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موارد کلی 

 در تدریس
 دبستانی پیش فارسی درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نشانه )ز( یری:نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:             نام واحد یادگ

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

 فعالیتنوع  2
      اشینق       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 با ق کتاب واحد یادگیری انس      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 ز -خمیر بازی  –شکل کارتونی نشانه ز  –ماژیک 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

رسش و پ          ری همیا          سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

 هدف کلی 5
مات ر کلددر پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه )ز( و تشخیص آن 

 آشنا شوند.

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با صدای )ز( آشنا شوند. -1

 را بدانند. تلفظ صحیح نشانه )ز( -2

 

 اهداف رفتاری:

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

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

 کلماتی که صدای اول آن )ز( باشد را نام ببرید. )درک و فهم( -3
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 کلماتی که در وسط صدای )ز( داشته باشد را نام ببرند. )درک و فهم(  -4

 لماتی که صدای آخر )ز( داشته باشد را نام ببرند. )درک و فهم( ک -5

 بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل )ز( را درست کنند. )مهارت( -6

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

 

 دانش آموز با صداها و نشانه های قبلی آشناست - رفتار ورودی 7

8 

های یت فعال

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

ز ارسش پاز 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

دهم  ز را می شانهنجاد انگیزه شکل نشانه ز  را که با مقوا درست کرده ام، به دانش آموزان برای ای

 و نشانه ز را به صورت مصور تعریف می کنم.

ر یک خواهر داشت که خواهرش خیلی شیطون بود همیشه وقتی با هم میرفتین پارک این ور و 

ر مامانش بهش گفت عزیزم تو باید اون ور دست مامان شو ول می کرد و می رفت این ور اون و

مواظب خودت باشی من مواظب تو باشم همه باید کنار همدیگه باشیم ایجوری نیست که هر کی 

دلش خواست هر طرفی بره فدای نکرد اگه تو کم بشی ها غصه می خوریم و بیرون آمدنمون دیگه 

واهر کوچولو خیلی شیطون برامون ناراحت کننده میشه و دیگه نمی تونیم ازش لذت ببریم اما خ

بود یه بار که با مادرش اینا رفته بود پارک دوید رفت توی باغچه گل ها بچه ها تو پارک اگه دقت 

نوشته به گل ها دست نزیند گل ها را نکنید کی میتونه بگه چرا؟؟؟ برای اینکه گیاه کرده باشید 

ریشه داره جون داره موجود زنده است و هم برای زیبایی هست برای همینه نباید به آن دست 

نزنید خالصه بچه ها مادرش هی بهش میگفت نکن نکن االن نگهبان پارک میاد و تو رو دعوا 

ال گوشش بدهکار نبود دوید و دوید رفت توی باغچه که پر از گل بود شروع کرد میکنه خواهر ر اص

به کندن یکی از گل ها هی کشید کشید تا خار گل تو دستش رفت و گفت از دستم ولی می گفت 

هر طوری باشه من این گل و میکنم چشمتون روز بد نبینه یه زنبور که عاشق گلها بود اون 

انی شد اومد جلو به خواهر ر گفت منو میشناسی خواهر ر گفت نه طرفش نشسته بود خیلی عصب
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 تو دیگه کی هستی گفت حاال خودمو بهت معرفی می کنم چیم بال دارم / خط خطیم خال دارم.

 سینه شکم سر دارم / نیش نگو خنجر دارم 

 نه گنده ام نه ریزم / گوش کن به ویز و ویزم

 شاخک نه دم دارم نه پولک / شش پا دارم و دو 

نو  خانه من کندوست / هوای آن خوشبوست )اینجا تلفیق علوم بخش جانوران( خواهر میگه

شاخه  د ازخوشبختم حاال که چی زنبور بر میگرده میگه مگه تو نمیدونی گل ها جون دارن نبای

یشش نه و بکشی آها بچه ها متاسفانه خواهر اما حرف زنبور رو گوش نکرد زنبورم عصبانی میش

میگه  یفتهتا نیشش میزنه اون دستشو ول می کنه و میگه کل رو نمیکنه فوری به گریه م میزنه

می  ان رآی سرم به سرش نیش میزنه )همینجا که صحبت از نیش زدن می کنم یه نقطه باالی نش

 ذارم تا بچه ها متوجه بشن(

یگه ش مدرش بهبچه ها نیشش میزنه سرش اندازه یه گردو باد می کنه میدوه پیش مادرش که ما

 زززز بچهززززاون چیه رو سرت میگه زنبور نیشم زده بچه ها زنبور هم دنبالش میاد میگه وززززز

اید به د نبشها صدای پی میاد زززززز آفرین صدای  ز  ازون به بعد دیگه خواهر کوچولو متوجه 

وست لی درو خیگل ها دست بزنه گل ها خیلی خوب و مهربونن و خوشکل تازه پروانه هام گل ها 

وست ددارن تازه غذای زنبورها هم همین شهد گلهاست واسه همینه ناراحت میشه زنبور که 

 نداشت نیشش بزنه ها دید که حرفشو گوش نمیکنه

و ر   ز بچه ها ازون به بعد دیگه خواهر کوچولو اسمش شده ززززززززززززز سپس شعر نشانه 

 همراه با دانش آموزان می خوانیم: 

 ین زبونم                            یه شکل دارم مثل کمونمز  شیر

 شکل سرسره دارم                       در سر یک نقطه دارم

 در همه جا می آیم                       کشیده است صدایم 

 هستم با  ر برابر                           ولی یک نقطه بر سر

یر بازی ا خمپایان با ز را به دانش آموزان نشان می دهم و بعد ب سپس چند کلمه هم آغاز و هم

می  ایانپنشانه ز را درست می کنند در پایان در مورد درس می پرسم و با صلوات درس را به 

 رسانم.
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 ارزشیابی پایانی: 

 چند کلمه هم آغاز و هم پایان با  ز  را نام ببرد. -

10 
های فعالیت

 پایان تدریس

کاربرگ  در  ز وزان مقداری لپه می دهم و از آن ها می خواهم لپه را روی شکل نشانه از دانش آم

 بچسبانند.

 و نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با  ز  را بکشند.

 

 


