
سـ سهنمودهای آموزشی تدریس نشانه ی  ر

نوارهای  –بزنید( سبد ) شیارهای عمودی را از قبل برش کاربرگ -یک اسپری خوشبو  وسایل مورد نیاز:

 -چسب  –عدد  4گل های مقوایی   -در چهار رنگ  نتی مترسا 20 و طول  1باریک مقوایی به عرض 

بـ   -آا   نشانه های مقوایی –جدول الفبا  -فلش کارت  -لوحه ی آموزشی یا پاورپوینت  -کتاب درسی 

سـ س -مـ م – د –َ –اَ  – ب

ایجاد انگیزه: 

کمی اسپری در محیط از دانش اموزان بخواهید چشم های خود را ببندند و پس از سالم و احوالپرسی 

 از آن ها بخواهید درباره ی آن صحبت کنند. کالس بزنید و 

 :و ریاضیهنر ،درس علومکارگروهی و تلفیق با 

 پرسید:از دانش آموزان بخواهی ب 

 با بینی ؟با کدام اندام خود بو را احساس کردند 

 بلهآیا بوی خوبی بود؟  

 از گل ها چیزی درست می کنند؟ ز چهعطرها ا

  محمدی-یاس-مریم -نام چند گل خوشبو را بگویید. نرگس

 به این زیبایی و خوشبویی آفریده است؟ خدای خوب و مهربانچه کسی گل های 

 بیماران –معلم  –پدر  –به چه کسانی گل هدیه می دهیم؟ مادر 

 ن ها تشکر کنیم.شان داریم و از آچرا؟ برای این که بگوییم دوست

بگویند چه چیزهایی  از آن ها بخواهیدو  هر گروه بدهیدبه و چهار گل  و چهار نوار مقوایی یک کاربرگ

 گل – مقوایینوار  –سبد می بینند؟ 

 تعداد هر کدام را سوال کنید و مفاهیم کمتر بیشتر مساوی و جمع و تفریق را کار کنید.



از کار های دانش آموزان نمایشگاه درست کنید

از دانش آموزان بخواهید به نوبت نوار های خود را با الگوی یکی زیر یکی رو از شیارهای سبد بگذرانند 

  و سپس گل ها را در سبد بچسبانند.

 گل را به چه کسی می خواهند هدیه دهند؟ بگویند این سبدن ها بخواهید از آ

. 

 .یدنید یا از پاورپوینت استفاده کنارائه ی درس: لوحه ی درس را نصب ک

 .کنند تصویر کتاب را بیان وجه شباهت و تفاوت بین کاردستی وتصویر دانش آموزان با دقت در 

 

توجه به نشانه ها ابتدا فردی : از دانش آموزان بخواهید کلمات و متن را با تصویر خوانی ، کلی خوانی

  سپس گروهی بخوانند.

با توجه به فلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید نشانه: آموزش

 تصویر کلمات را بخوانند ، با آن کلمه جمله بسازند و به صدا و جای نشانه ی قرمز توجه کنند.

 قرار گرفتن هر نشانه را مشخص کنید. عالمتی قراردادی مکانجدولی شبیه زیر رسم کنید و با 

هر گروه با توجه به مکان قرار گرفتن نشانه ی قرمز فلش کارت خود را در جدول قرار دهد و شبیه آن 

 را بنویسد.

. سپس آن فرق داردکلمه ها  آخر سبا در اول و وسط   ستدانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که  

 اسم بگذارند. ها را هدایت کنید تا برای نشانه ها



از  .تعداد دندانه ها را با کمک بچه ها تعیین کنید را به درستی آموزش بدهید  س ـسطریقه ی نوشتن 

 شعرهای مرتبط برای جذابیت بیشتر استفاده کنید.

باید )نشانه ی دیگر(  دیگر دوست است یک دراز  دستش روی خط  چون اشاره کنید که  ـس  به خاصیت

 .دنگیرب دست او راحتما 

 را در جای خود قرار دهید.  مـ م کارت نشانه ی در جدول الفبا 

 جدولی مانند زیر رسم کرده یا در صورت آماده بودن آن را نصب کنید. : جدول دوستی ها 

 

 

 را در جای مناسب بنویسید.َ  –و اَ  و آا   ـسنشانه های  

 با اشاره ی دست و آهنگین بخوانید: 

 می خواد با آا دوست بشه ـس

 با کدوم آا دوست می شه؟ ا غیر اول چون آ اول می یاد همیشه به غیر این نمی شه

درازه به دوست روی خط  ـسچسبه. چون دست بچسبه و بمی خواد با ا دوست بشه بچسبه یا نچسبه؟  ـس

 خود می نازه.

برای این ترکیب کلماتی را مثال  و از دانش آموزان بخواهید را در جای مناسب بنویسید استرکیب 

 .بزنند

 .اس  با هم دیگه می شه ا   بعداً  ـساول  

 تکرار کنید.  ـَساین کار را برای ترکیب  

َ –اَ  آ ا

ـس  



 – سَمَد -سَبا  –سَما  – سَم –ساس –سام با کمک نشانه های مقوایی از دانش آموزان بخواهید کلمه های 

 .کنندو در دفتر خود تمرین را درست کنند داس   -سَبَد  –اسب 


