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   صفحه: بایز رانیا عنوان درس:  تاریخ اجرا:   طرح درس شماره:

 دقیقه 05 مدت تدریس: نفر   دانش آموز: تعداد اول پایه:   آموزشگاه:
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 فعالیت های قبل از تدریس
 با کشور عزیزمان ایران آشنا شوند. آموزان دانش رود انتظارمی درس درپایان هدف کلی جلسه:

 اهداف جزیی رئوس مطالب
 حیطه ها

 و اهداف

انتظارات از دانش آموزان 

 در این درس

مفاهیم   عرصه ها 

 کلیدی 
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 آموزشی 
 و نحوه چیدمان کالس

پیش بینی روش 

 تدریس  
 وسایل آموزشی  

 وظایف دانش آموز در قبال 

 خلقت خدا
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 دیگران  خود

 ایران زیبا.1

ویژگی های کشور  .2

 ایران

دیدینی های کشور  .3

 ایران

 .عرق ملی4

 

 

معلم از فرایند  منظور

یاد گیری  یاد دهی و

عبارت است ازاین است 

 که دانش آموزان:

 دانش -(الف

 یژگیو با اموزان

 خود کشور  یها

 .شوند آشنا

 یهایدنید با -(ب

 تعقل
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 بزرگ خانه عنوان

 .                                  شناسد یم خود
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  Uصورت 

 

 

 
 

 

 یشینما روش- 

 نقشه نصب)

 

 :یاریمع

 دیتول یمحتوا

 نقشه ماکت-شده

 ریتصاو – رانیا

 یدنید یها مکان

 یباستان آثار و

 ایمان

  

خداوند را به خاطر 

زندگی در کشور 

ایران شکر گزاری 

 نماید .
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 آشنا رانیا کشور

 .شوند

 مهارت در(ج

 سخن و خواندن

 تیتقو نوشتن و گفتن

 . شوند

 یدارا  واژگان با(د

– ییمعنا بار

 یبیترک-ییامال

 .شوند آشنا

 دانش در -(ه

 و یمل عرق اموزان

 تیتقو یپرست هنیم

  5شود

 علم 

 

 یها یژگیو با – 1

 یم اشنا خود کشور

 . شود

 یها یدنید – 2

 . برد یم نام را رانیا

 مهم یشهرها نام-3

 داند یم را رانیا
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دیدنی ها ، 

 برگان ، 

 

شکل چیده و 

دانش آموزان 

در سرجای 

خود قرار می 

 نشینند .

 ماکت– رانیا

- رانیا

 از ییپوسترها

 یها یدنید

 ی حجله– رانیا

 (دانیشه

  پاسخ و پرسش –

 

 نقش یفایا –

 لباس دنیپوش)

 از یمحل یها

 یها شهر

 (  مختلف

               

 یگروه بحث-

 شاگردان تعامل)

 (گریکدی با

 سیتدر روش-

 چند

 (مختلط)یحس

 یها کارت– رانیا

 پازل-یبند گروه

 هم در کلمات

 حجله-شده ختهیر

 - بانل-– دانیشه

 با رانیا یها نقشه

 بوشانده سطوح

 با هنر قیتلف) شده

 پوشانده سطوح

–( یاضیر در شده

– رانیا پرچم

 انواع-ها کاربرک

– یمحل یها لباس

 و سنجاق و چسب

 یمقواها– مداد

 کالک کاغذ– یرنک

 برچسب– سبد–

 چک- یقیتشو

– یابیارزش ستیل

 فیتکل کاربرگ

 عمل 

 

 هم در کلمات با-

 کامل یا جمله ختهیر

 5سازد یم بایز و

 را یخواندار متون-

 توجه با حیصح و روان

 یم ینگارش میعال به

 . خواند

  را ینوشتار متون -

 حیصح و خوانا خط با

 کالک کاغذ کمک به

 .سدینو یم

 کشور تیاهم درباره

 یم بایز جمالت رانیا
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 سازد

 نگه زهیپاک حفظ در

 زیعز رانیا داشتن

 کند یم دایپ مهارت

 

* 
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 :کننده لیتسه

 برد تیوا-تاپ لپ

-پروژکتور–

 شده دیتول یمحتوا

 یسربلند حفظ به – 1 اخالق   یقیموس-

 مند عالقه زیعز رانیا

 .                                          شود یم

 کار تیفعال در– 2

 احساس یگروه

 . کند یم تیمسئول

 یکارها یابیارز در

  گرانید یها گروه

 یم حیصح قضاوت

 کند

 

    

 فعالیت های حین تدریس 

 فعالیت دبیر  فعالیت های یادگیری 
 (ایجاد موقعیت یادگیری )

 فعالیت دانش آموزان
اندیشه ورزی، دست ورزی، )

خالقیت توام با خوباوری، 

  (خودپایایی و خود ارزیابی 

وسایل  روش تدریس 

 آموزشی 

 زمان 
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 فعالیت های مقدماتی

 دانیشهه  حجله دادن قرار با-1

 پوشهاندن  و رانیه ا نقشه وماکت

 یمحله  یها لباس از نمونه چند

 چسهباندن  و  شاگردان به یرانیا

   وارید یرو رانیا نقشه نمونه چند

 زهیانگ جادیا یبرا را کالس یفضا

 آماده یدوست رانیا و یرانیا ی

 ورود از قبل  شاگردانم تا کنم یم

 و ریه درگ فضا نیا با کالس به من

 ذهنشهان  در یسوالت شوند آماده

 5دیآ دیپد

  و کالس به ورود از پس -2

 دانهش  بها  یاحوالپرسه  و سالم

 سهالم  صواب  به اشاره   آموزان

 در که دادن  سالم جواب و دادن

 ادیه  یآسهمان  یها هیهد درس

 بها  سپس و  کنم یم بودند گرفته

 و نهام  ذکر با و  اهلل بسم به اشاره

دانش آموزان در سرجای 

نشسته و به حضور و خود 

 غیاب معلم پاسخ می دهند .

- 

دفتر حضور 

و  و غیاب

کارت های 

 گروه بندی

 دقیقه 2
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 کمهک  و کالس آغاز در خدا ادی

 ههر  انجهام  در خدا از خواستن

 کهنم  یمه  شروع را درس یکار

 ههدف  و یکله  کردیرو بر دیتاک)

 (یمل درس برنامه ییغا

 دادن قهرار  اریاخت در با -3

 شهامل  که یگروهبند یها کارت

– مربه  – یلوز) یهندس اشکال

 یرو که(مثلث-رهیدا-لیمستط

 نوشهته  ها شهر از ینام یشکل هر

 بهه  را هیه اول یگروهبنهد  شده

 اورم یم عمل به یتصادف صورت

  نشان با کار اخر در و

 بهه  ها کارت از یخال سبد دادن

 سبد در چون میگو یم شاگردان

 که معلومه پس نمانده یکارت من

 یهمگه  خدا وشکر میندار بیغا

 5 دیحاضر
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 پیش بینی رفتار ورودی

 رانیه فراگ نکهه یا از نانیاطم یبرا

 انهد  گرفته ادی خوب را یقبل درس

 پرسمیم قبل درس از یسواالت

 ههم  در کلمهات  پهازل  شاکردان-

 و داده قهرار  هم کنار را شده ختهیر

 در و کنند یم درست کامل یا جمله

 .دهند یم حیتوض ان مفهوم باره

 یمه  چسهبانده  تهابلو  در ها پازل-

 یسهنج  هم شاگردان توسط و شوند

 چسهب  بهر  جمالت نیبهتر به و شده

 . چسبانند یم یقیتشو

دانش آموزان با نشانه های 

 قبلی اشنا هستند .

دانش آموزان به سواالت 

 پاسخ می دهند .

 یشینما روش

 نقشه نصب)

 ماکت– رانیا

- رانیا

 از ییپوسترها

 یها یدنید

 حجله– رانیا

 (دانیشه ی

 و پرسش –

  پاسخ

 

 نقش یفایا –

 دنیپوش)

 یها لباس

 شهر از یمحل

 (  مختلف یها

               

 بحث-

 دیتول یمحتوا

 ماکت-شده

 – رانیا نقشه

 مکان ریتصاو

 و یدنید یها

 یباستان آثار

 کارت– رانیا

 گروه یها

 پازل-یبند

 هم در کلمات

-شده ختهیر

 دانیشه حجله

 - بانل-–

 یها نقشه

 با رانیا

 سطوح

 شده بوشانده

 با هنر قیتلف)

 سطوح

 شده پوشانده

–( یاضیر در

– رانیا پرچم
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 یگروه

 تعامل)

 با شاگردان

 (گریکدی

 روش-

 چند سیتدر

 (مختلط)یحس

-ها کاربرک

 لباس انواع

– یمحل یها

 و چسب

 مداد و سنجاق

 یمقواها–

 کاغذ– یرنک

– سبد– کالک

 برچسب

- یقیتشو

 ستیل چک

– یابیارزش

 کاربرگ

 فیتکل

 ارزشیابی تشخیصی
 آغازینسنجش یا 

 یزنهدگ  ییجا چه در خود خانواده با شما-

 – دارد قرار شهر کدام در جا نیا– دیکن یم

 نیه ا– دارد قهرار  استان کدام در شهر نیا

 دارد قرار کشور کدام در استان

 هر در  رانیا ی باره در بایز جمالت گفتن-

 5گروه

 در رانیا یها ییبایز یها یادآوری و انیب-

 5وشعر یباز  قالب
    کلمهات  پهازل  دادن قرار اریاخت در با-

دانش آموزان به سواالت 

 پاسخ می دهند .

 یشینما روش

 نقشه نصب)

 ماکت– رانیا

- رانیا

 از ییپوسترها

 یها یدنید

 حجله– رانیا

 دیتول یمحتوا

 ماکت-شده

 – رانیا نقشه

 مکان ریتصاو

 و یدنید یها

 یباستان آثار

 کارت– رانیا

 گروه یها
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 یمه  را یکهامل  جمالت آموزان دانش

 و جسبانند یم یا برگه یرو بر و سازند

 را جملهه  مفههوم  جمله خواندن از بعد

 در را هها  برگه بیترت به و کنند یم  انیب

 جمالت سپس و چسبانند یم کالس پانل

 بهه  و شوند یم یابیارز شاگردان توسط

 زنند یم چسب بر تر کامل و بهتر جمالت

 دارد اشهکال  که یا جمله سر اخر در و

 اصهالح  و ینیبازب مورد گروهش توسط

 در شهاگردان  از سهپس 5 ردیگ یم قرار

 کرده دنید که رانیا از ییجاها ی باره

 کنم یم سوال اند

 (دانیشه ی

 و پرسش –

  پاسخ

 

 نقش یفایا –

 دنیپوش)

 یها لباس

 شهر از یمحل

 (  مختلف یها

               

 بحث-

 یگروه

 تعامل)

 با شاگردان

 (گریکدی

 روش-

 چند سیتدر

 (مختلط)یحس

 پازل-یبند

 هم در کلمات

-شده ختهیر

 دانیشه حجله

 - بانل-–
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 با رانیا

 سطوح

 شده بوشانده
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 سطوح
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–( یاضیر در
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 مداد و سنجاق

 یمقواها–
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 برچسب

- یقیتشو

 ستیل چک

– یابیارزش

 کاربرگ

 فیتکل

 آماده سازی
 ) ایجاد  انگیزه و معرفی درس جدید(

 شما-) لیقب از یسوالت انیب با مرحله نیا در

 یم یزندگ خود خانواده با ییجا چه در

 نیا– دارد قرار شهر کدام در جا نیا– دیکن

 استان نیا – دارد  قرار استان کدام در شهر

 شاگردان از(  گرفته قرار کشور کدام در

 تابلو در مربوطه دیاسال دادن نشان  با همراه

 یریادگی  یساز فعال و زهیانگ جادیا سبب

 . شوم یم اموزان دانش در دیجد درس

دانش آموزان پاسخ 

 می دهند .

 

 تابلو -اسالید 

 کتاب

 و میبخوان

 میسیبنو

 -ابتدائی

 کاربرگ
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 ارائه درس جدید

 فرآیندیارزشیابی لحاظ کردن 

 

 :یآموزش یراهبرها از استفاده

 ی باره در  یشعر به اشاره:. کردن ریدرگ-1

 آموختهه  هنر زنگ در که رانیا یها ییبایز

 در رانیا ماکت دادن قرار با و کنم یم بودند

 دور شهاگردان  شهدن  جمه   و کالس وسط

 یمه  یعال لحن با بند به بند را شعر   ماکت

 یمحل یها لباس به اشاره ادامه در و خوانند

 کرده شاگردان از یبرخ توسط شده دهیپوش

 و لباس اسم    ی باره در کی هر خواهم یم و

 

 

دانش آموزان گوش می دهند 

 و شعر را با هم می خوانند .

 

 

 

 

 

 یشینما روش

– رانیا نقشه نصب)

- رانیا ماکت

 از ییپوسترها

 رانیا یها یدنید

 (دانیشه ی حجله–

  پاسخ و پرسش –
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 در حهداالمکان  و دهند حیتوض مربوطه شهر

  دهند نشان را خود شهر ی منطقه نقشه یرو

 از کی هر دادن هم دست به دست با انتها در5

 را یرانیا اقوام وحدت  پوش یمحل شاگردان

 5 کنم یم انیب

 

 (: اکتشاف)  کاوش-2

 مهتن   یخواندار کتاب کردن باز با شاگردان

 صهامت  خهود  گروه در را زیعز رانیا درس

 گهروه  ههر  یاعضا سپس . کنند یم یخوان

 نوبهت  بیه ترت به خود گروه یبرا را یسطر

 چنهد  از ادامه در 5 کند یم یخوان  مستقل

 یمه  یابیارز را درس متن یروخوان شاگرد

 5 رندیگ یم قرار قیتشو مورد گروه در و کنم

 

  

 تعداد به را درس دیجد کلمات:   حیتوض-3

 دههم  یم قرار ها بادکنک داخل در ها گروه

 ترکانده را ها آن  مدت کوتاه یباز از پس تا

 دایپ را" کلمات یمعن" گروه در مشورت با و

 و بخواننهد  کالس یبرا یندگینما به و کنند

  رندیگ قرار قیتشو مورد

 

 درست" بخش در ادامه در: بسط و شرح-4

 یم انیب درس به مربوط یجمالت" نادرست و

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان در گروه متن 

 را روخوانی می کنند .

 

 

 

 

 

دانش آموزان معنی کلمات را 

 پیدا می کنند .

 

 

 

دانش آموزان فعالیت خواسته 

 شده را انجام می دهند .

 نقش یفایا –

 لباس دنیپوش)

 شهر از یمحل یها

 (  مختلف یها

               

 یگروه بحث-

 با شاگردان تعامل)

 (گریکدی

 سیتدر روش-

 (مختلط)یحس چند
 

 

 

 

 

 

 

 یمحتوا

-شده دیتول

 نقشه ماکت

 – رانیا

 مکان ریتصاو

 یدنید یها

 آثار و

 یباستان

– رانیا

 یها کارت

 گروه

 پازل-یبند

 در کلمات

 ختهیر هم

 حجله-شده

-– دانیشه

 نقشه - بانل

 رانیا یها

 سطوح با

 شده بوشانده
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 در مشهورت  با خواهم یم شاگردان از و کنم

 بها  را جمله بودن نادرست ای و درست گروه

 نادرست– قرمز) یرنگ یها راکت کردن بلند

 5دهند نشان(درست-سبز()

 

 :یلیتکم یابیارزش-

 ی اسهتفاده  از یریگ بهره با دوم یبند گروه

 یهها  کارت یرو بر شده نوشته یشهرها نام

 آموزان دانش و. شود یم انجام یبند گروه

 رانیا یخیتار و مهم یها شهر تعداد براساس

 .  شوند یم یبند میتقس

 

 یریتصههاو دادن قههرار اریههاخت در  بهها-

 دانهش  رانیه ا یخیتار و یدنید یازمکانها

 یرو بهر  را ها ان یگروه صورت به  آموزان

 ادامه در و  چسبانند یم مربوطه  شهر یمقوا

 در بها یز یا جمله  یسینو جمله تیتقو جهت

 گهروه  در و سندینو یم مربوطه شهر ی باره

 ههر  سهپس    خواننهد  یم یندگینما به خود

 گروه به مربوط شهر یدنید یها مکان گروه

   تیه فعال انجام  نیح  در برد یم نام را خود

 رندیگ یم قرار قیتشو مورد فعال یها کروه

 یرو بر رانیا یها نقشه به اشاره نیهمچن و. 

 درب بها  ها نقشه نیا که نیا و کنم یم وارید

 انهد  شهده  پوشانده کاغذ یها تکه و یبطر

 

 

 

 

 

دانش اموزان در فعالیت 

 شرکت می کنند .

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان به دقت گوش 

 می دهند .

 

 

 

 

 

 هنر قیتلف)

 سطوح با

 شده پوشانده

 یاضیر در

 پرچم–(

– رانیا

-ها کاربرک

 لباس انواع

– یمحل یها

 و چسب

 و سنجاق

– مداد

 یمقواها

 کاغذ– یرنک

 سبد– کالک

 برچسب–

- یقیتشو

 ستیل چک

– یابیارزش

 کاربرگ
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 یاضه یر در سهطح  پوشهاندن  با هنر قیتلف)

 بهه  یکمکه  افتیباز قیطر از تا(  افتیوباز

 باشد ستیز طیمح یالودگ

 یسیخوشنو متن میسیبنو کتاب کردن باز با-

 یمه  بها یز و حیصح کالک کاغذ کمک به را

 5سندینو

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیتکل

 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 فعالیت تکمیلی

 جم  بندی و

 یمه  فیتکل نییتع درس از یریگ جهینت و یبند جم  با انتها در

  کنم

 یمه  شهاگردان  از   کن دایپ و بگرد جدول کاربرگ دادن با-1

 از را یکلمهات    جدول در شده نوشته حروف به توجه با خواهم

 دهند قرار مربوطه قسمت در و کنند دایپ درس

 شاگردان از    رانیا ی نقشه کاربرگ دادن قرار اریاخت در با-2

 یابه  یهها  مثلهث  بها  را نقشه ییباال قسمت یایدر خواهم یم

 بپوشانند یآب یها مرب  با را نقشه ینیپا قسمت یایدر و کوچک

 

 

 

دانش آموزان به دقت 

 گوش می دهند .

فعالیت های را انجام  
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 و هنهر  از یقه یتلف)5 اورنهد یب کهالس  به خود با ندهیا جلسه و

 رانیا طیمح یزگیپاک حفظ به کمک و(یاضیر در سطح پوشاندن

 5زیعز

 ی بهاره  در سطر پنج دیا کرده سفر که رانیا از ییجاها به-3

 ( یبسط – یاریاخت5دیسیبنو  ان ی ها یدنید

    یخستگ رف  و یفرجام خوش عنوان به  خاتمه در

 بها یز رانیه ا" ی بهاره  در شاگردان از یکی توسط یا دکلمه-

 توسهط  اهنهگ  بها  همهراه  یسرود سپس و شود یم خوانده"

 در و شهود  یمه  یخوان هم ییها پرچم دادن تکان با شاگردان

 قهرار  دانیشه حجله یرو بر شاگردان توسط ییگلها شاخه انتها

 . ردیک یم

 :یلیتکم یتهایفعال

  شده انیب مطالب از یریگ جهینت و یبند جم -

 کتاب یسینو خوش به مربوط متن خود گروه در شاگردان-

 یم حیصح و بایز صورت به کالک کاغذ کمک به را ینوشتار

 5سندینو

 

 می دهند .
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 ارزشیابی پایانی

 :  ینیتکو سنجش

 و روان صورت به شاگرد چند توسط دیجد درس یروخوان -

 5حیصح

  کنند دایپ گروه در را درس دیجد کلمات مفهوم و یمعن-

 صیتشخ را درس متن به مربوط نادرست و درست جمالت-

 5دهند

 :یانیپا سنجش

 :شده آموخته مطالب به توجه با

 را شهر هر به مربوط ریتصاو   موجود ریتصاو نیب از ها گروه-

 در و بچسبانند مربوطه شهر یمقوا در جداگانه

 5بخوانند کالس یبرا و سندیبنو بایز یا جمله شهر آن  ی باره

 

 

دانش آموزان پاسخ 

 می دهند .

 

 

 دقیقه 0

تعیین تکلیف  و فعالیت های 

 خارج از کالس

 
 

 :فیتکل نییتع

 یساز یغن و شده نییتع یآموزش اهداف شبردیپ جهت در

 و یبسط) فیتکال یتمام از ام کرده یسع یریادگی ندیفرا

 کنم استفاده( یتیخالق

 

 

 

 

 

دانش آموزان تکالیف 
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 از را یکلمات  جدول داخل در شده داده حروف به توجه با-1

– یبسط-یعموم)دیسیبنو مربوطه قسمت در و دیکن دایپ درس

 ( یگسترش

 

 یایدر   رانیا ی نقشه ی برگه دادن قرار اریاخت در و  با-2

 با را نییپا سمت یاهایدر و  یآب مثلث با را(یشمال)ییباال سمت

 (یتیخالق-یعموم) 5بچسبانند یآب مرب 

 

 ی باره در سطر پنج دیا کرده سفر که رانیا از ییجاها به-3

 ( یبسط – یاریاخت5دیسیبنو  ان ی ها یدنید

 

 

را برای جلسه بعد 

 کنند . اماده می

 


