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  ال به کلا  یارزدل  ه  ل س هاا سپه

 بلا  خ اتیل   کلا  یسلالمت  برابر در

 بللا را ن، بهدلل دللکرگیار دادش ملله

 .کن  القه آموزای دایش

در سهاللهی ر هل للت  للهب کتللهب را  

 سهس  می د  ن .

 

دایلللللش آملللللوزای 

خ اتیلللل  را دللللکر 

 گیارب می کنن  .

 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 فعالیت تکمیلی

 و جمع بندی  

 خالصللا  للور بللا را درس در دلل ش ارائللا مراحلل  املله 

 بر للگ  لا  یت ت ببنل   جملل  را طهلل  م ت ، حااشلر  تار

 .   کنن یم

 .آموزای دایش از یکا اوس  درس مته از یرتخوای

 

دایللللش آمللللوزای خالصللللا درس را    

 اهددادت می کنن  .
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 یگرت ل  صلورت  بلا  آزملوی   ال  م لن: یهیاسه یهب ارزد ارزشیابی پایانی 

 :کن  یم برگرار را است راز سوا ت بحهت کا

  ؟اب ر یه  را ایسهی رد  م تل  مراح 

 ردل   م تلل   مراحل    لور  در رلرد   لر  تزی ت  ل   هاآ

 است؟ کسهیا بت

 

 

دایش آموزای به بحل  ت ا لهدر یالر بلا     

 سوا ت م لن سهس  د ن .
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تعیین تکلیف  و فعالیت هنای خنار    

  از کالس
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 جللل تر کلللا  وا للل  م آملللوزای دایلللش از م للللن

 خللود یخللهیواد  بلله  مللراش را ملله ردلل   للهب¬یشللهی

 بللا مکتللوب صللورت بللا را آی گللیارش ت کننلل    للاکم

 .هتری  ب کالس با خود  مراش

 

 اهددادت اکهل   اوس  دایش آموزای 

 

 

 

 


