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 دسهاًی: هَسیقی اتگضاسش عولی اص جلس

اکَلیلیا ٍ ًقص دس ضوایش است کِ دس هشاحل گفتاس دسهاًی تا هطکالتی ّوچَى  اُتیستیک یعلی کَدک

 کَدکاى ًیض هی تَاى اص هَسیقی دسهاًی تا اضعاسی تا کلوات سادُ ٍتیپ تشای ایي یذُ است. هَاجِ گشد

هی تَاى اص عثاسات ٍ  ّای تی هعٌی تکشاسی استفادُ ًوَد. اص طشفی دیگش عثاسات تکشاسی ٍ حتی سیالب

ُ آهَصش تِ کَدک است استفادُ  ٍ  دیذاسی عالئن تا ّوشاُ اضعاس ٍ  کلوات تاهعٌی تساٍایی کِ تسْیل کٌٌذ

 کِ دچاس اکَلیلیا ًیض ّست هی تَاى اص عثاسات ٍ پشسص ٍ پاسخ، تا ّجاّای ًوَد. دس آهَصش تِ کَدکی

ی تٌثک است4/3یا  8/6سیتویک) حال ها ایي سٍش سا تا علی توشیي هی .فادُ ًوَد( ٍ ّاسهًَیک تا ّوشّا

 کٌین.

 دس استثاط تا علی استفادُ هی کٌین :اص عثاسات پشسص ٍ پاسخی صیش  .1

 تلِ تلِ تلِ خَسی؟تلِ هی سیة  آیا تَ

 تلِ تلِ تلِ خَسی؟تلِ هی سیة  آیا تَ

 تلِ تلِ تلِ خَسی؟تلِ هی سیة  آیا تَ

 تلِ تلِ تلِ تلِ

 ٍیا

 ؟ًِ ًِ ًِ ًِکتابخَسی  آیا تَ هی

 ؟ًِ ًِ ًِ ًِکتابخَسی  آیا تَ هی

 ؟ًِ ًِ ًِ ًِکتابخَسی  آیا تَ هی

 ؟ًِ ًِ ًِ ًِکتابخَسی  آیا تَ هی

ًِ ًِ ًِ ًِ 

 آى استفادُ کٌین :ًجام افعال تا ک عشٍسک تضسگ ٍ ااص ی نٍیا هی تَاًی .2

 ایي یک عشٍسکِ

 ایي یک عشٍسکِ
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 ایي یک عشٍسکِ

 ایي عشٍسک هی خٌذُ

 ایي عشٍسک هی خٌذُ

 ایي عشٍسک هی خٌذُ

 ایي یک عشٍسکِ

 ایي یک عشٍسکِ

 ایي یک عشٍسکِ

تشای  ین( هی تَاًٍ علی تاصی ّا تِ صَست اضتشاکی)دسهاًگشٍ یا دس صهاى تاصی کشدى تا اسثاب  .3

 :کٌیني جوالت استفادُ استفادُ اص ضوایش اص ای

 .هي تا تَ تاصی هی کٌن

 .هي تا تَ تاصی هی کٌن

 .هي تا تَ تاصی هی کٌن

 .هي تا تَ تاصی هی کٌن

 :کٌینهی لگَ ّا اص ایي جوالت استفادُ اٍ یا دس صهاى تقسین  .4

 ایي هال تَ ایي هال هي

 ایي هال تَ ایي هال هي

 ایي هال تَ ایي هال هي

هَاسد سا تِ صَست  ٍ دس کَدک تثثیت ضذ ٍ کَدک ایي پس اص ایٌکِ ایي هَاسد تا کَدک کاس گشدیذ .5

 :ایي صَست کاهل فشا گشفت،فعالیت خَد سا تغییش هی دّین تشای هثال تِ

 ایي چیِ؟........... ایي چیچیِ؟................. ایي چیِ؟................ ایي چیچیِ؟

 یا ٍ

 ایي عشٍسک چی کاس هی کٌِ؟
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 .ایستی تِ صَست سیتویک ٍ یا ّوشاُ تا هَسیقی اجشا گشددتوام هَاسد رکش ضذُ دس تاال هی ت

 .پس اص ایي هشحلِ هی تایستی پشسص ٍ پاسخ تاّن دس یک جولِ تیایذ .6

ُ ......هی خٌذُ  .ایي عشٍسک چِ هی کٌِ؟ هی خٌذ

ای هحیطی است .7  :کٌین هی کاس صَست ایي تِ  ٍ یا صهاًی کِ توشکض ها تش سٍی صذّا

 (کٌین. )صذای هحیطی پخص یا ایجاد هیتطٌَ تطٌَ چی هی ضٌَی؟تِ علی هی گَیین 

 .هي هی ضٌَم صذای هاضیي .... هي هی ضٌَم صذای هاضیي

ِ تاضذ. تِ ّویي علیهوکي است  کشدیندس هَساد رکش  عٌَاى  ها تِ خاطش ٌَّص تَاًایی پاسخ سا ًذاضت

. ٍ پس اصآًکِ هی کٌینًیض خَد ادا  دس هشاحل اٍلیِ دسهاى ّوشاُ تا پشسص، پاسخ آى سا هَسیقی دسهاًگش

ی تا  دیذین علی هی سا حزف  هاىدس پاسخ دادى پیذا ًوَدُ، کن کن پاسخ گفتي خَد سا هاتَاًایی ّوشّا

 .کٌین


