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ایام ّفتِ 
تزًاهِ 

ّفتگی 

 کالس

هَضَع تذریس ٍ صفحِ )رٍش تذریس 

 (هَرد ًظز رٍش کارگاُ فعال ٍ ًیوِ فعال
 (اّذاف اصلی ٍ جشئی)هحتَا

تستِ ّای )اتشار 

 (آهَسضی هَرد ًیاس
سهاى هکاى 

   ضٌثِ  

// 

علَم 
   تا  ضگفتی ّای تزگ ظ درس 

-(اًَاع تزگ ّای درخت ّا ٍگیاّاى)- هزحلِ تٌذی فزایٌذ فتَسٌتش-

اّویت فزایٌذ فتَسٌتش -هقایسِ کزدى فزایٌذ فتَسٌتش تا ضزایط ًاهٌاسة آى 

 تزای کلیِ ی هَجَدات سًذُ 

پاٍر پًَت ًٍزم افشار 

 هیطا ٍکَضا 


کالس 

درحیي 

 تذریس

    علَم

   تا  اداب هطالعِ ظ درس  فارسی
- (فزدی در حال هطالعِ )تصَیز-ًثز کْي را تا لْي هٌاسة تخَاًذ 

- فَایذ قصِ خَاًی ٍآداب آى 

پاٍر پًَت ٍ کتاب 

تذریس  کالس  پی دی اف 

 قلن ٍکاغذ                                    ارسیاتی ریاضی   

  کاربرد درصد  تا ص ریاضی 
-(ساختواى پتزٍضیوی –جذٍل )تصَیز-ًوایص کسز ّا تِ صَرت درصذ 

- ًوایص درصذ رٍی ضکل 
کالس  ورم افسار میشا يکًشا 

درحیي 

تذریس 

یک ضٌثِ 

//  

  درصذ  تا ظ  ریاضی
- (جذٍل )تصَیز-درک ارتثاط تیي ًسثت ٍتٌاسة ٍدرصذ- داًستي

 هفَْم درصذ تیص اس صذ درحل هسائل تِ کار تثزیذ
 ًزم افشار هیطا ٍ کَضا 

 
کالس

درحیي 

تذریس 
 

 

 قزاى 

داًستي پیام -داًستي هعٌای کلوات ٍ عثارات -تَاًایی درست خَاًذى-   تا  ظ        دٍرُ ی درس 

 قزآًی ٍ هصادیق آى

         

 کتاب درسی
 کالس 

 

در حیي 

 تذریس

 ّذیِ 
   تا  راس هَفقیت ظ درس 

- (دٍات ٍقلن)تصَیز- آضٌایی تا راُ ّای کسة ٍ هَفقیت- پایثٌذی تز

تَاًوٌذی خَد تز اساس -اساس گام ّای هَفقیت در فعالیت ّای رٍساًِ 

 عَاهل کسة هَفقیت 

ًزم افشار هیطا 

 ٍکَضا 
 کالس 

درحیي 

 ّذیِ تذریس 

 کالس تَج پزسص گزٍّی تِ ّوزاُ تاسی تَپی تزای هْارت تیطتز ٍ درک درس ّا  ٍدٍرُ ی درس ّای  اجتواعی 
در حیي 

 تذریس
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 دٍضٌثِ 

//  

 درحیي تذریسکالس  تَج تاسی فَتثال ٍ قَاًیي اى --ًزهص تزای گزم کزدى تجِ ّا - فَتثال-ًزهص ٍرسش 

  تِ گیتی تِ اس راستی پیطِ ًیست درس فارسی 
- (فزدٍسی)تصَیز- خَاًذى ضعز تا لحي هٌاسة- ِهفَْم ٍتیاى ضعز ت

 آضٌایی تا فزدٍسی                                  -ًثز سادُ 

ًزم افشار هیطا ٍ 

 کَضا 

 قلن ٍ کاغذ 

کالس 
درحیي 

تذریس  اًطاء 

ریاضی 
حل هسائل -درک درصذّای تیص اس صذ-(اًَاع ًوَدارّا)تصَیز-   درصذ ّا  تا ظ 

هزتَط تِ سَدٍستاى  
ًزم افشار هیطا ٍ 

 کَضا 
کالس 

درحیه 

تدریس 

سِ ضٌثِ 

//  

 ٌّز
                  خزگَش 

خالقیت داًص اهَس در کطیذى چْزُ ٍ دست –سٌجیذى تَاًایی داًص اهَس 

 ٍپا 
کالس دفتزًقاضیَپیذیاف 

درحیي 

تذریس   ٌّز

اجتواعی 
 تا  هطالعِ ی هَردی ظ درس 

  

- (ًقطِ ّوسایگاى ایزاى )ای- آضٌایی تا هَقعیت جغزافیایی 

- ٍِیژگی ّای اًساًی ٍطثیعی کطَر تزکی- آضٌا ضذى تا هَقعیت ّای

 اجتواعی کطَر افغاًستاى

ًزم افشار هیطا ٍ 

 کَضا 

 

 کالس
درحیي 

 تذریس

تفکز ٍ 

 پژٍّص
   تا  آخز خط ظ درس 

-(تزافیک-حیَاى-هاضیي)تصَیز- رٍتِ رٍ ضذى تا اتفاقات ٍپذیذُ ّا 

- توزیي فزضیِ ساسی تحلیل ٍ درک 
کالس  کتاب پی دی اف 

درحیي 

تذریس 

چُارشىبٍ 

//   

قزآى 
 تا  جلسِ ی اٍل تا چْارم ظ درس

  
- تَاًایی خَاًذى ایات تا  هجادلِ آیات  تا سَرُ ی حطز  

- تیاى هصادیق پیام قزآًی درتارُ ی عثزت آهَسی- آضٌایی تا حشب اهلل 

ًزم افشار هیطا ٍ 

کَضا
کالس 

درحیي 

 تذریس

 ریاضی
  کتاب هزات طَل ٍ سطح ظ ّفتِ ی

 تا  
- اًذاسُ گیزی دقیق اضیا- تثذیل ٍاحذّای طَل تِ یکذیگز- کتاب هزات الگَیاتی کالس

درحیي 

 تذریس

 درحیي تذریسکالس  هتي اس قثل آهادُ ضذُ  تقَیت حافظِ -افشایص هْارت ضٌیذاری -افشایص هْارت ًَضتاری -   تا  آداب هطالعِ ظ درس اهالء 

کارٍ 

فٌاٍری 
   تا تْیِ ی غذا ٍ ساالد سثش ظ 

- اتشارّا ٍ اًَاع تزش ّا در اضپشی- ایوٌی ٍ تْذاضت در حیي اضپشی-

  آهادُ کزدى ٍ تشییي غذا آضٌایی تا اًَاع تزش ّا ٍ پَست کٌذى 
کالس  کتاب پی دی اف 

درحیي 

 تذریس



