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خالصه گزارش تدريس هدفهای جزئی 
 و رفتاری

 فعالیت های ديگر 

     

ر
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 دوره اول
در این هفته دروس پایه سوم دوره می 

 شود

 تقويت توانايی خواندن با درک مفهوم
 جمله سازی

 سترش واژگانگ
 شناسلیی پیشتر پسوندها

 دوم
 درس اول:

آفريدگار 
 زيبايی

 از برخی معرفی با تفّکر و تأمل تقويت * -1
 طبیعت زيبايی نمونه های

 پاسداری و شکرگزاری مهارت تقويت *
 خدا ه های ازآفريد

 با موزدانش آ ذهنی واژگان طبقه بندی *
 معنايی شمول رابطه   درک
 فّعالیت با تفّکر و ديداری دقت تقويت *

 تصويرخوانی
 انجام با زبانی تهای مهار تقويت * -2

 نوشتاری و خوانداری فّعالیتهای
 نويسی زيبا تمرين و يادگیری*
 متن درک مهارت تقويت *
 گفتن سخن مهارت تقويت  *

 انجام فعالیت های کتاب بخوانیم شامل:
 واژگان بندی طبقه
 صمیمیت یصندل

 شعر حفظی
 تقويت مهارت نوشتن امال و انشا

 و بهبود سواد خواندن نتقويت 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 *

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

 نگارشی عالمت(متن معنی در نگارشی عالئم تأثیر با آشنایی *

 )ویرگول

 گفتن سخن و دادن گوش مهارت تقویت *

 آموزان دانش در شنیداری ٔ  حافظه تقویت *

 نوشتاری انجام فعّالیتهای با نوشتن مهارت و متن درک تقویت *

 

 خالق نمايش ،قصه گويی
 صامت خوانی

 آموزش ترتیب روايت

 :دارد اصلی قسمت دو موضوع جمله  
 شده خُرد کلی،موضوع موضوع
 های المثل ضرب با داستان ارتباط تشخیص

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

 نوشتاریهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

چها
 رم

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



ن
ا
ب
آ

 

لاو  
 درس سوم:

راز نشانه 
 ها

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

 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 *

 قصّه آغاز بیان چگونگی با آشنایی *

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

کلمات هم آواواژه آموزی   
 واژگان طبقه بندی

 صندلی صمیمیت
 شعر حفظی

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

نوشتاریهمچنین انجام فعالیت های کتاب   

 درس چهارم دوم
رزش علما  

 زندگی در آن کاربردهای و علم ارزش با آشنایی*

 توصیفی بند با آشنایی *

 فردی بین ارتباطات و پیام انتقال در جمله نقش با آشنایی*

 دیدن خوب مهارت تقویت و متن درک قدرت افزایش *

 زندگی در تفکّر و علم کاربرد و مفهوم با آشنایی *

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

 

 
 واژگان طبقه بندی فردی بین ارتباطات و پیام انتقال در جمله نقش

 نوشتن چند جمله و نمايش آن در کالس
 تقويت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقويت درک متن و بهبود سواد خواندن
 نوشتار همچنین انجام فعالیت های کتاب

 سوم

 درس پنجم:
رهايی از 

 قفس

 زندگی در آن کاربرد و خلّق تفکّر با آموزان دانش آشنایی*

 آموزان دانش به وی آثار و مولوی معرفی *

 ترکیب فرایند از استفاده با واژگان گسترش *

 نمایش طرّاحی با آموزی زبان تهای مهار تقویت *

 نوشتن در )طورغیرمستقیم به( تشبیه ٔ  آرایه از گیریه  بهر آموزش *

 توصیفی بند

 بندتوصیفی در آن از گیری بهره و دیداری سواد پرورش*

 متن درک مهارت تقویت*

 
 
 

خواندن و اجرای نمايش از کتاب مثنوی معنوی 
 توسط دانش آموزان
 نوشتن نمايشنامه

 ترکیب فرایند از استفاده با واژگان گسترش

 کلمه + نامه
ه داستان خوانده صامت خوانی و تفکر در بار

 شده
 های المثل ضرب با داستان ارتباط تشخیص

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

 نوشتاریهمچنین انجام فعالیت های کتاب 
 
 
 
 

 

چها
 رم



ر
ذ
آ

 

 اول

 درس ششم
آرش 

 کمانگیر

 معرفی همچنین( ایران ای اسطوره نمادهای از یکی معرفی*

  )شاهنامه و فروسی

 دوستی میهن و وطن از دفاع ٔ  روحیه 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 *

 گزار نسجامابزارا عنوان به "عطفی" ربط حروف با آشنایی *

 متن ههای
 روایتی بند با آشنایی *

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

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

 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 
 صندلی صمیمیت

  شعر حفظی
با فعل و فاعل و ارتباط جمالت با آشنايی 

 حروف 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 ادهاستف با واژگان ٔ  دامنه گسترش *

 خواندن سواد و متن درک تقویت *

 «و»امّا« تقابلی ربط حروف) متن انسجام ابزارهای با آشنایی *
 (»ولی

 روایتی و توصیفی بند تفاوت تشخیص *

 گفتن و بحث در باره آداب مهمان داری 
 صحبت از ارزش های انقالب و رهبر انقالب
 بخواندن داستان های زندگی رهبر انقال

 خواندن سرود درباره رهبر
 تقويت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقويت درک متن و بهبود سواد خواندن
 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 صندلی صمیمیت
  شعر حفظی

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

چها
 رم

:درس هشتم  
 آزاد

 مناسب محتوای تولید به اقدام و کتاب یاحتمال هایی کاست تشخیص*

 نظارت با آموزان دانش در درسی ماده تولید توانایی پرورش *

 آموزگاران هدایت و 

 اولیا و آموزان دانش معلّمان، نیازهای به پاسخ *

 کتاب تألیف در همکاران مشارکت از گیری بهره*

 تألیف و سازماندهی در خانواده و آموز دانش تعامل از گیری بهره*

 کتاب

 و رسوم و آداب های جلوه و فرهنگی نمودهای از برخی با آشنایی*
 ای منطقه یا بومی سنّتهای

 زندگی محل فرهنگی و علمی شخصیتهای بیشتر شناخت*

 میشود: پیشنهاد زیر شهای رو از یکی آزاد درس تولید و نوشتن برای

 تولید برای فردی و مستقل صورت به آموز دانش هر

 .نماید اقدام آزاد درس 

 بندی تقسیم( گروه افراد تمام مشارکت با و گروهی صورت به آموزان دانش
 .نمایند اقدام آزاد درس تولید برای )گروه چند به کالس موزآ دانش

 بومی سازی درس نسبت به فرهنگ و مکان هر شهر
 

او
 ل

:درس نهم  
 آزاد

ی
د

 

 دوم



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

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

 ای منطقه وزبانی آثارادبیو محلی فرهنگ به نسبت عالقهجادای*

 سوم
 درس دهم
باغچه 
 اطفال

 بان باغچه جبّار با آشنایی*

 شکیبایی و صبر و پشتکار تقویت *

 خواندن سواد و متن درک تقویت *

 نگارش و امالنویسی مهارت ویتتق *

 گویی قصّه مهارت تثبیت  *

 متن انسجام ابزارهای عنوان به سببی ربط حروف با آشنایی  *

 جمله اجزای با آشنایی *

 نویسی انشا در بدنه بندهای تشخیص و آشنایی  *

 صحبت درباره جبار باغچه بان و کارهای او
نمايش خط بريل و نحقیق دانش آموزان درباره 

 آن و خواندن در کالس
 تقويت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقويت درک متن و بهبود سواد خواندن
 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 تقويت مهارت قصه گويی-صندلی صمیمیت
 آموزش آن به صورت ريتمی-شعر حفظی

 آشنايی با اجزای جمله
 آموزش بند نويسی و اجزای آن

چها
 رم

م اين ماه يک آزمون در هفته چهار -
 آزمون دوره ای دوره ای برگزار می شود

ن
م
ه
ب

 

 اول

درس 
 يازدهم

فرمانده 
 دل ها

 
 میهن از دفاع و دوستی وطن ٔ  روحیه تقویت*

 شهید ویژه به عرصه این نامداران و مقدس دفاع حماسه با آشنایی *

 خرازی حسین

 متن درک تقویت *

 انواع لحن آموزش(مناسب لحن رعایت با خواندن مهارت تقویت *

 )جمله

 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
  و انشاتقويت مهارت نوشتن امال

 تقويت درک متن و بهبود سواد خواندن
 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

خواندن و نمايش فیلم اين فرمانده بزرگ در 
 کالس

 دوم

 سوم

درس 
 دوازدهم
اتفاق 
 ساده

 
 لحن رعایت با شعر خواندن مهارت تقویت*

 متن درک و خواندن سواد بهبود *

 قصّه دهایرویدا نقل ٔ  نحوه با آشنایی *

 متن انسجام ابزارهای یادگیری تثبیت *

 جمله در اسمی گروه گسترش با آشنایی *

 مقدّمه بند با آشنایی *
 

 
 درباره داستان درس صحبت کنند.

 اجزای جمله و نمودار آن را ياد بگیرند.
 با فعل و فاعل و صفت آشنا شوند.
 تقويت مهارت نوشتن امال و انشا

 واد خواندنتقويت درک متن و بهبود س
 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

تقويت مهارت قصه گويی و خوب -صندلی صمیمیت
 گوش کردن

 گفتن پند و حکمت درس حکايت

 

چها
 رم



د
ن
ف
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 اول

 
درس 
 سیزدهم
 لطف حق

 " اعتصامی پروین" ایران بزرگ شاعر با آشنایی*

  متن درک افزایش *

 " تکرار" ازیس ه واژ فرایند با واژگان گسترش*

  سخنوری و دیداری درک تقویت *

 بعد،» مانند متن بالغی ساختار ههای نشان با آشنایی *

 « سپس

 بدنه بندهای و مقدمه بند یادگیری تثبیت *

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

 تقويت تصوير خوانی-صندلی صمیمیت
 ت کنند.درباره داستان درس صحب

 اجزای جمله و نمودار آن را ياد بگیرند.
 با فعل و فاعل و مفعول آشنا شوند.

 شعر حفظی
 تقويت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقويت 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 مفاهیم و زندگی آداب با ییآشنا*

 جمله اجزای با آموزان دانش آشنایی*

 شنیداری درک تقویت *

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

 « دوم

 گیریه نتیج بند با آشنایی*

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

 ردن.آموزش مهارت گوش ک
 آشنايی با اجزای جمله

 گیریه نتیج بند با آشنایی
 تقويت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقويت درک متن و بهبود سواد خواندن
 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

چها
 رم

درس 
 پانزدهم

 شیر و موش

 لحن رعایت با شعر خوانش مهارت تقویت*

 اشتقاق ازیس 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  *

 بندهای مقدمه، بند( بندها ٔ  کلیه شامل انشانویسی *

 )گیری نتیجه بند بدنه،

 وانیتقويت تصوير خ-صندلی صمیمیت
 درباره داستان درس صحبت کنند.

 صحبت درباره حکمت ها و پند های درس
 تقويت مهارت نوشتن امال و انشا

 تقويت درک متن و بهبود سواد خواندن
 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 آموزش نوشتن بند مقدمه
 آشنايی با اسم مکان

آشنايی با ضرب المثل ها و جايگاه استفاده 
 از آن

ن
ی
د
ر
و
ر
ف

 
 

 سوم

درس 
 شانزدهم
 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  *

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

 

 درباره داستان درس صحبت کنند.
 آشنايی با ابوريحان بیرونی و کارهای ايشان

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

 تقويت درک متن و بهبود سواد خواندن
 نوشتارهمچنین انجام فعالیت های کتاب 

 آموزش نوشتن بند مقدمه
 آشنايی با اجزای جمله

 تقويت حفظ شعر

چها
 رم



 

ت
ش
ه
ب
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د
ر
ا

 

 اول

 درس هفدهم
مدرسه 
 هوشمند

 زندگی در آوری فن کاربرد با آموزان دانش آشنایی*

 اشتقاق سازی ه واژ فرایند با واژگان ٔ  دایره گسترش *

 )نده + بین(

 نمایش طریق از وموقعیت مخاطب با متناسب گفتن سخن با آشنایی*

 کتابخوانی و متن درک تقویت *

 نتیج بند بدنه، بندهای مقدمه، بند( بندها ٔ  کلیه املش انشانویسی*

 )هگیری

 تفاوت مدرسه هوشمند و معمولی را می گويند
فايده ها و ضرر های استفاده از تکنولوژی 

 را بررسی می کنند.
 با کلمات مرکب آشنا می شوند.

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

 نوشتارام فعالیت های کتاب همچنین انج
 آموزش نوشتن بند مقدمه

آشنايی با ضرب المثل ها و جايگاه استفاده 
 از آن

 دوم

 سوم
چها آزمون دوره ای

 رم
 


