طرح درس درس ششم پایه اول ابتدایی

مشخصات کلی

پایه ی تحصیلی  :اول ابتدایی
نام کتاب :فارسی خوانداری نوشتاری
نام درس  :درس ششم( ای ی  .ز)

هدف کلی

زبان آموزی
 -1معرفی صدا و نشانه (ایـ یـ ی) و (ز)
٢ــ تشخیﺺ صدای (ایـ یـ ی ای) و (ز) در اول ،وسط ،آخر کلمات
٣ــ توانایی خواندن و نوشتﻦ کلمات با ﺣروف خوانده شده
٤ــ آشنایی با کشور ایران و ﻋﻼﻗه مندی بهآن

اهداف ﺟزئی

٥ــ آشنایی با اﻗوام ایرانی (لر – ترک –کرد – ﻋرب )000
٦ــ آشنایی با نﻘشه ایران
٧ــ آشنایی با رنﮓ های مختلﻒ( سﻔید ،آبی ،سرمه ای و) ...
٨ــ آشنایی با رنﮓ های پرﭼم ایران
9ــ تﻘویﺖ روﺣیه دفاع از میهﻦ اسﻼمی
10ــ آشنایی با نام دریاهای شمال و ﺟنوب کشور
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 برای هر یک از ترکیب های نشانه ( ز – ای ) دو کلمه با امﻼی صحیحبنویسد(.شناختی – دانش)
 -٢برای هر یک از ترکیب های نشانه ( ز – ای ) دو کلمه با رسم الخط صحیح و
بدون برداشتﻦ دسﺖ بنویسد(.روانی ﺣرکتی – دﻗﺖ)
 -٣از روی متﻦ درس صحیح و روان بخواند (.شناختی – دانش)
 -٤پس از مطالعه متنی که در اختیار دارد از آن دو سوال صحیح طرح کند(.درک و
فهم)
 -٥پس از مطالعه متنی که در اختیار دارد به سواالت مطرح شده پاسخ صحیح
بدهد(.شناختی – درک و فهم)
 -٦افراد گروه با دو کلمه مربوط به هم  ،یک ﺟمله بنویسند(.شناختی – ترکیب)
هدف های رفتاری

 -٧با در اختیار داشتﻦ پنج کلمه ی مربوط به هم  ،متﻦ کوتاهی بنویسد(.شناختی –
ترکیب)
 -٨پس از خواندن متﻦ نوشته شده توسط هم گروهی خود  ،نکات ﺟالب و مثبﺖ آن
را برای کﻼس بیان کند(.شناختی – ارزشیابی)
 -9امﻼی صحیح کلمات ﺟدید را بنویسد.
 -10کلمات ﺟدید را با رسم الخط صحیح بنویسد.
 -11از روی درس صحیح و روان بخواند.
 -1٢مﻔاهیم درس را به خوبی درک کند.
 -1٣با ترکیب های نشانه ( ز – ای ) کلمه بسازد.
 -1٤با کلمات ﺟدید ﺟمله بسازد.
 -1٥با کلمات ﺟدید متﻦ کوتاهی بنویسد.
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تعییﻦ رفتار ورودی
ارزشیابی تشخیصی

دانش آموز خواندن و نوشتﻦ صحیح کلمات و ﺟمﻼت مربوط به نشانه های ﻗبل را به
خوبی فرا گرفته باشد
دانش آموزان با ماژیک روی تلق  ،امﻼی درس ﻗبل را بنویسند .هر یک از دانش
آموزان ﺟمله ای از کتاب روان خوانی را که در اختیار دارد بخواند 10(.دﻗیﻘه)
 گروه بندی کﻼس با اسامی گل ها -٢آمادگی (کارهای مﻘدماتی ﻗبل از شروع تدریس) ذکر نام خدا،سﻼم و اﺣوالپرسی،
ﺣضور و غیاب و بررسی ﻋلل غیبﺖ روز ﻗبل ،بررسی وضعیﺖ کﻼس از نظر فیزیکی
و شاد کردن بچه ها از طریق خواندن شعر و دسﺖ زدن بچه ها ،بررسی تکالیﻒ دانش
آموزان ،از درس ﻗبل سوال می کنیم :
صدای ن ﭼند شکل دارد؟
ﭼند کلمه که صدای ن آخر دارند را نام ببرید؟
از روی درس بخوانید.

ایجاد انگیزه و
آمادگی برای شروع
کﻼس

 -٣از ﻗبل وسایل ساخﺖ پرﭼم مثل نوارهای کاغذی سبز و ﻗرمز و کاغذ آﭼار و نی به
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
ﭼه ﭼیزهایی می اندازد ( .تلﻔیق با درس هنر )
یا اینکه نوار شعر ایران را گذاشته ﺟهﺖ ایجاد انگیزه و مطالبی در مورد کشور ایران
بیان می کنیم  ،مرتب کردن پازل نﻘشه ایران به صورت گروهی و پخش کارت واژه،
سواالتی نیز در ایﻦ مرﺣله مطرح می شود.
برای نشانه «ز» می توانیم تصویر زنبور را کپی گرفته و برای رنﮓ آمیزی به بچه ها
بدهیم .یا اینکه یک ﭼیستان مطرح کنیم.
معلم از دانش آموزان می پرسد ﭼه ﭼیزی در تصویر می بینید و دانش آموزان درباره
مﻔاهیم موﺟود در تصویر اصلی بحث می کنند و با راهنمایی معلم به نﻘشه ایران ،اﻗوام
گوناگون ،رنﮓ های پرﭼم ایران ،اهمیﺖ دفاع از میهﻦ،رنﮓ های موﺟود در تصویر،
نام دریای خزر و خلیج فارس اشاره می کنند و از خاطراتشان در مسافرت به مکان های
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مختلﻒ ایران صحبﺖ می کنند.در نشانه (ز) همیﻦ موارد با توﺟه به تصویر اصلی درس
انجام می شود .در نشانه «ز» هم ارتباط نﻘشه ایران با تصویر سربازان بیان شود.
 -٤به ﺟای تصویر اصلی درس می توان از تصاویر مرتبط هم استﻔاده کرد .معلم با ﻗدم
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.
 -٥ﺟلب توﺟه دانش آموزان به تصاویر زیرنگاره ها و ﺣدس زدن کلمه کلید.
 -٦پس از بحث و گﻔﺖ وگو در کﻼس ،دانش آموزان را راهنمایی می کند که تصویر
را با شکل کلمه مطابﻘﺖ دهند و سپس آن را تلﻔظ کنند.
 -٧معلم بچه ها را به رنﮓ ﺣروف توﺟه می دهد (.ﺣروف ﺟدید با رنﮓ ﻗرمز)بچه
ها باید آن را در گروه پیدا کنند و صدای آن را ادا کنند .معلم اشاره می کند که ( ای
)  ٤شکل دارد .شکلهای آن را روی تخته می نویسد و بچه هارا تشویق می کند که
کلمات زیر هر تصویر را بخوانند ( .از طریق فلش کارت و نوار ابزار کتاب – بخش
کردن و صدا کشی)

روش ها مناسب

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

تدریس
رسانه های آموزشی

تخته –گچ-کتاب-کارت واژه-نوار شعر و ضبط-کره ﺟغرافیایی نﻘشه ایران -پازل
نﻘشه ایران – ترکیب صامﺖ و مصوت (به شکل گل یا ﺟدول)
1ــ گوش کﻦ و بگو :تشخیﺺ صدای (ایـ )و( ز) در کلمات مختلﻒ ٢ــ ببیﻦ و بگو :

فعالیﺖ های کتاب
فارسی

ارتباط دادن تصاویر ایران ،پرﭼم و سرباز ٣ــ بگرد و پیدا کﻦ :پیدا کردن کلماتی که
دارای صداهای (ایـ )و( ز) باشند٤ .ــ به دوستانﺖ بگو  :بیان ﭼند شهر ایران ــ شهرهای
مورد ﻋﻼﻗه برای سﻔر ــ ﭼگونگی همکاری با خانه ٥ــ کتاب خوانی  :تعریﻒ کردن
داستان ایﻦ هﻔته برای کﻼس
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1ــ بنویس :نوشتﻦ کلمه ها و ﺟمله هایی که در آنها ( ایـ یـ ی ای ) و(ز ) به کار رفته
اسﺖ٢ .ــ کامل کﻦ  :اسم هر تصویر را بنویس ،کامل کردن ﺟمله های ناﻗﺺ و کامل
فعالیﺖ های کتاب

کردن ﺟدول های بخش و صدا (آبی ،بیداری ) وکامل کردن ﺟمﻼت با کمک تصاویر

کار

٣ــ نوشتﻦ شکل های مختلﻒ نشانه ها ٤ــ ترکیب صامﺖ و مصوت در ﺟدول ٥ــ
ﺟمله سازی با کمک تصویر ﺟمله سازی با کلمات مختلﻒ ٦ــ تشخیﺺ و نوشتﻦ
تعداد بخش های کلمات مختلﻒ

فعالیﺖ های کتاب

ببیﻦ و بگو  :ــ تصویر نﻘشه میهﻦ ﻋزیزمان ایران را نشان می دهد ــ پرﭼم کشورمان در

فارسی

سه رنﮓ زیبا دیده می شود .ــ ﭼند سرباز که با هم در ﺣال گﻔﺖ وگو هستند.

کلمات ﺟدید ایﻦ
درس

ایران ــ ایرانی ــ سﻔید ــ سرمه ای ــ امیﻦ ــ آبی ــ پیدا -سبز -زرد -تیرانداز -سرباز
با کمک دانش آموزان کلمات دیگری را که صدای "ای" دارند را بیان کرده ﺟمله
بسازند.

ﺟمع بندی و نتیجه
گیری

ﭼهار شکل صدای "ای" را با ذکر مثال از دانش آموزان بخواهیم (با توﺟه به کارت
واژه)
تاکید روی صامﺖ و مصوت و خواندن از روی درس توسط یکی از گروه ها
معلم:ﭼهار شکل صدای "ای" را نام ببرید؟
معلم:ﭼه موﻗع از صدای "ای"آخر تنها استﻔاده می کنیم؟

ارزشیابی پس از
تدریس

معلم:کلمه هایی که صدای "ای" دارند را نام ببرید؟
معلم:نام کشور خود را بگویید؟(اشاره به نﻘشه)
معلم:کدامیک نﻘشه ایران اسﺖ؟
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