
 

 

 

کوتاه ترین جمله در زبان فارسی، جمله های دو کلمه ای شامل  

ها در گفتار محاوره مملنلن  فاع  + فع   است. بسیاری از پاسخ

است فقط از جز فع  ساخته شده باشند بلرای ملللاخو خلورد ، 

 پوشید ، نشستم، رفتم، گفتم، خرید ، آمد ، دید .

در گفتار محاوره و روزمره زبان فارسی فع  کاربرد زیلادی دارد. 

به طوری که فع  هسته اصلی جمله اسلت. هلر فلعل  دارای 

هایی است که می تواند به شنونده ی پیا ،  اطالعاتلی را  ویژگی

منتق  کند. زمان وقوع فع ) گذشته، حاخ یا آینده(، مفرد یا جمع 

بودن فاع  فع  یا شناسه ی فع  و معلو  یا مجهوخ بودن فاع  

 های فع  می باشند. فع ، از ویژگی

ینی از دالی  جمله سازی غلط کودکان، کاربرد نادرست فلعل  

های فع   باید به درستلی  است. در موقعیت های گفتاری ویژگی

استفاده شوند در غیر اینصورت شنونده غلط بودن آن را قضاو ت 

خواهد کرد یا پیا  را نادرست دریافت خواهد کرد. بنابراین باید به 

 کودک چگونگی کاربرد فع  را آموزش دهیم.

 توان انجا  داد شام و  هایی که می از جمله آموزش

 

 

 

  

 “یم”و “ م” ←آموزش شناسه اول شخص 

روش آموزش: ایجاد شرایط واقعی نمایش، تقلید و تکرار 

فعل  های پر کاربرد نظیر فعل های ساده و روزمره : خوردن، 

 پوشیدن،  نشستن، رفتن و...

 زمان فعل)گذشته ساده(:

 موقعیت واقعی خوردن آب، غذا، تنقالت، شکالت، میوه و...

پس از اینکه مادر سیب خود را خورد، پدر با اشاره به بشقاب 

 سوال کند: سیب کو؟ 

 مادر  پاسخ دهد: خوردم 

 موقعیت واقعی پوشیدن جوراب 

 پدر جوراب را می پوشد

 مادر  سوال کند: جوراب کو؟  

 پدر به جوراب اشاره کند و پاسخ دهد: پوشیدم.

کودک را تشویق کنید تا جمله های ساده با فعل ساخته 

شده با شناسه اول شخص مفرد را تقلید کند. سیب خوردم، 

 لباس پوشیدم.  

 

 “ند”و “ د” ←آموزش شناسه سوم شخص 

برخی افعال شناسه ندارند که به معنی نشانه سوم شخخخص 

است. بنابراین فعل بدون شناسه  به معنی  انجام کار توسخط 

 فرد سوم شخص است.

تمرین تقابل  فعل بدون شناسه ) شناسه سوم شخخخص( و 

 فعل دارای شناسه اول شخص مفرد

 بابا موز خورد ..............من سیب خوردم 

 بابا شلوار پوشید ............من جوراب پوشیدم 

با این شیوه تقابل کودک تفاوت سوم شخص و اول شخخخص 

 گیرد.  را یاد می

است که “   د” نشانه ی شناسه  سوم شخص  در برخی افعال 

تغییر می کند. مخلخل “  ه” گاهی در زبان فارسی محاوره  به 

 شود. تلفظ می“ داره”که در زبان محاوره ” دارد ”فعل 

 

 

 

 

 

 اصالح  شناسه ی  فع   جمله های کودکم را چگونه اصالح کنم؟   



 

 

 

 

 راهنمای والدین

افزایش توانایی کودک   

(1در جمله سازی صحیح )   

 “  ید”و “ ی” ←آموزش شناسه  دو  شخص 

برای آموزش شناسه دو  شخص  از جمله هلای سلوا لی و 

جمله های خبری در موقعیت های واقعی  می توان استلفلاده 

 کرد.

 مامان چی خوردی؟ “و چی”سواخ با استفاده از پرسش واژه 

 یا سواخ با آهنگ پرسشیو بابا سیب خوردی؟ 

شناسه های جمع اوخ شخص، دو  شخص و سو  شخص را 

ها به کلودک  در مراح  بعدی رشد با استفاده از همین روش

 آموزش دهید. 

موقعیت حضور بیش از یک نفر  بلرای انلجلا  یلک کلار 

 مشترکو

ملال جهت آموزش دو  شخص جمع مادر و خواهر بلا هلم 

سیب می خورند. بابا سواخ می کندو چی خورید ؟ در محلاوره 

 چی خوردین ؟

همچنین با استفاده از تصاویر کتاب می توانید  شناسه سلو  

 شخص جمع را آموزش دهید.

برای ملاخ تصویر، کودکان را در تختخواب شان  نشان ملی 

 دهد.

 جمله و بچه ها خوابیدند.

 محاوره و بچه ها خوابیدن.

 

 

 جمله های خبری یا پرسشی  با ضمیر  من و تو  

ضمیرهایی که کودکان در مراح  اوخ رشد فرا می گیرند  

ضمیرهای من و تو  ) شما برای احترا  ( هستند. در موقعیت 

های واقعی می توانید با تمرکز بر ضمیرها  این کلمات را به 

کودک آموزش دهید. تقاب  آنها در کنار هم در یک جمله بهتر 

 می تواند تفاوت کاربرد ضمیرهای مختلف را نشان دهد.

به عنوان ملاخو من سیب خورد  / بابا  موز خورد / تو  شنالت 

 خوردی. 

من سیب خورد  تو چی خوردی ؟ / بابا موز خورد تو چی 

 خوردی؟

 

 

 دانشکده علوم توانبخش  

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش

گروه آموزش  گفتاردرمای      

داماد، میدان مادر،خیابان شاه نظری،  تهران، متر


