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 طرح درس درس دهم پایه اول ابتدایی

 مشخصات کلی 

 

 پایه ی تحصیلی : اول ابتدایی

 خوانداری نوشتارینام کتاب: فارسی 

 ) نشانه ی پ( درس دهم نام درس :

  آن نوشتن و ( پ) شکلی دو ی نشانه با آموزان دانش آشنایی هدف کلی 

 اهداف جزیی

 آشنایی دانش آموز با :

 .آن ونوشتن(پ) ی نشانه با آشنایی.1

 .دارند( پ) ی نشانه که هایی واژه تشخیص توانایی.2

 . ها پرنده و کردن پرواز آموز دانش آشنایی.3

 .دارند( پ)صدای که هایی واژه بردن نام توانایی.4

 .دهند انجام را 11 درس به مربوط های سرمشق.5

 . نوشتن و دادن ،گوش خواندن مهارت افزایش.6

 اهداف رفتاری 

  

 حیطه شناختی

 .ببرند نام را دارند(  پ) صدای که هایی کلمه آموز بتواند دانش.1

 هب کلمه کجای در(  پ) صدای که دهد تشخیص بتواند آموز دانش.2

 .است رفته کار

 .بخواند را درس در موجود های کلمات بتواند آموز دانش.3

 دهد تشخیص کلمات در را آخر پ و آخر غیر پ بتواند آموز دانش. 4

.

 . بخواند در روی از بتواند آموز دانش. 5

 

 

 حیطه مهارتی 

 

 .بنویسد را دارند(  پ) صدای که هایی کلمه بتواند آموز دانش.1

 .بسازد را دارند( پ)صدای که هایی کلمه پازل بتواند آموز دانش.2

 .دهد انجام را درس این به مربوط های سرمشق بتواند آموز دانش. 3
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 حیطه عاطفی

 

 .دهد گوش درس به عالقه با آموز دانش.1

 .کنند همکاری خود های گروهی هم با آموزان دانش.2

 .دهد پاسخ معلم سواالت به داوطلبانه و اشتیاق با آموز دانش.3

 تصویری، پاورپوینت، تخته،  های ،کارت ماژیک وسایل مورد نیاز

 وپاسخ ،پرسش گروهی ، ،همیاری فعال مشارکتی روش تدریس 

فعالیت 

آغازین/پیش 

 سازمان دهنده  

 از بعد.دخواندن بلند صدای با را هفتگی پیام آموزان دانش.شد کالس وارد لبخند با معلم

 یایجو و کرد سالم آموزان دانش به.کرد آغاز خدا یاد و نام با را خود آنها،کالس نشستن

 غیبت علت.کرد غیاب و حضور معلم.دادند را معلم پاسخ آموزان دانش.شد ها آن احوال

 .شد جویا گذشته جلسه در را آموزان دانش

 رفتار ورودی 

 هید وامیتاز اموزان دانش از معلم سوال معلم تدریس شروع نقطه جهت سوال چند پرسش

 دارند ،مثال : جدید درس یادگیری برای کافی آمادگی اموزان دانش به

 نام چند بازی با توپ را نام ببرید؟

 درباره پرندگان و نحوه پرواز آنها توضیح دهید؟

 آیا تا کنون با هواپیما به مسافرت رفته اید؟

 

ارزشیابی 

 تشخیصی 

 مطالب و یممفاه فراگیران کنیم پیدا اطمینان اینکه تا قبل درس از فراگیران از  پرسش

 دارند دیدج درس یادگیری برای کافی آمادگی و اند گرفته یاد خوبی به را قبلی درس

 : مثال بطور

 را نشان داده و دانش آموز نشانه را تشخیص دهد . "و"تصاویر کارتهای نشانه 

 با کلمات گفته شده جمله بسازد .



3 
 

ایجاد انگیزه 

 /آماده سازی 

 می .مبچسبانی تابلو وپای آورده در مقوا با را(  پ) صدای توانیم می انگیزه ایجاد برای

 تابلو پای را وآنها کنیم استفاده درس با مرتبط تصویری های کارت از توانیم

 .کنیم استفاده نیز پاورپوینت از قبلی موارد بر عالوه میتوانیم.بچسبانیم

 روس مطالب 

 )کلیدواژه ها(

 پرواز -1

 بگو و کن گوش -2

 کن پیدا و بگرد -3

 بگو دوستانت به -4

 بازی -5

 خوانی کتاب -6

 انفعالیت های دانش آموز فعالیت های  معلم

  گروهی صورت به آموزان دانش بندی تقسیم

 اینکه پرواز پرندگان چگونه است . ی درباره صحبت

 صحبت کردن در باره بازی های که با توپ است.

 توضیح درباره هواپیما و نحوه مسافرت رفتن با آن .

 کتاب تصویر درباره صحبت

 گوو وگفت تدریس تکمیل برای پوینت پاور ارایه

  ان درباره

  کتاب فعالیت انجام

و خواندن  "پ"نشان دادن کارت های تصویری 

 کلمات

 خواندن از روی درس

 بنویسیم فعالیت نوشتن نحوه درباره توضیح

  ها گروه در گرفتن قرار

 پرندگان و پرواز کردن درباره کردن صحبت

  متفاوت های وایده نظرات بیان

  تصاویر تصاویر و تحلیل به کردن نگاه

 کارت های تصویری درباره صحبت

 گروهی و مشارکت در گروه فعالیت انجام

 جمله سازی با کلمات گفته شده 

  معلم با خوانی هم

 یمبنویس کتاب فعالیت کردن وکامل نوشتن
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 فعالیت تکوینی:

 نیاتصویرخو و شفاهی نبیا زی،سا جمله ،تمرکز ،توجه تقویت ،فعالیت ینا از فهدکه کتاب فعالیت انجام 

 ستا

 بیشتر وتمرین یادگیری برای وتصاویر  پاورپوینت ارائه

 نشان دادن کارت تصویری

 ارزشیابی پایانی

 :میگیرد نظر در امتیاز انها وابرای اورد عمل به ارزشیابی اموزان دانش از معلم

 .دارند اشکال گفتن جمله در که آموزانی دانش اشکال رفع. 1

 جمله سازی با کلمات گفته شده ..2

 فعالیت تکمیلی

 کنند. کامل گرفته قرار اختیارشان در که را تمرین های برگه.1

 "پ". نقاشی کشیدن با نشانه 2 
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 مشخصات کلی

 فاطمه غیاث آبادی فراهانی : درس طرح نویسنده

 پایه ی تحصیلی : اول ابتدایی

 خوانداری نوشتارینام کتاب: فارسی 

 درس دهم ) نشانه ی گ( نام درس :

 هدف کلی

 آشنایی با نشانه گـ گ -1

 گـ گ  توانایی خواندن کلمات ومتن با نشانه های -2

 تقویت عالقه به کتاب و کتابخوانی -3

 اهداف رفتاری

 .تصویر عنوانی را تعریف می کند. 1

 .نام درس را با توجه به تصویر بیان می کند. 2

 .دسته بندی کلمات با توجه به شکل نشانه 3

 .روان خوانی از درس4

 .یافتن جای نشانه در کلمه5

 .توجه به شکل نشانه6

 .بیان نام برای نشانه جدید7

 .ساختن کلمه با نشانه جدید8

 .نشان دادن عالقه به درس9

 اظهار عالقه به فعالیت در کالس  11

 باال –کنار  –گوزن  –زندگی  –سرسبز  –جنگل  مفاهیم
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وسایل کمک 

 آموزشی

 –فبا جدول ال –کتاب بخوانیم  –کارت تصویری  –ماسک حیوانات  -برچسب حیوانات

 گچ و ... –تابلو  –جدول صامت و مصوت 

 توضیحی –پرسش و پاسخ   روش

 دریافت مفهوم الگو

 بارش مغزی تکنیک

آزمون رفتار 

 ورودی

 کلمه بگو که صدای پ در اول آنها باشد.  3

 کلمه بگو که صدای پ در آخر آنها باشد. 2

 رواز(پ –در  –آسمان  –پرستو  –با این کلمات به هم ریخته یک جمله بساز ) می کند 

 این جمله را کامل کن ) من با پا ..... را می زنَم.(

 ما یک جمله بساز.با کلمه ی هواپی

ایجاد انگیزه به 

 همراه

 گروه بندی 

گرگ ...  –ر بب –خرگوش  –پلنگ  –گربه  –با توجه به بر چسب حیواناتی از قبیل سگ 

. از طریق ارتباط کالمی افراد گروه شناسایی می شوند و در جایی که بر چسب حیوانات 

مورد نظر قرار دارد جای می گیرند. بعد به هر گروه یک پاکت که حاوی یک ماسک 

پوشش و غذا و ... با هم در گروه صحبت کنند  –است می دهیم تا در مورد نوع حرکت 

 ه کار گروه را به کالس ارائه می دهد.و سپس نماینده ی هر گرو

در اینجا گروه ها سه نفر هستند وچیدمان کالس با توجه به روش تدریس الگوی دریافت 

 مفهوم به صورت نیم دایره می باشد تا فراگیران بر تخته تسلط کافی داشته باشند.
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 مراحل تدریس:

خوب بچه ها با توجه به پازل ها و گروه بندی امروز می خواهیم با همدیگر یک بازی کنیم. این بازی معلم: 

نه( می باشد با تعدادی تصویر. تصاویری که من در جدول آره می زنم مربوط به  –شامل یک جدول ) آره 

 ی باشد.) نه( می زنم مربوط به درس ما نم        درس امروز ماست و آنهایی که در جدول

ردازند. نه( به مقایسه و تفکر بپ –معلم با نشان دادن یک جفت کلمه به همراه تصویر و زدن آنها در قسمت ) آره 

پس از تفکر بچه ها از آنها می پرسم آیا می توانید بگوئید که چه چیزی در قسمت آره بود که در قسمت نه 

 فراگیران با دقت گوش می دهند. نبود.

 نه آره

 موش گرگ

 ببر گربه

 ماهی سگ

معلم: خوب ، تا حاال چه کسانی متوجه شدند که درس امروز مربوط به چه نشانه ای است؟ )اگر تعداد کمی 

 بچه ها مشاهده و تفکر می کنند.  دست گرفته بودند( تعداد دیگر کارت به تابلو می زنم.

روی میز می باشد در اختیار یکی دو متن از  ه از قبل آماده کرده وکمعلم: تعدادی از کارت های تصویری را 

داوطلبان قرار می دهد تا آنان خوب نگاه کرده. حاال معلم از یکی می خواهد یک تصویر برای من پیدا کن و 

حاال معلم معصومه را صدا می زند که از ابتدای نصب کارتها . زهرا انجام می دهد در قسمت آری قرار بده.

ه ی معصومه کلم خواهد که یک کلید واژه انتخاب کند و در قسمت آره بگذارد. دست گرفته بود از او می

 گوزن را نصب می کند.

حاال معلم از فراگیران می پرسد کدام یک از شما می توانید یک کلمه مثال بزنید که در قسمت آره جا داشته 

از  حاال کدام یک خرگوش باشد. فراگیران دست می گیرند و به انتخاب معلم یک نفر جواب می دهد مثالً

 فراگیران دست می گیرند و به انتخاب معلم شما می توانید کلمه ای را حدس بزنید که در قسمت خیر باشد.

حاال چه کسی می تواند به من بگوید که نشانه ای که امروز در نظر داریم . یک نفر جواب می دهد مثالً پارك

این  معلم : آفرین بر شما .  رده اند می گویند گ ) بانوبت گرفتن(دست بلند ک %91تقریباً  یاد بگیریم چیست؟
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همان نشانه ای است که امروز می خواهیم یاد بگیریم و با تأکید بر نشانه گ کار را ادامه داده. معلم از فراگیران 

یل المی خواهد که به شرح تفکران خود و دالیل کشف نشانه ی جدید بپردازند.فراگیران با گرفتن نوبت د

معلم حاال لطفاً کتابهای خود را باز کنید و به تصویر درس جنگل به  کشف نشانه ی جدید را بیان می کنند.

خوبی نگاه کنید . معلم در گروه کاری خود داستان مربوط به شکل را برای من بیان کنید. بچه ها کتابها را باز 

 .د.درس جنگل را آورده و شروع به مشاهده می کنن 9کرده درس 

 فراگیران مشورت کرده و پس از مدت تعیین شده نماینده به نظر شما جنگل به کجا می گویند. می گویدمعلم 

 .گروه به ارائه داستان می پردازد.

 الزم به ذکر است که اگر کسی نتوانست می خواهدکه درس را بصورت انفرادی بخوانید.دانش آموزان از  معلم

تواند از گروه خود یا به آرامی و با اجازه وارد گروه های دیگر شود و از آنها و به مشکلی برخورد که می 

علم : کدام م فراگیران مشغول خواندن بصورت صامت می شوند. مشورت می کنند و پاسخ می گویند.  بپرسد.

ر کدام که هگروه می توانند از روی درس به راحتی بخوانند. معلم از هر گروه به ترتیب ) سه نفره( می خواهد 

ه نام چ. دو شکل .چند شکل دارد . فراگیران گ گ ؟معلم : نشانه ی جدید چه نام داشت یک بند را بخوانند.

 جنگل –کلمه غیر از کلمات کتاب بگویند که گ در اول آن باشد. گوسفند  2. گ آخر –گ غیر آخر  ؟دارد

ره من با شما  حاال همگی با هم .دیگ –سگ  .دو کلمه برای من بگویید که گ در آخر آن قرار داشته باشد .

بچه . گ غیر از آخر گ آخر -می خوانند ف غیر از آخر ف آخر 3-2-1از روی طرح مدادی می خوانیم . 

ها پس حاال باید به یک نشانه جدیدی در جدول خوش آمد بگویم بعد کارت سفید را از روی نشانه گـ گ 

 ی زنند.برداشته. بچه ها هورا می کشند و دست م

 

 جمع بندي : 

 بچه ها کتاب های خود تان را ببندید. حاال کی می تواند بگوید نام چند حیوان را در این درس یاد گرفتیم؟ 

 این درس چند جمله داشت؟ 

 کی می تواند جمله اول را از حفظ بگوید؟ 
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 جنگل به چه جور جایی می گویند؟

 چه حیواناتی در جنگل زندگی می کنند؟

 عیین تکلیف: ت

 سه نوع تکلیف طراحی شده است.   زرد –آبی  -با توجه به سه پاکت رنگی در کالس سبز

مله سازی ج –گوزن  –گاری  -گاو –گوسفند  –گرگ  –پاکت سبز حاوی این تکلیف است که با کلمات 

 کنند.

حاوی دو کلمه می باشد بدین صورت ) داستان سگ و گرگ ( که فراگیران باید با استفاده از  –پاکت آبی 

 خطی بنویسند.  4الی  3تخیل و نشانه های خوانده شده یک داستان 

کلمه از این متن جا افتاده فراگیران متن را خوانده و کلمات مربوطه  5خطه که  5حاوی متنی است  -پاکت زرد

 جایگزین می کنند. را در جای خود 

که با تشخیص معلم و وجود تفاوت های فردی در کالس معلم به هر یک از فراگیران پاکتی را داده تا تکالیف 

 آنرا انجام دهند.

 پایان درس:

 در پایان کالس با یک سرود به همراه نرمش به کار خود پایان می دهد. 

از فراگیران زیر نظر گرفته شده و چک لیست مهارتی نفره  3گروه  3الزم به ذکر است که از ابتدای امر 

 نفر پر گردید. 9دانستنی در مورد هر  -نگرشی

 

 

 


