
این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

قابل ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

 www.moallemsite.irهمین سایت مراجعه کنید . 

 

 

ف
دی

ر
 

موارد کلی 

 در تدریس

 طرح درس فارسی پیش دبستانی

 نوشتاری و زبانی مفاهیم آموزش

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:           

 نام واحد یادگیری: تشخیص صدای اول و آخر کلمات  

 اریخ تدریس:         تدقیقه          30: موضوع فعالیت:                             مدت زمان اجرا

 نوع فعالیت 2
      شینقا       نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی     شعر و سرود 

   مایش(فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آز                بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

 رآن کریمکتاب واحد یادگیری انس با ق      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

اد رنگی یا مد      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 کامپیوتر  –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

رسش و پ          همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

 د.از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با صدای اول و آخر کلمات آشنا شون هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با صدای اول در کلمات آشنا شوند. -1

 ا صدای آخر در کلمات آشنا شوند. ب -2

 اهداف رفتاری:

 با صدای اول و آخر در کلمات آشنا شوند. -1

 چند کلمه هم آغاز با صداهایی که تمرین شده را نام ببرند. )دانش( -2

 چند کلمه هم پایان با صداهایی که تمرین شده را نام ببرند. )دانش( -3

 ند. )درک و فهم(تفاوت صدای اول با صدای آخر را در کلمات تشخیص ده -4
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 دانش آموزان با برخی مفاهیم علوم آشنا هستند. - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

سی ، برربا روی گشاده و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب

دا خنام  ی کنم. و درس جدید را باتکالیف و ارزشیابی تشخیصی، دانش آموزان را گروهبندی م

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

ل، رف، بالویر باز درس قبل چند سوال پرسیده می شود. سپس برای ایجاد انگیزه اشیا یا کارت تصا 

انش دا از هبادکنک، برگ و ... را مقابل دانش آموزان قرار می دهم. با نشان دادن یک یک آن 

» صدای  دهم تا ام میتصاویر را بلند نام ببرند. این تمرین را چند بار انج آموزان می خواهم اشیا یا

ا دف، تنهدر شروع نام همه ی تصاویر برای کودکان مشخص و واضح شود. )در این فعالیت ه« ب 

ا سه یء ی( سه ششنیدن صدای حرف )نشانه( است. لطفا از نام بردن صدا یا حرف خودداری کنید.

ر ال چند باشروع میشود )همان صدایی که در تمرین با« ب » تصویری را که نام آن ها با صدای 

ار بو چند  کنند تکرار شده است( مقابل هر دانش آموز می گذارم و می خواهم آن ها را به دقت نگاه

ده بال ندیقموز آکه دانش  نام ببرند. سپس تصاویر را بر می دارم و یکی از آن ها را همراه تصویری

« ه ای؟لی دیدکدام یک از این دور را در تصویر های قب»است، مقابل او قرار می هم و می پرسم: 

 یم. مه می دهشروع می شود، ادا« ب» این تمرین را با تصاویر دیگری که نام آن ها هم با صدای 

ر هد، مقابل شروع می شو« ب »  در فعالیت بعد سه شیء یا سه تصویری را که نام آن ها با صدای

د از رند. بعام ببنکی از دانش آموزان می گذارم و می خواهم به دقت به آن ها نگاه کنند و چند بار 

 ها نگاهتصویر حاال به»چند دقیقه با بهم زدن کارت ها، به سرعت یکی را بر می دارم و میپرسم: 

هر سه  آموزان می دهم و می خواهم تابعد کاغذی به دانش « کنید و بگویید کدام یک نیست.

 تصویر را که ابتدا دیده بودند، بکشند.

وانید ک می تخب کدام یک از این چیزها خوردنی است؟ با کدام ی»پس از پایان فعالیت می پرسم: 

یا تا آهید. بازی کنید؟ افتادن برگ از روی درخت را نمایش دهید. بازی با بادکنک را نمایش د

  «صیف کنید؟اید؟ بالل چه مزه ای دارد؟ نرم است یا سفت؟ شکل آن را توخورده کنون بالل    

موزان انجام آرا با صداهای دیگر در اول کلمه، با دانش  3و  2،  1در جلسات بعدی، تمرین های 

در  «آ » دای صدر اشیا یا تصاویر ماهی، مار، مداد، میمون و « م » می دهیم، برای مثال: صدای 

خیص مه تش، آب و ... تا دانش آموزان صدای هر یک از حروف را به آسانی در اول کلآجر، آتش

 دهند.

پس از چند جلسه کار با صدای اول کلمات، اشیا یا کارت تصویری را که پایان نام آن ها با یک 
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صداست )مانند: گوش، موش، دستکش و ...( مقابل دانش آموزان قرار می دهم و با نشان دادن یک 

 ن ها از دانش آموزان می خواهم بلند، نام ببرند. یک آ

ی  ر نام همهرا در آخ« ش » چند بار این کار را تکرار می کنم تا دانش آموزان به خوبی صدای 

 را نیز انجام دهید. 3و  2، تمرین های شماره ی «س » تصاویر بشنوند. با صدای 

 ی دهم.ها( در آخر کلمات ادامه مدر جلسات بعدی، فعالیت را با صدای دیگر حروف )نشانه 

 
 ارزشیابی پایانی: 

 در مورد صدای اول و آخر کلمات از دانش آموزان سوال می پرسم.

10 
های فعالیت

 پایان تدریس
 از دانش آموزان می خواهم نقاشی چند چیز که صدای اول آن ها ب باشد با بکشند.

 


