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 پایه اول ابتدایی سومطرح درس درس 

 مشخصات کلی :

 

 پایه ی تحصیلی : اول ابتدایی 

 خوانداری نوشتارینام کتاب: فارسی 

 (م"نشانه ی " ) سوم درسنام درس : 

 اهداف کلی 
 آشنایی با صدا و نشانه ی) مـ م (

تقویت مهارت های زبانی و نوشتاری

 

 اهداف جزئی

 

 

مـ م( (نشانه ی وصدا. معرفی1

کلماتآخر ووسطاوّل،درم()مـصدایتشخیص .٢

شدهخواندهحروفباکلماتنوشتن وخواندنتوانایی .٣

آنمقررات ومدرسهنهادبابیشترآشنایی .٤

مدرسهمحیطدراجتماعی وفردیبهداشت. رعایت ٥

آناولیای ومدرسهبهاحترام .٦

 هاکالسیهمحقوقبهاحترام .٧

 

 اهداف رفتاری

 م( را تشخیص دهند. .صدا و نشانه ی )مـ1

 .کلماتی که حروف آن ها تدریس شده است را بدرستی بخوانند.٢

 . مقررات مدرسه را رعایت کنند و به آن پایبندی داشته باشند.٣

 . بهداشت فردی و اجتماعی را در محیط مدرسه رعایت کنند.٤

 . به مدرسه و اولیای آن احترام بگذارند.٥

 م بگذارند.. به حقوق هم کالسی ها احترا٦

 . برای نشانه ی جدید ،کلمات مناسب دیگری مثال بزنند .٧



2 
 

 ، پرچم ، مدیر  ، مدرسه  ، میز ، نیمکت مداد واژه های جدید

 فعایت های قبل از تدریس

 حضور و غیاب ؛ -

                                         ؛ سالم و احوالپرسی-

 یادآوری تاریخ و روز ؛-

 با نام خدا .شروع کار -

 :  ارزشیابی تشخیصی

کلماتی مانند اَبر ، باد  ، دریا ، بادبادَک ، اَمین و ... را روی تخته می نویسیم و به طور تصادفی از چند نفر از 

 خط بکشند.  "د  "و نشانه ی   "اَ  ـَـ   "دانش آموزان میخواهیم تا پای تخته بیایند و دور نشانه ی

 گیزه :آماده سازی و ایجاد ان

 شروع تدریس نشانه ی ) مـ م ( با بازی عمو زنجیرباف :

به طوری که معلم کالهی را که از قبل آماده کرده و نشانه ی مورد نظر را روی آن نوشته  بر سر یکی از دانش 

 آموزان می گذارد و او را به بیرون از کالس هدایت می کند...

 سپس شعر عمو زنجیر باف را به این صورت می خواند : 

 عموزنجیرباف...بله    زنجیر منو بافتی....بله   پشت کوه انداختی...بله    نشانه اومده.....  با صدای چی ؟

 سپس معلم در را باز می کند و دانش آموز وارد کالس می شود؛

 : خوش اومده  خوش اومده اومده         دانش آموزان "م  "معلم : بچه ها جون 

 غیر آخر اومده....خوش اومده  خوش اومده "مـ  "

 آخر اومده .... خوش اومده  خوش اومده "م  "
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 فعالیت های ضمن تدریس

 ارائه درس :

 جلب توجه دانش آموزان به تصویر بزرگ ابتدای درس.-

نشان دادن تصاویری از کلمات کلیدی درس به دانش آموزان و هدایت کردن آن ها برای گفتن نام تصاویر -

 و تأکید بر نشانه ی مورد نظر )مـ م ( 

 نوشتن کلمات کلید روی تخته توسط معلم)نشانه جدید به رنگ قرمز نوشته می شود.(-

 خواندن از روی درس توسط معلم -

: بچه ها در اطرافتون چه چیزایی وجود داره که اولش صدای )مـ ( داشته باشه ؟ )میز، سوال از دانش آموزان -

 مداد، مانتو و ...(

 در اطرافتون چه چیزایی هست که آخرش صدای ) م ( داشته باشه ؟ )مریم، پرچم و ...( -

 خواندن شعر زیر برای دانش آموزان :-

 صدای مهربونی ها /که حرف اون دو شکل داره                    صدایی خوب و آشنا/ صدا صدای پا میاد

 آخر پرچم سه رنگ/اول ماشین قشنگ           زود باش بگو صدای چیست /ی بچه ی خوب و زرنگآ

 ...آخر باشه وسط باشه ... ...که این صدا اول باشه/  برای م مثال بزن

 خوشحال بشهتا این صدا        /      حاال بیا و دست بزن

 دست زدن و شادی و شور دانش آموزان -

گروه بندی تصادفی :  به این صورت که معلم به تعداد دانش آموزان کارت هایی تهیه می کند که روی آن -

گرداند و از دانش آموزان  ها کلمات کلید درس جدید و درس های قبل نوشته شده ؛ آن ها را به پشت بر می

ت بردارد.... در نهایت افرادی که در کارت هایشان ) از بین نشانه هایی که می خواهد هر کس یک کار

 خوانده اند( نشانه های مشترک دارند در یک گروه قرار می گیرند.
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 فعالیت های بعد از تدریس

را به دانش آموزان می دهد و از آن ها می خواهد نشانه ی ) مـ  م ( را در آن پیدا کنند و دور آن  *معلم متنی-

 خط بکشند.

کوچولو  مریَمیک روز سَرد و پاییزی بود.  س نَبود. غروبِیکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کَ* متن : ) 

نقاشی  برو یک ملقند عسَ دختر گُلم ،:  فتحوصله اش سَر رفت. دیگر نمی دانست چه بازی کند. مادَرش گ

 زیبا بکش.

خوشحال شد، دفتر نقاشی، مِداد سیاه و مِدادهای رنگی خود را در سَبَد کوچکش گذاشت، پشت پنجره  مریَم

 و تصویر زیبایی از یک اَسب کشید.( فت و همان جا نشسترَ

 توسط دانش آموزان در کالس.توضیح در مورد تمرین های کتاب بنویسیم و پاسخ دهی به آن ها -

 ارائه تکلیف خانه به دانش آموزان در صورت نیاز-
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 مشخصات کلی :

 سمیه رشیدیان : درس طرح نویسنده

 پایه ی تحصیلی : اول ابتدایی 

 خوانداری نوشتارینام کتاب: فارسی 

 ("س"نشانه ی  ) سوم درسنام درس : 

 اهداف کلی 
س(آشنایی با صدا و نشانه ی) سـ   

 تقویت مهارت های زبانی و نوشتاری

 

 اهداف جزئی

 

 

 سـ س( (نشانه ی و صدا . معرفی1

 کلمات آخر و وسط اوّل، در )سـ س( صدای تشخیص .٢

 شده خوانده حروف با کلمات نوشتن و خواندن توانایی .٣

 آن مقررات و مدرسه نهاد با بیشتر آشنایی .٤

 مدرسه محیط در اجتماعی و فردی بهداشت . رعایت ٥

 آن اولیای و مدرسه به احترام .٦

 ها کالسی هم حقوق به احترام .٧

 

 اهداف رفتاری

 را تشخیص دهند.(سـ س .صدا و نشانه ی )1

 .کلماتی که حروف آن ها تدریس شده است را بدرستی بخوانند.٢

 . مقررات مدرسه را رعایت کنند و به آن پایبندی داشته باشند.٣

 اجتماعی را در محیط مدرسه رعایت کنند. . بهداشت فردی و٤

 . به مدرسه و اولیای آن احترام بگذارند.٥

 . به حقوق هم کالسی ها احترام بگذارند.٦

 . برای نشانه ی جدید ،کلمات مناسب دیگری مثال بزنند .٧

 آزاده  ، کالس ،  یاس  ، سبد ، دست واژه های جدید



6 
 

 فعایت های قبل از تدریس

 ؛ با خواندن شعر زیر: احوالپرسیسالم و -

میون سبزه زاره/ سالم به شاخه گلا                     سالم غنچه ه سالم / سالم سالم بچه ها  

قشنگ ایرونی تون/ سالم به اون صورت                           با یک سبد ستاره/  سالم به آسمونه  

سالمتی میاره سالم /سالم کنید که                       پر از مهربونی تون/  سالم به اون دلهای  

حضور و غیاب ؛-  

یادآوری تاریخ و روز ؛-  

 شروع کار با نام خدا .-

 

 :  ارزشیابی تشخیصی

کلماتی مانند اَبر ، مدیر ، باد  ، دریا ، پرچم ، مَدرسه ، اَمین و ... را روی تخته می نویسیم و به طور تصادفی از 

 شند.خط بک  "مـ م  "و نشانه ی   "د   "دانش آموزان میخواهیم تا پای تخته بیایند و دور نشانه ی چند نفر از

 

 آماده سازی و ایجاد انگیزه :

 معلم با سبدی پر از گل های سفید ، وارد کالس می شود . و...
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 فعالیت های ضمن تدریس

 ارائه درس :

 درس.جلب توجه دانش آموزان به تصویر بزرگ ابتدای -

نشان دادن تصاویری از کلمات کلیدی درس به دانش آموزان و هدایت کردن آن ها برای گفتن نام تصاویر -

 و تأکید بر نشانه ی مورد نظر )سـ س ( 

 نوشتن کلمات کلید روی تخته توسط معلم )نشانه جدید به رنگ قرمز نوشته می شود.(-

 خواندن از روی درس توسط معلم -

 برای دانش آموزان : خواندن شعر زیر-

      ، س هستمس نگاه کنید             بچه های زرنگ کالس              سبد سبد گل یاس

 همیشه آخر هستم                             س آخر هستم من

 هیچ وقت نمیاد آخر                        غیر آخر  س  دوستم

 دست زدن و شادی و شور دانش آموزان -

 تصویری از سیب به دانش آموزان می دهیم و از آن ها می خواهیم به سلیقه ی خود آن را رنگ کنند.-

گروه بندی تصادفی :  به این صورت که معلم به تعداد دانش آموزان کارت هایی تهیه می کند که روی آن -

اند و از دانش آموزان ها کلمات کلید درس جدید و درس های قبل نوشته شده ؛ آن ها را به پشت بر میگرد

می خواهد هر کس یک کارت بردارد.... در نهایت افرادی که در کارت هایشان ) از بین نشانه هایی که 

 خوانده اند( نشانه های مشترک دارند در یک گروه قرار می گیرند.

 حل تمرین های : ببین و بگو ، گوش کن و بگو و ... به صورت گروهی در کالس.-
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 بعد از تدریسفعالیت های 

را به دانش آموزان می دهد و از آن ها می خواهد نشانه ی ) سـ س ( را در آن پیدا کنند و دور  *معلم متنی-

 آن خط بکشند.

کوچولو  مریَمیک روز سَرد و پاییزی بود.  س نَبود. غروبِیکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کَ* متن : ) 

نقاشی  برو یک ملقند عسَ  دختر گُلم ،:  حوصله اش سَر رفت. دیگر نمی دانست چه بازی کند. مادَرش گفت

 زیبا بکش.

خوشحال شد، دفتر نقاشی، مِداد سیاه و مِدادهای رنگی خود را در سَبَد کوچکش گذاشت، پشت  مریَم

 و تصویر زیبایی از یک اَسب کشید.( فت و همان جا نشستپنجره رَ

 توضیح در مورد تمرین های کتاب بنویسیم و پاسخ دهی به آن ها توسط دانش آموزان در کالس.-

 ارائه تکلیف خانه به دانش آموزان در صورت نیاز.-

 و در انتها به مناسبت یاد گرفتن نشانه ی جدید )سـ س ( به همه ی دانش آموزان یک گل از گل های سبز-

 سفید سبدمان هدیه می دهیم تا روی مقنعه شان نصب کنند.

 

 


