
این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

 پایه پنجم
 طرح ساالنه فارسی

 

  سال تحصیلی 

 
  دبستان 

 رئوس فعالیت ها جلسه درس نام درس ماه

 مهر

  تدریس شعر+ معنی واژگان + ذکر نکات دستوری شعر اول . ستایش

 1 تماشاخانه

  تدریس درس+درک متن اول

  نوشتاری 1واژه آموزی)کلمات مخالف(+تمرین روخوانی+فعالیت  دوم

  آموزش لحن + تصویر خوانی و صندلی صمیمیت سوم

  نوشتاری )درک متن(+ امال + شعر حفظی 2فعالیت  چهارم

  حفظ شعر+حل نتمرین هایی از کتاب کار)ارزشیابی( پنجم

  نوشتاری)نگارش(+شعر حفظی 4فعالیت  ششم

  نوشتاری)نگارش(+شعر حفظی 5فعالیت  هفتم

  یری+فعالیت امالیی )ارزشیابی(امال تقر هشتم

  مدادکاغذی و فهرست وارسی -ارزشیابی پایانی نهم

 2 فضل خدا

  تدریس درس +درک متن اول

  دانش زبانی)لحن و آهنگ(+شعرخوانی و صندلی صمیمیت+تمرین خواندن دوم

  نوشتاری+خواندن با لحن+امال شناختی2و 1فعالیت  سوم

  نوشتاری )درک متن(+ارزشیابی از کتاب خوانداری 3ضرب المثل +فعالیت  حکایت و چهارم

  فعالیت کتاب خوانی نوشتاری و نوشتن رویدادها به ترتیب پنجم

  نگارش)تبدیل شعر به داستان( ششم

  نوشتاری:هنر و سرگرمی+آزمون خود سنجی هفتم

  پرسش شفاهی هشتم

  امال پایانی نهم

 نآبا

رازی و ساخت 

 بیمارستان
3 

  تدریس درس+درک متن اول

  واژه آموزی)واژه +گر(+تمرین خواندن دوم

  + آموزش لحن1فعالیت نوشتاری  سوم

  شعر حفظی چهارم

  فعالیت نوشتاری)درک متن(+تمرین خواندن پنجم

  امال ششم

  ارزشیابی هفتم

  نگارش)خاطره نویسی( هشتم

  امال نهم

 4 بازرگان و پسران

  تدریس درس+درک متن اول

  دانش زبانی)خوب گوش دادن(+تمرین خواندن دوم

  +آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری سوم

  امال+گوش کن و بگو چهارم

  فعالیت نوشتاری)درک متن( پنجم

  فعالیت نوشتاری)نگارش( ششم

  لکردی(+مرور آموخته هاارزشیابی)عم هفتم

  امال هشتم

  چنارو کدو بن

  تدریس درس+درک متن اول

  واژه آموزی+تمرین خواندن دوم

  +آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری سوم    

  نمایش چهارم

  فعالیت نوشتاری)درک متن(+تمرین خواندن پنجم

  امال+تمرین خوشنویسی ششم

  شنگار هفتم

  بخوان و بیندیش هشتم

  ارزشیابی)فهرست وارسی( نهم



هزار تومان به سایت علمی و  دو ویرایش این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irپژوهشی آسمان مراجعه کنید .



 

 آذر

 5 چنار و کدوبن
  حکایت)زیرکی( دهم

  امال یازدهم

 6 سرود ملی

  تدریس درس+درک متن اول

  دانش زبانی +تمرین خواندن دوم

  + آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری  سوم

  یتشعر خوانی و صندلی صمیم چهارم

  فعالیت نوشتاری)درک متن(+تمرین خواندن پنجم

  امال ششم

  شعر حفظی)ای ایران(+آزمون خود سنجی هفتم

  نوشتاری هشتم

  نگارش نهم

  امال دهم

 7 درس آزاد
  تولید محتوا اول 

  تولید فعالیت ها دوم

 8 دفاع از میهن

  تدریس درس +درک متن اول

  واژه آموزی +تمرین خواندن دوم

  + آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری سوم

  فعالیت نوشتاری)درک متن(+تمرین خواندن چهارم

  امال+خوشنویسی پنجم

  ارزشیابی شفاهی ششم

  نگارش هفتم

  نوشتاری هشتم

 8درس   
  بخوان و بیندیش نهم

  امال +حکایت)وطن دوستی( دهم

 دی

نام آوران دیروز 

 ،امروز،فردا
 9درس 

  تدریس درس +درک متن اول

  دانش زبانی +تمرین خواندن دوم

  +آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری سوم

  گوش کن و بگو+ مرور آموخته ها چهارم

  فعالیت نوشتاری)درک متن(+تمرین خواندن پنجم

  خوشنویسیامال+ ششم

  ارزشیابی هفتم

  نگارش هشتم

  شعر حفظی)سرای امید( نهم

  امال دهم

 11 نام نیکو

  تدریس درس+درک متن اول

  واژه آموزی +تمرین خواندن دوم

  + آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری  سوم

  نمایش چهارم

  ندنفعالیت نوشتاری)درک متن(+تمرین خوا پنجم

  امال ششم

  ارزشیابی هفتم

  نوشتاری)نگارش( هشتم

  امال نهم

 11 نقش خردمندان

  تدریس درس+درک متن اول

  دانش زبانی +تمرین خواندن دوم

  + آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری  سوم

  شعر خوانی و صندلی صمیمیت چهارم



 

 بهمن

 11 نقش خردمندان

  عالیت نوشتاری )درک متن(+تمرین خواندنف پنجم

  امال+خوشنویسی ششم

  ارزشیابی+حکایت هفتم

  نگارش)خالصه نویسی( هشتم

  بخوان و بیندیش نهم

  امال دهم

  هنر و سرگرمی یازدهم

 12 آزاد
  تولید محتوا اول

  تولید فعالیت دوم

 13 روزی که باران می بارید

  تدریس درس+درک متن ولا

  واژه آموزی+تمرین خواندن دوم

  + آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری  سوم

  تصویر خوانی و صندلی صمیمیت چهارم

  فعالیت نوشتاری )درک متن(+تمرین خواندن پنجم

  امال+خوشنویسی ششم

  ارزشیابی عملکردی+شعر حفظی هفتم

  دامه نویسی(نوشتاری)ا هشتم

  امال نهم

 14 شجاعت

  تدریس درس+درک متن اول

  دانش زبانی+تمرین خواندن دوم

  + آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری  سوم

  گوش کن و بگو چهارم

  فعالیت نوشتاری )درک متن(+تمرین خواندن پنجم

  امال ششم

  ارزشیابی هفتم

  نگارش هشتم

  امال نهم

 اسفند

 15 کاجستان

  تدریس درس+درک متن اول

  واژه آموزی+تمرین خواندن دوم

  + آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری  سوم

  فعالیت نوشتاری )درک متن(+تمرین خواندن چهارم

  امال پنجم

  ارزشیابی و حکایت ششم

  نگارش هفتم

  بخوان و بیندیش هشتم

  امال نهم

 16 وقتی بو علی کودک بود

  تدریس درس+درک متن اول

  دانش زبانی+تمرین خواندن دوم

  + آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری  سوم

  مرور آموخته ها و تصویر خوانی چهارم

  فعالیت نوشتاری )درک متن(+تمرین خواندن پنجم

  امال ششم

 فروردین

 16 

  یابی+ شعر حفظیارزش هفتم

  نگارش تحقیقی هشتم

  امال نهم

 17 

  تدریس درس+درک متن اول

  واژه آموزی +تمرین خواندن دوم

  + آموزش لحن 1فعالیت نوشتاری  سوم

  نمایش چهارم



 

 

 

 

 

 

   
  فعالیت نوشتاری )درک متن(+تمرین خواندن پنجم

  امال+ خوشنویسی ششم

 17  اردیبهشت

  ارزشیابی+حکایت جوان و راهزن هفتم

  نگارش تبدیل شعر به نثر هشتم

  بخوان و بیندیش نهم

  امال دهم

  هنر و سرگرمی یازدهم


