طرح درس ماهانه درس ..ریاضی...........
پایه ...دوم...........

ماه ....دی............

سال تحصیلی 1395-96

هفته اول

بودجه بندی

هدف های کلی

فصل چهارم

معرفی اعداد سه رقمی ونوشتن به عددوحروف

از صفحه 55تا58

شمارش صدتاصدتا –-بیان عدد سه رقمی با سکه جدول ارزش مکانی

95/10/4تا 95/10/8

هفته دوم

صفحه 59تا61
95/10/11تا95/10/15

الگویابی عددی وهندسی-خواندن ساعت با دقیقه وربع ونیم-مهارت
پوشاندن سطح از طریق کاشیکاری

هفته سوم
هفته چهارم

از صفحه 62تا66

مهارت حل مسأله باراهبرد حذف حالتهای نا مطلوب-شمارش رو به جلو

95/10/18تا95/10/22

وعقب-آموزش تقریب در اعداد سه رقمی

از صفحه 67تا71

توانایی جمع وتفریق اعداد سه رقمی بااستفاده از جدول-تقریب زدن-

95/10/25تا95/10/29

حل مسأله

طرح درس ماهانه درس ........فارسی.....
پایه ..............

ماه ....دی.............

سال تحصیلی 1395-96

هفته اول

بودجه بندی

هدف های کلی

درس  8از همه مهربانتر

تقویت روحیه محبت نسبت به دیگران-آشنایی با دعاکردن واهمیت

95/10/4تا95/10/8

آن-آشنایی با برخی نکات زبانی وادبی(الف مقصوره)

هفته دوم

درس هشتم
95/10/11تا95/10/15

هفته سوم

درس نهم زیارت
95/10/18تا95/10/22

هفته چهارم

درس نهم
95/10/25تا95/10/29

تقویت درک مطلب وروخوانی –بکارگیری کلمه ساز وفروش با کلمات
دیگر-تقویت مهارت خواندن روان وصحیح نویسی –مهارت نوشتن
خالق

تقویت مبانی دینی ومذهبی-آشنا شدن با زیارت کردن وآداب آن –
آشنایی باحرم امام رضا (ع) –آشنایی با برخی نکات زبانی وادبی وافعال
گذشته

توانایی به کارگیری واژه بااستفاده از کلمات(خانه)وساخت کلمات
مرکب-بکارگیری افعال گذشته درجمله-تقویت مهارت روان خوانی
وشعرخوانی

طرح درس ماهانه درس ......علوم.......
پایه ..............

ماه .........دی........

سال تحصیلی 1395-96

هفته اول
هفته دوم

بودجه بندی

هدف های کلی

درس هفتم

آشنایی باانواع سوختها وکاربرد آن در زندگی-گفتن راه حل های

اگرتمام شود

متفاوت برای صرفه جویی در مصرف آن –چگونگی ساخت ماشین

95/10/4تا95/10/8

بادکنکی

ادامه فعالیتهای درس هفتم

جایگزین کردن سوختها ومنابع طبیعی به جای سوختهای تمتم شدنی-

95/10/11تا95/10/15

آشنایی با آبگرمکن های خورشیدی وباطری های نوری-

هفته سوم

ددرس هشتم
بسازیم ولذت ببریم
95/10/18تا95/10/22

هفته چهارم

درس نهم
سرگذشت دانه
95/10/25تا95/10/29

استفاده مجدد از وسایل دورریختنی-شناسایی مواد دورریختنی –فواید
استفاده از فناوری در تجربیات زندگی

آشنایی با دانه ومیوه-شباهتها وتفاوتهای آنها-موارد استفاده از
آنهاوقسمتهای تشکیل دهنده د دانه

طرح درس ماهانه درس ...هدیه های آسمان..........
پایه ..............

ماه ......دی...........

سال تحصیلی 1395-96

هفته اول

بودجه بندی

هدف های کلی

درس  9اهل بیت پیامبر

تقویت عالقه ومحبت به به امیرالمومنین وآشنایی بازندگی ورفتار ایشان

95/10/4تا95/10/8

وکمک به نیازمندان

درس  10خانواده ی
مهربان95/10/11تا95/10/15
هفته دوم

آشنایی با اهل بیت پیامبر(ص)-تقویت احساس عالقه ومحبت به ایشان-
تالش برای آشنایی بیشتر بااهل بیت ونوشتن احساسات خود در قالب
چندجمله

هفته سوم

درس  11نماز بخوانیم
 95/10/18تا95/10/22

آشنایی باطرز ادای نماز دو رکعتی ومراحل نماز وذکرهای نماز

هفته چهارم

ادامه ی فعالیتهای درس 11

تقویت عالقه مندی دانش آموزان به برگزاری واقامه نماز –ادای یکگ

95/10/25تا95/10/29

نماز دو رکعتی با همکالسی های خود بارعایت شرایط واعمال ان

