
زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

101
صدآفرین 

                                                ببين و بگو

        به اين تصوير نگاه كن و نام آن را بگو7.

7 ـ  هدف تصوير خوانی است. 



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

102
صدآفرین 

       به اين تصوير نگاه كن و نام آن را بگو.

گام های عملی :

آموزگار:

         تصويرهای شماره 2 صفحه ضمائم را جدا كرده و روی مقّوا بچسبانيد و به تدريج در هر چند جلسه 1 تصوير را با 

نوآموز كار نماييد.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

103
صدآفرین 

                                     آی بازی ، بازی، بازی

وسايل مورد نياز:  

      كارت تصويرهای موجود در بخش ضمائم، تخته مغناطيسی

مراحل اجرای بازی:

        گام اول: يک كارت تصوير مثل پا را در قسمت باالی تابلو بچسبانيد و زير آن كارت واژه پا و كارت واژه سگ را 

در قسمت پايين بچسبانيد. سپس از نوآموز بخواهيد كه به تصوير پا نگاه كند و كارت  واژه ی مناسب با آن را پيدا كرده 

و در زير تصوير پا قرار دهد. اين فعالّيت را با استفاده از تصويرهای كارشده انجام دهيد.

      گام دوم: اين فعالّيت را می توان با قرار دادن 2 كارت تصوير و يک كارت واژه  انجام داد.بدين صورت كه با ديدن 

كارت واژه ، تصوير مربوط به آن را از بين دو كارت تصوير پيدا كرده و در زير كارت واژه مورد نظر قرار دهد.

                                     تشويق نوآموزان فراموش نشود



تمرین های دوره ای: 
پرورش حافظه بینایی

104
صدآفرین 

      پروانه ای كه شبيه به پروانه بزرگ است را عالمت بزن.

      تفاوت های  بين دو تصوير را عالمت بزن.



تمرین های دوره ای: 
پرورش حافظه بینایی

105
صدآفرین 

     تفاوت های  بين دو تصوير را عالمت بزن.

      به شكل نمونه نگاه كن و آن را در بين شکل های زير رنگ بزن.



تمرین های دوره ای: 
پرورش حافظه بینایی

106
صدآفرین 

      به شكل نمونه نگاه كن و آن را در بين شکل های زير رنگ بزن.

      به خط نمونه نگاه كن و آن را در بين شکل های زير پيدا كن و دور آن خط بكش.



تمرین های دوره ای: 
پرورش حافظه بینایی

107
صدآفرین 

      به شكل نمونه نگاه كن و آن را در بين شکل های زير عالمت بزن.

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



نگاره:پرورش حافظه شنوايی

108



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

109
صدآفرین 

                                           ببين و گوش كن



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

110
صدآفرین 

                                                                                                ببين و انجام بده

      پس از شنيدن صدای حيوان ها،صدای آن ها را تقليد کن8.

8 ـ در هر رديف صدای هر دو حيوان را پخش کنيد، تانوآموزصداهايی را که شنيده است تقليد کند.
ــ تمرين های اين قسمت را بدون ارائه تصوير با نوآموزان انجام دهيد و از نوآموز بخواهيد صداهای پخش شده را تقليد کند. 

 



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

111
صدآفرین 

       پس از شنيدن صدای حيوان ها،صدای آن ها را تقليد کن9.

9ـ در هر رديف صدای هر سه حيوان را پخش کنيد، تانوآموزصداهايی را که شنيده است تقليد کند.
ــ تمرين های اين قسمت را بدون ارائه تصوير با نوآموزان انجام دهيد و از نوآموز بخواهيد صداهای پخش شده را تقليد کند. 

 



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

112
صدآفرین 

      تصوير حیواناتی که صدای آن ها را شنیدی ، عالمت بزن10.

10ـ در هر رديف با پخش صدای حیوانات يک مجموعه، نوآموز تصويرصداهای مورد نظر را عالمت بزند. 

پخش صدای 
سگ ـ گربه

پخش صدای 
گاو ـ جوجه

پخش صدای 
اسب ـ گاو



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

113
صدآفرین 

     تصوير حيواناتی که صدای آن ها را شنيدی ، عالمت بزن11.

11ـ در هر رديف با پخش صدای حيوانات يک مجموعه ، نوآموز تصويرصداهای مورد نظر را عالمت بزند. 

پخش صدای سگ ـ گربه ـ جوجه

پخش صدای اسب ـ گوسفند ـ جوجه



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

114
صدآفرین 

       در هر رديف پس از شنيدن صدای حيوانات، تصوير حيواناتی که صدای آن ها مثل هم است را عالمت بزن و 
صدای آن ها را تقليدکن12.

12ـ در هر رديف با  توّجه به تکرار تصوير يک حيوان و ترتيب ارائه ، صدای هر حيوان را پخش کنيد و نوآموز تصويرحيواناتی که صدای 
مثل هم دارد را عالمت بزند.

ــ تمرين های اين قسمت را بدون ارائه تصوير با نوآموزان انجام دهيد و از نوآموز بخواهيد  صدای پخش شده مثل هم را تقليد كند.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

115
صدآفرین 

     در هر رديف پس از شنيدن صدای حيوانات، تصوير حيواناتی که صدای آن ها مثل هم است را عالمت بزن و صدای 
آن ها را تقليدکن13.

13ـ در هر رديف با  توّجه به تکرار تصوير يک حيوان و ترتيب ارائه ، صدای هر حيوان را پخش کنيد و نوآموز تصويرحيواناتی که صدای 
مثل هم دارد را عالمت بزند.

ــ تمرين های اين قسمت را بدون ارائه تصوير با نوآموزان انجام دهيد و از نوآموز بخواهيد صدای پخش شده مثل هم را تقليد كند.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

116
صدآفرین 

      در هر رديف پس از شنيدن صدای وسايل، تصوير وسيله ای که صدای آن با بقّيه فرق دارد را عالمت بزن و صدای 
آن را تقليد کن14.

14ـ در هر رديف با  توّجه به تکرار تصوير يک وسيله و ترتيب ارائه ، صدای هر وسيله را پخش کنيد و نوآموز تصوير وسيله ای که صدای 
آن با بقّيه فرق دارد را عالمت بزند.

ــ تمرين های اين قسمت را بدون ارائه تصوير با نوآموزان انجام دهيد و از نوآموز بخواهيد صدای پخش شده متفاوت را تقليد کند.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

117
صدآفرین 

      در هر رديف پس از شنيدن صدای وسايل، تصوير وسيله ای که صدای آن با بقّيه فرق دارد را عالمت بزن و صدای 
آن را تقليد کن15.

15ـ در هر رديف با  توّجه به تکرار تصوير يک وسيله و ترتيب ارائه ، صدای هر وسيله را پخش کنيد و نوآموز تصوير وسيله ای که صدای 
آن با بقّيه فرق دارد را عالمت بزند.

ــ تمرينات اين قسمت را بدون ارائه تصوير با نوآموزان انجام دهيد و از نوآموز بخواهيد صدای پخش شده متفاوت را تقليد کند.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

118
صدآفرین 

                                                                                                آی بازی ، بازی ، بازی

وسايل مورد نياز:

       عروسک های پاپت حيوانات، ماسک های حيوانات، كارت حيوانات و اشيا، سوت، طبل و زنگوله

 مراحل اجرای بازی:

       3 نفر از نوآموزان را در جلوی كالس رو به نوآموزان ديگر به صف كنيد و و به هر نو آموز يک عروسک پاپت 

)سگ ، جوجه، جوجه( بدهيد و از آن ها بخواهيد صدای حيوانی را که در دست دارند تقليد كنند . حاال ازنوآموزان 

ديگر در مورد صدای مشابه و متفاوت پرسش نماييد.

       از وسايل ديگر هم در اجرای اين بازی می توانيد استفاده نماييد و فعالّيت باال را انجام دهيد.

تمامی نوآموزان را در اين بازی مشاركت دهيد.

                                ساعتی شاد را برای نوآموزان  فراهم كنيد.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

119
صدآفرین 

                                            ببين و گوش كن



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

120
صدآفرین 

                                                                                                 گوش كن و انجام بده

گام های عملی :

آموزگار:    

     از نوآموز بخواهيد كه جمالت دو كلمه ای زير را پس از شما تكرار نمايد.

          نّقاشی بكش.   ـــ    شعر بخوان.   ـــ  مشق بنويس.    ـــ  مامان رفت.    ـــ  باران آمد.

           شب شد.       ـــ   سرويس آمد.   ـــ   زنگ خورد.   ـــ  غذا بخور.     ـــ  ميوه خوردم.

          لباس پوشيدم.    - كتاب خواندم .

       از نوآموز بخواهيد كه كلمات زير را پس از شما با حفظ توالی تكرار نمايد.

           )مامان، بابا (        )سيب، خيار(          )شير، كيک(

          )كتاب، دفتر (      )ماشين، موتور(       ) مداد، دفتر(

          )موش، گربه(       ) مرغ، جوجه(         ) شب، روز(

جمله ها وكلمه های ارائه شده پيشنهادی می باشد.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

121
صدآفرین 

گام های عملی :

آموزگار:    

        از نوآموز بخواهيد كه كلمه های زير را پس از شما با حفظ توالی تكرار نمايد.

         )مامان، بابا ، برادر (           )سيب ، خيار، موز(            )شير، كيک، شكالت(

        )كتاب،  دفتر، مداد(           )ماشين،  موتور،  قطار(       ) مداد،  دفتر، تراش(

        )موش، گربه،  سگ(          ) مرغ، جوجه،  خروس(      ) گل، درخت، پروانه(

          از نوآموز بخواهيد كه اعداد زير را با حفظ توالی پس از شما تكرار نمايد.

)8 -4 (       )4-1 (          )9-2 (       )6 - 3 (       )7 - 5(         

         از نوآموز بخواهيد كه اعداد زير را با حفظ توالی پس از شما تكرار نمايد.

)8-6-4 (      ) 6-4-2 (          )9-7-5 (       )7 -5 - 3 (       )5 - 3 -1(          

کلمه ها واعداد  ارائه شده پيشنهادی می باشد.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

122
صدآفرین 

       تصوير كلمه ای كه نام آن را دوبار شنيدی، عالمت بزن.

سگ ـ گربه ـ گربه

كفش ـ جوراب ـ جوراب

تراش ـ مداد ـ تراش

بلوز ـ شلوارـ بلوز



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

123
صدآفرین 

      تصوير كلمه ای كه نام آن را دوبار شنيدی، عالمت بزن.

سيب ـ موز ـ موز

كيف ـ دفتر ـ كيف

ليوان ـ بشقاب ـ بشقاب

گل ـ پروانه ـ گل



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

124
صدآفرین 

                                                                                                       گوش كن و انجام بده

گام های عملی :

آموزگار:

       از نوآموز بخواهيد كلمه ای كه دوبار شنيده را بيان كند.

    جوجه ـ جوجه ـ موش

    ماشين ـ قطار ـ قطار

   بستنی ـ شكالت ـ بستنی

   توپ ـ دوچرخه ـ توپ

   گيالس ـ گالبی ـ گيالس

  كلمه های ارائه شده پيشنهادی می باشد.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

125
صدآفرین 

                                       آی بازی ، بازی ، بازی

وسايل مورد نياز:

      كارت های تصويری ميوه ها، حيوانات، اشيا، وسايل نقلّيه.

مراحل اجرای بازی:

  در کالس 3 نوآموز در کنار هم بايستندو در گردن هر نوآموز  يک کارت تصويری آويزان نماييد، به طوری که يکی از 

تصويرها 2 بار تکرار شده باشد و از هر نوآموز بخواهيد نام هر تصويری که به گردن دارد تکرار نمايد و نوآموزان ديگر 

کلمه ای که 2 بار شنيدند را بگويند. 

                                ساعتی شاد را برای نوآموزان  فراهم كنيد.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

126
صدآفرین 

                                                                                                   ببين و گوش كن



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

127
صدآفرین 

 

                                           بگرد و پيدا کن

       تصوير كلمه ای كه نام آن را آخر شنيدی عالمت بزن و نام آن را بگو.

كيف ـ كفش

ميز ـ صندلی

خرگوش ـ جوجه



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

128
صدآفرین 

      تصوير كلمه ای كه نام آن را آخر شنيدی عالمت بزن و نام آن را بگو.

بستنی ـ شكالت ـ دختر

پيراهن ـ شلوار ـ شير

گاو ـ سگ



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

129
صدآفرین 

      تصوير كلمه ای كه نام آن را آخر شنيدی عالمت بزن و نام آن را بگو.

تراش ـ دفتر ـ توپ

ماشين ـ قطار ـ هواپيما



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

130
صدآفرین 

                                                                                                گوش كن و انجام بده

گام های عملی :

آموزگار:    

كلمه های زير را برای نوآموزان بخوانيد تا آن ها پس از شنيدن كلمه ها، كلمه آخری را كه شنيده اند، بگويند.

        گام  اّول: ) مداد ـ تراش(  ، ) شيرـ كيك( ، ) ماه ـ ستاره( ، ) موتورـ دوچرخه( ،

 ) توپ ـ ماشين( ، ) توت ـ گيالس( ، ) قاشق ـ چنگال( ، ) بشقاب ـ ليوان(

        گام دوم : )سيب ـ خيار ـ ليوان(، ) حوله ـ مسواک ـ بستنی(،) دست ـ پا ـ گوش(،

) علی ـ حسن ـ حسين( ، ) كاغذ  ـ چسب ـ قيچی(



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

131
صدآفرین 

                                            ببين و گوش کن



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

132
صدآفرین 

                                                                                                   بگرد و پيدا کن

       تصوير كلمه ای كه نام آن را اّول شنيدی عالمت بزن و نام آن را بگو.

گل ـ پروانه

سوت ـ عروسک

قوری ـ كتری



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

133
صدآفرین 

      تصوير كلمه ای كه نام آن را اّول شنيدی عالمت بزن و نام آن را بگو.

شكالت ـ  گيالس ـ نان

كاله ـ شلوار ـ جوراب



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

134
صدآفرین 

     تصوير كلمه ای كه نام آن را اّول شنيدی عالمت بزن و نام آن را بگو.

دست ـ پا ـ چشم

ليوان ـ شكالت ـ بشقاب



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

135
صدآفرین 

                                         گوش كن و انجام بده

گام های عملی :

آموزگار:    

      كلمه های زير را برای نوآموزان بخوانيد تا آن ها پس از شنيدن كلمه ها، كلمه اّول را كه شنيده اند، بگويند.

     گام  اّول: ) جوجه ـ گربه(  ، ) دامن ـ شلوار( ، ) ميز ـ تلفن( ، )چشم ـ عينک( ،

 ) گاوـ گوسفند( ، ) انگورـ موز( ، ) بشقاب ـ چنگال( ، )اسب ـ كبوتر(

     گام دوم : )موتورـ سيب ـ گالبی(، ) بلوز ـ دخترـ كيف(،) ميزـ صندلی ـ كتاب(،

) موش ـ ماهی ـ خرگوش( ، ) آلوـ هلو ـ گالبی( ، ) موتورـ دوچرخه ـ ماشين(
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                                                                                                     آی بازی، بازی، بازی

وسايل مورد نياز: 

       كارت تصوير اشيا ـ ميوه

 مراحل اجرای بازی:

     گام اّول:  3 نفر از نوآموزان را در جلوی كالس قرار دهيد و به هر يک از آن ها يک كارت  تصويری كه نوآموز نام 

آن تصوير را می داند ، بدهيد. مانند : سيب ، خيار ، موز

     گام دوم: آموزگار نام سه ميوه ی روی كارت را بيان می كند و از آن ها سوال می كند نام كدام ميوه را اّول گفتم. 

نوآموزی كه كارت مربوطه را در دست دارد ، كارت خود را باال بگيرد.

     گام سوم: در مورد كلمه ی آخر نيز همين فعالّيت را انجام دهيد.

                               ساعتی شاد را برای نوآموزان  فراهم كنيد.
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                                           ببين و گوش كن
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                                                                                                        ببين و بگو
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        با شنيدن نام هر تصوير، صدای آخر آن ها را بگو.
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                                                                                                  ببين و انجام بده

       تصويرکلمه ای كه صدای آخر آن ) او( است را رنگ بزن و نام آن را بگو.
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      دور تصويرکلمه ای كه صدای آخر آن ) او( است، خط بكش و نام آن را بگو.
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      نام هر تصوير را بگو و تصويرهای کلمه هايی که صدای آخر آن ) او ( است را عالمت بزن.
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     پس از شنيدن نام هر تصوير، دور تصوير کلمه هايی که صدای آخر آن ها مثل هم است را، خط بکش.
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      پس از شنيدن نام هر تصوير، دور تصوير کلمه هايی که صدای آخر آن ها )او( است را، رنگ بزن و صدای آخر آن ها 
را بگو. 
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                                        ببين و گوش کن
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                                                                                                       ببين و بگو
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       پس ازشنيدن نام هر تصوير، صدای آخر آن ها را بگو.
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                                                                                                     ببين و انجام بده

        تصوير کلمه ای که صدای آخر آن "س" است را رنگ بزن و نام آن را بگو.
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      دور تصوير کلمه ای که صدای آخر آن " س " است را خط بکش و نام آن را بگو.
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      نام هر تصوير را بگو و هر کدام که صدای آخر آن "س" است را عالمت بزن.


