
 مپایه : پنج       

 

 2/9/92شنبه  

 توضیحات دروس ساعت

 فارسی اول
  8و امالی درس  9تدریس درس 

 فارسی دوم

 کتاب  99الی  1برگزاری پرسش کتبی از صفحه ی  ریاضی سوم

 ریاضی چهارم ) جمع دو عدد مخلوط ( 19و تدریس صفحه ی  11حل تمرینات صفحه ی 

   - 11تا  11دوره ی صفحات   - 19تدریس صفحه ی  زبان انگلیسی پنجم

 زبان انگلیسی ششم و کتاب کار  9حل پلی کپی دوره ای بخش 

 هنر هفتم
 طراحی گل رز + یک نمایش کالمی

 هنر تمهش

  3/9/92یک شنبه                        

 توضیحات دروس ساعت

 و تمرینات خیلی سبز 19حل تمرینات صفحه ی   ریاضی اول

 ) تفریق دو عدد مخلوط ( حل تمرینات مربوطه  11صفحه ی تدریس  

 ) هکتار و کیلومتر مربع ( حل تمرینات مربوطه 13تدریس صفحه ی 

 ریاضی دوم

 ریاضی سوم

 –(  5و  3و  1طرح سؤاالت مهم از متن درس ) پرسش کتبی از درس  - 6تدریس درس  جغرافیا چهارم

 جغرافیا پنجم  بیان پاسخ صحیح به پرسش کتبی

 علوم تجربی ششم
 35و  33تدریس صفحات 

 علوم تجربی هفتم

 61و نکته های صفحه ی  59بخوانیم واژه آموزی صفحه ی  فارسی هشتم

 4/9/92دوشنبه  

 توضیحات دروس ساعت

 مشاهده ی اهرم نوع یک آزمایشگاه علوم اول

 خوش نویسی دوم
به علت اردوی دانش آموزان در آبان ماه و تعطیالت آلودگی هوا آزمون نمونه خط ، هفته ی اول 

 آذر ماه برگزار می گردد .

های قرآنی  قصه  -کتاب  15صفحه ی   -سوره ی هود  11تا  61تدریس روان خوانی آیات  قرآن سوم

پرسش کالسی و تمرین روان خوانی درس جدید و   - 13حل تمرین صفحه ی   - 11صفحه ی 

 درس گذشته
 قرآن چهارم

 91تدریس صفحه ی   - 9ارزشیابی بخش  زبان انگلسی پنجم

 فارسی ششم
 علوم 36تدریس صفحه ی « + شجاعت » بررسی و انجام بنویسیم درس 

 فارسی هفتم

 5تا  1و آزمون شفاهی آیات  6آیه ی « ملک یا تبارک » تدریس سوره ی مبارکه ی  با قرآنانس  هشتم

 5/9/92سه شنبه                       

 توضیحات                       دروس ساعت

   - 35تا  39تدریس درس هشتم صفحه ی  هدیه های آسمان اول

 هدیه های آسمان دوم حل پرسش های درس

 آموزش و تمرین دراز و نشست  -(  ball hadingآموزش دریبل کنترلی و آشنایی با توپ )  ورزش سوم

 جلسه ی مادران

 9:  03الی  8ساعت 

 (ی آموزش خانواده )خانواده ی بصیر و آگاهجلسه 

 با حضور سرکار خانم فهیم پور

 9:  11الی  8ساعت 



 ورزش چهارم

 تمرینات خیلی سبزحل تمرینات مربوط به جمع و تفریق ) عدد مخلوط ( و  ریاضی پنجم

 ) هکتار ( و تمرینات خیلی سبز 15و  13حل تمرینات صفحات  ریاضی ششم

پلی کپی داستان گویی ) آموزش قصه نویسی ( ماجراهای چیچینی و ادامه و تکمیل آن ) آموزش  ادبیات و کتاب خوانی  هفتم

 خوانیادبیات و کتاب  هشتم خواندن مطالب آن در کالس  -قصه نویسی ( 

 6/9/92چهارشنبه  

 توضیحات                              دروس ساعت

 91تدریس صفحه ی  زبان انگلیسی اول

 طرح سؤاالت متن درس توسط دانش آموزان  - 3تدریس درس  تاریخ دوم

 9امالی درس  فارسی سوم

  -15) جستجو کردن ( تا صفحه ی  11دوره از صفحه ی  رایانه چهارم

 رایانه پنجم ) برنامه ی هفتگی ( 3ذخیره کردن متن و تصویر ، پروژه ی 

  1پرسش شفاهی از درس  تعلیمات مدنی ششم

  31تدریس صفحه ی  علوم تجربی هفتم

 1بررسی و انجام بنویسیم درس  فارسی هشتم

 7/9/92پنج شنبه 

 9:  55الی  7:  33، ساعت  )با حضور اعضای انجمن( جلسه ی انجمن اولیا و مربیان
 . داشته باشیدحضور در هر یک از جلسات انجمن  -به عنوان مهمان  -عمومی دبستان  با هماهنگی روابطدر صورت تمایل می توانید ولی گرامی ، 

 ید . محترم انجمن ارتباط برقرار نمای یاز طریق تلفن مدرسه با اعضاجلسه و یا در زمان 

 

 9/9/92  شنبه

 توضیحات دروس ساعت

 فارسی اول
 39+ تدریس صفحه ی  61و  66و فعالیت صفحات  8انجام بنویسیم درس 

 فارسی دوم

 15الی  13پرسش کتبی از صفحه ی   -و رفع اشکال  15الی  11حل تمرینات مربوط به صفحات  ریاضی سوم

 ریاضی چهارم ) نسبت و تناسب ( حل تمرینات مربوطه 11و  16تدریس صفحات 

 زبان انگلیسی پنجم
 99تدریس صفحه ی   - 91و  91دیکته ی کالسی دوره ی صفحات 

 زبان انگلیسی ششم

 هنر هفتم
 رنگ آمیزی گل رز ، مداد رنگی و پاستل روغنی

 هنر هشتم

 53/9/92یک شنبه  

 توضیحات دروس ساعت

 تکرار و حل تمرینات پرسش کتبی و رفع اشکال های موجود  ریاضی اول

 و خیلی سبز  19و  18حل تمرینات نسبت و تناسب صفحات 

 نسبت های مساوی و حل تمرینات  31تدریس صفحه ی 

 31صفحه ی 

 ریاضی دوم

 ریاضی سوم

تدریس  -ی گذشته  پاسخ به تکلیف اجتماعی و پلی کپی  هفته  - 6پرسش شفاهی از درس  جغرافیا چهارم

 جغرافیا پنجم نقشه ی کشور ترکمنستان را روی برگه ی جداگانه کشیده و وارد پوشه کار شود .  - 1درس 

 3پرسش فصل  علوم تجربی ششم



 علوم تجربی هفتم

 «نور » و روان خوانی درس  68تدریس با هم بخوانیم صفحه ی  فارسی هشتم

 55/9/92دوشنبه   

 توضیحات دروس ساعت

 مشاهده ی اهرم نوع دوم و سوم آزمایشگاه علوم اول

 «تو نیکی می کن و در دجله انداز » ) مطابق درس هفتگی ( درس  خوش نویسی دوم

با ذکر قاعده ی صفحه ی  - 18تا  98آیات  -روان خوانی سوره ی اسراء  -تدریس درس پنجم  قرآن سوم

حل   - 31گفتگو درباره ی صفحه ی   - 18و  11صفحات حل کار در کالس و تمرین هلی   - 11

 39تمرین صفحه ی 
 قرآن چهارم

 91تدریس صفحه ی  زبان انگلسی پنجم

 فارسی ششم
 و فعالیت های آن از بخوانیم  11تدریس درس   -علوم  59و  51تدریس صفحات 

 فارسی هفتم

 6و ادامه بقیه ی آزمون تا آیه ی  1تبارک ( آیه ی تدریس سوره ی مبارکه ی ) مُلک یا  انس با قرآن هشتم

 52/9/92سه شنبه  

 توضیحات دروس ساعت

 حل پرسش ها و تمرین های درس  - 31و  36تدریس درس نهم صفحات  هدیه های آسمان اول

 هدیه های آسمان دوم پرسش کالسی  - 9انجام فعالیت های کار در کالس مربوط به درس 

   -آموزش شنای سوئدی   -آموزش شوت ثابت دو دست باالی سر بسکتبال  ورزش سوم

 ورزش چهارم تمرین دریبل کنترلی 

) معرفی ثانیه و عدد مرکب ( و حل تمرینات  31و  39حل تمرینات مربوطه و تدریس صفحات  ریاضی پنجم

 ریاضی ششم اعداد مرکب 

 و پرسش های آن « تخم مرغ دزد شتر دزد می شود » پلی کپی ضرب المثل  ادبیات و کتاب خوانی  هفتم

 ادبیات و کتاب خوانی هشتم

 53/9/92چهارشنبه  

 توضیحات       دروس ساعت

 93تدریس صفحه ی  زبان انگلیسی اول

 کتاب  89پاسخ به پرسش صفحه ی   - 3پرسش از درس  تاریخ دوم

 11امالی درس  فارسی سوم

 رایانه چهارم
 Favoritesسایت های مورد عالقه   - 1پرسش کتبی از کتاب کار 

 رایانه پنجم

 تعلیمات مدنی ششم
پاسخ به پرسش صفحه ی   -طری سؤاالت از متن درس توسط دانش آموزان   - 3تدریس درس 
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 53و  51تدریس صفحات علوم تجربی هفتم

 9انجام بنویسیم درس  فارسی هشتم

 54/9/92پنج شنبه  

 از وقتتان برای تفکر استفاده کنید ، زیرا تفکر ، سرچشمه ی قدرت است .

 

 

 

 (خانواده )خانواده ی بصیر و آگاهی آموزش جلسه 

 جناب آقای دکتر احمدیبا حضور 

 18الی  16:  11ساعت 


