
 

 

 فریده نوحی آذر: معلم مربوطه            سوم ابتدایی  علوم تجربیطرح درس ساالنه             به نام خداوند بخشنده ی مهربان   

 فعالیت ها                   

 ماه ها
    عنوان فعالیت ها

 مهر

 ارزشیابی علوم دوم ابتدایی

 ( آزمون آغازین ) 

 

  2و    1درس تدریس 

تهیه ی وسایل کمک درسی و  –ی تکالیف بررس –درس و انجام تمرینات تکمیلی برای درس ها تمرین هر

 آزمایشات و فعالیت هاانجام  –آزمایشات 

 و آزمون در پایان هر درس بر اساس هدف ها   ارزشیابی در هر جلسه 

 آبان

 4و    3تدریس درس 

 آزمایشات و فعالیت هاانجام  –تهیه ی وسایل کمک درسی و آزمایشات  –بررسی تکالیف  –تمرین هر درس و انجام تمرینات تکمیلی برای درس ها

 و آزمون در پایان هر درس بر اساس هدف ها  ارزشیابی در هر جلسه 

 آذر

 6و    5تدریس درس

 –آزمایشات و فعالیت ها انجام  –تهیه ی وسایل کمک درسی و آزمایشات  –بررسی تکالیف  –تمرین هر درس و انجام تمرینات تکمیلی برای درس ها

 بازدید از سد  و تصفیه خانه -پخش  فیلم های آموزشی و درسی  

 و آزمون در پایان هر درس بر اساس هدف ها  ارزشیابی در هر جلسه 

 دی

  8و     7درس  تدریس 

 آزمایشات و فعالیت هاانجام  –تهیه ی وسایل کمک درسی و آزمایشات  –بررسی تکالیف  –تمرین هر درس و انجام تمرینات تکمیلی برای درس ها

 و آزمون در پایان هر درس بر اساس هدف ها   ارزشیابی در هر جلسه 

 جمع بندی ارزشیابی توصیفی در نوبت اول   

 بهمن

 11و     9تدریس درس

 آزمایشات و فعالیت هاانجام  –تهیه ی وسایل کمک درسی و آزمایشات  –بررسی تکالیف  –تمرین هر درس و انجام تمرینات تکمیلی برای درس ها

 و آزمون در پایان هر درس بر اساس هدف ها   ارزشیابی در هر جلسه 

 اسفند

   11تدریس درس 

  –آزمایشات و فعالیت ها انجام  –تهیه ی وسایل کمک درسی و آزمایشات  –بررسی تکالیف  –تمرین هر درس و انجام تمرینات تکمیلی برای درس ها

 تهیه انواع گیاهان  - کاشت دانه ها 

 دادن تکالیف عید  - و آزمون در پایان هر درس بر اساس هدف ها  ارزشیابی در هر جلسه 

 فروردین

 بررسی تکالیف عید  تعطیالت عید نوروزی

  12تدریس درس 

بررسی تکالیف  –انجام تمرینات تکمیلی برای درس هاتمرین هر درس و 

انجام آزمایشات و فعالیت  –تهیه ی وسایل کمک درسی و آزمایشات  –

 های

 و آزمون در پایان هر درس بر اساس هدف ها  ارزشیابی در هر جلسه 

 اردیبهشت

   14و     13تدریس درس 

 –آزمایشات و فعالیت ها انجام  –تهیه ی وسایل کمک درسی و آزمایشات  –ررسی تکالیف ب –تمرین هر درس و انجام تمرینات تکمیلی برای درس ها

 بازدید از موزه حیات وحش 

 و آزمون در پایان هر درس بر اساس هدف ها  ارزشیابی در هر جلسه 

 جمع بندی مقیاس های ارزشیابی توصیفی  خرداد



 

 

 


