


 فاریس پایه اول  ساالنهای از طرح درس نمونه  

 

 

 ماه مهر  

 

 هفته اول  هدف کیل

 ها آماده آشنایی با نهاد خانواده، بچه •

 2و  1درس 

ن به افراد خانواده، آشنا یی آشنا ام گذاشتر   یبا ابزارها یی با نهاد خانواده، احتر
 
  ،یفرد بهداشت تیرعا ، زندگ

 ی دی تلفظ کلمات کل یی رسم خط از راست به چپ، توانا یی توانا

 

 هدف کیل هفته دوم 

 با مدرسه و رفت و آمد  یی آشنا •

 4و  3درس 

 عبور و مرور، آشنایی با نقش والدین، توانایی شناخت رنگ
ن ها، توانایی رسم  آشنایی با مقررات و قوانت 

ن به باال و بالعکس،   های آن کلمات، آشنایی با پرچم و توجه به رنگ توانایی انطباق تصاویر با   خط از پایت 

 

 سوم هدف کیل هفته 

 با روستا  یی آشنا ،یحیتفر  یهاط یبا کالس و مح یی آشنا •

 7و  6و  5رس د

 آن، آشنایی با معلم و نقش او در آموزش، ایجاد ارتباط مؤثر با دیگر  
ن آشنایی با کالس درس و قوانت 

آشنایی با روستا و حیوانات اهیل، آشنایی با محصوالت  آموزان، رعایت مقررات عمویم در بوستان، دانش 

 ساز های دست داخیل و فراورده

 

 



 چهارم هدف کیل هفته 

 با مسجد و مراسم نوروز  یی وحش، آشنا با باغ  یی آشنا •

 10و  9و  8درس 

با مسجد و قرآن، دقت و توجه به  یی آشنا ها،دواژه یتلفظ کل یی توانا وانات،ی عالقه نسبت به ح تی تقو 

 در نوروز  رانیبا آداب و رسوم مردم ا یی بهداشت در مسجد، آشنا ب،ی نظم و ترت تیرعا

 

 

 آبان ماه 

 

 هفته اول  هدف کیل 

 «وف »آ« و »ب شناخت حر  •

 باران  ،درس آب

ن صدای »آ« و »ب« در   معرفن و آموزش صدا و نشانه »آ« و »ب«، تقویت توانایی خواندن و نوشتر

 کلمات، توجه به استفاده آب در طبیعت 

 

 دوم هفته  هدف کیل

« و »د •
َ
 « شناخت حروف »ا

 و باد درس ابر 

ن شکل « و »د«، توانایی نوشتر
َ
« و »د«، آشنایی با معرفن و آموزش صدا و نشانه »ا

َ
های مختلف صدای »ا

 نقش ابر در چرخه آب، تأثت  باد در حرکت ابرها 

 

 سوم هفته  هدف کیل

 « شناخت حروف »م« و »س •

 مدرسه و کالس رس د



ام معرفن صدا و نشانه »م« و »س«، تشخیص صدای »م« و »س«  در اول، وسط و آخر کلمات، احتر

ن به مدرسه و اولیای آن  گذاشتر

 چهارم  هفته  هدف کیل

 شناخت حروف »او« و »ت«  •

 درس توت، تاب 

های مختلف »او« و »ت«، آشنایی با انواع معرفن صدا و نشانه »او« و »ت«، تشخیص صدا و شکل

 های گرویهمیوه، همکاری در بازی

 

 

 ماه آذر

 

 اول  هفته  هدف کیل

 شناخت حروف »ر« و »ن« •

 درس مادر، نان 

معرفن صدا و نشانه »ر« و »ن«، تشخیص صداها در اول، وسط و آخر کلمات، آشنایی با نان و تولید  

 د و بارانهای ابر، باآن، آشنایی با پدیده 

 

 دوم  هفته  هدف کیل

 و »ز« «یشناخت حروف »ا •

 درس ایران، رسباز 

 کلمات با این حروف، آشنایی با اقوام معرفن صدا و نشانه 
ن های »ای« و »ز«، توانایی خواندن و نوشتر

 ،  آشنایی با نقشه ایران ایراین

 

 سوم هفته  هدف کیل

 «شناخت حروف »ِا« و »ش  •



 گوش شنوا   ،تخر سدرس ا

آموزش صدا و نشانه »ِا« و »ش«، تشخیص صداها در جاهای مختلف کلمات، آشنایی با استخر و 

 رعایت نکات ایمنن در آن 

 

 ارم چه هفته  هدف کیل

•  
 
 «شناخت حروف »ی« و »ا

 درس دریا، اردک 

« و »ی«، توانایی به کار بردن آن
 
ها در جاهای مختلف کلمات، توانایی ساخت معرفن صدا و نشانه »ا

 آن معرفن   جمله با کلمات
 
 ها شده، شناخت جانوران مختلف و زندگ

 

 

 ماه دی 

 

 اول  هفته  هدف کیل

 « شناخت حروف »ک« و »و •

 ورزش ، لک درس لک

ن   ، توانایی خواندن و نوشتر
آموزش صدا و نشانه »ک« و »و«، آشنایی با ورزش و نقش آن در سالمنر

 سازی شده، جمله کلمات با حروف معرفن 

 

 وم د هفته  هدف کیل

 شناخت حروف »پ« و »گ« •

 واز و جنگل درس پر 

جاهای مختلف کلمات، آشنایی با جنگل و  آموزش صدا و نشانه »پ« و »گ«، تشخیص صدا در 

 سازی با کلمات، مرتب کردن جمالت به هم ریخته جانوران آن، ایجاد عالقه به حفاظت از آن، جمله 

 



 سوم هفته  هدف کیل

 «شناخت حروف »ف« و »خ •

 درس روز برفن و درخت 

دن  مختلف کلمه، مرتب کر  یها در جاهابه کار بردن آن  یی »ف« و »خ«، توانا یصدا آموزش و معرفن 

 رسد ی استفاده از لباس مناسب در روزها شده،با حروف معرفن  د ی جمالت، ساخت کلمه جد

 

 م چهار  هفته  هدف کیل

 «شناخت حروف »ق« و »ل •

 کاری، گلدرس هم

 صدا و نشانه »ق« و »ل«، توانایی به کار بردن آن  م
سازی با بیش ها در جاهای مختلف کلمه، جمله عرفن

ن اعضای خانواده، شناخت  خانه و رعایت  از یک کلمه، ساخت کلمات جدید، همکاری بت  ن وسایل آشت 

 نکات ایمنن 

 

 ماه بهمن 

 

 اول  هفته  هدف کیل

« استثنا  •
 
 شناخت حروف »ج« و »ا

 خروس خوش آواز  نارنج و برنج،درس 

ار، -معرفن صدا و نشانه »ج« و »ُ ن « استثنا، تشخیص صداها در جاهای مختلف کلمات، آشنایی با شالت 

 گزاری از خداوند های خداوند، تقویت روحیه سپاستوجه کردن به نعمت 

 

 دوم  هفته  هدف کیل

 «شناخت حروف »ه« و »چ •

 چراگاهدرس مهتاب، چشمه و 

 صدا و نشانه »ه« و »چ«، آشنایی با چهار شکل »ه«، کلمه 
سازی، آشنایی با چشمه، سازی، جمله معرفن

ن کلمات با حروف معرفن   شده گیاهان و چراگاه، توانایی خواندن و نوشتر



 ومس هفته  هدف کیل

 «شناخت حروف »ژ« و »خوا •

ه، کتابخواین  ژ  درس ژاله و منت 

ن کلمات با حروف معرفن   صداهای »ژ« و »خوا«، توانایی خواندن و نوشتر
شده، ایجاد عالقه به  معرفن

 هاها و مراقبت از آنمطالعه کتاب، آشنایی با گل 

 

 م چهار  هفته  هدف کیل

 شناخت حروف خوانده شده  •

 روانخواین 

 ها در جاهای مختلف ایی کاربرد آن شده، توانآشنایی با حروف خوانده 

 

 ماه اسفند 

 

 اول  هفته  هدف کیل

 «شناخت »ـ ّ« و »ص •

 درس بازار، صدای موج

آموزش، معرفن صدا و تشخیص نشانه »ـ ّ« و »ص« در کلمات مختلف، آشنایی با بازار و مشاغل  

ام متقابل به یکدیگر، آشنایی با دریا و فواید آن، آشنایی با 
مختلف، تقویت روحیه سپاسگزاری و احتر

 ت دریایی حیوانا

 

 دوم  هفته  هدف کیل

 «شناخت حروف »ذ« و »ع  •

 درس سفر دلپذیر، عیل و معصوم

ن کلمات با حروف خوانده  شده، آشنایی با تشخیص صداها در کلمات مختلف، توانایی خواندن و نوشتر

 مناظر طبییع مناطق مختلف، تقویت روحیه ثبت خاطرات 



ن »ع« در جاهای مختلف کلمه، برقراری    صدا و نشانه »ع«، توانایی خواندن و نوشتر
آموزش و معرفن

 ، روابط عاطفن و اجتمایع، تقویت روحیه نظم در کارها، ایجاد روحیه تفکر و تعمق در پاسخگویی

 سازی، مرتب کردن جمله 

 شده  نوییس با کلمات دادهجمالت، داستان 

 

 ومس هفته  هدف کیل

 «شناخت حروف »ث« و »ح •

 حلزونثل خورشید و درس م

آشنایی با شکل و صدای »ث« و بعضن از عوامل طبییع مانند نور ماه مهتاب، واحد زماین ثانیه، دوری از  

ه بودن  ن  و پاکت 
 کثیفن

 حلزون، کامل کردن 
 
آموزش صدا و نشانه »ح«، تشخیص نشانه »ح« در کلمات مختلف، آشنایی با زندگ

 جمالت 

 

 م چهار  هفته  هدف کیل

 « شناخت »ض •

 ر و تکرار مرو 

 از مجله
ً
ن یک شعر مثال  رشد یا کتاب مناسب دیگر  خواندن و نوشتر

ها در جاهای مختلف کلمات، اهمیت عیادت از آموزش و معرفن صدا و نشانه »ض«، تشخیص نشانه 

یس، آشنا کردن دانش   آموزان با مسجد و آداب آنمریض و احوالت 

 

 

 ماه فروردین 

 

 سوم هفته  هدف کیل

 «شناخت صدا و نشانه »ط  •

 مرور و یاداوری 



وزی انقالب، کامل  آموزش صدا و نشانه »ط«، آشنایی با انقالب اسالیم، اهمیت وحدت و همدیل در پت 

، همرایه ، دوسنر  کردن جمالت ناقص، آشنایی با آبگت  و گرما، علت خشک شدن آبگت 

 

 

 م چهار  هفته  هدف کیل

 « شناخت و معرفن صدا و نشانه »غ •

 درس مرغایی ها، آزاد

ام هنگام   تقویت روحیه همکاری و کمک به دیگران، تشخیص نشانه در کلمات مختلف، رعایت ادب و احتر

، جمله   سخن ن  سازی، مرتب کردن جمالت و به موقع صحبت کردن گفتر

 

 ماه اردیبهشت 

 

 اول  هفته  هدف کیل

 شناخت صدا و نشانه »ظ« •

 تی مهربان درس پیام

ه، تشخیص نشانه   آموزش صدا و نشانه »ظ«، آشنایی با اعیاد مذهنی مانند عید مبعث، عید قربان و غت 

 »ظ« در کلمات مختلف، آشنایی با پیامتی وعید مبعث، شناخت مکه به عنوان خانه خدا 

 

 دوم، سوم و چهارم  هفته  هدف کیل

 ، تمرین، رواخواین ر مرو  •
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