 تدریس

روز  کالس درس فارسی و نمونه سوال کتاب       کلمات هم خانواده و متضاد -3کلمات هم معنی -2کلمات هم آوا -8 گفتن دیکته  شناسایی امال

 تدریس

 باسمه تعالی

  19– 17سال تحصیلی                                                                                                                                                                                    اسفند   دوم برنامه گزارش فعالیت های هفته         

 ی ایران ** دبستان غیر دولت                                                              سعیده نجفی   نام و نام خانوادگی :                                                                                                             2/4کالس          
 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://MoallemYar.IR
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درست کردن حباب های  -2     محلول آب و صابون -چسبنوار –خط کش -مواد الزم : کیسه زباله-8 انجام دادن آزمایش  کالسی  آزمایشگاه

 میزان هوای شش-3متفاوت 

روز  کالس درس  کتاب الکترونیک –کتاب علوم 

 تدریس

اندازه گیری ضربان -3: سرخرگ و مویرگ تقال مواد در بدن -2 معرفی قلب و اجزای آن  -8:  تصویر    10-21ص  2بدن مان  علوم

  قلب 

روز  کالس درس الکترونیک  کتاب کتاب علوم و 

 تدریس

مشخص کردن گرم ترین و سرد ترین ماه های  -2    نمودار نمایش دمای هوا تصویر : -8 24-23آب و هوا ص  اجتماعی

  میزان بارش -3 سال 

روز  کالس درس  الکترونیککتاب –مطالعات کتاب 

 تدریس

فارسی 
 نوشتاری

روز  کالس درس کتاب فارسی نوشتاری     تشخیص -2    مفعول –فاعل –بخش های مختلف جمله : فعل  -8  ادب از که آموختی 

 تدریس

–آداب -دباطبقه بندی کلمات هم خانواده : -2کلمه های متفاوت با دیگر کلمات -8 ادب از که آموختی  انشا

 مودب 

روز  کالس درس کتاب  الکترونیک

 تدریس
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معرفی  -3    دادن اعداد اعشاری  در جدول ارزش مکانی  قرار-2    جدول -شکل-محور-8تصویر :  883-882های  اعشاری ص عددارزش مکانی  ریاضی

    ممیز در ستون جدول ارزش مکانی 

 روز کالس درس   الکترونیکی کتاب ریاضی و  کتاب 

 تدریس

 روز کالس درس  فایل صوتی-قرآنکتاب   روان خوانی قرآن  -3 متصل کردن حروف -2خواندن قرآن با توجه به قاعده های وقف  -8  27-24انس با قرآن ص  قرآن

 تدریس

معرفی -3 آموختن صبر و تالش و وفاداری  -2 آشنایی با زندگی حضرت فاطمه س -8   موضوع انشا :زندگی حضرت زهرا انشا

  حضرت به عنوان الگوی صبر 

 زنگ انشا  کالس درس قلم-دفتر انشا

 روز کالس درس    مقوا  –قیچی -چسب  دادن الگو وکشیدن نقاشی آن توسط دانش آموزان جهت دقت در الگو برداری -8        ایجاد خالقیت –درست کردن کاردستی  هنر

 تدریس

 روز کالس درس     مقوا –قیچی -چسب شکوفا شدن استعداد دانش آموزان و خالقیت آنها در چسباندن الگو -2 برش زدن صحیح -8     ایجاد خالقیت  –درست کردن کاردستی  هنر

 تدریس
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   جمع و تفریق اعداد اعشار به صورت خطی و ستونی -2 جمع اعدا د اعشار روی محور  -8 889-884ارزش مکانی عددهای  اعشاری ص ریاضی

  حل کردن تمرینات کتاب  -3

روز  کالس درس  کتاب ریاضی – کتاب کار ریاضی

 تدریس

 روز ورزش حیاط مدرسه مربی-تور-توپ-لباس ورزشی   دو و میدانی آرام –حرکات کششی –نرمش : گرم کردن بدن  -8      تحرک -نشاط-سالمتی ورزش

 ورزشروز  حیاط مدرسه مربی-تور-توپ-لباس ورزشی        دو گروه هفت نفره و مسابقه -2 و مسابقه  گروه بندی دانش آموزان  جهت تمرین -8  محک زدن-مسابقه–تمرین  ورزش

روزبعد از  کالس درس کتاب   الکترونیکی    و  مطالعاتکتاب       حل کردن کار برگ ها  -3 دادن نمونه سواالت این درس -2    کالسی  پرسش و پاسخ-8 آب و هوا تکرار و دوره  اجتماعی

 تدریس

فداکاری ووقف -3 شناخت ویژگی های حضرت خدیجه -2   شناخت اولین بانوی اولین بانوی اسالم -8 مرور و دوره پرسش و پاسخ  هدیه ها

     در راه اسالم 

تدر  روز کالس درس     تصاویر کتاب–آزمون مداد و کاغذی 

 یس

 


