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 طرح درس ساالنه
 معلم:پايه :چهارم        درس: هنر                   سال تحصيلي نام آموزشگاه:      

 ماه هفته برنامه طالبرئوس م هدف جزئي و رفتاری وسايل الزم خالصه گزارش تدريس

در این ماه با دانش 
تربیت ، آموزان نقاشی 

 شنوایی و قصه گویی 
 کار می شود

کشيدن نقاشي  مداد رنگي ،دفتر نقاشي  
 خانواده

 اول نقاشي خانواده

هر
م

 

رسانه  ،دانش آموزان 
 صوتي

خواندن گروهي شعر 
 «خدا»

تربيت  خواندن شعر
 شنوايي

 دوم

دفتر  ،کتاب درسي 
 خودکار

 خالصه نويسي قصه 
 

رفيق نيمه 
 راه

 سوم قصه گويي

چهار نقاشي دلخواه آزاد بصورت گروهي مداد رنگي ،دفتر نقاشي 
 م

در این ماه با دانش 
آموزان نمایش، نقاشی ، 
کاردستی و قصه گویی 

 کار می شود
 
 
 

جعبه خالي  ،دانش آموزان 
 ،کاغذ رنگي  ،گواش  ،

 پاکت نامه

 اجرای نمايش
 سرگذشت يک نامه

سرگذشت 
 يک نامه

 اول نمايش

ن
آبا

 

وسايل دور ريختني مثل 
 پارچه

کشيدن نقاشي با 
استفاده از دور 

 ريختني ها

 دوم نقاشي کالژ

 ،قيچي  ،مقوا  ،کاغذ رنگي 
 چسب

 سوم کار دستي قاب عکس ساختن قاب عکس

کامل کردن  کامل کردن قصه  کتاب درسي دانش آموزان
 قصه

چهار گوييقصه 
 م

 در این ماه
 با دانش آموزان نقاشی،  

 تربیت شنوایی 
 و قصه گویی کار شد

 ،گچ ، تابلوی آموزشي  
 نقاشي ،دفتر  ،مداد رنگي 

آموزش دورنمای 
 نزديک

دلخواه 
 )گروهي(

 اول نقاشي
ذر

آ
 

 کامل کردن قصه  کتاب درسي دانش آموز
اگر فيلها بال »

 «داشتند

کامل کردن 
 قصه

 دوم ييقصه گو

 ،قيچي  ،کاغذ رنگي 
 چسب

کار با کاغذ  اوريگامي
 رنگي

 سوم کاردستي

رسانه  ،دانش آموزان 
 صوتي

يار »خواندن سرود 
 «دبستاني من

خواندن 
 سرود

تربيت 
 شنوايي

چهار
 م

در این ماه با دانش 
 آموزان

 نقاشی ، تربیت شنوایی ، 

دفتر  ،رنگ انگشتي 
 نقاشي

 اول نقاشي انگشتي نقاشي با اثر انگشت

ی
د

 

خواندن  خواندن سرود ملي دانش آموزان تربيت   دوم
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 کار دستی کار شد، 
همچنین آزمون مستمر 

بت اول( به عمل )میان نو
آمد و نمره آن بصورت 

 کیفی –کمی 
در کارنامه دانش آموز  

 ثبت شد

 شنوايي سرود

 ،مداد رنگي  ،کاغذ سفيد 
 دانش آموزان

درست کردن کتاب 
 نداستا

درست کردن 
 کتاب

 سوم کاردستي

 ،مداد رنگي  ،کاغذ سفيد 
روان  ،ساختن کار دستي 

 نويس

اجرای آزمون مستمر )ميان نوبت 
 اول(

آزمون 
 مستمر

چهار
 م

در این ماه پس از 
 برگزاری آزمون پایانی 
و ثبت نمره ی دانش 
 –آموزان بصورت کیفی 

 توصیفی 
با دانش آموزان نقاشی ، 

 ی کار شد .تربیت شنوای

 مداد رنگي  
 دفتر نقاشي 

 آبرنگ 
 تصاوير طبيعت

آزمون  اجرای آزمون پاياني ) نوبت اول ( 
 پاياني 

 اول

ن
هم

ب
 

 دوم نقاشي  دلخواه  نقاشي طبيعت 

 سوم نقاشي  دلخواه نقاشي خيالي 

اجرای آهنگ با  دانش آموزان 
 اعضای بدن

اجرای 
 آهنگ 

تربيت 
 شنوايي 

چهار
 م

 ر این ماه د
 با دانش آموزان

 نمایش ، نقاشی ،  
 قصه گویی و کاردستی

 کار شد 

، رسانه ی صوتي تصويری 
 دانش آموز

تقليد حرکات 
 شخصيت های 

تقليد 
 حرکات 

 اول نمايش 

ند
سف

ا
نقاشي حيوانات با  دفتر نقاشي ، مدادرنگي  

 اشکال هندسي 

 دوم نقاشي حيوانات 

تعريف  ان محلي تعريف داست کتاب داستان 
 داستان 

 سوم قصه گويي 

چهار کاردستي  صنعت چاپ ساختن مهر سيب زميني چاقو
 م

 در این ماه 
 با دانش آموزان نقاشی 

 و نمایش کارشد 

 سوم نقاشي گروهي  نقاشي حاالت صورت  دفتر نقاشي ، مدادرنگي 

ن
دي

ور
فر

 
اجرای پانتوميم برای  دانش آموزان 

 موضوعات معين 

جرای ا
 پانتوميم

چهار نمايش 
 م

در این ماه با دانش 
 آموزان

نمایش و تربیت شنوایی  
 کارشد

 همچنین آزمون مستمر 
 ) میان نوبت دوم ( 

و همچنین آزمون پایانی 
 نوبت دوم به عمل آمده

و نمره آن بصورت کمی  
کیفی در کارنامه ی  –

 دانش آموز ثبت شد

لباس مناسب ، گواش 
 دانش آموزان 

رای نمايش برای اج
 کتاب درسي 

اجرای 
 نمايش 

 اول نمايش 

ت
ش

به
دي

ار
 

ای  "اجرای سرود  دانش آموزان
 "ايران 

تربيت  اجرای سرود 
 شنوايي

 دوم

 کاغذ سفيد ، 
 مدادرنگي ،

 ساختن کاردستي ، 
 روان نويس

 اجرای آزمون مستمر
 

آزمون 
 مستمر 

 سوم

آزمون  اجرای آزمون پاياني
 پاياني 

رچها
 م
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 طرح درس ساالنه
 معلم:پايه :چهارم        درس: قرآن                 سال تحصيلي نام آموزشگاه: 

 ماه
هف

 ته

رئوس 

 مطالب
 فعالیت های دیگر خالصه گزارش تدریس و هدفهای جزئی و رفتاری

هر
م

 

 اول

 درس اول

جلسه اول و 

 دوم

در هفته اول این ماه جلسه اول و دوم درس اول تدریس می 

شود و دانش آموزان با نحوه خواندن حرف ساکن و تشدید 

 دار قاعده و حروف ناخواه آشنا می شوند

آموزش عملی وضو و نماز هر روز در خانه 

آموزش دعای  -و کالس انس با قرآن

 فوتص

 دوم

 درس اول

جلسه سوم 

 و چهارم

 

در هفته دوم این ماه جلسه سوم و چهارم درس اول تدریس 

می شود و دانش آموزان قاعده وقف را یاد میگیرند و روخوانی 

 صحیح آیات را یاد می گیرند

آموزش عملی نماز و توجه به معنی آیات. 

اهمیت دادن به پیام قرآنی و واژه های 

 درس

 سوم

 دومدرس 

جلسه اول و 

 دوم

در هفته سوم این ماه جلسه اول و ودم درس دوم تدریس می 

شود . دانش آموزان با روخوانی صحیح و پیام قرآنی این 

درس را یاد می گیرند و مصداقی برای پیام قرآنی می آورند و 

با ادامه وقف بر حرکات آشنا می شوند و با توجه به معنی 

 آیات را کامل کنندآیات درس می توانند ترجمه 

اجرای نماز جماعت در  -آموزش عمل نماز

نماز خانه مدرسه اهمیت دادن به دانش 

 آموزان شاهد در امر تدریس

چها

 رم

 درس دوم

جلسه سوم 

 و چهارم

در هفته چهارم این ماه جلسه سوم درس دوم تدریس می 

شود و دانش آموزان حدیث پیامبر در مورد قرآن را یاد می 

روخوانی صحیح عبارت قرآنی اهمیت می دهند و  گیرند به

قاعده وصل صدای قبل از حروف ناخوانا به فلش و ساکز آشنا 

 می شوند

آموزش عملی نماز و اجرای نماز توسط 

 دانش آموزان در کالس
ن

آبا
 

 اول

 درس سوم

جلسه اول و 

 دوم

در هفته اول این ماه تدریس جلسه اول و ودم انجام می شود 

ان می توانند درس را بطور صحیح روخوانی و دانش آموز

کنند. پیام قرآنی این درس زیاد می گیرند و مصداقی در 

رابطه بااین پیام بیان می کنند و ادامه قاعده وقف را یاد می 

 گیرند

هر روز یکی از دانش آموزان در کالس 

یکی از نمازهای پنج گانه را می خواند تا 

بگیرند و  بچه ها خواندن نماز را بهتر یاد

با استفاده از معانی کلمات آموخته می 

 توانند عبارت ها را معنی کنند.

 دوم
 درس سوم

 جلسه سوم

در هفته دوم این ماه جلسه سوم درس سوم تدریس می شود 

و دانش آموزان با حدیثی از امام علی )ع( در مورد قرآن آشنا 

 می شوند و عبارت ها را می توانند روخوانی کنند

خواندن نماز در کالس تمرین در  تمرین

مورد وقف در خانه انس با قران داشته 

 باشند
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 سوم

درس 

 چهارم

جلسه اول و 

 دوم

در هفته سوم این ماه جلسه اول و دوم درس چهارم تدریس 

می شود و دانش آموزان می توانند آیات را بصورت صحیح 

بخوانند و همچنین با قصه قرآنی این درس که در رابطه با 

سخنان پیامبر است آشنا می شوند و ادامه وقف به حرکات را 

می آموزند و با معانی عبارت های قرآنی آشنا شده و با توجه 

 به آن ها می توانند عبارت ها را معنی کنید.

تمرین خواندن نماز در کالس تمرین و 

تکرار آیات این درس و تمرین حروف 

 ناخوانا

چها

 رم

درس 

 چهارم

 جلسه سوم

هفته چهارم این ماه جلسه سوم درس چهارم تدریس می در 

شود و دانش آموزان با صحیح خاوانی آیات قرآن آشنا می 

شود و با حرکاته که هنگام وقف خوانده نمی شوند بیشتر 

 آشنا می شوند

تمرین نماز اجرای نماز در نماز خانه 

مدرسه با همراهی معاون مدرسه انس با 

 قرآن در خانه

ذر
آ

 

 اول
 س پنجمدر

 جلسه اول

در هفته اول این ماه جلسه اول درس پنجم که شامل 

سوره آل عمران و پیام  201تا  201روخوانی صحیح آیات 

 قرآنی مربوط به این درس تدریس می شود.

آل عمران در خانه انس  201تا  201آیات 

با قرآن داشته باشند پیام قرآنی را یاد 

 بگیرند و مصداقی نیاورند.

 دوم

 رس پنجمد

جلسه دوم 

 و سوم

 آشنایی با حروف مقطعه-2

 و معانی آن ها 21خواندن عبارت های قرآنی ص -1

 کامل کردن معانی عبارت های قرآنی -1

 قطره اما دریا -4

را با توجه به  11عبارت های قرآنی ص 

 221تا  201حروف مقطعه بخوانند آیات 

 سوره آل عمران را بخوانند

 سوم
 درس ششم

 اولجلسه 

 سوره اسرا 31تا  61روخوانی صحیح آیات -2

 آشنایی با پیام قرآنی مربوط به این درس-1

 آوردن مصادیقی برای پیام قرآنی -1

انس با قرآن در خانه یادگیری پیام قرآنی 

 این درس

چها

 رم

 درس ششم

جلسه دوم 

 وسوم

 آشنایی با عالمت مد و چگونه خواندن آن-2

 واژه های درس-1

 بارت قرآنیترجمه ع-1

 قطره اما دریا-4

انس با قرآن در خانه تمرین قاعده ی وقف 

با  40و ص  13خواندن عبارت قرآنی ص 

 توجه به قاعده وقف

ی
د

 

 اول
 درس هفتم

 جلسه اول
 آشنایی با خط قرآن-2

با  41تا ص  41خواندن تمرین های ص 

 توجه به خط قرآنی

 دوم
 درس هفتم

 جلسه دوم

ه کالس و تمرین آیات قرآنی از روی آوردن قرآن کریم ب-2

 این کتاب

 آشنایی با آداب خواندن قرآن-1

سوره غل از  201تا  34خواندن کلمات 

یادگیری پیام قرآنی و  -1روی قرآن کریم 

 آوردن مصادیقی در رابطه با پیام
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 پیام قرآنی این درس -1

 سوم

 درس هفتم

جلسه سوم 

 و چهارم

 جه به معنی آن هاو تو 46آموزش عبارت قرآنی ص-2

 43آموزش معانی واژه های قرآنی ص-1

 قطره اما دریا-1

یادگیری واژه های این درس و ترجمه 

 با توجه واژه ها 43عبارت قرآنی ص

تا  2انس با قرآن در خانه روخوانی آیات 

 سوره شوری 20

چها

 رم

 درس هشتم

 جلسه اول

 سوره آل عمران در گروه ها 16تا10خواندن آیات -2

 قصه قرآنی مربوط به حضرت زکریا و مریم-1

سوره آل عمران را در خانه  16تا  10آیات 

کار کنند.و داستان مربوط به حضرت 

 زکریا و مزیم را بخوانند و بارگو کنند.

ن
هم

ب
 

 اول

 درس هشتم

جلسه دوم 

 و سوم

 آشنایی با عالئم وقف-2

 و توجه به معانی ان 14خواندن عبارت قرآنی ص-1

 و معانی آن و ترجمه عبارت قرآنی واژه ها -1

 قطره اما دریا-4

انس با قرآن در خانه مشخص کردن 

 11اتصاالت با فلش در عبارت های 

 سوره دخان 20تا  2خواندن آیات 

 دوم
 درس نهم

 جلسه اول

 سوره بقره 111تا  111آموزش اعات -2

 آموزش پیام قرآنی و معانی آن-1

یقی در انس با قرآن در خانه آوردن مصاد

 رابطه با پیام قرآنی

 شرکت در نماز جماعت مدرسه

 سوم
 درس نهم

 جلسه دوم

سوره بقره و توجه به معنی  112خواندن عبارت قرآنی آیه -2

 آن

 آموزش معنی واژه -1

 ترجمه عبارت قرآنی با توجه به واژه ها -1

انس با قران در خانه حفظ معنی واژه های 

 ومعنی عبارت ها

 جماعت مدرسه شرکت در نماز

چها

 رم

 درس نهم

جلسه 

 چهارم

 قطره اما دریا-2

 11نشان دادن اتصاالت یا فلش در عبارات قرآنی ص  -1

 سوره فتح 3تا  2آموزش آیات  -1

 انس با قرآن در خانه-2

 یادگیری حدیث این هفته -1

تمرین سوره فتح و عبارت قرآنی ص  -1

11 

 شرکت در نماز جماعت مدرسه

ند
سف

ا
 

 اول
 رس دهمد

 چلسه اول

 سوره هود در گروه ها 226تا  203خواندن آیات -2

 پیام قرآنی این درس -1

 معنی واژه های پیام قرآنی -1

 انس با قرآن در خانه-2

 یادگیری پیام قرآنی و معنی آن-1

 آوردن مصادیقی برای پیام -1

 دوم
 درس دهم

جلسه دوم 

 معانی آنو توجه به  11خواندن عبارت قرآنی ص -2

 معنی واژه های این درس-1

 انس با قرآن در خانه-2

 یادگیری معانی واژه ها-1
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نشان  -4 16کامل کردن معانی عبارت های قرآنی ص  -1 و سوم

 دادن اتصاالت با فلش

سوره قاف و نشان دادن  21تا  2آیات  -1

 اتصاالت با فلش

 شرکت در نماز جماعت مدرسه

 سوم

درس 

 یازدهم

 جلسه اول

 سوره ملک در گروهها 21تا  2دن آیات خوان-2

 پیام قرآنی این درس و معانی آن-1

 انس با قرآن در خانه-2

 مصادیقی برای پیام قرآنی بیاورند-1

چها

 رم

درس 

 یازدهم

جلسه دوم 

 و سوم

 «َ ی-»آشنایی با قاعده وقف -2

با توجه به  61تا  61خواندن عبارت های در قرآن ص  -1

 ه به رعایت قاعده وقفمعانی آن ها و با توج

 معنی واژه های این درس -1

 61ترجمه آیات ص -4

 14تا  11خواندن سوره طاها آیات -1

 انس با قرآن در خانه-2

خواندن عبارت های قرآنی این درس با -1

 توجه به رعایت قاعده  یوقف

 شرکت در نماز جماعت مدرسه

ن
دي

ور
فر

 

تعطیالت  اول

 نوروزی
 خانه داشته باشید هر روز انس با قران در 

 دوم

 سوم

درس 

 دوازدهم

 جلسه اول

 سوره آل عمران گروه ها 41تا  13خواندن آیات -2

 قصه ی آیه مربوط به حضرت زکریا و یحیی-1

 انس با قرآن در خانه-2

قصه آیه را یاد بگیرند و در خانه بازگو -1

 کنند

 شرکت در نماز جماعت

چها

 رم

درس 

 دوازدهم

جلسه دوم 

 ومو س

سوره مریم و معنی آن که در  22و  20آشنایی با آیات -2

 رابطه با حضرت زکریا و یحیی می باشد

 واژه های این درس و معانی آن-1

 قطره اما دریا-4ترجمه عبارات قرآنی            -1

 سوره محمد را فراگیرند 22تا  2آیات -1

 انس با قرآن در خانه-2

 حدیث این هفته را یاد بگیرند-1

 32اتصاالت را فلش در آیات ص -1

 مشخص کنند

ت
ش

به
دي

ار
 

 اول

درس 

 سیزدهم

تا  2جلسه 

1 

 سوره نمل 11تا  11آشنایی و خواندن آیات -2

 آشنایی با پیام قرآنی و معنی آن-1

 آشنایی با دعاهای قرآنی و معانی آن-1

 31معانی واژه های و ترجمه آیات ص -4

 سوره جمعه 3تا  2آیات -1قطره اما دریا           -1

 انس با قرآن در خانه-2

 -آوردن مصادیقی برای پیام قرآنی-1

 حدیث هفته را یاد بگیرند-1

 اتصاالت را با فلش نشان دهند.-4

 شرکت در نماز جماعت مدرسه

 انس با قرآن در خانه-2 سوره یوسف 13تا  14آشنایی و خواندن آیات -2درس  دوم
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 چهاردهم

تا  2جلسه 

1 

 پیام قرآنی و معانی آن-1

 دن عبارت های قرآنی و توجه به معانی آنخوان -1

 واژه های درسی و ترجمه عبارت های قرآنی -4

اتصاالت را با فلش در عبارت قرآنی که -1قطره امام دریا   -1

 نشان دهند 31ص 

 مصادیق برای پیام قرآنی بیاورید-1

 حدیث هفته را یاد بگیریند-1

وره نبا آیات عبارت های این درس و س-4

 را بخوانند 10تا  2

 سوم

درس 

 پانزدهم

تا  2جلسه 

1 

 سوره عبس 41تا  2آشنایی و خواندن آیات -2

 پیام قرآنی و معنی آن-1

 سوره نمل و توجه به معنی آن 22و  20خواندن آیات -1

 معنی واژه ها و ترجمه عبارت قرآنی-4

 قطره اما دریا-1

 نشان می دهند 33آنی صاتصاالت را با فلش در عبارت قر-1

 سوره تکویر را بخوانند 13تا  2آیات -6

 انس با قرآن در خانه-2

آوردن مصادیقی برای پیام قرآنی این -1

 درس

 یادگیری حدیث این درس-1

خواندن عبارت قرآنی و سوره تکویر و -4

 توجه به معنی

چها

 رم
 دوره دروس دوره

 

 

 طرح درس ساالنه
 معلم:             سال تحصيلي                  هديه های آسمانيپايه :چهارم        درس: نام آموزشگاه: 

ما
 ه

رئوس  هفته
 مطالب

خالصه گزارش تدريس و هدفهای جزئي و 
 رفتاری

 فعاليت های ديگر

هر
 م

این هفته دروس پایه سوم دوره می شوددر  دوره اول  - 

 دوم

 درس اول
 دانه ای که

نمي  
خواست 

 برويد!

تدریس درس اول انجام می شود و بچه ها در این 
درس با اینکه خداوندآفریننده ماست و از این آفاینش 

هدف دارد آشنا می شوند.خداوند را به عنوان خالق 
ات و گیاهان قادر و توانا می شناسند.از آفرینش حیوان

 برای بهره مندی  ما انسان ها آگاه می شوند.

نمونه ای ازآفریده های خدا را و هدف آفریدن آن را 
بیان کنند و انجام کارهای خواسته شده کتاب 

 مربوط به درس اول
 آزمون مداد کاغذی

 سوم

 درس دوم
کودکي بر 

 آب

دانش آموزان با زندگی حضرت موسی )ع( آشنا می 
 شوند

ات الهی را می شناسند.با معجزات پیامبران آشنا معجز  

آنچه درباره زندگی حضرت موسی می دانند در 
 .کالس بازگو می کنند

 انیمیشن زندگی حضرت موسی نمایش داده شود.
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 چهارم

می شوند.و پی به قدرت خداوند و تحقق و اجرا شدن  
 وعده های الهی می برند.

بچه ها به صورت قصه گو خودشان را جای 
های داستان قرار می دهند و داستان را شخصیت

 تعریف می کنند.
درباره معجزات پیامبران تحقیق می کنند و به 

 کالس می آورند.
در باره حضرت موسی رنگ آمیزی می کنند و 

 مطلب می نویسند.آزمون مداد کاغذی

ن
آبا

 

 اول

 درس سوم
ما به 

 مسجد 
 مي رويم

بی و مسجد قبا آشنا در این درس بچه ها با مسجد الن
 می شوند.

فواید و ثمرات نماز جماعت و حضور در مسجد را یاد 
 می گیرند.

 با برخی از احکام نماز جماعت آشنا می شوند.
 با فعالیت های مسجد آشنا می شوند.

 دانش آموزان با فواید نماز جماعت آشنا می شوند
 با مفهوم امام جماعت و اقتدا کردن آشنا می شوند.

شکالت کشور فلسطین و با مساجد مهم کشورها با م
 آشنا می شوند

برگزاری نماز جماعت در مدرسه توسط دانش 
 آموزان و معاون مدرسه به عنوان امام جماعت

تهیه گزارش از مسجد محله شان و فعالیت هایی 
که در آن انجام می شود معرفی کردن مساجد مهم 

 که می شناسند.
 ساخت ماکت مسجد

ی مسجد و نوشتن یک بند درباره کشیدن نقاش
 مسجد

 خواندن سرود نماز به صورت گروهی
برگزاری آزمون عملکردی به صورت گروهی در 

 نمازخانه
 نمایش انیمیشن آموزش وضو و نماز جماعت

 دوم

 سوم

درس 

 چهارم

يک نماز و 

 ده رکوع

 دانش آموزان با بالهای طبیعی آشنا می شوند
آیات آشنا می شوندبا چگونگی خواندن نماز   

 با شرایط وجوب نماز آیات آشنا می شوند.
 با نحوه خواندن و احکام نماز آیات آشنا می شوند.

 اجرای عمل نماز آیات در کالس
برگزاری آزمون عملکردی به صورت گروهی 

 درکالس
 -تحقیق در باره ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی 

 آزمون مداد کاغذی

 چهارم

 
 درس پنجم

که  سخني
سه بار 

 تکرار شد!

آگاهی از اهمیت دادن پیامبر اسالم )ص( به رعایت 
 حقوق همسایه.

تاکید آیات قرآن بر رعایت احترام به والدین و 
یاد می گیرند که چگونه مراعات حال  همسایگان.

 همسایگان را داشته باشند.

اجرای نمایشی در رابطه بارفتار درست و نا درست 
 با همسایگان

عالیت های کتاب ،آزمون مداد کاغذیانجام ف  

ذر
 اول آ

درس 
 ششم

حرمي با دو 

دانش آموزان با امام هفتم )امام موسی کاظم او زندگی 
و رفتارهای او آشنا می شوند و توصیه می شود که از 

رفتارهای امامان و بزرگان درس زندگی بیاموزید و 

یق درباره امام موسی کاظم انجام دهندتحق  
 انجام فعالیت های کتاب کار هدیه

 آزمون مداد کاغذی
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 نمایش انیمیشن درباره امام موسی کاظم )ع( رفتار آن ها را سر مشق زندگی خود قرار دهند( گنبد

 دوم

 درس هفتم
نماز در 

 کوهستان

با تیمم و چگونگی انجام آن و در چه جاهایی می توان 
 به جای وضو تیمم کرد آشنا می شوند

ط دانش آموزان انجام اجرای عملی تیمم توس
 فعالیت های کتاب کار

 آزمون مداد کاغذی

درس  سوم
 هشتم
ديدار 
 دوست

 دانش آموزان با زندگی امام رضا )ع( آشنا می شوند .
 با دعبل و اشتیاق او به دیدار امام )ع( اشنا می شوند.
 بچه ها با زیارت و آداب زیارت بیشتر آشنا می شوند

قیق می کننددرباره زندگی امام رضا تح  
در رابطه با مشهد محل زیارتگاه مسلمانان تحقیق 

 انجام دهد
 نمایش انیمیشن آموزش امام رضا)ع(

 خواندن سرود امام رضا)ع( به صورت گروهی
 کشیدن نقاشی حرم امام رضا و امام رئوف

 انجام فعالیت کتاب کار
 آزمون مداد کاغذی

 چهارم

ی
 د

 اول
 درس نهم
کودک 
 شجاع

موزان با امام نهم امام محمد تقی و لقب ایشان دانش آ
 و زندگی ایشان آشنا می گردند

 با سیره ی رفتاری امام جواد )ع( آشنا می شوند.
 آگاهی از بخشندگی و نیکوکاری درزندگی 

 امام جواد )ع(

 درباره زندگی امام محمد تقی تحقیق انجام دهند.
انجام نمایش به صورت گروهی.پخش انیمیشن در 

ره این امام بزارگواربا  
 انجام کارهای کتاب
 آزمون مداد کاغذی

 دوم

 درس دهم
روشن 

 ترين شب

دانش آموزان با بعثت و روز مبعث بعثت آشنا می 
 شوند.

آگاهی دانش آموزان از برانگیخته شدن پیامبر )ص(به 
 نبوت در مبعث

ساختن کارت تبریک به مناسبت روز مبعث و هدیه 

 آن به دوستان

فعالیت های کتابانجام   

 آماده سازی سرود برای مبعث

 ساخت ماکت حرم پیامبر به صورت گروهی

 سوم

درس 
 يازدهم
نام را 
دانش 

آموزان 
 انتخاب

مي کنند   

دانش آموزان با یک از یاران و دوستان باوفای پیامبر 

 اسالم آشنا می شوند.

درس دانش آموزان با اینکه دوستان واقعی چگونه با 

ی کنند آشنا می شوندهم رفتار م  

به اهمیت محبت ورزی به دوستان و اهمیت دوست 

 در زندگی پی می برند.

 با حدیث مومن آینه مومن است آشنا می شوند.

نوشتن انشایی درباره دوستی و خواندن آن در 
 کالس انجام فعالیت های کتاب کار هدیه ها

 آزمون مداد کاغذی

 - چهارم
آزمون دوره ای برگزار می در هفته چهارم این ماه یک 

 شود
 آزمون دوره ای
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ن
هم

 ب

 اول

درس 
 دوازدهم

روزی برای 
تمام بچه 

 ها

با ابراز هم دردی با تمام بچه های مظلوم آشنا می 
 شوند.

با امام  زمان )عج( و ویژگی های  و شرایط ظهور آن 
 امام آشنا می شوند.

 بحث و گفت گو

 خواندن دعا برای ظهور هرچه زودتر امام

 انجام فعالیت های کتاب

 برگزاری مسابقه منتظران ظهور در کالس

 برگزاری نمایشگاه نقاشی در این زمینه

 دوم

درس 
 سيزدهم

 خاله نرگس

 آشنایی با جایگاه صله رحم در زندگی ما.
آشنایی با توصیه ی پیشوایان دینی بر اهمیت صله ی 

 رحم
 شناخت آداب صله ی رحم

 بحث و گفت گو

های کتاب انجام فعالیت  
 اجرای نمایش درباره صله رحم

 نوشتن انشا درباره رفتار پیامبر با خویشاوندان

 سوم
درس 

 چهاردهم
اولين بانوی 

 اسالم

دانش آموزان با حضرت خدیجه همسر فداکار پیامبر 
 گرامی آشنا می شوند.

شناخت جایگاه فداکاری و ایثار حضرت خدیجه )س( 
 در تاریخ اسالم

ضرت خدیجهتحقیق درباره ح  
 خواندن داستانهایی درباره حضرت خدیجه
 چهارم انجام کارهای کتاب    آزمون مداد کاغذی

ند
سف

 ا

 اول

درس 
پانزدهم 

يک 
ماجرای 

 زيبا

 شناخت اهمیت ایثار و فداکاری در زندگی ما
 آشنایی با شهید عباس بابایی و شهید صیاد شیرازی

ر کالستحقیق درباره آدم های موفق و بیان آن د  
 خواندن سرودهای درباره ایثار و گذشت.

صحبت درباره نیکی و جشن عاطفه ها و روحیه 
 ایثار و بخشش
 اجرای نمایش

 انجام کارهای کتاب      آزمون مداد کاغذی
درس  دوم

 شانزدهم
اسب 
 طاليي

 شناخت امانتداری به عنوان یک ضرورت و وظیفه.
یآگاهی از تاکید قرآن بر اهمیت امانتدار  

 اجرای نمایش به صورت گروهی
کشیدن نقاشی و جمع آوردی مطلب درباره 

امانتداری.گفتن داستان هایی در باره 
 امانتداری.انجام بازی یک کالغ و چهل کالغ
 انجام کارهای کتاب     آزمون مداد کاغذی

 سوم

 چهارم

درس 
 هفدهم

آقا و خانم 
 بهاری

 تقویت روحیه ی تشکر و قدردانی
راه های تشکر از معلم شناخت  

 شناخت حق معلم به عنوان یکی از مهم ترین حقوق

 ساخت کارت پستال درباره تشکر از معلم
 خواندن سرود معلم

 تحقیق درباره شهیدان معلم
 صحبت از راه های تشکر از معلم

 انجام کارهای کتاب   آزمون مداد کاغذی
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ن
دي

ور
فر

 سوم 
درس 
 هجدهم
چشمان 

 هميشه باز

ز توصیه امام سجاد )ع( در مورد حق معلم بر آگاهی ا
 شاگردان

 تشکر و قدر دانی از خداوند به خاطر تمام نعمت ها
 آشنایی با مفهوم عبارت دنیا مزرعه آخرت است.

 
 

 صحبت درباره دوربین و عملکرد آن
بحث و گفتگو برای پیدا کردن نام جدید برای 

 درس
یت ارتباط این درس با درس قرآن و تکمیل فعال

 چهارم کتاب صحبت درباره رفتار خوب و بد ما

ت
ش

به
دي

 ار

 اول
درس 
 نوزدهم

خدا جون 
از تو 
 ممنونم

آشنایی با موضوع چهره واقعی ما در اخرت را اعمال ما 
 در دنیا می سازد

دانش آموزان یاد می گیرند برای سربلندی در جهان 
 آخرت چه کارهایی انجام می دهند

ار خوب و جزای کار بد آشنا می در رابطه با پاداش ک

 شوند

دانش آموزان می فهمند که کسی هست که تمام 
 کارهای درست و نادرست ما را می بیند

احساسی که هنگام انجام کار خوب دارند در کالس 
 توصیف کنند

هر کدام از دانش آموزان بیان می کنند چه وقت از 
دیدن تصویر کارهای خوشحال و چه زمانی غمگین 

وندمی ش  
انشایی درباره چگونه می توانیم درباره سربلندی از 
خدا کمک بخواهیم بنویسند و در کالس بخوانند 

 انجام فعالیت های مربوط به کتاب

 دوم

 سوم
 آزمون دوره ای

 چهارم
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 طرح درس ساالنه
 معلم:سال تحصيلي                  انيم و بنويسيمدرس: بخو   پايه :چهارم         نام آموزشگاه: 

رئوس  هفته ماه
 مطالب

 فعالیت های دیگر  خالصه گزارش تدریس هدفهای جزئی و رفتاری

هر
 م

 در اين هفته دروس پايه سوم دوره مي شود دوره اول

 ن با درک مفهومتقویت توانایی خواند
 جمله سازی

 سترش واژگانگ
 شناسلیی پیشتر پسوندها

 دوم

 درس اول:
آفریدگار 

 زیبایی

 نمونه های از برخی معرفی با تفکّر و تأمل تقویت * -2
 طبیعت زیبایی

 ه های ازآفرید پاسداری و شکرگزاری مهارت تقویت *

 خدا

 ٔ  رابطه درک با دانش آموز ذهنی واژگان طبقه بندی *
 معنایی شمول

 تصویرخوانی فعّالیت با تفکّر و دیداری دقت تقویت *

 و خوانداری فعّالیتهای انجام با زبانی تهای مهار تقویت * -1
 نوشتاری

 نویسی زیبا تمرین و یادگیری*

 متن درک مهارت تقویت *

 گفتن سخن مهارت تقویت  *

 انجام فعالیت های کتاب بخوانیم شامل:
 واژگان طبقه بندی

 یتصمیم یصندل

 شعر حفظی

 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 و بهبود سواد خواندن نتقویت درک مت
 نوشتاریهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 سوم
 درس دوم

کوچ 
 پرستوها

 پرستوها کوچ خلقت، عالم شگفتیهای از یکی معرفی*

 خدا های آفریده ٔ  درباره تفکّر برای فرصتی ایجاد *

 های قصه و ها نوشته ٔ  العهمط به مثبت نگرش ایجاد *
 ساده

 عالمت(متن معنی در نگارشی عالئم تأثیر با آشنایی *

 )ویرگول نگارشی

 گفتن سخن و دادن گوش مهارت تقویت *

 آموزان دانش در شنیداری ٔ  حافظه تقویت *

 انجام فعّالیتهای با نوشتن مهارت و متن درک تقویت *

 خلّاق نمایش قصه گویی،
 یصامت خوان

 آموزش ترتیب روایت
 :دارد اصلی قسمت دو موضوع ٔ  جمله

 شده خُرد کلی،موضوع موضوع

 های المثل ضرب با داستان ارتباط تشخیص

 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 نوشتاریهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

چهار
 م
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 نوشتاری

 

ن
آبا

 

 اول
 درس سوم:
 راز نشانه ها

 در تعقل و تفکر نیروی از گیری هبهر به ترغیب*
  زندگی

 آموزان دانش در متن درک قدرت تقویت *

 آوا هم کلمات با آشنایی*

 بیان فن و دادن گوش مهارت تقویت *

 پیام رساندن در جمله نقش با آشنایی *

 آموزان دانش نوشتن و مطلب درک مهارت تقویت *

 هقصّ آغاز بیان چگونگی با آشنایی *

 سخن در آن کارگیری به و تعقّل و تفکّر تقویت *
 گفتن

کلمات هم آواواژه آموزی   
 واژگان طبقه بندی

 صندلی صمیمیت

 شعر حفظی

 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

نوشتاریهمچنین انجام فعالیت های کتاب   

 دوم
 درس چهارم
 ارزش علم

 زندگی در آن کاربردهای و علم ارزش با آشنایی*

 توصیفی بند با آشنایی *

 بین ارتباطات و پیام انتقال در جمله نقش با آشنایی*

 فردی

 خوب مهارت تقویت و متن درک قدرت افزایش *

 دیدن

 زندگی در تفکّر و علم کاربرد و مفهوم با آشنایی *

 روانخوانی فعّالیت در واژه خواندن لحن با آشنایی *
 و اندوزی دانش موضوع به نسبت مثبت نگرش ایجاد *

 تفکّر

 
 فردی بین ارتباطات و پیام انتقال در جمله نقش

 واژگان طبقه بندی
 نوشتن چند جمله و نمایش آن در کالس

 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 سوم

 درس پنجم:
رهایی از 

 قفس

 در آن کاربرد و خلّق تفکّر با آموزان دانش آشنایی*

 زندگی

 آموزان دانش به وی آثار و مولوی معرفی *

 ترکیب فرایند از استفاده با واژگان گسترش *

 نمایش طرّاحی با آموزی زبان تهای مهار تقویت *

 به( تشبیه ٔ  آرایه از گیریه  بهر آموزش *

 توصیفی بند نوشتن در )طورغیرمستقیم

 در آن از گیری بهره و دیداری سواد پرورش*

 بندتوصیفی

 متن درک مهارت تقویت*

خواندن و اجرای نمایش از کتاب مثنوی معنوی 
 توسط دانش آموزان

 نوشتن نمایشنامه
 ترکیب فرایند از استفاده با واژگان گسترش

 کلمه + نامه
 صامت خوانی و تفکر در باره داستان خوانده شده

 های المثل ضرب با داستان ارتباط یصتشخ

 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 نوشتاریهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

چهار
 م
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 آذر

 اول

 درس ششم
آرش 
 کمانگیر

 همچنین( ایران ای اسطوره نمادهای از یکی معرفی*

  )شاهنامه و فروسی معرفی

 دوستی میهن و وطن از دفاع ٔ  یهروح تقویت *

 ایرانی پهلوانان با بیشتر آشنایی *

 ملّی های افسانه با آشنایی *

 درس اصلی پیام دریافت و متن درک قدرت تقویت *

 تصاویر پیام بیان و درک تقویت *

 جمله ساختار با آشنایی *

 ابزارانسجام عنوان به "عطفی" ربط حروف با آشنایی *

 متن ههای گزار
 روایتی بند با شناییآ *

 اجرای نمایش آرش کمانگیر توسط دانش آموزان
 نمایش فیلم آرش و خواندن داستان او در کالس

 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا
 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 صندلی صمیمیت

  شعر حفظی

جمالت با حروف آشنایی با فعل و فاعل و ارتباط 
 ربط

توجه دانش آموزان به مظروف ظرف جمله )کلمه 
 ها(

 دوم

 سوم

 درس هفتم:
مهمان شهر 

 ما

 انتظار مفهوم و ایرانی نوازی مهمان رسم با آشنایی*

 رهبری معظم مقام شخصیت با آشنایی *

 شنیداری درک تقویت *

 ترکیب فرایند از استفاده با واژگان ٔ  دامنه گسترش *

 خواندن سواد و متن درک قویتت *

 تقابلی ربط حروف) متن انسجام ابزارهای با آشنایی *

 (»ولی «و»امّا«

 روایتی و توصیفی بند تفاوت تشخیص *

 گفتن و بحث در باره آداب مهمان داری 
 صحبت از ارزش های انقالب و رهبر انقالب

 خواندن داستان های زندگی رهبر انقالب
 برخواندن سرود درباره ره

 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 
 صندلی صمیمیت

  شعر حفظی

 آشنایی با عناصر داستان
 آشنایی و آموزش کلمه مرکب =خود+ بن فعل

چهار
 م

درس 
:هشتم  
 آزاد

 تولید به اقدام و کتاب احتمالی هایی کاست تشخیص*

 مناسب محتوای

 با آموزان دانش در درسی ماده تولید توانایی پرورش *

 نظارت

 آموزگاران هدایت و 

 اولیا و آموزان دانش معلّمان، نیازهای به پاسخ *

 کتاب تألیف در همکاران مشارکت از گیری بهره*

 در خانواده و آموز دانش تعامل از گیری بهره*

 شهای رو از یکی آزاد درس تولید و نوشتن برای

 میشود: پیشنهاد زیر

 برای فردی و مستقل صورت به آموز دانش هر

 تولید

 .نماید اقدام آزاد درس 

 تمام مشارکت با و گروهی صورت به آموزان دانش

 به کالس آموز دانش بندی تقسیم( گروه افراد

:درس نهم اول .نمایند اقدام آزاد درس تولید رایب )گروه چند  
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ی
 د

 کتاب تألیف و سازماندهی آزاد

 های جلوه و فرهنگی نمودهای از برخی با آشنایی*

 ای منطقه یا بومی سنّتهای و رسوم و آداب

 محل فرهنگی و علمی شخصیتهای بیشتر شناخت*

 زندگی

 زبان های نشانه و گویش لهجه، به تر قعمی توجه *

 محلی

 و تفکر از گیری ه بهر و بندنویسی توانایی پرورش *
 تحلیل و نقد

 وزبانی آثارادبیو محلی فرهنگ به نسبت عالقهایجاد*

 ای منطقه

بومی سازی درس نسبت به فرهنگ و مکان هر 
 شهر

 

 دوم

 سوم
 درس دهم

 باغچه اطفال

 بان باغچه جبّار با آشنایی*

 شکیبایی و صبر و پشتکار تقویت *

 خواندن سواد و متن درک تقویت *

 گارشن و امالنویسی مهارت تقویت *

 گویی قصّه مهارت تثبیت  *

 ابزارهای عنوان به سببی ربط حروف با آشنایی  *

 متن انسجام

 جمله اجزای با آشنایی *

 نویسی انشا در بدنه بندهای تشخیص و آشنایی  *

 صحبت درباره جبار باغچه بان و کارهای او
نمایش خط بریل و نحقیق دانش آموزان درباره آن 

 و خواندن در کالس
 یت مهارت نوشتن امال و انشاتقو

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 تقویت مهارت قصه گویی-صندلی صمیمیت

 آموزش آن به صورت ریتمی-شعر حفظی

 آشنایی با اجزای جمله
 آموزش بند نویسی و اجزای آن

چهار
 م

- 
ای برگزار می  در هفته چهارم این ماه یک آزمون دوره

 شود
 آزمون دوره ای

ن
هم

 ب

 اول
درس 
 یازدهم

فرمانده دل 
 ها

 میهن از دفاع و دوستی وطن ٔ  روحیه تقویت*

 عرصه این نامداران و مقدس دفاع حماسه با آشنایی *

 خرازی حسین شهید ویژه به

 متن درک تقویت *

 آموزش(مناسب لحن رعایت با خواندن مهارت تقویت *

 )جمله انواع لحن

 واژگان ٔ  دایره گسترش  *

 خوشنویسی و نگارشی امالیی، های مهارت تقویت  *

 انشانویسی در بدنه بندهای تولید *

 متن انسجام ابزارهای یادگیری تثبیت  *

 توجه به نوع و لحن خواندن جمله ها
 واژه آموزی و ترکیب کلمات 

 خواندن در کالس
 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 و بهبود سواد خواندنتقویت درک متن 

 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

خواندن و نمایش فیلم این فرمانده بزرگ در 
 کالس

 دوم
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 سوم

درس 
 دوازدهم

 اتفاق ساده

 لحن رعایت با شعر خواندن مهارت تقویت*

 متن درک و خواندن سواد بهبود *

 قصّه رویدادهای نقل ٔ  نحوه با آشنایی *

 متن انسجام ابزارهای رییادگی تثبیت *

 جمله در اسمی گروه گسترش با آشنایی *

 مقدّمه بند با آشنایی *

 درباره داستان درس صحبت کنند.
 اجزای جمله و نمودار آن را یاد بگیرند.

 با فعل و فاعل و صفت آشنا شوند.

 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 نوشتارفعالیت های کتاب  همچنین انجام

تقویت مهارت قصه گویی و -صندلی صمیمیت
 خوب گوش کردن

 گفتن پند و حکمت درس حکایت

چهار
 م

ند
سف

 ا
 

 اول
درس 
 سیزدهم
 لطف حق

 " اعتصامی پروین" ایران بزرگ شاعر با آشنایی*

  متن درک افزایش *

 " تکرار" سازی ه واژ فرایند با واژگان گسترش*

  سخنوری و دیداری کدر تقویت *

 مانند متن بالغی ساختار ههای نشان با آشنایی *

 بعد،»

 « سپس

 بدنه بندهای و مقدمه بند یادگیری تثبیت *

 داستان حضرت موسی و نمایش فیلم آن
 مهارت خوب گوش کردن و خواندن درس

 تقویت تصویر خوانی-صندلی صمیمیت
 درباره داستان درس صحبت کنند.

 ودار آن را یاد بگیرند.اجزای جمله و نم
 با فعل و فاعل و مفعول آشنا شوند.

 شعر حفظی

 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 آموزش نوشتن بند مقدمه

 دوم و

 سوم

درس 
 چهاردهم

ادب از که 
 آموختی

 اخالقی یممفاه و زندگی آداب با آشنایی*

 جمله اجزای با آموزان دانش آشنایی*

 شنیداری درک تقویت *

 اوّل،» مانند متن بالغی ساختار های نشانه با آشنایی*

 « دوم

 گیریه نتیج بند با آشنایی*

 آشنایی با کتاب بوستان و گلستان
 آموزش آداب زندگی با توجه به داستان ها

 آموزش مهارت گوش کردن.
 لهآشنایی با اجزای جم

 گیریه نتیج بند با آشنایی
 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

چهار
 م

درس 
 پانزدهم

 شیر و موش

 لحن رعایت با شعر خوانش مهارت تقویت*

 اشتقاق سازی ه واژ فرایند با واژگان ٔ  دایره گسترش *

 )زار + گل(

 قصه پایان بیان چگونگی با آشنایی *

 متن انسجام ابزارهای با آشنایی *

 گذشت ویژه به اخالقی فضایل تقویت  *

 متن انسجام ابزارهای یادگیری تثبیت  *

 تقویت تصویر خوانی-صندلی صمیمیت
 صحبت کنند.درباره داستان درس 

 صحبت درباره حکمت ها و پند های درس

 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 آموزش نوشتن بند مقدمه
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 بندهای مقدمه، بند( بندها ٔ  کلیه شامل انشانویسی *

 )گیری نتیجه بند بدنه،

 آشنایی با اسم مکان
 آشنایی با ضرب المثل ها و جایگاه استفاده از آن

ن
دي

ور
فر

 

 

 سوم

درس 
مشانزده  

 پرسشگری

 بیرونی ابوریحان با آشنایی*

 پرسشگری روحیه تقویت *

 جمله ٔ  سازنده عناصر تشخیص *

 متن خوانش در مناسب لحن با آشنایی *

 قبلی های آموزه تثبیت با متن درک تقویت  *

 بندهای مقدمه، بند( بندها ٔ  کلیه شامل انشانویسی  *
 )گیری نتیجه بند بدنه،

 کنند.درباره داستان درس صحبت 
 آشنایی با ابوریحان بیرونی و کارهای ایشان

 تقویت روحیه جستجو گری و تحقیق
 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 آموزش نوشتن بند مقدمه
 آشنایی با اجزای جمله

 تقویت حفظ شعر

چهار
 م

ت
ش

به
دي

 ار

ولا  
درس 
 هفدهم
مدرسه 
 هوشمند

 زندگی در آوری فن کاربرد با آموزان دانش آشنایی*

 اشتقاق سازی ه واژ فرایند با واژگان ٔ  دایره گسترش *

 )نده + بین(

 وموقعیت مخاطب با متناسب گفتن سخن با آشنایی*

 نمایش طریق از

 کتابخوانی و متن درک تقویت *

 بندهای دمه،مق بند( بندها ٔ  کلیه شامل انشانویسی*
 )هگیری نتیج بند بدنه،

 تفاوت مدرسه هوشمند و معمولی را می گویند
فایده ها و ضرر های استفاده از تکنولوژی را 

 بررسی می کنند.
 با کلمات مرکب آشنا می شوند.

 تقویت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقویت درک متن و بهبود سواد خواندن

 ارنوشتهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 آموزش نوشتن بند مقدمه
 آشنایی با ضرب المثل ها و جایگاه استفاده از آن

 دوم

 سوم

چهار آزمون دوره ای

 م

 طرح درس ساالنه
 معلم:سال تحصيلي                  رياضيپايه :چهارم        درس:    نام آموزشگاه: 

 ماه
هف
 ته

رئوس 
 مطالب

 فعالیت های دیگر خالصه گزارش تدریس و هدفهای جزئی و رفتاری

هر
م

 

 اول

: 2درس
یادآوری 
 عددنویسی

 مهارت کسب )رقم ازده کمتر(رقمی تاده اعداد درک*

 دربیان مهارت کسب رقمی ده تا اعداد وبازنمایی درخواندن

 روزمره زندگی در رقمی تاده اعداد کارگیری به و صادیقم
 (تا 2000 تا 2000 شمارش) چهاررقمی های عدد یادآوری*
 شمارش و چهاررقمی عددهای برای مختلف های بازنمایی*

 (صدگان – دهگان – یکان)ومرتبه هزارها طبقه با عددها

رقم و  1)خواندن، نوشتن عددهای تا 
 مقایسه آن ها(

 و شی – چرتکه - نمادین - شکل رسم
 – پول – کوئیزنر-مکانی ارزش جدول

 نویسی گسترده – نویسی حروف
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-مکانی ارزش جدول و شی – چرتکه - نمادین - شکل رسم)
 (نویسی گسترده – نویسی حروف – پول – کوئیزنر

 نویسی گسترده و عددها مقایسه*

 عددها ساختن دار معنی یا و ذهنی سازی تصور*

 دوم
: 1درس

 الگوها
 

 تبدیل مهارت در کسب هندسی  و الگوهای عددی درک*

 الگوهای

 به یکدیگر هندسی و عددی
 تقسیمی الگوی – ضربی الگوی *

 الگوهای از استفاده با ام n شکل اعضای تعداد کردن پیدا*

 شکل رسم بدون و ترکیبی مختلف

 ذهنی محاسبات *

)الگوها که با ضرب و تقسیم ساخته می 
 ی ترکیبی(شد و الگوها

  :نیاز مورد وسایل ورز دست فعالیت

 چوب کبریت-چینه – حبوبات

 سوم

ماشین 
 -ورودی

 خروجی

 خروجی - ورودی های ماشین انواع یادآوری*

 ماشین که است کاری یا (عملکرد) ضابطه به ها ماشین انواع*

 .میدهد انجام عددها روی

 و ضرب عملکرد با خروجی – ورودی ماشین تعریف *
 .یمتقس

)ماشین هایی که عمل ضرب و تقسیم و 
 ترکیبی را انجام می دهند(

 

چها
 رم

: 4درس
معرفی 

 یلیونم

 (میلیون طبقه معرفی) میلیون با آشنایی*
 رقمی نه تا هفت عددهای آموزش و معرفی*

 – پول) رقمی 3 تا 6 عددهای از مختلف های بازنمایی ارائه*

 الگویابی– مکانی ارزش* (چرتکه

 رقمی 3 تا 6 عددهای از زیتصورسا*

 زدن تقریب*

 رقم سه از بیش فرآیندی تفریق و جمع*
 عددها مقایسه*

درک درست از  -)معرفی طبقه بیلیون
 های بازنمایی با عددهای با از بیلیون(

 داده آموزش میلیون طبقه مختلف

 یک عنوان به پول از استفاده.شود

 برگه و کاور.باشد تأکید مورد بازنمایی

 تثبیت جهت مکانی ارزش جدول

 .است مناسب یادگیری

ن
آبا

 

 اول

: 2درس
شناخت 
 کسرها

 حل در) تر ساده مساله حل ، شکل رسم راهبرد از استفاده*

 (مخلوط عدد های مسئله

 مختلف های بازنمایی با مخلوط عدد نماد معرفی*

 از استفاده با مختلف های مخرج با کسر دو مقایسه*

 تر ساده لهمسئ و شکل رسم راهبردهای

 گسسته کسرهای مفهوم با آشنایی*

 واحد اهمیت*

 مختلف بازنمایی با کسرها معرفی*

تنوع -کسرهای منفصل -)معرفی واحد
 واحدها(
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 کسرها مقایسه*

 صفر با مساوی کسر معرفی*

 دوم

: 1درس
جمع و 
 تفریق

 استفاده با مخرج هم کسرهای تفریق و جمع آموزش *

 ( مختلف های وسبکهای بازنمایی )(منفصل و متصل)

 و صفر جواب با کسرها تفریق و جمع در باز پاسخ سواالت *
 یک

)جمع و تفریق کسرها با واحدهای 
مساوی روی شکل، محور و به صورت 

 عددی(

 سوم

: 1درس
تساوی 
 کسرها

 مختلف های بازنمایی با مساوی کسرهای یادآوری *
 نکرد ساده طریق دو از مساوی کسرهای با آشنایی * 
 تقسیم طریق از (2
 ضرب طریق از کردن برابر چند(1

 مساوی کسر چهارم جز کردن پیدا *

 مشترک مخرج سازی زمینه*

)مقایسه، کاربرد در جمع و تفریق کسرها 
 مفهوم نسبت( -مخرج های نامساوی

 کسرها مقایسه کاغذی نوارهای از استفاده

 تقسیم و شفاف  cdو طلق از استفاده

  مقایسه برای ها آن بندی

چها
 رم

: 4درس
ضرب عدد 

 در کسر

 (مختلف های بازنمایی با) کسر در عدد ضرب آموزش*
 اعشار مفهوم آمادگی -

 خمس و ثلث نماد و مفهوم آموزش -

 گنجایش مفهوم با آشنایی -

)ضرب عدد طبیعی در یک کسر کوچکتر 
 از واحد با شکل و محور و محاسبه(

 الیه چند طلق از استفاده

 قسمت 6 به را شکل ستطیلم ورق یک

 .کنیم تقسیم مساوی
 می تقسیم قسمت 6 به نیز را طلق یک

 دهیم می قرار قبلی ورق روی کنیم

 کنیم می سوال و زنیم می رنگ را آن6/1

 6/1 ؟ است شده رنگ کسری چه
 سوال و زنیم می رنگ نیز را دیگر 6/1

 کنیم می

 ... کنیم؟ می جمع را ها 6/1

ذر
آ

 

 اول

: 2درس
دو ضرب 
 عدد

 تکنیکی و فرایندی *ضرب

 مختلف های بازنمایی با رقمی یک و دورقمی ضرب *

 (ارزشمکانی جدول سپس سازی و مفهوم)

 : مساحتی ضرب *
 (عامل 4 ) کنند می باز را ضرب عامل دو هر بار یک
  .کنند می باز را ضرب عامل یک بار یک

 چندرقمی ضرب در صفر عملکرد و جایگاه با آشنایی*

 گسترده صورت به ها ضرب محاسبه در مهارت کیبتر *

 رقمی( 1رقمی در  1)ضرب دو عدد 
 تصویر که کتاب از قسمتی یا صفحه در

 دست فعالیت است بهتر شود می ایده

 .گیرد انجام زدو
 ضرب برای ها بچه لی لی از استفاده

 مساحتی

 استداال اساس بر فرایندی محاسبات -

 تصویری، نمایش نویسی، گسترده) عددی

 دوم
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 تقریبی ضرب *

 رقمی چهار عددهای های ضرب در حساب ماشین استفاده *

 ارزش جدول در سپس و سازی مفهوم ابتدا ضرب مراحل *

 مکانی

 های بازنمایی

 ( است استوار مختلف
 جولی 13 صفحه 2 کالس در کار همانند

 دوز دست فعالیت جهت کاور در و تهیه

 .شود تهیه
 مقوا از دهاستفا : 16 صفحه 2 فعالیت

 جهت کالسی های موزائیک و شطرنجی

 مساحتی ضرب آموزش

 سوم

: 1درس
محاسبات 

 تقریبی

 کردن قطع و کردن گرد روش دو با محاسبات در زدن تقریب

 رقمی چند در

 .محور روی تقریبی صورت به اعداد نمایش *
  کردن گرد در تعدیل به توجه *

 قبل چهارم پایه با ارتباط *

 .کردن گرد روش به اول پایه در زدن تقریب : ولا *
 کردن قطع و کردن گرد روش دو هر به : سوم و دوم *

 واقعی جواب با محاسبات در اما .است شده داده آموزش

 .شود نمی انجام مقایسه

)محاسبه ی تقریبی جمع، تفریق، ضرب و 
 تقسیم(
 بر . . . مکانی ارزش جدول از استفاده

 .شود تکیه سازی مفهوم
 تاکنیکی سازی مفهوم بر تر بیش تأکید

 .شود انجام
 ضرب آموزش جهت شطرنجی صفحه

 .شود تهیه
 زدن تقریب با بخواهیم آموز دانش از

 را قاعده و آورده دست به را ضرب پاسخ

 خود ها این انجام با تا کنند بیان

 .برسند تقریب قانون به آموز دانش

چها
 رم

ی
د

 

 اول

: 1درس
تقسیم بر 
عدد یک 

 رقمی
 

 زدن تقریب شکل، کمک به رقمی یک بر چندرقمی تقسیم*

 (عدد استدالل با) فرایندی های تقسیم *
 تقسیم درستی رابطه نوشتن*

 و مانده باقی با تقسیم*علیه مقسوم و مقسوم معرفی *
 تقسیم های بازنمایی

 علیه مقسوم و مقسوم معرفی *

 پذیری بخش مفهوم*

 مختلف های بازنمایی با هماند باقی بدون تقسیم*

 تقسیم درستی های عبارت*

 تقریبی تقسیم*

)روش تقسیم کردن یک عدد چند رقمی 
تقسیم های با باقیمانده  -در یک رقمی

 صفر(
 

 های ورزی دست و های بازنمایی با

 بول،) گیرد صورت تقسیم آموزش مختلف

 (کوئیزنر

 دوم

 سوم
: 4درس

تقسیم بر 
عدد دو 

 پذیری بخش شکل، رسم راه از دورقمی بر دورقمی تقسیم*

 (مختلف های بازنمایی)
 تقریبی تقسیم *

)روش تقسیم کردن یک عدد چند رقمی 
روابط امتحان کردن  -در دو رقمی

چها تقسیم(
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 تقریب و فرایندی راه از دورقمی بر رقمی سه تقسیم * رقمی رم

 خالصه صورت به قسمت خارج نوشتن با تقسیم محاسبات *

 زیرا شود توجه ورز دست تتمرینا به

 تقسیم در تقریب .دارد خاصی اهمیت

 .است مهم چندرقمی بر چندرقمی

ن
هم

ب
 

 اول

: 2درس
 مفهوم زاویه

 

 مساله زیر و الگوسازی رهبرد از استفاده*

 زاویه یژگی و و زمان و زاویه مفهوم یادآوری*

 راهبرد زا استفاده با زمان و زاویه به مربوط سواالت به پاسخ*
 مساله زیر و الگوسازی

 بزرگی و دقیقه و ساعت واحدهای با ها زمان مقایسه *

 هریک

 آن های ضلع و زاویه رأس معرفی *
 مختلف های بازنمایی با زاویه سازی مفهوم*

 گونیا از استفاده و راست زاویه یادآوری*

 شوند بلندتر ها ضلع قدر هرچه) زاویه های ویژگی با آنایی*

 (کند نمی غییرت زاویه

 (راست ، باز تند،) زاویه انواع با آشنایی*

 ها زاویه مقایسه*

 گونیا دو کمک با مختلف های زاویه ساخت *

)نمایش های مختلف زاویه، تقارن 
 چرخشی(

 دوم
: 1درس

 اندازه زاویه
 

 نقاله با زاویه گیری اندازه آموزش*

 آن انواع و زاویه گیری اندازه درجه و نقاله معرفی*

 و نقاله با گیری اندازه) مختلف ابزارهای بین ارتباط کشف*

 (گونیا

 خارجی زاویه گیری اندازه *

 ، 40(الساقین متساوی مثلث) دوساق مجاوربه زوایای اندازه*

 41 یا 10

 10 گونیا نوع هر با زوایا انواع ساخت *

 زاویه دوران *

 ساقین با و ازاویه قائم مثلث های ویژگی کشف*

 مجهول زوایای گیری اندازه برای سازی نمادین از استفاده*

)مقایسه زاویه ها، استاندارد کردن اندازه 
 واحد درجه( -گیری

 سوم

: 1درس
زاویه گیری 

 زمان

 ساعت روی زمان گیری اندازه آموزش*

 (دوار محور) عدد طولی نمایش با ساعت مقایسه *
 عدد به طولی نگاه و زمان اندازه *

درست از )ثانیه، تقریب زدن زمان، درک 
 واحدهای اندازه گیری زمان(
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 دیگر یک به زمان واحدهای تبدیل و اه ثانیه معرفی *

 زمان بودن نسبی و زمان در تقریب *

 .دریابد را زمان ذهنی صورت به نمودار کمک به*
 مفهوم) ساعت در عقب به رو و جلو روبه حرکت *

 (پیوستگی
 درست کارگیری به (زمان) دقیقه و ثانیه از درست تصور *

 زمان ازواحد 

چها
 رم

: 4درس
اندازه گیری 

 طول

 زندگی در طولی ابزارهای با آشنایی*

 مخلوط اعداد و کسر با گیری اندازه ارتباط *

 زدن تقریب مهارت *

 تر کوچک و ریزتر واحدهای با دقیق اندازه *

 ، . . . جنینه واحد، تخته ، ثابت) غیراستاندارد از حرکت *
 استاندارد به ( ها آدم وجب تحرک،م

 گیری اندازه در استدالل به یابی دست *

 دیگر یک به واحدها تبدیل *

 گیری اندازه مفهوم در نسبی بیان *

)نسبت در طول و بیان کسری و تقریبی 
 آن(

ند
سف

ا
 

 اول
: عدد 2درس

 مخلوط

 محورساده روی مخلوط عدد و کسر ، عدد طولی نمایش*

 اسباتمح در اعداد سازی
 مخلوط عدد با گیری اندازه اندازه ارتباط*

 طولی نوار و محور روی واحد از تر کم کسر نمایش *

 ( اعداد از دیگری نمایش)
 ابزارهای و 20 مخرج با مخلوط عدد مختلف بازنمایی *

 (دماسنج ترازو، متر، کش، خط محور، نوارکاغذی،) مختلف
 گنجایش

 واحد کسرهای و واحد از تر کوچک کسر به اشاره *

 مختلف های بازنمایی در مخلوط اعداد مقایسه *

 طالیی کسر 1/2عنوان به کسر به توجه با کسرها مقایسه *

 پس واحد یک 4/2تا 4)4/2 تا 3 صورت به 4/3کسر بیان *

 (است واحد دو برابر 4/2تا 3
 گیری اندازه و طول کمک با مخلوط عدد به ورود -

 خلوط(معرفی نماد عدد م -)یادآوری

 
 
 
 

شکل های -استفاده از نوار مدرج رنگی
 بطری مدرج-تقسیم بندی شده 

 دوم

: 1درس
 کسر 

 اعشاری

 13 ی صفحه 1 فصل افقی ارتباط*
 (دهم مرتبه) 20 مخرج با اعشاری عدد معرفی و آموزش *
 1 عنوان به مخلوط عدد و اعشاری عدد و کسر ارتباط *

و تبدیل به  20)کسر با مخرج توان های 
 نماد اعشاری، معرفی نماد ممیز(

 و کوئیزنر و شطرنجی (مقوا) پوشه از
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 چیز یک مختلف نمایش

 با اعشاری اعداد و مخلوط اعداد مختلف های بازنمایی *

 مختلف ابزارهای

 20 مخرج به 20 مخرج غیر متعارفی های کسر تبدیل*
 سانتی گنجایش، از استفاده با اعشاری عدد سازی مفهوم*

 متر میلی و متر

 گسترده و اعشاری صورت به اعداد نوشتن و خواندن -

 ممیز نماد و نویسی

 مخرج کسر با اطارتب و اعشاری اعداد مقایسه -

 .شود استفاده فروان مدرج ظروف

 سوم

: 1درس
رابطه ی 
کسر و 
 اعشار

 روی) اعشاری عدد تفریق و جمع مختلف های بازنمایی*

 (کاغذی نوارهای ، محور ، شکل

 اعشاری عدد تفریق و جمع وزشآم *

 کسر تبدیل) واحدها سازی یکسان به نیاز احساس *

 (اعشار عدد به متعارفی

 اعشاری اعداد ی مقایسه *

 عدد برابر های تفریق و جمع نوشتن *

)نمایش عددهای کسری و اعشاری روی 
 محور و مقایسه آن ها(

 اسم توانید می چندبار دقیقه دریک -

 بنویسید را خود

 10 تا یک از شمارش -
 2 تا 10 شمارش -
 ماندن پا روی دقیقه یک -

چها
 رم

: 4درس
کاربرد در 
 اندازه گیری

 جدول مقایسه) مکانی ارزش جدول در اعشاری عدد جایگاه*

 (ممیز نماد معرفی خاطر به ها

 عددهای و اعشاری عددهای جدول مقایسه و معرفی *

 غیراعشاری

 های نمایی باز و محور از فادهاست با اعشاری اعداد مقایسه *

 مختلف

 روی حرکت نحوه و محور روی اعشاری اعداد تفریق و جمع*

 (انتقال بدون و انتقال با) اعداد محور و محور

 ها دهم به واحد تبدیل *

 نوشتن  تفریق و جمع برای شطرنجی صفحه استفاده *

 هم زیر آنها درست

)بیان اعشاری و کسری اندازه ها و 
 روش های بیان مختلف( مقایسه ی

استفاده از جدول ارزش مکانی.تلق.بطری 
های مدرج.خط کش ونوارهای کاغذی 

 رنگی و....

 از اعشاری عدد کردن خارج هنگام در

 کنند توجه ممیز به جدول

ن
دي

ور
فر

 

 سوم

 :1و2درس
 مثلث

 چهارضلعیو

 سازی نمادین – آزمایش و حدس ازراهبرد استفاده*

 آموزش و عمود خط معرفی جهت آزمایش و حدس راهبرد *

 آن

)معرفی مثلث، مثلث قائم الزاویه، عمود، 
 موازی، ارتفاع و قاعده(

 )مقایسه شکل ها و خصوصیت آن ها(
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 عمود خطوط تشخیص جهت گونیا معرفی *

 عمود و راست زاویه نماد معرفی *

 روزمره زندگی در آن کاربردی و عمود های زاویه کردن پیدا*

 گونیا از استفاده با عمود خط ترسیم توانایی *

 آن های ویژگی با آشنایی و موازی خطوط آموزش*

 موازی خطوط رسم توانایی ایجاد*

 مستطیل رسم و موازی خطوط تمیز و تشخیص توانایی*

 متوازی ، ذوزنقه مانند ها چهارضلعی شناخت و آشنایی*

 لوزی و مستطیل ، االضالع

 شطرنجی صفحه در االضالع متوازی ، ذوزنقه رسم توانایی*

 روبرو های زاویه و ها ضلع بودن مساوی ویژگی دو با آشنایی*

 موازی خط دو ویژگی از استفاده با االضالع متوازی در

 به توجه با مربع مستطیل، لوزی، های ویژگی با آشنایی *

 االضالع متوازی ویژگی

 خارجی زوایای آوردن دست به*

 خصوصیات به توجه با هندسی اشکال رسم توانایی ایجاد*

 ها آن تمیز همچنین و شده داده

 کردن ستدر – آن معرفی و الزاویه قائم مثلث با آشنایی*

 مثلث با هندسی اشکال

چها
 رم

: 4و1درس
واحد سطح 

محیط و  و
 مساحت

 االضالع متوازی مساحت آوردن دست به نحوه با آشنایی*

 مثلث در دهقاع و ارتفاع معرفی – الزاویه قائم مثلث معرفی*

 االضالع متوازی و مثلث در ها ارتفاع تعداد با آشنایی*

 مثلث انواع در ارتفاع رسم نحوه با آشنایی*

 نظیر ارتفاع و قاعده دادن تمیز توانایی ایجاد*

 راه از االضالع متوازی مساحت آوردن دست به توانایی *

 مستطیل مساحت با مقایسه

 برعکس و مستطیل به االضالع متوازی تبدیل توانایی *

 استفاده با مثلث مساحت آوردن دست به نحوه با آشنایی *

 االضالع متوازی مساحت از

 قاعده و ارتفاع داشتن با مثلث های مساحت مقایسه *

 متر سانتی – مربع متر مساحت سطح واحدهای با آشنایی*

)معرفی واحد مترمربع و مساحت مثلث و 
 متوازی االضالع(

تفاوت محیط و مساحت در  -)یادآوری
 شکل های ترکیبی(

 خطوط آموزش جهت تا کاغذ از استفاده

 موازی

 اله و استفاده درست از آنگونبا.نق
 استفاده از دست سازه و دست ورزی
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 مربع

 بالعکس و دیگر یک به واحد تبدیل در توانایی ایجاد *

 آن تشخیص توانایی و مساحت و محیط ردنآو دست به *

 دو

 راه از هندسی اشکال مساحت آوردن دست به توانایی *

 (مساله زیر) شکل تفکیک

ت
ش

به
دي

ار
 

 اول

: 2درس
نمودار خط 

 شکسته

 آن مفهوم و احتمال های عبارت آشنایی*

 احتمال های عبارت درست کاربرد توانایی ایجاد*

 بالعکس و نمودار به جدول تبدیل توانایی ایجاد*

 آن کاربرد و شکسته خط نمودار با آشنایی *

 آن تفسیر و تحلیل و شکسته خط نمودار رسم توانایی *

 نمودار بیان در نمودار و جدول مقایسه *

) رسم و بررسی نمودار خط شکسته و کار 
 برد آن(

 استفاده از دست سازه و دست ورزی

 دوم

: 1درس
انتخاب 
نمودار 
 مناسب

 *ایجاد توانایی تبدیل جدول به نمودار و بر عکس.

 ار خط شکسته.*آشنایی با نمود

 *توانایی رسم نمودار خط شکسته و تحلیل و تفسیر آن.

 

)انتخاب نمودار مناسب با توجه به موضوع 
 مورد نظر(

 استفاده از دست سازه و دست ورزی

 سوم

: 4و1درس
تبدیل 

نمودارها به 
-یکدیگر 
 احتمال

 *یادآوری این که اتفاق می افتد یا خواهد افتاد.

 با حدس و آزمایش. *ساده سازی و حل مسئله

 *ایجاد آمادگی برای آمار و احتمال.

 *مقایسه جدول نمودار برای بیان تغییرات.

*آشنایی با عبارتهای احتمال و مفهوم سازی عبارتهای 

 احتمال.

 *ایجاد توانایی کاربرد درست عبارتهای احتمال تجربی

کردن یک نمودار به نمودار دیگر )تبدیل 
 مقایسه(و

تجربی و بیان پیشامدهای  ) مرور احتمال
 محتمل(

 استفاده از دست سازه و دست ورزی

چها
 رم

 دوره دروس دوره
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 طرح درس ساالنه
 معلم:               پايه :چهارم        درس: مطالعات اجتماعي                 سال تحصيلي       نام آموزشگاه: 

 ماه
هف
 ته

رئوس 
 مطالب

 فعالیت های دیگر خالصه گزارش تدریس و هدفهای جزئی و رفتاری

هر
م

 

   دوره اول

 دوم

 درس اول
همسایه ی 

 ما

 معنا و مفهوم محله را بیان کنند.*
وظایف همسایگان را نسبت به یکدیگر فهرست و بیان *

 کنند.
وجود مقررات در محله را بشناسند و  اهمیت و ضرورت*

 مقررات را رعایت کنند.
تعدادی از تکالیف و مسئولیت های خود را در محله بیان *

 کنند.
با مشورت بزرگ ترها پیشنهادی برای داشتن محله ای بهتر *

 ارائه کنند.

نمایش تصاویر کالس.پاورپوینت 
صحبت درباره همسایه ها و رفتار محله.

ر مقابل آنان.آموزش درست و منطقی د
حقوق و مسئولیت های شهروندی آن ها 

 در محله

 سوم

 درس دوم
اینجا محله 

 ی ماست

 

*محله خود را شناسایی و مراکز فرهنگی و تفریحی آن را 
 نظیر کتابخانه، مسجد و بوستان، معرفی کنید.

*با پرس و جو درباره مسجد محله خود) مثال سال تاسیس، 
 آن( به سواالت پاسخ دهند. کارکرد و فعالیت های

*از طریق مصاحبه و به کمک بزرگترها و معلم خود تغییرات 
 محله را در روند زمان بررسی کنند.

*از آغاز تا پایان سال در یکی از فعالیت های محله خود 
 مشارکت کنند.

 تکمیل کاربرگ های این درس
انجام فعالیت های این درس به صورت 

 گروهی.
 بازدید از محله

 تحقیق درباره مسجد و بوستان محله
 تهیه ماکت محله

کشیدن نقاشی محله و مشخص کردن 
 قسمت های آن

چها
 رم

 درس سوم
خرید و 

فروش در 
 محله

*مشاغلی را که در محله آنها وجود دارد و یا طی روز با آنها 
 ،فهرست کنند.سرو کار دارند

ه *امکانات موجود در محله ی خودشان را شناسایی و نحو
 استفاده و نگهداری مطلوب از آنها را بیان کنند.

صحبت در رابطه با امکانات عمومی و 
 استفاده درست از آنها

 صحبت در باره تغیرات محله
 هم اندیشی و بحث درباره خرید عاقالنه
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*درباره امکانات مورد نیاز عمومی که در محله آنها وجود 
 ندارد،اما محله به آنها نیاز دارد فکر کنند و پیشنهاد بدهند.
*نکاتی را که در خرید عاقالنه باید رعایت کنند ،فهرست 

 کنند.
ان درآمد و *به کمک بزرگترها جدول بودجه بکشد و میز

 هزینه و پسنداز خود را در طی یک ماه بنویسد.
 *برای خرید یک کاال برنامه ریزی کند.

 آموزش فرهنگ استفاده درست از امکانات

ن
آبا

 

 اول

درس 
هارمچ  

نقشه ی 
 محله ی ما

را که در دسترس دارند از باال و مقابل *تصویر وسایلی 
 بکشند و با هم مقایسه کنند.

 *نقشه کالس واتاق خود را از باال بکشند.
 *با استفاده از راهنمای نقشه تصاویر نقشه را بیان کند. 

 کشیدن تصویر یک لیوان از باال و روبه رو.
 تهیه نقشه مدرسه خودشان

کشیدن نقشه کالس یا خانه خود از باال و 
 روبه رو

تهیه راهنمای نقشه برای نقشه ای که 
 کشیده اند.

نمایش تصاویر گرفته شده از مکان های 
مهم شهر خود از باال)مثل تصویر حرم امام 

 رضا)ع((

 دوم

 
 درس پنجم
زندگی در 

شهر و 
 روستا

 *شباهت ها و تفاوت های شهر و روستا را بگویند.
شباهت ها و تفاوتهای زندگی روستایی و عشایری را *

 بگویند.
 *مشکالت زندگی شهرهای بزرگ را بگویند و راهکار بدهند.

*نامه ای به یک دوست فرضی بدهند و محل زندگی خود را 
 برای او توصیف کنند.

 

-نمایش فیلم-ساخت روزنامه دیواری
محل زندگی خود را روی -کشیدن نقاشی

استانهای همسایه را  نقشه رنگ کنند و
 مشخص کنند.

 سوم

 درس ششم
جهت های 
 جغرافیایی

 *جهت های اصلی و فرعی را روی نقشه نشان دهند.
 *قطب شمال و جنوب را روی کره جغرافیایی نشان دهند.
*روی نقشه،مکان های خاص را با توجه به جهات اصلی و 

 فرعی نشان دهند.

به طور عملی جهت ها را نشان دهد.با 
 طب نما و قبله نما آشنا شود.ق

چها
 رم

 درس هفتم
جغرافی 
 دانان ...

 *برخی از ویژگی های محیط زندگی خود را بیان کنند.
 *مفهوم دانش جغرافیا و وظایف جغرافی دان را بیان کند.

 *کاربرد وسایل مورد نیاز جغرافیدان ها را برسی کند.

آوردن وسایل مورد نیاز به کالس.تحقیق 
شهر محل زندگی خود به عنوان در مورد 

 یک جغرافی دان

آ ذ ر
 

جو و انجام کار گروهی و تحقیق و جست *درباره تفاوت انسان و حیوان صحبت کند. درس هشتم اول
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نخستین 
 روستاها....

نی تحقیق *درباره زندگی انسانها و کار کشاورزی و یکجا نشی
 کند و اطالعات کسب کند.

 ها را بیان کند.نمودار پیشرفت بشر تا پیدایش روستا *

بحث و -ارائه آن در کالس.نمایش فیلم
 گفتگو 

 دوم

 درس نهم
نخستین 
 شهر ها ....

*درباره ی اینکه تقسیم کار اجتماعی موجب پیدایش شهر 
 ها شد توضیح دهند.

 *مشکالت مبادله کاال به کاال را بیان می کنند.
 *ویژگی های تمدن را بشمارند.

 ی از تمدن ها و رودها را نام ببرند.*از روی نقشه تعداد
*آثار به جا ماندهاز تمدن ایالم را با ویژگی های تمدن 

 منطبق کنند.

تحقیق و جستجو و انجام کار گروهی و 
 ارائه آن در کالس.نمایش فیلم

 سوم

 درس دهم
مورخان 
 چگونه ....

درباره اینکه تقسیم کار اجتماعی موجب پیدایش شهرها *
 د .شد، توضیح دهن

 *مشکالت مبادله کاال با کاال را بیان کنند .
 *ویژگیهای تمدن را برشمرند .

*از روی نقشه ، تهدادی از تمدنهای باستانی ورودهای مهم 
 کنارشان رانام ببرند .

*آثار به جا مانده از تمدن ایالم را با ویژگی های تمدن 
 منطبق کنند .

تحقیق و جستجو و انجام کار گروهی و 
آن در کالس.نمایش فیلمارائه  چها 

 رم

ی
د

 
 اول

درس 
 یازدهم

سفری به 
شهر 

باستانی 
 همدان

 را توضیح دهند .« ایران » معنا و مفهوم نام یا وجه تسمیه *
مسیرهای ورود آریایی ها به ایران را روی نقشه ، نشان *

 دهند و سه گروه آریایی ها را نام ببرند .
ها در ایران را توضیح علل و چگونگی تشکیل حکومت ماد*

 دهند .
چند مورد از ویژگی های منطقه تاریخی تپه هگمتانه و *

 محل آن را بیان کنند .
نکاتی را که باید در هنگام بازدید از موزه رعایت شود ، بیان *

 کنند . 

تحقیق و جستجو و انجام کار گروهی و 
 ارائه آن در کالس.نمایش فیلم

 دوم

درس 
 دوازدهم

سفری به 
خت ت

2جمشید   
 

 چگونگی به وجود آمدن حکومت هخامنشیان را بیان کنند .*
ژگی های معماری با استفاده از تصاویر و مطالب کتاب وی*

 دوره هخامنشی را برشمرند .
 نتایج اقدامات داریوش هخامنشی را حدس بزنند .*
لمروی امروزی ایران روی نقشه ، قلمروی هخامنشیان را با ق*

 مقایسه کنند 

تحقیق و جستجو و انجام کار گروهی و 
اجرای -ارائه آن در کالس.نمایش فیلم

 نمایش گروهی
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با مشاهده دقیق عکس ها و تصاویر مربوط به اشیا و وسایل *
ویژگی ها و کاربرد هر یک از وسایل را *دوره ایران باستان ، 

 بیان کنند .

 سوم

درس 
 سیزدهم

سفری به 
تخت 
1جمشید   

ی که گردشگران باید در بازدید از آثار *چند مورد از نکات
 تاریخی رعایت کنند را نام ببرند .

 *علل ضعیف شدن حکومت هخامنشیان را بیان کنند .
 *مسیر حمله اسکندر را بر روی نقشه نشان دهند .

*چگونگی به وجود آمدن حکومت سلوکیان را در ایران 
 توضیح دهند .

وبرزن و سورنا ، را بیان *مهم ترین اقدام سرداران ایرانی ، آری
 کنند .

 *علل به وجود آمدن حکومت اشکانیان را توضیح دهند .
*در یک موقعیت فرضی به عنوان گردشگر وسایلی را که 

 همراه خود می برند ، شناسایی و فهرست کنند .

تحقیق و جستجو و انجام کار گروهی و 
اجرای -ارائه آن در کالس.نمایش فیلم

 نمایش گروهی

چها
 رم

 دوره دروس

ن
هم

ب
 

 اول

درس 
 چهاردهم
سفری به 

شهر 
باستانی 
 کرمانشاه

*خصوصیات شهر کرمانشاه را و آداب و رسوم و جاهای مهم 
 و سوغاتی های آن را بیان کند.

 دین زرتشتیان،کتاب آسمانی آنها را نام ببرد.* سه پایه ی 
 *خصوصیات دوره ی ساسانیان را بیان کنند. 

 شیروان وخسرو پرویز مطالبی را بداند.*در باره خسرو انو
 *درباره دین اسالم وپیام دین اسالم آشنایی داشته باشد.

  *نمودار سلسله ی های ایران باستان را تکمیل کند.

اجرای نمایش این درس -نمایش انیمیشن
-توسط گرو ها.برگزاری آزمون عملکردی

 ساخت نمودار سلسله ها

 دوم

درس 
 پانزدهم

کوه ها و 
های  دشت

 زیبا

انواع ناهمواری ها ) دشت ، کوه ، جلگه و ... ( را روی نقشه 
 یا یک مدل برجسته یا طرح نشان دهند .

با راهنمایی معلم ، ناهمواری های محل زندگی خود ) کوه ، 
رود ، جلگه و ... ( را شناسایی کنند و بازدیدی از آنجا به 

 عمل آورند .
ر زندگی و سکونت با هم سرزمین های پست و مرتفع را از نظ

 مقایسه کنند .
محل رشته کوه های البرز و زاگرس ، دشت های کویر و لوت 

 و برخی قله های مهم ایران را روی نقشه معین کنند .

ساخت ماکت توسط گروه ها و نمایش 
 سوم فیلم

چها
 رم

درس 
 شانزدهم

 نمودارهای دما و بارش را بخوانند .
ارهای دما و بارش ، شرایط آب و هوایی یک از روی نمود

 تاثیرات آب و هوا را بر فعالیت های روزانه
 زندگی بیان کنند .
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 ناحیه را تشخیص دهند . آب و هوا
با دماسنج یا باران سنج ، مقدار دما و بارش را در یک مکان 

 اندازه گیری کنند .
وضعیت هوا را در شهر یا ناحیه خودشان برای مدتی خاص 

 ثبت کنند ) مثالً یک هفته ( .
 

وضعیت هوا را در شهر یا ناحیه خودشان 
برای مدتی خاص ثبت کنند ) مثالً یک 

 هفته ( .
 

ند
سف

ا
 

 اول

درس 
 هفدهم

نواحی آب و 
 هوایی ایران

*نواحی مهم آب و هوایی ایران را از نظر دما و بارش مقایسه 
 کنند .

آب و  *انواع آب و هوا را در ایران نام ببرند و محدوده های
 هوایی را از روی نقشه ، نشان دهند .

 *ویژگی های چهار ناحیه آب و هوایی ایران را بیان کنند .
*محل تقریبی شهریا روستای خودرا روی نقشه آب و هوایی 

 ایران ، معین کنند .

با  -نمایش فیلم-برگزاری آزمون عملکردی
توجه به شرایط آب و هوایی هر مکان ، 

برای سفر به آن مکان را  ابزاز و وسایل الزم
 حدس بزنند و فهرست کنند .

 دوم

 سوم

درس 
 هجدهم
پوشش 
گیاهی و 
زندگی 

جانوری در 
 ایران

ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیه آب و هوای 
 گرم و خشک را بیان کنند .

*ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیه آب و هوای 
 کوهستانی را بیان کنند .

*ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیه آب و هوای 
 معتدل خزری را بیان کنند .

*با توجه به تصاویر پوشش گیاهی و زندگی جانوری ، یک 
 ناحیه آب و هوایی را تشخیص دهند .

*از هر ناحیه آب و هوایی دو نمونه گیاه ، جانور را نام ببرید 
 و زیست بوم ها را باهم مقایسه کنند .

حقیق در رابطه با پوشش های کیاهی و ت
جانوری.خواندن تحقیق ها در 

کالس.نمایش فیلم.رفتن به موزه حیات 
 وحش

چها
 رم

درس 
 نوزدهم

از محیط 
زیست 
مراقبت 

 کنیم

 *مفهوم زیستگاه را بیان کنند .
 *رابطه بین موجوات یک زیستگاه را توضیح دهند .

ی کند ، بیان *برخی از خطراتی که محیط زیست را تهدید م
 کنند .

 *راه کارهایی برای حفاظت بهتر از محیط زیست ارائه کنند .
 *چند نشانه حاوی پیام های زیست محیطی طراحی کنند .

برگزاری اردو در محیط زیست و سنجش 
عملکرد آنها در رابطه با حفظ محیط 

 زیست.

ن
دي

ور
فر

 

 سوم

درس 
 بیستم

نشانه های 
 ملی ما

 را نام ببرند. *نشانه های مشترک ملی
 *عالئم پرچم را بیان کنند و توضیح دهند.

 *اهمیت قانون اساسی را بیان کنند.
سرود جمهوری اسالمی را به طور دسته جمعی بخوانند و در 

 هنگام پخش سرود به پا بایستند.
به طور گروهی ،پرچم درست کنند و در یک مراسم مدرسه 

ساسی.ساخت آوردن کتاب قانون ا
دانستن تاریخچه -کاردستی پرچم

پرچم.صحبت در باره رعایت قانون در  
 کشور و ...
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 از آن استفاده کنند.

چها
 رم

درس بیست 
 و یکم
 تقویم

 *موارد استفاده ار تقویم را بیان کنند.
 برخی روزهای تعطیل را در تقویم پیدا کنند.

 تفاوت تعداد روزهای ماه ها را بیان کنند.
 یک تقویم یک ماهه بنویسند.

روز تولد خود یا یکی از اعضای خانواده یا یکی از همکالسی 
 هایشان را در تقویم ،پیدا کنند.

 

تهیه تقویم از ابتدای سال.تکمیل 
 کاربرگ.تفاوت روزها و عالمت های تقویم

ت
ش

به
دي

ار
 

 اول

درس بیست 
 و دوم

روزهای 
 مهم

 *چند نمونه از روزهای تعصطیل ملی و مذهبی را  نام ببرند.
 وقوع انقالب اسالمی را بیان کنند.*علل 

*از طریق خواندن متن،چند نمونه از ویژگیهای شخصیت 
 امام خمینی )ره(را بر شمرند.

بهمن  11*به طور گروهی در تدارک یک جشن مثال جشن 
از طریق برپایی نمایشگاه ،اجرای سرود و ...(مشارکت و 

 ندهمکاری کنند.و وسایل و ابزار مورد نیاز را فراهم کن

تهیه تصاویری از مراسم عزاداری ها.نمایش 
فیلم.روزهای مهم ملی و مذهبی را و علت 

 اهمیت آن را بدانند.
 دوم

 سوم

چها دوره دروس دوره

 رم
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 طرح درس ساالنه
 معلم:                 علوم                       سال تحصيلي پايه :چهارم        درس:        نام آموزشگاه: 

 هفته ماه
رئوس 
 مطالب

 دیگر و مواد الزم فعالیت ها ی خالصه گزارش تدریس

هر
م

 

 اول

 بخش اول
حباب و 

 مخلوط ها

در این ماه در هفته اول با چگونگی ساختن حباب و 
یش در حیاط مدرسه برای تشکیل حباب و انجام آزما

درست کردن حباب شناسایی دانش آموزان ضعیف و توجه 
 ویژه به آن ها 

در دو هفته دوم این ماه تدریس مخلوط و محلول و انواع 
محلول ها و راه های جداسازی مخلوط ها و حالل و حل 
شونده و انواع مخلوط ها و راه های شناخت محلول انجام 

 می شود .

سیم و کف و مایع صابون  تشکیل حباب با
 در حیاط مدرسه 

 دوم
استفاده از فعالیت گروهی جهت انجام 

آزمایش های مختلف درباره مخلوط ها و 
 محلول ها

 آوردن آجیل و نشان دادن مخلوط ها سوم

 چهارم
آزمایش چگونگی جداسازی مخلوط ها 

 انجام آزمایش حالل و حل شونده 
 ی اجرای آزمون مداد کاغذ

ن
آبا

 

 اول
 بخش سوم

 انرژی

در دو هفته اول این ماه تدریس با مفهوم انرژی و انواع آن 
آشنا می شوند همچنین با راههای تبدیل انرژی و استفاده 

 آن در زندگی روزمره آشنا می شوند .

استفاده از وسایل مختلف جهت آشنایی به 
نحوه کار و تبدیل انرژی ساختن وسایلی 

 نها تولید انرژی کرد .که می توان با آ
 اجرای آزمون عملکردی

 دوم

بخش  سوم
 چهارم

الکتریسی
 ته

در دو هفته اول این ماه تدریس الکتریسیته انجام می شود 
و دانش آموزان با مداد الکتریکی و مدار ساده و کلید 

الکتریکی آشنا می شوند و با مفهوم مدار متوالی و موازی 
ودشان مدار متوالی و موازی آشنا شده و می توانند خ

بسازند و همچنین با مشکالت بنود الکتریسیته و سیم 
 کشی منازل آشنا می شوند .

استفاده از وسایل مورد نیاز جهت درست 
کردن انواع مدارها تحقیق درباره مخترع 

 المپ برق 

 چهارم
تحقیق درباره وسیله روشنایی مردمان 

 نشده بود قدیم یعنی زمانی که برق اختراع 
 اجرای آزمون تلفیق هنر و علوم 

ذر
آ

 

 اول
بخش 
 پنجم

گرما و 
 ماده

در هفته اول و دوم این ماه در خصوص گرما و اثراتی که 
گرما در بدن ما دارد و چه اثری به مواد مختلف می گذارد 

آشنا می شوند و با انواع دماسنج ها و کاربرد آن ها در 
وانند خودشان دما را در زندگی روزمره آشنا می شوند می ت

مکانهای مختلف و مواد گوناگون اندازه گیری کرده و 
 بنویسند .

استفاده از وسایل مورد نیاز جهت اندازه 
 گیری گرما دماسنج

 دوم

تحقیق درباره وسیله گرما و مردمان قدیم 
از چه وسیله ای برای پخت و پز و گرم 

 گردن 
 اجرای آزمون مداد کاغذی

بخش  سوم
 ششم

 سنگ ها

در دو هفته اول این ماه تدریس سنگ ها انجام می شود و 
دانش آموزان با خصوصیات سنگ ها و موارد استفاده از 
سنگ ها و انواع سنگ ها آشنا می شوند و همچنین با 

کانی و فواید آن و بازیافت و فواید آن و راه های استفاده 
 آن درست از کانی ها آشنا می شوند .

ز نرم افزار جهت دیدن فیلمی در استفاده ا
 رابطه با انواع و خصوصیات سنگ ها 

 رفتن به موزه سنگ

 چهارم
آوردن انواع سنگ ها به کالس و نشان 

دادن آن به بچه ها و تشریح خصوصیات آن 
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 ها از روی شکل 
 تحقیق درباره باز یافت آزمون عملکردی

بخش  اول 
 هفتم

آهن ربا در 
 زندگی

وم این ماه تدریس آهن ربا انجام می شود و در دو هفته د
دانش آموزان با آهن ربا و انواع آهن ربا و شکل های 

مختلف آهن ربا آشنا می شوند با قبله نما آشنا شده و با 
طرز کار آهن ربای موقت و آهن ربای الکتریکی آشنا می 

 شوند و خودشان می توانند آهن ربای موقت بسازنند .

یادگیری و آزمایش بوسیله استفاده از اتاق 
براده آهن جهت اینکه خاصیت آهن ربای 

 در دو قطب بیشتر است .
آزمایش چگونگی پیدا کردن جهت شمال و 

جنوب و شرق و غرب توسط آهن ربا 
 آزمایش قطب های هم نام و غیر همنام 

ی آزمون مداد کاغذی
د

 

 دوم

سه یک بخش تمرین و تکرار می گردد و در جلسه آخر این هفته در این دو هفته کتاب قسمت قسمت شده و هر جل سوم
 چهارم آزمون دوره ای مداد کاغذی

ن
هم

ب
 

 اول

بخش 
 هشتم

آسمان در 
 شب

در دو هفته دوم این ماه ، زمین و همسایه های آن تدریس 
می شود و دانش آموزان با ستاره و سیاره و با حرکت 

د و با وضعی و حرکت انتقالی زمین آشنا می شون
نزدیکترین همسایه زمین آشنا شده همچنین با خورشید و 

سیاره که در اطراف آن در گردش هستند آشنا می شوند  3
 و با صورت های ماه در چهار هفته ی ماه آشنا می شوند .

استفاده از نرم افزارهای در رابطه با منظومه 
 شمسی

 آماده کردن نمایش سیاره ها
 اجرای آزمون مداد کاغذی 

رسم شکل های مختلف ماه در چهار هفته 
به ترتیب راههای مطالعه فضا و در صورت 

 هماهنگ شدند 
 بردن دانش آموزان به اردوی نجوم

 درست کردن ماکت منظومه شمسی 
 آزمون عملکردی 

 دوم

 سوم

 بخش نهم
 2بدن ما 

با ساختمان بدن موجودات زنده و سلول و بخش های 
و شباهت سلول و چگونگی رشد و مختلف سلول و تفاوت 

تقسیم سلولی آشنا می شوند . شناسایی دانش آموزان 
 ضعیف و توجه ویژه به آن ها 

آوردن تخم مرغ به کالس جهت تشریح 
 قسمت های سلول 

استفاده از میکروسکوپ و مشاهده سلول 
 پوست پیاز 

رسم رشد و تقسیم سلولی ، نقاشی شکل 
 بعضی از انواع سلول ها 

 ن تلفیقی هنر و علومآزمو

 چهارم

 

 اول

 بخش دهم
 1بدن ما 

 

در دو هفته اول این ماه بخش دستگاه تنفس تدریس می 
شود و دانش آموزان با چگونگی وارد شدن هوا داخل شش 
ها و وظیفه ی شش ها و عمل تنفش و اندام های تنفس و 
وظایف این اندام و وظایف خون آشنا می شوند همچنین به 

 های هوایی و بیماری های تنفسی آشنا می شوند . کیسه
در دو هفته دوم این ماه تدریس دستگاه گردش خون 

استفاده از نرم افزار آموزشی و دیدن فیلم 
،کنفرانس دانش آموزان سال گذشته که 
مربوط به این مبحث بوده ساخت مدل 
دستگاه تنفسی ، اجرای کار گروهی در 

در دقیقه در مورد تعداد حرکات تنفشی 
 حال استراحت و دو دقیقه بعد از فعالیت 

 دوم



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح 

تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید  سه هزاردرس با قیمت فقط 
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انجام می شود و دانش آموزان با دستگاه گردش خون که 
شامل قلب و رگه ها ) سرخرگ ، سیاه رگ ، مویرگ ( 
آشنا می شوند و با خون وظیفه دستگاه گردش خون و 

ما و گلبول قرمز و سفید قسمت های خون که شامل پالس
هست آشنا شده و با مواد دفعی سلول ها و فایده ی عرق 

 کردن آشنا می شوند .

 اجرای آزمون مداد کاغذی 
  
  

 سوم

بخش 
 یازدهم

جانوران 
 بی مهره

در دو هفته اول این ماه تدریس جانوران بی مهره انجام 
می شود و دانش آموزان با تفاوت مهره داران با بی مهرگان 

شوند با چند گروه  با بی مهرگان آبی و خشکی آشنا می
گروه کرم ها و انگل  1مهم بی مهرگان آشنا می شوند و با 

و دروه زندگی کرم کدو و راه جلوگیری از انتشار آن و با 
فراوان ترین جانوران و فراوان ترین حشرات آشنا می شوند 

. 
 اجرای آزمون عملکردی 

استفاده از نرم افزار جهت آشنایی با 
 دستگاه گردش خون 

 کردن مدل رگ  درست
ساختن گوشی پزشکی جهت شنیدن 

 صدای ضربان قلب
 نمایش ضربان قلب جانوران مختلف

 آزمایش ضربان قلب کرم خاکی 
 اجرای آزمون مداد کاغذی

خواندن کتاب توسط دانش آموزان درباره 
حشراتی که زندگی اجتماعی دارند و 

 گزارش آن به کالس 

 چهارم

ن
دي

ور
فر

 

بخش  سوم
 مدوازده

گوناگونی 
 گیاهان

در هفته سوم و چهارم این ماه در خصوص ریشه گیاهان ، 
گلبرگها و شکل برگها صحبت کرده و قسمتهای مختلف 

 گلها طبقه بندی گیاهان و مراحل رشد آنها

خواندن کتاب و آوردن گیاهان مختلف 
 توسط دانش آموزان به سر کالس درسی 

ص انواع گلها را به کالس آورده و در خصو
آنها تحقیق کنند . بردن دانش آموزان در 
صورت امکان به بوستان و اجرای آزمون 

 مداد کاغذی 

 چهارم

ت
ش

به
دي

ار
 

 اول
بخش 

 سیزدهم
 زیستگاه

هفته اول و دوم اردیبهشت ماه در خصوص زیستگاه 
جانوران ، زنجیره ی غذایی در خصوص از بین بردن 

 زستگاه توسط انسانها و عوامل زیستی 

ز دانش آموزان می خواهیم که در خصوص ا
انواع جانوران و زیستگاهای آنها تحقیق 

کنند و کتابی اگر دارند بیاورند سر کالس و 
 برای دوستان خود بخوانند 
 اجرای آزمون مداد کاغذی 

 دوم

 سوم
 دوره کتاب و اجرای آزمون مداد کاغذی پایانی

 چهارم

 


