طرح درس ساالنه

پایه :دوم ابتدایي

نام درس :فارسي

آموزگار :فاطمه جابلقي
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در نوشتاري :يادآوري دروس پايهي اول ابتدايي

نوشتاري :درست نوشتن تمرينات كتاب با توجه به قواعد خواسته شده.

2

9 - 41

تدريس ستايش

ياد خدا و شروع كارها با نام خدا ،تقويت مهارت خواندن و گوش دادن.

درست و روان خواندن درس.

يادآوري كتاب اول

تقويت مهارت هاي زباني ،آشنايي با كتابخانه ،تقويت فرهنگ مطالعه ،تقويت

چهارم

41-49

3 -9

اول

21 – 21

41 – 41

كتاب خانه كالس ما

روحیه ي مشاركت و همکاري ،آشنايي با منابع كسب اطالعات ،آشنايي با برخي

روان خواندن درس .درست نوشتن ديکتهي كلمات ،تصوير خواني ،واژه سازي آشنايي با شعر يار
مهربان.

نکات زباني و ادبي ،تقويت توانايي انجام فعالیتهاي پیوسته با مهارتهاي زباني و
ادبي درس

نوشتاري :انجام درست تمرينات كتاب با توجه به قواعد خواسته شده.

نگاه كن و بگو :مهارت تصويرخواني و برقراري ارتباط بین چهار تصوير مربوط به فعالیتهاي مسجد
آشنايي با مسجد به عنوان نماد مسائل ديني ،آشنايي با فعالیتهاي مسجد ،تقويت
روحیهي مشاركت و همدلي اجتماعي

آبان

مسجد محلهي ما

آشنايي با برخي نکات زباني مثل واژه سازي با پیشوند ((با)) و نشانهي ((و)) با
چند صداي مختلف ،تقويت توانايي انجام فعالیتهاي پیوسته با مهارتهاي زباني و
ادبي درس

(نبايد به دانشآموزان اجبار كنیم كه اول كدام فعالیت در مسجد انجام ميشود) درست ،نادرست:
ارزيابي درک مطلب متن درس
واژه سازي :گسترش واژگان با ساخت كلمات با پیشوند ((با))
بیاموز و بگو :آموزش نشانهي ((و)) با صداهاي مختلف آن
بازي و نمايش :اجراي نمايش چغندر پربركت
بخوان و بینديش :چغندر پربركت

.1

ايجاد و تقويت عالقمندي دانشآموزان به بهداشت فردي

.2

ترويج فرهنگ مراقبت از خود و توجه به سالمت فردي

.3

تقويت مهارت تفکر و تعقل در دانشآموزان

عواقب آن ( داستان پسري كه با دست آلوده غذا خورده و به دل درد مبتال شده است ،او به پزشک

.4

تقويت مهارت مسئلهيابي و پیدا كردن راه حلهاي مناسب براي آن

مراجعه كرده و بعد از مصرف داروهاي تجويز شده ،بهبود مييابد و به ورزش و بازي ميپردازد)

مسئله

درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس .واژه سازي :ساخت كلمات (صفت) با پیشوند

فعالیتهاي كتاب خوانداري :نگاه كن و بگو :چهار تصوير مرتبط در مورد رعايت نکردن بهداشت و

دوم

21 - 31

41 – 22

خرس كوچولو

((بي)) بیاموز و بگو :آموزش عالئم سجاوندي (نقطه و عالمت سوال) كتابخواني :نام بردن تازهترين

.5

تقويت مهارت گوش كردن

.6

آشنايي با برخي نکات زبیايي و ادبي مانند آشنايي با بعضي عالئم

((راه سالمتي)) بازنويسي از باب سوم گلستان سعدي .بخوان و حفظ كن :شعر ((ستاره)) از ناصر

سجاوندي (( )).و ((؟)) و گسترش واژگان با پیشوند ((بي)) (ساخت

كشاورز

كتابي كه دانشآموز خوانده و تعريف كردن قسمت جالب داستان توسط خود دانشآموز .حکايت:

صفت با پیشوند ((بي)) مانند بي ادب).

سوم

34 - 31

23 -34

مدرسهي خرگوشها

چهارم

33 – 14

32 – 31

چوپان درستكار

.1

تقويت عالقمندي به بهداشت گوشها

.2

آشنايي با عواقب عدم رعايت بهداشت فردي (گوشها)

.3

تشويق به مشاركت در بحث گروهي

.4

تقويت مهارت تفکر و تعقل در دانشآموزان

.5

آشنايي با برخي نکات زباني و ادبي مانند :واژه سازي با كلمات
مترادف .و معرفي كلمات تنوين دار

نگاه كن و بگو :چهار تصوير مستقل در خصوص صداي خوشايند و ناخوشايند .درست ،نادرست:
ارزيابي درک مطلب متن درس .واژه سازي :گسترش واژگان با كلمات مترادف .بیاموز و بگو :معرفي
كلمات تنوين دار .بازي :تقويت مهارت گوش دادن صحیح و انتقال پیام .بخوان و بینديش :تمیز
باش و عزيز باش .نوشتاري :تمرين :1رونويسي از متن درس ،تمرين :2امالي آموزشي ،تمرين:3
تقويت آموختههاي ((واژه سازي)) و ((بیاموز و بگو))
تمرين :4دنباله نويسي و نگارش ساده ،تمرين :5تقويت خوش نويسي و رنگ آمیزي و نگارش ساده

.1

تقويت روحیهي درست كاري

جلب توجه دانشآموزان به مسائل اخالقي از قبیل :راست گويي و درست كاري

.2

آشنايي با ضرب المثلهاي فارسي و كاربرد آن

توجه نمودن به نصايح و راهنماييهاي ديگران (افراد قابل اعتماد)

.3

تشويق به مشاركت در بحث گروهي

جلب توجه دانشآموزان به ضرب المثلهاي فارسي كه داراي مفهومي عمیق در قالب جملهاي

.4

تقويت روحیهي امر به معروف و نهي از منکر

.5

آشنايي با برخي نکات زباني و ادبي مانند گسترش واژگان از طريق
جمع بستن كلمهها با ((ها)) و كلمات مخالف (متضاد)

كوتاه هستند.
تشويق دانشآموزان به انجام كارهاي نیک و پسنديده
هشدار دادن به دانشآموزان در مورد عواقب كارهايي كه انجام ميدهند.

اول

12 - 11

31 – 14

كوشا و نوشا

سوم

11 – 15

11 – 11

آذر
دوم

13 – 13

12 – 19

دوستان ما

از همه مهربانتر

خوانداري :درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس ،گوش كن و بگو :پاسخگويي به

.1

آموزش پايداري و مداومت در كارها

.2

آشنايي با اهمیت كار و كوشش

و بگو :تشخیص تفاوت صداي اِ و هـ در كلمات مختوم به (ـه ه) پیدا كن و بگو :تقويت امال و

.3

تشويق به پذيرش حس مسئولیت و داشتن پشتکار

خواندن از طريق پیدا كردن كلمات مختوم به (ـه ه) تقويت خواندن .كتاب خواني :پرسش در مورد

.4

عالقه مندي به كسب علم و دانش

.5

آشنايي با برخي نکات زباني و ادبي مانند :پیدا كردن كلمههاي

كردن كلمات به هم معني آنها ،واژه سازي با كلمهي (بازي) و مرتب كردن جمالت درهمريخته،

مشترک و تفاوت صداي ((اِ)) و ((هـِ)) در كلماتي كه مختوم به

تمرين : 3نوشتن كلماتي كه ريشه ي مشترک دارند ،كامل كردن و دسته بندي كلمهها با توجه به

نشانهي (ـه ه) هستند.

صداي آخرشان ،تمرين :4انشا نويسي و نگارش خالق

.1

تقويت روحیهي سپاس گزاري از خدمت گزاران جامعه

خوانداري :درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس ،گوش كن و بگو :پاسخگويي به

.2

آشنايي با برخي از خدمت گزاران جامعه و اهمیت خدمات آنان

.3

روشن شدن افق آينده براي انتخاب شغل

.4

شناخت خداوند به عنوان خالق همهي هستي و سپاس گزاري از او

.5

آشنايي با برخي نکات زباني و ادبي مانند :واژه سازي با كلمهي

پرسشهاي درس ،واژه سازي :گسترش واژگان از طريق واژهي ((خند))(( ،كوش)) و ((پر)) .بیاموز

كتابهاي مورد عالقهي دانشآموزان و آشنا كردن دانشآموزان با پديدآورندگان كتاب ،حکايت:
خوش اخالقي .نوشتاري :تمرين :1رونويسي از متن درس ،تمرين :2آموزش امال از طريق وصل

پرسشهاي درس ،واژه سازي :گسترش واژگان با بکارگیري واژهي ((فروش)) و ((ساز)) مانند:
شیريني فروش و ساعت ساز ،بیاموز و بگو :آشنايي با ضماير اشارهي دور و نزديک ،پیدا كن و بگو:
تقويت خواندن امال و سخن گفتن با بکارگیري كلمات مختوم به ((ـه ه)) و كلمههايي كه ((ط)) و
((ظ)) دارند ،بازي :ايجاد فضاي شاد از طريق نشان دادن واكنش به دستور بازي ،بخوان و بینديش:
مورچه اشک ريزان ،چرا اشک ريزان؟

((فروش)) معناي آن و ضماير اشارهي ((اين)) و ((آن)) همین ،همان.
.1

تقويت روحیهي محبت نسبت به ديگران

.2

آشنايي با دعا كردن و اهمیت آن

.3

مدد گرفتن از خداوند براي انجام كارها و سالمتي

.4

تقويت روحیهي كمک به هم نوعان مخصوصا كوچکترها

.5

آشنايي با برخي نکات زباني و ادبي مانند :واژه سازي با كلمههاي
مربوط به بستگان و آموزش الف مقصوره مانند :عیسي و ...

كتاب خوانداري :درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس ،گوش كن و بگو :پاسخگويي به
پرسشهاي درس ،واژه سازي :گسترش واژگان با واژههاي مربوط به بستگان .بیاموز و بگو :آموزش
الف مقصوره .پیدا كن و بگو :تقويت خواندن امال و سخن گفتن با بکارگیري كلمههايي كه نشانهي
(ع) دارند و جمالتي كه عالمت (!) دارند .بازي و نمايش :اجراي پانتومیم با موضوعات مشخص.
بخوان و حفظ كن :شعر ((مثل يک رنگین كمان)) از جعفر ابراهیمي.

31

چهارم

11 – 19

11 – 19

هنرمند

31-34

19 - 11

11 – 13

زيارت

.1

تقويت مباني ديني و مذهبي

.2

آشنا شدن با زيارت به عنوان يکي از مفاهیم و اعمال ديني

پرسشهاي درس .واژه سازي :گسترش واژگان با استفاده از كلمهي (خانه) و ساخت كلمات مركب.

.3

آشنايي با آداب زيارت

بیاموز و بگو :آموزش فعل گذشتهي استمراري .پیدا كن و بگو :تقويت مهارت خواندن ،امال و سخن

.4

آشنايي با حرم امام رضا (ع) و تقويت حس احترام به ائمهي اطهار

.5

آشنايي با برخي نکات زباني و ادبي مانند :واژه سازي با واژهي ((خانه))

خوانداري :درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس .گوش كن و بگو :پاسخگويي به

گفتن با پیدا كردن كلماتي كه ((مي))(( ،غ)) و ((ذ)) دارند .كتاب خواني :پرسش در مورد بهترين
كتابي كه تا به حال خواندهايد و چیزهايي كه از آن ياد گرفتهايد .بخوان و بینديش(( :كي بود؟ كي
بود؟)) افسانه شعبان نژاد.

(كلمات مركب) و آموزش افعال گذشتهي ساده و استمراري

اول

.1

آشنايي با هنرهاي مختلف

.2

معرفي هنر و هنرمند

.3

تقويت حس عالقمندي به هنر

.4

آشنايي با هنرهاي مختلف و ابزار مرتبط با آنها

.5

آشنايي با برخي نکات زباني و ادبي مانند واژه سازي يا گسترش

خوانداري :درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس .گوش كن و بگو :پاسخگويي به
پرسشهاي درس .واژه سازي :گسترش واژگان با استفاده از واژههاي هنرمند و ابزار مرتبط با هر
هنر .بیاموز و بگو :تبديل افعال به آينده .پیدا كن و بگو :تقويت مهارت خواندن ،امال و سخن گفتن
با كلماتي كه پسوند ((گر)) و نشانهي ((ه)) دارند .بازي و نمايش :ايفاي نقش هنرمنداني كه در
متن درس معرفي شدهاند .بخوان و حفظ كن :شعر ((من هنرمندم)) از افشین اعال.

واژگان با كلمهي هنرمند

دي

درس آزاد

دوم
سوم

...........

مرور درسها و ارزشيابي

چهارم

................

مرور درسها و ارزشيابي

خوانداري :درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس .گوش كن و بگو :پاسخ گويي به

اول

34 - 31

32 – 35

فردوسي

چهارم

33 - 54

39 – 51

ايران زيبا

پرسشهاي درس .واژه سازي :گسترش واژگان از طريق معرفي صفت تفصیلي و عالي (دور ،دورتر،

.1

آشنايي با فردوسي و آثار آن

.2

آشنايي با فرهنگ و ادب فارسي

آشنا ميشوند مانند :من پارسال در مسابقهي علمي مدرسه نفر اول شدم (گذشته) .پیدا كن و بگو:

.3

ايجاد و تقويت حس احترام و عالقه به مشاهیر ايران

تقويت مهارت خواندن ،امال و سخن گفتن با پیدا كردن اسامي موجود در متن و كلمههايي كه

.4

آشنايي با بعضي از قهرمانان شاهنامه

.5

آشنايي با برخي نکات زباني و ادبي مانند :ساخت صفتهاي تفصیلي و

هفتهي پیش خواندهاند و بسط داستان با ديدگاه شخصي .بخوان و بینديش :يک كالغ ،چهل كالغ.

عالي

( هدف از اين فعالیت تقويت مهارت درست خواندن ،خواندن باسرعت و بادقت و درک مطلب

دورترين) .بیاموز و بگو :آموزش قید زمان (دانشآموزان با كاربرد قید زمان با توجه به فعل جمله

نشانهي ((ش)) دارند .فکر كن و بگو :تقويت مهارت درک مطلب و ارتقاء سطح اطالعات عمومي
دانش آموزان و تشويق به فکر كردن قبل از بیان هر مطلبي .كتاب خواني :پرسش از كتابي كه

خوانده شده و لذت بردن از خواندن است)

بهمن

دوم

برنامههاي دههي فجر

سوم

برنامههاي دههي فجر

.1

آشنايي با آثار تاريخي و فرهنگي ايران

كتاب خوانداري :درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس .گوش كن و بگو :پاسخ گويي به

.2

آشنايي با طبیعت زيباي ايران

پرسشهاي درس .واژه سازي :گسترش واژگان با معرفي پسوند ((گاه)) .بیاموز و بگو :آموزش جمع

.3

ايجاد عالقه و تقويت آن به سرزمین آبا و اجدادي

.4

ترويج حس حراست از كشور عزيزمان ايران

.5

آشنايي با برخي نکات زباني و ادبي مانند :واژه سازي با پسوند ((گاه))

كلمات با (ان) و (ها) .پیدا كن و بگو :تقويت مهارت خواندن ،امال و سخن گفتن با پیدا كردن
كلمههايي كه (ها) و (ان) دارند .فکر كن و بگو :تقويت تفکر و تقويت مهارت سخن گفتن از طريق
پاسخ به پرسشها .بازي ،بازي :ايفاي نقش (پانتومیم) با موضوعات پیشنهادي مانند :خنديدن ،گريه
كردن و  ...بخوان و حفظ كن :شعر ((اي خانهي ما)) از مصطفي رحماندوست.

.1

آشنايي با پرچم ايران و مفهوم هر يک از رنگهاي آن

.2

شناخت عالمت وسط پرچم و مفهوم آن

.3

ايجاد حس احترام و عالقه به پرچم ايران به عنوان نماد استقالل

خوانداري :درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس .گوش كن و بگو :پاسخ گويي به
پرسشهاي درس .واژه سازي :گسترش واژگان با معرفي كلمات هم نويسه مانند :شیر ،شیر ـ سیر،

اول

52 - 51

51 - 94

پرچم

كشور

سیر ـ مهر ،مهر .بیاموز و بگو :معرفي (ي) نسبت مانند :ايراني ،آهني و  ...پیدا كن و بگو :حل
جدول و كشف كلمات مستتر در آن .فکر كن و بگو :تقويت تفکر و مهارت سخن گفتن از طريق

.4

تقويت حس میهن دوستي

.5

آشنايي با برخي نکات زباني و ادبي مانند :واژه سازي با واژههاي هم

پاسخ به پرسشها .بازي و نمايش :ايفاي نقش با موضوع گفتگوي كودكان با موجود فضايي .بخوان
و حفظ كن :شعر ((با پرستوهاي شاد)) از محمود پوروهاب.

نويسه
.1

آشنايي با آداب و رسوم ملي ايران

.2

آشنايي با سفرهي هفت سین و اجزاي آن به عنوان سمبلهاي مورد

پرسشهاي درس .واژه سازي :گسترش واژگان با معرفي پسوند (كار) .بیاموز و بگو :جمع بستن

اسفند

93 - 95

دوم

53 - 92

92 - 414
412 – 411

احترام

نوروز

پرواز قطره

خوانداري :درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس .گوش كن و بگو :پاسخ گويي به

.3

آشنايي با آداب قبل و بعد از تحويل سال نو

.4

آشنايي با ارتباط بعضي از آداب و سنن ايران (نوروز) و آيین مذهبي

.5

آشنايي با برخي نکات زباني و ادبي مانند :واژه سازي با پسوند (كار) و

كلمات مختوم به (ه) غیرملفوظ با (ان) .پیدا كن و بگو :تقويت مهارت خواندن وامال نويسي با پیدا
كردن كلماتي كه ((س)) و ((ع)) دارند .فکر كن و بگو :تقويت تفکر و مهارت سخن گفتن از طريق
پاسخ دهي به پرسشها .كتاب خواني :تعريف قسمتهاي مختلف داستان توسط دانشآموزان و
ساختن داستاني توسط گروهها .بخوان و بینديش :عمو نوروز.

جمع كلماتي كه به (ه) غیرملفوظ ختم ميشوند با (ان)
خوانداري :درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس .گوش كن و بگو :پاسخ گويي به
پرسشهاي درس .واژه سازي :گسترش واژگان با معرفي پیشوند ((نا)) .بیاموز و بگو :معرفي و

سوم

.1

آشنايي با مسائل علمي (چرخهي آب)

.2

تقويت حس كمک به ديگران

.3

تقويت حس خشنودي حاصل از كمک به ديگران

آشنايي با قید حالت نظیر آرام ،آرام .پیدا كن و بگو :تقويت مهارت خواندن ،امال و سخن گفتن با
پیدا كردن كلماتي كه ((ح)) و ((اُ)) استثناء دارند .فکر كن و بگو :تقويت مهارت درک مطلب و
بکارگیري اطالعات عمومي دانشآموزان .بازي ،بازي :ساخت جمله از طريق افزودن پلکاني كلمهها.
حکايت :شیر و موش

چهارم

مرور درسها و ارزشيابي

سوم و چهارم

فروردين

اول و دوم

تعطيالت نوروز

بررسي پيكها

خوانداري :درست ،نادرست :ارزيابي درک مطلب متن درس .گوش كن و بگو :پاسخ گويي به

اول

99 - 413

413 – 443

پرسشهاي درس .واژه سازي :گسترش واژگان در قالب معرفي فصلها .بیاموز و بگو :معرفي نام

مثل دانشمندان

.1

آشنايي با زيباييهاي طبیعت

.2

آشنايي با برخي از آفريدههاي خدا

.3

تقويت حس كنجکاوي

آواها .پیدا كن و بگو :تقويت مهارت خواندن ،امال نويسي با پیدا كردن كلماتي كه نشانهي ((ط)) و
((ق)) دارند .فکر كن و بگو :تقويت تفکر و مهارت سخن گفتن از طريق پاسخ دهي به پرسشها.
نمايش :بلبل و مورچه .بخوان و حفظ كن :شعر ((درخت كاري)) از عباس يمیني شريف .بخوان و
بینديش :روباه و خروس.

ارديبهشت

دوم

441

نيايش

سوم

ارزشيابي و مرور درسها

چهارم

مرور دروس و ارزشيابي

