
این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 
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 پایه پنجم
طرح ساالنه هدیه های 

 آسمانی
  دبستان                               سال تحصیلی 

 رئوس فعالیت ها صفحه جلسه درس ماه

 مهر

 اول

دسته گلی 

 از آسمان

 تدریس درس+ برایم بگو 6-8 اول

 بررسیکنید+تدبر کنیم+ایستگاه تفکر+ بگرد و پیدا کن 9-11 دوم

 با خانواده+ارزشیابی نهاییبررسی  6-11 سوم

 دوم

 تنها او

 تدریس درس+تدبر کنیم 11-11 اول

 ایستگاه خالقیت+ببین و بگو +بگرد و پیدا کن 11-16 دوم

 بررسی با خانواده+ارزشیابی نهایی 11 سوم

 سوم

بانویی که 

یک سوره 

به نام 

 اوست

 اول
11-18 

 

 تدریس درس+ برایم بگو

 آبان

 سوم
 گرد وپیدا کن+تدبر کنیم+ گفت و گو کنید+ ایستگاه خالقیتب 11-12 دوم

 ارزشیابی نهایی 18-12 سوم

 چهارم

از نوزاد 

 بپرسید

 تدریس درس+بگرد و پیدا کن+ تدبر کنیم 11-11 اول

 ایستگاه فکر+ایستگاه خالقیت 18-19 دوم

 ارزشیابی نهایی 11-19 سوم

 پنجم

گل 

 صدبرگ

 تدریس درس 23-21 اول

 تدبر+گفت و گو+ هم خوانی+به کار ببندیم+کامل کنید 21-28 دوم

 ارزشیابی نهایی 23-28 سوم

 آذر

 ششم

 مال مردم

 تدریس درس +برایم بگو+کامل کنید 29-11 اول

 ببین و بگو+تدبر 11-12 دوم

 ارزشیابی نهایی 29-12 سوم

 هفتم

رنگین 

 کمان

 سی کنیدتدریس درس+کامل کنید+برر 11-18 اول

 تدبر+بگرد و پیدا کن+به کار ببندیم+دعا کنیم+هم خوانی 19-11 دوم

 ارزشیابی 11-11 سوم

 دی

 هشتم

 دونامه

 تدریس+برایم بگو+بگرد و...+گفت و گو 11-11 اول

 ایستگاه فکر+به کار ببندیم+کامل کنید+ایستگاه خالقیت 16-11 دوم

 ارزشیابی 11-11 سوم

 نهم

یک جهان 

 جشن

 تدریس+برایم بگو+هم خوانی 18-61 اول

 گفت و گو+ایستگاه فکر+ببین و بگو+به کار ببندیم 62-61 دوم

 بررسی با خانواده+ارزشیابی پایانی 18-61 سوم



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به سایت  دو قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 دهم

در ساحل 

 دجله

 تدریس+برایم بگو+بررسی کنید+ایستگاه فکر 66-13 اول

 11-12 دوم
 کامل کنید+گفت وگو کنید+تدبرکنیم+بگرد و پیدا کن
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 رئوس فعالیت ها صفحه جلسه درس ماه

 بهمن

 

 سوم دهم
12-66 

 

 بررسی با خانواده +ارزشیابی

 درس

یازدهم سرو 

 سربلند سامرا

  11-11 اول

 کامل کنید+ایستگاه فکر+با خانواده 18-19 دوم

 ارزشیابی 11-19 سوم

 دوازدهم

د پشت خورشی

 ابر

 اول
82-83 

 

 تدریس درس+ برایم بگو

 بگرد و پیدا کن+کامل کن+همخوانی+بررسی کنید 81-81 دوم

 ارزشیابی 83-81 سوم

 اول سیزدهم
91-81 

 

 تدریس اسراف+برایم بگو+گفت و گو

 اسفند

 سیزدهم

کوچک های 

 بزرگ

 اول

 
92-91 

 تدبر+ببین وبگو+بررسی

 رزشیابیبا خانواده +ا 81-92 دوم

 چهاردهم

بزرگ مرد 

 تاریخ

 تدریس+تدبر+برایم بگو+ببین و بگو+گفت و گو 91-91 اول

 بررسی کنید+ایستگاه فکر+همخوانی کنید 98 -131 دوم

 ارزشیابی  91-131 سوم

 پانزدهم

بهمن همیشه 

 بهار

 تدریس+برایم بگو+تدبر 131-136 اول

 ایستگاه خالقیتبررسی کنید+تحقیق کنید + 131-139 دوم

 با خانواده+ ارزشیابی  سوم

 فروردین

 درس شانزدهم

 روزنامه دیواری

 تدریس+برایم بگو+ایستگاه فکر+گفت و گو+کامل کنید 113-111 اول

 بررسی کنید+دعا کنیم 111 دوم

 ارزشیابی 113-111 سوم

 درس هفدهم

 
 116-118 اول

 تدبر+بگرد و پیدا کن+ایستگاه فکر

 بهشتاردی
درس هفدهم 

 این ها وآن ها

 بررسی کنید+کامل کنید+گفت وگو کنید 119 دوم

 پایانی ارزشیابی  سوم

 


