بررسی فارسی دوم ابتدایی
حسن قادری
مهدیه مدهوران

ستایش:
هدف کلی :مناجات با یگانه حق و ستایش حق

هدف های رفتاری:
دانش آموز می تواند به ستایش پروردگار بپردازد.
نام حق را سرآغاز هر کاری بداند و این امر را پشتوانه پیروزی خود قرار دهد.

به شمردن نعمت های حق عالقه نشان می دهد و در قبال این همه نعمت سپاس گزاری می کند.
به روخوانی متن درس عالقه نشان می دهد.
روش تدریس :گروهی  ،پرسش و پاسخ

ارائه درس:
با شعر بهترین سرآغاز درباره مفهوم شعر با همکالسی های خود گفتگو می کنند .قبل از روخوانی درس یک بار متن درس
جهت یادآوری حروف و نشانه ها توسط معلم روخوانی می شود و همچنین از مطالب سال گذشته نکاتی در کالس گفته می

شود ،سپس دانش آموزان به صورت مشارکتی در گروه خود متن درس را روخوانی می کنند .در پایان به صورت فردی
هر دانش آموز یک سطر از متن را می خواند و درباره مفهوم درس در پایان کالس نتیجه گیری صورت می گیرد.

درس اول:کتاب خانه ی کالس ما
اهداف:
تقویت مهارت های زبانی
آشنایی با کتابخانه
تقویت فرهنگ مطالعه
تقویت روحیه مشارکت و همکاری
آشنایی با منابع کسب اطالعات
آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی

تقویت توانایی انجام فعالیت های پیوسته با مهارت های زبانی و ادبی درس
نوع روش تدریس :مشارکتی ساده ،پرسش و پاسخ

ادامه بررسی درس اول
واژگان جدید:
اطراف :کناره ها
ویژه :مخصوص
رایانه :کامپیوتر

بانظم :مرتب ،هماهنگ
احوال پرسی :خبر گرفتن ،چگونگی
مفید :سودمند
حاال :هم اکنون
وارد :داخل
تهیه :آماده کردن ،فراهم کردن
مالیم :آهسته
مفاهیم و نکات دستوری:
با اضافه کردن کلمه ی (( هم )) به کلمه ای دیگر می توان یک کلمه ی دیگر با معنای جدید درست کرد.
مانند  :هم  +کار = همکار
در کالس اول جدول بخش و صداکشی را یاد گرفته اند ،آن را یادآوری می کنیم .
نکته :هرگاه در آخر کلمه ای صدای (( اِ )) شنیده شود یکی از دو شکل (( ـه ه )) را بنویسیم ،سپس اگر بخواهیم صدای (( ای )) را به آن
اضافه کنیم از شکل (( ای )) استفاده می کنیم .مانند :پروانه  +ای = پروانه ای بوده  +ای = بوده ای

درس دوم:مسجد محله ی ما
اهداف:
آشنایی با مسجد به عنوان نماد مسائل دینی
آشنایی با فعالیت های مسجد
تقویت روحیه مشارکت و همدلی اجتماعی
آشنایی با برخی نکات زبانی مثل واژه سازی با پیشوند ((با)) و نشانه ((و)) با چند صدای مختلف
تقویت توانایی انجام فعالیت های پیوسته با مهارت های زبانی و ادبی درس
نوع روش تدریس :گردش علمی

متن درس :در این درس دانش آموزان با داستان مسجد و نوسازی آن آشنا می شوند که مردم در ساخت آن مشارکت کرده اند و فعالیت های فرهنگی -مذهبی مختلف در
آن اجرا می شود.

فعالیت های کتاب خوانداری:
نگاه کن و بگو :مهارت تصویرخوانی و برقراری ارتباط بین  4تصویر مربوط به فعالیت های مسجد ( .نباید به دانش آموزان اجبار کنیم که اول کدام فعالیت در مسجد انجام
می شود)
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
واژه سازی :گسترش واژگان با ساخت کلمات با پیشوند (( با ))
بیاموز و بگو :آموزش نشانه (( و )) با صداهای مختلف آن
بازی و نمایش  :اجرای نمایش چغندر پربرکت
بخوان و بیندیش :چغندر پربرکت

ادامه بررسی درس دوم
فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2آموزش امالی متن درس
تمرین  :3تقویت آموخته های (( واژه سازی )) و (( بیاموز و بگو))

تمرین  : 4جمله نویسی ساده و نگارش خالق ( تقویت تخیل)
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و تقویت اطالعات عمومی در قالب جدول
واژگان جدید:
محله :قسمتی از شهر یا کوچه

امام :پیشوا ،رهبر
پیش نماز :امام جماعت
بعد :پس ،سپس ،مخالف قبل
سخنان جالب :سخنان شنیدنی و مورد توجه

آموزش :یاد دادن و یاد گرفتن
بنایی :ساختن ساختمان
صحبت :گفت و گو ،گفتار ،گفته ها
نماز جماعت :نوعی از عبادت است که در آن مسلمانان نماز را به صورت گروهی می خوانند.

چراغانی :چراغ های بسیاری که در مجالس جشن و شادمانی روشن می کنند.

ادامه بررسی درس دوم:
مفاهیم و نکات دستوری:
اگر ((با)) را به کلمه ی دیگری اضافه کنیم ،کلمه ی جدیدی درست می شود که معنی (( داشتن )) را می دهد.

مانند :با +نمک= بانمک ( چیزی که نمک دارد)
نشانه ((و)) به صورت های زیر در کلمات دیده می شود:
الف :باصدای (و)  :ورزش
ب :با صدای (او) :روزه
ج :بدون صدا( استثناء) :خواهر ،خواندن ،خویش
د :با صدای (اُ)  :خود ،خورشید

هـ :با صدای (اُ) :بین دو کلمه که بیش تر در شعرها یا خواندن اعداد ریاضی می شنوید.
مانند :گفت و گو ،هفتاد و سه.

درس سوم :خرس کوچولو
اهداف:
ایجاد و تقویت عالقمندی دانش آموزان به بهداشت فردی
ترویج فرهنگ مراقبت از خود و توجه به سالمتی فردی
تقویت مهارت تفکر و تعقل در دانش آموزان
تقویت مهارت مساله یابی و پیدا کردن راه حل های مناسب برای آن مساله
تقویت مهارت گوش کردن

آشنایی با برخی نکات زبیانی و ادبی مانند آشنایی با بعضی عالئم سجاوندی((  )) .و (( ؟ )) و گسترش واژگان با پسشوند (( بی )) ( ساخت صفت با
پیشوند ((بی)) مانند بی ادب) .
نوع روش تدریس :روش ایفای نقش و پرسش و پاسخ
متن درس :داستان خرس کوچولویی که میخواست با میکروب ها مبارزه کند ولی میکروب ها و راه های مبارزه با آن را نمیشناخت .چون به صحبت
های دیگران گوش نمی کرد ،به مشکل برخورد و بیمار شد .در نهایت با توضیحات و توصیه های مادرش به اشتباه خود پی برد.

ادامه بررسی درس سوم:
فعالیت های کتاب خوانداری:
نگاه کن و بگو :چهار تصویر مرتبط در مورد رعایت نکردن بهداشت و عواقب آن ( داستان پسری که با دست آلوده غذا خورده و به دل درد
مبتال شده است ،او به پزشک مراجعه کرده و بعد از مصرف داروهای تجویز شده ،بهبود می یابد و به ورزش و بازی می پردازد).
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
واژه سازی :ساخت کلمات( صفت ) با پیشوند (( بی))
بیاموز و بگو :آموزش عالئم سجاوندی( نقطه و عالمت سوال )
کتابخوانی  :نام بردن تازه ترین کتابی که دانش آموز خوانده و تعریف کردن قسمت جالب داستان توسط خود دانش آموز
حکایت(( :راه سالمتی)) بازنویسی از باب سوم گلستان سعدی
بخوان وحفظ کن :شعر ((ستاره)) از ناصر کشاورز
فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2آموزش امالی متن درس
تمرین  :3تقویت آموخته های (( واژه سازی )) و (( بیاموز و بگو))
تمرین  : 4جمله نویسی ساده و نگارش از نوع بسط و گسترش
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و اطالعات عمومی در قالب جدول که نشانه ی مشترک هم بیان دارند.

ادامه بررسی درس سوم:
حکایت :راه سالمتی
هدف:
تقویت مهارت خواندن
آشنایی با متون ادبی و کهن(گلستان سعدی)
توانایی پاسخ گویی به سوال مطرح شده از متن حکایت( درک مطلب)
شعر  :ستاره
این شعر ضمن جلب توجه دانش آموزان به روابط صمیمانه ی اعضای خانواده نسبت به هم ،کمک شایانی به تلطیف عواطف و تقویت حافظه ی آنان
می نماید.
واژگان جدید :
خطر :موقعیت نامناسب
بارها :چندبار

بقیه :ادامه ،باقی مانده
ناراحت :غمگین
صبح زود :سپیده دم
پس :پشت ،بعد ،بنابراین
بیمار :ناخوش
دلیل :سبب
میکروب :موجودات ریز آلوده
دوباره :بار دیگر

ادامه بررسی درس سوم:
مفاهیم و نکات دستوری:
بااضافه کردن (( بی )) به اول برخی کلمه ها می توان واژه های جدیدی ساخت که مفهوم (( نداشتن )) را می رساند
و مخالف کلمه ی قبل است.
مانند :بی  +اهمیت = بی اهمیت ( چیزی که اهمیت ندارد).
در پایان جمله های خبری ،عالمت نقطه ((  )) .و در پایان جمله های سوالی یا پرسشی عالمت (( ؟ )) را قرار
می دهیم .هم چنین در جلوی کلمه هایی که عبارت یا جمله ای را نقل یا بازگو می کنند ،عالمت ((  )) :و
عبارت ،کلمه ای خاص یا جمله ای مشخص را داخل کمانک (( )) قرار می دهیم.
مانند :کلمه ی ((میکروب)) که در درس داخل کمانک آورده شده است.

درس چهارم:مدرسه خرگوش ها
اهداف:
ایجاد و تقویت عالقمندی دانش آموزان به بهداشت فردی
ترویج فرهنگ مراقبت از خود و توجه به سالمتی فردی
تقویت مهارت تفکر و تعقل در دانش آموزان
تقویت مهارت مساله یابی و پیدا کردن راه حل های مناسب برای آن مساله
تقویت مهارت گوش کردن
آشنایی با برخی نکات زبیانی و ادبی مانند آشنایی با بعضی عالئم سجاوندی((  )) .و (( ؟ )) و گسترش واژگان با پیشوند (( بی ))
(ساخت صفت با پیشوند ((بی)) مانند بی ادب) .

نوع روش تدریس :روش ایفای نقش و پرسش و پاسخ
متن درس :داستان خرس کوچولویی که میخواست با میکروب ها مبارزه کند ولی میکروب ها و راه های مبارزه با آن را نمی شناخت.
چون به صحبت های دیگران گوش نمی کرد ،به مشکل برخورد و بیمار شد .در نهایت با توضیحات و توصیه های مادرش به اشتباه

خود پی برد.

ادامه بررسی درس چهارم:
فعالیت های کتاب خوانداری:
نگاه کن و بگو :چهار تصویر مرتبط در مورد رعایت نکردن بهداشت و عواقب آن ( داستان پسری که با دست آلوده غذا خورده و به دل درد مبتال شده
است ،او به پزشک مراجعه کرده و بعد از مصرف داروهای تجویز شده ،بهبود می یابد و به ورزش و بازی می پردازد).
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
واژه سازی :ساخت کلمات( صفت ) با پیشوند (( بی))

بیاموز و بگو :آموزش عالئم سجاوندی( نقطه و عالمت سوال )
کتابخوانی  :نام بردن تازه ترین کتابی که دانش آموز خوانده و تعریف کردن قسمت جالب داستان توسط خود دانش آموز
حکایت(( :راه سالمتی)) بازنویسی از باب سوم گلستان سعدی

بخوان وحفظ کن :شعر ((ستاره)) از ناصر کشاورز
فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2آموزش امالی متن درس
تمرین  :3تقویت آموخته های (( واژه سازی )) و (( بیاموز و بگو))
تمرین  : 4جمله نویسی ساده و نگارش از نوع بسط و گسترش
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و اطالعات عمومی در قالب جدول که نشانه ی مشترک هم بیان دارند.

ادامه بررسی درس چهارم:
حکایت :راه سالمتی
هدف:
تقویت مهارت خواندن
آشنایی با متون ادبی و کهن(گلستان سعدی)
توانایی پاسخ گویی به سوال مطرح شده از متن حکایت( درک مطلب)
شعر  :ستاره
این شعر ضمن جلب توجه دانش آموزان به روابط صمیمانه ی اعضای خانواده نسبت به هم ،کمک شایانی به تلطیف عواطف و تقویت حافظه
ی آنان می نماید.
واژگان جدید :
خطر :موقعیت نامناسب
بارها :چندبار
بقیه :ادامه ،باقی مانده
ناراحت :غمگین
صبح زود :سپیده دم
پس :پشت ،بعد ،بنابراین
بیمار :ناخوش
دلیل :سبب
میکروب :موجودات ریز آلوده
دوباره :بار دیگر

ادامه بررسی درس چهارم:
مفاهیم و نکات دستوری:
بااضافه کردن (( بی )) به اول برخی کلمه ها می توان واژه های جدیدی ساخت که مفهوم (( نداشتن )) را می رساند و مخالف
کلمه ی قبل است.
مانند :بی  +اهمیت = بی اهمیت ( چیزی که اهمیت ندارد).
در پایان جمله های خبری ،عالمت نقطه ((  )) .و در پایان جمله های سوالی یا پرسشی عالمت (( ؟ )) را قرار می دهیم .هم
چنین در جلوی کلمه هایی که عبارت یا جمله ای را نقل یا بازگو می کنند ،عالمت ((  )) :و عبارت ،کلمه ای خاص یا جمله
ای مشخص را داخل کمانک (( )) قرار می دهیم.
مانند :کلمه ی ((میکروب)) که در درس داخل کمانک آورده شده است.

درس پنجم:چوپان درست کار
اهداف:
تقویت روحیه ی درست کاری

آشنایی با ضرب المثل های فارسی و کاربرد آن
تشویق به مشارکت در بحث گروهی
تقویت روحیه ی امر به معروف و نهی از منکر

آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند گسترش واژگان از طریق جمع بستن کلمه ها با (( ها )) و کلمات مخالف(متضاد)
متن درس :ماجرای مردی است که صاحب گوسفندان زیادی بود و چوپان درست کاری داشت که او را از کارهای نادرست نهی می کرد ولی گوشش
بدهکار نبود تا اینکه روزی سیل گوسفندانش را برد و صاحب گوسفندان به سزای عملش رسید

 جلب توجه دانش آموزان به مسائل اخالقی از قبیل راست گویی و درست کاری
 توجه نمودن به نصایح و راهنمایی های دیگران(افراد قابل اعتماد)
 جلب توجه دانش آموزان به ضرب المثل های فارسی که دارای مفهومی عمیق در قالب جمله ای کوتاه هستند.
 تشویق دانش آموزان به انجام کارهای نیک و پسندیده
 هشدار دادن به دانش آموزان در مورد عواقب کارهایی که انجام می دهند.
روش تدریس :قصه گویی

ادامه بررسی درس پنجم:
فعالیت های کتاب خوانداری:
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
گوش کن و بگو :پاسخ گویی به پرسش های درس

واژه سازی :ساخت کلمات مخالف
بیاموز و بگو :گسترش واژگان از طریق جمع بستن کلمه ها با (( ها )) و معنای هریک
پیدا کن و بگو :تقویت امال و خواندن و سخن گفتن با استخراج کلمه هایی که ص یا ط دارند و جمع کلمه ها با (( ها ))
بازی و نمایش :اجرای نمایش بخوان و بیندیش (تمیز باش و عزیز باش)
بخوان و حفظ کن :شعر (( احوال پرسی )) از محمود کیانوش
فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2آموزش امال از طریق کامل کردن و مرتب کردن جمله ها و کلمه سازی
تمرین  :3نوشتن کلمات مخالف ،جمع بستن کلمه ها با (( ها )) و معنی هریک
تمرین  :4انشا نویسی با تقویت مهارت های استدالل کردن و یادداشت نویسی و نگارش خالق
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و طرح سوال برای جدول

ادامه بررسی درس پنجم:
واژگان جدید:
روزی :یک روز
وانگهی :آن هنگام
می دوشید :می گرفت ،بیرون می کشید
نصیحت :پند
زیاد :خیلی
نجات :رهایی ،خالص شدن

روزگار :دوران
مزد :پاداش
ناچار :مجبور شدن
شروع :اول ،آغاز

ادامه بررسی درس پنجم:
مفاهیم و نکات دستوری:
در این درس با واژه های مخالف آشنا می شوند ،مانند :رفت  ---آمد

شنوا  ------ناشنوا
دیر -----زود
به واژه های مخالف (( متضاد )) هم می گویند.

برای جمع بستن برخی از واژه ها از (( ها )) استفاده می کنیم .قرار گرفتن (( ها )) در کنار واژه به معنای چندتا شدن آن ها است.
مانند :گل  +ها = گل ها = چندگل
درخت  +ها = درخت ها = چند درخت

درس ششم:کوشا و نوشا
اهداف:
آموزش پایداری و مداومت در کارها
آشنایی با اهمیت کار و کوشش
تشویق به پذیرش حس مسئولیت و داشتن پشتکار
عالقه مندی به کسب علم و دانش
آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند پیدا کردن کلمه های مشترک و تفاوت صدای (( اِ)) و (( هـِ )) در کلماتی که مختوم به نشانه ی ( ـه ه ) هستند.
متن درس :در این درس داستان دو پرنده مطرح شده که برای یادگیری و کسب علم و دانش النه ی خود را ترک کردند .یکی از آنها با تالش و کوشش به هدف خود رسید و
دیگری به دلیل عدم پشتکار و از این شاخه به آن شاخه پریدن موفق نشد.

جلب توجه دانش آموزان به اهمیت داشتن هدف ،پشتکار و دانش اندوزی در همه ی مراحل زندگی
توجه به اهمیت زمان و مدیریت آن
توجه به اهمیت تفکر پیش از انجام هر کاری و ناتمام نگذاشتن کارها

هدهد ،پرنده ای که نام دیگرش (( شانه به سر )) می باشد.
جلب توجه دانش آموزان به صفاتی مانند پاکیزگی ،راستگویی ،امانت داری و مهربانی

ادامه بررسی درس ششم:
روش تدریس :ایفای نقش

فعالیت های کتاب خوانداری:
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
گوش کن و بگو :پاسخگویی به پرسش های درس

واژه سازی :گسترش واژگان از طریق واژه ی (( خند )) (( ،کوش )) و (( پر ))
بیاموز و بگو :تشخیص تفاوت صدای اِ و هـ در کلمات مختوم به (ـه ه)
پیدا کن و بگو :تقویت امال و خواندن از طریق پیدا کردن کلمات مختوم به (ـه ه) تقویت خواندن

کتاب خوانی :پرسش در مورد کتاب های مورد عالقه ی دانش آموزان و آشنا کردن دانش آموزان با پدیدآورندگان کتاب
حکایت :خوش اخالقی
فعالیت های کتاب نوشتاری:

تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2آموزش امال از طریق وصل کردن کلمات به هم معنی آن ها ،واژه سازی با کلمه ی ( بازی ) و مرتب کردن جمالت در هم ریخته
تمرین  :3نوشتن کلماتی که ریشه ی مشترک دارند ،کامل کردن و دسته بندی کلمه ها با توجه به صدای آخرشان.
تمرین  : 4انشا نویسی و نگارش خالق
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و طبقه بندی

ادامه بررسی درس ششم:
واژگان جدید:

شبیه :مانند ،مثل
سرانجام :عاقبت
خوش حال :شاد

یاد بگیرند :بیاموزند
برنا :جوان
روزی :یک روز
النه :آشیانه
علم :دانش
آزاد :رها
مفاهیم و نکات دستوری:

دانش آموزان در این درس با واژه هایی آشنا می شوند که به آن ها (( هم خانواده )) می گویند.
مانند :گوشت خوار ،علف خوار ،گیاه خوار
این کلمه ها ،در عبارت (( خوار )) مشترک هستند.

نکته :کلمه های گذشته ،شاخه ،شکوفه ،دوباره در آخ آن ها صدای (( اِ )) می شنویم و کلمه هایی مانند ماه ،کوه ،مه در آخر آن ها صدای ( ه ) می شنویم ،بهتر است
دانش آموزان را تشویق کنیم تا به صدای پایانی این کلمه ها دقت کنند.

درس هفتم :دوستان ما
اهداف:
تقویت روحیه ی سپاس گزاری از خدمت گزاران جامعه

آشنایی با برخی از خدمت گزاران جامعه و اهمیت خدمات آنان
روشن شدن افق آینده برای انتخاب شغل
شناخت خداوند به عنوان خالق همه ی هستی و سپاس گزاری از او

آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با کلمه ی (( فروش )) م معنای آن و ضمایر اشاره ی (( این )) و (( آن)) _ همین ،همان.
متن درس :در این درس دانش آموزان با بعضی از مشاغل و نوع خدمت رسانی آنان آشنا می شوند.
این مشاغل عبارتند از :کشاورز ،نانوا ،رفتگر ،بنا ،باغبان ،مامور راهنمایی و رانندگی ،معلم و در نهایت خداوند به عنوان خالق همه ی موجودات.

جلب توجه دانش آموزان به اهمیت کلیه ی مشاغل و تاکید بر این نکته که خدمت گزاران به جامعه در هر لباسی که هستند ،باید به آنان به دیده ی
احترام نگریست.
در این درس به معرفی بعضی مشاغل پرداخته شده است که هریک به نوبه ی خود حائز اهمیت می باشد و می توان جز این شغل ها ،با در نظر گرفتن

محل تدریس ،به شغل های بومی موجود در آن منطقه هم پرداخت.
معلم نقش کلیدی در ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به مشاغل مختلف و اهمیت و ارزش کار هریک از آنان دارند.
جلب توجه دانش آموزان نسبت به خالق آفریده ها و ایجاد نگرش مثبت در خصوص حفظ و بهره برداری صحیح از این آفریده ها.

ادامه بررسی درس هفتم:
روش تدریس :مشارکتی

فعالیت های کتاب خوانداری:
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
گوش کن و بگو :پاسخگویی به پرسش های درس

واژه سازی :گسترش واژگان با بکارگیری واژه ی (( فروش )) و (( ساز )) مانند شیرینی فروش و ساعت ساز
بیاموز و بگو :آشنایی با ضمایر اشاره ی دور و نزدیک
پیدا کن و بگو :تقویت خواندن امال و سخن گفتن با بکارگیری کلمات مختوم به ((ـه ه )) و کلمه هایی که (( ط )) و (( ظ )) دارند.

بازی :ایجاد فضای شاد از طریق نشان دادن واکنش به دستور بازی
بخوان و بیندیش :مورچه اشک ریزان ،چرا اشک ریزان؟
فعالیت های کتاب نوشتاری:

تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2آموزش امال از طریق حل جدول ،دسته بندی کلمه ها و انتخاب واژه
تمرین  :3واژه سازی با بکار گیری واژه ی (( فروش)) و (( ساز )) و جدول واژه هایی که نشانه ی اولشان (( خ )) است ( .هم آغازها ))
تمرین  : 4نگارش در سطح قضاوت و ترکیب ( مقایسه و جمله نویسی )
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و حل جدول

ادامه بررسی درس هفتم:
واژگان جدید:
قشنگ :زیبا
راحت :آسان
زحمت :سختی
پرورش :تربیت
معلم :کسی که درس می دهد.
مامور :کسی که دستورات را انجام می دهد.
رفتگر :کسی که خیابان ها و کوچه ها را پاکیزه و تمیز می کند.
راهنمایی و رانندگی :اداره ی مربوط به رفت و آمد رانندگان.
مفاهیم و نکات دستوری:
دانش آموزان در این درس با شغل های مختلف آشنا می شوند که با نام دوستان ما به آن ها معرفی می شوند .مانند :کشاورز ،باغبان.

نکته :برای اشاره به چیزهایی که به ما نزدیک هستند از کلمه های (( این )) یا ((همین)) و برای اشاره به چیزهایی که دور هستند از کلمه
های (( آن )) یا (( همان )) استفاده می کنیم.

درس هشتم :از همه مهربان تر
اهداف:
تقویت روحیه ی محبت نسبت به دیگران
آشنایی با دعا کردن و اهمیت آن
مدد گرفتن از خداوند برای انجام کارها و سالمتی
تقویت روحیه ی کمک به هم نوعان مخصوصا کوچک ترها
آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با کلمه های مربوط به بستگان و آموزش الف مقصوره مانند عیسی و ...
متن درس :در این درس دانش آموزان به مفهوم دعا پی می برند و مهربانی بی کران خداوند بزرگ یادآوری می شود .همچنین بدانند خداوند انسان
های مهربان را که به دیگران کمک و محبت می کنند ،بیشتر دوست دارد و باید برای همه ی کارها از خداوند مدد گرفت.
روش تدریس :مشارکتی ،پرسش و پاسخ
فعالیت های کتاب خوانداری:
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
گوش کن و بگو :پاسخگویی به پرسش های درس
واژه سازی :گسترش واژگان با واژه های مربوط به بستگان
بیاموز و بگو :آموزش الف مقصوره
پیدا کن و بگو :تقویت خواندن امال و سخن گفتن با بکارگیری کلمه هایی که نشانه ی ( ع ) دارند و جمالتی که عالمت ! دارند.
بازی و نمایش :اجرای پانتومیم با موضوعات مشخص
بخوان و حفظ کن :شعر(( مثل یک رنگین کمان )) از جعفر ابراهیمی
حکایت :همکاری

ادامه بررسی درس هشتم:
فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس

تمرین  : 2آموزش امال با کامل کردن جمله ها ،پیدا کردن کلماتی با حروف منفصل و هم معنا
تمرین  :3طبقه بندی کلمات مربوط به (( بستگان )) و کلمات دارای (( الف مقصوره )) و انتخاب فعل مناسب
تمرین  : 4نگارش ساده ،بسط و گسترش متن داده شده و جمله سازی
واژگان جدید:

یاری :کمک
محبت :مهر
دعا :حرف زدن با خدا ،نیایش ،مناجات
موقع :وقت
حتی :تا آن جا که ،آن قدر که
تصمیم :قصد انجام دادن کاری را کردن.

مفاهیم و نکات دستوری:
در کلمات زیر ( ی ) صدای ( آ ) می دهد.
مانند :کبری ،ضغری ،عیسی ،موسی ،یحیی ،مجتبی ،مرتضی ،مصطفی

درس نهم:زیارت
اهداف:
تقویت مبانی دینی و مذهبی
آشنا شدن با زیارت به عنوان یکی از مفاهیم و اعمال دینی
آشنایی با آداب زیارت
آشنایی با حرم امام رضا(ع) و تقویت حس احترام به ائمه اطهار
آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با واژه ی ((خانه)) (کلمات مرکب) و آموزش افعال گذشته ساده و استمراری
متن درس :در این درس دانش آموزان با مفهوم زیارت و آداب آن آشنا می شوند .داستان درس درباره ی دختری به نام زینب و مادرش می باشد که به
شهر مشهد و زیارت حرم امام رضا(ع) رفته اند.

در این درس مکان های مختلف حرم مطهر معرفی می شود (مانند :وضوخانه)
روش تدریس :قضاوت عملکرد(مشارکتی)
واژگان جدید:
حرم :گرداگرد جای زیارتی
آرام :آهسته
گالب :آب گل
هرگز :هیچ وقت

ادامه بررسی درس نهم:
فعالیت های کتاب خوانداری:

درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
گوش کن و بگو :پاسخگویی به پرسش های درس
واژه سازی :گسترش واژگان با استفاده از کلمه (خانه) و ساخت کلمات مرکب

بیاموز و بگو :آموزش فعل گذشته ی استمراری
پیدا کن و بگو :تقویت مهارت خواندن ،امال و سخن گفتن با پیدا کردن کلماتی که (( می )) (( ،غ )) و (( ذ )) دارند.
کتاب خوانی :پرسش در مورد بهترین کتابی که تا به حال خوانده اید و چیزهایی که از آن یاد گرفته اید.
بخوان و بیندیش (( :کی بود؟ کی بود؟)) افسانه شعبان نژاد

فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2آموزش امال با مرتب کردن جمله های بهم ریخته و طبقه بندی کلمه ها
تمرین  :3نوشتن معنی کلمه ها و کامل کردن جمالت
تمرین  : 4نگارش (تصویرخوانی و تصویرنویسی) ،نوشتن متن کوتاه و انشا نویسی با کلمات مشخص

تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و بسط و گسترش داستان

درس دهم :هنرمند
اهداف:
•آشنایی با هنرهای مختلف
•معرفی هنر و هنرمند

•تقویت حس عالقمندی به هنر
•آشنایی با هنرهای مختلف و ابزار مرتبط با آن ها
• آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی یا گسترش واژگان با کلمه ی هنرمند
متن درس :آشنایی با هنرهای مختلف مانند عکاسی ،سفالگری ،قالی بافی و  ...ویژگی های هنر

روش تدریس :پرسش و پاسخ
فعالیت های کتاب خوانداری:
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
گوش کن و بگو :پاسخگویی به پرسش های درس
واژه سازی :گسترش واژگان با استفاده واژه های هنرمند و ابزار مرتیط با هر هنر
بیاموز و بگو :تبدیل افعال به آینده
پیدا کن و بگو :تقویت مهارت خواندن ،امال و سخن گفتن با کلماتی که پسوند (( گر )) و نشانه ی (( ه )) دارند.
بازی و نمایش :ایفای نقش هنرمندانی که در متن درس معرفی شده اند.
بخوان و حفظ کن :شعر(( من هنرمندم)) از افشین اعال

ادامه بررسی درس دهم:
فعالیت های کتاب نوشتاری:

تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2آموزش امال با مرتب کردن جمله های بهم ریخته ،طبقه بندی کلمه و بررسی کلمه های جدید از کتاب هدیه های آسمان.
تمرین  :3گسترش واژگان با واژه های نوازنده و نقاش و ساخت کلمات غیر ساده با پیشوند و پسوندهای مناسب و معنی هریک
تمرین  : 4نگارش توصیفی و خالق
تمرین :5تقویت خوشنویسی و بسط و گسترش داستان و توالی تصاویر
واژگان جدید:
دیشب :شب گذشته
سرگرم :مشغول
سعی :تالش

قالی :فرش
موفق :پیروز
هنرمند :کسی که چیزی را خلق می کند.
سفالگر :کسی که با گل چیزهای گلی می سازد.
قالی باف :کسی که قالی می بافد.
عکاس :کسی که عکس می گیرد.
صبر و حوصله :تحمل کردن
مفاهیم و نکات دستوری:
یک هنرمند برای خلق یک اثر نیاز به وسایلی دارد ،مثال یک نقاش نیاز به رنگ ،قلم مو ،بوم و  ...دارد؛ عکاس ،سفالگر ،قالی باف و  ..هریک نیاز به وسیله دارند.

نکته :به جدول زیر نگاه کنند و با کلماتی می شوند که در سه زمان گذشته ،اکنون و آینده قرار دارند.

درس یازدهم :درس آزاد
با توجه به فصلی که درس آزاد در آن فصل می باشد از دانش آموزان تکلیف می خواهیم ،این درس در فصل هنرمند هست

پس باید تکالیف براساس هنر و هنرمند باشد.

درس دوازدهم:فردوسی
اهداف:
آشنایی با فردوسی و آثار آن
آشنایی با فرهنگ و ادب فارسی
ایجاد و تقویت حس احترام و عالقه به مشاهیر ایران

آشنایی با بعضی از قهرمانان شاهنامه
آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند ساخت صفت های تفصیلی و عالی
متن درس :آشنایی با فردوسی ،اثر او ( شاهنامه )  ،آرامگاه و نمونه هایی از اشعار شاهنامه با تاکید بر نقش فردوسی در حفظ زبان فارسی
روش تدریس :نمایشی یا نقالی و پرده خوانی یکی از اشعار شاهنامه

ادامه بررسی درس دوازدهم:
فعالیت های کتاب خوانداری:
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
گوش کن و بگو :پاسخ گویی به پرسش های درس
واژه سازی :گسترش واژگاناز طریق معرفی صفت تفصیلی و عالی ( دور ،دورتر ،دورترین)
بیاموز و بگو :آموزش قید زمان ( دانش آموزان با کاربرد قید زمان با توجه به فعل جمله آشنا می شوند مانند من پارسال در مسابقه ی
علمی مدرسه نفر اول شدم ( .گذشته)
پیدا کن و بگو :تقویت مهارت خواندن ،امال و سخن گفتن با پیدا کردن اسامی موجود در متن و کلمه هایی که نشانه ی (( ش )) دارند.
فکر کن و بگو :تقویت مهارت درک مطلب و ارتقاء سطح اطالعات عمومی دانش آموزان و تشویق به فکر کردن قبل از بیان هر مطلبی
کتاب خوانی :پرسش از کتابی که هفته ی پیش خوانده اند و بسط داستان با دیدگاه شخصی
بخوان و بیندیش :یک کالغ ،چهل کالغ (.هدف از این فعالیت تقویت مهارت درست خواندن ،خواندن باسرعت و بادقت و درک مطلب
خوانده شده و لذت بردن از خواندن است).

فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2آموزش امال با خواندن درس و انتخاب اسامی موجود در آن ،تداعی واژه های داده شده و مرتب کردن جمالت درهم دریخته
تمرین  :3ساختن جمله از طریق صفت تفصیلی و عالی ،کامل کردن جمالت ناقص و جمله سازی با کلمات داده شده
تمرین  : 4نگارش توصیفی درباره ی آرامگاه هایی که تا به حال دیده اند و نگارش تخیلی
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و کامل کردن جدول با نشانه ی مشخص.

ادامه بررسی درس دوازدهم:
واژگان جدید:
آرامگاه :محل دفن
سال سی :سی سال
عجم :فارسی ،غیرعرب
اثر :نشان ،عالمت
زحمت :رنج

پدید آورد :به وجود آورد
شاعر :کسی که شعر می گوید.
قول :گفتن ،سخن گفتن
تعریف :معرفی کردن ،فهماندن ،شناساندن
گزند :آسیب
مفاهیم و نکات دستوری:
در این درس فردوسی ،شاعر بزرگ ایران معرفی شده است مرقد او در شهر توس قرار دارد .شهر توس در نزدیکی مشهد است .کتاب (( شاهنامه ))
سروده ی فردوسی است .فردوسی با صبر و حوصله و پشتکار سی سال زحمت کشید و شعرهای این کتاب را زیبا سرود.

این درس درباره ی بیان زمان است :حال یا اکنون ،گذشته که از آن رد شده ایم و آینده که هنوز نرسیده است.
مانند :من دیروز به کتاب خانه رفتم.
سال گذشته به مشهد رفته بودیم.
هفته ی آینده به مشهد خواهیم رفت.
با اضافه کردن (( تر )) به بعضی از کلمه ها واژه ی جدیدی به وجود می آید مانند :بلند  +تر = بلندتر ،در ساختن این طور کلمه ها دو چیز باهم
مقایسه می شود مانند :قد من بلندتر قد حسن است .ولی در برخی کلمات دیگر با اضافه کردن(( ترین)) می خواهیم کسی یا چیزی را بین یک
جمع مورد مقایسه قرار دهیم و این گونه می توانیم واژه های جدید دیگری بسازیم .مانند :بلندترین ،شادترین با این کلمه ها نیز می توانیم
جمالت زیبایی بسازیم .مانند :برج میالد بلندترین برج ایران است.

درس سیزدهم :ایران زیبا
اهداف:
آشنایی با آثار تاریخی و فرهنگی ایران
آشنایی با طبیعت زیبای ایران
ایجاد عالقه و تقویت آن به سرزمین آبا و اجدادی
ترویج حس حراست از کشور عزیزمان ایران
آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با پسوند (( گاه ))
متن درس :در این درس دانش آموزان با کشور عزیزمان ایران و نقاط دیدنی و آثار باستانی آن آشنا می شوند .مانند :بیستون کرمانشاه ،ارگ بم و ...
روش تدریس :نمایشی و پرسش و پاسخ ( از طریق ارائه ی تصاویر مختلف ایران )

ادامه بررسی درس سیزدهم:
فعالیت های کتاب خوانداری:
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس

گوش کن و بگو :پاسخ گویی به پرسش های درس
واژه سازی :گسترش واژگان با معرفی پسوند (( گاه ))
بیاموز و بگو :آموزشجمع کلمات با ( ان ) و ( ها )
پیدا کن و بگو :تقویت مهارت خواندن ،امال و سخن گفتن با پیدا کردن کلمه هایی که ( ها ) و ( ان ) دارند.
فکر کن و بگو :تقویت تفکر و تقویت مهارت سخن گفتن از طریق پاسخ به پرسش ها
بازی ،بازی :ایفای نقش ( پانتومیم ) با موضوعات پیشنهادی مانند خندیدن ،گریه کردن و . ..
بخوان و حفظ کن :شعر (( ای خانه ی ما )) از مصطفی رحماندوست

فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2مرتب کردن کلمه ها با حروف درهم ریخته ،کامل کردن جدول ،چینش واژگان
تمرین  :3گسترش واژگان با کلماتی که پسوند (( گاه )) دارند.
تمرین  : 4تقویت نگارش با دادن موضوعات نگارشی و وصفی
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و پیدا کردن اختالف تصاویر مشابه جهت تقویت مشاهده ی دقیق

ادامه بررسی درس سیزدهم:
واژگان جدید:
زیارتگاه :محل زیارت
حضرت :آقا
قله :نوک کوه
حمله :هجوم
فراوان :زیاد
زیبا :قشنگ
کشور :سرزمین پهناور
شیرازی :کسی که اهل شیراز است.
دیدنی :چیزی که ارزش دیدن دارد.
آنان :آن ها

مفاهیم و نکات دستوری:
با اضافه کردن (( گاه )) به آخر برخی کلمه ها ،واژه های جدیدی به وجود می آید .مانند :آرام  +گاه = آرامگاه ( محل دفن )
زیارت  +گاه = زیارتگاه ( محل زیارت )
با افزودن (( ان )) به آخر برخی کلمات  ،واژه های جمع ساخته می شود .مانند :مرد  +ان = مردان ( چند مرد)

درس چهاردهم :پرچم
اهداف:
آشنایی با پرچم ایران و مفهوم هر یک از رنگ های آن
شناخت عالمت وسط پرچم و مفهوم آن
ایجاد حس احترام و عالقه به پرچم ایران به عنوان نماد استقالل کشور

تقویت حس میهن دوستی
آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با واژه های هم نویسه
متن درس :در این درس دانش آموزان با پرچم ایران و معانی رنگ های آن و فلسفه ی گل الله ی وسط آن آشنا می شوند.
روش تدریس :مشارکتی

ادامه بررسی درس چهاردهم:
فعالیت های کتاب خوانداری:
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
گوش کن و بگو :پاسخ گویی به پرسش های درس
واژه سازی :گسترش واژگان با معرفی کلمات هم نویسه مانند :شیر،شیر – سیر،سیر – مهر،مهر.
بیاموز و بگو :معرفی ( ی ) نسبت مانند :ایرانی ،آهنی و ...

پیدا کن و بگو :حل جدول و کشف کلمات مستتر در آن
فکر کن و بگو :تقویت تفکر و مهارت سخن گفتن از طریق پاسخ به پرسش ها
بازی و نمایش :ایفای نقش با موضوع گفتگوی کودکان با موجود فضایی
بخوان و حفظ کن :شعر (( با پرستوهای شاد )) از محمود پوروهاب

فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2تقویت مهارت خواندن و امال با انتخاب کلمات بی نقطه ،مرتب کردن جمالت به هم ریخته و کامل کردن جدول با نشانه های داده شده.
تمرین  :3کامل کردن جمله ها با کلمات داده شده ،کامل کردن ،تمورین هم نویسه ها
تمرین  : 4تقویت نگارش با نوشتن آگهی ،بسط موضوع و توصیف پرچم بعد از نقاشی آن
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و کامل کردن جدول با توجه به محتوای درس

ادامه بررسی درس چهاردهم:
واژگان جدید:
صبحگاه :هنگام صبح

صلح :دوستی
وسط :میان
نسیم :باد مالیم
مثل :مانند

موقع :وقت ،زمان
فرق :تفاوت
سرخ :قرمز
دفاع :از کسی حمایت کردن

مفاهیم و نکات دستوری:
در این درس دانش آموان با کلمه هایی آشنا می شوند که امالی مشابه دارند ولی معنای آن ها متفاوت است.
مانند :شیر ( حیوان وحشی ) شیر ( خوردنی ) شیر ( شیر آب )

نکته :وقتی می گوییم آهنی یعنی (( ی )) به آخر اسم (( آهن )) اضافه شده و به آن نسبت داده می شود و این معنی را می دهد که آن چیز از آهن
درست شده است یا وقتی ( ی ) به آخر اصفهان اضافه می شود (( اصفهانی )) به این معنی است که آن شخص در اصفهان متولد شده است یا
اهل اصفهان است.

درس پانزدهم:نوروز
اهداف:
آشنایی با آداب و رسوم ملی ایران
آشنایی با سفره هفت سین و اجزای آن به عنوان سمبل های مورد احترام
آشنایی با آداب قبل و بعد از تحویل سال نو
آشنایی با ارتباط بعضی از آداب و سنن ایران ( نوروز ) و آیین مذهبی
آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با پسوند ( کار) و جمع کلماتی که به ( ه ) غیرملفوظ ختم می شوند با ( ان )

متن درس :در این درس دانش آموزان با آداب و سنن ایرانی و اهمیت جشن های باستانی مانند نوروز ،چهارشنبه سوری و سیزده بدر و مراسم مربوط
به آنها آشنا می شوند.
روش تدریس :پرسش و پاسخ

ادامه بررسی درس پانزدهم:
فعالیت های کتاب خوانداری:

درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
گوش کن و بگو :پاسخ گویی به پرسش های درس
واژه سازی :گسترش واژگان با معرفی پسوند ( کار)
بیاموز و بگو:جمع بستن کلمات مختوم به (ه) غیرملفوظ با ( ان )
پیدا کن و بگو :تقویت مهارت خواندن وامالنویسی با پیدا کردن کلماتی که (( س )) و (( ع )) دارند.
فکر کن و بگو :تقویت تفکر و مهارت سخن گفتن از طریق پاسخ دهی به پرسش ها
کتاب خوانی :تعریف قسمت های مختلف داستان توسط دانش آموزان و ساختن داستانی توسط گروه ها

بخوان و بیندیش :عمو نوروز
فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2آموزش امال از طریق پیدا کردن ترکیب های موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه درس و انتخاب کلماتی که حرف (( ل
)) دارند.
تمرین  :3گسترش واژگان با پسوند (کار) و جمع بستن کلمات مختوم به (ه) با (ان) و انتخاب واژگان مترادف
تمرین  : 4نگارش خالق – نگارش ساده در قالب برنامه ریزی برای سفر -نگارش توصیفی
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و نگارش خالق از طریق بیان خاطرات یک مداد

ادامه بررسی درس پانزدهم:
واژگان جدید:
باعث:سبب
شروع:اول
نوروز :روزنو
نیکوکاری :کارهای نیک
فصل :دوره ،بخش
جدید :نو ،تازه

جهان :دنیا

مفاهیم و نکات دستوری:
گاهی در انتهای برخی کلمه ها (( کار )) دیده می شود.
مانند :نیکو  +کار = نیکوکار :یعنی کسی که کار نیک انجام می دهد.
درست  +کار = درست کار  :یعنی کسی که کار درست انجام می دهد.

وقتی کلمه ای مانند تشنه را می خواهیم با (( ان )) جمع ببندیم (( ـه ه )) تبدیل به (( گ )) می شود و به این شکل نوشته
می شود یعنی :تشنه  +ان = تشنگان

درس شانزدهم:پرواز قطره
اهداف:
آشنایی با مسائل علمی ( چرخه ی آب )
تقویت حس کمک به دیگران
تقویت حس خشنودی حاصل از کمک به دیگران

متن درس :دانش آموزان با چرخه ی آب آشنا می شوند .داستان درس درباره ی آرزوی مفید بودن یک قطره ی آب می باشد.
روش تدریس :مشارکتی

ادامه بررسی درس شانزدهم:
فعالیت های کتاب خوانداری:
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس
گوش کن و بگو :پاسخ گویی به پرسش های درس
واژه سازی :گسترش واژگان با معرفی پیشوند (( نا ))
بیاموز و بگو :معرفی و آشنایی با قید حالت نظیر آرام ،آرام
پیدا کن و بگو :تقویت مهارت خواندن ،امال و سخن گفتن با پیدا کردن کلماتی که (( ح )) و (( اُ )) استثناء دارند.
فکر کن و بگو :تقویت مهارت درک مطلب و به کارگیری اطالعات عمومی دانش آموزان
بازی بازی :ساخت جمله از طریق افزودن پلکانی کلمه ها
حکایت :شیر و موش

فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2آموزش امال از طریق تکمیل جمالت ناتمام ،دسته بندی :مخالف ها
تمرین  :3دسته بندی کلمه ها – کامل کردن جمله ها با (( نا ))
تمرین  : 4نگارش خالق -جمله نویسی -تغییر افعال جمله متناسب با ضمایر
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی وتقویت تفکر و تخیل با نگارش خالق.

ادامه بررسی درس شانزدهم:
واژگان جدید:
ناراحت :غمگین
خورشید :مهر
عزیز :گرامی
تند :سریع
صورت :چهره ،رخ ،رو
فریاد :آواز بلند

مفاهیم و نکات دستوری:
با اضافه کردن ((نا)) به برخی کلمه ها ترکیب جدیدی از کلمه ها به وجود می آید که دارای معنای خاص می باشند.
مانند :نا  +دان = نادان  :کسی که دانایی ندارد.
نا  +توان = ناتوان  :کسی که توانایی ندارد.
درحقیقت با این ترکیب یک کلمه ی متضاد یا مخالف ساختیم.
به کلمات زیر دقت کنیم:
کم کم  ،قطره قطره ،آرام آرام.
این عبارت ها از ترکیب دو کلمه ی یکسان ساخته شده اند.

درس هفدهم :مثل دانشمندان
اهداف:
آشنایی با زیبایی های طبیعت
آشنایی با برخی از آفریده های خدا
تقویت حس کنجکاوی

متن درس :در این درس دانش آموزان به مشاهده ی دقیق محیط پیرامون خود ترغیب می شوند .داستان درس درباره ی گفت و گوی کودک باهوش
با مادرش در ارتباط با طبیعت است.

روش تدریس :گردش علمی

ادامه بررسی درس هفدهم:
فعالیت های کتاب خوانداری:
درست ،نادرست  :ارزیابی درک مطلب متن درس

گوش کن و بگو :پاسخ گویی به پرسش های درس
واژه سازی :گسترش واژگان در قالب معرفی فصل ها
بیاموز و بگو :معرفی نام آواها
پیدا کن و بگو :تقویت مهارت خواندن ،امال نویسی با پیدا کردن کلماتی که نشانه ی (( ط )) و (( ق )) دارند.

فکر کن و بگو :تقویت تفکر و مهارت سخن گفتن از طریق پاسخ دهی به پرسش ها
نمایش :بابل و مورچه
بخوان و حفظ کن :شعر (( درخت کاری )) از عباس یمینی شریف
بخوان و بیندیش :روباه و خروس

فعالیت های کتاب نوشتاری:
تمرین  :1رونویسی از متن درس
تمرین  : 2تقویت مهارت خواندن و امال از طریق انتخاب کلماتی که ( ط ) و ( ق ) دارند و انتخاب کلمه های تازه درس های ریاضی

تمرین  :3تمرین نام آوا ،گسترش واژگان از طریق تداعی واژه ها ،ساخت کلمه ها و معنی هر یک و کاربرد عالئم سجاوندی در متن داده شده
تمرین  : 4تقویت نگارش از طریق بسط و گسترش متن داده شده ،نگارش تخیلی و خالق
تمرین  : 5تقویت خوش نویسی و نگارش نامه ای به معلم جهت سپاس گزاری

ادامه بررسی درس هفدهم:
واژگان جدید:
صبر :درنگ ،شکیبایی
فصل :جدا کردن
کشورت :کشور تو
مدت :وقت و زمان معین
شاخک :شاخ کوچک
قدم :گام
دانشمند :دانا

مفاهیم و نکات دستوری:
دانش آموزان در این درس با واژه هایی آشنا می شوند که مربوط به فصل ها و ماه هاست.

مثال :فصل پاییز :مهر ،آبان ،آذر و به یاد آوردن واژه های دیگری که با دیدن این کلمات به یادشان می آیند.
نکته :در این درس نام صداهایی مانند چهچهه ،جیک جیک ،پچ پچ و  ...آموزش داده می شود که هر صدا مربوط به چیست .صداهایی که در
پیرامون یا اطراف ما شنیده می شوند.

