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 علت اختالل
رویکرد بازپروری  

 ودرمان









 مترین های مرتبط  با حروف
 خـ خ  

 چـ چ
 جـ ج  
 چـ چ 



ترکیب  های خ را 

 بخوان 

در کادر روبرو کلماتی  

که خ خ دارند را پیدا 

تقویت : هدف } کن 

ادراک دیداری  ودقت 

 {  و شناخت حروف 



دارند « خـ خ»خرگوش از مسیری به خانه می رسد که کلمات نشانه   

.چشماتو ببند و هرچی کلمه توی مسیر خرگوش بود بگو و سپس روی تخته بنویس ! عزیزم   



 
 
 
 
 
 
 

 
تقویت ادراک دیداری  ) را پیدا کن و بخوان   خـترکیب های 

 (وشناخت ترکیب ها 



را شنیدی دستت را باال بگیر  ـخحاال به کلمات گوش  کن و هر جا صدای 
 ( تقویت حساسیت شنیدار ی و ادراک شنیداری ) 

را شنید   مربی کلمات را بیان می کند و دانش آموز هر جا صدای َخـ
 .دستش راباال می برد 

 –ساخت  –دوخت  –جا نماز  –برنج  –ریخت  -َخرگوش   –درخت  –خانه 

 –دختر  –کاج  –خاک  –شاخه  –پنجره  –برنج  –یخ  –کتاب خانه 

  -َخبر–َخنده  –ُخدا –ُخداوند –کتاب خانه  -ُبخاری–میخ  -ُخروس-جوان

 خاُنم  –َتخته  –سوراخ  -خون -َخربزه—ُخرما -َنخ  

 



 الف

 گوییم می و گذاریم می آن جلوی را مکعب دو ابتدا کند می پیدا آموز دانش که کلماتی بین از•
 اول به آخر از را  خواندی که کلماتی : پرسیم می او از ببربد حافظه به و بخوان را ها آن

  بگو

 ب
 ": که خواهیم می او از باز و گذاریم می آموز دانش جلوی را مکعب  3 بعد مرحله در•

 . بگوید اول به آخر از  دوباره و بسپارد خاطر به را کلمات

 ج
  زنیم می ضربه ها آن  روی دیگر  مکعب یک با گذاریم می آموز دانش راجلوی مکعب 4•

 به زدم ضربه من که کلماتی به خواهیم می آموز دانش از بد ترتیب به باید زدن ضربه ولی
  . بزند ضربه ترتیب همان

 چ
 من که کنیم می  یادآوری او وبه  گذارم می آموز دانش جلوی ردیف دو در را مکعب 6 بعد مرحله در•

 ضربه ترتیب به هستند پایین ردیف در که هایی مکعب به اول باید تو و زنم می ضربه ها مکعب این به
   بزنی ضربه باال ردیف در های مکعب به بعد بزنی

 ح

 کلمه یک وجه هر در بعمک  وروی  شود می انجام داند  خـ که کلماتی با ها تمرین این تمام•
  روی کلمات دادعت  مرور وبه  کرد استفاده کمتر کلمات تعداد از توان می . نویسیم می

  داد افزایش را ها مکعب

.عزیزم از بین مکعب های زیر کلماتی که صدای  خ دارند را پیدا کن   

تقویت مهارت خواندن ، تقویت دقت و توجه ، تقویت ادراک دیداری ، تقویت حافظه : هدف  
 ، تقویت حافظه فعال 



 متن زیر را بخوان

داشتند را از حفظ بگو« خـ خ»حاال بدون این که به متن نگاه کنی  کلماتی را که   



.داشت راباصدای بلند تر بخوان « خـ خ»متن زیر را بخوان و هرجا کلمه ای صدای   



.داشت دست بزن« خـ خ»متن زیر را بخوان و هرجا کلمه ای صدای   



 
 .رابنویسىای آن ىا جمع ىا تعدادبخش و بعد از نوشتن رانوشتو تصاویر نام 

+ = 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ترکیب های چ 

 

 

 

 

 

 چه 

 چو 

 چی 

 ُچ 

 چَ  
 چا

 چِ 



 َج َچ ِچ چی َخ ُچ َچ ِچ   َچ  چَ  چَ 
 

 خا   جا  ا خاحَخ خا چ خا َخ جا 

 . به سمت راست نگاه کن  وآن را بخوان و در سمت چپ انچه که متفاوت است را خط بزن 

 و آن ها را بخوان  و در مورد هریک توضیح بده( خ، چ) برای کلمات زیر نقطه بگذار  که 

 (تقویت دقت و توجه ، تقویت ادراک ، رشد زبان )  

 درحت بهار-حوب   –حا مه  –حادر  –حانه 

 قارح  –قوح  –دحتر  –حوپان 



 متن زیر را بخوان



کلمات سمت راست را بخوان و روی آن را بگیر  و سمت چپ کامل کن و کلمه 

 (تقویت توالی دیداری ، و دقت ، تقویت خواندن . )را کامل بنویس  

 ....  رو             جا ....ارو         ..جارو       
 

 د   ....واد      ...َجواد      حواد                    
 

 حاال دیگه توی قصه ما  چ  ج  ح  خ  هیچکدام مثل هم نبودند و با هم فرق داشتند و

شما آن ها را مرتب کنید و کلمه ) ح هم گفت من هم می شوم ح ح و می توانم کلمات زیر را بسازم  

 (تقویت ادراک ، دقت و توجه ، حافظه فعال ، تقویت توالی دیداری () بسازید 

 زون             َح             َل                

 ر             َکت               َح     

   

 زون             َح             َل 

                

 ر             َکت               َح     

   



یک روز حلزون زیر درحت حرکت می کرد که یک حر 

حلزون به . گوش را دید که باال و پایین می پرید 

حرگوش به .حرگوش گفت می یایی با هم بازی کنیم 

حلزون نگاه کرد وگفت من با تو ؟ تو که حیلی کوحکی 

تازه من تو هر بازی  می تونم برنده باشم و تو . 

حلزون کوحولو دلت شکست تنهایی . همیشه بازنده ای 
 به راهش ادامه داد 

 

را بگذار تا متن « خـ چـ جـ»متن زیر را بخوان  ونقطه های  

تقویت دقت و توجه ، تقویت حافظه  تقویت حافظه ) کامل شود 
 (دیداری و تقویت ادراک





 ترکیب کن 

 شن 

 واب

 ن

 رو 

 َجـ

 جا 



 برای کلمو ىای زیر نقطو بگذار

 سنحد 

 کرح

 حنگ

 سنحاب

 نارنحی

 ُگنحشک



 
 

 با تصاویر کلمو مناسب درست کن و بنویس
 .  

 نماز 

 کتاب

 آشپز



 .مرتب کن
 س ر خ= 

آ   ب  ي  ا  ت  ف= 

خرگوش  - رودخانه – کنارِ  - خانه ي  - است 

 شاخه يِ  -درخت   -رويِ    -ُخروس -پرید  

 میخ  و  َتخته -می ساَزد  -با  -پِدَرم -میز 

 می ُکنم -من  -و -از –ِمسواک -َخمیرَدندان -ِاستفاده 



را سبز کن « خ »را آبی و« خـ » در متن زیر 
. 

یک روز که کناِر حوض نشسته بود و داشت ماهی . خ خیلی خیاالتی بود

 هاِی قرمز و

من خیلی شبیه ماهی ها : خاِکسَتری را تماشا می کرد، با خودش گفت

 هستم پس

اّما نتوانست شنا کند و قلپ . بعد هم پرید توی حوض. می توانم شنا کنم

 قلپ آب خورد و

ماهی ها خ را دیدند و با دهانشان او . داشت خفه می شد. رفت ته حوض

 را گرفتند و

خ خیاالتی خیلی غّصه خورد چون فهمید که یک ماهی . آوردند روی آب

 بعد هم. نیست

در خواب دید که یک خرس . زیر نور خورشید خوابید تا ُخشک شود
 ...است و 



.را سبز کن « ج » را قرمز و «جـ»در متن زیر   

.  ج زیر درخت نشسته بود و گریه می کرد. گنجشک روی درخت بود

 :گنجشک گفت

ج . آقای ج شما گرسنه اید؟ بعد یک برگ از درخت کند و به ج داد

 برگ را نگرفت و

آقای ج شما تشنه اید؟ بعد با برگ از : گنجشگ گفت. گریه کرد

 رودخانه آب آورد و به

آقای ج شما : گنجشک پرسید. ج آب را نگرفت و گریه کرد. ج داد

 مشکلی دارید؟ ج

گنجشک خندید و ! بله من از جدول الفبا افتادم بیرون: جواب داد

 این که گریه: گفت

بعد ج را با نوکش گرفت و سر جای خودش درجدول الفبا ! ندارد
 .گذاشت



داشتند را از حفظ « خـ خ»حاال بدون این که به متن نگاه کنی  کلماتی را که 
 بگو



به منظره با دقت نگاه کن و سپس  درباره آن 

 داستانی کوتاه بنویس 



 کلمات را در آینه می بینی ، می توانی آن ها را سریع بخوانی 





 سایر روش ها 

 و دقت تقویت ، حرکتی ادراکی  های مهارت تقویت)  خوانی کلمه و بولینگ-

 ( فعال حافظه تقویت ، نوشتن و خواندن تقویت ، توجه

 روی کلمه کدام ، بخوان را ها آن و  بگیر نشانه را دارند خ نشانه را کلماتی -
 را ها آن تخته روی حاال بود شده نوشته زرد رنگ روی....، بود سبز رنگ

   بنویس



 .شکل سازی کن ( خـ خ)با نشانه ی 

 خـ    خ 



دارند، پیدا کن « خـ خ » جمله های زیر را بخوان، کلمه هایی را که 

 .و آن ها را در جاهای خالی بنویس

 .ُخدا دانا و توانا است

پدِر آزاده با میخ و َتخته یک میز 

 .ساخته است

خانه ِی َخرگوش کناِر رود خانه 

 .است

َکبوتر روِی شاخه ِی درخت 

 .ِنشسته است

ُخروس از روِی زمین دانه بر می 

 .دارد

 .گاو و گوزن شاخ دارند

 آن ُدخَتر در َشرَبت َیخ اَنداخت



 پیدا کن و بنویس ....کلماتی که این نشانه ها را دارند از درس 

 





 ترکیب کن

 =  +ُچـ

 = ا +چـ

 =   ِ+چـ 

 = ی +چـ

 =  یز +چـ

 =  و +چـ

 =  +َچـ
 =ه+چـ



 در متن زیر روی سه کلمه دست می گذارم سپس شما آن ها را به ترتیب بگو 





وقطٍ َاي َر کلمٍ را جذاگاوٍ شما ري در جاي خالی جمع 
 .مىاسة آن را تىًیس

 10جمع عذدَاي ) )
 = ............ + ............=.شرتت + میًٌ ي شیریه 

 = ............ + ...........=شیر شُتر + تخت خًاب 
 = ............ + .........=سپاس گزاري + کتر پیش د

 .بو اندازه ي نقطو ىاي کلمو ي دوم از کلمو ي اول کم کن و یک تفریق بنویس
 پدرش –پسر ................... = 

....................... - ................... = .................. 
 پر کشیدند –کوچ ................. = 

....................... - .................. = ................. 



 

 

 خروس

چادر
 جوجه  

ن
حلزو

 

:با توجه به الگو جاهای خالی را پر کن و به دو صورت بخوان   
 اول جهت ها را و سپس کلمه را 




