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 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

     نام آموزشگاه:             نام و نام خانوادگی مربی:   

 ( َ-نشانه ) اَ  نام واحد یادگیری:     

 تاریخ تدریس:           دقیقه        03مدت زمان اجرا:                    موضوع فعالیت:          

 نوع فعالیت 2
      نقاشی       نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی     شعر و سرود 

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(                بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

 کتاب واحد یادگیری انس با قرآن کریم      یچیکاغذ و چست و ق      لوحه های آموزشی

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 خمیر بازی –(  َ-فلش کارت نشانه ) اَ    –(  َ-شکل کارتونی نشانه ) اَ   –ماژیک 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

پرسش و           همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

 هدف کلی 5
( و تشخیص آن در  َ-دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ) اَ  انتظار می رود  در پایان درس

 آشنا شوند.کلمات 

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند.(  َ-) اَ  با صدای  -1

 ( را بدانند. َ-تلفظ صحیح نشانه ) اَ   -2

 اهداف رفتاری:

 دانش آموز در پایان درس بتواند:

 باشد را نام ببرید. )درک و فهم((  َ-) اَ  کلماتی که صدای اول آن  -1

 با بادبادک و ساختن آن آشنا شود. )مهارت( -2

 م دهد. )عاطفی(تمرینات را با عالقه انجا -3

 

 رفتار ورودی 7
دانش آموز با مطالب نگاره ها و صدای آ ا و بـ ب و طرز نوشتن و تلفظ صحیح آن ها  -

 آشناست
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8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

 احوالپرسی و حضور و غیاب اول با نام خدا درس شروع می کنم بعدلبخند وارد کالس می شوم با 

وزان )ضمن توجه به حال و روحیه آنان( و پرسیدن غیبت دانش آموزان و پرسش از از دانش آم

 شروع می کنم. درس قبل درس را

 شرح فعالیت 9

 برای ایجاد انگیزه 

 

 ارزشیابی پایانی: 

 برای ارزشیابی پایانی چند سوال آورده شده است: 

 چند کلمه هم آغاز و هم پایان با بـ ب را نام ببرد. -

11 
های تفعالی

 پایان تدریس

از دانش آموزان مقداری لپه می دهم و از آن ها می خواهم لپه را روی شکل نشانه بـ ب در کاربرگ 

 بچسبانند. 

 نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با نشانه بـ ب را بکشند.

 

 


