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 ایام هفته
برنامه هفتگی 

 کالس

روش تدریس )موضوع تدریس و صفحه 

 مورد نظر روش کارگاه فعال و نیمه فعال(
 محتوا)اهداف اصلی و جزئی(

ابزار )بسته های 

 آموزشی مورد نیاز(
 زمان مکان

 شنبه

2/11/59 

 57تا  95(ص 2ورزش و نیرو) 7فصل  علوم

 مشاهده-ارائه ی کار گروهی

 کتاب کاروتمرین  4هفته 

 اهن و اهن ربا(  -اسکیت بازی-تصویر )افتادن سیب از درخت-1

)نیروهای -2(-گرانشی-)نیروی غیر تماسی:الکتریکی-1نیروها-2

ازمایش )قطب های هم نام و غیر هم نام -3(تماسی:مقاومت هواواصطکاک

حرکت جسم روی سطح صاف و -شانهجذب خرده های کاغذ به –اهن ربا 

      غیر صاف(

-اهن ربا–فیلم 

سطح صاف و غیر 

 بادکنک-صاف 


 کالس

درحین 

 تدریس

    علوم

  45تا  44دوستی ص  12درس  فارسی
لغات -متن درس)پیام دوستی و مشاوره-2تصویر )دست دوستی(-1

 جدید(اژه اموزی)تبدیل نثر قدیم به نثرو -3درک و دریافت درس(-جدید

نرم افزار میشا و 

 کوشا
 تدریس 

 ریاضی
مشاهده  99و  98اندازه گیری ص 5فصل 

 ومباحثه ی کالس پرسش و پاسخ 

دسی -سانتیمتر –طول)میلی متر -2کارتن(-نوزاد-جاده-تصویر)مزرعه-1

 دسی متر مربع(-سانتی متر مربع-سطح)میلی متر مربع-3(-متر

فیلم و کتاب پی دی 

 اف
 کالس

درحین 

 تدریس

 یک شنبه

3/11/59 

 ریاضی
مشاهده  59و  51اندازه گیری ص  9فصل 

  و مباحثه ی کالسی و پرسش و پاسخ

واحد های طول )تبدیل واحد طول -2-دست-جدول-تصویر دانش اموزان -1

 جدول تناسب برای تبدیل واحدها به یکدیگر  -3به یکدیگربا ضرب و تقسیم (
کتاب پی دی –فیلم 

 اف
کالس

درحین 

 تدریس
 

 

 قران 
پرسش و دوره ی پیام های قرانی از درس 

  4تادرس  1

به همراه معانی و حفظ ایه از کدام –پیام های قرانی )حفظ پیام های قرانی   

  سوره(
   کتاب درسی

مبا حثه ی  52راه تندرستی ص  11درس  هدیه 

 مشاهده و ارائه ی گروهی  –کالسی 

شاکرانه  –تندرستی )پیاام درس  -2گوسفند(-چوبان-تصویر )پیامبر اکرم )ص(

فعالیت ها)رابطه ی شاعر درس  -3(-حدیث های مربوط–سالمتی و تندرستی 

 کامل کردن حدیث ها ( –

نرم افزار میشا و 

 کوشا
 کالس

در حین 

 هدیه تدریس

 اجتماعی 

برنامه ریزی برای اوقات فراغت  14درس 

مباحثه ی کالسی و ارائه ی - 75تا  71ص 

 گروهی 

-2همکاری دانش اموزان در فضای مدرسه (-تصویر)دانش اموزان و معلم -1

مکان –بازی های قدیمی –برنامه ریزی)راه های استفاده از اوقات فراغت 

فعالیت)فهرست فعالیت های -3(-های عمومی گذران اوقات فراغت

 ی خوب وجالب برای گذران فراغت(شیوه -روزانه

نرم افزار میشا و 

 کوشا
 کالس

در حین 

 تدریس

 دبستان غیر دولتی ایران                                                                 بسمه تعالی

 نام و نام خانوادگی: فاطمه تن زده             2/9کالس        85-89                   سال تحصیلی اول بهمن ی هفتهبرنامه گزارش فعالیت های 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



 دو شنبه 

4/11/59 

 درحین تدریس کالس  (4آزمون مرآت مرحله ی )                     ورزش

 پاور پونت  نویسنده ی شعر( -ارایه های ادبی شعر –معنی شعر -شعر )خواندن-1  44شیر خدا ص  12درس  فارسی

 کالس
درحین 

 انشاء تدریس
  55تا  51شهدا خورشیدندص  11درس 

 ارائه ی گروهی 

–امال و دانش ادبی )کامل کردن جدول -2تصویر)جدول و گل های الله (

 ضرب و المثل( کارگاه نویسی)انشا نویسی و فهم -3داستان نویسی(-تشبیه

 ریاضی

 

مشاهده و  53تا  52اندازه گیری  9فصل 

 پرسش و پاسخ  –مباحثه ی کالسی 

ساختمان مجلس شورا ی –صفحه ی خورشیدی -تصویر)نقشه زمین -1

دسی متر -میلی متر مربع –واحد های مساحت)متر مربع  -2(-اسالمی

 مساحت)تبدیل واحد های مساحتبه یکدیگر با ضرب و تقسیم(-3مربع(

کتاب و پی –فیلم 

 کالس دی اف 
درحین 

 تدریس

 سه شنبه

5/11/59 

 هنر
 نقاشی  اتوبوس 

و خالقیت –هماهنگی خط های اتوبوس  -سنجیدن توانایی دانش اموزان

 دانش اموزان                   

عکس روی برد 

 هوشمند 

 کالس

 کالس

درحین 

 هنر تدریس

 اجتماعی
ارائه  41تا  74)انواع لباس(ص  19درس 

 مباحثه ی کالسی–ی گروهی 

انواع لباس)گروه هاو فعالیت های اجتماعی آب و -2کعبه(-مسجد)تصویر  -1

فعالیت -3پوشاک ایران درگذشت(–لباس های محلی –هوا و انتخاب لباس 

لباس های مخصوص سه گروه -)پرس و جو درباره یلباس محلی خودها 

 شغلی(

  کالس کتاب درسی

تفکر و 

 پژوهش

لی لی  13فصل سوم نظام مندی درس 

 93تا  91حوضک ص 

لی لی حوضک)قضاوت در مورد -2نقش قالی(-تصویر)تصویرهای قدیمی-1

 علت و وقوع رفتارها(-رفتارهای خود و دیگران
 کالس فیلم

درحین 

 تدریس

 چهارشنبه

7/11/59 

 قرآن
 94تا  95جلسه اول و دوم ص  5درس 

 ارائه ی گروهی –مباحثه ی کالسی 

خواندن صحیح –قرائت)شنیدن قران به صورت صوتی  -1                      

معنای 9کار در کالس  -2توجه به حرو ف های مقطعه و نا خوانا(-کلمات

 نوشتن فواید اب و اتش بنا بر عبارت قرانی  -3کامل کردن جمالت(-کلمات

نرم افزار میشا و 

 کالس  کوشا 
درحین 

 تدریس

 ریاضی 
تقسیم یک عدد بر  11ریاضی مرات هفته 

  52تا  94اعداد اعشاری ص 

-تقسیم های ذهنی-2تقسیم اعداداعشاری تا دو رقم اعشار  -1تمرین ها )

 .حل تمرین ها مربوط به فیلم  -3(-حل مسئله ی مربوط-مقایسه ی اعداد

 کتاب مرات 
 کالس

درحین 

 تدریس

درحین  کالس دفتر امال  تقویت حافظه –افزایش مهارت شنیداری –افزایش مهارت نوشتاری  12-11-19لغات سخت درس ها ی  امالء

 تدریس

 کار با چوب و فلز  کارو فناوری

کار با چوب و فلز)کاربردهای چوب و -2(-درب-میز-تصویر)چوب -1

)انجام فعالیت -3انتخاب طرح بر روی چوب(-انتخاب طرح-آویز-فلز

 های کتاب(

 کالس کتاب درسی
درحین 

 تدریس




