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1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:          

 نام واحد یادگیری: مفهوم دور و نزدیک

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

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

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

3 
وسایل مورد 

 نیاز

ی انس با قرآن کتاب واحد یادگیر      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مفهوم دور و نزدیک آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با مفهوم دور آشنا شوند. -1

 با مفهوم نزدیک آشنا شوند. -2

 ندگی روزمره پی ببرند.به کاربرد واژه، دور و نزدیک در ز -1

 

 اهداف رفتاری:

 اشیاء دور و نزدیک در اطراف خود را نشان دهند. )دانش(  -1

 با دیدن چند شیء دور و نزدیک اشیاء نزدیک مجزا کنند. )درک و فهم(  -2

 واژه نزدیک را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. )دانش( -3

 شیء دور را نشان داده و عالمت بزنند. )درک و فهم(از بین تصویر دو شیء دور و نزدیک،  -4
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 واژه دور را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. )دانش( -5

 با نشان دادن اشیاء نزدیک کلمه نزدیک را بیان کنند. )دانش( -6

 با نشان دادن اشیاء دور کلمه دور را بیان کنند. )دانش( -7

قرار داده و واژه دور و نزدیک را بیان کنند. )درک و  اشیاء دور و نزدیک را در دو گروه -8

 فهم( 

  

 رفتار ورودی 7

 دانش آموزان با جور کردن اشیاء بر اساس بلند و کوتاه آشنا هستند. -

 با مفهوم سبک و سنگین آشنا هستند. -

  

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

با انرژی و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بررسی تکالیف و 

 ارزشیابی تشخیصی دانش آموزان را گروهبندی میکنم. و درس جدید را با نام خدا شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 هیم.د می انجام آموزان دانش با را نزدیک یا دور بازی انگیزه ایجاد برای ابتدا

 

 دور آموز دانش از من. بایستند من روبروی و بیاید خواهم می آموزان دانش از نفر یک از: اول بازی

 نزدیک تو به من گویم می و آیم می تر شریک بعد و شوم می دور تو از من گویم می و شوم می

 یا و شوند می دور وقتی و دهند انجام یکدیگر با را بازی این خواهم می آموزان دانش از و شوم می

 .بگویند را شوم می نزدیک و شوم می دور ی واژه شوند می نزدیک

 از بیرون خواهم می او از و کنیم می انتخاب پاینده عنوان به را آموزان دانش از یکی: دوم بازی

 دانش از کنم می مخفی کالس در تراش مانند را چیزی ها بچه با همراه بایستد در پشت کالس

 میز روی سریع های ضربه با نزدیک شد، شده مخفی شی، به یابنده که هنگامی همخوا می آموزان

از  سپس. کنند تر ضعیف را صدا و کمتر را ها آهنگ ضرب فاصله شد، دور محل از اگر و بزنند

 .کند پیدا را شده مخفی شی و شود کالس وارد خواهم می یابنده

 

 ها آن اطراف در که نزدیک و دور اشیاء خواهم می آموزان دانش از آن از پایانی: پس ارزشیابی

 ببرند. نام را دارد وجود

 دانش به را هستند نزدیک برخی و دور تصاویر برخی آن در که را نزدیک و دور آموزش کاربرگ
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 .کنند مجزا را نزدیک و دور اشیاء خواهم می ها آن از و دهم می آموزان

 کنم می یارزیاب را آموزان دانش دیگر تمرینات با سپس

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 شی یک و دور شی یک نشانی و کنند نگاه خود اطراف محیط به خواهیم می آموزان دانش از

 بکشند. را نزدیک

 


