ثِ ًبم خذا
سذریس ًگبرُ ی 5
اس کـالس هـب چـِ خــجـز
اثشذا ارسضیبثی اس ًگبرُ ی :4
دزسص اس چٌذ کَدک درثبرُ ی ًگبرُ ی قجل  +سوزیي صذاکطی .
 ثچِ ّب در حیبط هذرسِ ثِ چِ کبرّبیی هطغَلٌذ ؟ ثِ چِ چیشّبیی ٍسبیل ضخصی هی گَیٌذ؟ 2کلوِ ی ّن آغبس ثگَیذ؟( کلوبسی کِ صذار اٍلطبى هثل ّن اسز .
( درخز  -دیَار )  ( -هذیز  -هذرسِ )
 2کلوِ ی ّن دبیبى ثگَیذ؟( کلوبسی کِ صذار آخزضبى هثل ّن اسز ).
( کالس -لجبس)  ( -آة -کشبة)
دزچن را ثخص کي  ،حبال صذاّبی( دز)ٍثعذ صذاّبی(چن) را ثکص.
ثخص کزدى کلوِ ی دزچن ــــــــــــــــ» دَز  +چَن * صذاکطی { دَز ـــــ» ح  + -َ +ر } { چَن ـــــ» چـ  + -َ +م }
ّوبى عَر کِ قجال گفشِ ضذ هی سَاًیذ اس قسوز ّبی ثجیي ٍ ثگَ  ,گَش کي ٍ ثگٍَ ثگزد ٍ دیذا کي ًگبرُ ی ّ 4ن
سَاالسی عزح کٌیذ .

اّذاف درس ( ًگبرُ ی :) 5
 -۱آضٌبیی ثب کالس درس ٍ قَاًیي آى
 -2آضٌبیی ثب هعلن ٍ ًقص اٍ در آهَسش

 -۳رعبیز ادة ٍ احشزام ًسجز ثِ هعلن
 -4ایجبد ارسجبط هؤثز داًص آهَساى ثب یکذیگز
 -5سَاًبیی سلفظ کلوبر کلیذ ٍاصُ ّبی دزچن ،اهبم ،هذاد ٍ...
هفبّین ّ ,ذف ّب ٍ هْبرر ّبی ًگبرُ ی 5
 - ۱قَاًیي کالس را فزا ثگیزد .
 - 2قجل اس هعلن داًص آهَس ثبیذ سز کالس ثبضذ ٍثعذ اس اٍ اس کالس خبرج ضَد .
 - ۳ثبدقز ثِ صحجز ّبی هعلن گَش کٌذ ٍ ثعذاس کست اجبسُ اس هعلن سَال خَد را هغزح کٌذ .
 - 4در فعبلیز ّبی گزٍّی کالس ضزکز کٌذ ٍ داًص آهَسی فعبل ثبضذ .
 - 5ثب ّن کالسی ّبیص دٍسز ٍ هْزثبى ثبضذ.
 - 6در اهَر درسی اس ّن کالسی ّبیص کوک ثگیزد ٍهشقبثال ثِ آى ّب کوک کٌذ .
 - 7ادة ٍ احشزام السم را ًسجز ثِ هعلن خَد داضشِ ثبضذ .
ّ - 8زهَقع در کالس درس هغلجی را هشَجِ ًطذ آى را ثب هعلن در هیبى ثگذارد .
 - 9در صَرر احشیبج ثِ اسشفبدُ اس آثخَری  ,دسشطَیی ٍ ...ثب کست اجبسُ اس هعلن هی سَاى اس کالس خبرج ضذ .
 - ۱1اگز درکالس هسَلیشی اس جبًت هعلن ٍ یب داًص آهَساى ثز عْذُ گزفشین سعی کٌین ثِ خَثی آى را اًجبم دّین .
 - ۱۱ثب ًوبیٌذُ ی کالس ّوکبری کٌین .
 - ۱2در حفظ ٍ ًگْذاری اهَال کالس ٍ هذرسِ کَضب ثبضین .
 - ۱۳ثِ ًظبفز ٍ سویشی کالس درس اّویز ثذّین .
 - ۱4سکبلیفی را کِ هعلن ثز عْذُ ی هب هی گذارد ثِ خَثی اًجبم دّین .
- ۱5سعی کٌین کشبة ّب ٍ دفشز ّبی خَد را هزست ٍ سویش ًگِ دارین ٍسکبلیف خَد را سویش ٍ ثب دقز اًجبم دّین .
سذریس درس
یبدهبى ًزٍد  :کبر هب گزٍّیسز ٍ...
 ّزیک اس داًص آهَساى درثبرُٔ آًچِ در سصَیز هی ثیٌٌذ ،فکز هی کٌٌذ. داًص آهَساى ّز گزٍُ درثبرُٔ آًچِ در سصَیز هی ثیٌٌذ ،ثب ّن گفز ٍگَ هی کٌٌذ. ثب سَجِ ثِ ًظز هعلنً ،وبیٌذُ ای اس گزٍُ یب ّؤِ اعضبی گزٍُ ّزچِ را در سصَیز هی ثیٌٌذ ،ثیبى هی کٌٌذ. هعلن ثب سَجِ ثِ اّذاف ایي ًگبرُ ،داًص آهَساى را ّذایز کزدُ ٍ اضکبالر سلفظی آًْب راثزعزف هی کٌذ.سصَیز ًگبرُ ی  5را هقبثل دیذگبى کَدک قزار هی دّین ٍ دزسص ّب را هغزح هی کٌین.
سَاالر ثبیذ هب را ثِ اّذاف ٍ هفبّین ثبال ًشدیک کٌذ .
 - ۱سصَیز چِ جبیی رٍ ًطبى هی دّذ ؟ کالس درس
 - 2در کالس چِ چیش ّبیی هی ثیٌی ؟

سخشِ سیبُ  -هیش ً -یوکز  -داًص آهَساى  -آقب هعلن  -ضجظ صَر  -دزچن رٍهیشی  -صٌذلی ٍ...
 - ۳رٍی هیش هعلن چِ ٍسبیلی قزار دارد؟
دزچن رٍهیشی  -گل سیجب  -ضجظ صَر  -کشبة فبرسی  -جبهذادی  -دفشز کالسی
 - 4هعلن ٍ داًص آهَساى در کالس ثِ چِ کبری هطغَلٌذ ؟
داًص آهَساى سز کالس ًطسشِ اًذ  .آقب هعلن ثِ آى ّب درس هی دّذ .
ثچِ ّب ثِ صحجز ّبی آقب هعلن خَة گَش هی دٌّذ .
کشبة ٍ دفشز ّبی ثچِ ّب رٍی ًیوکز  ,جلَی آى ّب اسز .
داًص آهَساى درثبرُ ی هغبلت درسی فکز هی کٌٌذ.
 - 5هَقعی کِ هعلن درس هی دّذ ٍظیفِ ی هب چیسز ؟
ثبیذ خَة ثِ صحجز ّبی اٍ گَش کٌین .
 - 6کبر گزٍّی یعٌی چِ ؟
هعلن داًص آهَساى را ثِ دسشِ ّبی  ۳یب ً 5فزی سقسین هی کٌذ .
ثعذ هَضَعی را ثِ افزاد گزٍُ هی دّذ سب آى ّب ثب ّن هطَرر کٌٌذ ٍ ًظزضبى را ثگَیٌذ .
 - 7هعلن کجبی کالس ایسشبدُ اسز ؟
هعلن ٍسظ کالس ایسشبدُ اسز .
 - 8اگز یکی اس داًص آهَساى کالس احشیبج ثِ اسشفبدُ اس آثخَری ٍ  ...داضز چِ ثبیذ ثکٌذ ؟
اٍ ثِ ًطبًِ ی اجبسُ  ,آرام دسز خَد را ثبال هی آٍرد ٍ ثب کست اجبسُ اس هعلن اس کالس خبرج هی ضَد .
 – 9هْزثًَی یعٌی چِ ؟
ّوذیگز را دٍسز داضشِ ثبضین .
در درس ّب ثِ یکذیگز کوک کٌین .
اس ٍسبیل غیز ضخصی هب ّن دٍسشوبى اسشفبدُ کٌذ .
 – ۱1اگز در کالس هغلت را یبد ًگزفشیذ  ،چِ هی کٌیذ ؟
اگز درکالس ثبضین اس هعلن یب داًص آهَساى دیگز سَال هی کٌین .
در خبًِ ّن اس دذر ٍ هبدر یب ثزادر ،خَاّز ثشرگ سز هی دزسین.
ً – ۱۱وبیٌذُ ی کالس چِ هسئَلیز ّبیی دارد ؟
ًظن کالس را قجل اس ٍرٍد هعلن ثزقزار هی کٌذ.
حضَر ٍ غیبة داًص آهَساى را ثِ دفشز هذرسِ گشارش هی دّذ.
کوجَد ّبی کالس را اس قجیل گچ  ،هبصیک ٍ،سبیل کوک آهَسضی ٍ  ...ثزعزف هی کٌذ.
 – ۱2چِ ًکبسی را یبیذ در هَرد کالس رعبیز کٌین ؟
کالس را سویش ٍ هزست ًگِ دارین .

رٍی ًیوکز ّب چیزی ًٌَیسین .
رٍی دیَار ّب خظ ًیبًذاسین .
کالس را ثب فعبلیز ّبی خَثوبى سشییي ٍ سیجب کٌین .
 - ۱۳چگًَِ اس دفشز ٍ کشبة ّبیز ًگْذاری هی کٌی؟
آًْب را خیس ٍ کثیف ًوی کٌن.
آًْب را دزر ًوی کٌن.
آًْب را جلذ هی کٌن ٍ در کیفن یب در قفسِ هی گذارم.
هغبثقز سصَیز ثب ٍاصُ ٍ ثیبى ضفبّی

سبکیذ هجذد ّ :ذف اصلی ایي قسوز هغبثقز سصَیز ثب ٍاصُ ثِ عَر غیز هسشقین ،رفع اضکبالر سلفظی،سقَیز ثیبى
ضفبّی ٍ سصَیزی اسز .ثٌبثزایي آهَسگبر ثبیذ دقز کٌذ کِ ّزگش ثِ ٍاصُٔ سیز سصَیزّبی کَچک سأکیذ ًکٌذّ .زچٌذ
داًص آهَس ًبخَدآگبُ هیبى سصَیز ٍ ضکل خغی ،ارسجبط ایجبد هی کٌذ.
سصبٍیز هَجَد در سیز ًگبرُ:
اهبم ،هذاد ،هیش ،دزچنً ،یوکز ،آثی
کذام سصبٍیز ّن دبیبًٌذ ( صذای آخزضَى هثل ّوِ ) ؟ اهبم ٍ دزچن
کذام سصبٍیز ّن آغبسًذ ( صذای اٍلطَى هبًٌذ ّوِ ) ؟ هذاد ٍ هیش
صذای اٍل ( آثی ) چیِ ؟ (آ)
چٌذ کلوِ ثگَ کِ اٍلطَى ( آ ) داضشِ ثبضِ ؟ آة  ،آسص  ،آَّ ٍ...
صذای اٍل ًیوکز چیِ ؟ (ى )
چٌذ کلوِ ثگَ کِ اٍلطَى ( ى ) داضشِ ثبضِ ؟ ًبظن ً ،زدُ ثبى ً ،بى ٍ ...
صذای آخز ًیوکز چیِ ؟ (ر)
چٌذ کلوِ ثگَ کِ آخزضَى ( ر ) داضشِ ثبضِ ؟ دسز  ،درخز ٍ...

(اِهبم) را ثخص کي ٍ صذاکطی را اًجبم ثذُ ؟
اِهبم ــــــــــــــــــــ» اِ  +هبم * صذاکطی { اِ ـــــ» اِ } { هبم ـــــ» هـ  +ا  +م }
ًیوکز ــــــــــــــــــــ» ًیوـ  +کَز * صذاکطی { ًیوـ ـــــ» ًـ  +یـ  +هـ } { کز ـــــ» کـ  +ـَ  +ر }
ٍ سَال ّبی ثیطشز ثب ضوب ...
ثجیي ٍ ثگَ :

 داًص آهَساى در ّز گزٍُ اثشذا سصَیز را ثزرسی کٌٌذ ٍراجع ثِ آى فکز کزدُ ٍ گفز ٍ گَ کٌٌذ. سذس هعلن ثِ صَرر گزٍّی یب فزدی راجع ثِ آى سصَیز سؤال کٌذ. ثیي سصبٍیز راثغِ ی هفَْهی ٍجَد ًذارد.هفَْم ّز سصَیز جذای اس سصبٍیز دیگز اسز . سعی ضَد ثچِ ّب ثب جولِ ّبی کبهل ثِ سؤاالر دبسخ دٌّذ ٍدر ثزاثز جولِ ّبی کبهل سز ،سطَیق ضًَذ. سَاالر ٍ دبسخ ّبی سیز ثِ عٌَاى ًوًَِ هی ثبضذ .لغفب کلیطِ ای ثزخَرد ًکٌیذ .
حزکز چطن اس راسز ثِ چخ هَرد سَجِ قزار گیزد.
سصَیز :۱داًص آهَس رٍی ًیوکز در کالس اجبسُ هی گیزد( .آهَسش رعبیز ًظن ٍ ًَثز(
سصَیز :2داًص آهَس ثب لیَاى هخصَظ ثِ خَد آة هی خَرد( .آهَسش ثْذاضز فزدی(
سصَیز :۳داًص آهَس دس اس خَردى آة ،ضیز آة را هی ثٌذد( .آهَسش صزفِ جَیی ٍ دزّیشاس اسزاف(
سصَیز :4داًص آهَس اجبسُ هی گیزد سب سز جبیص ثٌطیٌذ( .آهَسش ادة ٍ احشزام(
گَش کي ٍ ثگَ

در کالس چِ هی ثیٌی ؟ سخشِ سیبُ  -هیش ً -یوکز  -داًص آهَساى  -آقب هعلن  -ضجظ صَر  -دزچن رٍهیشی  -صٌذلی
ٍ...
جبی سصَیز اهبم ٍ رّجز کجبسز ؟ ثبالی سخشِ سیبُ
رٍی هیش هعلن چِ چیشّبیی اسز؟ کشبة ،گلذاى ،ضجظ صَر ،دزچن ٍ...
ٍسَاالر دیگزی کِ هی سَاًیذ ثیبفشاییذ .
ثگزد ٍ دیذا کي
داًص آهَس کلوبسی را کِ هعلن ًبم هی ثزد دیذا ٍ ًطبى هی دّذ.
کلوبر ایي ثخص :گل ،اهبم ،گلذاى ،هیش ،دسزً ،یوکز  ،آهَسگبر  ،هذاد

