
 

همکار گرامی دستان خود را در آبی زالل ذهه کودکان 

. جاری که تا بتواوی دستان او را دریا سازی
 

تعریف امال و دیکته 
اهالء کلوِ ای عرتی است تِ هعٌی پرکرزى، تر سر جوع          

زر زتاى . گفتي، تقریر هطلثی تا زیگری آى را تحریر کٌس

تی را ترَاًس ٍ زیگری آى را فراًسَی زیکتِ یعٌی کسی هطل

. تٌَیسس

اها زر زتاى فارسی از تر ًَیسی یا گفتار ًَیسی تسٍى         

. زیسى کلوات گفتِ ّای زیگراى را تٌَیسٌس

زر حقیقت اهالء تالش ٍ تکاپَیی ترای ًَضتي زرست          

کلوات است ٍ تیطتر تِ سٌجص  زٍ هْارت ّای شٌّی هرتَط 

. تِ آى هی پرزازًس

اها تٌسًَیسی، ذَاًا ًَیسی، زیثا ًَیسی ٍ زرست          

 .ًَیسی ٍ رعایت فاصلِ کلوات ّن جسٍ اّساف است

اهذاف آموزشی امالء 
توریي ًَضتي  -

ضٌاذت ضکل ًَضتاری کلوات رٍزهرُ ٍ رایج   -

آضٌایی تا کلوات جسیس   -

هطرص ضسى هطکالت ًَضتاری ٍ رفع آى ّا  -

ًورُ ارزضیایی اهالء = ُ اهالءًور+ ًورُ کتاب تٌَیسین

: چٌس ًکتِ زر هَرز اهال گَیی

. زر جلسِ آهَزضی اهالء ًورُ ثثت ًوی ضَز -

.  پیص از گفتي اهال هتي اهال تِ صَرت کاهل ذَاًسُ ضَز -

از گفتي کلوِ تِ کلوِ پرّیس ضَز ٍ اهال تِ صَرت جولِ  -

. گفتِ ضَز

. تِ ضَزاز هجوَع کلوات ٍ حرٍف ذَاًسُ ضسُ جولِ ساخ

. تعس از اتوام زیکتِ یک تار اهال ذَاًسُ ضَز
 

 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

 
امالء و راهکارهای آن 

 

 

: پیامبر فرمودنذ
: کودکان را دوست دارم برای پنج خصلتشان

. با خاک بازی می کنند -1

. دعوا می کنند ولی زود آشتی می کنند -2

. بسیار گریه می کنند -3

. خانه ای که می سازند خراب می کنند -4

. چیسی برای فردا ذخیره نمی کنند-5

 

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی پایه اول ابتدایی 

 1385-86سال تحصیلی 
 

 

روش های مختلف در آموزش امال 
اهالی تاتلَیی  -اهالی تقریریی   -

اهالی کارتی  -اهالی کاهل کرزًی  -

ًس زرس اهالی اًتراتی از چ -اهالی تیوی   -

اهالی اًگطتی  -اهالی تی صسا   -

 Open Bookاهالی  -اهالی َّایی    -

اهالی تصَیری  -اهالی ترکیثی   -

( رٍش تَصیفی)اهالی تی ًقطِ سرکص، زًساًِ -

( ًد -هْرُ  -ذویر)اهالی اتساری -

اهالی زاًص آهَز تِ ٍالسیي ٍ تالعکس  -

اهال تَسط هعلن ّای سایر کالس ّا  -

استفازُ از اضتثاّات ًَضتاری زاًص آهَزاى  اهال تا -

پیسا کرزى کلوات اضتثاُ زر هتي ٍ ) اهالی تطریصی  -

( ًَضتي صحیح آى ّا تَسط زاًص آهَز زر تاالی ّر غلط

اهالی سرعتی  -

گفتي اهال از رٍی کتاب ّای زاستاى یا رضس زاًص آهَز  -

 

 

ٍل زر طثق آذریي ضاتطِ اًتراب هتي اهال زر پایِ ا        

کلوِ  50کلوِ ٍ زر ًَتت زٍم  45تا  35ًَتت اٍل حسٍز 

کلوِ  5تا  3تعساز کلوات ذارج از کتاب زر زٍ ًَتت اٍل ،

کلوِ اها از کلواتی کِ قثالً زر کالس  10تا  7زرًَتت زٍم 

. آهَزش زیسُ اًس

الزم تِ شکر است ایي رٍش ّا  ّوِ تِ عٌَاى رٍش ّای        

گر فقط تٌْا از یک یا چٌس رٍش پیطٌْازی هی تاضس ٍ ا

آهَزضی استفازُ گرزز ضایس ارزش آهَزضی ذَز را از زست 

 .تسّس

 عثسالوطلة ترات ًیا اًتطارات  –ًسین ذَش رٍزّای زًسگی 

www.baratnia.ir 
 

 

 


