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 پایه اول ابتدایی نهمطرح درس درس 

 مشخصات کلی: 

 

 پایه ی تحصیلی : اول ابتدایی

 خوانداری نوشتارینام کتاب: فارسی  

 درس نهم ) نشانه ی ک( نام درس :

اهداف درس:

 

(آموزش صدا ونشانه ی )کـ ک( 1

 دراول ،وسط و آخر کلمه ها(تشخیص صدا ونشانه ی )کـ ک( 2

 (توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده3

 (شناخت جانوران مختلف وزندگی آنها4

 کنار-می کند-لک لک-کندو-گنجشک-اردک-کبوتر کلمات جدید:

اهداف رفتاری:

 

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموز: 

 دانش(-را نام ببرید. )حیطه شناختی دارند « کـ ک»چند کلمه که نشانه ی     -1

سه کلمه که صدای کـ غیر آخر و سه کلمه که صدای ک آخر داشته باشند بگوید     -2

 درک و فهم(.-)حیطه شناختی

، دارند پیدا کرده و دور آنها را خط «کـ ک»از روی روزنامه کلماتی که صدای     -3

 ارزشیابی(.-بکشد. )حیطه شناختی 

-را وصل کند و آنها را بخواند )حیطه شناختی  ی )کـ( غیر آخر صامتها به نشانه    -4

 ترکیب(

نسبت به یادیگری درس فارسی و نشانه ی جدید از خود عالقه مندی نشان می     -5

 دهد. )حیطه عاطفی(

 حرکتی( -با گروه در فعالیت های گروهی مشارکت می کند. )حیطه روانی    -6

 حرکتی( -را می نویسد )حیطه روانی« ـ کک»در هوا شکل صدای     -7
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 شروع درس وایجاد انگیزه:

را  برای ایجاد انگیزه نگاره و ابتدا کالس را با نام خدا وسالم واحوالپرسی از دانش آموزان شروع می کنیم

 روی تابلو چسبانده ودرباره آن داستانی می گوییم.

ومهربان زندگی می کردند واز دانش اموزان می خواهیم شرح داستان :روزی در برکه ای زیبا حیواناتی زیبا 

به تصویر نگاه کرده ونام حیواناتی را که در برکه می بینند را بگویند.وبعد راجع به محل زندگی آنها از انها می 

پرسیم. روزی از  روزها حیوانات مشغول بازی در برکه بودند وناگهان زنبور، کبکی را درپشت سنگ ها دید 

 او شد وگفت کبک زیبا تو از کجا امدی وچرا تنهایی؟ونزدیک 

کبک گفت من  از جای دوری می آیم ولی خسته شده ام وتوانی برای ادامه راه ندارم ،من از حیوانات 

دیگر می ترسم  وپشت سنگ پنهان شده ام .زنبور گفت حیوانات این برکه مهربان هستند و حتما کمک تو می 

 ت زندگی می کنم بیا تا تو را به دو ستانم معرفی کنم .کنند ومن در کندو روی درخ

کبک نزدیک برکه شد ولک لک را در کنار آب  واردک ها را داخل آب دید وکبوترانی را دید که روی 

 درخت هستند .همه حیوانات به سمت مهمان جدیدشان رفتند وبه او کمک کردند.

لید واژه ها را به گروهها می دهیم وابتدا از نماینده سپس دانش آموزان را درچند گروه تقسیم می کنیم و ک

می  3جمله ای برای آن  بسازد واز گروه  2میخواهیم کارت ها را باال گرفته ونام آن را بگوید وگروه  1گروه 

 کارت وتصویر را روی تابلو می چسباند. 4خواهیم راجع به تصویر با ما صحبت می کندوگروه 

 باال می گیرد وباصدای بلند می خواند.مثال)کبوتر(دانش آموز: کلیدواژه را 

 ،با کبوتر جمله بساز .2معلم:نماینده ی 

 دانش آموز : با کبوتر جمله می سازد .مثال:)کبوتر زیباست.(

می پرسد؟: تا حاال به کبوتری آب ونون دادین؟ راجع به محل زندگی انها ونوع غذای آنها   3معلم از گروه 

 سوال می کنیم.

 اینده گروه چهارم کارت را روی تابلو می چسباند؟ونم 

 درتمام گروه ها به همین منوال کار خود را انجام می دهند.

 ؟ آمده ها کلمه ی درهمه صدا هاکدام بچه: معلم 

 وبا شعرصدای )ک( را به بچه ها معرفی می کنیم؟
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بخوانند وکلمه هایی را که از  وصداها را با مصوت ها ترکیب کرده و از دانش آموزان می خواهیم آنها را

 ترکیب انها ساخته شده نام ببرند.

وتصاویر مختلف را که صدای ک دارند را به دانش آموزان نشان می دهیم واز انها می خواهیم ان را بخوانند 

 وبگویند صدای )ک(غیر آخر است یا آخر ودر کجای  کلمه آمده است.

این صورت که چندجمله ی باجای خالی راروی تابلومی نویسیم ودر پایان مسابفه ای ترتیب می دهیم به 

 واز چند تا ازدانش اموزان  می خواهیم کلیدواژه را به جمله ی مناسب بچسباند.

 دانش آموزان : کلیدواژه هارا درجای مناسب می چسبانند. 

 ودر آخر فعالیت های بیبن وبگو و...را انجام می دهیم. 

 :ارزشیابی پایانی 

یان از دانش اموزان می خواهیم لغات جدیدی را که یاد گرفته اند در دفترچه گنجینه لغاتشان در قسمت در پا

 صدای )ک( بنویسند.
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 مشخصات کلی: 

 

 فاطمه غالمی : درس طرح نویسنده

 پایه ی تحصیلی : اول ابتدایی 

 خوانداری نوشتارینام کتاب: فارسی 

 ( "و "درس نهم ) نشانه ی  نام درس :

 اهداف درس:

 

 دانش آموز:

 با صدا ونشانه )و(آشنا شود. -1

 حوزه ی واژگان با آشنایی کلمات کلید درس گسترش یابد.-2

 صدای )و( را از صدای )او( در کلمات مختلف تشخیص دهد -3

 از ورزش ورشته های مختلف آن شناخت پیدا کند. -4

 آن در سالمت آشنا شود.با فواید ورزش وتاثیر  -5

 ام فعالیت های ورزشی لذت ببرد.از انج-6

 به  یادگیری  کلمات جدید عالقمند باشد.-7

 ورزشکار-توانایی-دونده-داور-وزنه بردار-سوارکار-ورزش کلمات جدید:

 وسایل مورد نیاز

 

 از توپ –کتاب درسی ) بخوانیم ( ، تخته سیاه ، گچ رنگی و سفید ، تخته پاک کن 

 -وتس – دی سی ویدئو -دی سی – ورزشی پوستر -ورزشی پازل– کوچک به بزرگ

 بازی خمیر -ورزشی لباس

 مدل کالسی :

 

)یو (شکل باشد تا دانش اموزان رو به روی هم باشند وحرکت در کالس راحتتر وتسلط 

 بر دانش آموزان بیشتر باشد.

 ارزشیابی ورودی:

 

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

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

– ستاندب–بطور مثال :استفاده از کارتهای تند خوانی وکلمات خوانده شده مانند مدیر 

 تکالیف به ورسیدگی-توت– کبوتر
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 آماده سازی وایجاد انگیزه:

 وصحبت ورزشی لباس وپوشیدن–ایجاد انگیزه در فراگیران از طریق فعالیت های زیر:نشان دادن فیلم ورزش 

 دادن ونشان ورزشی یق عال درباره آموزان دانش از وپرسش ورزشی کلیپ دادن ونشان ورزش انواع درباره

 وتصاویر ورزشی نمایش

 معلم:فعالیت های 

ابتدا فیلم مربوط به  ورزش را در کالس پخش کرده واز دانش اموزان می خواهیم بایستند وحرکات ورزشی 

در کالس انجام دهند.سپس پاورپونت را در کالس پخش کرده واز دانش آموزان می خواهیم نام تصاویری را 

نیم. واز ه وهمراه با شعر آنرا تکمیل می ککه می بینند را با هم بلند بخوانند سپس به معرفی نشانه )واو(پرداخت

دانش اموزان می خواهیم کلماتی را که صدای و دارند را بگویند.سپس به ترکیب صدای )و( با مصوت ها می. 

پردازیم.واز دانش آموزان  می خواهیم کلماتی که در آن صدای )واو( دارند بگویند. سپس برای دانش اموزان 

به این صورت که کلماتی را که )و( دارند از کلماتی که )او (دارند تشخیص دارند مسابقه ای ترتیب می دهیم 

 .وبه تسلط بیشتری از درس دست می یابند

 ارزشیابی پایانی:

از دانش آموزان می خواهیم دفترچه گنجینه لغات خود را کامل کند)دفترچه ای که در هر برگه آن  یک نشانه 

 نشانه را داخل آن می نویسند(نوشته اند و کلمات مربوط به آن 

 

 

 

 

 


