
 

ابزار)بسته های آموزشی  مکان زمان
 مورد نیاز(

روش تدریس)موضوع،ص   محتوا)اهداف اصلی و جزیی(
مورد نظر،روش کارگاه فعال 
 و نیمه فعال(

برنامه 
 هفتگی

هفته ایام  

آ ش نایی اب سعدی4،آ ش نایی اب حاکیت- 3درک منت داس تان،-2پریمرد و حامت طایی(تصویر کتاب )-1 برگه سوالات الکس روز تدریس /اکرگاهی56ویس نده ی بزرگ ص ن    خبوانمی 

 

 شنبه

2/11  

-رعایت عالمی نگاریش-3رعایت فعل و فاعل مناسب ،-2نوشنت درابره ی موضوع ، -1 دفرت انشا الکس روز تدریس شا )خالصه یکی از حاکیت های ان 

عدی(س  
 مجهل سازی

رعایت حروف ساکن و تشدید دار-3روخواین و روان خواین ، -2رعایت حروف ان خواان ، -1 لوحه،کتاب الکرتونیک الکس روز تدریس  قرآ ن   /گروهی97سوره طه ص   

تشکر از خداوند برای متام نعمت ها-3برطرف شده در خانه ،انواع نیاز های  -2رضورت نیاز به خانه ،-1 کتاب الکرتونیک،تولید حمتوا الکس روز تدریس /پرسش 44خانه ام را دوست دارم ص 

 وپاخس
 اجامتعی

اس تفاده حصیح از فضای اکمل صفحه و رنگ آ مزیی  -3آ ش نایی اب تفکر دانش آ موزان ، -2اجیاد انگزیه ،-1 بطری ، چسب ،مقوا و قیچی الکس روز تدریس

 حصیح

 نقایش موضوع آ زاد

تقویت اعامتد به نفس -3تثبیت لغات در ذهن،-2مترین و تکرار لغات جدید، -1 ارزاییب شفاهی الکس روز تدریس 56مالی ختته ای نویس نده بزرگ ص ا     امال 

 

 یک شنبه

 

3/11  

پیدا کردن -4اجنان صندیل مصمییت ، -3بیان معین لکامت ساخته شده ، -2،ترکیب لکامت اب )س تان( -1 کتاب الکرتونیک ، تولید حمتوا الکس روز تدریس

 ترتیب داس تان

/مشاهده و 559ویس نده بزرگ ص ن

 پرسش و پاخس
 خبوانمی

حل مساهل -3آ ش نایی اب فرمول حمیط مس تطیل و مربع،-2مترین و تکرار حمیط ،-1 کتاب الکرتونیک ،برد ، الکس روز تدریس   

 حل کتاب مرآ ت)حمیط(

 

 راییض

تقویت روحیه ی برد و ابخت-3روحیه ی مهاکری و مشارکت ،تقویت -2تقویت عضالت پا ، توپ،حیاط الکس روز تدریس  ورزش فوتبال 

درک مفهوم حمرم و انحمرم -3،جحاب اکمل و برترآ ش نایی اب -2درک مفهوم داس تان ، -1 تولید حمتوا ،کتاب الکرتونیک الکس روز تدریس /پرسش و پاخس55صانتخاب پروانه    هدیه ها 

-4نریوی جذب و دفع،-3ش ناخت قطب های آ هن راب، -2تصویر کتاب)آ هن راب،توپ،ابشار،ابران(-1 کتاب الکرتونیک،آ هن راب ،توپ الکس روز تدریس

 نریوی کشش زمنی

(/اکرگاهی،مشاهده2نریو مهه جا )   علوم 

 

 دوشنبه

 

4/11  

رنگ آ مزیی سطح شلک-3مقایسه اندازه سطح ها اب یکدیگر،-2واحد سطح ،آ ش نایی اب -1 برد هومشند ،اکر گروهی الکس روز تدریس /مشاهده و 88ندازهی سطح ص ا 

 پرسش و پاخس

 راییض

 روز تدریس

 

 الکس

 

،برد هومشندکتاب الکرتونیک تبدیل موضوعات بزرگ به موضوعات -4حل جدول ،- 3(،س تانترکیب لکامت اب )-2مترین نوش تاری ،-1 

 کوچکرت

 

نویس نده حل کتاب بنویس می)

/پرسش و پاخس56(صبزرگ  

نویس میب   

 

 بسمه تعایل

75-76سال حتصییل                                                              3/  1الکس :                                            انم و انم خانوادگی : سارا حبییب                                        

دبس تان غری دولیت ایرانماه                                                                                        اول هبمن گزارش فعالیت هفته :   

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



تمکیل و تثبیت درس -3بیان نیاز های برطرف شده در خانه، -2بیان رضورت نیاز به خانه و خانواده ،-1 ارزاییب شفاهی الکس روز تدریس ارزاییب خانه ام را دوست دارم ص  

44 

  اجامتعی

 

 سه شنبه
6/11  

مقایسه سطح اشاکل،نوشنت مساهل برای رضب و -3به دست آ وردن حمیط اشاکل ، -2حل مساهل ، 1 ،برد و اکر گروهی الکس روز تدریس

 تقس می

ل منونه سوالح  راییض 

تبدیل موضوعات بزرگ به موضوعات -4،حل جدول -3(،س تانترکیب لکامت اب )-2مترین نوش تاری ،-1 کتاب الکرتونیک الکس روز تدریس

 کوچکرت

 

نویس نده حل کتاب فاریس مرآ ت)

(بزرگ  
نویس میب   

رعایت حروف ساکن و تشدید دار-3روخواین و روان خواین ، -2رعایت حروف ان خواان ، -1  ارزاییب شفاهی الکس روز تدریس  قرآ ن مترین روخواین و روان خواین 

درک و بیام پیام آ یه -3بیان مفهوم حمرم و انحمرم ، -2بیان و توضیح جحاب اکمل ،-1 ارزاییب شفاهی الکس روز تدریس  هدیه ها  55ارزاییب انتخاب پروانه ص  

کتیبارزاییب  الکس روز تدریس حل مساهل-3به دست آ وردن مساحت به مکک فرمول و رضب ، -2تصویر کتاب)مربع و مس تطیل(،  71واحد اندازه گریی سطح ص    راییض 
 

 چهارشنبه

 

5/11  

-4جسم،نریو،تکیه گاه(،سه قسمت اصیل اهرم)-3آ ش نایی اب اهرم، -2گ،میهل(تصویر کتاب)مچدان،س ن-1 تولید حمتوا ، کتاب الکرتونیک الکس روز تدریس

 آ ش نایی اب انواع اهرم

/اکرگاهی و 97(ص 2ریو مهه جا )ن

 مشاهده

 علوم

رفع اشاکل ، تثبیت لغات در ذهن  -2مترین و تکرار لغات جدید،-1 دفرت امال الکس روز تدریس نویس نده بزرگ خطابه ای امالی  

56ص   

مالا  

احادیث درابره مشورت -3ری و مشورت،مهاکآ ش نایی اب  -2،احیاد انگزیه -1 یرگه،مداد رنگی الکس روز تدریس رح کرامت ط  قایشن   

 

 

 

 

 

 

 

 


