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                فراینـد برنــــامه ریزی درسی از مؤلفه های پيچيـده، گستـرده و بسيار تأثيرگذاری است که به چرایی و چگونگی

آموزش و پرورش به شکل تجویزی و کالن می پردازد. و با استفــاده از اهداف، محــتوا و روش یا سـایر عنــاصر به تبيين

سياست های تعليم و تربيت می پردازد.

                 محتـــوای تـــأليف شده بخشی از فرایــند برنــامه ریزی درسی است که با سازمـان دهی مفـاهيم و موضوعـات  

)دارای مخاطبــان مشخص و اهداف، ساختــار و برنامه ی معين(  ضمن حفظ انعطاف پذیـری برای تحقق اهداف در ابعـاد

مختلف متناسب با نيازهای متنوع فراگيران طراحی شده است.

                  اميــدوارم ایـن محتـــوا زميـنه ســاز دستيـابی دانش آمـوزان به صالحيت های فــردی و اجتــماعی بـاشـد و 

آرزوی معلّمان و والدین این کودکان و نوجوانان را جـــامه ی واقعيت بپوشاند.

                   بی شک تحقق ایـن اهداف بزرگ و تعـالی بخش نيازمــند همراهی و مساعــدت مسئوالن و دست انــدرکاران 

در سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مؤلفان و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است. لـذا بر خود الزم

می دانم از همه عزیزان که تالش بسيار زیادی را در مراحل گوناگون تـأليف و آماده سازی و چاپ انجام داده اند، صميــمانه

تشکّر و قدردانی  نمایم. در ضمن منتظر نظرات و پيشنهـادهای ارزنده صاحبــان اندیشـه و تجربه در جهت ارتقای کيفيت 

برنامه ها خواهيم بود.

                                                                  و ما توفيقنا اال با... العزیز الحکيم
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ساختار کتاب
کتاب درسی یکی از مواّد آموزشی است و نقش مهّمی در تامين اهداف آموزش و پرورش ایفا می کند.

این کتاب شامل خرده حيطه سوادآموزی مولفه زمينه سازی برای خواندن آمادگی تکميلی است. 

فعالّيت های ارائه شده در اين کتاب بدين شرح است:

 در ابتدای هر فصل یک نگاره مطرح است. تصویر نگاره با هدف تشویق نوآموزان به خوب دیدن، گوش کردن، سخن 	
گفتن و فکر کردن ارائه شده است. مفهوم هر تصویر به طور مجزا توسط آموزگار گفته می شود و نوآموز با تصویر و نام 
آن آشنا شده تا در ذهنش ثبت و ضبط شود.فعالّيت های یادگيری سازمان یافته، در چند بخش ارائه می گردد. هدف 
از این فعالّيت ها، یکسان کردن روش های آموزشی است و معلّم می تواند آزادانه با توّجه به توانـایی ها و ظرفيت های 

نوآموزان در کالس عمل نماید.

 ببين و گوش کن: هدف از این فعالّيت آموزش مهارت خوب دیدن، خوب گوش کردن، افزایش مهارت های زبانی، 	
بيان شفاهی، تصویر خوانی و پاسخگویی به پرسش های آموزگار است. این نوع تمرین ها می تواند فرصتی را برای 

یادگيری مشارکتی نوآموزان فراهم کند. در این نوع تمرین ها، مفهوم مورد آموزش هدف یادگيری است .

 ببين و بگو : هدف از این فعالّيت تقویت توّجه و تمرکز، مهارت خوب دیدن، خوب گوش کردن، سخن گفتن، درک 	
تصویر و تعریف تصویر برای آموزگار است.

 ببين و انجام بده :هدف از این فعالّيت تقویت مهارت خوب دیدن و خوب گوش کردن است .كه آموزگار با توّجه 	
به دسـتورالعــمل، فعالّيــت مورد نظر را اجرا می كند. هم چنين در این فعالّيت هماهنگ سازی حس بينایی و حركتی، 
پرورش ادراک بصری، پرورش حس المسه، تشخـيص محرک های دیداری از اهداف دیگر این فعالّيت است.در این 

بخش نوآموز هر فعالّيت را مرحله به مرحله با كمک آموزگار تا كسب مهارت الزم انجام می دهد.

 بگرد و پيدا کن: نوآموز در این نوع تمرین ها، با توّجه به آموزش های داده شده، مفهوم مورد نظر را در تصویرها 	
پيدا می كند. در این بخش ابتدا معلّم با خواندن هر سوال برای نوآموز، او را در پيدا كردن مفهوم مورد نظر كمک               
می كند. در این تمرین ها نوآموز با عالمت زدن یا رنگ زدن، مفهوم مورد نظر را نشان می دهد. هدف از این فعالّيت 
عالوه بر شناخت مفهوم مورد نظر،كسب مهارت های خوب دیدن، گوش كردن،  افزایش مهارت های زبانی، هماهنگی 

چشم و دست، مهارت های ترسيم، تقویت توّجه و تمركز است.
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 گوش کن ، انجام بده: در این فعالّيت تصویری در كتاب ارائه نشده است و آموزگارباید با توّجه به دستورالعمل  	
هر فعالّيت را به صورت عملی با نوآموز تمرین نماید.

 بازی...(،) آی قّصــه...( 	 ) كاردستی(،)آی  با عنوان  فعالّيت هایی  پایان هر مبحث،  پايانی: در  فعالّيت های 
،) نّقاشی،نّقاشی(ارائه شده است. هدف از این فعالّيت ها، تكرار و تمرین محتوای آموزش داده شده در قالب جدید 
برای توسعه و تعميق یادگيری است. در این نوع تمرین ها به آموزش غير مستقيم مفاهيم و مهارت های زبانی از طریق 
مشاركت نوآموزان در یادگيری تقویت مهارت های خوب دیدن، خوب گوش كردن، هماهنگی چشم و دست، تقویت 
توّجه و تمركز و افزایش مهارت های حركتی، تقویت مهارت های اجتماعی و مشاركت در فعالّيت های گروهی و ایجاد 
فضای دوستی بين نوآموزان، حس ابراز وجود با نمایش كارهای نوآموزان به دیگران و شاد سازی كالس پرداخته 

شده است.

به منظور حصول اثر بخشی و بازدهی بيشتر، توّجه آموزگاران گرامی را به رعايت چند نکته جلب  می کنيم:

گواش،         1.  رنگی،ماژیک،  مداد  قبيل:  از  آموزشی  مناسب  امکانات  و  بخش  رضایت  آموزشی  فضای  آوردن  فراهم 
اسباب بازی های متنوع.

 آموزش ها ابتدا به صورت مجّسم سپس نيمه مجّسم و انتزاعی در كالس انجام شود.	. 

 نظارت بر اجرای مستمر تمرین ها در کالس یا منزل.3. 

 رعایت نکات ایمنی در کار با وسایلی مانند قيچی و یا انجام فعالّيت هایی که نياز به توّجه بيشتر دارد و فراهم کردن 4. 
شرایط ایمن برای نوآموزان. 

 در صورتی که نوآموزان در رابطه با توضيح تصویرها و ذکر جزئيات تصویرها مشکل دارند، آموزگاربا طرح سواالت 	. 
متعدد و ساده نوآموز را متوّجه جزیيات تصویر نماید.

 آموزگار با طرح تمرین های متعدد در رابطه با هر یک از تمرین های طرح شده زمينه های تعميم موارد آموزش داده 	. 
شده را در محيط واقعی فراهم آورد.

 در پایان هر صفحه 5 عدد نمادهای تشویقی برای نوآموزان گذارده شده است که آموزگار با توّجه به توان نوآموز، 7. 
دستور رنگ کردن به تعداد مورد نظر را جهت تشویق به نوآموزمی دهد.

              برای آموزش حروف هم پايان ، مرحله مجسم را در هر گام با نوآموزان تمرين نماييـــد.  سپــس مرحــله  نيمه مجسم 
را به نوآموزان ارائه دهيد.

مراحل مجسم:

  اشياو ميوه هایی كه صدای آخر آن ) او( است مانند) جارو، كاهو، گردو( را به نوآموز نشان دهيد و از او نام آن را بپرسيد. سپس  	
روی صدای آخری كه نوآموز بيان می كند، تاكيد نمایيد. الزم به ذكر است در هر فعالّيت 3 شی كه صدای آخر آن ) او( است را با نوآموزان 

تمرین نمایيد.
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  دو شی ) كاهو و سيب ( را مقابل نوآموز قرار دهيد و از نوآموز بخواهيد از بين دو شی، شی كه صدای آخر آن ) او( است را جدا 	
كند ونام شی كه صدای آخر آن ) او( است را بيان كند.

  سه شی ) توپ ، جارو و پرتقال ( را مقابل نوآموز قرار دهيد و از نوآموز بخواهيد از بين سه شی، شی كه صدای آخر آن ) او( است 	
را جدا كند و ، نام شی كه صدای آخر آن ) او( است را بيان كند.

  اشيایی مانند) جـــارو، گردو، سيب ، كـــاهو( را مقابل نوآموز قرار دهيــــد و از او بخواهيد اشيایی كه صدای آخرشـان ) او( 	
است  را جدا كند.

  پس از بيان نام دو كلــــمه ، نوآموز نام كلمه ای كه صدای آخر آن ) او( است را بيان كند. مانند ) مو ، توپ( ) شــــام ، سمنـــو( 	
) شامپـــو، دامـــــن(

  پس از بيــان نام سه كلمـــــه ، نوآموز نام كلمه ای كه صدای آخر آن ) او( است را بيــــان كند. مانند )كبــــاب، سبـــــد،پـــارو( 	
) عمو، شير، مار( )ماهی ، چاقو ، كتاب(

  سه شی كه صــــدای آخر 	 شی ) او( است مانند ) گردو، اتو، خيار( را در مقابل نوآموز قرار دهيد و از او بخواهيد پس از بيـــان 	
نام هر سه شی، دوشی كه صدای آخر آن ) او( است را نشان دهند.

  از نوآمــوز بخواهيد تا با شنيدن سه کلمــــه که صدای آخر آن ها )او( است. صدای آخر آن ها را بيان کند.مثل ) هلو ، آهو ، کاهو( 	
) جارو، پارو ،گردو(

  از نوآموز بخواهيد تا با شنيدن 3 کلمه که صدای آخر دوکلمه آن ) او( است صدای هم پایان را بيان کند.مثل )گردو، آهو ، صابون( 	
) شلوار ،  جارو ، آلو(

مراحل مجسم هم آغازها هم بدين صورت با نوآموزان تمرين می شود.

در پايان برای همکارانی که در جهت توانمند سازی کودکان کم توان ذهنی از هيچ کوششی دريغ نمی ورزند، آرزوی سالمتی و 
توفيق روز افزون داريم .
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جای عکس نوآموز

این كتاب من است.

نگاره
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نگاره: پرورش حافظه بينایی



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

12
صدآفرین 

                                                                                                   ببين و گوش کن 

  



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

13
صدآفرین 

                                              ببين وانجام بده

        در تصویر چه می بينی؟ نام آن را بگو و در تصویرهای زیر عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

14
صدآفرین 

       در تصویر چه می بينی؟ نام آن را بگو و در تصویرهای زیر عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

15
صدآفرین 

      در تصویر چه می بينی؟ نام آن را بگو و  در تصویرهای زیر عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

16
صدآفرین 

         نقطه چين ها را به هم وصل كن و نام آن را بگو.

ــ حاال تصویرهای کامل شده را رنگ بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

17
صدآفرین 

        نقطه چين ها را به هم وصل كن و نام آن را بگو.

ــ حاال تصویرهای کامل شده را رنگ بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

18
صدآفرین 

        عروسک را به سایه اش وصل كن.

                                                                                                        بگرد و پيدا كن

       هر شکل را به سایه ی خودش وصل كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

19
صدآفرین 

      هر شکل را به سایه ی خودش وصل كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

20
صدآفرین 

      با كشيدن خط ، جوجه را به سایه اش برسان.

      با پر رنگ كردن كدام خط، كليد به سایه اش می رسد.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

21
صدآفرین 

      هر تصویر را به سایه اش وصل كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

22
صدآفرین 

      با ماژیک نقطه ها را از باال به پایين وصل كن تا شكل راه راه شود.

      شكل های مثل هم را با كشيدن خط به هم وصل كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

23
صدآفرین 

      شكل های مثل هم را با كشيدن خط به هم وصل كن.

        كاله راه راه را رنگ بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

24
صدآفرین 

        قایقی كه بادبان آن راه راه است، رنگ بزن.

      دور شكل های راه راه خط بكش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

25
صدآفرین 

      شال گردن های مثل هم را رنگ بزن.

      به شكل نمونه نگاه كن و دورشکل مثل آن رادرشکل های زیر خط بكش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

26
صدآفرین 

      به شكل نمونه نگاه كن وشکل مثل آن را رنگ بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

27
صدآفرین 

        به شكل نمونه نگاه كن وشکل مثل آن را رنگ بزن.

        به خط نمونه نگاه كن و دور خط مثل آن خط بكش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

28
صدآفرین 

       به خط نمونه نگاه كن و دور خط مثل آن، خط بكش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

29
صدآفرین 

      به خط نمونه نگاه كن و دور خط مثل آن، خط بكش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

30
صدآفرین 

       خط های مثل هم را به هم وصل كن.

       به خط نمونه نگاه كن و دور خط های مثل آن، خط بكش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

31
صدآفرین 

      به خط نمونه نگاه كن و دور خط های مثل آن، خط بكش.

      به شکل روی لباس پسر نگاه کن و دور شکل مثل آن، خط بكش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

32
صدآفرین 

        به شکل روی قایق ها نگاه كن و آن را به شکل مثل خودش وصل کن.

       شكل های مثل هم را با كشيدن خط به هم وصل كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

33
صدآفرین 

       به شكل نمونه نگاه كن و دور شكل مثل آن خط بكش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

34
صدآفرین 

       به شكل نمونه نگاه كن و شكل مثل آن را عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

35
صدآفرین 

      به شكل نمونه نگاه كن و شكل مثل آن را عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

36
صدآفرین 

        به شكل نمونه نگاه كن و دور شكل مثل آن خط بكش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

37
صدآفرین 

       جهت قرار گرفتن  كدام تصویر با بقّيه فرق دارد، آن را عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

38
صدآفرین 

      جهت قرار گرفتن  كدام تصویر با بقّيه فرق دارد، آن را عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

39
صدآفرین 

      جهت قرار گرفتن  كدام تصویر با بقّيه فرق دارد، آن را عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

40
صدآفرین 

                                                                                                   آی بازی، بازی، بازی

وسايل مورد نياز: 

         چراغ قوه، چنگال، ليوان ، عروسک...

مراحل اجرای بازی:

كالس را تاریک كنيد و چراغ قوه را یكی یكی روی اشيا داخل كالس بياندازید تا سایه شی روی دیوار بيفتد .

حاال این بازی را به نوآموزان آموزش دهيد تا با وسایل مختلف این بازی را انجام دهند. و نام سایه شی مورد نظر را بيان 

كنند.

                                         ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم كنيد.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

41
صدآفرین 

                                               كاردستی

وسايل مورد نياز:

       خمير بازی ، سنگ ریزه ، حبوبات رنگی ...

مراحل اجرا:

الگوی شكل های مختلف را به نوآموزان نشان دهيد و از نوآموزان بخواهيد با خمير ، سنگ ریزه رنگ شده ، 

حبوبات شكل های مختلف را بسازند. 

كارهای تكميل شده  نوآموزان را به نمایش بگذارید.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

42
صدآفرین 

                                                                                               ببين و گوش كن



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

43
صدآفرین 

                                            ببين و انجام بده

         كدام یک از ماشين های زیر كامل نيست، آن را عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

44
صدآفرین 

       در هر ردیف ، تصویری كه كامل نيست را عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

45
صدآفرین 

      در هر ردیف ، تصویری كه كامل نيست را عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

46
صدآفرین 

                                                 

                                                                                                   بگرد و پيدا کن

       در تصویرهای زیر، قسمت های شبيه به هم را عالمت بزن و نام آن ها را بگو.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

47
صدآفرین 

      در تصویرهای زیر، قسمت های شبيه به هم را عالمت بزن و نام آن ها را بگو.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

48
صدآفرین 

     در تصویرهای زیر، قسمت های شبيه به هم را عالمت بزن و نام آن ها را بگو.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

49
صدآفرین 

     در تصویرهای زیر، قسمت های شبيه به هم را عالمت بزن و نام آن ها را بگو.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

50
صدآفرین 

      در تصویر زیر قسمت های شبيه به هم را عالمت بزن و نام آن ها را بگو.


