
  بِ ًام خدا 

 

95-96سال تحصیلی  کتاب ّذیِ ّای آسواى پایِ پٌجن   :آهَزگار  

 رئَس  فعالیت ّاصفحِ جلسِ درس     هاُ

ر
مه

 

          اٍل

 آسواىدستِ گلی از

براین بگَ+تذریس درس  6-8 اٍل  

بگرد ٍ پیذا کي+ایستگاُ تفکر +تذبر کٌین +بررسی کٌیذ  9-11 دٍم

 ارزشیابی ًْایی+بررسی با خاًَادُ  6-11 سَم

 دٍم

 تٌْا اٍ

تذبرکٌین+تذریس درس  12-14 اٍل  

بگرد ٍ پیذا کي+ ببیي ٍ بگَ +ایستگاُ خالقیت  15-16 دٍم

ارزشیابی ًْایی+بررسی با خاًَادُ  17 سَم

 سَم

 باًَیی کِ یک

 سَرُ  بِ ًام اٍست

براین بگَ+تذریس درس  18-21 اٍل  

ن 
با
آ

 ایستگاُ خالقیت+گفت ٍ گَ کٌیذ +تذبر کٌین +بگرد ٍ پیذا کي  22-23 دٍم سَم

 ارزشیابی ًْایی 18-23 سَم

 چْارم

       از ًَزاد بپرسید

تذبر کٌین+ بگرد ٍپیذا کي +تذریس درس  24-27 اٍل

ایستگاُ خالقیت+ایستگاُ فکر  28-29 دٍم  

 ارزشیابی ًْایی 24-29 سَم

 پٌجن

       گل صد برگ

 

 تذریس درس 30-34 اٍل

کاهل کٌیذ+بِ کار ببٌذین+ّن خَاًی+گفت ٍگَ +تذبر  35-38 دٍم

 ارزشیابی ًْایی 30-38 سَم

ر
ذ 

آ
 

        درس ششن

         هال هردم

کاهل کٌیذ+راین بگَ +تذریس درس  39-41 اٍل

تذبر+ ببیي ٍ بگَ  42-43 دٍم  

 ارزشیابی ًْایی 39-43 سَم

      درس ّفتن

 

       رًگیي کواى

بررسی کٌیذ+کاهل کٌیذ+تذریس درس  44-48 اٍل

ّن خَاًی+دعا کٌین +بِ کار ببٌذین +بگرد ٍ پیذا کي+ تذبر 49-51 دٍم

 ارزشیابی 44-51 سَم

  
  

 
ی 

د

        درس ّشتن

 

        دٍ  ًاهِ

گفت ٍگَ..+بگرد ٍ+ براین بگَ+تذریس 52-55 اٍل

ایستگاُ خالقیت+کاهل کٌیذ+بِ کار ببٌذین +ایستگاُ فکر  56-57 دٍم

 ارزشیابی 52-57 سَم
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           درس ًْن

 

 یک جْاى جشي

ّن خَاًی+ براین بگَ +تذریس  58-62 اٍل

یِ کار ببٌذین+ببیي ٍبگَ+ایستگاُ فکر+گفت ٍ گَ  63-65 دٍم

ارزشیابی پایاًی+بررسی با خاًَادُ  58-65 سَم

     درس دّن

 در ساحل دجلِ

ایستگاُ فکر+بررسی کٌیذ+براین بگَ+ تذریس  66-70 اٍل

بگرد ٍ پیذا کي+تذبر کٌین +گفت ٍ گَ کٌیذ+کاهل کٌیذ  71-73 دٍم

ه 
هم

ب

ارزشیابی+بررسی با خاًَادُ  66-73 سَم      درس دّن

   درس یازدّن

 سرٍ سربلٌد ساهرا

 74-77 اٍل

با خاًَادُ+ ایستگاُ فکر + کاهل کٌیذ  78-79 دٍم

 ارزشیابی 74-79 سَم

 درس دٍازدّن

 حَرشید پشت ابر

براین بگَ+تذریس  80-83 اٍل  

بررسی کٌیذ+ّوخَاًی +کاهل کي+ بگرد ٍپیذا کي  84-87 دٍم

 ارزشیابی 80-87 سَم

گفت ٍ گَ+براین بگَ+تذریس اسراف 87-91 اٍل درس سیسدّن

د 
فن

س
ا

 درس سیسدّن

 کَچک ّا ی بسرگ

بررسی+ ببیي ٍبگَ+ تذبر  91-93 دٍم

ارزشیابی+ با خاًَادُ  87-93 سَم  

 درس چْاردّن

 بسرگ هرد تاریخ

 گفت ٍ گَ+ببیي ٍ بگَ+براین بگَ +تذبر+ تذریس  94-97 اٍل

ّوخَاًی کٌیذ+ ایستگاُ فکر +بررسی کٌیذ  98-101 دٍم

 ارزشیابی 94-101 سَم

 درس پاًسدّن

 بْوي ّویشِ بْار

تذبر+ براین بگَ +تذریس 102-106 اٍل

ایستگاُ خالقبت+تحقیق کٌیذ +بررسی کٌیذ 107-109 دٍم

ارزشیابی+ با خاًَادُ   سَم  
ه 

دی
ر
رو

ف
 درس شاًسدّن

 رٍزًاهِ دیَاری

گفت ٍ+ایستگاُ فکر+ براین بگَ +تذریس  110-114 اٍل

کاهل کٌیذ+گَ  

دعا کٌین+بررسی کٌیذ  115 دٍم  

 ارزشیابی 110-115 سَم

ایستگاُ فکر+بگرد ٍ پیذا کي + تذبر 116-118 اٍل درس ّفدّن
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ت 
ش

به
ی 

رد
ا

 درس ّفدّن

 ایي ّا ٍ آى ّا

 

گفت ٍ گَ کٌیذ+کاهل کٌیذ +بررسی کٌیذ  119 دٍم

  سَم

 ارزشیابی پایاًی
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