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خالصِ گشارش تذریس
بزدن بچه ها به حياط مدرسه و ياد داشت
بزداري فزدي توسط آن ها

بخص اٍل :
سًگ علَم

دي

آرس

فعالیت ّای دیگز ٍ هَاد السم
هطاّذُ دقيق دس اعشاف خَد
ياد داضت تشداسي فشدي

يكسان كزدن ياد داشت هاي خود در
گزوه و حذف موارد تكزاري

ينساى ساصي ياد داضت ّا دس گشٍُ

ارائه گزارش به كالس و صحبت
پيزامون حواس .

اسائِ ي گضاسش تِ مالس
اًجام آصهايص

بخص دٍم:
َّای سالن

ايي دس س دس چْاس جلسِ تذسيس هي ضَد ٍ اًجام
آصهايطات ٍ اسائِ ي تحقيقات اص هَاسديست مِ دس
ايي جلسات صَست هي گيشد .

ديذى فيلن ٍ تصاٍيش
آصهايص تصفيِ آب

آتاى

هْش

هاُ

ّفتِ

استان :تهزان
نام آموسگار:
ضواسُ
رئَس

شهزستان :قزچك
پايه:دوم

نام دبستان:ياسز
نام درس :علوم
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بخص سَم
سًذگي ها ٍ
گزدش سهیي

ايي تخص ّن تا اًجام تاصي ٍ ًوايص ٍ ّن چٌيي
ًطاى دادى فيلن ٍ تصاٍيش آهَصش دادُ هي ضَد .
هفَْم دها ٍ تياى فَايذ خَسضيذ .

بخص
چْارم:
سًذگي ها ٍ
گزدش سهیي
() 2

ايي دسس ّن تا اًجام آصهايص ٍ تاصي تذسيس هي
ضَد ٍ ًويص فيلن ٍ تصاٍيش ّن تِ آى مول هي
مٌذ  .دسست مشدى تادًوا ٍ فشفشُ تِ عٌَاى تاد
سٌج اص اقذاهات ايي فصل هي تاضذ تچِ ّا تِ
هفَْم تِ ٍجَد آهذى فصل ّا پي هي تشًذ ٍ فَايذ
ٍ هضشات تاد سا دسك هي مٌٌذ .

بخص پٌجن:
پیام رهش را
پیذا كي 1

دس ايي جا اص تشمية صذا ٍ ًَس تِ عٌَاى يل پيام
صحثت هي ضَد مِ تيطتش تش هفَْم صذا ٍ
چگًَگي تِ ٍجَد آهذى آى تأميذ داسد .

بخص ضطن:
پیام رهش را
پیذا كي ()2

دٍرُ:
دٍرُ اس اٍل
تا آخز بخص
ضطن

دس ايي تخص داًص آهَصاى تِ ًقص ًَس دس صًذگي
آضٌا هي ضًَذ مِ تِ عٌَاى يل پيام دس هَاسد
هختلف تِ ماس هي سٍد ٍ دس ايي جا اص آهثَالًس تِ
عٌَاى ٍسيلِ اي مِ ًَس ّاي هختلفي داسد ٍ
ّشمذام پيام خاصي سا داسد استفادُ ضذُ است ٍ
ّويي عَس چشاغ ساٌّوا .

اًجام آصهايطات
تاصي مشدى ٍ تفْين حشمت صهيي تِ دٍس
خَسضيذ  .ماستشد دها سٌج ٍ اختالف دها ٍ
داليل آى  .فَايذ ًَس ٍ گشهاي خَسضي .
استفادُ اص دهاسٌج ٍ چشاغ هغالعِ  .پٌنِ ٍ
سطَاس هي تَاًذ تِ تذسيس ايي دسس مول
مٌذ .
خَاًذى ٍ دسك چگًَگي تِ ٍجَد آهذى فصل
ّا ٍ اًَاع تاد ّا آضٌا هي ضًَذ .
اًجام آصهايطات هختلف تشاي تَليذ صذا
تاصي ٍ ًوايص اص عوذُ تشيي ماس ّا دس ايي
فصل هي تاضذ ٍ اًجام تحقيق ّاي هَسد ًظش .
اًجام آصهاش ٍ تاصي دس چگَ ًگي استفادُ اص
ًَس ٍ صذا  .ساختي ساعت آفتاتي ٍ دادى
تحقيق ٍ ًوايص فيلن ٍ تصَيش دس ايي صهيٌِ ٍ
گفت ٍ گَ تا داًص آهَصاى .

دس ايي دٍ ّفتِ متاب قسوت قسوت ضذُ ٍ ّش جلسِ يل تخص توشيي ٍ تنشاس هي گشدد ٍ دس
جلسِ آخش ايي ّفتِ
آصهَى دٍسُ اي هذاد ماغزي
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بخص ّفتن
اگز توام ضَد

بخص ّطتن
بساسین ٍ لذت
ببزین
بخص ًْن
سزگذضت
داًِ

بخص دّن
درٍى آضیاًِ
ّا

دس تخص داًص آهَصاى تا اًجام آصهايطَ
اجشاي ًوايص تِ ًقص سَخت ّا پي هي
تشًذ ٍ چگًَگي صشفِ جَيي دس هصشف
سَخت سا هي آهَصًذ  .دس هي ياتٌذ ايي
سَخت تشاي آيٌذگاُ ّن هي تاضذ ٍ تايذ
دسست هصشف ضَد .
دس ايي تخص تچِ ّا هي آهَصًذ مِ اص
ٍسايل دٍس سيختٌي چيض ّاي جالة ٍ
قطٌگي هي تَاًٌذ تساصًذ  .فقظ تايذ موي
فنشضاى سا تِ ماس اًذاصًذ .
دس ايي تخص داًص آهَصاى تِ ًقص داًِ دس
تِ ٍجَد آهذى گياُ پيوي تشًذ  .داًِ ّا سا
عثقِ تٌذي ٍ هقايسِ هي مٌٌذ  ٍ .اّويت
آى سا تياى هي ًوايٌذ  ٍ .چگًَگي پشامٌذُ
ضذى داًِ ّا سا تياى هي مٌٌذ .
دس ايي تخص داًص آهَصاى تا الًِ ٍ آضياًِ
ي تعضي اص جاًَساى آضٌا هي ضًَذ ٍ دس تاسُ
تشخي جاًَساى ٍ ًحَُ ي صًذگي آى ّا
اعالعاتي تِ دست هي آٍسًذ ٍ تا صًذگي
جاًَساًي هاًٌذ پشٍاًِ ٍ الك پطت ٍ قَس تاغِ
آضٌا هي ضًَذ .

بخص
یاسدّن
هي رضذ هي
كٌن

دس ايي تخص داًص آهَصاى تا سضذ تذى
خَد آضٌا هي ضًَذ .
ٍ پي هي تشًذ مِ چِ ماسّا ٍ چِ چيض
ّايي تشاي يل سضذ آى ّا هفيذ است .

بخص
دٍاسدّن
بزای جطي
آهادُ ضَین
بخص
سیشدّن :
بعذ اس جطي
بخص
چْاردّن :
اس گذضتِ تا
آیٌذُ
(ًاى )

ايي دٍتخص دس تاسُ ي اًَاع هَاد ٍ حتي
خَد هادُ صحثت هي مٌذ ٍ تاتشگضاسي
يل جطي هي تَاى ايي دٍ تخص سا
تذسيس مشد ٍ الثتِ دس جسات تعذي ّن
دس تاسُ آصهايطْا ٍ ًوايص فيلن ٍ ًطاى
دادى تصاٍيش گفت ٍ گَ هي مٌين .

دسايي تخص داًص آهَصاى تِ چگًَگي
تْيِ ًاى ٍ سشگزضت آى پي هي تشًذ ٍ
هي فْوٌذ ًاًي مِ تْيِ هي ضَد چِ
هشاحلي سا پطت سش هي گزاسد ٍ دس
هصشف آى دقت هي مٌٌذ .

آصهايص مشدى ٍ اجشاي ًوايص ٍ ديذى فيلن آهَصضي تِ
دسك هفَْم ايي تخص مول هي مٌذ .
دس ّوِ ي تخص ّا تحقيق تايذ صَست گيشد ٍ ّوچٌيي دس
ايي تخص  .حتي تِ صَست خيلي سادُ ٍ اتتذايي مِ تچِ ّا
تتَاًٌذ آًچِ سا ياد گشفتِ اًذ تا صتاى مَدماًِ هغشح مٌٌذ .

تچِ ّا ٍسايل دٍس سختٌي سا تْيِ هي مٌٌذ .
تعضي چيض ّا سا دس مالس هي ساصًذ ٍ تعضي سا دس خاًِ ٍ
هي فْوٌذ ّش چيضي مِ ماسايي آى توام هي ضَد دس جاي
ديگش تِ ماس هي آيذ .
تا اًجام آصهايص ٍ ديذى تصاٍيش ٍ فيلن تِ هفَْم دسس پي
هي تشًذ .
تحقيق هشتَط تِ ايي هذسس سا تا ّوناسي خاًَادُ خيلي
خَب اًجام هي دٌّذ .
اًجام آصهايص الًِ ساصي هَسچِ ً ٍ .وايص فيلن ٍ تصَيش تِ
آهَصش ايي تخص مول هي مٌذ .
اًجام تحقيق دس ايي تخص ّن ٍجَد داسد مِ تچِ ّا
تحقيقات خَد سا دس ملثاس اسائِ هي مٌٌذ .

ديذى فيلن آهَصضي  .تصاٍيش هختلف ٍ ًيض تصَيش ّاي
هختلفي اص خَدضاى ٍ لثس ّاي دٍساى مَدمي
خَدضاى پي تِ هَ ضَع سضذ هي تشًذ .
اًجام تحقيق ّن دس ايي صهيٌِ مول هْوي تِ داًص
آهَصاى هي مٌذ .
ديذى فيلن ٍ ٍ تصاٍيش تِ تذسيس مول هي مٌذ .
ٍ تشگضاسي جطي هي تَاًذ تسياس عالي تاضذ ٍ اص آى جا
مِ تعضي اص فصل ّا سا هي تَاى دس صهاى هٌاسة جاتِ
جا ٍ تذسيس ًوَد ايي دسس سا هي تَاى دس اسفٌذ هاُ
تا فاسسي دسس ًَسٍص تلفيق مشد ٍ آهَصش داد .
تحقيق دس ايي دٍتخص دس تاسُ چگًَگي ًگْذاسي هَاد ٍ
هَاسد ديگش تسياس ضشٍسي ٍ ماس تشدي هي تاضذ .
دسا يي جا ّن ديذى فيلن ٍ سفتي تِ يل ًاًَايي ٍ ًطاى
دادى تصاٍيش خيلي تِ ياد گيشي مول هي مٌذ  .اًجام
آصهايص ٍ اجشاي ًوايص ّن هفيذ است  .دس ايي قسوت
ّن هي ضَد يل تحقيق تَسظ داًص آهَصاى اسائِ ضَد
ٍ دس تاسُ ي آى گفت ٍ گَ مٌٌذ .

دوره کتاب و اجزای آسمون مداد کاغذی پاياني

