مهارتهای یادگیری

کاربرگ ابزارهای
مدیریتی

نمونه ابزار تکنیک الفبا
توضیحات مربوط به این ابزار از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:
https://ecomotive.ir/1398/05/14/alphabet-technique/

شاعران سدههای  ۱۰و ۱۱
حرف

تصویر

فهرست موارد

چشم انداز

الف

اره

بابافغانی شیرازی

ارهای که دست بابا رو در شیراز برید

ب

برگ

سحابی استرآبادی

برگی که از روی سحاب افتاده

پ

پرنده

شرف جهان قزوینی

پرندهای که دور جهان پرواز کرد تا به قزوین رسید

ت

توت

ظهوری ترشیزی

توتی که تو ترشی انداختیم

ث

ثریا

غزالی مشهدی

امسال با غزاله میریم مشهد پیش ثریا

ج

جارو

محتشم کاشانی

محتشم میگفت کاشان جاروهای خوبی داره

چ

چمن

نظیری نیشابوری

چمن بینظیر نیشابور

ح

حول

وحشی بافقی

حولهای که توی حیات وحش افتاده

خ

خودکار

هاللی جغتایی

عکس خودکار روی هالل ماه افتاده

د

دندان

صائب تبریزی

همون دندانی که تو راه سفر به تبریز افتاد

ذ

ذهن

کلیم کاشانی

واسه اینکه ذهنمون باز بشه ،رفتیم کاشان کلم خوردیم

ر

رود

زاللی خوانساری

آب این رود چقدر زالل است

ز

زرشک

نجیب کاشانی

زرشک کاشان چقدر نجیب است

ژ

ژله

نظیری نیشابوری

ژلهی بینظیر نیشابور

س

سوسک

غنی کشمیری

تو سوغاتیهایی که از کشمیر آوردم ،یه سوسک بود
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حرف

تصویر

فهرست موارد

چشم انداز

ش

شیر

مسیح کاشانی

زمان حضرت مسیح ،شیر تو کاشان سیاهرنگ بود

ص

صابون

سلیم تهرانی

ض

ضعیف

قدسی مشهدی

آنقدر تو مشهد مقدس قدقد کرد که ضعیف شد

ط

طاووس

محمدعلی شیرازی

محمدعلی توی اسمها مثه طاووس بین پرندههاس

ظ

ظرف

میرنجات اصفهانی

ظرفی که تو اصفهان نجات دادیم

ع

عصا

حیرتی تونی

عصا رو به زمین انداخت و با حیرت تبدیل به اژدها شد

غ

غبار

فارغی مشهدی

فارغ از این غبار ،بیا بریم مشهد

ف

فرش

فضولی بغدادی

تو مگه فضولی که میپرسی فرش رو از کجا خریدیم؟

ق

قوری

میراشکی قمی

قوری که تو قم شکست ،اشکم دراومد

ک

کیک

طرحی شیرازی

کیکی که طرح شیراز روش داشت

گ

گل

عبدی بیگ نویدی

گل آمد و نوید بهار داد

ل

لوله

قراری گیالنی

قرار بود سرتاسر گیالن لولهکشی شود

م

مروارید

حسابی نطنزی

مرواریدی که در نطنز حساب و کتاب کردیم

ن

نان

صرفی ساوجی

صرافی که نان میپخت

و

وانت

قاضی نورالدین

قاضی وانتی رو که نور نداشت ،فرستاد پارکینگ

ه

هلو

وحشتی جوشقانی

هلو آنقدر بزرگ بود که آدم وحشت میکرد

ی

یاقوت

فسونی یزدی

یاقوت یزد آدم رو افسون میکنه

برای خرید صابون از بازار تهران ،باید عقل سلیمت رو بهکار
بندازی

