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 ()به نام خدا

 تهیه کننده:  اول ابتداییطرح درس ساالنه فارسی                                    مدرسه:

 ماه هفته رئوس مطالب اهداف کلی  نکات قابل بیان 

شنايی بانهاد خانواده،احترام گذاشتن به افراد خانواده،آشنايی با ابزارهاي زندگی،رعايت بهداشت فردي،توانايی رسم خط از 

به چپ ،توانايی تلفظ کلمات کلیدي راست  

آشنايی با نهاد خانواده، 

 بچه ها آماده

 اول 1-2گاره ن  

 

 

 

 مهر

آشنايی بامقرراتوقوانین عبور ومرور،آشنايی بانقش ؤوالدين،توانايی شناخت رنگها،توانايی رسم خط از پايین به باال 

وتوجه به رنگ هاي آنوبالعکس توانايی انطباق تصاوير باکلمات،آشنايی باپرچم   

 و آشنايی با مدرسه ورفت

 آمد

 دوم 3-4گاره ن

آشنايی با کالس درس وقوانین آن،آشنايی با معلم ونقش او درآموزش، ايجاد ارتباط مؤثربا ديگر دانش آموزان،رعايت 

فراورده هاي ساخت دستمقررات عمومی دربوستان، آشنايی با روستا و حیوانات اهلی و آشنايی با محصوالت داخلی و   

ومحیط  ا کالس شنايی با

آشنايی  و هاي تفريحی

 باروستا

 سوم 5-6-7نگاره 

تقويت عالقه نسبت به حیوانات ، توانايی تلفظ کلید واژه ها، آشنايی با مسجد وقرآن ،دقت وتوجه به رعايت نظم وترتیب 

 وبهداشت در مسجد، آشنايی با آداب ورسوم مردم ايران درنوروز،

اشنايی با       

باغ وحش آشنايی 

 بامسجد، ومراسم نوروز

 چهارم 11-9-8نگاره

،تقويت توانايی خواندن ونوشتن صداي آ و ب در کلمات ،توجه به استفاده آب    آ وب  معرفی آموزش صدا ونشانه ي 

 درطبیعت

  اول درس آب ،باران شناخت حروف 
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  آ،ب

 

 

 آبان

،توانايی نوشتن شکل هاي مختلف صداي اَ و د، آشنايی بانقش ابر درچرخه ي آب    اَ و د   معرفی آموزش صدا ونشانه ي

 ،تاثیر باد درحرکت ابرها

 شناخت حروف

د .اَ  

  باد-اَبر

 دوم

،تشخیص صداي م س دراول وسط وآخر کلمات،احترام به مدرسه واولیاي آن،   م س    عرفی صدا ونشانه ي  شناخت حروف 

 م.س

 سوم سالک -درسهم

،آشنايی با انواع میوه ،همکاري دربازي »ت»«او«،تشخیص صدا وشکل هاي مختلف    »ت«   »او«  معرفی صدا ونشانه ي 

 هاي گروهی

 شناخت حروف

 او  ت

 چهارم تاب-توت 

 

 ماه هفته رئوس مطالب هدف کلی کات قابل بیانن

،تشخیص صداها دراول وسط اخر کلمات،آشنايی با نان وتولید آن،آشنايی با پديده هاي   ن( -)ر   معرفی صدا ونشانه ي

باران-باد-ابر  

 شناخت حروف 

 ر  .   ن

نان-مادر    اول 

 

معرفی صدا ونشانه هاي نامبرده،توانايی خواندن ونوشتن کلماغت با حروف خوانده شده،آشنايی بااقوام ايرانی،آشنايی  آذر

 بانقشه ي ايران

 شناخت حروف 

 اي   .  ز

سرباز-يران  دوم 
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(ش -   اِ  ي   ) اموزش صدا ونشانه  

ش،تشخیص صداها در جاهاي مختلف کلمات،آشنايی بااستخر،رعايت نکات ايمنی در ورز   

 شناخت حروف 

ش.       اِ  

 استخر  اِ

  گوش شنوا(شـ ش

 سوم

درجاهاي مختلف کلمات ، توانايی ساخت جمله با کلمات داده  ،توانايی کاربرد(    ي   - اُ)       معرفی صدا ونشانه

اشده،شناخت جانوران مختلف وزندگی انه  

 شناخت حروف 

اُ.      ي  

 دريا)ي(

اُ)  اردک  (   

 چهارم

،توانايی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده، جمله سازي ،آشنايی     (و  -  ک )  آموزش صدا ونشانه ي

سالمتیباورزش ونقش آن در   

 شناخت حروف

و.          ک  

(کـ ک)لک لک  

 )شـ ش)ورزش

  اول

 

،تشخیص صدا در جاهاي مختلف کلمات،آشنايی با جنگل وجانوران آن وايجاد عالقه  ( گ.     پ)آموزش صدا ونشانه ي  دي

ت بهم ريختهالحفاظت از آن ،جمله سازي با کلمات، مرتب کردن جم به  

 شناخت حروف

گ.       پ  

 شناخت حروف

خ.        ف  

(پـ پ)روازپ  

(گـ گ)جنگل  

 دوم

، توانايی کاربرد در جاهاي مختلف کلمه، مرتب کردن جمالت، ساخت کلمه جديد   (خ.       ف )آموزش ومعرفی صدا ي

شده،استفاده از لباس مناسب درروزهاي سردبا حروف خوانده   

(فـ ف)روز برفی  

(خـ خ)درخت  

 سوم

، توانايی کاربرد در جاهاي مختلف کلمه، جمله سازي با بیش از يک کلمه ، ساخت   (ل.     ق ) عرفی صدا ونشانه 

 کلمات جديد ، همکاري بین اعضاي خانواده ،شناخت وسايل آشپزخانه ورعايت نکات ايمنی

 شناخت حروف

ل.        ق  

(قـ ق)همکاري  

(لـ ل)گل  

 چهارم
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استثنا ،تشخیص صداها در جاهاي مختلف کلمات،آشنايی با شالیزار ،توجه دادن به (  ُ- ج) معرفی صدا ونشانه 

 نعمت هاي خداوند،تقويت روحیه سپاس گزاري از خداوند

 شناخت حروف

استثنا (اُ)ج(و)  

(جـ ج)رنج و برنجنا  

آواز خروس خوش  

  اول

 

توانايی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده ،  ) ه (آشنايی با چهار شکل  (چ- ه) معرفی صدا ونشانه  بهمن

 کلمه سازي، جمله سازي ،آشنايی باچشمه وگیاهان وچراگاه

 شناخت حروف

 )ه( )چ(

(ه -هـمهتاب)  

(چـ چچشمه و چرا گاه)  

 دوم

، توانايی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده، ايجاد عالقه به مطالعه کتاب  (خوا) -(ژ )معرفی صداهاي

 ،اشنايی باگلها ومراقبت از آنها

 شناخت حروف

 (خوا)-(ژ)

(ژ)ژاله و منیژه   

ا(خو)کتاب خوانی   

 سوم

 شناخت حروف .شنايی باحروف خوانده شده، توانايی کاربرد آنها در جاهاي مختلف آ

 خوانده شده

 چهارم روان خوانی

درکلمات مختلف ،آشنايی بابازار ومشاغل مختلف ،تقويت روحیه ّ( )،تشخیص نشانه ي()ّآموزش نشانه ي 

.دريا وفوايد آن،آشنايی با حیوانات دريايی» ص«سپاسگزاري واحترام متقابل به يکديگر آموزش ومعرفی صداي   

 

 شناخت )تشديدوص(

  درس دربازار

 صداي موج

  اول

 

 

 

 

،تشخیص صداها در کلمات مختلف،توانايی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده، آشنايی بامناظر (ذ)

نايی خواندن ونوشتن تواو (ع)طبیعی مناطق مختلف،تقويت روحیه ي ثبت خاطرات آموزش ومعرفی صدا ونشانه ي 

یه ي نظم در کارها ،ايجادروحیه تفکر وتعمق در جاهاي مختلف کلمه،برقراري روابط عاطفی واجتماعی،تقويت روح

.ت، داستان نويسی با کلمات داده شدهالدرپاسخگويی،جمله سازي،مرتب کردن جم  

 شناخت حروف 

) ع(-)ذ(  

 سفر دلپذير

 )ذ(

 علی ومعصومه

 دوم
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(عـ ع )   

 اسفند

دوري از کثیفی  -واحد زمانی ثانیه –شنايی با شکل و صداي ثـ ث و بعضی از عوامل طبیعی مانند نور ماه مهتاب ا

در کلمات مختلف،آشنايی با زندگی حلزون،کامل  (ح )تشخیص نشانه ي (ح)و پاکیزه بودن آموزش صدا ونشانه 

.تالکردن جم  

 شناخت حروف 

ح( -)ث   

 (ثـ ث)ثل خورشیدم

 )حـ ح)درس حلزون

 

 سوم

، ( ح-ض)خواندن و نوشتن يک شعر مثال از مجله رشد يا کتاب مناسب ديگر آموزش ومعرفی صدا ونشانه ي 

پرسی ،آشنا کردن دانش آموزان با  تشخیص نشانه ها درجاهاي مختلف کلمات،اهمیت عبادت از مريض و احوال

.مسجدوآداب آن  

(ض -ح )شناخت مرور و تکرار درس  

حلزون کتاب خوانی 

(ضـ ض)درس رضا   

 

 چهارم

 ناقص، جمالت کردن کامل انقالب، پیروزي در وهمدلی وحدت اسالمی،اهمیت انقالب با آشنايی

 کردن صخبت موقع به و -همراهی -دوستی– ابگیر شدن خشک علت- گرما– آبگیر با آشنايی

 

 صدا آموزش

 

 يادآوري مرورو

  سوم
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 غ ي ونشانه صدا ومعرفی آموزش

 جمالت کردن مرتب سازي، جمله ، گفتن سخن هنگام واحترام ادب مختلف،رعايت

 کلما در نشانه ديگران،تشخیص به وکمک همکاري ي روحیه ،تقويت

 

 و نشانه ط

 آموزش نشانه و صداي غ

 خاطرات انقالب 

 الکپشت و مرغابی

 فروردين چهارم

 آشنايی با صدا و نشانه ظ

 آشنايی با اعیاد مذهبی

 تشخیص نشانه ظ در کلمات مختلف

خدا ي خانه عنوان به مکه مبعث،شناخت وعید باپیامبر ،آشنايی  

  درس پیامبر مهربان آموزش صدا و نشانه ظ

 اول

 

 

 

 ارديبهشت

 دوم مرور مطالب و رفع اشکال

 


