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به نام خدا

طرح درس ساالنه
پايه :چهارم

نام آموزگار
ماه

هفته

شماره
جلسه

شماره
صفحه

اول

1

6-2

مهر

دوم

2

سوم

3

پايه :چهارم
رئوس مطالب
هدف کلی

درس اول:
از همه مهربانتر
شعر :خدا

درس دوم
14-8
باغچه ی اطفال

نام دبستان
نام درس :بخوانيم و بنويسيم
خالصه گزارش تدريس هدفهای
فعاليت های ديگر
جزئی و رفتاری
انجام فعاليت های کتاب بخوانيم
در هفته ی اول اين ماه درس اول
شامل:
تدريس می شود .و هدف از تدريس
 -1پسوند «گار»
اين درس:
 -2معانی متفاوت فعل
 -1شناخت خدا از طريق
«گرفت»
طبيعت
 -3منادا ،حرف ندا
 -2آشنايی با صفات خدا
 -4عالمت جمع ها
 -3توصيه به دقت در مشاهده
همچنين انجام فعاليت های کتاب
های خود
بنويسيم که شامل:
 -4تاکيد بر اين که بايد خدا را
-1کامل کردن  -2تمرين خالق
در وجود خود جست و جو
 -3مخالف  -4مرتب کردنی -5
کنيم
 -5بتوانند متن درسی را روان منادا و حرف ندا  -6داستان
بخوانند و با کلمات جديد اين نويسی  -7صفت عالی و تفضيلی
 -8پسوند داستان  -9تمرين صفت
درس آشنا شده و معانی آن
و کاربرد ضرب المثل (آزمون
را ياد بگيرند
عملکردی)
 -6شعر خاد را روان بخوانند
 -7با سراينده اين شعر آشنا
شوند
انجام فعاليت های کتاب بخوانيم
در هفته ی دوم اين ماه درس دوم
که شامل
تدريس می شود و هدف از تدريس
-1واژه آموزی  -2ترکيب -2اسم
اين درس

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

 -1آشنايی با نماد مدرسه
 -2پرورش روحيه همکاری
 -3آشنايی با جبار باغچه بان
 -4پی بردن به ارزش شغلی
معلمی
 -5آشنايی با صفت عالی و
تفضيلی
 -6تقويت مهارت برقراری
ارتباط
 -11آشنايی با کلمات مرکب و
جمع مکسر
 -11خواندن متن بطور روان
 -12آشنايی با واژه های جديد
درسی و معانی آن

 -3جمع مکسر  -4جمع با (ها-
ان -ات)  -5معرفی صفت های
ساده ،تفضيلی و عالی
انجام فعاليت های کتاب بنويسيم
شامل
-1تمرين اصاليی  -2کلمات
مرکب  -3جمله نويسی  -4صفت
 -5انشا نويسی  -6وصل کردن
 -7جمع کلمات  -8نگارش خالق
(اجرای آزمون عملکردی)

بخوانيم و بنويسيم

ماه

هفته

شماره
جلسه

آبان

چهارم

4

شماره
صفحه

رئوس مطالب
هدف کلی

درس سوم:
سال های دور
21-15
از
خانه

خالصه گزارش تدريس هدفهای
جزئی و رفتاری
در هفته چهارم اين ماده درس سوم
تدريس می شود و در پايان
اين درس دانش آموزان:
-1با نماد خانواده آشنا می شوند -2
مهارت برقراری ارتباط اجتماعی شان
تقويت می شود  -3با مجتمع های شبانه
روزی آشنا می شوند -4 -با تنوع لهجه
ها و گويش ها آشنا می شوند  -5با
کاربرد حروف اضافه و کاربرد (گاه) و
معانی آن آشنا می شوند  -6با تفاوت
زبان گفتار و نوشتار آشنا شده و ابراز
احساسات خود را از طريقث نامه نشان
می دهند -8 .متن درس را بطور روان
بخوانند و با واژه های جديد و معانی آن
ها داشته می شوند
(آزمون غلمی مرحله اول)

فعاليت های ديگر
انجام فعاليت های کتاب بخوانيم شامل
-1واژه آموزی حروف اضافه و پسوند
گاه و معانی آن
 -2صرف افعال ،تفاوت زبان گفتاری
و نوشتاری
انجام فعاليت های کتاب بنويسيم شامل
-1کامل کردن  -2صفت  -3تبديل
گفتار به نوشتار  -4اشتباه ها -5
تصوير خوانه  -6آشنايی با روز های
مهم  -7سطر نويسی  -8جمله نويسی
 -9سواالت تشريحی  – 11نامه
نويسی ااستفاده از کتابخانه مدرسه
اجرای آزمون مداد کاغذی

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
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آبان

اول

5

31-22

درس چهارم
کودکان حق
دارند که ......
شعر :در چشم
های مادر
روان خوانه:
رفيق نيمه راه

در هفته اول اين ماه درس چهارم تدريس
می شود و دانش آموزان آشنايی با:
-1سازمان ملل و سازمان های وابسته به
آن  -2با مفاد پيمان چمالی حقوق کودک
 -3با يونسيف و وظايف آن  -4با
يونسکو و وظايف آن  -5با اهداف
تشکيل سازمان ملل  -6با سرمايه های
اصلی هر کشور  -7با سعدی شاعر نام
دار ايرانيه پيدا می کنند  -8متن درسی را
روان بخوانند و با واژه های جديد و
معانی آن ها آشنا شوند  -9روان خوانی
داستان رفيق نيمه راه اول به شيوه ی
قصه گويی بعد روان خوانی  -11شعر
در چشم های مادر را هم خوانی کنند و
با سراينده اين شعر آشنا می شوند.

انجام فعاليت های کتاب بخوانيم شامل:
-1واژه آموزی :پسوند گار -مند -مان-
اند
 -2مخالف سازی با «بی» و «با»
 -3نقش فعل  »،« -4به جا به جای
«و»
-5استفاده از کتابخانه مدرسه جهت
يادگيری جمع آوری تحقيق برای
آمادگی کنوانسی های علمی و طرح
حابربن حيان
انجام فعاليت های کتاب بنويسيم شامل:
-1تغيير متن با استفاده از ضمير -2
تمرين کل تهم خانواده و هم معنی -3
جمله نويسی  -4سواالت تشريحی -5
تمرين خلد قيمتی  -6مرتب کردن
حروف الفبايی  -7ارتباط کلمات
(اجرای آزمون عملکردی)

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

ماه

هفته

شماره
جلسه

آبان

دوم

6

شماره
صفحه

38-32

بخوانيم و بنويسيم
خالصه گزارش تدريس هدفهای
رئوس مطالب
جزئی و رفتاری
هدف کلی
در هفته دوم اين ماه درس پنجم
تدريس می شود و هدف از تدريس
اين درس:
-1آشنايی با ارزش ملی مدال های
ورزگکاران  -2ترويج روحيه
عالقه به ورزش  -3آشنايی با نقش
ورزش در زندگی گروهی -4
آشنايی با برخی از اصطالحات
درس پنجم:
جهان پهلوانان ورزشی  -5آشنايی با اهداف بازی
شعر :يک خط های المپيک  -6ترويج روحيه
احترام به عالقه ديگران  -7ترجيح
در ميان
روحيه پهلوانه بر قهرمانه داشته
باشند  -8متن درس را روان
بخوانند و با واژه های جديد و
معانی آن ها آشنا شوند و ياد گيرند
 -9شعر پايانی درس را ياد بگيرند
و با شعر های چهار پاره آشنا
شوند

فعاليت های ديگر
انجام فعاليت های کتاب بخوانيم شامل:
-1ربط بين موصوف و صفت  -2اسم
مشتق و مرکب  -3پسوند «ک» -4
تفاوت معنای فعل پرداخت  -5جمع
مکسر  -6نکته :واژه های چند شکل
 -7تشبيه
انجام فعاليت های کتاب بنويسيم شامل:
-1گسترش واژگان  -2کامل کرانه -3
وتب کردنه  -4گزارش نويسی -5
استفاده از کتابخانه مدرسه
اجرای آزمون مداد کاغذی

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

سوم و
چهارم

7و
8

51-39

ماه

هفته

شماره
جلسه

شماره
صفحه

آذر

اول

9

59-52

درس ششم
برف خجالت
روان خوانی:
اگر فيل ها بال
داشتند

انجام فعاليت های کتاب بخوانيم شامل:
در هفته دوم و سوم اين ماه درس
واژه آموزی :اسم های غير ساده –
ششم تدريس می شود و دانش
مترادف ها
آموزان در اين درس با:
 -2نکته :تفاوت زبان گفتاری و
خصوصيات افراد کم رو  -2با
نوشتار
عواقب کم رويی  -3با شيوه
-3معرفی و پرگول
برخورد با اين صفت منفی  -4با
-4نمايش :موضوع درس
مفهوم راز و راز داری  -5با
مفهوم شجاعت  -6با اسم های غير انجام فعاليت های کتاب بنويسيم شامل:
ساده  -7با کسب مهارت در تبديل  -1اصال و رونويسی
-2تکميل جمله های ناتمام
گفتار به نوشتار  -8با ويرگول
-3تشخيص محل قرار گرفتن ويگول
و ...آشنا می شوند  -9اعتماد به
 -4داستان نويسی  -5نگارش خالق
نفس و روحيه هم ياری آن ها
 -6استفاده از کتابخانه مدرسه جهت
تقويت می شود  -11متن درس
بطور روان بخوانند و با واژه های تقويت مطالعه
اجرای آزمون عملکردی
و معانی آن ها آشنا شوند -11
قصه درس را روان خوانی کنند و
سپس خالصه گويی کنند.
(آزمون علمی مرحله )2

بخوانيم و بنويسيم
خالصه گزارش تدريس هدفهای
رئوس مطالب
جزئی و رفتاری
هدف کلی
در هفته اول اين ماه درس هفتم
تدريس می شود و در پايان اين
درس به :
-1اهميت و ارزش برای وجود
ديگران پی می برند  -2مهارت
برقراری ارتباط اجتماعی آن ها
تقويست می شود  -3روحيه تفکر
درس هفتم:
اگر ديگران نبودند در آن ها پرورش می يابد  -4به
فريت زندگی گروهی توجه نشان
شعر :دو کاج
می دهنده با کنايه آشنا می شوند -6
با صفات يک فرد مودب و محترم
آشنا می شوند  -7متن درس را
روان می خوانند و با واژه های
جديد و معانی آن آشنا می شوند -8
شعر دو کاج را روان خوانی و در

فعاليت های ديگر
انجام فعاليت های کتاب بخوانيم
شامل واژه آموزی :اسم های غير
ساده با «دل» -هم خانواده ها-
نکته ها :کنايه
فعاليت ويژه :داستان سازی
گروهی داستان گويی خالق
گفت و شنود
انجام فعاليت های کتاب بنويسيم
شامل  -1 :نگارش خالق -2
تقويت مهارت اصال نويسی -3
طبقه بندی  -4تقويت تشخيص
کلمات هم معنی  -5تقويت
تشخيص اجزای اسم های غير
ساده  -6گروه بندی دانش آموزان
 -6گروه بندی دانش آموزان

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

دوم

11

64-61

ماه

هفته

شماره
جلسه

شماره
صفحه

آذر

سوم

11

-65
71

درس هشتم:
من با ديگران فرق
دارم

صورت عالقه حفظ می کنند و با
شاعر معاصر محمد جواد محبت
آشنا می شوند.
در هفته دوم اين ماه درس هشتم
تدريس می شود و دانش آموزان با:
ارزش قانون و اهميت احترام به آن
 -2با قانون و قانون گذار  -3با
عواقب بی توجهی به قانون  -4با
نقش قانون در تامين آرامش زندگی
افراد  -5با اقسام جديد اسم غير
ساده  -6با بند نويسی  -7با جايگاه
تشديد آشنا می شوند  -8متن درسی
را بطور روان می خوانند و با واژه
های جديد و معانی آن ها آشنا می
شوند.

بخوانيم و بنويسيم
خالصه گزارش تدريس
رئوس مطالب
هدفهای جزئی و رفتاری
هدف کلی
در هفته سوم اين ماه درس نهم
تدريس می شود و دانش
آموزان با:
-1اهميت آب در زندگی -2
پسوند «ناک»  -3ترکيب های
گوناگونی که از کلمه «دست»
به وجود می آيد  -4بازمان
درس نهم
گذشته فعل می آيد  -4بازمان
شايد اين قطره آب
گذشته فعل آشنا می شوند -5
شعر :رنج و گنج
قوه ی تخيل در آن ها پروزش
می يابد -6و به صرف جويی
در مصرف آب اهميت می
دهند متن درس را روان می
خوانند و با واژه های جديد و
معانی آن ها آشنا می شوند
شعر رنج و گنج را روان

جهت کنفرانس های علمی و
طرح جابربن حيان
اجرای آزمون مداد کاغذی
انجام فعاليت های کتاب بخوانيم
شامل:
-1واژه آموزی :ترکيب های
وضعی  -2واژه های غير ساده
 -3جمله نويسی  -4نکته ای:
تشخيص جايگاه تشديد  -5گفت و
شنود  -6فعاليت های ويژه:
داستان گويی خالق  -7اجرای
نمايش با دو مفهوم قانون شکنی و
حفظ قانون انجام فعاليت های
کتاب بنويسيم شامل  -1اصال
نويسی  -2کامل کردنی -3
تشخيص صفت مناسب  -4جدول
 -5ساختن اسم غير ساده  -6تهيه
متن مناسب اصال  -7نگارش
خالق  -8مشخص کردن موضوع
کنفرانس علمی و طرح جابر
اجرای آزمون عملکردی

فعاليت های ديگر
انجام فعاليت های کتاب
بخوانيم شامل:
-1واژه آموزی :با پسوند
«ناک»  -2ترکيب سازی با
دست  -3نکته ها :پروزش
قوه تخيل  -4آموزش زمان
ماضی فعل (ساده،
استمراری -نقلی)  -5فعاليت
ويژه :قهرمان سازی
(نگارش خالق)
انجام فعاليت های کتاب
بنويسيم
-1تمرين اماليی  -2پسوند
ناک  -3جمله نويسی  -4بند
نويسی  -5مخالف  -6هم
معنی  -7کلمات مرتبط به هم

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

چهارم

12

-72
77

خوانی و در صورت تمايل
حفظ کنند و با شاعر ايرانی
محمد تقی بهار آشنا می شوند
و به عمق مفهوم اين شعر پی
می برند
در هفته چهارم اين ماه انجام
درس آزاد به عهده دانش
آموزان گذاشته می شود.
درس دهم
همچنين روان خوانی کار نيکو
درس آزاد
کردن از پر کردن است را به
روان خوانی:
کار نيکو کردن از شيوه ی قصه گويی گفته می
شود
پر کردن
(آزمون علمی مرحله )3

 -8حل جدول  -9تقسيم کار
برای اعضای گروه
کنفرانسی و طرح جابر
اجرای آزمون مداد کاغذی
دانش آموزان با توجه به 9
درس گذشته بايد بتوانند برای
درس آزادی که نوشته اند
فعاليت هايی برای کتاب
بخوانيم و بنويسيم تنظيم کنند
و به آن ها جواب دهند
استفاده از کتابخانه مدرسه
جهت شروع کار کنفرانس ها
و طرح جابربن حيان

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

بخوانيم و بنويسيم
ماه

دی

دی

هفته

شماره
جلسه

اول

13

دوم
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سوم
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چهارم

16

شماره
صفحه

86-78

97-87

رئوس
مطالب
هدف کلی

درس يازدهم
ابن سينا

درس
دوازدهم
بربال خيال
شعر :علم و
هنر
روان خوانی:
خرچنگ و
مرغ
ماهی خوار

خالصه گزارش تدريس
هدفهای جزئی و رفتاری
در هفته اول و ودوم اين ماه درس
يازدهم تدريس می شود و دانش
آموزان با:
-1مشاهيد بزرگ علم و دانش آشنا
می شوند  -2نگرش و عالقه نسبت
به دانش و دانشمندان ايجاد می شود
 -3با ابوعلی سينا به عنوان يک
دانشمند مشهور ايرانی آشنا می شوند
 -4در آن ها روحيه کنجکاوی و
کاوش و تحقيق پرورش می يابد -5
با فعل های الزم و متعددی و کلمات
متشابه و با شبه پسوند ها آشنا می
شوند و با کاربرد کلمات شکسته در
شعر آشنا می شوند  -6متن درس را
به طور روان می خوانند و با واژه
های جديد و معانی آن ها آشنا می
شوند
در هفته سوم و چهارم اين ماه تدريس
درس دوازدهم انجام می شود و دانش
آموزان با پرورش مهارت های
چهارگانه زبان آموزی آشنا می شوند
 -2عالقه نسبت به دانش و
دانشمندان ايجاد می شود  -3روحيه
تخيل و ابتکار و خالقيت در آن ها
پروزش می يابد  -4با ژول ورن و
آثار او آشنا می شوند  -5تفاوت معنی
صفت های عالی در جمله را تميز
می دهند  -6با کاربرد قيد آشنا می
شوند  -7واژه سازی با «پيش» و
ترکيب سازی با وند «ی» را ياد می
گيرند  -8تفاوت فصل ماضی ساده و
ماضی استمراری را ياد می گيرند
 -9با عباس شهری سراينده شعر علم
و هنر آشنا شده با شعر مثنوی آشنا
می شوند  -11متن درس را روان
می خوانند و با واژه های جديد و
معانی آن ها آشنا می شوند .با کليه
وجنبه ها آشنا می شوند.

بخوانيم و بنويسيم

فعاليت های ديگر
انجام فعاليت های کتاب بخوانيم شامل:
واژه آموزی الف :شناسه پسوند زاده
ب) کلمات متشابه
نکته :فعل الزم و متعددی گفت گفت و
شنود :معرفی کارهای ابو علی سينا-
تقويت روحيه عالقه مندی به کتاب و
کتاب خوانی
فعاليت های ويژه :شناخت بيشتر
دانشمندان و ارزش گذاری به کارهای
برجسته دانشمندان تقويت مهارت
شفاهی و ايفای نقش انجام فعاليت های
کتاب بنويسيم شامل -1 :کامل کردن
 -2نگارش توصيفی  -3تصوير نويسی
 -4بند نويسی  -5جمله سازی -6
داستان نويسی  -7ضرب المثل -8
جدول  -9خالصه نويسی نگارش
خالق
اجرای آزمون مداد کاغذی
انجام فعاليت های کتاب بخوانيم شامل
 1واژه آموزی (واژه سازی با وند
«پيش») واژه سازی با وند «ی» -2
تميز تفاوت معنای صفت های عالی در
جمله  -3نکته ها :آشنايی با کاربرد
کلمه ی «در حدود ،تقريبا»
انجام فعاليت های کتاب بنويسيم -1
طبقه بندی  -2اصال نويسی  -3جمله
نويسی  -3جمله نويسی  -4ساخت اسم
های غير ساده  -5طراحی سوال از
درس  -6آشنايی با صفت های
شمارشی  -7نظارت بر انجام کارهای
تحقيق و کنفرانس
اجرای آزمون مداد کاغذی

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
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درس سيزدهم
عيدانه خدا

بهمن

ماه

دوم و
سوم

-18
19

-113
114

هفته

شماره
جلسه

شماره
صفحه

21

-116

بهمن چهارم

درس چهاردهم
آخرين ياور
آفتاب
شعر :اشک و
آب
روان خوانی:
داستان عبدهللا
بری و بحری

خالصه گزارش تدريس
هدفهای جزئی و رفتاری

انجام فعاليت های کتاب بخوانيم -1
در هفته اول اين ماه درس سيزدهم
تدريس می شود .در اين درس دانش واژه آموزی :ترکيب سازی با ائه
مترادف  -2نکته ها :معرفی قيد زمان
آموزان با  -1يکی از اعياد بزرگ
وفعل مضارع مستمر  -3فعاليت ويژه:
مسلملنان جهان (عيد فطر)  -2با
تقويت مطالعه کتاب خوانی  -4اجرای
زکات فطريه و دريافت کنندگان آن
نمايش
 -3با عيد فطر و ايام ماه مبارک
رمضان  -4با شرکت جشن در اعمال انجام فعاليت های کتاب بنويسيم -1
اصال نويسی  -2طبقه بندی  -3تکميل
عبادی و مذهبی آشنا می شوند -5
مهارت چهارگانه زبان آموزی تقويت جای خالی  -4کاربرد قيد زمان -5
کاربرد جمله پرسشی و خبری -6
می شود  -6روحيه شکر گذاری و
تجزيه اسم ها حرکت  -7نگارش خالق
نيايش در آن تقويت می شود  -7با
وند «نه» و معنی آن  -8با قيد زمان  -8جمله نويسی -8نظارت بر کارهای
تحقيق و کنفرانس
 -9با فعل مضارع مستمر آشنا می
اجرای آزمون عملکردی
شوند  -11مستمر درس را روان
خوانی می کنند و با واژه های جديد
و معانی آن ها آشنا می گردند.
انجام فعاليت های کتاب بخوانيم شامل:
در هفته دوم و سوم اين ماه درس
-1واژه آموزی -ساختن فعل نهی به دو
چهارم تدريس می شود .بعد از
صورت  -2نکته ها :برخی جمله های
تدريس اين درس:
 -1روحيه دفاع از دين خدا و مبارزه خبری ،پرسشی ،تعجبی  -3فعاليت
ويژه :ترويج فرهنگ کتاب خوانی
با ستمگران تقويت می شود
تقويت توانايی بيان احساس
 -2توانايی شناخت آخرين پيامبر و
انجام فعاليت های کتاب بنويسيم شامل
دين او تقويت می شود.
-1حل جدول  -2تمرين هم خانواده -3
 -3شناختی از امام حسين وياران با
تکميل جمله های نا تمام  -4تمرين
وفادار او بوجود می آيد.
 -5توانايی شناخت عاشورا و اهميت شناخت فعل مناسب  -5تمرين ساخت
تاريخی و مذهبی اين روز تقويت می فعل نهی  -6مرتب کردن کلمه ی يک
جمله  -8پی گيری کارهای کنفرانسی
شود
 -6با عبدهللا فرزند امام حسن مجتبی اجرای آزمون مداد کاغذی
آشنا می شوند.
 -8روحيه شجاعت ،عشق و محبت
اهل بيت و ورحيه آزاده زيستن
تقويت می شود.
 -9متن درس را روان خوانی ميکنند
و با شاعر معاصر افشين عالسراينده
ی اين شعر آشنا می شوند.
-11داستان عبدهللا بری و عبری را
می خوانند و اب کتاب هزار و يک
شب آشنا می شوند.

بخوانيم و بنويسيم
خالصه گزارش تدريس
رئوس مطالب
هدفهای جزئی و رفتاری
هدف کلی
درس پانزدهم

فعاليت های ديگر

در هفته چهارم اين ماه درس
پانزدهم تدريس می گردد و دانش

فعاليت های ديگر
انجام فعاليت های کتاب بخوانيم
-1واژه آموزی :آشنايی با ترکيب

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
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دوم

22

-128
137

آموزان با:
ميراث
-1ميراث فرهنگی
فرهنگی
 -2تفاوت ميراث فرهنگی و
شعر :سوار
خانوادگی
تازه رسيده
 -3با موزه
 -4با مشاغل نظير موزه داری،
راهنما در موزه آشنا می شوند
 -5عالقه و نگرش به نگهداری
در حفظ ميراث فرهنگی در آن ها
ايجاد می شود
-6مهارت مشاهده و دقت در آن
ها تقويت می گردد.
 -7متن درسی را روان خوانی
کنند و با واژه جديد و معانی آن
آشنا می شوند
 -8شعر سوار تازه رسيد را روان
خوانی کرده و با سراينده اين شعر
آشنا می گردند.
در هفته اول ماه درس شانزدهم
تدريس می شود و دانش آموزان
با
-1يکی از اساطير باستانی ايران
 -2با قهرمانان بزرگ ايرانی
 -3با ويرانه ناشی از جنگ
 -4با مفاهيم باختر و خاور
-5با آثار کمانگير
درس شانزدهم -6با مفهوم نيايش
آرش کمان گير -7با سلسله جبال البرز و
همسايگان شمالی قديم ايران آشنا
می شوند
-8روحيه دفاع از ميهن و ميهن
دوستی دوستی در آن ها تقويت
می شود
 -9متن درس را روان خوانی و
با واژه های جديد و معانی آن ها
آشنا می شوند
بخوانيم و بنويسيم
خالصه گزارش تدريس هدفهای
رئوس مطالب
جزئی و رفتاری
هدف کلی
درس هفدهم
ثروت های ملی
ايران
شعر :ايران

در هفته دوم اين ماه درس هفدهم
تدريس می شود و دانش آموزان با:
 -1مسائل ملی و ميهنی
-2با ثروت های ملی کشور
 -3با راه های حفظ اين ثروت ها

سازی با پيشوند «باز» آشنايی با
ترکيب سازی با پسوند «بند»
 -2نکته ها :آشنايی با مفاهيم،
هجری شمسی -هجری قمری -3
فعاليت ويژه  :موضوع شناسی
کتاب خوانده شده
انجام عمليات های کتاب بنويسيم -1
هم خانواده ها  -2حل جدول  -3بنر
نويسی  -4تکميل داستان ناتمام -5
تحقيق و جست جو در خصوص
ميراث فرهنگی هر ناحيه  -6کامل
کردن  -7رفع ايراد های کنفرانس
ها عملی و طرح جابر و امادگی آن
برای ارائه
اجرای آزمون عملکردی

انجام فعاليت های کتاب بخوانيم
شامل -1 :واژه آموزی معرفی اسم
ها فاعل  -2نکته ها معرفی آثار و
نوشته های ادبی و غير ادبی -3
فعاليت ها ويژه شامل ايفای نقش
آرش و استنتاج پيام کتاب
انجام فعاليت های کتاب بنويسيم
شامل  -1مهارت اصال نويسی -2
تشخيص هم خانواده ها و مترادف
ها  -3بند نويسی  -4طراحی سوال
برای جدول  -5تهيه متن اصال -6
ساختن اسم های غير ساده با
وندهای خوانده شده  -7نگارش
خالق  -8اجرای کنفرانس های
علمی و طرح جابربن حيان
 -9اجرای آزمون مداد کاغذی

فعاليت های ديگر
انجام فعاليت های کتاب بخوانيم شامل
 -1واژه آموزی – ساخت اسم مرکب
با پسوند خيز  -2نکته ها :آشنايی با
جمله های شرطی و زمان فعل آن ها
 -3آشنايی با تبديل فعل معلوم به

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
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درس هجدهم
کوچ پرستوها

مجهول  -4فعاليت ويژه :ترويج کتاب
-4با وظيفه هر ايرانی در قبال اين
خوانی -اجرای بازی محلی
ثروت ها
-5با ارزش و اهميت کودکان در حکم – انجام فعاليت های کتاب بنويسيم
شامل  -1تبديل فعل معلوم به مجهول
ثروت ملی آشنا می شوند
 -6همچنين با اسم های غير ساده که  -2طبقه بندی  -3جدول  -4کامل
کردن شعر  -5بند نويسی  -6تشخيص
با پسوند «چيز» ساخته می شود.
-7با جمله شرطی و زمان فعل آن ها هم خانواده  -7انشا نويسی  -8تشخيص
هم قافيه
 -8با اسم مکان  -9با فعل های
مجهول  -11با گزارش نويسی و بند اجرای آزمون عملکردی
نويسی آشنا می شوند
-11متن درس را روان خوانی می
کنند و با واژه های جديد و معانی آنها
آشنا شده  -12شعر ايران را روان
خوانی و حفظ و با سراينده آن آشنا
می شوند  -13قصه ی شاهزاده ی
خوشبخت را روان خوانی کرده و
خالصه آن را بيان می کنند.
انجام فعاليت های در کتاب بخوانيم
در هفته سوم اين ماه درس هجدهم
شامل -1 :واژه آموزی :تمرين ساخت
تدريس می شود و دانش آموزان با:
فعل های ÷يشوندی  -2تمرين نوشته
-1شگفتی های طبيعت  -2عظمت
پروردگار  -3کوچ و مهارت پرندگان های ادبی و معمولی  -3نکته ها-
آشنايی با جمالت توضيحی و عالمت
 -4بازی های بوی و منطقه ای آشنا
می شوند  -5به قدرت خداوند پی می آن ( -4 )-....-آشنايی با تبديل فعل
معلوم به مجهول  -5فعاليت های روش
برند  -6به آفريده های خداوند توجه
نشان می دهند  -7به فرهنگ بومی و شامل داستان
ويه -تقويت فرهنگ بومی و محلی به
محلی اهميت می دهند  -8مهارت
های چهارگانه زبان آموزی در آن ها شکل بازی های منطقه ای
انجام فعاليت های کتاب بنويسيم شامل:
پرورش می يابد  -9با تبديل فعل
 -1تقويت مهارت اصال نويسی  -2بند
معلوم به مجهول  -11با جمالت
نويسی  -3جمله نويسی  -4گسترش و
توصيفی و نشانه های آن آشنا می
فرهنگ بومی و محلی  -5جدول -6
شوند -11 .متن درس را روان
خوانی می کنند و با واژه های جديد و نگارش
اجرای آزمون مداد کاغذی
معانی آن ها آشنا ميگردند.

بخوانيم و بنويسيم
خالصه گزارش تدريس
رئوس مطالب
هدفهای جزئی و رفتاری
هدف کلی
در هفته چهارم اين ماه انجام
درس نوزدهم
درس آزاد به عهده دانش
درس آزاد
آموزان گذاشته می شود
شعر باران
شعر باران را روان خوانی و
روان خوانی
در صورت تمايل حفظ می
راه رهايی
کنند و با سراينده اين شعر
(آزمون علمی
آشنا می شوند
مرحله )4
داستان راه رهايی را روان

فعاليت های ديگر
دانش آموزان با توجه به
 18درس گذشته بايد بتوانند
برای درس آزادی که
نوشته اند فعاليت هايی
برای کتاب بخوانيم
وبنويسيم تنظيم کنند و به
آن ها جواب دهند
استفاده از کتابخانه مدرسه

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
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درس بيستم
داستان ها

خوانی کرده و با کتاب
پهلوان پنبه و نويسنده آن آشنا
می شوند
در هفته سوم اين ماه درس
بيستم تدريس می شوند و
دانش آموزان با:
-1انواع داستان ها
-2با زمينه ها و داليل ساخته
شدن انواع داستان
-3با داستان ها بنابه کهن
ترين منابع تاريخی
 -4با اسامی غير ساده
-5با پسوند های گوناگون
قابل ترکيب با يک اسم
 -6با خالصه نويسی و شيوه
های صحيح آن آشنا می شوند
-7متن درس را روان خوانی
کرده و با واژه های جديد اين
درس و معانی آن ها اشنا می
شوند

جهت مطالعه کتاب
انجام فعاليت های کتاب
بخوانيم شامل -1 :واژه
آموزی ترکيب سازی با
پسوند «ان»  -2ترکيب
سازی با چندين پسوند و
يک اسم  -3نکته ها-
آموزش خالصه نويسی
انجام فعاليت های بنويسيم
شامل  -1آموزش اصال -2
تکميل جاهای خالی -3
تقويت مهارت ساخت
جمالت مترادف  -4تقويت
ساخت تشبيه  -5حل جدول
 -6تصوير خوانی  -7بند
نويسی  -8استفاده از
کتابخانه مدرسه و خواندن
کتاب و خالصه نويسی
داستان
اجرای آزمون مداد کاغذی

بخوانيم و بنويسيم
خالصه گزارش تدريس هدفهای
رئوس مطالب
فعاليت های ديگر
جزئی و رفتاری
هدف کلی
در هفته چهارم اين ماه درس بيست انجام فعاليت های کتاب بخوانيم
شامل:
و يکم تدريس می گردد و دانش
-1واژه آموزی
آموزان با:
-2کاربرد
-1با مثنوی و نويسنده ی آن
-3نکته ها
-2با مولوی و آثار او
درس بيست و
-3با وظيفه همسايه ها نسبت به هم -4کاربرد سه نقطه به جای بقيه
يکم موثر و شتی
جمله در صورت نياز
-4با وظيفه دوستان و آشنايان در
شعر
انجام فعاليت های کتاب
مواجه با بيمار
از خاک تا
بنويسيمشامل:
-5با عواقب کم رويی و خجالت
خورشيد
-1تقويت مهارت اصال نويسی
-6با نظامی گنجوی
-2شناخت مترادف ها
-7با مترادف
-8با کاربرد سه نقطه در ادامه جمله -3برقراری ارتباط بين تصوير
و ضرب و المثل
آشنا می شوند
-4جمله نويسی -تصوير خاونی
-9متن درس را می خوانند و با

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
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درس بيست و
دوم
مثل ها
روان خوانه
کودک باهوش
نيايش

واژه های جديد و معانی آن آشنا می و بند نويسی  -6کاربرد شکل
کامل کلمه های مخفف در جمله
گردند
 -7يادآوری نام نويسندگان -8
شعر از خاک تا خورشيد را هم
برگرداندن نظم به نشر -9
خوانی می کنند و با سراينده اين
استفاده از زنگ کتابخانه جهت
شعر آشنا می شوند
مطالعه کتاب
اجرای آزمون مداد کاغذی
در هفته اول اين ماده درس بيست و انجام فعاليت های کتاب بخوانيم
دوم تدريس می شود و دانش آموزان شامل -1 :واژه آموزی :معانی
ضرب المثل ها  -2نکته ها:
با  -1کاربرد ضرب المثل ها -2
کاربرد حذف کلمه جهت
ريشه ضرب المثل ها  -3معانی
جلوگيری از تکرار در مثل ها
ضرب المثل ها  -4کلمه های دو
 -3کاربرد دو گانه بعضی
تلفظی  -5داستان ضرب المثل ها
کلمات
آشنا می شوند
انجام فعاليت های کتاب بنويسيم
-6متن درس را روان خوانی و با
واژه های جديد و معانی آن ها آشنا شامل  -1آموزش اصال -2
کاربرد کلمات مخفف  -3داستان
می شوند
نويسی  -4برنامه نگاری -5
-7قصه ی کودک باهوش را روان
جمله سازی  -6کاربرد مخالف
خوانی کرده و خالصه ی ان را
ها  -7کاربرد ضرب المثل ها
بيان می کنند.
-8و در آخر درس نيايش را خوانده در نوشته ها
اجرای آزمون عملکردی
و از خدا بخواطر توانايی که برای
خواندن و نوشتن به ما داده شکر
گذار می شود.

بخوانيم و بنويسيم
رئوس مطالب خالصه گزارش تدريس هدفهای
جزئی و رفتاری
هدف کلی
دوره
دوره

.جدول طرح درس ساالنه

فعاليت های ديگر
دوره
سال تحصيلي 93-94

