
 به نام خدا

 49-49تذکرات مهم در آغاز سال تحصیلی 

 خیر مقدم به اولیای گرامی -1

 شاداب سازی کالس با حضور اولیای عالقمند -2

 ارتقای فعالیت های قرآنی )اهمیت به حفظ و عمل به قرآن( اضافه شدن ساعت قرآن -3

 مانند شنبه تا سه شنبه 13:11اضافه شدن ساعت روز چهارشنبه تا   -4

ساعت خواب و استراحت، تغذیه علی  دانش آموز از لحاظ لوازم التحریر مناسب، کیف و کفش مناسب،آماده سازی  -1

  الخصوص صبحانه

 تغییر روش ارائه ی تغدیه ی دانش آموزان -6

 عدم استفاده از دفتر رابط و ثبت تکالیف در وبالگ -7

 اهمیت استفاده از اطالعات سایت  -8

ر ماه( آزمون های آنالین)پایان هر ماه( آزمون پیشرفت تحصیلی) پنج برگزاری آزمون های الکترونیکی )دو بار د -9

 بار تا پایان سال تحصیلی در منزل(

 اهمیت  عملکرد دانش آموز در آزمون های فوق الذکر و ثبت در ارزشیابی های کالسی -11

عدم  وغیبت از قبل و اطالع رسانی به حضور به موقع در مدرسه و نداشتن تأخیر و غیبت دادن اهمیت  -11

 در ساعات آموزشی پزشکتعیین وقت 

 اهمیت به مطالعه و کتاب خوانی -12

 کالسی و عدم غیبت در این ساعاتاهمیت به بازدید ها و اردوهای  -13

 اهمیت به تکالیف خالق و آدینه )یک هفته در میان جای این آزمون ها عوض می شود( -14

 اهمیت به ساعت نماز )آماده سازی جانماز و چادر نماز( -11

 اهمیت به توصیه های معلم به محتوای کیف و جلوگیری از سنگین شدن آن   -16

 اهمیت به رعایت نظافت شخصی و عمومی شامل کالس و حیاط و راهروها -17

اهمیت به حضور در جلسات عمومی و خصوصی و ارتباط تنگاتنگ با اولیا مدرسه جهت رفع مشکالت  -18

 احتمالی دانش آموزان



ز تدریس و عدم انباشت آن، چرا که درس در صورت عدم تکرار فراموش می در رو اهمیت به انجام تکالیف -19

 شود.

 اهمیت به پوشه های کار )منزل و مدرسه( جایگزینی هربرگه در بخش مخصوص خود -21

 اهمیت به پر کردن فرم های موجود در پوشه ی کار) خودسنجی، والد سنجی( -21

م مربوطه باشد و در پیگیری های بعدی با بیان مشکالت دانش آموز اخالقی یا آموزشی ابتدا با معل -22

 معاونین مشاور یا مدیر دبستان.

 قمقمه و بطری آب آورده نشود. -23

 وسایل دانش آموز از ابتدا دارای برچسب مشخصات باشد. -24

 رعایت حجاب اسالمی مخصوص بانوان به احترام خون شهدای دبستان -21

 دبستان جهت خرید یا تماس تلفنی را ندارند.به هیچ وجه اجازه ی خروج از سرویس دانش آموزان    -26

عدم حضور اولیا در کالس درس در ساعات مالقات و حضور در کتاب خانه ی دبستان و انجام مالقات در  -27

 این مکان

توسط دانش آموزان )هر هفته یک پیام و یک  111آماده سازی یک پیام آموزشی، اخالقی، مذهبی و  -28

 دانش آموزان(

 عدم استفاده از الک غلط گیر  -29

__________________________________________________________________ 

  ساعت فوق برنامه می باشد. 1ساعت درسی و 9قرآن: دارای  -93

فعالیت های این درس شامل: روخوانی دروس، درک مفهوم پیام های قرآنی و انجام فعالیت های قرآنی ارائه شده 

 مقداری تحقیق و پرس و جو می باشد.در کالس که نیازمن 

 ساعت درسی و یک ساعت آزمایشگاه می باشد. 2علوم: دارای  -91

شرکت در انجام آزمایش ها، شرکت در فعالیت های گروهی، انجام فعالیت های  فعالیت های این درس شامل:

مکمل درسی، انجام فعالیت های پایانی هر بخش در جزوه ی علوم، شرکت در پرسش های کالسی وآزمون های پایانی 

 هر بخش.



ساعت فوق 1ساعت انشا و  2ساعت امال، 2ساعت بخوانیم، ا ساعت بنویسیم،  2یات: دارای ادب -92

 برنامه)کتاب خوانی( می  باشد.

فعالیت های این درس شامل: شرکت در انجام فعالیت های حین تدریس) نوشتن لغات جدید، هم خانواده،  

، ت های مربوط به امال) امالی آموزشی، انواع امال ها(مترادف(، شرکت در ارزش یابی های پایانی هر درس، انجام فعالی

انجام فعالیت های مربوط به انشا )کتاب بنویسیم، انشا های خالق(، شرکت در فعالیت های ساعت مطالعه و کتاب 

 خوانی

 ساعت مدنی می باشد.1ساعت تاریخ و یک هفته در میان  1ساعت جغرافی،  1اجتماعی: دارای  -99

شامل: نقشه های جغرافی، کنفرانس های هر سه درس، خودآزمایی هر سه درس، تحقیق  فعالیت های این درس

 های تاریخ و مدنی

 ساعت اصلی و یک ساعت فوق برنامه می باشد. 9ریاضی: دارای  -99

فعالیت های این درس شامل: شرکت در حلّ تمرینات، خود آزمایی ها، فعالیت های مکمل )مجسم ساختن برخی از 

 تکالیف خالق.مفاهیم(، 

 ساعت خوش نویسی می باشد. 1ساعت امور هنری و یک هفته در میان  1هنر: دارای  -93

فعالیت های این درس شامل: انجام فعالیت های خاص ارائه شده از جانب معلم، انجام نمونه خوش نویسی های ارائه 

 شده

 ساعت درسی می باشد. 2هدیه های آسمان: دارای  -93

شامل: انجام فعالیت های تکمیلی ارائه شده از طرف معلم و شرکت در کنفرانس دروس، و فعالیت های این درس 

 انجام کامل کتاب کار

 تذکر: دانش آموزان فقط نیازمند دفتر ریاضی هستند. کلیه ی اوراق در پوشه های کار نگهداری خواهد شد.

 


