
 

  !ماموریت ممکن
 شما یاور جامعه هستید؟

Flipgrid برای پشتیبانی آموزشی از تعامل با یکدیگر استفاده خواهد شد. 
 https://flipgrid.com/moncurebears :روی این پیوند کلیک کنید

ID: شماره 5 رقمی که از معلم خود دریافت کردید 
 چالش روز دوشنبه برای حل مأموریت
 
 انجمن یاور انجمن

 درباره یاران جامعه است. اگر FlipGrid در Dubke ویدیوی خانم
 قادر به تماشای این فیلم نیستید ، در صفحه 119 در کارنامه مطالعات
  .اجتماعی ، عروسک های کمکی جامعه ایجاد کنید
  
 آیا می توانید به یک یاور انجمن فکر کنید که با همان حرف اول یا
 نام خانوادگی شما شروع می شود. تصویری از آن یاور جامعه را
  .بکشید
  .شرح دهید و به اشتراک بگذارید FlipGrid تصویر خود را در
 

 

 چالش روز سه شنبه در مورد حل ماموریت
 
 اندازه گیری و تفکر انتقادی
 

 
 

 از یک سازنده / کارگر ساختمانی و یک FlipGrid فیلم های
 .آشپز / آشپز را تماشا کنید
 
  .از صفحهمطالعات اجتماعی خود یک کمربند ابزار ایجاد کنید
 کاربریاز مداد خود استفاده کنید تا اشیاء کوچکتر ، طوالنی تر
 و به همان اندازه پیدا کنید. آنچه را که می یابید طراحی کرده و
 .به اشتراک بگذارید FlipGrid برچسب گذاری کنید و در
 
   :خودت را به چالش بکش**
 چند مداد / مکعب / غیره. میز شما طوالنی است؟ **

https://flipgrid.com/moncurebears


 از کفش های خود استفاده کنید تا مدت زمان آشپزخانه شما **
 .اندازه گیری شود
 .به اشتراک بگذارید FlipGrid در
 چگونه یک آشپز / آشپز یا کارگر ساختمانی از اندازه گیری
  در کار خود استفاده می کند؟
 یا با یکی از اعضای Flipgrid ایده های خود را در مورد
 .خانواده در میان بگذارید

 
 

 چالش روز چهارشنبه در مورد حل ماموریت
 
 ایجاد و اشتراک گذاری
 

 

 فیلم های تلنگر دیده بان افسر پلیس ، آتش نشان و جانباز

 یک یاور اجتماع را برای نوشتن یادداشت تشکر از شما برای
 (آتش نشان ، افسر پلیس یا جانباز) انتخاب کنید. برای اینکه
 خود را به چالش بکشید ، یک یادداشت تشکرآمیز برای هر
 سه یاری دهنده جامعه بنویسید

 بخوانید و تصویر خود را نشان دهید. Flipgrid نامه خود را در
 همچنین می توانید کار خود را با یکی از اعضای خانواده به
 .اشتراک بگذارید

  .صفحه 125 را در کارنامه مطالعات اجتماعی خود انجام دهید



 

 
 چالش روز پنجشنبه در مورد حل ماموریت
 
 مقایسهو مقایسه کنتراست
 

 

 

  .از یک پرستار ، پزشک و دامپزشک FlipGrid فیلم هاتماشای

 فعالیت خود را در کارنامه مطالعات اجتماعی خود در صفحه
 .117 انجام دهید

 دو مورد از این مددجویان جامعه را با یکدیگر مقایسه و تضاد
 کنید (یکسان و متفاوت) و یک جمله را درباره نحوه یکسان
 بودن آنها ترسیم کنید و بنویسید. جمالتی راجع به تفاوت های
 .آنها ترسیم کنید و بنویسید

 .شرح دهید و به اشتراک بگذارید FlipGrid کارهای خود را در

 

 جمعه چالش برای حل ماموریت
 

Watch FlipGrid ، فیلم مهندس ، کارگر فروشگاه مواد غذایی 
 .نگهبان و معلم است



 بررسی و نوشتن
 

 
 
 

 .صفحات کامل 127 و 129 در کارنامه مطالعات اجتماعی

 
 من کی هستم؟" را کامل کنید معما در صفحه 121. ** خود را"
 به چالش بکشید تا تصاویر دایره ای خود را برچسب گذاری
 !کنید

 وقتی بزرگ می شوید چه کمکی برای جامعه می خواهید؟

 دو توصیف و نوشتن برای توصیف یاور جامعه ای که می
 شرح دهید و به FlipGrid خواهید باشید. کارهای خود را در
 .اشتراک بگذارید

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 !Flipgrid سؤاالت بازتاب دانشجویی-پاسخ به اینها در
 

1.   فعالیت مورد عالقه شما در طول چالش چیست؟
 
 

 

 

 

2.  چالش برانگیزترین فعالیت در طول این چالش چه بود؟ چرا؟

 

 


