
 

 

  

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

7/21 

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

مناظره و قالب -اهداف :آرایه جان بخشی -2پسر -غنچه-تصاویر :گل - -1 نمایشی    -33تدریس راز زندگی ص  خفارسی 

 آشنایی با شاعرقیصر امین پور-3شعر نو 

پی دی  کتاب و تصاویر  و کتاب

 اف

روز  کالس

 تدریس
 خفارسی 

انجام  -3  تبدیل کسر به در صد ،تناسب شکلها :اهداف -2مثلث و کسر جدول ،تصاویر :  -1 ارائه درس -115ص     در صدتدریس  ریاضی

 115فعالیت ص 
کتاب و تصاویر  و کتاب پی دی 

  اف

روز  کالس

 تدریس

ه 
شنب

یک
8/

12 

و نوار   :تبدیل کسر به در صد ،تناسب شکلها   اهداف -2    جدول ،مثلث و کسر و فرفره تصاویر :  - 1 ارائه درس-111ص تدریس در صد     ریاضی

 111انجام فعالیت ص  -3     کاغذی

روز  کالس  کتاب و تصاویر  و کتاب پی دی اف

 تدریس

 روانخوانی و  مجادلهروانخوانی تعدادی از آیات سوره :اهداف -2آیاتو  تصاویر :صفحه قرآن  -1   88ص  دوازدهمدرس اولتدریس جلسه  قرآن

 فرد خوانی و همسان سنجی قرآن – 3    آیات 

نرم افزار  صوتی قرآن و کتاب 

 درسی  

روز  کالس

 تدریس

داستان -47عید مسلمانان ص  تدریس  هدیه ها

 گویی
عید فطر و عید قربان و اعمال -اهداف :مراسم حج-2حجاج-تصاویر :کعبه-1

 کامل کردن سواالت و فعالیتها -3اعیاد 

روز  کالس کتاب پی دی افتصاویر کتاب و 

 هدیه ها تدریس

-38ص    همسایگان ما تدریس تکمیل  اجتماعی

 کنفراس

تعریف مرز و تعیین مرز گشورها و اهداف : -2   نقشه و حصار –پاسگاه دیده بانی مرزی تصویر :  -1

استفاده از تجربیات دانش آموزان برای سفر به  -7انجام کار برگه مربوطه -3   روابط با همسایگان 

  کشورهای دیگر 

کتاب و تصاویر و کتاب پی دی پاور و 

 اف

روز   کالس

 تدریس

د و ش ن ب ه 2 4 1 1 روز  کالسفیلم و پاور و کتاب پی دی اف انواع باکتری ها  و -اهداف : اجزای میکروسکوپ -2باکتری -تصاویر: میکروسکوپ-1 -1   تدریس خیلی بزرگ و خیلی کوچک ص علوم /
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 تدریسه و تصاویر کتاب    توضیحات معلم و در صورت بودن میکروسکوپ آوردن آن به کالس -3مخمر  علوم

فارسی 

 نوشتاری

کتاب پی دی اف و تصاویر   تمرین آرایه ها -3جان بخشی -مبالغه-مناظرهاهداف :  -2پسر -غنچه-گلتصاویر: -1 45تمرین کتاب نوشتاری راز زندگی ص 

 کتاب   

روز  کالس

 تدریس

تمرین -استفاده از نگارش برای جان بخشیاهداف :  -2پسر -غنچه-گلتصاویر: -1 45تمرین کتاب نوشتاری راز زندگی ص  انشا

 تمرین نویسندگی -3خالصه نویسی-مناظره

کتاب پی دی اف و تصاویر 

 کتاب   

روز  کالس

 تدریس

و نوار   :تبدیل کسر به در صد ،تناسب شکلها   اهداف -2    جدول ،مثلث و کسر و فرفره تصاویر :  - 1  ارائه درس-114تدریس در صد    ص  ریاضی

 114انجام فعالیت ص  -3 و حل مسئله ها   کاغذی
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-18-13پرسش از درس  اجتماعی

 مرور نکات و دوره آنها 

روز  کالس پرسش شفاهی

 تدریس

 اجتماعی 

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

 ،تمرکز و خالقیت

روز  کالس چسب -قیچی-مقوا

 تدریس
 هنر

استان د-43 ص       میمونهای گرانبها تدریس  تفکر

  گویی

-3استفاده از نقاط ضعف  دیگران و سود جوییاهداف : -2    درخت -میمونتصویر :  -1

   داستان گوییو برداشت دانش آموزان 

روز  کالس       داستان مربوطهو  کتاب درسی 

 تدریس

شنب
ار

چه
/11ه

12 

ص  دوازدهم درس   دوم  تدریس جلسه قر آن

 ارائه درس -81

:روانخوانی تعدادی از آیات سوره مجادله و اهداف -2 آیات و معانی آیات تصاویر : - 1

 82انجام فعالیت ص – 3     معانی تعدادی آیات و وصل کردن آیات

نرم افزار  صوتی قرآن و کتاب 

 درسی  

روز  کالس

 تدریس

 قرآن

   و نوار کاغذی  :تبدیل کسر به در صد ،تناسب شکلها   اهداف -2واحد-محور-کیک تولدتصاویر :  -  1  ارائه درس-118تدریس در صد    ص  ریاضی

 118انجام فعالیت ص  -3 و حل مسئله ها
کتاب پی دی  تصاویر و کتاب و

  اف

روز  کالس

 تدریس

  امال

 پای تخته ای امال گفتن 

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

 آنهامرور نکات و دوره 

روز  کالسی  برگه 

 تدریس

   الگوریتم و روند نما تدریس رفع اشکال  کار و فناوری

 شبیه سازی -13ص

     رسم الگوریتم در برنامه ورد و هدف از این کاراهداف:  -2  خانه و مسیرهای آن تصاویر: -1

 کامپیوتر استفاده از  -3

روز تدر  کالس و کامپیوتر   کتاب د ر سی

 یس

 


