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  گنجینه آزمون و محتوای آموزشی

 طرح درس ساالنه

 شامل کل کتاب:  درس سوم دبستان:  پایه  فارسیکتاب: 

 

 رسانه و ابزارها فعالیت ها و اهداف جزئی و رفتاری نام درس زمان  تدریس ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر

 - - یادآوری کالس دهه اول مهر

 

 

 

 

 

 

 

 دهه دوم مهر

درس اول محله 

 ما

معرفی محله  به عنوان یکی از مهمترین  -1

 نهاد های اجتماعی 

آشنایی با وظایف خود در خصوص محل  -2

 زندگی

ایجاد درک گسترده از ارزش های اجتماعی  -3

 و فرهنگی و ...

 طبقه بندی واژگان ذهنی -4

 ات( -ان -آشنایی با واژه های جمع )ها -5

 تقویت رفتارهای غیرکالمی و افزایش دقت  -6

 تقویت توانایی حفظ شعر  -7

 تقویت مهارت روخوانی و رونویسی -8

تقویت مهارت سخن گفتن و درک ارتباط  -9

 منطقی بین تصاویر

 تقویت و عالقه مندی به زیبانویسی -11

پخش فیلم مستند 

از یک محله دوربین 

عکاسی برای تهیه 

عکس از محله 

 زندگی دانش آموزان

 

 

 

 

 

 دهه سوم مهر

درس دوم زنگ  

 ورزش

 معرفی استخر به عنوان یک مکان ورزشی -1

 آشنایی با فواید ورزش به ویژه شنا -2

طبقه بندی و گسترش واژگان به بهره  -3

 گیری از شبکه معنایی

ایجاد درک تطابق معنایی و دستوری بین  -4

 فعل و فاعل

تقویت مهارت درک متن و بهبود  سواد  -5

 خواندن

تصاویری از  ورزش 

های مختلف تصاویر 

ورزشکاران نرم افزار 

موسیقی مفرح و 

مناسب برای انجام 

 ورزش صبحگاهی
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 بصری )بخوان بیندیش(تقویت دقّت  -6

 کاربرد ضرب المثل در گفته ها -7

 

 

 

 

 

 آبان

 

 

 

 دهه اول آبان

فصل دوم 

بهداشت آسمان 

 آبی طبیعت پاک

ارتقای نگرش دانش آموزان نسبت بهداشت  -1

 محیط اطراف 

آشنایی دانش آموزان با نحوه ی گزارش  -2

 نویسی 

 بهبود سواد خواندن ئو توسعه درک متن -3

ترغیب دانش آموزان به رعایت بهداشت با  -4

 اشاره به آموزه های دینی

 تقویت مهارت نوشتن -5

گسترش ارتباطات میان گروهی با اجرای  -6

 نمایش

 تقویت توانایی حفظ شعر -7

 آشنایی با زبان محاوره در متن نوشتاری -8

گردش علمی نرم 

افزار هوای پاک و 

 مضرات هوای آلوده

 گزارش نویسی

 

 

 

 

 

 دهه دوم آبان

 -4درس 

 آواز گنجشک

 طبقه بندی و گسترش واژگان -1

آشنایی با کاربرد نشانه های نگارشی در  -2

 متن

 افزایش قدرت درک متن -3

 «آلودگی صوتی»آشنایی با مفهوم  -4

شناختن منابع تولید کننده ی آلودگی  -5

 صوتی

ایجاد نگرش مثبت نسبت به موضوع  -6

 کاهش آلودگی

 کسب مهارت در کاربرد ضرب المثل ها -7

 

نرم افزار موسیقی 

مفرح  و پخش 

صداهای آزاردهنده 

مانند مته برقی و 

 بوق مقتدر و ...

گزارش و تحقیق 

درباره آلودگی 

 صوتی

 

 

 

 دهه سوم آبان

 -5درس 

 بلدرچین و برزگر 

انخالق فردی و 

 اجتماعی

 آشنایی با برخی از صفات حسنه -1

تقویت مهارت جمله سازی و کاربرد کلمات  -2

 هم نویسه در جمله

 تقویت توانایی شناخت و کاربرد زمان حال -3

 تقویت مهارت بندنویسی -4

 توسعه کاربست نمایش خالق -5

 توسعه دامنه لغات دانش آموزان -6

اجرای نمایش برای 

نگاه کن و بگو تهیه 

صورتک بلدرچین و 

رای برزگر و اج

 نمایش آن 

دعوت از یک آزاده  آشنایی دانش آموزان با مفهوم فداکاری -1 6درس  
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 دهه اول آذر

 آشنایی با شخصیت های فداکار ایرانی -2 فداکاران

 تقویت نگرش مثبت به فداکاری -3

 گسترش واژگان -4

 «زمان حال فعل»آشنایی با  -5

 تقویت مهارت سخن گفتن و خواندن -6

 رعایت اصول زیبانویسی -7

 بارانتقویت حافظه با حفظ شعر  -8

فیلم مستند حسین 

 فهمیده

قصه گویی از زندگی 

 افراد فداکار

استفاده از وسایلی 

مانند میخ کش به 

آموزش پسوند 

 «کش»

 

 

 

 دهه دوم آذر

 تقویت حسن  آیندی نگری و نیک اندیشی -1 کارنیک 7درس 

 آشنایی با زمان آینده -2

 گسترش واژگان با استفاده از فرایند ترکیب -3

 تقویت مهارت خواندن -4

 آشنایی با متن تلفیقی نثر و نظم -5

تقویت مهارت درک متن با بخوان و  -6

 بیندیش

 «پری کوچولو»

نشان دادن تصاویری 

 از چند کارنیک

تحقیق در مورد 

 افراد نیکوکار 

 اجرای بازی زمان ها

 )گذشته به آینده(

 

  

 

 

 

 

 دهه سوم آذر

پیراهن  8درس 

بهشتی )راه 

 زندگی(

با بزرگان دینی به عنوان بهترین  آشنایی  -1

 الگو

تقویت مهارت سخن گفتن و طبقه بندی  -2

 ذهن در بیان مطالب

 گسترش دامنه لغات دانش آموز -3

 )پسوند خوس + اسم(

 تقویت مهارت درک متن -4

 حفظ شعر لحظه سبز دعا -5

 تقویت مهارت نوشتن در امال و نگارش -6

 تکریم شخصیت واالی حضرت فاطمه )س( -7

 کاربرد مثل ها -8

حقیق و پژوهش از ت

زندگی حضرت 

فاطمه نقل داستان  

 از حضرت فاطمه

استفاده از نرم افزار  تقویت فن بیان و توسعه تفکر و تمرکز -1بوی  9درس  دهه اول بهمن
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گسترش دامنه ی لغات )ترکیب دل+ بن  -2 نرگس

 فعل(

 شناخت فعل به عنوان محور اصلی جمله -3

 آشنایی با متن ادبی -4

 شناخت حضرت صاحب زمان -5

 کاربرد مثل ها -6

خواندن و درک متن بخوان و مهارت  -7

 بیندیش )حوض فیروزه ای (

و پخش سرودهایی 

 از طبیعت

دعای دسته جمعی 

 فرج امام زمان

تحقیق در مورد 

 حضرت مهدی )عج(

 11درس  دهه دوم بهمن

 یار مهربان

 )هنر و ادب(

آشنایی دانش آموزان با جان بخشی به  -1

 اشیاء

بین دانش آموز و ایجاد ارتباط صمیمی  -2

 کتاب

تقویت مهارت سخن گفتن و تفکر در  -3

 فعالیت صندلی صمیمیت

توسعه دامنه واژگان با وندافزایی مثل  -4

 هنرمند و ...

 توجه به نقش کلیدی فعل در جمله -5

 مهارت حفظ شعر نقاش دنیا -6

رفتن به کتابخانه ای 

برای تدریس کتاب 

 به دانش آموزان

نوشتن یک بند 

 درباره فواید کتاب

 خوانی

 - - مرور آموخته ها دهه سوم بهمن 

 

 بهمن

 

 

 

 11درس  دهه اول

 نویسنده ی بزرگ

 معرفی سعدی -1

تقویت مهارت سخن گفتن همراه با تفکر   -2

 تمرکز در صندلی صمیمیت

 «ستان»گسترش واژگان با پسوند  -3

تقویت حافظه و درک شنیداری در فعالیت  -4

 «گوش کن و بگو»

 آشنایی با حکایت سعدی  -5

 متن بخوان و بیندیش خواب خلیفهدرک  -6

آشنایی دانش 

آموزان با گلستان و 

 بوستان سعدی

تحقیق درباره 

 زندگی سعدی

حفظ کردن چند 

بیت از شعرهای 

 سعدی

ایران  12درس  دهه دوم

 عزیز

هدف میهن 

 شناسی 

 ایجاد حس وطن دوستی -1

ایجاد نگرش مثبت به میهن وحفظ ارزش  -2

 های آن

 صندلی تقویت مهارت سخن گفتن با -3

 صمیمیت

 تقویت و گسترش واژگان یه پسوند )دان( -4

رسم نقشه ایران 

استفادهخ از نرم 

افزار پخش سرود 

ملی استفاده از 

تصاویر جاهای 

دیدنی دیگر تحقیق 
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 تقویت حافظه با فعالیت گوش کن و بگو -5

 مهارت حفظ شعر وطن -6

 زیبانویسی خط تحریری -7

 در مورد برج میالد

 - آزاد 13درس  دهه سوم بهمن ماه

 

 

 

 

 اسفند

 

 

 

 

 دهه اول اسفند

ایران  14درس 

 آباد

 انجام کار گروهی -1

 آشنایی با گویش و لهجه های مختلف -2

 آشنایی با شهدای زمان جنگ. -3

 مهارت سخن گفتن )صندلی صمیمیت( -4

 گسترش واژگان )واژه آموزی مشاغل( -5

 گسترش جمله با نقش فاعل -6

 افزایش درک متن با بخوان و بیندیش. -7

 سیب و یاسبوی 

 مهارت کاربرد حکایت و مثل ها -8

 زیبانویسی خط تحریری -9

درست کردن پرچم 

 ایران

دعوت از چند نفر با 

 گویش های مختلف

)نرم افزار( فیلم 

 مستند

 خلبانان شهید بابایی

تحقیق در مورد 

 مشاغل مختلف

 

 

 

 

 

 دهه دوم اسفند 

 15درس 

دریا هدف کلی 

 آشنایی با طبیعت

 آشنایی با تشبیهات در شعر  -1

 تقویت قوه ی تخیل -2

 شناخت نکات ایمنی -3

تقویت و مهارت سخن گفتن )صندلی  -4

 صمیمیت(

گسترش واژگان )اضافه کردن ه به  -5

-استعاره به نام اعضدای بدن )زبان

 زبانه(

 اجرای نمایش خیالی -6

 پخش صدای دریا

تحقیق در مورد 

 فواید دریا

فرور

 دین

 - - آموخته هامرور  دهه دوم فروردین 

 16درس  دهه سوم فروردین 

 اگر جنگل نباشد

آشنایی با یکی از نعمتهای خداوند  -1

 «جنگل»

 آشنایی با فواید جنگل در زندگی ما -2

مهارت گوش دادن و داوری )صندلی  -3

 گردش علمی 

تحقیق درباره ی 

 جنگل و فواید آن
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 صمیمیت(

 ایجاد حس مهربانی با حیوانات جنگل -4

 گسترش واژگان با پسوند )ناک( -5

 معرفی نقش مفعول در جمله -6

 به رعایت نکات ایمنیترغیب  -7

 ترغیب به رعایت بهداشت در طبیعت -8

 تقویت حافظه با حفظ شعر بهاران -9

اردی

بهش

 ت

 17درس  دهه اول اردیبهشت

 چشم های آسمان

آشنایی دانش آموزان با گردش زمین به  -1

دور خود و به دور خورشید و پیدایش شب 

 و روز و فصل ها

 تقویت قوی تخیل -2

مهارت جمع آوری اطالعات )صندلی  -3

 صمیمیت(

گسترش دامنه واژگان با وصل کردن ه به  -4

 آخر اسم مانند کودکانه

کسب مهارت یادداشت برداری و تهیه  -5

 گزارش

تقویت مهارت گوش دادن )گوش کن و  -6

 بگو(

 تفکر درباره ی آفرینش خداوند -7

 حس تشکر و قداردانی از خداوند -8

شکرگزاری از خداوند به  انجام نیایش و -9

 مناسبت پایان یک سال تحصیلی

استفاده از کره زمین 

 و چراغ قوه

 )کلمه درس نیایش(

 - - مرور آموخته ها  دهه دوم اردیبهشت

 - - - دهه سوم اردیبهشت

 


