
 

ابزار)بسته های  مکان 
 آموزشی مورد نیاز(

روش  محتوا)اهداف اصلی و جزیی(
تدریس)موضوع،ص 

مورد نظر،روش کارگاه 
 فعال و نیمه فعال(

هایام هفت برنامه هفتگی  

رضورت -3( آ ش نایی اب شهیدان،حفظ مهیندرک منت )-2(تصویر شهید ،دانش آ موزپرمچ ایران،تصویر کتاب )-1 تولید حمتوا ،کتاب الکرتونیک الکس روز تدریس

 حفظ و حراست مهین

/پرسش و پاخس08یران آ ابد ص ا   خبوانمی 

 

 شنبه

38/11  

(شهیدان ) انشا  -رعایت عالمی نگاریش-3رعایت فعل و فاعل مناسب ،-2نوشنت درابره ی موضوع ، -1 دفرت انشا الکس روز تدریس   هل سازیمج 

رعایت حروف ساکن و تشدید دار-3روخواین و روان خواین ، -2رعایت حروف ان خواان ، - لوحه،کتاب الکرتونیک الکس روز تدریس /گروهی 11ص  طاها سوره  رآ نق   

دوس یت،فراگریی )معیارهای یک مدرسه خوب -2(منازخانه،کتاخبانه،آ زمایشگاه،ورزشتصویر کتاب )  – 1 کتاب الکرتونیک،تولید حمتوا الکس روز تدریس

ش ناخت ماکن های خمتلف مدرسه -3عمل(  

 /65مدرسه دوست داشتین ما ص 

  اکرگاهی،مشاهده
جامتعیا  

اس تفاده حصیح از مداد رنگی و فضای صفحه -3آ ش نایی اب دغدغه های دانش آ موزان -2اجیاد انگزیه ،-1 مداد رنگی ،دفرت نقایش الکس روز تدریس  نقایش موضوع آ زاد 

تقویت اعامتد به نفس -3تثبیت لغات در ذهن،-2مترین و تکرار لغات جدید، -1 دفرت امال،برد هومشند الکس روز تدریس 08امال ختته ای ایران آ ابد ص      امال 

 

شنبهیک   

 

1  /12  

صندیل مصمییت-4،آ ش نایی اب فاعلا -3، اکر مشاغلحمل —2مشاغل،آ ش نایی بیشرت اب  -1 کتاب الکرتونیک ، تولید حمتوا الکس روز تدریس اژه آ نوزی ص و  

/مشاهده،پرسش و پاخس02  
 خبوانمی

کش یدن شلک و نوشنت حاصل مجع و -3حل مساهل اب مکک شلک،-2نوشنت اعداد در جدول ارزش ماکین،-1 کتاب الکرتونیک ،برد ، الکس روز تدریس

 تفریق

 

مجع در جدول ارزش ماکین ص 

/اکرگاهی185  

 

 راییض

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

شفاهیارزاییب  الکس روز تدریس معریف -3معریف امام حسنی )ع(،روز عاشورا و ماه حمرم، -2معریف حرضت ابراهمی و برخورد ایشان اب منرود،-1 

 حرضت زینب)س( ،صرب و مقاومت ایشان

4،6،5وره درس د  هدیه ها 

ویژگب ریشه ها بر اساس آ ب و هوا -3ریشه ها )راست ،افشان( -2لوبیا و مراحل اکشت آ ن  -1  کتاب الکرتونیک الکس روز تدریس باکرید و ببینید کتاب اکر مرآ ت  

اکرگاهی،مشاهده/  
لومع   

 

 دوشنبه

 

2  /12  

مثلث متساوی الاضالع و متساوی -6تقریب زدن ،-4مقایسه عددها ،-3کش یدن شلک ،-2حل مساهل ،-1 کتاب الکرتونیک، شلک الکس روز تدریس

کش یدن شلک و قرار دادن اعداد در جدول ارزش ماکین-5،الساقنی  

 راییض مترین و تکرار

 روز تدریس

 

 الکس

 

،برد هومشندکتاب الکرتونیک تبدیل -4،اکر بردن فعل و فاعل مناسببه – 3، بردن مشاغل و حمل اکر آ اننانم – 2مترین نوش تاری ،-1 

مترین نگاریش-6،موضوعات بزرگ به موضوعات کوچکرت  

/مشاهده،پرسش 08ایران آ ابد ص 

 و پاخس
 بنویس می

 

 بسمه تعایل

15-16سال حتصییل                                                              3/  1الکس :                                            انم و انم خانوادگی : سارا حبییب                                        

دبس تان غری دولیت ایرانماه                                                                                         اول اسفندگزارش فعالیت هفته :  

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://MoallemYar.IR



 

معریف مدرسه و اکرکرد هر قسمت و  -3ه ، رضورت رفنت به مدرس-2ماکن های خمتلف مدرسه ،بیان  -1 ارزاییب شفاهی الکس روز تدریس

 پرس نل مدرسه

مدرسه دوست داشتین ما  رزاییبا

  65ص 
  اجامتعی

 

 سه شنبه
3  /12  

کش یدن شلک و نوشنت حاصل مجع و -3حل مساهل اب مکک شلک،-2نوشنت اعداد در جدول ارزش ماکین،-1- ،برد و اکر گروهی الکس روز تدریس

  تفریق

در جدول ارزش ماکین ص فریق ت

/پرسش و پاخس181  
 راییض

تبدیل -4،اکر بردن فعل و فاعل مناسببه – 3، بردن مشاغل و حمل اکر آ اننانم  -2مترین نوش تاری ،-1 کتاب الکرتونیک الکس روز تدریس

  مترین نگاریش-6،موضوعات بزرگ به موضوعات کوچکرت

 

 بنویس می کتاب اکر مرآ ت)ایران آ ابد(

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

، شلک کتاب الکرتونیک ، برد الکس روز تدریس -4حل مجع و تفریق به صورت ذهین ،-3اجنام تفریق به صورت فرآ یندی، -2اجنام مجع به صورت فرآ یندی ،-1 

 حل مساهل اعداد چهار رمقی

/حل گروهی112مرور فصل ص    راییض 
 

 چهارشنبه
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معریف  -4بیان انواع ساقه و وظیفه آ ن، -3بیان انواع برک و وظیفه ی آ ن ، -2بیان انواع ریشه و اکرکرد آ ن،-1 تولید حمتوا ، کتاب الکرتونیک الکس روز تدریس

 انواع گل و وظیفه ی آ ن ها

(04باکرید و ببینید ص )ارزاییب   لومع   

رفع اشاکل ، تثبیت لغات در ذهن  -2مترین و تکرار لغات جدید،-1 دفرت امال الکس روز تدریس امالی خطابه ای 08ایران آ ابد ص    امال 

اجیاد عالقه و انگزیه-3تثبیت درس ، -2، تلفیق هرن و علوم -1 مداد رنگی ، دفرت نقایش الکس روز تدریس   نقایش  موضوع گیاهاناب 

 

 

 

 

 

 

 

 

:بیان نظرات و پیش نهادات  


