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باسمه تعالی
»...و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا...«

فرایند برنامه ریزی درســی از مؤلفه های پیچیده، گسترده و بسیار تأثیرگذاری است که به 
چرایی و چگونگی آموزش و پرورش به شکل تجویزی و کالن می پردازد.

محتوای تألیف شده بخشی از فرآیند برنامه ریزی درسی است که با سازمان دهی مفاهیم و 
موضوعات)دارای مخاطبان مشــخص و اهداف، ساختار و برنامه ریزی معین( ضمن حفظ 
انعطاف پذیری برای تحقق اهداف در ابعاد مختلف متناســب بــا نیازهای متنوع فراگیران 

طراحی شده است.
امیدوارم این محتوا زمینه ساز دست یابی دانش آموزان به صالحیت های فردی و اجتماعی 

باشد و آرزوهای معّلمان و والدین این کودکان ونوجوانان را جامه ی واقعیت بپوشاند.
بی شــک تحقق این اهداف بزرگ و تعالی بخش نیازمند همراهی و مســاعدت مسؤولین و 
دســت اندرکاران در ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی، مؤلفین و همکاران ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی اســت.لذا برخود الزم می دانم از همــه عزیزان که تالش 
بســیار زیادی را در مراحل گوناگون تألیف و آماده ســازی و چاپ انجام داده اند، صمیمانه 
تشکر و قدردانی نمایم.درضمن منتظر نظرات و پیشنهادهای ارزنده ی صاحبان اندیشه و 

تجربه در جهت ارتقاء کیفیت برنامه ها خواهیم بود.

وماتوفیقنا االبا... العزیز الحکیم

دکتر مجید قدمی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
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كتاب درسی یکی از مواّد آموزشی است و نقش مهّمی در تامین اهداف آموزش و پرورش ایفا می كند.
این كتاب شامل حیطه زبان، برقراری ارتباط و سوادآموزی آمادگی مقدماتی است. 

فعالّیت های ارائه شده در این كتاب بدین شرح است:
   در ابتدای هر فصل یک نگاره مطرح اســت، تصویر نگاره با هدف تشــویق نوآموزان به خوب دیدن، گوش 
كردن، سخن گفتن و فکر كردن ارائه شده است. مفهوم هر تصویر به طور مجزا توسط آموزگار گفته می شود 
و نوآموز با تصویر و موضوع آن آشــنا شــده تا در ذهنش ثبت و ضبط شــود. فعالّیت های یادگیری ســازمان 
یافته، در چند بخش ارائه می گردد. هدف از این فعالّیت ها، یکســان كردن روش های آموزشی است و معّلم 

می تواند آزادانه با توّجه به توانایی ها و ظرفیت های نوآموزان در كالس عمل نماید.

ببین و گوش کن: 
هــدف از ایــن فعالّیت آموزش مهارت خــوب دیدن، خوب گوش كــردن، افزایش مهارت هــای زبانی، بیان 
شفاهی،تصویرخوانی و پاسخگویی به پرسش های آموزگار است. این نوع تمرین ها می تواند فرصتی را برای 

یادگیری مشاركتی نوآموزان فراهم كند. در این نوع تمرین ها، مفهوم مورد آموزش هدف یادگیری است.

ببین و انجام بده: 
   در این فعالّیت تقویت مهارت خوب دیدن، خوب گوش كردن اســت. كه آموزگار با توّجه به دســتورالعمل 

فعالّیت مورد نظر را اجرا می كند.
   در ایــن فعالّیت هماهنگ ســازی حس بینایــی و حركتی، پرورش ادراک بصری، پرورش حس المســه، 

تشخیص محرک های دیداری است.
   نوآمــوز در این تمرین با توّجه به آموزش های داده شــده، تمرین ها را انجــام می دهد. در این تمرین ها 
نوآمــوز با عالمت زدن یا رنگ كردن ، مفهوم مورد نظر را نشــان می دهد و یــا فعالّیتی را در رابطه با موضوع 
انجــام می دهــد . این فعالّیت ها به نوآموز در كســب مهارت های خوب دیدن و هماهنگی چشــم و دســت، 

مهارت های ترسیم، تقویت  توّجه و تمركز كمک می كند.

ببین و بگو : 
هدف از این فعالّیت تقویت توّجه و تمركز، مهارت خوب دیدن، خوب گوش كردن، سخن گفتن، درک تصویر 

و تعریف تصویرتوسط نوآموز برای آموزگار است.
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بگرد و پیدا کن:
 نوآموز در این نوع تمرین ها با توّجه به آموزش های داده شده، مفهوم مورد نظر را در تصویرها پیدا می كند. 
در این بخش ابتدا معّلم با خواندن هر سوال برای نوآموز او را در پیدا كردن مفهوم مورد نظر كمک می كند. 

در این تمرین ها نوآموز با عالمت یا رنگ زدن، مفهوم مورد نظر را نشان می دهد.
هــدف از ایــن فعالّیت عالوه بر شــناخت مفهوم مورد نظر،كســب مهارت های خوب دیــدن، گوش كردن،  
افزایش مهارت های زبانی، هماهنگی چشم و دست، مهارت های ترسیم، تقویت توّجه و تمركز می باشد.

گوش کن ،انجام بده:
 در این فعالّیت تصویری در كتاب ارائه نشــده اســت و آموزگارباید با توّجه به دستورالعمل ، هر فعالّیت را به 

صورت عملی با نوآموز تمرین نماید.

فعالّیت های پایانی:
قّصــه...(،  آی  بــازی...(،)  كاردســتی(،)آی   ( عنــوان  بــا  هایــی  فعالّیــت  مبحــث  هــر  پایــان  در   
)كارعملی(،)نّقاشی،نّقاشــی( ارائه شده است. هدف از این فعالّیت ها، تکرار و تمرین محتوای آموزش داده 
شــده در قالب جدید برای توســعه و تعمیق یادگیری اســت. در این نوع تمرین ها به آموزش غیر مســتقیم 
مفاهیم، مهارت های زبانی از طریق مشــاركت نوآموزان در یادگیری تقویت مهارت های خوب دیدن، خوب 
گوش كردن، هماهنگی چشــم و دست، تقویت توّجه و تمركز و افزایش مهارت های حركتی، تقویت مهارت 
های اجتماعی و مشــاركت در فعالّیت های گروهی و ایجاد فضای دوستی بین نوآموزان، حس ابراز وجود با 

نمایش كارهای نوآموزان به دیگران و شاد سازی كالس پرداخته شده است.
به منظور حصول اثر بخشی و بازدهی بیشتر، توّجه آموزگاران گرامی را به رعایت چند نکته جلب می کنیم .

1-  فراهم آوردن فضای آموزشــی رضایت بخش و امکانات مناســب آموزشی از قبیل: مداد رنگی،ماژیک، 
گواش، اسباب بازی های متنوع

2- آموزش ها در كالس ابتدا به صورت مجسم سپس نیمه مجسم و انتزاعی در كالس انجام شود.
3-  نظارت بر اجرای مستمر تمرین ها در كالس یا منزل.

٤-  رعایت نکات ایمنی در كار با وســایلی مانند قیچی و یا انجام فعالّیت هایی كه نیاز به توّجه بیشــتر دارد و 
فراهم كردن شرایط ایمن برای نوآموزان.

5-  در صورتی كه نوآموزان در رابطه با توضیح تصویرها و ذكر جزئیات تصویرها مشکل دارند آموزگاربا طرح 
سواالت متعدد و ساده نوآموز را متوّجه جزییات تصویر نماید.

6-  آموزگار با طرح تمرین های متعدد در رابطه با هر یک از تمرین های طرح شــده زمینه های تعمیم موارد 
آموزش داده شده را در محیط واقعی فراهم آورد. 

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

در پایان برای همکارانی كه در جهت توانمند سازی كودكان كم توان ذهنی از هیچ كوششی دریغ نمی ورزند، 
آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون داریم.
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این کتاب من است.
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نگاره واژگان درکی و بیانی



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

١٠

︮د آفرین!

سارا

بله

ببین و گوش کن



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

١١

︮د آفرین!

کی︿ کجاست؟

ببین و انجام بده



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

١٢

︮د آفرین!

ما ما

هاپ! هاپ!

میو! میو!

جی﹉! جی﹉!



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

١٣

︮د آفرین!

هو هو! چی چی! 

َببو! َببو! 



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

١٤

︮د آفرین!

   هر نوآموز را در كالس با نامش صدا كنید.

   از تک تک نوآموزان بخواهید كه به نوبت بلند شوند و نام خود را بیان كنند.

   به سمت تک تک نوآموزان، توپی را به آرامی از نزدیک پرتاب كنید و از آن ها بخواهیدكه 
هر كس توپ را دریافت كرد نام خود را بیان كرده و دوباره توپ را به سمت شما پرتاب كند.

   اشیا زیر را در مقابل نوآموزان قراردهید و با نام بردن هریک ازاشیا، هر نوآموز آن را از 
بین اشیا پیدا كند و به دیگران نشان دهد.

 اشیاء پیشنهادی: میز،  صندلی، كتاب،  كیف،  مداد

    اشیا زیر را در مقابل نوآموزان قراردهید و با پخش صدای  هر شی، از هر نوآموز بخواهید 
آن را از بین اشیا پیدا كند و نام منبع صدا را بیان كند. 

اشیاء پیشنهادی: سوت، زنگوله، ساعت، طبل

آموزگار:

گام های عملی:



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

١٥

︮د آفرین!

︎︩ ︮︡ای ︗﹢︗﹥

  در ﹨︣ ﹉ از ︑﹞︣﹟ ﹨︀ی ز ︣﹢︭︑ ،︣﹫﹢ا﹡﹩ ﹋﹥ ︮︡ای آن را ︫﹠﹫︡ی، ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︀﹐ ﹡︀م ﹫﹢ا﹡﹩ را ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︋﹍﹢ و ︮︡ا︩ را ︑﹆﹙﹫︡ ﹋﹟.

  ︀﹐ ﹡︀م ﹫﹢ا﹡﹩ را ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︋﹍﹢ و ︮︡ا︩ را ︑﹆﹙﹫︡ ﹋﹟.

بگرد و پیدا کن

︎︩ ︮︡ای ︨﹌



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

١6

︮د آفرین!

  ︑︭﹢ ︣﹫﹢ا﹡﹩ ﹋﹥ ︮︡ای آن را ︫﹠﹫︡ی، ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︀﹐ ﹡︀م ﹫﹢ا﹡﹩ را ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︋﹍﹢ و ︮︡ا︩ را ︑﹆﹙﹫︡ ﹋﹟.

︻﹊︦ ﹡﹢آ﹝﹢ز را در ︗︀ی ︠︀﹜﹩ ︋︙︧︊︀﹡﹫︡.
  ︀﹐ از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︎︦ از ︫﹠﹫︡ن ﹡︀م ︠﹢دش، ︑︭﹢︣﹝﹠︀︨︉ را ︻﹑﹝️ ︋︤﹡︡.

︎︩ ︮︡ای ﹎︀و

︗︀ی ︻﹊︦ ﹡﹢آ﹝﹢ز



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

١7

︮د آفرین!

  ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋﹟؛   « ︻﹙﹩»
  ا︨﹛ ﹋︧﹩ را ﹋﹥ ︫﹠﹫︡ی، ︻﹑﹝️ ︋︤ن. 

  ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋﹟؛  « ︨︀را »
  ا︨﹛ ﹥ ﹋︧﹩ را ︫﹠﹫︡ی؟ او را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

١8

︮د آفرین!

  ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋﹟؛   «  ︑﹢پ  »
  ︑︭﹢︣ و︨﹫﹙﹥ ای ﹋﹥ ﹡︀م آن را ︫﹠﹫︡ی، ︻﹑﹝️ ︋︤ن.



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

١٩

︮د آفرین!

  ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋﹟؛   « ﹋﹞︡ »
  ︑︭﹢︣ و︨﹫﹙﹥ ای ﹋﹥ ﹡︀م آن را ︫﹠﹫︡ی، ︻﹑﹝️ ︋︤ن.



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٢٠

︮د آفرین!

  ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋﹟؛  « ﹋﹫︿ »
  ︑︭﹢︣ و︨﹫﹙﹥ ای ﹋﹥ ﹡︀م آن را  ︫﹠﹫︡ی، ر﹡﹌ ︋︤ن.



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٢١

︮د آفرین!

  ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋﹟؛ « ︙︀ل »
  ︑︭﹢︣ و︨﹫﹙﹥ ای ﹋﹥ ﹡︀م آن را  ︫﹠﹫︡ی، ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

٢١



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٢٢

︮د آفرین!

︎︩ ︮︡ای ﹇︴︀ر

︎︩ ︮︡ای ﹝﹢︑﹢ر

  در ﹨︣ ﹉ از ︑﹞︣﹟ ﹨︀ی ز﹢︭︑ ،︣︣ و︨﹫﹙﹥ ای ﹋﹥ ︮︡ای آن را ︫﹠﹫︡ی، ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︀﹐ ﹡︀م و︨﹫﹙﹥ ای را ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︋﹍﹢ و ︮︡ا︩ را ︑﹆﹙﹫︡ ﹋﹟.

  ︀﹐ ﹡︀م و︨﹫﹙﹥ ای را ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︋﹍﹢ و ︮︡ا︩ را ︑﹆﹙﹫︡ ﹋﹟.



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٢٣

︮د آفرین!

︎︩ ︮︡ای ︨﹢ت

  در ﹨︣ ﹉ از ︑﹞︣﹟ ﹨︀ی ز﹢︭︑ ،︣︣ و︨﹫﹙﹥ ای ﹋﹥ ︮︡ای آن را ︫﹠﹫︡ی، ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

︎︩ ︮︡ای آ﹝︊﹢﹐﹡︦

  ︀﹐ ﹡︀م و︨﹫﹙﹥ ای را ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︋﹍﹢ و ︮︡ا︩ را ︑﹆﹙﹫︡ ﹋﹟.

  ︀﹐ ﹡︀م و︨﹫﹙﹥ ای را ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︋﹍﹢ و ︮︡ا︩ را ︑﹆﹙﹫︡ ﹋﹟.

︎︩ ︮︡ای ︑﹫﹉ ︑︀ک

  ︀﹐ ﹡︀م و︨﹫﹙﹥ ای را ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︋﹍﹢ و ︮︡ا︩ را ︑﹆﹙﹫︡ ﹋﹟.



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٢٤

︮د آفرین!

︎︩ ︮︡ای د︨︐﹥ ﹋﹙﹫︡

︎︩ ︮︡ای ︑﹫﹉ ︑︀ک ︨︀︻️

︎︩ ︮︡ای ︨﹢ت

︎︩ ︮︡ای ز﹡﹍﹢﹜﹥

  ︀﹐ ﹡︀م و︨﹫﹙﹥ ای ﹋﹥ ︮︡ای آن را ︫﹠﹫︡ی ︋﹍﹢ و ︑︭﹢︣ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

 ︑﹞︣﹟ ﹨︀ی ا﹟ ﹇︧﹞️ را ︋︡ون ارا﹢︭︑ ﹤︣ ︋︀ ﹡﹢آ﹝﹢زان ا﹡︖︀م د﹨﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز 
︋﹢ا﹨﹫︡ ︎︦ از ︫﹠﹫︡ن ︮︡ای ﹝﹢رد ﹡︷︣﹡︀م ﹝﹠︊︹ ︮︡ای ︎︩ ︫︡ه را ︋﹫︀ن ﹋﹠︡



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٢٥

︮د آفرین!

︎︩ ︮︡ای ﹇︴︀ر

︎︩ ︮︡ای 
︑﹫﹉ ︑︀ک ︨︀︻️

︎︩ ︮︡ای ︑﹙﹀﹟

︎︩ ︮︡ای ︵︊﹏

 ︑﹞︣﹟ ﹨︀ی ا﹟ ﹇︧﹞️ را ︋︡ون ارا﹢︭︑ ﹤︣ ︋︀ ﹡﹢آ﹝﹢زان ا﹡︖︀م د﹨﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز 
︋﹢ا﹨﹫︡ ︎︦ از ︫﹠﹫︡ن ︮︡ای ﹝﹢رد ﹡︷︣﹡︀م ﹝﹠︊︹ ︮︡ای ︎︩ ︫︡ه را ︋﹫︀ن ﹋﹠︡

  ︀﹐ ﹡︀م و︨﹫﹙﹥ ای ﹋﹥ ︮︡ای آن را ︫﹠﹫︡ی ︋﹍﹢ و ︑︭﹢︣ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٢6

︮د آفرین!

وسای﹏ مورد نیاز :
 ︲︊︳ ︮﹢ت

 ﹫﹢ا﹡︀ت ︎﹑︨︐﹫﹊﹩( ﹎︣︋﹥ ، ︨﹌، ︗﹢︗﹥، ﹎︀و، ﹎﹢︨﹀﹠︡)
 و︀︨﹏ ﹡﹆﹙ّ﹫﹥  ا︨︊︀ب ︋︀زی ( آ﹝︊﹢﹐﹡︦، ﹇︴︀ر، ﹝﹢︑﹢ر)

 ا︫﹫︀ ( ︨︀︻️، ︨﹢ت، ز﹡﹍﹢﹜﹥)

مراح﹏ اجرای بازی:
گام اّول: و︀︨﹏ ( ﹫﹢ا﹡︀ت، و︀︨﹏ ﹡﹆﹙ّ﹫﹥، ا︫﹫︀) را ︋﹥ ︵﹢ر ︗︡ا﹎︀﹡﹥ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹢آ﹝﹢زان 
﹇︣ار د﹨﹫︡. و ︋︀ ︎︩ ︮︡ای ﹨︣ ﹉ از و ︣﹨ ، ﹏︀︨﹉ از ﹡﹢آ﹝﹢زان و︨﹫﹙﹥ ی ﹝﹢رد ﹡︷︣ 

را ﹡︪︀ن د﹨﹠︡.
﹥ ︵﹢ر ︗︡ا﹎︀﹡﹥ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹢آ﹝﹢زان  گام دوم: ︑︭﹢︣﹨︀ی( ﹫﹢ا﹡︀ت، و︀︨﹏ ﹡﹆﹙ّ﹫﹥، ا︫﹫︀) را︋ 
﹇︣ار د﹨﹫︡ و ︋︀ ︋︣دن ﹡︀م ا︫﹫︀ و ︎︩ ︮︡ای ﹨︣ ﹉ از و︀︨﹏، ﹡﹢آ﹝﹢ز آن و︨﹫﹙﹥ را از 

︋﹫﹟ ︑︭﹢︣﹨︀ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡.
گام سوم: ﹡﹢آ﹝﹢ز ︮︡ای و︀︨﹏ ﹡﹆﹙ّ﹫﹥ و ﹫﹢ا﹡︀︑﹩ را ﹋﹥ ︫﹠﹫︡ه، ︑﹆﹙﹫︡ ﹋﹠︡.

تمامی نوآموزان را در بازی مشارکت دهید و ساعتی شاد را برای آن ها فراهم کنید.

آی بازی، بازی، بازی



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٢7

︮د آفرین!

آموزگار:

گام های عملی:

   ابتــدا حالــت خنده را بــه نوآموزان نشــان دهید و 
سپس از آن ها بخواهید كه حالت خنده را نشان دهند.

ببین و گوش کن

ببین و انجام بده



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٢8

︮د آفرین!

او  ︋︣ای  دو︨︐︀﹡︩  ا︨️.   ﹩﹚︻  ︡﹛ّ﹢︑  ﹟︪︗ ا﹝︣وز 
﹨︡﹥ آورده ا﹡︡ و ﹨﹞﹥ ︠﹢︫︀ل و ︠﹠︡ان ﹨︧︐﹠︡.

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︻﹙﹩ ﹝﹩ ︠﹠︡د؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︀﹐ ︋﹍﹢ ︋ّ︙﹥ ﹨︀ در ︗︪﹟ ︑﹢ّ﹜︡ ﹝﹩ ︠﹠︡﹡︡ ︣﹎ ︀﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟

بگرد و پیدا کن



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٢٩

︮د آفرین!

  ︀﹐ ︋﹍﹢ در ︑︭﹢︣ی ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︨︀را ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︨︀را ﹝﹩ ︠﹠︡د؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

.︡︡﹠︠ ﹩﹞ ︀ل ︋﹢د و︫﹢︠ ا﹝︣وز ︨︀را ﹨﹞︣اه ﹝︀درش ︋﹥ ︎︀رک ر﹁️. او ︋︧﹫︀ر

  ﹜︊︀س ︻︣و︨﹊﹩ را ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹠︡د ، ر﹡﹌ ︋︤ن.

  ︀﹐ ︋﹍﹢ ︻︣و︨﹊﹩ ﹋﹥ ر﹡﹌ ﹋︣دی ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٣٠

︮د آفرین!

ببین و گوش کن

آموزگار:

گام های عملی:

ببین و انجام بده

 ابتدا حالــت گریه را بــه نوآموزان نشــان دهید و 
سپس از آن ها بخواهید كه حالت گریه را تقلید كنند.



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٣١

︮د آفرین!

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣﹎ ﹩﹚︻ ︣﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︀﹐ ︋﹍﹢ ︻﹙﹩ در ︀ل ﹎︣﹥ ﹋︣دن ا︨️ ︡﹠︠ ︀︡ن؟

بگرد و پیدا کن .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︣﹎ ز﹝﹫﹟ ︠﹢رده ا︨️ و ﹤︠︣︀م ︋︀زی ︋︀ دو﹍﹠﹨ ﹩﹚︻



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٣٢

︮د آفرین!

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︣﹎ ا︨️ و ️د﹁︐︣ ︨︀را در ﹝︡ر︨﹥ ︎︀ره ︫︡ه و او ︠﹫﹙﹩ ﹡︀را

  ﹢︭︑ ﹢﹍︋ ﹐︀︣ی ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︨︀را در ︀ل ﹎︣﹥ ﹋︣دن ا︨️ ︀ ︻︭︊︀﹡﹩ ︫︡ن؟

  ︑︭﹢︣ ︎︧︣ی ﹋﹥ ﹎︣﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ﹢︭︑ ﹢﹍︋ ﹐︀︣ ︎︧︣ی را ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی  ﹤︀﹜︐﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡؟

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︨︀را ﹎︣﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٣٣

︮د آفرین!

آموزگار:

گام های عملی:

ببین و انجام بده

  ابتدا حالــت عصبانیت را به نوآموزان نشــان دهید و 
سپس از آن ها بخواهید كه حالت عصبانی را تقلید كنند.

ببین و گوش کن



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٣٤

︮د آفرین!

︻﹙﹩ د﹁︐︣ ︨︀را را ︠︳ ︠︴﹩ ﹋︣ده ا︨️ و ︨︀را از د︨️ ︻﹙﹩ ﹡︀را️ و ︻︭︊︀﹡﹩ ︫︡ه ا︨️.

 ︑︭﹢︣ ︮﹢رت ︻︭︊︀﹡﹩ ︨︀را را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

   ﹢﹍︋ ﹐︀︣ه ی ︨︀را  ﹤︀﹜︐﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡؟



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٣٥

︮د آفرین!

  ︻︣و︨﹉ ︻︭︊︀﹡﹩ را ر﹡﹌ ︋︤ن.

  ︀﹐ ︋﹍﹢ ︻︣و︨﹊﹩ ﹋﹥ ر﹡﹌ ﹋︣دی ،  ﹤︀﹜︐﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡؟



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٣6

︮د آفرین!

وسای﹏ مورد نیاز:
﹉﹢﹋ ︋︀ر ﹝︭︣ف ﹉ ا ︋︀ ︋︪﹆︀ب﹢ّ﹆﹞ 

  ︀ ︣﹫︭﹢ب ︋︧︐﹠﹩
︹︀﹞ اری و﹢﹡ ︉︧ 

﹜︀﹝︲ ︀ی﹨︣﹢︭︑ 

روش ساخت ماس﹉:
 ︀ رت ﹨︀ را روی ﹝﹆ّ﹢ا﹢︮ ️﹛︀ ︣﹢︭︑ ، ﹜︀﹝︲ ﹤﹀︮ ︀ره ١﹝︫ ︣﹢︭︑ ا︨︐﹀︀ده از ︀︋  

︋︪﹆︀ب ﹉ ︋︀ر ﹝︭︣ف ﹎︣د ︋︙︧︊︀﹡﹫︡ و ︀ ︣﹫︭﹢ب ︋︧︐﹠﹩ را ︎︪️ ︸︣ف ︋︙︧︊︀﹡﹫︡. 

نکته: 
 ﹨︣ ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹨︣ ٣  ️﹛︀︣ه را در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

مراح﹏ اجرای بازی:
... را ︋﹥ ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹡︪︀ن  گام اّول: در ﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹢آ﹝﹢زان ︀︋︧︐﹫︡ و  ️﹛︀︣ه ی ︠﹠︡ان و 
د﹨﹫︡ و ︋﹥ آن ﹨︀ ︋﹍﹢﹫︡ ︋︀ د︡ن ﹨︣ ︀﹜︐﹩ در ︮﹢رت ︫﹞︀، ﹝︀︨﹉ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن ︀﹜️ را ︋︀﹐ 

.︡﹡︣︊︋
.︡﹫︀﹝﹡ را ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︮﹢رت در ﹋﹑س ا︗︣ا ﹤︣﹎ و ﹩﹡︀︊︭︻ ️﹛︀ :گام دوم

﹡﹢آ﹝﹢زان  از  و   ︡﹫﹠﹋ ا︗︣ا  ﹋﹑س  در  ﹥ ای  ّ︭ ﹇ ︮﹢رت   ﹤︋ را  ︋︀زی  ︑﹢ا﹡﹫︡   ﹩﹞  ﹐︀ سوم:  گام 
﹥ ، ﹝︀︨﹉ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن را ︋︀﹐ ︋︊︣﹡︡. ّ︭ ︋﹢ا﹨﹫︡ ﹋﹥ ︋︀ ︫﹠﹫︡ن ︀﹜️ ﹨︀ی ا﹁︣اد دا︠﹏ ﹇

تمامی نوآموزان را در بازی مشارکت دهید و ساعتی شاد را برای آن ها فراهم کنید.

آی بازی، بازی، بازی
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٣7

︮د آفرین!

ببین و گوش کن
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٣8

︮د آفرین!

ببین و انجام بده

آموزگار:

گام های عملی:

﹥ ﹡﹢آ﹝﹢زان  ﹢︫﹫︡ن را︋  ︀﹡﹥ ﹋︣دن،︎  ﹢ردن، ا︑﹢ ﹋︣دن،︫  ﹢ا︋﹫︡ن،︠  ﹢ا﹡︡ن،︠     ا︋︐︡ا ﹁︺︀﹜ّ﹫️ ﹨︀ی ﹡﹞︀ز︠ 
﹢رت ﹡﹞︀︪ــ﹩ ا﹡︖ــ︀م د﹨﹠︡.  ︮﹤ ﹢ا﹨﹫ــ︡ ﹋﹥ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ ﹝ــ﹢رد ﹡︷︣ را︋  ﹡︪ــ︀ن د﹨﹫︡.︨ــ︍︦ از آن ﹨ــ︀︋ 

   ﹊﹩ از ﹡﹢آ﹝﹢زان را ﹝﹆︀︋﹏ ﹋﹑س ﹇︣ار د﹨﹫︡ و از او ︋﹢ا﹨﹫︡ ︨ــ﹫︊﹩ را ︋﹢رد.︨ــ︍︦ از 
﹡﹢آ﹝﹢زان د︋ ︣﹍﹢ا﹨﹫︡ ︋﹥ ︎︨︩︣ ﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︨﹢ا﹐ت ز︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ ︨﹫︉ ︠﹢ردن 

﹡﹢آ﹝﹢ز ﹝﹢رد   ﹡︷︣، ︨︀︎  د﹨﹠︡.

 این فعالّیت را با تمام نوآموزان انجام دهید تا آن ها پاس بله، نه را بدهند.

  ﹁︺︀﹜ّ﹫️ ﹨︀ی ﹝︧﹢اک زدن، ︫︀﹡﹥ ﹋︣دن ، آب ︠﹢ردن ، ﹡ّ﹆︀︫﹩ ﹋︣دن... را ︋︣ای ﹡﹢آ﹝﹢زان 
﹡﹞︀︩ د﹨﹫︡ و در ︀︎︀ن ﹨︣ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ از آن ﹨︀ ︋︍︨︣﹫︡ ﹝﹟ ﹥ ﹋︀ری ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹛؟

پرس︩ آموزگار: ︋ّ︙﹥ ﹨︀ ︻﹙﹩ داره آب ﹝﹩ ︠﹢ره؟                          پاس نوآموز: ﹡﹥
پرس︩ آموزگار: ︋ّ︙﹥ ﹨︀ ︻﹙﹩ داره ︨﹫︉ ﹝﹩ ︠﹢ره؟                      پاس نوآموز: ︋﹙﹥ 

پرس︩ آموزگار: ︋ّ︙﹥ ﹨︀ ︻﹙﹩ ︠﹢ا︋﹫︡ه ا︨️؟                               پاس نوآموز: ﹡﹥
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٣٩

︮د آفرین!

.︡﹫﹨︡︋ ﹤﹡ ︀ ﹤﹚︋ ︨︀︎ ا﹐ت﹢︨ ﹤︋ ︀﹨︣﹢︭︑ ﹤︋ ﹤︗ّ﹢︑ ︀︋  

آ︀ ︨︀را ︑︀ب ︋︀زی ﹝﹩ ﹋﹠︡؟

آ︀﹨﹢﹞ ﹩﹚︻ ︀︩ را ︫︀﹡﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟

آ︀ ︻﹙﹩ ︑﹢پ ︋︀زی ﹝﹩ ﹋﹠︡؟

آ︀ ︨︀را د﹡︡ان ﹨︀︩ را ﹝︧﹢اک ﹝﹩ ز﹡︡؟

ببین و بگو
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٤٠

︮د آفرین!

  ︑︭﹢︣ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ﹜︊︀س ﹋︧﹩ ﹋﹥ در ︀ل ﹝﹫﹢ه ︠﹢ردن ا︨️ را ر﹡﹌ ︋︤ن.

  در ︑︭﹢︣ ︋︀﹐ ︎︡ر و ︨︀را ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟     ︻﹙﹩ ﹥ ﹋︀ری ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡؟

بگرد و پیدا کن
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٤١

︮د آفرین!

  ︋ّ︙﹥ ای ﹋﹥ ︠﹢اب ا︨️ را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︋ّ︙﹥ ای را ﹋﹥ در ︑︭﹢︣ ︻﹑﹝️ زدی ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟

  ︻﹙﹩ در﹋︡ام ︑︭﹢︀﹨﹢﹞︩︣ را ︫︀﹡﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  در ︑︭﹢︣ی ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︻﹙﹩ ﹥ ﹋︀ری ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡؟
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٤٢

︮د آفرین!

   ︑︭﹢︣ ا︑﹢ ﹋︣دن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︋﹍﹢ در ︑︭﹢︣ی ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ﹝︀در﹥ ﹋︀ری ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡؟

  ﹋︡ام ︎︧︣ در ︀ل ︎﹢︫﹫︡ن ﹜︊︀س ا︨️؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︋﹍﹢ ︎︧︣ی ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ﹥ ﹋︀ری ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡؟



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٤٣

︮د آفرین!

  در ︑︭﹢︣﹨︀ی ز︣ ﹨︣ ﹋︡ام از ︋ّ︙﹥ ﹨︀ ﹥ ﹋︀ری ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡؟
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٤٤

︮د آفرین!

.﹟﹋ ︿︣︺︑ ، ﹩﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹤﹋ را ﹤ آن ︣﹢︭︑ ︣﹨ در  



زبان، برقراری ارتباط:
واژگان درکی و بیانی

٤٥

︮د آفرین!

  بــه نوآمــوزان كمــک كنید بــا توّجه به 
تصویرهای شماره 2 صفحه ضمائم ،تصویر 
مناسب هر جمله را دركادر آن بچسبانند.

︨︀را ︾︢ا 
﹝﹩ ︠﹢رد

︻﹙﹩ ﹝﹢﹨︀︩ را 
︫︀﹡﹥ ﹝﹩ ز﹡︡

︎︡ر ﹡﹞︀ز 
﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡

︻﹙﹩ ﹋️ ︠﹢د را 
︫︡﹢︎ ﹩﹞

 ﹤︙ّ︋
︠﹢ا︋﹫︡ه 

ا︨️

﹝︀در در ︀ل ا︑﹢ 
﹋︣دن ﹜︊︀س ا︨️

آی قّصه،قّصه،قّصه

﹟﹋ ︿︣︺︑ ️﹡︀︐︨را ︋︣ای دو ︣﹢︭︑ ︣﹨ ﹤ ّ︭ ﹇ ﹐︀  
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٤6

︮د آفرین!

  مقابل نوآموزان بایستید و فعالّیت دست زدن با فاصله زمانی 3 ثانیه را انجام دهید و 
از نوآموزان بخواهید كه این فعالّیت را هماهنگ با شــما انجام دهند و در حین فعالّیت  

واژه ی « ما آهسته دست می زنیم » را بیان كنید.

 با مداد آهســته روی میز ضربه بزنید و نوآموزان را تک تک مقابل میز خود بیاورید 
و از آن ها بخواهید كه این فعالّیت را مانند شما انجام دهند.

  بــا فاصله 3 ثانیه بر روی میز ضربه بزنید و از نوآموزان بخواهید با شــنیدن صدای 
هر ضربه ی﹈ قدم ︋︣دار﹡︡.

ببین و گوش کن

آموزگار:

گام های عملی:

ببین و انجام بده
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٤7

︮د آفرین!

آموزگار:

گام های عملی:

  مقابل نوآموزان بایســتید و فعالّیت دست زدن را پشت سر هم انجام دهید.
)تنــد( و از نوآموزان بخواهید كه این فعالّیت را هماهنگ با شــما انجام دهند 
و در حیــن انجــام فعالّیــت « واژه ی ما تند دســت مــی زنیم» را بیــان كنید.

 با مداد روی میز تند تند ضربه بزنید و نوآموزان را تک تک مقابل میز خود 
بیاورید و از آن ها بخواهید كه این فعالّیت را مانند شما انجام دهند.

  از نوآموزان بخواهید با شــنیدن صدای ضربه های تندی كه شــما روی میز 
می زنید ، تند راه برود .

  نوآموزان را از جهت های مختلف صدا بزنید تا آن ها در جهت صدا برگردند. 
) چشم های آن ها باز است.(

  پشت سر نوآموزان بایستید و از دو جهت راست و چ︌ با دست یا هر وسیله 
دیگر صدا تولید كنید.

  چشم نوآموزان را ببندید و با ایجاد صدا از طریق سوت، زنگوله، دست زدن 
نوآموز را تشویق كنید تا در جهت صدا حركت كند.
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٤8

︮د آفرین!

  از یکی از نوآموزان بخواهید دستورهای ) بشین، بایست، برو، بیا، راه برو، بپر،...( 
را به ترتیب در كالس انجام دهد و خود نیز همزمان با بیان این دستورها  آن را انجام 

دهید. سپس از نوآموزان دیگر بخواهید این دستورها را به ترتیب انجام دهند.

  پس از اجرای هر دستور توسط نوآموز از او بپرسید چه كاری انجام دادند؟

 به ︵ور م︓ال
 دستور: ︋︪﹫﹟

 آموزگار: ﹥ ﹋︀ر ﹋︣دی؟     پاس نوآموز: ﹡︪︧︐﹛ 

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︻﹙﹩ ︎﹠︖︣ه را ︋︀ز ﹝﹩ ﹋﹠︡؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.
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٤٩

︮د آفرین!

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣، ︻﹙﹩ ︑﹢پ را ︫﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠︡؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︨︀را درب را ﹝﹩ ︋﹠︡د؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.
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٥٠

︮د آفرین!

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︻﹙﹩ ﹋﹫︿ را ︋﹥ ﹝︺ّ﹙﹛ ﹝﹩ د﹨︡؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︀﹐ ﹡﹢آ﹝﹢ز ︑︭﹢︀﹨︣﹩ را ﹋﹥ در ٢ ︑﹞︣﹟ ︋︀﹐ ︻﹑﹝️ زده ا︨️ را ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞﹙﹩ ا﹡︖︀م د﹨︡.

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︻﹙﹩ در ︀ل ﹡ّ﹆︀︫﹩ ﹋︣دن ا︨️؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.




