
به نام خداوند بخشنده ومهربان 



	

زبان	،	برقراری	ارتباط	و	سواد	آموزی
)واژگان	دركی	و	بيانی	و	زمينه	سازی	برای	نوشتن(

	

آمادگی تكميلی
نوآموزان با نياز های ویژه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تاليف : معاونت برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی ، 
كارشناسی برنامه ریزی آموزشی و درسی كودكان و دانش  آموزان كم توان ذهنی

نام كتاب : زبان، برقراری ارتباط و سواد آموزی )واژگان درکی و بيانی و زمينه سازی برای نوشتن (
آمادگی تکميلی کد: 50041

مولفين: محبوبه ضرغام پور، نسيم عزیزی، مرضيه بياتی، شيرین تقدسی، فاطمه طالبی 
آماده سازی ونظارت برچاپ وتوزیع : اداره کل نظارت برنشر و توزیع مواد آموزشی

ـ   ساختمان شماره ٤ آموزش و پرورش )شهيد موسوی( تهران: خيابان ایرانشهر شمالی 
ـ 88831161 ، دورنگار: 88309266، کد پستی: 1584747359،  تلفن: ٩

www.chap.sch.ir :وب سایت
مدیر هنری : مجيد ذاکری یونسی 

تصویر گر: افشين باقری 
ِدَسن و رنگ آميزی : مجتبی نادر خانی ، مجيد صابری نژاد

طراح گرافيک وصفحه آرا : محمد مهدی ذبيحی فرد
طراح جلد : محمد مهدی ذبيحی فرد

ناشر: شرکت افست: تهران ـ کيلومتر ٤ جاده ی آبعلی، پالک 8، تلفن: 77339093، دورنگار: 77339097، 
صندوق پستی: 4979  ـ 11155

چاپخانه: شركت افست ) سهامي عام ( 
سال انتشار و نوبت چاپ:ششم 1398 

حق چاپ محفوظ است

ISBN   978 -964- 05 - 2100 - 7    	٠٥-٩٦٤-٩٧٨-2100-7		شابک





                فرآینـد برنــــامه ریزی درسی از مولفه های پيچيـده، گستـرده و بسيار تاثير گذاری 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 فرآیــند برنــامه ریزی درسی است که با سازمــان دهی مفاهيم وموضوعـات  

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

مختلف متناسب با نيازهای متنوع فراگيران طراحی شده است .

                  اميــدوارم این محتـــوا زميـنه ســاز دست یـابی دانش آموزان به صالحيت های فــردی و اجتــماعی باشـد و 

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

                   بی شک تحقق این اهداف بزرگ و تعـالی بخش نيازمــند همراهی و مساعــدت مسوولين و دست انــدرکاران 

در سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مولفين 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 تأليف و آماده سازی و چاپ انجام داده اند، صميــمانه

تشکّر و قدردانی  نمایم. در ضمن منتظر نظرات و پيشنهــادهای ارزنده صاحبـــان اندیشــه و تجربه در جهت ارتقاء کيفيت 

برنامه ها خواهيم بود.

                                                                  و ما توفيقنا اال با... العزیز الحکيم

ی دم د �ق �ی ر م�ج �ق
د �ک
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ساختار کتاب
کتاب درسی يکی از مواّد آموزشی است و نقش مهّمی در تامين اهداف آموزش و پرورش ايفا می کند.

اين کتاب شامل مولفه واژگان درکی و بيانی و زمينه سازی برای نوشتن آمادگی تکميلی است. 

فعالّيت های ارائه شده در اين کتاب بدين شرح است:

  در ابتدای هر فصل يک نگاره مطرح است. تصوير نگاره با هدف تشويق نوآموزان به خوب ديدن، گوش کردن، سخن
گفتن و فکر کردن ارائه شده است. مفهوم هر تصوير به طور مجزا توسط آموزگار گفته می شود و نوآموز با تصوير و نام 
آن آشنا شده تا در ذهنش ثبت و ضبط شود.فعالّيت های يادگيری سازمان يافته، در چند بخش ارائه می گردد. هدف 
از اين فعالّيت ها، يکسان کردن روش های آموزشی است و معلّم می تواند آزادانه با توّجه به توانـايی ها و ظرفيت های 

نوآموزان در کالس عمل نمايد.

  ،ببين و گوش کن: هدف از اين فعالّيت آموزش مهارت خوب ديدن، خوب گوش کردن، افزايش مهارت های زبانی
بيان شفاهی، تصوير خوانی و پاسخگويی به پرسش های آموزگار است. اين نوع تمرين ها می تواند فرصتی را برای 

يادگيری مشارکتی نوآموزان فراهم کند. در اين نوع تمرين ها، مفهوم مورد آموزش هدف يادگيری است .

  ببين و بگو : هدف از اين فعالّيت تقويت توّجه و تمرکز، مهارت خوب ديدن، خوب گوش کردن، سخن گفتن، درک
تصوير و تعريف تصوير برای آموزگار است.

  ببين و انجام بده :هدف از اين فعالّيت تقويت مهارت خوب ديدن و خوب گوش کردن است .كه آموزگار با توّجه
به دسـتورالعــمل، فعالّيــت مورد نظر را اجرا می كند. هم چنين در اين فعالّيت هماهنگ سازی حس بينايی و حركتی، 
پرورش ادراک بصری، پرورش حس المسه، تشخـيص محرک های ديداری از اهداف ديگر اين فعالّيت است.در اين 

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

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

چشم و دست، مهارت های ترسيم، تقويت توّجه و تمركز است.
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  گوش کن ، انجام بده: در اين فعالّيت تصويری در كتاب ارائه نشده است و آموزگاربايد با توّجه به دستورالعمل
، هر فعالّيت را به صورت عملی با نوآموز تمرين نمايد.

  (...آی قّصــه )،(...بازی ( كاردستی)،(آي  با عنوان  فعالّيت هايی  پايان هر مبحث،  پايانی: در  فعالّيت های 
،( نّقاشی،نّقاشی)ارائه شده است. هدف از اين فعالّيت ها، تكرار و تمرين محتوای آموزش داده شده در قالب جديد 
برای توسعه و تعميق يادگيری است. در اين نوع تمرين ها به آموزش غير مستقيم مفاهيم و مهارت های زبانی از طريق 
مشاركت نوآموزان در يادگيری تقويت مهارت های خوب ديدن، خوب گوش كردن، هماهنگی چشم و دست، تقويت 
توّجه و تمركز و افزايش مهارت های حركتی، تقويت مهارت های اجتماعی و مشاركت در فعالّيت های گروهی و ايجاد 
فضای دوستی بين نوآموزان، حس ابراز وجود با نمايش كارهای نوآموزان به ديگران 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،         ۱.  رنگی،ماژيک،  مداد  قبيل:  از  آموزشی  مناسب  امکانات  و  بخش  رضايت  آموزشی  فضای  آوردن  فراهم 
اسباب بازی های متنوع.

 آموزش ها ابتدا به صورت مجّسم سپس نيمه مجّسم و انتزاعی در كالس انجام شود.۲. 

 نظارت بر اجرای مستمر تمرين ها در کالس يا منزل.۳. 

 رعايت نکات ايمنی در کار با وسايلی مانند قيچی و يا انجام فعالّيت هايی که نياز به توّجه بيشتر دارد و فراهم کردن ۴. 
شرايط ايمن برای نوآموزان. 

 در صورتی که نوآموزان در رابطه با توضيح تصويرها و ذکر جزئيات تصويرها مشکل دارند، آموزگاربا طرح سواالت ۵. 
متعدد و ساده نوآموز را متوّجه جزييات تصوير نمايد.

 آموزگار با طرح تمرين های متعدد در رابطه با هر يک از تمرين های طرح شده زمينه های تعميم موارد آموزش داده ۶. 
شده را در محيط واقعی فراهم آورد.

 در پايان هر صفحه ۵ عدد نمادهای تشويقی برای نوآموزان گذارده شده است که آموزگار با توّجه به توان نوآموز، ۷. 
دستور رنگ کردن به تعداد مورد نظر را جهت تشويق به نوآموزمی دهد.

در بخش زمينه سازی برای نوشتن، هدف تقويت مهارت های نوشتاری نوآموز است نه آموزش حروف الفبا واعداد. ۸. 
الزم به ذکر است هنگام آموزش اسم وصدای حروف و اعداد ذکر نمی شود و توّجه نوآموزان را به شکل نوشتاری 

حروف و اعداد جلب نماييد.

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

نگاره



نگاره ـ واژگان درکی وبيانی

10



صدآفرين 

زبــان، برقـــراری ارتبــاط:
واژگان درکی وبيانی

11

                     

                                                 ببين و گوش كن
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12
صدآفرين  صدآفرين 

         آن چه را در هرتصوير می بينی، تعريف كن.

                                                                                              ببين و بگو
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13
صدآفرين  صدآفرين 

         آن چه را که در هرتصوير می بينی، تعريف كن.

      کدام يک از تصويرهای زير را، در تصوير باال می بينی،آن را عالمت بزن .
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14
صدآفرين  صدآفرين 

          آن چه را که در تصويرمی بينی برای دوستانت تعريف كن.

         با توّجه به تصوير باال، تصوير درست را عالمت بزن. 

چه چيزی روی ميز قرار دارد؟
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15
صدآفرين  صدآفرين 

        با توّجه به تصوير صفحه قبل، تصوير درست را عالمت بزن. 

مينا با چه چيزی دستش را بريد؟

وقتی مينا دستش را بريد چه كار كرد؟



زبــان، برقـــراری ارتبــاط:
واژگان درکی وبيانی

16
صدآفرين  صدآفرين 

          آن چه را كه در هر تصويرمی بينی، تعريف كن.
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صدآفرين  صدآفرين 

          آن چه را که در هر تصوير می بينی، تعريف کن.
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18
صدآفرين  صدآفرين 

        به داستان گوش کن.
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19
صدآفرين  صدآفرين 

  

        حاال که به داستان گوش کردی، به سواالت  مربوط به آن پاسخ بده.

-  چرا حيوانات با موش بازی نمی کردند؟

-  چرا فيل بر سر موش آب ريخت؟
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20
صدآفرين  صدآفرين 

          آن چه را كه در هر تصوير می بينی، تعريف كن.

       حاال بگو چه اتّفاقی  برای بادكنک های خرگوش افتاد؟
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21
صدآفرين  صدآفرين 

         آن چه را كه در هر تصوير می بينی ، تعريف كن.

-  دختر ها با برف چی درست کردند؟

-  چه چيزی آدم برفی را آب کرد؟ 
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22
صدآفرين  صدآفرين 

      آن چه را كه در هر تصوير می بينی ، تعريف كن.

      اميد در کالس درس چه کار می کند؟
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23
صدآفرين  صدآفرين 

        آن چه را كه درهر تصويرمی بينی، برای دوستانت تعريف كن.

   حاال كه داستان را تعريف كردی، بگوچه اتَفاقی برای اميد افتاده بود؟

۱

۳

۴

۲
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24
صدآفرين  صدآفرين 

       با استفاده از تصويرهای  شماره ۱ صفحه ضمائم ،

       در جای خالی تصويرها را به ترتيب بچســـــبان و 

       داستان هرتصوير را برای دوستانت تعريف كن.              
                                                                                                      ببين و انجام بده 

  ـ   داستان ۱

   ـ   داستان ۲

بچسبان 

بچسبان 

بچسبان 

بچسبان 

بچسبان 

بچسبان 
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25
صدآفرين  صدآفرين 

                                                                                         به تصويرهای شماره ۲ صفحه ضمائم  نگاه كن. 

                                                                                         حاال آن ها را با قيچی ببر و در جای مناسب خود بچسبان.

                                       آی قّصه، قّصه، قّصه 
                                                                                                       

ـ حاال كه تصويرها را در جای خودش چسباندی داستان آن را برای دوستانت تعريف كن.

بچسبان بچسبان 

بچسبان 

۱۲

۳
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26
صدآفرين  صدآفرين 

                                                                                           

قوقـــــــولی قوقو

خروس می خونه

صــــــــبح شده                                                                     ببين و گوش كن

چشـــــماتو وا كن

                   بپوش لباســـــاتو

                    كه خيلی ديـــــره

                        كفشـــــاتو

                           زودی  

                        به پــــاكن

  مـی رقصد از شـــــادی

       كودک  زيــــــبا

   مـی خونه خوشحال و

           خنـــــدان

                      مـی بوسه صورت

                       مامان و بابــــــا

                               مـی ره

                  به ســـــوی دبســـــتان

 بپوش لباســـــاتو

                    كه خيلی ديـــــره

                        كفشـــــاتو

                           زودی  

                        به پــــاكن

مـی رقصد از شـــــادی

       كودک  زيــــــبا

   مـی خونه خوشحال و

        مـی بوسه صورت

                       مامان و بابــــــا

                               مـی ره

                  به ســـــوی دبســـــتان
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                                                                                                         توپ سفيدم، قشنگی و نازی       

                                                                                                               حاال با هم، بريم به بازی

                                                       ببين و بگو                              بازی چه خوبه ، با بّچه های خوب  

                                                                                                           بازی می كنيم ، با يه دونه توپ

                                                                                                         چون پرت می كنم، توپ سفيدم را

                                                                                                              از جا می پره ، می ره تو هوا

                                                                                                        قل قل می خوره ، تو زمين ورزش

                                                                                                        يك و دو و سه و چهار و پنج و شش   
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 گام های عملی :                  

  آموزگار:                                                                  
 ـ پيام هايی مشابه پيام های زير را به هر نوآموزبگوييد.

 تا آن ها، آن را به فرد مورد نظر انتقال دهند.                                      ببين و انجام بده

         به دوستت بگو تراشت را به من می دهی؟

        به دوستت بگو كتاب داستان را بده.

        برو به خانم ناظم بگو من گچ می خواهم.

                                                                    

                                                                            در كدام تصوير كودک آب می خورد؟ آن را عالمت بزن.

                         بگرد و پيدا كن

حاال بگو چرا اين كودک آب می خورد؟
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         دركدام تصوير كودک غذا می خورد؟  آن راعالمت بزن.

       حاال بگو چرا اين كودک غذا می خورد؟

        دركدام تصوير كودک خوابيده است؟ آن را عالمت بزن.

      حاال بگو چرا اين كودک خوابيده است؟
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      تصويرهای شماره ۳ را از صفحه ضمائم جدا كنيد و در مقابل نوآموز قرار دهيد تا با توّجه به هر سوال، تصوير 
مناسب را انتخاب  كند و در جای خالی بچسباند.

بگووقتی گرسنه هستی چه می کنی؟ تصويرآن را بچسبان.

بگووقتی خسته هستی چه می کنی؟ تصويرآن را بچسبان.

بگووقتی تشنه ای چه می کنی؟ تصويرآن را بچسبان.

بچسبان 

بچسبان 

بچسبان 
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                      ببين و گوش كن
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                                                                                                       ببين و انجام بده

      به اين تصوير نگاه كن و به پرسش های مربوط به تصوير پاسخ بده.
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       در تصويری که ديدی،چه كسی روز نامه می خواند؟ آن را عالمت بزن.

        در تصويری که ديدی، پدر چه کاری انجام می دهد؟ آن را عالمت بزن.
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        در تصويری که ديدی، روی ميز چه چيزی قرار دارد؟

         در تصويری که ديدی، مادر چه می خورد؟

         در تصويری که ديدی، چه كسی بافتنی می بافد؟
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         به اين تصوير نگاه كن.

- پاسخ درست را با توّجه به تصوير عالمت بزن.

         

در تصويرباال،چه كسی با ماشين    
بازی می كند؟
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          در تصويری که ديدی، اميد با چی بازی می كند؟

         در تصويری که ديدی،اميد در كجا با ماشين بازی می كند؟

          در تصويری که ديدی، چه وسيله ای روی ديوار قرار دارد؟
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                                                                                      گام های عملی :                  

                                                                                       آموزگار:  
                                       گوش كن و انجام بده              

          نوآموزان دستورهای زير را در كالس انجام دهند، سپس به پرسش های مربوط به دستور پاسخ دهند.

دستور: سيب را بگذار داخل بشقاب

پرسش ۱ : چی داخل بشقاب گذاشتی؟    پاسخ: سيب

پرسش ۲: سيب را كجا گذاشتی؟            پاسخ: داخل بشقاب

پرسش ۳: چكار كردی؟                         پاسخ: سيب را گذاشتم داخل بشقاب

دستور:  كتاب را بگذار روی ميز

پرسش ۱: چی را گذاشتی روی ميز        پاسخ: كتاب

پرسش ۲: كتاب را كجا گذاشتی؟           پاسخ: روی ميز

پرسش ۳: چكار كردی؟                        پاسخ: كتاب را گذاشتم روی ميز

دستور: توپ را بگذار روی صندلی

پرسش ۱: چی را گذاشتی روی صندلی          پاسخ: توپ را گذاشتم.

پرسش ۲: توپ را كجا گذاشتی؟                    پاسخ: روی صندلی

پرسش ۳: چكار كردی؟                                پاسخ: من توپ را گذاشتم روی صندلی
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       نوآموزان دستوراهای زير را در كالس انجام دهند، سپس به پرسش های مربوط به دستور پاسخ دهند.

دستور: مهره را بگذار داخل سبد

پرسش ۱: چی را گذاشتی داخل سبد؟            پاسخ: مهره را گذاشتم

پرسش ۲: مهره را كجا گذاشتی؟                     پاسخ: داخل سبد

پرسش ۳: چه كار كردی؟                               پاسخ: من مهره را گذاشتم داخل سبد

                                                                    وسايل  مورد نياز:    توپ ، سبد
      آی بازی، بازی، بازی                            مراحل اجرای بازی:  

        نو آموزان را در كالس  به صف كنيد و از تک تک آن ها بخواهيد كه توپ را داخل سبد بيندازند و در حين 
انداختن توپ داخل سبد ، سوال های زير را از هريک از نوآموزان بپرسيد.

 
 ـ چی را انداختی داخل سبد؟             پاسخ : توپ

 ـ توپ را كجا انداختی؟                      پاسخ : داخل سبد

 ـ چكار كردی؟                                  پاسخ : توپ و انداختم داخل سبد

نكته: اين بازی را می توان با اشيا و قيود مختلف در كالس و حياط مدرسه انجام داد.
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                                                ببين و گوش کن 
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                                                                                                  گوش كن و انجام بده

   گام های عملی :                  

   آموزگار:   

         يک بازی تدارک ببينيد و يک سری وسايل را در اختيار نوآموزان قرار دهيد تا هر نوآموز يک وسيله را بردارد ، 
سپس با طرح يک سری سوال هايی مثل:

 ـ ماشين را كی برداشته؟      نوآموز پاسخ دهد   "من"

 ـ كتاب را كی برداشته؟        نوآموز پاسخ دهد   "من"

         نوآموزان بتوانند از ضمير شخصی من استفاده كنند. برای نوآموزان اين فعالّيت را آن قدر انجام دهيد تا نوآموز 
بدون هدايت معلّم از ضمير شخصی   "من"   استفاده كند. 

تعدادی از وسايل شخصی نوآموزان را روی ميز قرار داده و با طرح سوال هايی با توّجه به وسايل شخصی نوآموزان 

مثل : اين تراش مال كيه؟     نو آموز پاسخ بدهد   "مال من " 

اين فعالّيت را آن قدر ادامه دهيد تا نوآموز بدون هدايت معلّم از ضمير شخصی  "مال من"  در مورد وسايل خودش 
استفاده كند.   
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                                         آی بازی، بازی، بازی                           

وسايل بازی:

      كارت های ديدآموز 

مراحل اجرای بازی:

       گام اّول: تعدادی تصوير حيوانات يا هر تصوير ديگر را روی ميز قرار دهيد.

       گام دوم: سپس ازهر يک از نوآموزان بخواهيد يک تصوير را بردارد به نحوی كه سايرين نيز ببينند كه هر كدام چه 

        تصويری در دست دارند.

       گام سوم: سپس  با نام بردن هر تصوير، اين سوال را از نوآموز بپرسيد: " اين تصويـر دست كيه؟ " تا نوآمـوزی كه 

        تصوير دست او است بگويد: "من"  

        اين فعالّيت را با تک تک نوآموزان انجام دهيد و نوآموزی كه فعالّيت را به درستی انجام دهد تشويق كنيد.

                                          ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم كنيد.
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                                                                                                       ببين و گوش کن 
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در دست اميد چه می بينی؟

    كدام توپ در دست اميد است؟

                                               ببين و بگو 

                       

اميد كدام مداد را به دوستش می دهد؟
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مينا كدام عروسک را بر می دارد؟

آقای آتش نشان از كدام نردبان باال می رود؟
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مينا كدام كيف را برداشته است؟

اميد كدام ميله را نشان می دهد؟
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                                                                                                   گوش كن و انجام بده

 گام های عملی :                  

   آموزگار:   

         در ليوان نوآموزان آب بريزيد تا بخورند و پس از آن دوباره به نوآمـــوزان تعــارف کنيد تا آن ها ازنوشيــدن آب 
خود داری كنند و از فعل منفی  "نمی خواهم" استفاده كنند.

         در ظرف همه نوآموزان غذا بريزيد تا بخورند.سپس به آن ها دوباره غذا تعارف کنيد تا آن ها از خوردن امتناع كنند   
و از فعل منفی  "نمی خواهم"  استفاده كنند.

         در كالس يک پيراهن دخترانه و يک پيراهن پسرانه بياوريد و از يک نوآموز پسر سوال كنيد اين لباس دخترانه را 
می خواهی؟ و نوآموز پاسخ دهد "نمی خواهم".

         اين فعالّيت ها و فعالّيت های نظير آن را در كالس انجام دهيـــد تا نوآموزان از افعـــال منــفی "نمی خواهم" ، 
"نمي خورم" ، "نمي پوشم" ... استفاده كنند.
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                                      آی بازی، بازی، بازی 

                          
وسايل مورد نياز: 

       تعدادی وسايل مثل عروسک موبلند ، توپ بزرگ، ماشين قرمز، توپ كوچک

مراحل اجرای بازی:

       نوآموزان به صورت دايره وار دست های يک ديگر را گرفته و شعر عمو زنجير باف را بخوانند وقتی به قسمت    
چی چی آورده می رسند، معلّم يكی از وسايلی كه تهيه کرده را نشان دهد. نوآموزان می بايست نام آن را بگوينــد و         

آن را وصف كنند.

مثال: وقتی ماشين را به نوآموز نشان می دهيد،نوآموزان بگويند: "ماشين قرمز آورده"

                                          ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم كنيد.
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         آن چه را که در تصوير می بينی، برای دوستانت تعريف كن.
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        داستان زير را برای دوستانت تعريف كن.

۱۲

۳۴
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       داستان زير را برای دوستانت تعريف كن.

۱۲

۳۴
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      داستان زير را برای دوستانت تعريف كن.

ـ به سواالت مربوط به تصوير پاسخ دهيد.

       اين جا كجاست؟  
       روی ميز توپ بزرگ قرار دارد يا توپ کوچک؟

       زير ميز توپ کوچک قرار دارد يا توپ بزرگ؟
       معلّم چه چيزی به مينا داد؟ 
       چه كسي به مينا مداد داد؟ 

       معلّم چه كار كرد؟
       توپ كوچک كجاست؟



نگاره ـ زمينه سازی برای نوشتن 

52



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

53
صدآفرين 

                                                ببين و گوش کن 
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صدآفرين  صدآفرين 

گام های عملی :                  

   آموزگار:                                                                                ببين و انجام بده
            هر فعالّيت را به شكل های متفاوت در كالس انجام دهيد. مّدت تمرين هر فعالّيت بستگی به ميزان پيشرفت هر 

نوآموز دارد.

فعالّيت های زير را  با كاغذهای مختلف رنگی در كالس انجام دهيد.

۱)  يک برگ دستمال كاغذی در اختيار نوآموزان قرار دهيد و از آن ها بخواهيد كه از روی خط تای دستمال آن را تا 
بزنند.

۲)  در اختيار هر نوآموز يک تكه پارچه به ابعاد كاغذ  A۴  قرار دهيد و از آن ها بخواهيد كه آن را تا بزنند.

۳)  كاغذ ها را به ابعاد  ۱۵*۱۰  برش بزنيد و در اختيار نوآموزان قرار دهيد و از آن ها بخواهيد با دو دست آن را تا 
بزنند.

۴)  از نوآموزان بخواهيد كه كاغذ ها را از محل تا شده با دو دست پاره كنند.

۵)  از نوآموزان بخواهيد دستگيره درب كالس را بچرخانند.

۶)  شعر روزهای هفته كه در زير آمده را هر روز برای نوآموزان بخوانيد و هم زمان با آن دست خود را باال  بياوريد و 
برای هر روز سمبلی قرار دهيد ( شنبه دست مشت شده ، يک شنبه را با باال بردن انگشت كوچک، دوشنبه با باال بردن 

انگشت كوچک و انگشت انگشتر، سه شنبه انگشت كوچک، انگشتر و وسط، چهارشنبه را با باال بردن سه انگشت 
قبلی و سبابه و پنج شنبه را با باال بردن پنج انگشت و جمعه را با دست زدن  به نوآموزان نشان دهيد.

شعر بدين صورت است:

هفته هفت روِز

آخرش يه روزه

هر كی خوش نباشد

دلش می سوزه، دلش می سوزه

شنبه، يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه تعطيله

گام های عملی :گام های عملی :                  



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

55
صدآفرين  صدآفرين 

گام های عملی :                  

آموزگار:
پس از خواندن شعر ، نوآموزان روزی كه در آن قرار گرفته اند را با انگشت نشان بدهند.

براي جذاب تر شدن اين فعالّيت  می توان از عروسک های انگشتی و صورتک های مقّوايی روی انگشتان خود استفاده 
نماييد.

۷)   تک تک نوآموزان را نزد خود بياوريد و به آن ها كمک كنيد كه شصت خود را به سرهر انگشت بچسبانند.

۸)   به نوآموز ، ليوان ، قوطی كه بتواند با يک دست آن را نگه دارد ، بدهيد تا با دست ديگرش، مهره ها را داخل آن 
بريزد.

۹)   لگوهای بزرگ با رنگ های متفاوت را به هم بچسبانيد و از نوآموز بخواهيد آن ها را از هم جدا كند.

۱۰)  لگوهای كوچک با رنگ های متفاوت را به هم بچسبانيد و از نوآموز بخواهيد آن ها را از هم جدا كند.

۱۱)  حلقه كوچک در اختيار نوآموز قرار دهيد كه با يک دست حلقه را نگه دارد و با دست ديگر اشيا كوچک را از آن 
عبور دهد.

۱۲)  كارت های دوخت و نخ را در اختيار نوآموزان قرار دهيد تا نخ را از آن عبور دهند.

۱۳)  حداقل سه مهره را در اختيار نوآموزان قرار دهيد تا به صورت پی در پی از نخ عبور دهند.

۱۴)  برای تمرين قيچی كردن به ص ۱۲۳ كتاب راهنمای تدريس معلّم آمادگی مراجعه نماييد واز گام های آن برای 
آموزش قيچی کردن استفاده کنيد.

۱۵)  خمير بازی را در اختيار نوآموزان قرار دهيد تا با آن مار درست كنند و آن را به قطعات كوچک قيچی كنند.

۱۶)  كاغذ را در اختيار نوآموزان قرار دهيد تا بدون هدف آن را قيچی كنند.

۱۷)  با استفاده از وسايل مختلف ( اشكال هندسی ، مكعب های رنگی ، بريكس و...) طرح هايی را به ترتيب از ساده به 
مشكل در حضور نوآموز بسازيد تا او نيز اين طرح ها را مانند الگو بسازند.

گام های عملی :گام های عملی :                  



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

56
صدآفرين  صدآفرين 

۱۸) در مرحله بعد الگوهای ساخته شده را حذف كنيد و از نوآموز بخواهيد در غياب الگو طرح مورد نظر را بسازد.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

57
صدآفرين  صدآفرين 

        روی نقطه چين ها خط بکش  و شکل را رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

58
صدآفرين  صدآفرين 

        در جهت نشانه نقطه چين را پر رنگ كن.

       نقطه چين های هرشکل راپررنگ کن، و آن را رنگ بزن.       نقطه چين های هرشکل راپررنگ کن، و آن را رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

59
صدآفرين  صدآفرين 

       نقطه چين های هرشکل راپررنگ کن و آن را رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

60
صدآفرين  صدآفرين 

       نقطه چين های هرشکل راپررنگ کن و آن را رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

61
صدآفرين  صدآفرين 

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

       شكل های مثل هم را به هم وصل كن و رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

62
صدآفرين  صدآفرين 

       با كشيدن خط، شكل های مشابه را به هم وصل كن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

63
صدآفرين  صدآفرين 

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



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

64
صدآفرين  صدآفرين 

        با توّجه به رنگ هر عالمت، تصوير را رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

65
صدآفرين  صدآفرين 

       با توّجه به رنگ هر عالمت، تصوير را رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

66
صدآفرين  صدآفرين 

       با توّجه به رنگ هر عالمت، تصوير را رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

67
صدآفرين  صدآفرين 

        به تصويرها نگاه کن و تصوير ناقص را کامل کن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

68
صدآفرين  صدآفرين 

         به تصويرها نگاه کن، شكلی كه تصوير را كامل می كند، عالمت بزن۱.

1ـ برای انجام اين تمرين ، تصويرهای سمت چپ را بپوشانيد. سپس تصويرها را يک به يک از سمت راست به نوآموزان نشان دهيد و در 
هر تصوير از او بپرسيد: كه در اين تصوير چه می بينی؟ تا نوآموز نام تصوير را از سمت راست به چپ بگويد و در نهايت  بخـش آخــر را  

كامل كند.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

69
صدآفرين  صدآفرين 

           به تصويرها نگاه کن، شكلی كه تصوير را كامل می كند، عالمت بزن۲.

2ـ برای انجام اين تمرين ، تصويرهای سمت چپ را بپوشانيد. سپس تصويرها را يک به يک از سمت راست به نوآموزان نشان دهيد و در 
هر تصوير از او بپرسيد: كه در اين تصوير چه می بينی؟ تا نوآموز نام تصوير را از سمت راست به چپ بگويد و در نهايت  بخـش آخــر را  

كامل كند.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

70
صدآفرين  صدآفرين 

گام های عملی :                  

   آموزگار:  

       طرح های زير را با استفاده از مكعب های رنگی بسازيد و از نوآموز بخواهيد مانند الگو بسازند.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

71
صدآفرين  صدآفرين 

       جاهای خالی را مانند نمونه رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

72
صدآفرين  صدآفرين 

      جاهای خالی را مانند نمونه رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

73
صدآفرين  صدآفرين 

      جاهای خالی را مانند نمونه رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

74
صدآفرين  صدآفرين 

                                                                                               نّقاشی، نّقاشی



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

75
صدآفرين  صدآفرين 

                                                       ببين و گوش کن 



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

76
صدآفرين  صدآفرين 

      نقطه چين های كم رنگ را از باال به پايين پر رنگ كن.

                                                                                              ببين و انجام بده

       حاالكه خط ها را پر رنگ كردی، آن ها را رنگ بزن. 

                                                                                              ببين و انجام بده                                                                                              ببين و انجام بده                                                                                              ببين و انجام بده



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

77
صدآفرين  صدآفرين 

      با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

78
صدآفرين  صدآفرين 

     نقطه چين ها را از پايين به باال پر رنگ كن.

      حاالكه خط ها را پر رنگ كردی، آن ها را رنگ بزن. 



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

79
صدآفرين  صدآفرين 

     با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

80
صدآفرين  صدآفرين 

        نقطه چين ها را از راست به چپ پر رنگ كن .

     حاالكه خط ها را پر رنگ كردی، آن ها را رنگ بزن. 



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

81
صدآفرين  صدآفرين 

      با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

82
صدآفرين  صدآفرين 

       خط های كم رنگ را از چپ به راست پر رنگ كن .

      حاالكه خط ها را پر رنگ كردی، آن ها را رنگ بزن. 



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

83
صدآفرين  صدآفرين 

       با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

84
صدآفرين  صدآفرين 

       نقطه چين ها را پر رنگ كن .

     حاالكه خط ها را پر رنگ كردی، آن ها را رنگ بزن. 



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

85
صدآفرين  صدآفرين 

       با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

86
صدآفرين  صدآفرين 

      نقطه چين ها را پر رنگ كن .

     حاالكه خط ها را پر رنگ كردی، آن ها را رنگ بزن. 



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

87
صدآفرين  صدآفرين 

       با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

88
صدآفرين  صدآفرين 

       با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

89
صدآفرين  صدآفرين 

      با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

90
صدآفرين  صدآفرين 

         پس از پر رنگ کردن نقطه چين ها، تصوير زير را رنگ بزن.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

91
صدآفرين  صدآفرين 

     با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

92
صدآفرين  صدآفرين 

      با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

93
صدآفرين  صدآفرين 

      با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

94
صدآفرين  صدآفرين 

      با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

95
صدآفرين  صدآفرين 

      با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

96
صدآفرين  صدآفرين 

      با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

97
صدآفرين  صدآفرين 

     با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

98
صدآفرين  صدآفرين 

      با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

99
صدآفرين  صدآفرين 

      با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن 

100
صدآفرين  صدآفرين 

      با توّجه به الگو، با مداد خط ها را بکش.



سواد آموزی: 
زمينه سازی برای نوشتن

101
صدآفرين  صدآفرين 

                                                         كاردستی

وسايل مورد نياز: 

      خمير بازی

       مداد

روش اجرا:

        گام اّول: خمير بازی را در اختيار نوآموزان قرار دهيد و اشكال و عالئم آموزش داده شده را به صورت نمونه 
برای نوآموزان بسازيد و از آن ها بخواهيد الگوی ارائه شده را با خمير درست كنند.

      گام دوم: ابتدا نوآموزان خمير بازی را روی ميز پهن نمايند. سپس يکی از عالئم يا اشکال را با مداد روی خمير 
بنويسيد. و از نوآموزان بخواهيد که با مداد مانند آن را روی خمير بنويسند.

الزم به ذکر است اين تمرين در مورد تمام نماد ها و خطوطی که با نوآموز تمرين شده است، انجام شود.

                                             ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم كنيد.



تمرين های دوره ای: 
زمينه سازی برای نوشتن 

102
صدآفرين  صدآفرين 

       جوجه را به مادرش برسان.

      سگ را به غذايش برسان.



تمرين های دوره ای: 
زمينه سازی برای نوشتن 

103
صدآفرين  صدآفرين 

      موش را به پنير برسان.



تمرين های دوره ای: 
زمينه سازی برای نوشتن 

104
صدآفرين  صدآفرين 

       ميمون را به موز برسان.



تمرين های دوره ای: 
زمينه سازی برای نوشتن 

105
صدآفرين  صدآفرين 

      اميد را به توپ برسان.



تمرين های دوره ای: 
زمينه سازی برای نوشتن 

106
صدآفرين  صدآفرين 

       خرگوش را به هويج برسان.



ضمائم

107
صدآفرين  صدآفرين 

تصويرهای شماره ۱  ـ   داستان ۱ ـ  صفحه ۲۴

تصويرهای شماره ۱  ـ   داستان ۲ ـ  صفحه ۲۴





ضمائم

109

تصويرهای شماره ۲  ـ  صفحه ۲۵

۱۲

۳





ضمائم

111

تصويرهای شماره ۳  ـ  صفحه ۳۰




