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 پایه اول ابتدایی ششمطرح درس درس 

 

 تحصیلی : اول ابتدایی پایه ی

 خوانداری نوشتارینام کتاب: فارسی 

(ز.  ای ی) ششمدرس  نام درس :

مشخصات کلی

 هدف کلی زبان آموزی

ـ ی( و )ز(یـ یمعرفی صدا و نشانه )ا -1

ـ ی ای( و )ز( در اول، وسط، آخر کلمات یـ یای )اتشخیص صدــ ٢

ه شده نداخووف با حرت نوشتن کلمان و ندانایی خواتوــ ٣

آنبهی عالقه مندان و یرر اشنایی با کشوــ آ٤

(000 عرب – کرد– ترک –)لر نی ایرام اقواشنایی با ــ آ٥ 

ایرانشنایی با نقشه ــ آ٦

ای و... (سرمه ، بی، آمختلف) سفیدی نگ هارشنایی با ــ آ٧

انیراپرچم ی نگ هارشنایی با ــ آ٨

دفاع از میهن اسالمیحیه روتقویت ــ 9

رکشوب جنول و شمای یاهام درشنایی با ناــ آ10

 اهداف جزئی
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ای ( دو کلمه با امالی صحیح  –برای هر یک از ترکیب های نشانه ) ز  -

 دانش( –بنویسد.)شناختی 

 و  ای ( دو کلمه با رسم الخط صحیح –برای هر یک از ترکیب های نشانه ) ز  -٢

 دقت( –بدون برداشتن دست بنویسد.)روانی حرکتی 

 دانش( –از روی متن درس صحیح و روان بخواند.) شناختی  -٣

پس از مطالعه متنی که در اختیار دارد از آن دو سوال صحیح طرح کند.)درک و  -٤

 فهم(

پس از مطالعه متنی که در اختیار دارد به سواالت مطرح شده پاسخ صحیح  -٥

 درک و فهم( –ختی بدهد.)شنا

 یب(ترک –افراد گروه با دو کلمه مربوط به هم ، یک جمله بنویسند.)شناختی  -٦

 –با در اختیار داشتن پنج کلمه ی مربوط به هم ، متن کوتاهی بنویسد.)شناختی  -٧

 ترکیب(

پس از خواندن متن نوشته شده توسط هم گروهی خود ، نکات جالب و مثبت آن  -٨

 ارزشیابی( –ان کند.)شناختی را برای کالس بی

 امالی صحیح کلمات جدید را بنویسد. -9

 کلمات جدید را با رسم الخط صحیح بنویسد. -10

 از روی درس صحیح و روان بخواند. -11

 مفاهیم درس را به خوبی درک کند. -1٢

 ای ( کلمه بسازد. –با ترکیب های نشانه ) ز  -1٣

 با کلمات جدید جمله بسازد. -1٤

  با کلمات جدید متن کوتاهی بنویسد. -1٥

هدف های رفتاری
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دانش آموز خواندن و نوشتن صحیح کلمات و جمالت مربوط به نشانه های قبل را به 

 خوبی فرا گرفته باشد
 تعیین رفتار ورودی

دانش آموزان با ماژیک روی تلق ، امالی درس قبل را بنویسند. هر یک از دانش 

 دقیقه( 10آموزان جمله ای از کتاب روان خوانی را که در اختیار دارد بخواند.)
 تشخیصیارزشیابی 

 ها گل اسامی با کالس بندی گروه -

 ی،احوالپرس و خدا،سالم نام ذکر( تدریس شروع از قبل مقدماتی کارهای) آمادگی -٢

 یزیکیف نظر از کالس وضعیت ،بررسی قبل روز غیبت علل بررسی و غیاب و حضور

 انشد تکالیف ،بررسی ها بچه زدن دست و شعر خواندن طریق از ها بچه کردن شاد و

 کنیم :  می سوال قبل درس از آموزان،

 دارد؟ شکل چند ن صدای

 ببرید؟ نام را دارند آخر ن صدای که کلمه چند

           .بخوانید درس روی از

از قبل وسایل ساخت پرچم مثل نوارهای کاغذی سبز و قرمز و کاغذ آچار و نی به  -٣

عداد دانش آموزان در اختیارشان قرار می دهیم. بعد از آن نوارها را بین دانش آموزان 

توزیع می کنیم و درباره این نوارها و و رنگ هایشان سوال می پرسیم که آنها را به یاد 

 . ) تلفیق با درس هنر ( چه چیزهایی می اندازد

 ایران کشور مورد در مطالبی و انگیزه ایجاد جهت گذاشته را ایران شعر یا اینکه نوار

 واژه، کارت پخش و گروهی صورت به ایران نقشه پازل کردن مرتب ، کنیم می بیان

 .شود می مطرح مرحله این در نیز سواالتی

ه ها گرفته و برای رنگ آمیزی به بچ می توانیم تصویر زنبور را کپی« ز»برای نشانه 

 بدهیم. یا اینکه یک چیستان مطرح کنیم.

 ارهدرب آموزان دانش و بینید می تصویر در چیزی چه پرسد می آموزان دانش از معلم

 اقوام ران،ای نقشه به معلم راهنمایی با و کنند می بحث اصلی تصویر در موجود مفاهیم

 تصویر، در موجود های میهن،رنگ از دفاع اهمیت ایران، پرچم های رنگ گوناگون،

 های نمکا به مسافرت در خاطراتشان از و کنند می اشاره فارس خلیج و خزر دریای نام

انگیزه و ایجاد 

آمادگی برای شروع 

  کالس
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 درس لیاص تصویر به توجه با موارد همین( ز) نشانه در.کنند می صحبت ایران مختلف

 هم ارتباط نقشه ایران با تصویر سربازان بیان شود.« ز»در نشانه   .شود می انجام

به جای تصویر اصلی درس می توان از تصاویر مرتبط هم استفاده کرد. معلم با قدم  -٤

زدن در بین گروه ها اشکاالت تلفظی و گفتاری دانش آموزان را رفع می کند و نماینده 

 .هر گروه مطالب مورد بحث را بیان می کنند

 جلب توجه دانش آموزان به تصاویر زیرنگاره ها و حدس زدن کلمه کلید. -٥

هنمایی می  کند که تصویر زان را راموآنش س، داکالدر گو وگفت و بحث از پس  -٦

 دهند و سپس آن را تلفظ کنند.با شکل کلمه مطابقت را 

 بچه(قرمز رنگ با جدید حروف.) دهد می توجه حروف رنگ به را ها بچه معلم -٧

 ای ) که کند می اشاره معلم. کنند ادا را آن صدای و کنند پیدا گروه در را آن باید ها

 هک کند می تشویق هارا بچه و نویسد می تخته روی را آن شکلهای. دارد شکل ٤( 

 بخش – کتاب ابزار نوار و کارت فلش طریق از. ) بخوانند را تصویر هر زیر کلمات

 (کشی صدا و کردن

 

 نمایشی-گویی داستان -پاسخ و پرسش-توضیحی-گروهی

 

روش ها مناسب 

تدریس

 پازل -انایر نقشه جغرافیایی کره-ضبط و شعر نوار-واژه کارت-کتاب-گچ– تخته

 (  جدول یا گل شکل به) مصوت و صامت ترکیب – ایران نقشه
 رسانه های آموزشی

 : بگو و ببین ــ٢ مختلف تکلما در ( ز) و( ـیا)ای صد تشخیص: بگو و کن شگو ــ1

 که کلماتی دنکر اپید: کن اپید و دبگر ــ٣ زسربا و پرچم ان،یرا یروتصا دادن طتباار

 یشهرها ــ انیرا شهر چند نبیا : بگو ستانتدو به ــ٤. باشند(و) ز(  ـیی )اهااصد دارای

 دنکر تعریف : نیاخو بکتا ــ٥ خانه با ریهمکا چگونگی ــ سفر ایبر عالقه ردمو

 سکال ایبر هفته ینا نستادا

فعالیت های کتاب 

فارسی
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 فتهر رکا ( به ( و)ز ای ی ـی ـیا نها )آ در که هایی جمله و ها کلمه نوشتن: بنویس ــ1

 کامل و ناقص یها جمله دنکر کامل ،بنویس را تصویر هر سما : کن کامل ــ٢. ستا

 یروتصا کمک با تجمال دنکر کامل( و اریبید ،بیا )آصد و بخش یها ولجد دنکر

 ــ٥  ولجد در تمصو و صامت ترکیب ــ٤ ها نشانه مختلف یها شکل نوشتن ــ٣

 نوشتن و تشخیص ــ٦ مختلف تکلما با زیسا جمله تصویر کمک با زیسا جمله

 مختلف تکلما یها بخش ادتعد

فعالیت های کتاب 

کار

 در نمارکشو پرچم ــ  هدد می ننشا را انیرا نعزیزما میهن نقشه تصویر : ــ بگو و ببین

 .هستند گوو گفت لحا در هم با که زسربا چند ــ. دشو می هیدد یباز نگر سه

فعالیت های کتاب 

فارسی

 سرباز -تیرانداز -زرد -سبز- اپید ــ بیآ ــ مینا ــ ای سرمه ــ سفید ــ نیایرا ــ انیرا
کلمات جدید این 

درس

 جمله کرده بیان را دارند "ای" صدای که را دیگری کلمات آموزان دانش کمک با

 .بسازند

 کارت به توجه با)بخواهیم  آموزان دانش از مثال ذکر با را "ای" صدای شکل چهار

 (واژه

 ها گروه از یکی توسط درس روی از خواندن و مصوت و صامت روی تاکید

جمع بندی و نتیجه 

گیری

 ببرید؟ نام را "ای" صدای   شکل چهار:معلم

 کنیم؟ می استفاده تنها آخر"ای" صدای از موقع چه:معلم

 ببرید؟ نام را دارند "ای" صدای که هایی کلمه:معلم

 (نقشه به اشاره)بگویید؟ را خود کشور نام:معلم

 است؟ ایران نقشه کدامیک:معلم

ارزشیابی پس از 

تدریس

 

 

 


