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جدول طرح درس ساالنه مدنی
مشخصات
ماه

نام درس :

شهرستان :

نام دبستان :
پایه  :چهارم

هفته

شماره شماره

رئوس

جلسه صفحه

مطالب

اول
دوم

2

131-113

1

استان:
تعداد جلسه  03 :جلسه

هدف جزئی و رفتاری

درس اول :

آشنایی دانش آموزان

خانواده

با خانواده کم جمعیت و

مهر

سوم

پرجمعیت ،

0

دانش آموزان بتوانند
چهارم

131-113

4

آزمون مداد

خانواده های کم جمعیت و

کاغذی مرحله

پر جمعیت را تشخیص

( )1آزمون علمی

دهند

نام آموزگار :

فعالیتها – وسایل

خالصه گزارش

الزم

تدریس

کتاب  ،تصاویر  ،نوشتن

در این ماه  ،درس اول

یک داستان درباره یک

«خانواده» تدریس

خانواده پر جمعیت

می گردد

و مشکالتی که با آن

و در هفته چهارم آزمون

رو به رو می شوند

مداد کاغذی و آزمون
علمی مرحله ( )1برگزار
می گردد

شماره ()1
اول
آبان

دوم

6

سوم

7

111-110

5

درس دوم :
زندگی
خانوادگی

دانش آموز با وظایف پدر و
مادر آشنا شود ،
دانش آموز معنای نظم را

کتاب  ،تصاویر ،
تابلو  ،گچ ،
نوشتن برنامه یک روز

در این ماه درس دوم
«زندگی خانوادگی»
تدریس می گردد
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آزمون مداد
چهارم

131-110

1

کاغذی مرحله

توضیح دهد ،

زندگی و

دانش آموز با وظایف خود

زمان انجام هر کار

آشنا شود

( )2آزمون

(درس خواندن  ،ورزش ،
تفریح و )...

علمی شماره

و در هفته چهارم
آزمون مداد کاغذی و
آزمون علمی مرحله ()2
برگزار می گردد

()2

ماه

هفته

اول

فعالیتها – وسایل

خالصه گزارش

الزم

تدریس

درس سوم :

دانش آموز با وظایف

کتاب  ،تصاویر  ،تابلو ،

در این ماه درس سوم

مدرسه

کارکنان مدرسه آشنا شود

گچ  ،رسانه تصویری ،

شماره شماره

رئوس

جلسه صفحه

مطالب

9

دوم

114-116

13

هدف جزئی و رفتاری

در هفته گذشته

آذر

سوم

11

دانش آموز در کدام
کارهای مدرسه همکاری
کرده است را بنویسد

آزمون مداد
چهارم

131-116

12

«مدرسه»
تدریس می گردد
و در هفته چهارم آزمون
مداد کاغذی شماره ()0
و آزمون علمی شماره
( )0برگزار می گردد

کاغذی مرحله
()0
آزمون علمی
شماره ()0

اول
دی
دوم

14

117-119

10

درس چهارم :

دانش آموز

کتاب  ،تصاویر ،

مسجد

با برگزاری نماز جماعت

تابلو  ،گچ ،

در این ماه در هفته اول و
دوم درس «مسجد»
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سوم

دوره کتاب

15

آشنا شود

نوشتن یک خاطره از
رفتن به مسجد را

و اجرای آزمون
131-119

دانش آموزان بنویسند.

مداد کاغذی
مستمر (میان

هفته چهارم پس از دوره
کتاب آزمون مداد کاغذی
مستمر (میان نوبت اول)
برگزار می گردد و نتایج

چهارم

آن بصورت کیفی –

نوبت اول)

16

تدریس می گردد و در

توصیفی در دفتر
ارزشیابی دانش آموزان
ثبت می گردد

ماه

هفته

شماره شماره

رئوس

جلسه صفحه

مطالب

اول

131-119

17

بهمن

دوم

11

سوم

123-122

19

هدف جزئی و رفتاری

فعالیتها – وسایل

خالصه گزارش

الزم

تدریس

دوره کتاب و

در این ماه ،در هفته اول و

اجرای آزمون

دوم پس از دوره کتاب

مداد کاغذی

آزمون مداد کاغذی پایانی

پایانی نوبت اول

نوبت اول برگزار می گردد

درس پنجم :

دانش آموز با امکاناتی که
جهاد سازندگی در روستاها

کتاب  ،تصاویر ،

و در هفته سوم و چهارم
درس پنجم «زندگی
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21

چهارم

23

زندگی روستایی

فراهم کرده آشنا شود ،
دانش آموز با چگونگی
زندگی روستایی آشنا شود

رسانه تصویری ،
انجام تحقیق چرا هوای

روستایی»
تدریس می گردد

روستاها تمیز و سالم
است
اول
دوم

120-127

22

اسفند

سوم

درس ششم :

دانش آموز با

کتاب  ،تصاویر ،

در این ماه درس

زندگی شهری

فعالیت های زندگی شهری

رسانه تصویری ،

«زندگی شهری»

آشنا شود

وقتی به پارک می روید

تدریس می گردد

برای حفظ محیط آن چه

و در هفته چهارم

کارهایی انجام می دهید

آزمون مداد کاغذی و

20

آزمون مداد
چهارم

131-127

24

آزمون علمی شماره ()4

کاغذی مرحله
()4

برگزار می گردد

آزمون علمی
شماره ()4

ماه

هفته

شماره شماره

رئوس

جلسه صفحه

مطالب

هدف جزئی و رفتاری

فعالیتها – وسایل

خالصه گزارش

الزم

تدریس
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مشترکات ملت ایران

سرود ملی ایران را

آشنا شود ،

از بر کنند و در کالس

درس هفتم :

دانش آموز با زبان

بطور دسته جمعی بخوانند

ملت ایران

و خط رسمی ملت ایران

اول

دانش آموز با

کتاب  ،رسانه تصویری ،

دوم
فروردین

سوم

25

چهارم
اول
دوم

21

101-100

27

121-103

26

131-100

چهارم

03

131-100

اردیبهشت

سوم

29

د ر این ماه هفته اول و
دوم تعطیل رسمی است
و در هفته سوم و چهارم
درس «ملت ایران»
تدریس می گردد

آشنا شود

درس هشتم :

دانش آموز با مفهوم

کتاب ،

امت اسالمی

امت اسالمی آشنا شود،

رسانه تصویری

دوره کتاب و

دانش آموز با مشترکات

اجرای آزمون
مداد کاغذی
مستمر (میان
نوبت دوم)

مسلمانان جهان آشنا شود

در این ماه در هفته اول و
دوم درس «امت اسالمی»
تدریس می گردد و در
هفته سوم پس از دوره
کتاب آزمون مداد کاغذی
مستمر (میان نوبت دوم) و
در هفته چهارم پس از
دوره کتاب و اجرای
آزمون مداد کاغذی پایانی

دوره کتاب و

نوبت دوم برگزار می گردد

اجرای آزمون

و نتایج آن بصورت

مداد کاغذی
پایانی (نوبت
دوم)

کمی – کیفی در دفتر
ارزشیابی ثبت می گردد.

