
ق ـلٌّوَدّای آهَسضی تذریس ًطاًِ ی ر

 -لَحِ ی آهَسضی یا پاٍرپَیٌت  -چسة  -لیچی  –یا پاستلهذاد رًگی  – کارتزگ ٍسایل هَرد ًیاس:

لاضك ّای یک تار هػزف حاٍی کلوات –جذٍل الفثا  -فلص کارت 

 را تزا ی تچِ ّا تخَاًیذ.سیز  ضعزایجاد اًگیشُ: پس اس سالم ٍ احَالپزسی 

 گل ّای ایي تاغ اردیثْطتی       هاًٌذ تاغ است تاغی تْطتی     

 خَش رًگ ٍ خَش تَست         ّز گل در ایي تاغ                

 گل ّای اٍ دٍست        هي هی ضَم تا                       

 ّز آیِ ی آى چَى غٌچِ پیذاست   ایي تاغ اسوص لزآى سیثاست    

 :ٍ ریاضیٌّز ،لزآىتلفیك تا درس کار گزٍّی ٍ 

 لزآىداًص آهَساى تپزسیذ ضعز راجع تِ چِ چیشی تَد؟اس 

 لزآى سخي چِ کسی است؟ خذای تخطٌذُ ٍ هْزتاى

 لزآى را چِ کسی تزای ها آٍردُ است؟ پیاهثز اسالم )ظ(

ًام چٌذ سَرُ اس لزآى را تگَییذ؟ حوذ 

ى پاکیشُ لزآى تخَاًین. رٍ تِ لثلِ تاضین. ادب را رعایت آداب خَاًذى لزآى چیست؟ تا لثاس ٍ تذ

لزآى را در جای خَش تخَاًین.  کٌین. دست تذٍى ٍضَ رٍی کلوات لزآى ًگذارین. لزآى را تا غذای

 تلٌذ ٍ پاکیشُ لزار دّین.

 کَثز –عػز  –فلك  –ًاس  –تَحیذ  –

 در لزآى درتارُ ی پذر ٍ هادر چِ پیاهی تِ ها دادُ است؟ تِ پذر ٍ هادر خَد ًیکی کٌیذ.خذا 

 تچسثاًٌذسیز کارتزگ لِ ی تِ ریختِ تذّیذ تا جولِ را هزتة کزدُ یک جوٍ یک کار تزگ  گزٍُ تِ ّز  

تشییي کٌٌذ ٍ ًام چٌذ فزضتِ ٍ گل  -ارُست -عذاد هطخػی گلتا تٍ سپس ًماضی خَد را رًگ آهیشی ٍ 

 .اس کار ّای داًص آهَساى ًوایطگاُ درست کٌیذ سَرُ اس لزآى را تٌَیسٌذ.

 .یذارائِ ی درس: لَحِ ی درس را ًػة کٌیذ یا اس پاٍرپَیٌت استفادُ کٌ

 .ٍ تِ ّوکاری ٍ ًیکی تِ پذر ٍ هادر اضارُ کٌٌذ داستاى کَتاّی تگَیٌذتػَیز داًص آهَساى تا دلت در 



: اس داًص آهَساى تخَاّیذ کلوات ٍ هتي را تا تَجِ تِ ًطاًِ ّا اتتذا فزدی تػَیز خَاًی ، کلی خَاًی

  سپس گزٍّی تخَاًٌذ.

تا تَجِ تِ فلص کارت ّای درس را تیي گزٍُ ّا پخص کٌیذ ٍ اس داًص آهَساى تخَاّیذ ًطاًِ: آهَسش

 تا آى کلوِ جولِ تساسًذ ٍ تِ غذا ٍ جای ًطاًِ ی لزهش تَجِ کٌٌذ. تػَیز کلوات را تخَاًٌذ ،

 لزار گزفتي ّز ًطاًِ را هطخع کٌیذ. جذٍلی ضثیِ سیز رسن کٌیذ ٍ تا عالهتی لزاردادی هکاى

 

َ –اَ  آ ا

ـل  

ٍ اٍ  ِ ـِ ُ–اِ  ایـ یـ ی ای    اُ    

ّز گزٍُ تا تَجِ تِ هکاى لزار گزفتي ًطاًِ ی لزهش فلص کارت خَد را در جذٍل لزار دّذ ٍ ضثیِ آى 

 را تٌَیسذ.

. سپس آى ّا فزق داردکلوِ ّا  آخز قتا در اٍل ٍ ٍسط   ـلداًص آهَساى را ّذایت کٌیذ تا دریاتٌذ کِ  

 اسن تگذارًذ. ّا را ّذایت کٌیذ تا تزای ًطاًِ

 تَجِ داًص آهَساى را جلة کٌیذ کِ اگز اس سوت  را تِ درستی آهَسش تذّیذ  قـ لطزیمِ ی ًَضتي 

دیگز ًچسثذ تایذ تَ پز ًَضتِ ضَد ٍ در غیز ایي غَرت تایذ تَ خالی راست تِ ایي ًطاًِ یک ًطاًِ ی 

کِ تَ پز است ٍلی  لٌاری لایكیا  ق)هاًٌذ تزق آخز ّویطِ تَ پز ًَضتِ هی ضَد.  الثتِ .ًَضتِ ضَد

 اس ضعزّای هزتثط تزای جذاتیت تیطتز استفادُ کٌیذ. تَ خالی است( ًملٍ  هساتمِ

 را در جای خَد لزار دّیذ.  ق لـ کارت ًطاًِ ی در جذٍل الفثا 

 جذٍلی هاًٌذ سیز رسن کزدُ یا در غَرت آهادُ تَدى آى را ًػة کٌیذ. : جذٍل دٍستی ّا 

 



را تا هػَت ّای خَاًذُ ضذُ تزکیة کزدُ ٍ اس داًص آهَساى تخَاّیذ تزای ّز کذام هثال ـ  لًطاًِ ی 

 تشًٌذ.

ٍ در تا آى ّا را تخَاًٌذ ٍ تا تزخی جولِ تساسًذ.  تذّیذداًص آهَساى حاٍی کلوات سیز را تِ  لاضك ّای

 یاٍرًذ.هٌشل تا ایي لاضك ّا کاردستی درست کزدُ ٍ تِ کالس ت

لاضُك   لایِك   تُطماب   هٌِمار

لٌَذ  لٌَذاى    لَطٌَگ   لَذَم

لَری

تالی

لِزهِش

لُزآى

اُتاق   ٍَلتی


