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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام آموزشگاه:            نام و نام خانوادگی مربی:         

 تانداردعالمت اسنام واحد یادگیری: آشنایی با   

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

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

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

 ت استانداردتصویر عالم –کامپیوتر  –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. عالمت استاندارداز دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با  هدف کلی 5

6 
زئی و اهداف ج

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند.با عالمت استاندارد  -1

 

 اهداف رفتاری:

 با کاربرد عالمت استاندارد آشنا می شوند. )دانش( -1

 بدانند عالمت استاندارد نشان مرغوبیت کاالست. )درک و فهم( -2

 ر پر خطر و حادثه آفرین خواهد شد. )درک و فهم(بدانند اگر استاندارد نباشد، زندگی بسیا -3

 در فعالیت های کالس با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -4

 به سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند. )مهارتی( -5
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 رفتار ورودی 7

 

 آشنا هستند. و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با برخی مفاهیم -

 

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 تدریسبرای 

با روی گشاده و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بررسی 

تکالیف و ارزشیابی تشخیصی، دانش آموزان را گروهبندی می کنم. و درس جدید را با نام خدا 

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 خوانم: می را یرز شعر انگیزه ایجاد برای. می شود پرسیده سوال چند قبل درس از

 کشور جای / هر دست دور از و نزدیک از                   روستاها از و شهر / از ها بچه سالم سالم

 هست که

 عالمت یک با فقط/    سالمت و ایمنیدارند نشانه              یک هر/  خانه در مسواک شامپو

 همیشه باشه باید استاندارد عالمت          شه می که چیزی هر روشیشه /  رو باشهیادت 

 رنگارنگه چه ببین/  قشنگه خیلی شکلم             خرید در شه می راحت/  دید منو ای بچه هر

 نگهدار دست تو خر/ ن استاندارد بی کاالی               بسیار هوش و فکر با/  بیدار و خوب کودک

 خیالت باشه راحت/    یادت به باشه نشان                                          

 مرغوبیت نشان استاندارد عالمت گلم های بچه گویم می و دهم می نشان را استاندارد عالمت

 به خرید و استفاده برای، ندارند خود بر استانداردی نشان هیچ که خدماتی با اجناس و کاالست

 خرید قصد و میریم همغاز با فروشگاه به خرید برای وقت هر هم ما. نیستند مناسب عنوان هیچ

 اونو بعد کنیم پیدا اونو استاندارد عالمت تا میکنیم نگاه نظر مورد کاالی روی دقت با داریم

 و تولید تاریخ ،شبودن سالمت نشانه و است کاال کیفیت نشانه این که باشه یادتون ها بچه. میخریم

 .هست اون مصرف

 منظم اصول طبق که کاری هر. قانون و نظم یعنی ارداستاند است استاندارد جهانی روز مهر 22 روز

 مثال. کند می دریافت استاندارد مهر و است استاندارد طبق گویند می باشد شده انجام مرتب و

 شده زمایشآ خوراکی این اینکه یعنی دارد استاندارد عالمت و خرید می را خوراکی یک وقتی

. بخوری را آن راحت خیال با توانید می شما و داردن وجود آن در ایی لودهآ با خطرناک چیز و است

 کپسول اگر مثال باشند، استاندارد باید کاالها همه و یستن غذایی مواد به مربوط فقط استاندارد

 بیافریند. هحادث و شود منفجر است ممکن نباشد استاندارد گالری
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 :دشون می تقسیم زیر های گروه به شوند می استاندارد شامل که مواردی

 دارویی و بهداشتی غذایی، مواد -1

 سلولزی و شیمیائی -2

 گری ریخته و فلز -3

 تجهیزات و آالت ماشین -4

 نمک مثل فلزی، غیر معدنی مواد -5

 الکتریکی و الکترونیکی ارتباطات، -6

 موتوری نقلیه وسایل -7

 پوشاک و چرم و بافندگی -8

 سیمهند های سرویس -9

 خطری که بدانیم و بخریم را خود نیاز دمور کاالی راحت، خیال با ما که شود می باعث استاندارد

 .شد خواهد آفرین حادثه و خطر پر بسیار زندگی، نباشد استاندارد اگر. کند نمی تهدید را ما

 که مطلبی تا کنم می راهنمایی را ها آن و ؟گرفتیم یاد چه امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در

 .دهند توضیح را اند گرفته یاد

 

 ی:پایان ارزشیابی

 دهند. توضیح استاندارد عالمت مورد در میخواهم آموزان دانش از

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 .کنند می درست کاردستی یک استاندارد عالمت کاربرگ و مربی کمک با آموزان دانش

 

 


