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دی

ر
 

موارد کلی 

 در تدریس
 دبستانی پیش فارسی درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نشانه ) ر ( گیری:نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:             نام واحد یاد

 اریخ تدریس:         ت دقیقه         30موضوع فعالیت:                             مدت زمان اجرا: 

 وع فعالیتن 2
      قاشین       نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی     شعر و سرود 

   زمایش(فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آ                بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

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

 کریم

داد رنگی یا م      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 فلش کارت نشانه ر -خمیر بازی  –شکل کارتونی نشانه ر  –ماژیک 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

رسش و پ          میاری ه          سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

 هدف کلی 5
لمات کن در آدر پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ) ر ( و تشخیص 

 آشنا شوند.

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با صدای )ر( آشنا شوند. -1

 ه )ر( را بدانند.تلفظ صحیح نشان -2

 

 اهداف رفتاری:

 شناخت کلماتی که صدای اول آن )ر( باشد. )درک و فهم( -1



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 . 

 

 شناخت کلماتی که در وسط صدای )ر( داشته باشند. )درک و فهم( -2

 کلماتی که صدای اول آن )ر( باشد را نام ببرید. )درک و فهم( -3

 م( کلماتی که در وسط صدای )ر( داشته باشد را نام ببرند. )درک و فه -4

 کلماتی که صدای آخر )ر( داشته باشد را نام ببرند. )درک و فهم(  -5

 بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل )ر( را درست کنند. )درک و فهم( -6

 نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با )ر( را بکشند. )درک و فهم( -7

 

 تدانش آموز با صداها و نشانه های قبلی آشناس - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

غیاب  ضور وحبا لبخند وارد کالس می شوم اول با نام خدا درس شروع می کنم بعد احوالپرسی و 

از  پرسش از دانش آموزان )ضمن توجه به حال و روحیه آنان( و پرسیدن غیبت دانش آموزان و

 درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

هم و دشان می زان نبرای ایجاد انگیزه شکل نشانه ) ر ( را که با مقوا درست کرده ام، به دانش آمو

 نشانه   ) ر ( را معرفی می کنم.

 داستان این نشانه را تعریف می کنم:

 رسول پسر مهربانی بود که در روستا زندگی می کرد. 

شون و روستاونا تادرش ناراحته و سر درد داره اما ایه روز صبح که از خواب بیدار میشه میبینه م

 دکتر نداشتند و رسول تصمیم میگیره بره شهر و برای مادرش دارو بگیره.

 یده رسول باید از کنار ررررود رد بشه اما یهو دید به مااررررر کنار رررررود خواب

و از  ن ترن رفت پاییرسول چون تو ررروستا زندگی می کرد از حیوونا نمی ترسید به خاطر همی

فت و ت و رپاین رررود رد شد تو رراه هوا سررررد شد و رسول کاپشن زرررررردش رو پوشید رف

 رفت تا رسید به داروخونه و دارررررو خرید.

 چی خرید؟ آفرین قرص

 موقع برگشتن با موتور برگشت که زودتر برسه
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رو  ن مریضاستاشوتونه دکتر بشه و تو رواما تو راه به تصمیم مهم گرفت اینکه دررررس بخونه تا ب

ین به . آفرمداوا کنه تا مرد روستا مجبور نشن برن شهر آخه بچه ها شهر خیلی دورررررر بود

 رسول

هم  اش را که در داستان به کار بردم و همزمان با تعریف داستان نقاشی "ر"کلید واژه های 

 میکشم.

 شعر نشانه ) ر ( را می خوانیم: 

 و نازم                           من سر سره می سازم کودک خوب 

 شکل سر سره دارم                          در سر نقطه ندارم

 در همه جا می آیم                           کشیده است صدایم 

 در اول رام هستم                            در آخر ابر هستم

 

 پایان با ) ر ( را به دانش آموزان نشان می دهم.  سپس چند کلمه هم آغاز و هم 

 ا صلواتبسم و و بعد با خمیر بازی نشانه ) ر ( را درست می کنند در پایان در مورد درس می پر

 درس را به پایان می رسانم.

 ارزشیابی پایانی: 

 چند کلمه هم آغاز و هم پایان با ) ر ( را نام ببرد. -

10 
های فعالیت

 سپایان تدری

در  () ر  از دانش آموزان مقداری لپه می دهم و از آن ها می خواهم لپه را روی شکل نشانه

 کاربرگ بچسبانند.

 و نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با ) ر ( را بکشند.

 

 


