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1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:     

 نام واحد یادگیری: نشانه ) قـ ق (        

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03جرا: موضوع فعالیت:                             مدت زمان ا

 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       کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

 قـ قفلش کارت نشانه  -خمیر بازی  –قـ ق شکل کارتونی نشانه  –ماژیک 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

پرسش و           همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             وهی روش گر

   پاسخ 

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

 آشنا شوند.

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 درس: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان 

 اهداف جزئی:

 ( آشنا شوند.قـ قبا صدای ) -1

 ( را بدانند.قـ قتلفظ صحیح نشانه ) -2

 
 اهداف رفتاری:

 ( باشد. )درک و فهم(قـ قشناخت کلماتی که صدای اول آن ) -1

 ( داشته باشند. )درک و فهم(قـ قشناخت کلماتی که در وسط صدای ) -2
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 رک و فهم(( باشد را نام ببرید. )دقـ قکلماتی که صدای اول آن ) -3

 ( داشته باشد را نام ببرند. )درک و فهم(قـ قکلماتی که در وسط صدای ) -4

 ( داشته باشد را نام ببرند. )درک و فهم(قـ قکلماتی که صدای آخر ) -5

 ( را درست کنند. )مهارت(قـ قبتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل ) -6

 بکشند. )درک و فهم(( را قـ قنقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با ) -7

 

 دانش آموز با صداها و نشانه های قبلی آشناست - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

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

 درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

دانش آموزان نشان می دهم و را که با مقوا درست کرده ام، به  قـ قبرای ایجاد انگیزه شکل نشانه 

 را معرفی می کنم. داستان این نشانه را تعریف می کنم. نشانه قـ ق

 

 اطرافشو و دور. خورد پیچ پاش و زمین خورد یهو میکرد، بازی پارک تو داشت آخر غیر ف روز یک

 ف. گشتن به کرد شروع پاش اون با و افتاده سرش رو از اش نقطه بیداد داد ای دید و کرد نگاه

  "میری؟ راه اینجوری چرا" :گفت و اومد آخر

 .کردم گم هم رو نقطه و خورده پیچ پام آخه": گفت

 .دکتر پیش پیرمت تا بغلم تو بیا گفت آخر ف

  "؟؟ ام نقطه پس": گفت آخر غیر ف

  "میکنم. پیدا براتون من کنید، استراحت شما": گفت و شنید مهربون قمری را حرفها این ی همه

 نقطه یک نوکش با هست. بعد نقطه چند اینجا دید. واااای رو ها گل الی البه گشت و گشت قمری،

 .برداشت دیگه نقطه یک چنگالش یکی ونا با و یک نقطه دستش چنگال به یا و

 داره. فرق یکی اون با دید کرد، نگاه که خوب گذاشت نقطه تا دو آخر غیر ف سر رو رفت

 . آخر ف سر رو گذاشت هم رو دیگه ی نقطه اون
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 آخر ف و بود شده سنگین نقطه تا دو اون با دیگه ف بغلم. اما تو بیا کوچولو ف حاال گفت آخر ف

 خوش": گفت بهشون گ رسیدن که الفبا شهر یه. افتاد راه و کنه خم خودشو یکم دبو شده مجبور

 فرق ف با صداشون و شکل دیگه که بودن فهمیده تازه و کردن نگاه هم به دوتا اون. ها آمدید ق

 .آخر ق آخر غیر ق. داره

 :میخوانیم را قـ  ق نشانه شعر

 ر    غیر آخر و آخ                   برادر نفر دو ما

 داریم سرد و نقطه در                داریم خمیده قد

  قندون و کنار قند      کن آخر را نگاه غیر قـ

 نشسته اتاق خسته              توی آخر چه ق

 را به دانش آموزان نشان می دهم. قـ قسپس چند کلمه هم آغاز و هم پایان با 

نند در پایان در مورد درس می پرسم و با صلوات را درست می ک قـ قو بعد با خمیر بازی نشانه 

 درس را به پایان می رسانم.

 ارزشیابی پایانی: 

 را نام ببرد. قـ قچند کلمه هم آغاز و هم پایان با  -

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

در  قـ قاز دانش آموزان مقداری لپه می دهم و از آن ها می خواهم لپه را روی شکل نشانه 

 چسبانند.کاربرگ ب

 را بکشند. قـ قو نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با 

 

 


