
آموز  انشی درسی د برنامه
شما را در آموزش فرزندتان 

ها  کند. اين دفترچه ياری می
اطالعاتی را در موردهای زير

  دهند: به شما می
  . فرزندتان چه درسی دارد -
تکليفهای درسی فرزندتان و زمان  -

 تحويل آنها.
ای آموزگاران  روزهای پرورش حرفه -

و روزهای ديگری که مدرسه تعطيل 
 خواهد بود.

و شخصی و هدفهای آموزشی  -
فعاليتهای فرزندتان، و ميزان پيشرفت 

  او در دستيابی به آن هدفها.
آموز  ی درسی دانش ی برنامه دفترچه

همچنين از سوی آموزگاران و والدين 
نيز برای مکاتبه در مورد پيشرفت 

  شود. آموز استفاده می درسی دانش
آموز  ی درسی دانش ی برنامه دفترچه

از را به طور حتم هر روز پس 
 مدرسه بررسی کنيد.

 دفترچه برنامه درسی
 آموز دانش

های  دفترچه
ی  برنامه

درسی 
 آموز دانش

برنامه های دفترچه
آموز  درسی دانش
 چه هستند؟

 

  
 

“Student Agendas and 
Planners” 

 [Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است. 

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است

 



 

برنامه درسی  های دفترچه
  آموز چه هستند؟ دانش

دفترچه برنامه درسی در واقع يک 
ها  تقويم بزرگ است. اين دفترچه
را اغلب از کالس چهارم به 

آموزان  دهند. دانش آموزان می دانش
برای سازماندهی تکليفهای درسی، 

ريزی هدفها و فعاليتهای  و برنامه
خود از آنها   درسی و شخصی

ی  ی برنامه کنند. دفترچه استفاده می
مچنين از سوی آموز ه درسی دانش

آموزگاران و والدين نيز برای 
مکاتبه در مورد پيشرفت درسی 

  شود. آموز استفاده می دانش

آموز  برنامه درسی دانش
ممکن است موردهای زير 

 را هم در بر بگيرد:
ی کانادا و ايالتهای متحد  نقشه -

  آمريکا.
  های جهان. ی قاره نقشه -
جدول تناوبی عنصرهای  -

  شيميايی.
  ور زبان.اطالعات دست -
  جدول ضرب عددهای رياضی. -
هايی که به طور  فهرستی از واژه -

  شوند. معمول غلط نوشته می
راهبردهايی برای کمک به  -

آموزان در تعيين هدفهای  دانش
 خود (هدفهای درسی و شخصی).

ای برای نوشتن شماره  صفحه -
  تلفنهای مهم.

 

دفترچه برنامه کاری و 
آموز اغلب  درسی دانش
  ارد زير است:شامل مو

  هدفهای درسی. -
مقررات رفتاری مدرسه / رفتار  -

 مورد انتظار.
ساعتهای کالسی / درسهای  -

 آموز. دانش
ی حضور  يادداشتها در باره -

 آموز. دانش
مقررات مهم مدرسه و هيأت  -

 آموزشی.
ای (مانند کلوبها  فعاليتهای مدرسه -

 های ورزشی). و برنامه
ی نوشتن  اطالعات در باره -

 نامه.صحيح کتاب
ی تعطيليهای  سالنامه در برگيرنده -

 مهم کانادا.
دارای جای خالی برای نوشتن  -

تکليفهای درسی و تاريخ تحويل 
 .آنها

 

 

 سی: ارتقاء پرورش اجتماعی، عاطفی، فکری، هنری و بدنی، به همراه يکديگر و با مسئوليت اجتماعی. آموزش و پرورش بی

ی درسی  های برنامه دفترچه

 

 


