
 

 

 

 

 اداره کل آموزش و پرورش شهرستان شهریار

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار 

 معاونت آموزش پیش دبستانی و ابتدایی

 اداره ی تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی

 موضوع : 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی آموزش و یادگیری در مدارس ابتدایی ) دوره ی اوّل و دوم (

 0911 - 0011در روزهای کرونا برای سال تحصیلی 

 «مهدی سلمانی » مولف و برنامه ریزی توسط 

 پایه ی پنجم دبستان معرفت ) موظف ( و اباصالح ) عج (آموزگار 

 

 

 



 به نام آفریننده ی بی همتا

تن  27 ابا عبدا... الحسین )ع( و ساالر شهیدان شهادت با سالم و صلوات بر محمد و آل محمّد ) ص ( و با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری

                 - ( 01د ی) کووکرونا ویروس در رابطه با همه گیری  آموزان دوره های مختلف تحصیلیبا عنایت به آموزش دانش ؛ از یاران پاک ایشان 

 و تصویب آن  ) شبکه ی اجتماعی دانش آموزی (مجازی در برنامه ی شاد برنامه ی آموزش  در سراسر دنیا و با توجه به اهمیت اجرای   70بیماری قرن 

                             بحران ، ضمن عرض خداقوت به همکاران تالشگر و سربازان حوزه ی تعلیم و تربیت کشور ، بدینوسیلهدر ستاد ملی مقابله با این 

          تنظیم و جهت مطالعه و اجرا  0911 – 0011برنامه ی هفتگی زیر را برای پایه های تحصیلی ابتدایی ) دوره ی اوّل و دوم ( برای سال تحصیلی 

 در کالس های درس تقدیم می نمایم .  در صورت تمایل () 

 اما قبل از آن نکاتی را که طبق جدول زیر به طور خالصه تنظیم کرده ام به صورت مشروح ارائه می نمایم : 

 روزهای حضور

 دانش آموز و نوآموز

 «شاد » در 

 وضعیت قرمز وضعیت زرد ) نارنجی ( وضعیت سفید

%  71هفته ، حداقل همه ی روزهای کاری 

 ارائه ی با رویکرد  زمان آموزش

 با اجرای روش  و مکمل فوق برنامه 

  کالس معکوس 

 % 01  روزهای کاری هفته ، حداقل در حد

 به عهده ی  زمان آموزش ، تنظیم برنامه 

 . استمعلم مربوطه و مدرسه  
  و فرد دانش آموزان یا هر روش دیگر (  ) طرح زوج 

 هفته تمامی روزهای

 برنامه ی اعالم شده براساس

 معلّم و مدرسه توسط

 میزان حضور معلم

 در مدرسه

 « شاد » و در

 حضور در مدرسه : پنج روز در هفته ؛

 « : شاد » حضور مجازی در

 هدایت فرایند برای  تمامی روزهای هفته

  آموزش و یادگیری

 چهار روز در هفته ؛  حضور در مدرسه :

 « : شاد » حضور مجازی در 

 فرایند  تکمیل برای  به میزان مورد نیاز

  آموزش و یادگیری 

 حضور در مدرسه ؛

براساس مسئولیت های ارکان  

 «شاد » در  مدرسه حضور مجازی

 تمامی روزهای هفته

مدت زمان 

 کالس ها

 --- عادی عادی حضوری

 عادی مجازی
 دقیقه 70 برای پایه ی اوّل و دوم ابتدایی

  دقیقه 91و سایر پایه ها  
 برای پایه ی اوّل و دوم ابتدایی

 دقیقه 91دقیقه و سایر پایه ها  70

 نوع تعامل معلم

 با نوآموز و دانش آموز

 و تداوم ارتباط چهره به چهره

 شنیداری ، دیداری ارتباط های 

 «شاد » در بستر  و نوشتاری

  حداقل سه روز در هفته

 گروهیارتباط حضوری یا 

 از نوآموزان و دانش آموزان

ارتباط های  برقراری، و سایر روزهای هفته 

 «شاد » در بستر   و نوشتاری شنیداری ، دیداری

 برقراری ارتباط های

 شنیداری ، دیداری و نوشتاری

 در تمامی« شاد » در بستر 

 روزهای کاری هفته

 حضور و غیاب
 به صورت حضوری

 برابر با ضوابط اداری

 روزهای برای صورت حضوریبه 

 و به صورت برخط آموزشی و پرورشی 

 برابر با ضوابط  اداری روزهای آموزش مجازی برای 

 به صورت برخط

 اداریبرابر با ضوابط 

 سال های گذشته  حضوری و همانند مراسم نمادین بازگشایی
  با حضور تعدادی از دانش آموزان

 زمان مراسم و پخش هم در فضای مدرسه 

  «شاد » از طریق قابلیت  

 حضور معلّمان و عوامل اجرایی

  و برگزاری مراسم مجازی در مدرسه 

 « شاد » امکانات  از طریق

 راهبرد آموزشی

 رویکرد یادگیری ترکیبی با توزیع

  از   % استفاده 01% حضوری و  11 

 برای انجام  « شاد » ظرفیت 

 فعالیت های مکمل

 نیمه حضوری ( ) رویکرد یادگیری ترکیبی

 برای انجام «  شاد» با استفاده از ظرفیت  

 فعالیت های مکمل   

 به طور کامل غیر حضوری

، « شاد » با استفاده از فضای مجازی 

  تلویزیون و بسته های مکمل

 روش های  کمک یادگیری و سایر

 پیش بینی شده 

تعداد روزهای 

فعالیت های 

آموزش 

 حضوری

 و مجازی

 حضوری
 تمام وقت در مدرسهحضور 

 مطابق با جدول برنامه ی درسی 

  متداول ارائه شده در سال های گذشته

 در مدرسه دو یا سه روز آموزش حضوری

 با و دانش آموز مطابق  برای هر نوآموز 

 تصمیم شورای مدرسه
--- 

 مجازی

 انجام برای« شاد » استفاده از 

  فعالیت های مکمل 

 آموزانو تکالیف درسی دانش 

 آموزشی مناسب و ارائه ی بازخوردهای

 از سوی معلم

 سایر روزها : ارائه ی فعالیت های متناسب

 و پیگیری انجام  با بستر فضای مجازی 

 «شاد » فعالیت های یادگیری در بستر 

 «شاد » حضور فعال در 

 برابر با برنامه ی اعالم شده

 

 

 

 

 

 

 



شناسانده  قرمز( و  نارنجی) یا  زردهمان طور که در صفحه ی پیش نگریستید این جدول بر اساس سه وضعیت سفید ، 

 اند .  شده

            برای نوبت صبح ، شده برای آموزش در وضعیت قرمز منظورزمان جدید ستاد مقابله با کرونا ، طی دستوالعمل  همچنین

  00:  91الی  09نوبت بعد از ظهر از ساعت  درو  07:  01صبح تا  01:  01از ساعت  دوباره و 01:  91الی  8:  91از ساعت 

            زمان استراحت بین هر کالس برنامه ریزی شده است . روزهای هفته  برای همه ی  02تا  00:  00از ساعت  و باز هم

درس تربیت بدنی در دوره ی اوّل ابتدایی ، توسط آموزگار مربوطه و به صورت مجازی یک هفته در میان           پانزده دقیقه می باشد .

 با دروس قرآن و هنر جا به جا می شوند . 

 دقیقه تعیین گردد % ( 70) تذکّر : زمان آموزش برای پایه های اوّل و دوم ، براساس جدول صفحه ی قبل  ، باید 
 

 ( :  0نوبت صبح پایه اوّل ) 

 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (1:  00الی 8:  91) 

 دوم

 (1:  90الی  1:  01) 

 سوم

 ( 01:  71الی 1:  01) 

 ریاضی فارسی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر ریاضی فارسی دوشنبه

 فارسی ریاضی فارسی سه شنبه

 قرآن تجربیعلوم  ریاضی چهارشنبه

 هنر ریاضی فارسی پنج شنبه

 

 ( :  7پایه اوّل ) نوبت صبح 

 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  10الی 01:  01) 

 دوم

 (00:  00الی  00:  71) 

 سوم

 ( 07:  70الی  07:  11) 

 ریاضی فارسی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  تربیت بدنی/ هنر ریاضی فارسی دوشنبه

 فارسی ریاضی فارسی سه شنبه

 قرآن علوم تجربی ریاضی چهارشنبه

 هنر ریاضی فارسی پنج شنبه

 

 

 

 



 

 

 ( :  0پایه اوّل ) نوبت بعد ازظهر 

 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (09:  70الی 09:  11) 

 دوم

 (00:  11الی  09:  90) 

 سوم

 ( 00:  01الی  00:  00) 

 ریاضی فارسی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر ریاضی فارسی دوشنبه

 فارسی ریاضی فارسی سه شنبه

 قرآن علوم تجربی ریاضی چهارشنبه

 هنر ریاضی فارسی پنج شنبه

 

 ( :  7پایه اوّل ) نوبت بعد ازظهر 

 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  70الی 00:  01) 

 دوم

 (01:  11الی  00:  90) 

 سوم

 ( 01:  01الی  01:  00) 

 ریاضی فارسی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر ریاضی فارسی دوشنبه

 فارسی ریاضی فارسی سه شنبه

 قرآن علوم تجربی ریاضی چهارشنبه

 هنر ریاضی فارسی پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( :  0پایه دوم) نوبت صبح 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (1:  00الی 8:  91) 

 دوم

 (1:  90الی  1:  01) 

 سوم

 ( 01:  71الی 1:  01) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان فارسی دوشنبه

 ریاضی آسمانهدیه های  فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر ریاضی فارسی پنج شنبه

 

 

 ( :  7پایه دوم ) نوبت صبح 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  10الی 01:  01) 

 دوم

 (00:  00الی  00:  71) 

 سوم

 ( 07:  70الی  07:  11) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان فارسی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر ریاضی فارسی پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( :  0) نوبت بعد ازظهر  دومپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (09:  70الی 09:  11) 

 دوم

 (00:  11الی  09:  90) 

 سوم

 ( 00:  01الی  00:  00) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان فارسی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر ریاضی فارسی پنج شنبه

 

 

 ( :  7) نوبت بعد ازظهر  دومپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  70الی 00:  01) 

 دوم

 (01:  11الی  00:  90) 

 سوم

 ( 01:  01الی  01:  00) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان فارسی دوشنبه

 ریاضی های آسمانهدیه  فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر ریاضی فارسی پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( :  0) نوبت صبح  سومپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (1:  11الی 8:  91) 

 دوم

 (1:  00الی  1:  00) 

 سوم

 ( 01:  91الی  01:  11) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر مطالعات اجتماعی فارسی پنج شنبه

 

 

 ( :  7) نوبت صبح  سومپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  01الی 01:  01) 

 دوم

 (00:  00الی  00:  70) 

 سوم

 ( 07:  01الی  07:  01) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر اجتماعیمطالعات  فارسی پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( :  0) نوبت بعد ازظهر  سوم پایه

 ساعت

 روز

 اوّل

 (09:  91الی 09:  11) 

 دوم

 (00:  00الی  09:  00) 

 سوم

 ( 00:  11الی  00:  91) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر آسمانهدیه های  مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر مطالعات اجتماعی فارسی پنج شنبه

 

 

 ( :  7) نوبت بعد ازظهر  سومپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  91الی 00:  11) 

 دوم

 (01:  00الی  00:  00) 

 سوم

 ( 02:  11الی  01:  91) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر مطالعات اجتماعی فارسی پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( :  0) نوبت صبح  چهارمپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (1:  11الی 8:  91) 

 دوم

 (1:  00الی  1:  00) 

 سوم

 ( 01:  91الی  01:  11) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی های آسمانهدیه  فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر مطالعات اجتماعی فارسی پنج شنبه

 

 

 ( :  7) نوبت صبح  چهارم پایه

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  01الی 01:  01) 

 دوم

 (00:  00الی  00:  70) 

 سوم

 ( 07:  01الی  07:  01) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر مطالعات اجتماعی فارسی پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( :  0) نوبت بعد ازظهر  چهارم پایه

 ساعت

 روز

 اوّل

 (09:  91الی 09:  11) 

 دوم

 (00:  00الی  09:  00) 

 سوم

 ( 00:  11الی  00:  91) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر مطالعات اجتماعی فارسی شنبهپنج 

 

 

 ( :  7) نوبت بعد ازظهر  چهارمپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  91الی 00:  11) 

 دوم

 (01:  00الی  00:  00) 

 سوم

 ( 02:  11الی  01:  91) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر مطالعات اجتماعی فارسی پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( :  0) نوبت صبح  پنجمپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (1:  11الی 8:  91) 

 دوم

 (1:  00الی  1:  00) 

 سوم

 ( 01:  91الی  01:  11) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر مطالعات اجتماعی فارسی پنج شنبه

 

 

 ( :  7) نوبت صبح پنجمپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  01الی 01:  01) 

 دوم

 (00:  00الی  00:  70) 

 سوم

 ( 07:  01الی  07:  01) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر مطالعات اجتماعی فارسی پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( :  0) نوبت بعد ازظهر  پنجمپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (09:  91الی 09:  11) 

 دوم

 (00:  00الی  09:  00) 

 سوم

 ( 00:  11الی  00:  91) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر مطالعات اجتماعی فارسی پنج شنبه

 

 

 ( :  7) نوبت بعد ازظهر  پنجمپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  91الی 00:  11) 

 دوم

 (01:  00الی  00:  00) 

 سوم

 ( 02:  11الی  01:  91) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

  / تربیت بدنیهنر هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 ریاضی هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 قرآن ریاضی فارسی چهارشنبه

 هنر مطالعات اجتماعی فارسی پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( :  0) نوبت صبح  ششم پایه

 ساعت

 روز

 اوّل

 (1:  11الی 8:  91) 

 دوم

 (1:  00الی  1:  00) 

 سوم

 ( 01:  91الی  01:  11) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

 تفکر و پژوهش هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 تفکر و پژوهش هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن فارسی کار و فناوری چهارشنبه

  / تربیت بدنیهنر مطالعات اجتماعی کار و فناوری پنج شنبه

 

 

 ( :  7) نوبت صبح  ششمپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  01الی 01:  01) 

 دوم

 (00:  00الی  00:  70) 

 سوم

 ( 07:  01الی  07:  01) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

 تفکر و پژوهش هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 تفکر و پژوهش هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن فارسی کار و فناوری چهارشنبه

  / تربیت بدنیهنر مطالعات اجتماعی و فناوری کار پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( :  0) نوبت بعد ازظهر  ششمپایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (09:  91الی 09:  11) 

 دوم

 (00:  00الی  09:  00) 

 سوم

 ( 00:  11الی  00:  91) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

 تفکر و پژوهش هدیه های آسمان اجتماعیمطالعات  دوشنبه

 تفکر و پژوهش هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن فارسی کار و فناوری چهارشنبه

  / تربیت بدنیهنر مطالعات اجتماعی کار و فناوری پنج شنبه

 

 

 ( :  7) نوبت بعد ازظهر ششم پایه 

 ساعت

 روز

 اوّل

 (00:  91الی 00:  11) 

 دوم

 (01:  00الی  00:  00) 

 سوم

 ( 02:  11الی  01:  91) 

 ریاضی علوم تجربی فارسی شنبه

 قرآن علوم تجربی ریاضی یکشنبه

 تفکر و پژوهش هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی دوشنبه

 تفکر و پژوهش هدیه های آسمان فارسی سه شنبه

 / تربیت بدنی  قرآن فارسی کار و فناوری چهارشنبه

  / تربیت بدنیهنر مطالعات اجتماعی کار و فناوری پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول کلی تعداد جلسات  برنامه ی درسی دروه ی ابتدایی در وضعیت کرونا 

 درس

 پایه
 قرآن

هدیه های 

 آسمان
 فارسی

 مطالعات

 اجتماعی

علوم 

 تجربی
 ریاضی

کار و 

 فناوری

تفکر و 

 پژوهش
 هنر

جلسه 2 ---- ---- جلسه 6 جلسه 2 ---- جلسه 6 ---- جلسه 2 اوّل  

جلسه 2 دوم جلسه 2 ---- جلسه 5 جلسه 2  جلسه 2 ---- ---- جلسه 5   

جلسه 2 سوم جلسه 2  جلسه 4  جلسه 2  جلسه 2  جلسه 2 ---- ---- جلسه 4   

جلسه 2 چهارم جلسه 2  جلسه 4  جلسه 2  جلسه 2  جلسه 2 ---- ---- جلسه 3   

جلسه 2 پنجم جلسه 2  جلسه 4  جلسه 2  جلسه 2  جلسه 2 ---- ---- جلسه 3   

جلسه 2 ششم جلسه 2  جلسه 3  جلسه 2  جلسه 2  جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 3   

 جلسه 22 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 22 جلسه 22 جلسه 8 جلسه 26 جلسه 21 جلسه 22 جمع کل

 تحلیل داده ها و نتیجه گیری :

 دقیقه بگیریم ؛ پس ساعات تدریس دروس به شرح زیر است :  31اگر هر ساعت تدریس را 

 جدول کلی تعداد ساعت های برنامه ی درسی دروه ی ابتدایی در وضعیت کرونا 

 درس

 پایه
 قرآن

هدیه های 

 آسمان
 فارسی

 مطالعات

 اجتماعی

علوم 

 تجربی
 ریاضی

کار و 

 فناوری

تفکر و 

 پژوهش
 هنر

ساعت 2 ----- ساعت 3 ---- ساعت 2 اوّل ساعت 2 ---- ---- ساعت 3   

ساعت 2 دوم ساعت 2  ساعت 2 ----- ساعت 5/2  ساعت 2 ---- ---- ساعت 5/2   

ساعت 2 سوم ساعت 2  ساعت2  ساعت 2  ساعت 2  ساعت2  ساعت 2 ---- ----   

ساعت 2 چهارم ساعت 2  ساعت2  ساعت 2  ساعت 2  ساعت 5/2  ساعت 2 ---- ----   

ساعت 2 پنجم ساعت 2  ساعت2  ساعت 2  ساعت 2  ساعت 5/2  ساعت 2 ---- ----   

ساعت 2 ششم ساعت 2  ساعت 5/2  ساعت 2  ساعت 2  ساعت 5/2  ساعت 2  ساعت 2  ساعت 2   

 ساعت 6 2 ساعت 2 ساعت ساعت 22 ساعت 6 ساعت 4 ساعت 23 ساعت 5 ساعت 6 جمع کل

   

 



 

                         همان طور که در جدول های صفحه ی قبل و باال مشاهده کردید ، به جهت اهمیت موضوع خواندن ، نوشتن 

         جلسه 22و  26و حساب کردن ، بیشترین جلسات تعیین شده در هفته مربوط به دروس فارسی و ریاضی به ترتیب با 

                ساعت ، هدیه های آسمان  6جلسه و  22دروس قرآن ، علوم تجربی و هنر در هفته با  ساعت می باشند .  22و  23با 

                      ساعت در هفته در رده های دوم تا چهارم جلسه ها  4جلسه  و  8با  ساعت و مطالعات اجتماعی 5جلسه و  21با 

 و ساعت های تعیین شده ی درسی هستند .  

 برای پایه ی ششم در هفته دو جلسه و یک ساعت برنامه ریزی شده است . « کار و فناوری » و « کر و  پژوهش تف» درس 

               برای طراحی آموزشی و بودجه بندی ساالنه ، طبق برنامه ی هفتگی ارائه شده عمل می گردد و هر یک از همکاران 

         البته ناگفته نماند که به طراحی آموزشی ساالنه و روزانه می نمایند .  با توجه به سالیق و عالقه مندی های خود اقدام

را  دو هفته ی آخر شهریور ماه ، به جز پایه ی اول که بیشتر جنبه ی آشنایی با محیط مدرسه ، معلم و سایر دانش آموزان

  سال قبل اختصاص یابد .  بایستی به مرور دروس دارد ، برای سال تحصیلی جاری

            همکاران گرامی توجه داشته باشند که الزمه ی اجرای صحیح برنامه ی هفتگی داشتن بودجه بندی و طرح درس ساالنه

 و روزانه ی  مناسب با دروس دوره ی ابتدایی را داشته باشند . 

مطابق با سنوات گذشته   در این قسمت برای نمونه ، بودجه بندی و طرح درس ساالنه ی یکی از دروس پایه ی پنجم را 

           تنظیم کرده ام . نکته ی مهم این که به جهت این که چون بازگشایی مدارس در دو هفته ی پایانی شهریور صورت 

همچنین همکاران گرامی توجّه داشته باشند              خواهد گرفت بودجه بندی و طرح درس ها را از اول مهر گنجانده ام . 

 ی طرح درس خود را یک روز قبل از تدریس دروس تعیین شده آماده نمایند . که خالصه 

    . امیدوارم که شرایط به روال سابق برگردد تا ما هم بتوانیم به آغوش کالس برگردیم 

 

  11/  1/  8کارشناس آموزش ابتدایی و آموزگار دبستان معرفت     –" مهدی سلمانی "  –ارادتمند شما 

 

 

 

 

 



 

 

 دروس      

                                ماه                                                                                                                          

 هنـر ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی * فارسی آسمان هدیه های قرآن

 شهریور
دوره ی دروس 

 قبلسال 

 دوره ی دروس

 سال قبل 

دوره ی دروس 

 سال قبل

 دوره ی دروس

 سال قبل 

دوره ی دروس 

 سال قبل

دوره ی دروس 

 سال قبل

آموزش اصول طرآحی  

           خوشنویسی ، نقاشی 

        شنوایی تربیت

   نمایش،    قصه گویی

                    و کاردستی

 6-32 1-17 مهر ( ) دست ورزی

22-8 

13-2 6-1 31-3 

33-8 

 33-32 18-23 آبان

32-23 

32-14 24-7 37-33 

27-32 

 33-63 26-36 آذر

77-33 

49-33 34-25 48-67 

32-28 

 66-77 47-54 دی

88-78 

58-50 52-35 68-87 

61-33 

 * "ارزشیابی ) نوبت اوّل (  "

 * "اوّل ( ارزشیابی مستمر ) میان نوبت  "

 

 

 بهمن

67-55 72-88 

76-87 

67-37 63-31 88-101 

 

آموزش اصول طرآحی  

           خوشنویسی ، نقاشی 

        تربیت شنوایی

     نمایش،    قصه گویی

  و کاردستی

 ) دست ورزی (

66-63 

 73-181 78-85 اسفند

118-77 

87-78 77-66 102-125 

76-67 



 

 فروردین

73-86 187-183 

138-111 

73-88 83-77 126-129 

88-77 

 

 اردیبهشت

183-76 117-118 

138-131 

183-76 78-83 130-140 

78-81 

 * "ارزشیابی مستمر ) میان نوبت دوم (  " * "ارزشیابی ) نوبت دوم (  " خرداد

 عملی -کتبی کتبی عملکردی  - کتبی عملکردی  - کتبی کتبی * -شفاهی شفاهی شفاهی نوع آزمون

 توضیحات

  ( موارد ستاره دار : الف

  در هفته   ساعت  33، برای پایه ی پنجم می باشد ،  تدریس در دوره ی ابتدایی بودجه بندی حاضر ، که جنبه ی پیشنهادی دارد ، شامل شماره و تعداد صفحه های

  .محاسبه نمی گردد ، مشغول هستند  ساعت ورزش ، برای کسانی که به صورت غیرموظف  و است
  در هفته ی اوّل   به صورت کتبی می باشد  و برای دروسی که نوبت اوّل ، برای دروسی که نوع آزمون آن ها شفاهی است ، در هفته ی آخر دی ماه پایانی ارزشیابی

به عمل می آید و نمره ی آن    در هفته ی چهارم دی ماه(   میان نوبت ) مستمردوره ی کتاب و آزمون ، بهمن ماه برگزار می گردد و جهت آمادگی بهتر دانش آموزان 

 توصیفی در کارنامه ی دانش آموز ثبت می گردد .   -کیفی  به صورت 
 دی   و در هفته ی چهارم به صورت شفاهی   تقسیم شده است ، برای کتاب بخوانیم ( بنویسیم )نوشتاری  و( بخوانیم  )وانداری خ آزمون کتاب فارسی که به دو بخش

 . و در هفته ی اوّل بهمن به عمل می آید  به صورت کتبی، برای کتاب بنویسیم  و  ماه
 ( مالحظات : ب

     . قابل اجرا است   ،  تهیه و تا زمان تغییرات مربوط به کتب درسی ، برای سال های بعد جدیدبودجه بندی حاضر ، جهت سال تحصیلی  -1

                        برای تهیه ی   چهارچوبی تهیه شده و صفحه های مندرج و برنامه ی آزمون های آن ، م ابتدایی پنجدروس پایه ی این برنامه ، فقط جهت بودجه بندی  -3

 %همکاران عزیز نباید آن را به عنوان طرح درس ساالنه تلقّی نمایند . پس می باشد نه طرح درس ساال

              و نسخه ی سوم جهت مطالعه  کار آموزگار برای درج در پوشه  بودجه بندی حاضر در سه نسخه تهیه شده است که یک نسخه از آن در مدرسه ، یکی نزد معلّم -2

 . ارسال می گردد  گروه های آموزشیان ، به کارشناسی و استفاده ی سایر همکار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مشخّصات 

 کلّی
 تعداد جلسه های تدریس ) هفته ( : سه جلسه    نام آموزگار : مهدی سلمانی    010درس : قرآن    تعداد صفحات ) قابل تدریس (  :   

 11 -0011(   نام آموزشگاه :  معرفت  سال تحصیلی :  استان :  تهران   شهرستان :  شهریار   منطقه :  اندیشه ) فاز یک

 هفته ماه
شماره 

 صفحه
 رئوس مطالب

 هدف های جزئی

 و  رفتاری
 وسایل

 شهریور

 معارفه و آشنایی معارفه و آشنایی ----- سوم
 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی 
 کتاب قرآن

 معارفه و آشنایی معارفه و آشنایی ----- چهارم
 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی 
 کتاب قرآن

 مهر

 معارفه و آشنایی معارفه و آشنایی ----- اول
 کتاب درسی 

 لوحه ی  آموزشی 
 کتاب قرآن

 0-1 دوم

 نماز در قرآن  -یادآوریدرس اوّل : 

 خواندن از روی قرآن کامل 

 پیام قرآنی انس با قرآن در خانه 

 02تا  8سوره ی اسرا ء ، آیه ی 

 سال گذشتهیادآوری مطالب 
 یادآوری نماز تمرین روخوانی از روی قرآن کامل

 سوره ی اسرا ء 1موضوع آیه ی  آشنایی با پیام کوتاه ؛
 02تا  8تمرین روخوانی  سوره ی اسرا ء ، آیه ی 

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 سوم
02-01 

 

  00تا  01سوره ی قمر ، آیه ی درس دوم : 

  01تا  0و سوره ی الرحمن ، آیه ی 

 کار در کالس خواندن از روی قرآن کامل

 انس با قرآن در خانه –پیام قرآنی 

 01تا  02سوره ی الرحمن ، آیه ی 

 00تا  01تمرین روخوانی  سوره ی قمر ، آیه ی 

   01تا  0و سوره ی الرحمن ، آیه ی 

 تمرین روخوانی از روی قرآن کامل

 سوره ی الرحمن 0و  7موضوع آیه ی کوتاه ؛ آشنایی با پیام 

 01تا  02تمرین روخوانی سوره ی الرحمن ، آیه ی 

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 7و  0تمرین روخوانی آیه های دروس  مرور آموخته ها 0-02 چهارم

 آبان

 08-70 اول

  010تا  088سوره ی اعراف ، آیه ی درس سوم : 

 خواندن از روی قرآن کاملکار در کالس 

 انس با قرآن در خانه –پیام قرآنی 

 711تا  011سوره ی اعراف ، آیه ی 

 010تا  088تمرین روخوانی  سوره ی اعراف  ، آیه ی 

 تمرین روخوانی از روی قرآن کامل

 سوره ی اعراف 710موضوع آیه ی آشنایی با پیام کوتاه ؛ 

 711تا  011تمرین روخوانی سوره ی اعراف  ، آیه ی 

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 71-78 دوم
 17تا  00سوره ی هود ، آیه ی درس چهارم : 

  کار در کالس

 17تا  00تمرین روخوانی  سوره ی هود  ،   آیه ی 

 انجام کار در کالس در کالس . 
 کتاب درسی 

 لوحه ی  آموزشی

 کتاب قرآن

 71-90 سوم

 ادامه ی درس چهارم : 

 خواندن از روی قرآن کامل

   "بشارت  "قصّه ی آیه ها 

 سوره ی هود ، انس با قرآن در خانه

 20تا   19آیه ی  

 تمرین روخوانی از روی قرآن کامل

 اجرای نمایش  قصّه ی قرآنی ،

 حضرت ابراهیم ) ع (  داستان 

 20تا  19تمرین روخوانی سوره ی هود  ، آیه ی 

 کتاب درسی 

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

وسایل نمایش 

 دانش آموزان
 0و  9تمرین روخوانی آیه های دروس  مرور آموخته ها 08-90 چهارم

 آذر

 91-98 اول
  98تا  78سوره ی اسراء ، آیه ی  درس پنجم :

  کار در کالس
 98تا  78تمرین روخوانی  سوره ی اسراء  ،  آیه ی 

 انجام کار در کالس در کالس .
 کتاب درسی 

 لوحه ی  آموزشی

 کتاب قرآن

 91-09 دوم
 خواندن از روی قرآن کاملادامه ی درس پنجم : 

 انس با قرآن در خانه  -پیام قرآنی 

  01تا  91سوره ی اسراء ، آیه ی 

 تمرین روخوانی از روی قرآن کامل

 ٣ ی آیه اسراء ی سورهپیام قرآنی موضوع 

 01تا  91تمرین روخوانی  سوره ی اسراء  ،  آیه ی 

 کتاب درسی 

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 00-01 سوم
  نساء ی سوره ٦٧١ ی آیهدرس ششم : 

  کار در کالس مائده ی سوره  ٢ و ٦ آیات و
  ٢ و ٦ آیات و نساء ی سوره ٦٧١ ی تمرین روخوانی آیه

 در کالس  انجام کار در کالس - مائده ی سوره
 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 1و  0تمرین روخوانی آیه های دروس  مرور آموخته ها 91-01 چهارم کتاب قرآن



 دی

 02-00 اول

 ادامه ی درس ششم 

 خواندن از روی قرآن کامل 

 انس با قرآن در خانه -پیام قرآنی 

 0تا  9سوره ی مائده ، آیه ی 

 تمرین روخوانی آیات درس ششم از روی قرآن کامل 

  7آشنایی با پیام قرآنی :  موضوع سوره ی مائده ، آیه ی 
 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 07-00 دوم
 درس هفتم : 

 بقره ی سوره ٢٥٢ تا ٢٥٧ آیات

  کار در کالس 

 ٢٥٢ تا ٢٥٧ تمرین روخوانی آیات

 بقره ی سوره 

 در کالس  انجام کار در کالس 

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 قرآنکتاب 

 کتاب درسی  ) میان نوبت اوّل ( تمرین روخوانی و برگزاری آزمون مستمر  مرور آموخته ها 02-00 سوم

 لوحه ی  آموزشی
 تمرین روخوانی و برگزاری آزمون پایانی )نوبت اوّل ( ارزشیابی پایانی نوبت اوّل 0-00 چهارم کتاب قرآن

 بهمن

 00-10 اول

 ادامه ی درس هفتم 

 از روی قرآن کاملخواندن 

 " شود می زنده عُزَیر "  قصّه ی آیه ها ؛

 انس با قرآن در خانه

 بقره ی سوره ٢١٢ تا ٢١٢ آیات

 از روی قرآن کامل  تمرین روخوانی آیات درس هفتم

 نمایش پویانمایی بخش قصّه ی آیه ها ؛ 

 " شود می زنده عُزَیر "

 انجام انس با قرآن در خانه

 بقره ی سوره ٢١٢ تا ٢١٢ آیات

 کتاب درسی 

 لوحه ی  آموزشی

پویانمایی بخش 

 قصّه ی آیه ها 

 کتاب قرآن

 17-10 دوم
  رعد ی سوره ٢٣ ی آیهدرس هشتم : 

 ) ع ( ابراهیم ی سوره ٥ تا ٦ آیات و

 کار در کالس 

  رعد ی سوره ٢٣ ی تمرین روخوانی آیه

 ) ع ( ابراهیم ی سوره ٥ تا ٦ آیات و

 در کالس انجام کار در کالس

 کتاب درسی 

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 10-11 سوم

 ادامه ی درس هشتم : 

 خواندن از روی قرآن کامل

 انس با قرآن در خانه –پیام قرآنی 

 )ع( ابراهیم ی سوره ٦٢ تا ١ آیات

 از روی قرآن کامل  تمرین روخوانی آیات درس هشتم

  7ی  آیه ابراهیم ی سورهموضوع  آشنایی با پیام قرآنی : 

 انس با قرآن در خانه انجام

 )ع( ابراهیم ی سوره ٦٢ تا ١ آیات

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 2و  8تمرین روخوانی آیه های دروس  مرور آموخته ها 00-11 چهارم

 اسفند

 21-27 اول
 درس نهم : 

 نحل ی سوره ٢٣ تا ٨٨ آیات

 کار در کالس 

 نحل ی سوره ٢٣ تا ٨٨ تمرین روخوانی آیات

 در کالس  انجام کار در کالس

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 29-22 دوم

 ادامه ی درس نهم : 

 خواندن از روی قرآن کامل

 انس با قرآن در خانه –پیام قرآنی 

 نَحل ی سوره ٦٢٢ تا 44آیه ی 

 تمرین روخوانی آیات درس نهم 

 آشنایی با پیام قرآنی : 

  11موضوع : سوره ی نحل ، آیه ی 
 نَحل ی سوره ٦٢٢ تا 44آیه ی انجام انس با قرآن 

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 28-81 سوم
 درس دهم : 

 اَنفال ی سوره ٨ تا ٦ آیات

 کار در کالس

 اَنفال ی سوره ٨ تا ٦ تمرین روخوانی آیات

 در کالس  انجام کار در کالس

 کتاب درسی

 آموزشی  لوحه ی
 کتاب قرآن

 80-80 چهارم

 ادامه ی درس دهم : 

 خواندن از روی قرآن کامل

 انس با قرآن در خانه –پیام قرآنی 

 اَنفال ی سوره ٦١ تا ٢ آیات

 تمرین روخوانی آیات درس دهم 

 آشنایی با پیام قرآنی : 
  0موضوع : سوره ی انفال ، آیه ی 

 تمرین انس با قرآن در منزل 

 اَنفال ی سوره ٦١ تا ٢ آیات

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 فروردین

 81-88 سوم
 درس یازدهم : 

 شُعراء ی سوره ١٢ تا ٢٢ آیات

 کار درکالس

 شُعراء ی سوره ١٢ تا ٢٢ تمرین روخوانی آیات

 در کالس درس  انجام کار درکالس

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 81-10 چهارم

 ادامه ی درس یازدهم : 

 خواندن از روی قرآْن کامل 

 قصّه ی آیه ها ؛ 
 فرعونیان و فرعون عاقبت

 انس با قرآن در خانه 

 شُعَراء ی سوره ٨٣ تا ١٦ آیات

 تمرین روخوانی آیات درس یاز دهم 

 آشنایی با قصّه ی آیه ها ؛

 فرعونیان و فرعون عاقبت 

 تمرین انس با قرآن در خانه 

 شُعَراء ی سوره ٨٣ تا ١٦ آیات

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی

 وسایل نمایش

 دانش آموزان

 کتاب قرآن



 اردیبهشت

 11-18 اول
 درس دوازدهم : 

 انبیاء ی سوره ٦٢ تا ٦ آیات

 کار در کالس 

 انبیاء ی سوره ٦٢ تا ٦ تمرین روخوانی آیات

 در کالس  انجام کار در کالس

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 قرآنکتاب 

 دوم

 ادامه ی درس دوازدهم :  010-11

 خواندن از روی قرآن کامل

 انس با قرآن در خانه –پیام قرآنی 

 انبیاء ی سوره ٢٢ تا ٦٦ آیات

 تمرین روخوانی درس دوازدهم 

  2آشنایی با پیام قرآنی : موضوع : سوره ی انبیا آیه ی 

 انجام انس با قرآن در خانه

 انبیاء ی سوره ٢٢ تا ٦٦ آیات

 کتاب درسی

 لوحه ی  آموزشی
 کتاب قرآن

 کتاب درسی ) میان نوبت دوم ( تمرین روخوانی و برگزاری آزمون مستمر  مرور آموخته ها 11-010 سوم

 لوحه ی  آموزشی
 تمرین روخوانی و برگزاری آزمون پایانی )نوبت دوم ( ارزشیابی پایانی نوبت دوم  0-010 چهارم کتاب قرآن
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 گرفت :  هدف کلّی از آموزش قرآن فراگیری روخوانی و روان خوانی آیات و تدبّر در آن ها است . لذا فعّالیّت های زیر  در طول سال تحصیلی انجام

 تدریس شد .  7و  0در ماه مهر ، پس از یادآوی مطالب سال های گذشته ، دروس 

 تدریس شد .  1به همراه قسمت اوّل درس  0ماه آذر ، درس تدریس شد .  در  0و 9درماه آبان ، دروس 

تدریس شد و در پایان پس از دوره ی دروس ، آزمون های مستمر ) میان نوبت (  و پایانی  2به همراه قسمت اوّل درس  1در ماه دی ، ادامه ی درس 

 نوبت اوّل به عمل آمد و نتایج به صورت کیفی توصیفی ثبت گردید . 

 تدریس شد .  01و  1تدریس شد . در ماه اسفند ، درس ماه اسفند ، درس  8و درس  2ن ، ادامه ی درس در ماه بهم

،                          07تا  0تدریس شد و در پایان پس از دوره ی دروس  07تدریس گردید . در ماه اردیبهشت ، درس  00در ماه فروردین ، درس 

 و پایانی نوبت دوم به عمل آمد و نتایج به صورت کیفی توصیفی ثبت گردید . آزمون های مستمر ) میان نوبت ( 

 این هم یک نمونه از خالصه طرح درس روزانه که تقدیم شما می گردد : 
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