
 

 

 

 آموزش کاربرد صحیح  زمان فعل 

موقعیت های واقعی بهترین روش برای آموزش زمان وقوع فعلل 

 است. 

های مختلف انجام میشود که عبارتند از : زملان  هر فعل در زمان

 گذشته، زمان حال و زمان آینده

های گذشته ساده و حال ساده یلا حلال  کودکان خردسال زمان

 های وقوع فعل استفاده می کنند.  استمراری زودتر از سایر زمان

برخی افعال هم برای ساخت گذشته و حال پیرو قاعده هستلنلد، 

 مثل فعل خوردن 

 ساخت فعل امر : ب + خور = بخور 

 ساخت فعل گذشته: خور + د = خورد 

 ساخت  فعل حال یا مضارع :

 خورم  می + خور + م = می 

 ساخت فعل مضارع استمراری : دارم  می خورم 

 

 

 

 اصالح  شناسه ی  فعل  

 موقعیت واقعی: خوردن سیب 

 فعل امر خوردن:  بابا سیب بخور 

 مادر در حال خوردن سیب: من دارم سیب می خورم . 

 مادر پس از خوردن سیب: من سیب خوردم.

والدین باید سعی کنند از همه موقعیت های زندگی روزمره 

استفاده کنند و ساخت فعل را  برای کودک تکرار کنند. به 

 عنوان مثال موقعیت های زیر:

 لباس پوشیدن: بپوش، دارم می پوشم، پوشیدم

 شینم، نشستم  جایی نشستن: بشین، دارم می

 کتاب خواندن: بخون، دارم می خونم، خوندم 

 نقاشی کشیدن: نقاشی بکش، دارم می کشم، کشیدم 

ها و موقعیت های  هر یک از این افعال می توانند در جمله

مختلف بازی و موقعیت های واقعی مورد کاربرد در ارتباط 

 والدین و کودک باشد. 

 جوراب بپوش، دارم جوراب می پوشم، جوراب پوشیدم. 

هاپو روی صندلی بشین،  هاپو داره رو صندلی می شینه، 

 هاپو رو صندلی نشست .

 

   

 

 بابا کتاب بخون، دارم کتاب می خونم، کتاب خوندم  

 بابا نقاشی بکش، دارم نقاشی میکشم، نقاشی کشیدم

موقعیت تماشا کردن کارتون یا فیلم در کنار کودک  شرایط  

 آموزش زمان فعل را فراهم می کند. 

 مثال: تماشا کردن  پرنده ای که آب می خورد. 

 برای کودک واقعه را توضیح دهید.

 جوجو داره آب میخوره 

 جوجو آب خورد 

تماشا کردن کودکان در پارک موقعیت جذاب برای کودکان 

است. اگر کودک دریاره شرایط مورد عالقه اش سووال موی 

 کند برای او شرایط را توضیح دهید. 

 از جمله های ساده ی آموزشی استفاده کنید. 

 مثال: تماشا کردن پرنده ها در پارک: 

 جوجو رفت باال 

 جوجو بیا 

 جو جو بیا آب بخور 

 

 

 جمله های کودکم را چگونه اصالح کنم؟   



 راهنمای والدین

افزایش توانایی کودک   

(2در جمله سازی صحیح )   

افعالی که پیرو قاعده نیستند  برای زمان حلال و گلذشلتله  

ساخت متفاوت دارند. این افعال در موقعیت های واقلعلی و 

 نمایشی و کارتون مکرر باید برای کودک آموزش داده شود.

 نمونه ای از این افعال و ساخت آنها: 

 شستن:  بشور، می شورم، شستم 

 نوشتن: بنویس، دارم می نویسم، نوشتم 

 رفتن: برو، دارم میرم، رفتم 

 آمدن : بیا، دارم میام، آمدم 

 خوابیدن: بخواب، دارم میخوابم، خوابیدم

نکته : ساخت  فعل  ماضی نقلی در گفتار محاوره رایج اسلت. 

منظور فعلی است که از گذشته شروع شده و ادامه دارد مثلل: 

 نشسته، پوشیده، خورده، رفته و...   

 مثال: هاپو روی صندلی نشسته / بابا خوابیده 

مثبت و منفی بودن فعل را نشان می دهلد. “  ن ” اضافه کردن 

معموال والدین در ارتباط با کودک از آن برای نلهلی کلردن 

 کودک استفاده می کنند مثل: نکن، دست نزن، نخور، نرو

 پس به کودک هم بیاموزید تا از آن استفاده کند.  

 همچنین توصیف تصاویر روشی رایج برای ساخت جمله  است. 

ترکیب جمله های همپایه را به کودک آموزش دهید تا بتواند  از ترکیلبلات 

چند کلمه ای استفاده کند. عالوه بر روش توصیف تصاویر، توصیف وقایل  

 روزانه نیز برای کاربرد زمان فعل بسیار آموزنده است . 

والدین باید تالش کنند تا در کنار کودک بازی کنند و جمله های آموزشلی 

 را حین بازی استفاده کنند. 

 ای از جمالت همپایه در حین بازی با عروسک: نمونه

 نی نی بیدار شو  شیر بخور 

 نی نی داره شیر می خوره

 نی نی شیر خورد بریم دست نی نی رو  بشوریم

 سپس از کودک بخواهید این جمالت را تقلید و تکرار کند.

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده علوم توانبخش  

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش

گروه آموزش  گفتاردرمای      
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