
زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

201
صدآفرین 

       نام هر تصویر را بگو و تصویر کلمه هایی که صدای اّول آن " س " است را عالمت بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

202
صدآفرین 

       پس از شنیدن نام هر تصویر ، دور تصویر کلمه هایی که صدای اّول آن مثل هم است، خط بکش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

203
صدآفرین 

      پس ازشنیدن نام هر تصویر ، تصویر کلمه هایی که صدای اّول آن )س( است را رنگ بزن و صدای اّول آن را بگو.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

204
صدآفرین 

                                                                                                   ببین و گوش کن



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

205
صدآفرین 

                                                ببین و بگو



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

206
صدآفرین 

      با شنیدن نام هر تصویر، صدای آخر آن ها را بگو.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

207
صدآفرین 

                                          ببین و انجام بده

         تصویرکلمه ای كه صدای آخر آن " م " است را رنگ بزن و نام آن را بگو.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

208
صدآفرین 

        دور تصویر کلمه ای که صدای آخر آن " م " است ، خط بکش و نام آن را بگو.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

209
صدآفرین 

       نام هر تصویر را بگو و دور تصویر کلمه هایی که صدای آخر آن " م " است، خط بکش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

210
صدآفرین 

      پس از شنیدن نام هر تصویر، دور تصویر کلمه هایی که صدای آخر آن ها مثل هم است، خط بکش.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

211
صدآفرین 

      پس از  شنیدن نام هر تصویر ، تصویر کلمه هایی که صدای آخر آن )م( است را رنگ بزن و صدای آخر آن را بگو.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه شنوایی

212
صدآفرین 

                                                                                                     آی بازی، بازی، بازی

وسایل مورد نیاز:

کارت تصویر با صدای هم آغاز ) آ ـ َا ـ م ـ س( ـ دو سبد ـ ضبط صوت

مراحل اجرای بازی:

      نوآموزان کالس را دو به دو گروه بندی کنید و در اختیار هر کدام 5 کارت که 3 تا از صداهای هم آغاز آن ها یکی

 باشد، قرار دهید.

      حاال از آن ها بخواهید با شروع موسیقی کارت صدای مورد نظر را داخل سبد قرار دهند.

                               ساعتی شاد را برای نوآموزان  فراهم كنید.



تمرین های دوره ای: 
پرورش حافظه شنوایی

213
صدآفرین 

       تصویر کلمه هایی که صدای آخر آن ها مثل هم است را رنگ بزن.



تمرین های دوره ای: 
پرورش حافظه شنوایی

214
صدآفرین 

      نام هر تصویر را بگو و تصویرکلمه هایی که صدای آخر آن ها مثل هم است،  به هم وصل کن.



تمرین های دوره ای: 
پرورش حافظه شنوایی

215
صدآفرین 

        تصویرکلمه هایی که صدای اّول آن ها مثل هم است را رنگ بزن.



تمرین های دوره ای: 
پرورش حافظه شنوایی

216
صدآفرین 

       نام هر تصویر را بگو و تصویرکلمه هایی که صدای اّول آن ها مثل هم است، به هم وصل کن.



ضمائم

217

                                                                       تصویر شماره 1ـ صفحه 54

                                                                           مجموعه تصاویر شماره 2 ـ صفحه 102





ضمائم
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ضمائم

221





ضمائم
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