
 تھيه کننده: افروز آموزنده

 جدول الفبای فارسی

   آ  ا                مثل            آب

  بـ  ب            ||            باد

  پـ پ             ||             پا 

   تـ ت            ||           تاب 

  ثـ ث             ||            ثريا

 سه نقطه بالـا

  جـ ج            ||        جوجه

  چـ چ            ||          چوب

  حـ ح            ||         حوله 

  خـ خ            ||          خوب

 نقطه بالـا ھوب ھوب ھوب

ستد           ||             د                

       ذ                 ||          ذرّ ت     

 
١ 



 تھيه کننده: افروز آموزنده

  ر                  ||         رنگ

  ز                  ||          زنگ

  ژ                  ||           ژيلـا

 سه نقطه بالـا

  سـ س            ||         سـيب

 شـ ش            ||         شـير

  صـ ص           ||       صابون

  ضـ ض           ||         ضرب

 رَ ب رب رب

  ط                 ||        طـوطی

  ظ                  ||          ظھر

 ُھ ر ھر ھر

  عـ ـعـ ـع ع      ||      عـينک

  غـ ـغـ ـغ غ      ||          غـذا  

 يک نقطه بالـا
٢ 



 تھيه کننده: افروز آموزنده

   فـ ف              ||       فـنجان

  قـ ق              ||        قـندان

 مواظب دندان

  کـ ک             ||         کـفش

   گـ گ             ||         گـوش

 دو خط داره روش

  لـ  ل               ||          لـامپ  

  مـ  م               ||            مـيز

  نـ ن                ||         نانوا   

 نقطه مياد بالـا

  و                    ||           وان

 ھـ ـھـ ـه ه          ||               ھـفت٧

                            يـ ی              ||             يک ١ 
 نقطه مياد  پايين    

حروف رسيد به آخر     
بھتر   چه بگم از حفظ     

٣ 
 
 
 



 تھيه کننده: افروز آموزنده

 نشانه ھای آوايی 
          یس  ر/يش  ران /اي      مثل            ايـ يـ ی 
سب /  مناَ  ||                      ــَـ    اَ    
   بز   / تاق اُ         ||               ــُــ   اُ 

ه/   خند ه بَچّ         ||           ـه   ه       
شش             /  سم اِ         ||               ــِـ اِ     

               وب  /او        ||                  او و
     

 
 علـامت ھا 

 

 

بَّچه                      دتَشدي=     ــّـ    
خانـۀ = خانه ی                     َھمزه =       ء   
 

=  َحتَمن  اَحتمَ          ن                 =       آ    
 

ایخانه            =  ای               ای     
 

 
                  
 
 

۴ 



 تھيه کننده: افروز آموزنده

  برای دانش آموزان بازی ھای آموزشی، آموزش بابھره گيری از
.دلنشين تر و پايدارتر خواھد بود  

 
 راھنما ی جدول الفبا:

جدول را به صورت پرس شده يا در پوشش پkستيکی در اختيار دانش آموز  - ا
  قرار دھيد تا در صورت فراموش کردن حروف به آن مراجعه کند.

جدول را در کkس نصب کنيد و ھربار با بچه ھا آن را بازی گونه مرور کنيد. -٢  
دانش آموزان بخوانيد تا در صورت  جدول را به صورت شعر و آھنگين برای -٢

 تمايل آن را حفظ کنند.
کپی کنيد و در اختيار دانش آموزان  حروف را ،توانيد تصاوير را پاک کنيد  می-٣

  د.ناسم ھا را خوانده و خود نقاشی کنقراردھيد تا 
 
 

 نکته:
چگونگی ھمراھی و نظارت آموزگار نقش مھمی در ايجاد انگيزه در دانش   

 آموزان دارد. 
 
 

 موفق باشيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


