
 

 

  

ایام 

 هفته

ه برنام

هفتگی 

 کالس

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(

 زمان مکان

به
شن

41/24 

7    

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 مرزبان -عبرت گرفتناهداف : -2 سواره-اسب-پیادهتصاویر : - -1 رواخوانی  -95ص پیاده و سوار  تدریس خفارسی 

 روانخوانی درس پیاده و سواره-3 نامه

کتاب پی دی کتاب و تصاویر  و 

 اف

روز  کالس

 تدریس
 خفارسی 

دانش آموز -119انجام تمرین ص  ریاضی

  محوری 

انجام  -3  تبدیل کسر به در صد ،تناسب شکلها :اهداف -2 کاموا-نمودارجدول ،تصاویر :  -1

 تمرینها توسط دانش آموزان
کتاب و تصاویر  و کتاب پی دی 

  اف

روز  کالس

 تدریس

ه 
شنب

یک
15/

12 

دانش آموز -121انجام تمرین ص  ریاضی

 محوری  

 -3:تبدیل کسر به در صد ،تناسب شکلها   اهداف -2مستطیل -مکعب-جدول داده هاتصاویر :  - - 1

 تمرینها توسط دانش آموزانانجام 

روز  کالس  کتاب و تصاویر  و کتاب پی دی اف

 تدریس

 روانخوانی حشرو  مجادلهروانخوانی تعدادی از آیات سوره :اهداف -2و آیات تصاویر :صفحه قرآن  -1   33ص   دوازدهم درستدریس جلسه سوم  قرآن

 فرد خوانی و همسان سنجی قرآن – 3    آیات 

نرم افزار  صوتی قرآن و کتاب 

 درسی  

روز  کالس

 تدریس

داستان -83ص  راز موفقیت تدریس  هدیه ها

 گویی
مهارت -ابزار مخصوص کاراهداف :-2جوهر -قلم-خوشنویسیتصاویر :-1

 کامل کردن سواالت و فعالیتها -3 برنامه ریزی برای موفقیت-کار

روز  کالس کتاب پی دی افتصاویر کتاب و 

 هدیه ها تدریس

شناخت کشور ترکیه و اهداف : -2    صنایع دستی-مسجد ایا صوفیه-مسجد سلطان احمدتصویر :  -1 کنفراس-113ص مطالعه موردی تدریس  اجتماعی

 انجام کار برگه مربوطه -3    تحوالت تاریخی -افغانستان
کتاب و تصاویر و کتاب پی دی پاور و 

 اف

روز   کالس

 تدریس

شن
دو به

28 11
/

 

نمایش -31  ص شگفتی های برگ تدریس  علوم

 فیلم

 -3 روزنه -کار برگ-سبزینهاهداف :  -2 بشر-چراغ الکلی-برگتصاویر: -1 -1

 33انجام آزمایش  توضیحات معلم و 
پی دی اف ب فیلم و پاور و کتا

 و تصاویر کتاب   

روز  کالس

 علوم تدریسه

 باسمه تعالی
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فارسی 

 نوشتاری

آرایه های جان بخشی و سبک شع پروین -مناظرهاهداف :  -2 کوه–باغ تصاویر: -1 نمایشی-93تدریس میوه ی هنر ص 

   شبه جمله -3 اعتصامی 

کتاب پی دی اف و تصاویر 

 و وسایل نمایشکتاب   

روز  کالس

 تدریس

آرایه های جان بخشی و سبک شع پروین -اهداف : مناظره -2کوه –تصاویر: باغ -1 نمایشی-93تدریس میوه ی هنر ص  انشا

 معنی شعر و مشخص کردن قافیه ها  -4شبه جمله   -3اعتصامی  

کتاب پی دی اف و تصاویر 

   وسایل نمایشو کتاب 

روز  کالس

 تدریس

در محاسبات در صد   کاربرد تدریس  ریاضی

 ارائه درس-121ص  مالی 

و حل    محاسبه در صد مالی -محاسبه سوداهداف -2 موبایل-شرکت گاز-جدول  داده هاتصاویر :  - 1 

 121انجام فعالیت ص  -3مسئله ها 
کتاب پی دی  تصاویر ووکتاب 

 اف

روز  کالس

 تدریس

شنب
ه 

س
ه

18/
12 

 -3یب پذیر شناسایی دانش آموزان آس -2شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان -1 پرسش شفاهی-21-19پرسش از درس  اجتماعی

 مرور نکات و دوره آنها 

روز  کالس پرسش شفاهی

 تدریس

 اجتماعی 

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

 ،تمرکز و خالقیت

روز  کالس چسب -قیچی-مقوا

 تدریس
 هنر

روز  کالس       تست کتاب  تست گروهی  -3قدرت تجزیه و تحلیل -اهداف : مرور نکات تدریس شده تا االن -2تصویر : تست -1 زدن تست در این ساعت تفکر

 تدریس

شنب
ار

چه
ه

13/
12 

ص  دوازدهم درس   چهارم تدریس جلسه قر آن

 ارائه درس -35

چیروزی حزب ا... و وعده :اهداف -2  منطقه عملیاتی شلمچه -روز عاشوراتصاویر : - 1

روانخوانی – 3     خداوند به پیروزی حزب ال... و شکست  حزب شیطان  در سوره مجادله 

 صفحه ای از قرآن مجید 

نرم افزار  صوتی قرآن و کتاب 

 درسی  

روز  کالس

 تدریس

 قرآن

تدریس کاربرد در صد   در محاسبات  ریاضی

 ارائه درس-122مالی  ص 

و حل    محاسبه در صد مالی -محاسبه سوداهداف -2 کتاب فروشی-جدول  داده هاتصاویر :  - 1 -  1 

 122انجام فعالیت ص  -3 مسئله ها
کتاب پی دی  تصاویر و کتاب و

  اف

روز  کالس

 تدریس

  امال

 15و 14از درس  امال گفتن 

 -3یب پذیر شناسایی دانش آموزان آس -2شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان -1

 سواالت فارسی-4مرور نکات و دوره آنها

روز  کالسی  برگه 

 تدریس

     رسم الگوریتم در برنامه ورد و هدف از این کاراهداف:  -2  خانه و مسیرهای آن تصاویر: -1 شبیه سازی -83صالگوریتم تدریس  کار و فناوری

 کامپیوتر استفاده از  -3

روز تدر  کالس و کامپیوتر   کتاب د ر سی

 یس

 


