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باسمه تعالی

... و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا ...
فرایندتولیدبرنامهيدرسيمجموعهفعالیتهاينظاممندوطرحریزيشدهاياست،کهتالش
داردابعادچهارگانهزیرنظامبرنامهدرسي)طراحي،تدوین،اجراوارزشیابي(رادریكبافتمنسجم

وهماهنگباغایتواهدافنظامتعلیموتربیترسميساماندهينماید.
درتدوی��نمحتوايکتبدانشآموزانبانیازهايویژهکهبخش��يازفرایندبرنامهریزيدرس��ي
اس��ت،سعيش��دهتامالحظاتساحتهايتربیتيحاکمبرفلس��فهتعلیموتربیتکهناظربررشد
وت��وانمن��ديدانشآموزانبرايدرکوفهمدانشپایهوعمومي،کس��بمهارتهايدانشافزایي
،بهکارگیريش��یوهتفكرعلميومنطقي،توانتفك��رانتقادي،آمادگيجهتبروزخالقیتونوآوري
ونیزکسبدانش،بینشوتفكرفناورانهبرايبهبودکیفیتزندگياست،موردتوجهقرارگیرد.این
محتوابافراهمنمودنفرصتهايمناسببرنامهدرسيضمنتاکیدبرانعطافدرعینثباتوهمه
جانبهنگريوتوجهبههویتویژهمتربیانبانیازهايخاص،زمینهس��ازدس��تیابيدانشآموزانبه

کسبشایستگيهايالزم)توانمنديها،مهارتها(ميباشد.
امیداس��تاینمحتوادرتحققاهدافموثرباش��دومعلمانعزیزوگراميبابهرهگیريازاینکتاب

بتوانندفراگیرانرادردستیابيبهصالحیتهايفرديواجتماعيیارينمایند.
اینکاربزرگحاصلهمكاريصمیمانهکارشناس��انس��ازمانآموزشوپرورشکودکاناستثنایي
وگروههايتالیفکتابهايدرس��يميباش��د،شایستهاس��تازتالشومساعيتمامياینعزیزان
وهمكارانس��ازمانپژوهشوبرنامهریزيآموزش��يوزارتمتبوعکهدرمراحلچاپوآمادهس��ازي

مارایاريدادهاند،تقدیروتشكرنماییم.
دراینجاازهمههمكارانوصاحبنظراندرخواس��تمينمایم،تانظراتوپیش��نهادهايخودرادر

خصوصاینمحتوابهاینسازمانمنعكسنمایند.

دکتر مجید قدمي  
معاون وزیر و رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایي کشور
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ů مقدمه

خدایمتعالراسپاسگزاریمکهدرراستایعملیاتینمودنسندتحولبنیادینوتغییرنگرشهادر
تدوینکتبدرس��یخاصباتوجهبهچارچوببرنامهیدرسیملی،موفقشدیمبهبازنگریبرنامهی
درسیفارسیوبازتولیدمحتوایدرسیفارسیدانشآموزانکمتوانذهنیبپردازیموباسازماندهیو
طراحیساختارومحتوایکتابدرسیجدیددراینحوزهیادگیریگامیدیگردراینمسیربرداریم
تابتوانیمبابهبودفرآیندآموزشاینگروهازدانشآموزانموجباترش��دوش��كوفاییاس��تعدادهای
آنانرافراهمآوریم.زبانفارس��ینهتنهامیراثارجمندگذش��تهونگاهبانوحدتورمزهویتملی
ماس��ت،بلكهتكیهگاهرشدوش��كوفاییفرهنگوارزشحائزاهمیتاست.بنابراینبرنامهیدرسی
زبانآم��وزی،بزرگترینومهمتریننقشرادرای��نزمینهبرعهدهدارد.چونیادگیریدروسدیگر

مانندریاضی،علومو...بدونتوجهبهزبانفارسیامكانپذیرنخواهدبود.
برنامهیدرس��یجدیدآموزشزبانفارس��یباتكی��هبرآخرینیافتهه��اواندوختههاوتجربههای
علمیوآموزش��یکارشناس��ان،معلمینوصاحبنظرانتعلیموتربیتش��كلگرفتهاستوباادامه
دیدگاههایینودرهمهعناصرساختاریومحتواییتالشیدرجهتپدیدآوریاثرینودرامرآموزش

کودکانودانشآموزانکمتوانذهنیداشتهاست.
توجهبهنیازهاوویژگیهایشناختیویادگیریاینگروهازدانشآموزان،گسترهیمحدودواژگان
پایه،مش��كالتدرکساختاریزبانفارسیو...بهعنوانیكضرورتدرتمامفرازوفرودهایتألیف

اینمحتواپیشرویبودهاست.
لذابرایآش��ناییبابرنامهدرس��یجدیدفارسیتوجهش��ماهمكارانگرامیرابهنكاتزیرجلب

مینماییم:
1-محتوایبرنامهیزبانآموزیپایهاولابتداییباتوجهبهمهارتچهارگانهزبانیخوانداریدردو

حوزهسازماندهیشدهاست:
الف(کتابفارسی)فعالیتهایخوانداری(

ب(کتابکارفارسی)فعالیتهاینوشتاری(
کتابخوانداری)مهارتخواندن(باتوجهبهرویكردکلنگروکتابنوش��تاری)مهارتنوش��تاری(
بررویكردس��ازهنگر)جزیی(سازماندهیشدهاس��ت.اماآنچهدراینبرنامهدرسیاهمیتداشتهدر

انتخابرویكردتلفیقیاست.
2-برنام��هدرس��یجدیدفارس��یدانشآموزکمتوانذهن��یبرپایهمهارته��ایزبانیخوانداری
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راهنمای معلم )فارسی(

)گوشدادن،سخنگفتن،خواندن،تفكرواستدالل(ومهارتهاینوشتاری)دستورزی،رونویسی،
کلمهنویسی،امالو...(سازماندهیشدهاست.

3-آموزشدرکتابفارسیخوانداری،بانگارهآغازشدهاست؛اینبدانمعناستکهگامنخستدر
آموزشزبانپرورشسوادبصریبههمراهرشدوتقویتسوادشنیداریاستکههمراهبادستورزی

میباشدکهدرهمینراستاآموزشنشانههایخطیزبانآغازمیگردد.
4-درس��ازماندهیمحتواازخطنس��خیاخطچاپیبرایکمكبهخواندندرس��ت،سریعوروان

استفادهشدهاست.
5-درطیدروسنگارهونشانههامتنهاییتحتعنوان»باهمبخوانیم«و»میتوانمبخوانم«آمده

استکهباهدفتوسعهوتقویتمهارتهایخواندنمیباشد.
6-ارزش��یابیتوصیفی،فرصتمناس��بیرابرایشناس��اییدقیقتواناییواستعدادهایفراگیران
فراهممیآورد.برایبهرهگیریکارآترازاینشیوه،الزماستازآغازسال،ابزارهایمناسب،همچون
آزمونهایعملكردی،کارپوش��ههاوس��یاهههایعملكردتهیهگرددتااطالعاتحاصلازارزشیابی

توصیفیدرستثبتوذخیرهوبازخوردبهموقعدرجمیگردد.
7-ازآنجاکهکتابدرس��ی،س��ندرسمیمعتبرومحوریدرفرآیندآموزشوپرورشاست،که
بامحتواییبرنامهریزیش��دهوهدفمنددرچرخهآموزشقرارمیگیرد.کتابفارس��یازکتابهای
اساس��یدورهیابتداییاس��تکهبای��دایفاگرنقشه��اوفعالیتهایگوناگونب��رایتحققاهداف
زبانآم��وزی،امالیی،ادبیومهارتهایزندگیدردانشآموزانکمتوانذهنیباش��دتاآنانرابرای

کسبمهارتهایاساسیپایهدرزندگیروزمرهآمادهنماید.
برنامهیدرس��یفارسیاینگروهازدانشآموزانبراساس4جلدکتاب)1جلدخوانداری،3جلد
نوشتاری(کهمبتنیبرنیازهاوویژگیهایشناختی،مهارتهایزبانیآنانوباتكیهبرمبانیعلمی

وتجربههایکارشناسانتدوینوتولیدشدهاست.
همچنینکتابراهنمایمعلمفارس��یپایهاول،برپایهیس��اختارکتابهایفارس��ی)خوانداری

ونوشتاری(سازماندهیشدهاستودارایپنجفصلمیباشد.
ضروریاس��تتاآموزگارانواولیایمدارسبهرعایتالزاماتحاکمبربرنامهدرس��یآنپایبند
باشندوبامطالعههایدقیقواجرایآنموجباتتسهیلفرایندیاددهی-یادگیریرافراهمآورند.
بهطورحتمبازخوانی،نقدوپیش��نهادهایارزندهش��مادربهبودواعتالیبرنامهیدرسیفارسی

میتوانددربرداشتنگامیمؤثردراینراهباشد.
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ů اهمیت و ضرورت

زبانهاعاملارتباط،ادراکوتاملبودهوترس��یمکنندهمس��یریهس��تندکهخطواصلگذشته،
حالوآیندهاس��ت.انس��انهادرمناطقجغرافیاییمختلفباگذش��تهوتاری��خخاصخویشزاده
میش��وندوارزشها،آدابورس��وموبایدهاونبایدهایمختلفوش��یوههایزندگیبهتناسبوبه

تدریجازطریقزبانبهآنهاآموختهمیشود.
زباناولینومهمترینشاخصتعریفقومیتوتمایزیكقومازسایراقواماست.بنابراینمیتوان

گفت»زبانفرهنگساز«است.
زبانهویتانسانراشكلمیدهدوحاملفرهنگگذشتهوگذشتگانبهماومابهآیندهوآیندگان
است.عواطف،احساسات،اندیشهها،ارزشهاونگرشهابهبهترینشكلوباخلوصکاملتوسطزبان
بههرفردمنتقلشدهودربسیاریازمواردزبانتنهاابزارموجودبرایانتقالمفاهیممذکوراست.

جنوااس��پیتریناس��تادزبانشناسیدانشگاهمیش��یگاندراینارتباطمیگویدکه"اگرشماآموزشو
ترویجیكزبانراممنوعوغیرقانونیکنید،درنهایتآنزبانراحذفمیکنیدوباازبینبردنآنزبان،
فرهنگآنگروهزبانیازانس��انهارانابودمیکنیدودرنهایت،خودآنمردمراحذفوازبینمیبرید.
ممكناستآنگروهازانسانهابهصورتجسمیوفیزیكیازبیننروند،اماآنهادیگرخودشاننیستند،
بلكهتبدیلبهدیگرانیش��دهاندکهبهزبانوفرهنگدیگریتعلقدارند،آنهاهویتشانراازدستداده
ودیگرموجودیتندارند".فراگیریزبانفارسیبهعنوانزبانرسمیکشورازضروریاتآموزشیدرنظام

برنامهریزیدرسیبهشمارمیرودکهبریادگیریمهارتهایخواندنونوشتنتأکیددارد.
زبانفارس��یکهازآنبهعنوان»رمزهویتملیما«نامبردهش��دهاس��تیكیازمهمترینعناصر
وحدتبخشملتبزرگایراناس��ت.دراصلپانزدهمقانوناساس��یجمهوریاسالمیایرانبراین
زبانبهعنوان»زبانرس��میوزبانآموزش«درمدارستأکیدش��دهاست.بنابراینتوجهبهچگونگی
آم��وزشمهارتهایزبانفارس��یدرمدارسنهتنهادرمواددرس��یمربوطبهآم��وزشزبانمانند
خواندن،نوش��تن،جملهسازیوانشاءوامالحائزاهمیتاستبلكهدرچگونگیآموزشدروسدیگر

ازجملهریاضی،علومتجربی،علوماجتماعیودینینیزنقشاساسیایفامیکند.
درواقعاکنونبهروش��نیآشكارشدهاس��تکه»زبانآموزش«یكیازمهمترینابزارهادرفرایند
یاددهی-یادگیریاس��ت.بهطوریکهضعفوقوتدانشآموزاندرهرکدامازمهارتهایس��خن
گفتن،گوشدادن،خواندنونوش��تنبهطورمس��تقیمدرتضعیفیاتقویتیادگیریهمهدرسها

تأثیردارد.
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ů  جایگاه فارسی در برنامه درسی

زبانیكپدیدهزنده،پویاوس��امانمنداجتماعیاستکهانس��انبرایایجادارتباطورساندنپیام
خوددرجامعهبشریازآنبهرهمیگیرد.

ب��هگفتهرابرتهالزبانطبیعت��اًدرخالءوجودپیدانمیکند.وجودشبس��تگیبهدنیاییبیروح
منطقومجرداتندارد.بهعبارتدیگرزبانقبلازهرچیزیكپدیدهاجتماعیاس��ت.بدانس��انکه
ویلهمهومبولتگفته:»زبانقوم،روحآنانوروحآنانزبانشاناست.«نقشعمدهزبان،ارتباطومراوده
اجتماعیاست.بنابراینبابررسیزبانازطریق2نمودگاهاصلیآن)گفتارونوشتار(میتوانبهکاربرد

فرهنگیوتأثیرآندرحفظهنجارهایارزشیواجتماعیوروحیهجمعییكقومپیبرد.
بهگفتهنجفیبایدزبانرااززمرهنهادهایاجتماعیدانست.ایننحوهنگرشبهزبانمزایایمسلمدارد:
-اوالًنهادهایبشری،ناشیاززندگیاجتماعیاستوزبانهمیكیازمهمتریننهادهایاجتماعیاست.
-ثانیاً:نهادهایبش��ری،مستلزمبهکاربردننیروهایروحیوجسمیگوناگوناستوکارزباننیز

برهمینمنوالاست.
-ثالثاً:زبانوظایفیبرعهدهدارد،کهدرهمهجایكساناست.امانحوهیعملآندرهراجتماعی
ب��ااجتماعدیگرآش��كاراتفاوتدارد.بهطوریکهفقطدرمیاناف��راد،جماعتیمعینمیتوانندوظیفه

تفهیموتفاهمخودراانجامدهند.
-رابعاً:نهادهایبشری،چونثمرهیزندگیاجتماعیاوست،درمعرضتغییروتحولاست.

زبانرابانگرشمنطقیعلمیوخودباورانهبایدبررسیکردوآموزشداد،امادرپهنهیادبیات،نگرش
هنریوذوقیبراحس��اسوعاطفهاس��تواراس��ت.ادبیاتوزباندرقلمروآموزشدوچیزمتفاوتند.در
برنامهیدرسیفارسیمهارتهایزبانیآموزشدادهمیشود،امادرادبیاتباهنرهایزبانیآشنامیشویم.
بههرروییادگیریزبان،ازنوعیادگیریعملی،ورزیدنیومهارتیاستکهاهمیتآنرادوچندان

میکند.ازادبیاتنبایدانتظارداشتکهبهماکاربردهایعلمیزبانبیاموزد.
هدفوفلس��فهآموزشزبان،پرورشس��واددی��داری،تربیتوتقویتش��نیداریباتجربهکافیدر
خواندن،مهارتدرنوش��تنوورزیدگیدرگفتاروپرورشتفكرانتقادیاس��ت.بههمینسببآموزش
کاربردهایعملیزبانبرایتربیتشهروندسالموتواناییدرمهارتهایزندگیازضرورتهایآموزش

برنامهیدرسیفارسیدانشآموزانکمتوانذهنیمحسوبمیشود.
بخش��یازیادگی��ریزبانک��هدرافرادعادیبهط��ورطبیعیدرجامعهزب��انرخمیدهد،همان
زباندانیخودبخودیاس��ت،کهدرکودکانکمتوانذهنییابهکندیوباتأخیرصورتمیگیردیا
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درصورتعدمارایهآموزشهایمناس��ببهس��طحقابلقبولیدرفرایندگفتارنمیرسد.پسزمانی
کهش��ناختوزبانآگاهیباآموزشویادگیریمدرس��هایآغازمیشود.عواملیمثلهوش،انگیزه،
ش��خصیت،عقایدفردی،سن،ش��غلونوعنیاززبانآموزانهمگیبرکیفیتآموزشتأثیرمیگذارند.
)گریفیتیس)1(،2008،اسپاداوالیتباون)2(،2006(.بنابراینیكبرنامهیزبانآموزیموفق،برنامهای
استکهبهاینمتغیرهاتوجهداشتهباشدویافتههاینظریمختلفدراینموضوعرابهکاربندد.

بایداذعانکردکهعلیرغماهمیتاینعواملدرتنظیمبرنامهیدرس��ی،درکش��ورماپژوهشهای
بنیادیوقابلاتكاییدرحوزهبرنامهیدرسیزبانفارسیکودکانکمتوانذهنیصورتنگرفتهاست.
بدینلحاظدرفرایندتدوینبرنامهدرس��یزبانفارس��یعمدتاًتجلیگاهنظریههایزبانیونظریههای
یادگیریاس��تکهمبنایقابلاعتمادیبرایتولیدبرنامهیدرس��یفارس��یاست.کهمفاهیمجزءو
توالیمطرحهس��تندکهمفهومجزءناظربرمحوریتصورتوس��اختهایدس��توریاست)النگ)3(،
2009(کهاینبرنامهبربرخیازعناصرخاصنظامزبانیمثلساختهایدستوریونقشهایزبانی
تأکیددارد.کهبهصورتپش��تس��رهمدریكتوالیخطیقرارمیگیرندوزبانآموزدرکاربردواقعی،
بایداینعناصر)اجزاء(راباهمترکیبکند)رابینس��ون،2009(.اینس��اختهاازس��ادهوپربسامدبه
ش��كلکمبسامددستهبندیمیش��وند.دربرنامهدرسیفارسیدانشآموزانکمتوانذهنیویژگیهای

زبانآموزانازجملهسبكهاییادگیریواستعدادوانگیزهآنهارامدنظرقرارمیدهد.

1. Griffiths
2. Lightbown
3. Long





فصل دوم

رویکردها
اصول حاکم بر تعیین محتوا

اهداف کلی و محتوای کتاب های فارسی
ساختار کتاب 
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ů رویكردها

جهان بینی هرکس به رنگ باورها و اندیشه های اوست، بنابراین انسان ها عالم بیرون را به رنگ افکار و 
اندیشه های خویش می بینند، نقش هایی از واقعیت است که از سوابق تجربه و فرهنگ ساخته شده است.

رویکرد روش یک فرد نسبت به تعلیم و تربیت و به تبع آن نسبت به برنامه ی درسی، منعکس کننده ی 
جهان فکری اوس��ت این جهان بینی نس��بت به برنامه های درس��ی بیانگر موضع گیری اساسی انسان 
درباره فرایند یاددهی- یادگیری، اهداف، نقش یادگیرنده، نقش محیط آموزشی، نقش معلم و ... است.

تعیی��ن رویکردها و روش های برنامه ی درس��ی که ریش��ه در باورهای پدیدآورن��دگان آن دارد، از 
گام های حس��اس و ضروری در برنامه ریزی درسی اس��ت که بر پایه بنیان های فلسفی، روان شناختی، 

ارزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استوار است.
زبان فارسی در گام نخست آموزش و یادگیری، هم موضوع و هم هدف یادگیری است. در قدم بعد، 
گذرگاه و وس��یله ای برای یادگیری علوم دیگر به ش��مار می آید. برنامه ی درسی زبان آموزی یا آموزش 
زبان فارسی در شکل گیری پیکره هویتی زبان آموزان بسیار تأثیرگذار و »مادر درس« دوره آموزها است.

در هر برنامه ی درس��ی مجموعه ایی از بنیادهای نظری و دیدگاه های علمی برای نحوه تهیه، تولید 
و ارائ��ه مفاهی��م آن وجود دارد که در اصطالح به آن رویکرد گفته می ش��ود. رویکردهای موردنظر در 

برنامه ریزی زبان آموزی عبارتند از:

الف(�رویکرد�کلی��
براس��اس بنیاد روان ش��ناختی این رویکرد )روان شناختی گشتالت( انس��ان هنگام برخورد با امور و 
پدیده ها ابتدا به کل آن توجه می کند و پس از آن به اجزای س��ازنده کل می پردازد. به همین جهت 
در برنامه های درس��ی و مراحل یاددهی- یادگیری نیز باید نخس��ت اش��کال و صورت های کل را به 
دانش آموزان یاد بدهیم، س��پس با اس��تفاده از ش��یوه ی تجزیه ی کل به عناصر سازنده، اجزای آن را 

معرفی کنیم. این رویکرد را )کل به جزء( می نامند. 
رویکرد کلی از نظرگاه زبان شناختی به دو روش تقسیم می شود:

1-�رویکرد�واژه�محور: بزرگترین عنصر زبانی واژه است و باید آموزش خواندن و نوشتن با آن شروع شود. 
2-�روش�جمله�محور:�بزرگترین عنصر زبانی جمله اس��ت و آموزش خواندن و نوش��تن باید با جمله 

شروع شود. 
در روش پیکره نگر یا کلی، آموزش از واحدهای بزرگ تر و پیکره زبانی هم چون کلمه، عبارت و جمله 
ش��روع می کنند. رویکرد پیکره نگر بر پایه کاربرد نظریه روان شناسی »گشتالت« که بر شناخت از راه 
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پیکره کلی پدیده ها تأکید می کند، استوار است.
این مکتب معتقد است »کل بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است«. روان شناسان مکتب گشتالت 
معتقدند، اندیش��ه های انس��ان از ادراکات کلی معنی دار تش��کیل می یابد. لذا از آن جا که پدیده های 

ادراکی جنبه کلی دارند، یادگیری را باید باتوجه به این کل نگری موردمطالعه قرار داد.
در روش پیکره نگ��ر )یادگیری زبان بر پایه نظریه گش��تالت( برای آم��وزش کلمات و مفاهیم جدید 
معموالً از تصاویر استفاده می شود. استفاده از تصویر به ایجاد سواد بصری می انجامد و سبب تعمیق و 
ژرفابخشی و زبان آموزی می شود. آذری نجف آبادی معتقد است: "تصویر پشتوانه معنی است، تصویر به 
کمک درک جمله  می شتابد و زبان آموز با بهره جستن از قدرت بینایی به درک معنی جمله می رسد". 
باهم آمدن واژه و تصویر، مبتنی بر قانون مش��ابهت، مجاورت و تداعی در نظریه گش��تالت اس��ت. 
پیش��رفت فرد در یادگیری بدین گونه اس��ت که کلمات جدید ابتدا به صورت یک پیکره، شناس��ایی و 
تصویربرداری ذهنی می شود. در این روش همواره بر خواندن، همراه با درک و فهم معنی تکیه دارد.

ب(�رویکرد�سازه�نگر�یا�جزء�بنیاد��
در این روش آموزش زبان را از جزیی ترین واحدها، یعنی از عناصر س��ازه ای زبان، حروف یا صداها 
برنامه ریزی و آغاز می کنند. در این رویکرد نخس��ت زبان آموز را با ش��کل نوشتاری ،اسم حروف آشنا 
می کنند. بدین شیوه که حروف الفبا را به ترتیب می نویسند و نوآموز به پیروی از آن به تکرار و تمرین 
نوش��تاری روی می آورد و با تقلید از سرمش��ق معلم و تقویت س��واد بصری می کوشد شکل نوشتاری 
الفبا و نام گذاری ویژه آن ها را فرا بگیرد و س��پس به ترتیبی خاص به ترکیب کردن حروف صامت، به 
مصوت می پردازد و کم کم به خواندن و نوش��تن نشانه ها ترغیب می شود. از ترکیب نشانه های خوانده 
ش��ده، کلمه های س��اده کوچک و سپس کلمه های بزرگ تر ساخته می شود و پس از آن با استفاده از 
کلمه های س��اخته ش��ده در بافت های طوالنی تر و جمله می پردازد. روش سازه نگر بر دو بنیان نظری 

استوار است:
1(�روان�ش�ناختی: از دید روان شناس��ان یادگیری یک موضوع از یادگیری اجزای آن شروع می شود و 
به یادگیری کل یا پیکره آن می انجامد. به همین دلیل در آموزش زبان و مهارت های آن نیز باید نخست 
نش��انه ها یا الفبا را آموزش داد و س��پس اندک اندک با ترکیب این نش��انه ها به آموزش واحدهای کلی و 

بزرگ تر زبانی مانند کلمه پرداخت. براین اساس این شیوه زبان آموزی را جزء به کل هم خوانده اند.
2(�زبان�ش�ناختی:�براساس نگرش زبان ش��ناختی در روش  سازه ایی باید آموزش زبان را از آموختن 
کوچکترین عناصر س��اخت آوایی زبان ش��روع کرد. بنابراین آموزش از جزیی ترین عناصر آوایی زبان 
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)صداها(، نشانه های خطی )حروف( و بخش کردن )هجاکشی( آغاز می شود و سپس واحدهای کلی تر 
زبان یعنی کلمه، عبارت و جمله گسترش می یابد. 

ج(�رویکرد�ترکیبی��
در رویکرد ترکیبی، همزمان هردو رویکرد پیکره نگر و س��ازه نگر در فرایند آموزش حضوری اثرگذار 
دارن��د. نقطه ی آغاز زبان آموزی در این روش معموالً کلمه اس��ت. س��پس کلم��ه موردنظر به اجزای 

کوچک تر )بخش، شکل و صدای حروف( تجزیه می شود. 
زندی نوشته است: " آن چیزی که در حال حاضر میان کارشناسان ایران به نام روش ترکیبی شناخته 
ش��ده، شامل روش هایی اس��ت که با ترکیبی از اصول یک یا چند روش از روش های تحلیلی و یک یا 
چند روش از روش های کلی س��اخته می شود، پس در واقع رویکردهای مورداشاره را باید رویکردهای 

ترکیبی کلی تحلیلی نامید".
از روش پیکره نگر به اصل کلی نگری، آموزش از کل به جزء همراه با درک مطلب و از روش سازه نگر 
به آموختن شکل و صدای حروف و تاکید بر تلفظ صحیح کلمات توجه شده است. به کارگیری روش 

ترکیبی کوششی برای از میان برداشتن کاستی های دو رویکرد یاد شده است.
به نظر ثمین باغچه بان در رویکرد ترکیبی ابتدا صورت کلی کلمه نشان داده می شود و در قالب کل 
کلمه، حرف تازه موردنظر آموخته می ش��ود. در چنین کلمه ایی که آن را »کلمه ی کلید« می خوانند 
و جزو کلمه های آش��نای فرد اس��ت، فقط یک حرف تازه وجود دارد و فرد با استفاده از عکس، کتاب 

و راهنمایی های دیگر با وجود ندانستن حرف تازه آن کلمه را می خواند.
مراحل ذهنی که فرد برای خواندن و آموختن حرف تازه در این روش طی می کند، عبارت است از 
دیدن تصویر یا معنای کلی جمله، به کلمه ی کلیدی پی می برد و در ذهن خود فوراً کلمه ی کلید را 
از نظر صوت به اجزای صوتی آن و از نظر شکل حروف می پردازد. پس از مقابله صداها با حروف آن ها 

پی  می برد که کدام صدا متعلق به حرفی است که برایش تازگی دارد. )اکبری شلدره، 92(

د(�رویکرد�تجربه�زبانی��
در این رویکرد هر چهار مهارت زبانی )گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن( در آموزش زبان 
فارس��ی به کار گرفته می ش��ود. این رویکرد تنها رویکردی است که خواندن و نوشتن را به  گوش دادن 
و س��خن گفت��ن مرتبط می کند. مصداق روش��ن این رویک��رد، تمرین های مربوط به داس��تان گویی، 

کتاب خوانی و نمایش در کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی است.
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س(�رویکرد�زبان�شناختی��
این رویکرد از جدیدترین رویکردهای زبان آموزی اس��ت. در این رویکرد جمله اساس��ی ترین واحد 
زبانی اس��ت و در آموزش خواندن باید به آموزش از طریق جمله توجه کامل داش��ت. در این رویکرد 
همزمان توجه به جمله و عناصر سازنده آن یعنی واژه ها، هجا و آوا نیز توجه می شود. از دو خصوصیت 
زبانی یعنی هم نش��ینی )کنارهم قرار گرفتن آواها و حروف برای س��اختن کلمه و کنارهم قرار گرفتن 
واژه ها برای س��اختن جمله و...( و جانش��ینی )جانشین کردن حروف، کلمه ها و جمله ها در متن نظیر 

ضمایر( در تمرین ها و فعالیت های یادگیری بهره گرفته می شود. 

و(�رویکرد�فراگیری�محور��
در ای��ن رویکرد دانش آم��وز در جریان فرایند یاددهی- یادگیری محور اس��ت. در رویکرد فراگیری 
محور روان شناس��ی، بنیان علمی بر تقدم رش��د ب��ر آموزش قرار دارد. پی��اژه نظریه پرداز معروف این 
رویکرد، اعتقاد دارد که آدمی از تولد تا بزرگس��الی دارای دو جریان موازی اس��ت که بر یکدیگر تأثیر 

متقابل می گذارند:
1- از خود به درآمدن 

2- سازگاری با واقعیت و جست وجوی تعادل که دارای دو جنبه دورن سازی و برون سازی تأثیرگذار 
و تأثیرپذیر بر یکدیگر اس��ت. دورن س��ازی، عبارت است از این که اطالعات حاصل از دنیای خارج، بار 
دیگر در ذهن کودک به گونه ای بازس��ازی می شود که با ذهنیات قبلی، هماهنگ و سازگار شود یعنی 
در این جریان، ذهن کوک با کمک س��اخت های قبلی  و ش��یوه ایی که در شناخت جهان واقعی دارد، 

اطالعات تازه را در خود جای می دهد. 
برون س��ازی، عبارت اس��ت از هماهنگ کردن س��اخت ش��ناختی خود با واقعیتی که با آن برخورد 
می کنی��م. در این جریان، کودک س��اخت ذهنی خود را به منظور ج��ذب و درونی کردن واقعیتی که 
با آن برخورد کرده اس��ت، تغییر می دهد و در نتیجه واقعیت های جهان اطراف را به صورت تازه تری 

می شناسد تا به یک تعادل جدید برسد.
الف: این دو جریان، اولین بنیان علمی رویکرد فراگیری محور در روان شناسی را تشکیل می دهد.

ب: دومی��ن بنی��ان علمی، عبارت اس��ت از تکیه ب��ر فعالیت های موزون ارضی و جهان ش��مول در 
رشدشناختی همه کودکان که تحت تأثیر سه عامل است:

- عوامل بیولوژیکی یا ژنتیکی
- عوامل عمومی برای اجتماعی شدن 
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- عوامل مربوط به انتقال فرهنگی و آموزشی
در این رویکرد، رش��د تقدم بر آموزش و در نتیجه مبنای آموزش، گروه نسبی است، اساس آموزش 
زبان گروه بندی کودکان انجام فعالیت های مشخص و رسیدن به حاصل کار است. هرچند پیروان این 
رویکرد به یک روند گسترش یابنده اعتقاد دارند، در هر مقطع سنی، گذرازیک مرحله را پیش زمینه ای 
برای رسیدن به مرحله دیگر می دانند. یعنی آن ها صرفاً به حاصل این گذر می اندیشند و نه رشدیافتگی 
همان محصول، به عنوان عنصری جدید که خود نیز در جریان این روند، دارای مسیری تاثیرگذار بر 

دیگر مراحل و عناصر باشد. 
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چرخه ی تدوین و تولید برنامه ی درس��ی متأثر از عواملی اس��ت که در تعیین نوع برنامه ی درس��ی 
و تحقق اهداف آن دخیل اس��ت. تحقیقات مختلف نش��ان داده اس��ت که عواملی مثل هوش، انگیزه، 
نگرش، ش��خصیت، عقاید فردی، س��ن، نوع نیاز زبان آموزان همگی بر کیفیت آموزش��ی تاثیرگذارند. 
)گریتیفیس، 2008، اس��پادا والیت باون، 2006، ریچاردز)1(، 2004(. بنابراین یک برنامه  زبان آموزی 

موفق برنامه ایی است که به این متغیرها توجه داشته باشد:

1-�رابط�ه�محتوا�با�زب�ان�طبیعی�دانش�آموز: بهره گیری از الگوه��ای طبیعی زبان برای آغاز کردن 
زبان آموزی، گفتن داستان های مأنوس و خوش آیند به زبان خود دانش آموز، نگاه به تجربیات شخصی 

دانش آموز یکی از شاخص  های موردنظر در سازمان دهی محتوا است.

2-�رابطه�محتوا�با�سلیقه�ها،�عالیق�و�نیازهای�دانش�آموزان: شاخص هایی مانند ساده و صمیمی بودن و 
متناسب با ذهن و زبان بودن محتوای درسی، توجه به عالیق در تنظیم این ماده درسی دخالت داشته است.

3-�رابط�ه�محت�وا�و�اعتبار�و�اهمیت�آن:�محتوای تدوین ش��ده باتوجه به آخری��ن یافته های علم 
روان شناسی و زبان شناسی و از جمله رعایت رویکرد کل نگری در تمام مراحل انتخاب و سازمان دهی 

محتوا صورت گرفته با توجه به مهارت های چهارگانه زبانی فراهم کننده فرصت های یادگیری است.

4-�رابطه�محتوا�بر�تقویت�مهارت�های�زندگی�دانش�آموزان:�س��ازمان دهی برنامه ی درسی آموزش 
زبان فارسی با پیش بینی انواع فعالیت های یادگیری کالس درس و خارج از آن موجب ایجاد در تقویت 

رفتارهای صحیح در زمره فعالیت های روزمره زندگی می گردد.

5-�رابطه�محتوا�و�آموزش�های�مداوم:�متنوع بودن فعالیت های یادگیری که در محتوا لحاظ ش��ده 
است و نزدیکی آن به دنیای زندگی دانش آموزان زمینه ساز یادگیری های بعدی او را چه در چارچوب 
آموزش رسمی و چه در چارچوب آموزش غیررسمی است تا برنامه ی درسی زبان آموزی مبنایی برای 

»مطالعه مستمر« دانش آموز کم توان ذهنی در زندگی باشد.

6-�رابط�ه�محت�وا�و�ارتباط�عمودی: توجه همزمان به تقویت هر چهار مهارت زبانی نیازمند تنظیم 
فرصت های یادگیری به طور متوالی در س��ازمان دهی محتوا اس��ت. به گونه ایی که مطالعه آموزشی در 

طی سال های مختلف با رعایت پیش نیازها، و از ساده به دشوار بودن مطرح شده است.

1. Richards
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7-�رابطه�محتوا�و�ارتباط�افقی: همسویی برنامه ی درسی زبان آموزی مستلزم توجه یکسان به هر چهار 
مهارت زبانی و برقراری ارتباط و هماهنگی الزم بین آن ها است. این ارتباط موجب پدیدآیی تفکر نظام وار 
و منطقی در دانش آموزان از برنامه  درسی فارسی است تا در یک پایه به ابعاد و جنبه های آن توجه شود. 

8-�رابطه�محتوا�با�زمان�آموزش: محتوای تدوین شده متناسب با برنامه ساعات هفتگی است. تعداد 
مفاهیم و موضوعات در این کتاب درسی متناسب با سطح توان ذهنی دانش آموزان کم توان به منظور 

یادگیری موضوع خاص در زمان مشخص و معین می باشد.

فرایند یاددهی- یادگیری مهارت های زبان فارس��ی در دوره دبستان تابع مجموعه ای از اصول کلی 
اس��ت که توجه به آن موجب تس��هیل یادگیری کودکان و نظم بخشی بیش��تر به فعالیت های معلم و 

شادگرد خواهد شد. 

این اصول عبارتند از:

1-�اصل�اول: در آموزش زبان فارس��ی باید به رش��د همه جانبه ی مهارت های زبانی )گوش دادن، 
سخن گفتن، خواندن و نوشتن( توجه شود. 

2-�اصل�دوم: همان طورکه زبان در یادگیری درس های دیگر که آن ها را دروس غیرزبانی می نامیم 
موثر اس��ت، محتوا و فعالیت های یاددهی- یادگیری دروس غیرزبانی هم در تقویت »توانش زبانی« و 
»توانش ارتباطی« کودکان موثر است. ولی از آن جا که ابزار ارائه ی محتوا در همه ی درس ها، چه زبانی 
و چه غیرزبانی، زبان فارس��ی اس��ت. بدیهی است مطالعه و یادگیری آن ها بر غنای حوزه ی واژگانی و 

توانش زبانی کودکان می افزاید. 

3-�اصل�س�وم: مهم ترین هدف در دوره ی دبس��تان و در پایه ی اول »یادگیری برای خواندن« و در 
پایه های بعدی »خواندن برای یادگیری« است.

4-�اصل�چهارم: در دو س��ال اول ابتدایی، محور اساسی آموزش از جمله آموزش مهارت های زبانی 
»بازی« است. بازی اساسی ترین پایه برای رشد کودک محسوب می شود. بازی را می توان خمیرمایه ی 
»تفکر« و »زبان« دانس��ت. بنابراین می توان ارتباط بین »بازی« و »مهارت های زبانی« را یک ارتباط 

بسیار مستحکم به شمار آورد. 

5-�اصل�پنجم: در آموزش مهارت های زبانی در دبستان می بایست »رویکرد ارتباطی« بر »رویکرد 
دس��توری« ترجیح داده ش��ود. در آموزش زبان معتقدان به دو رویکرد داخل��ی، در گزینش محتوا و 

سازمان دهی آن در تقابل باهم قرار دارند. 
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ů اهداف كلی آموزش زبان فارسی در سال اول ابتدایی

الف(�اهداف�شناختی��
Ȗ آشنایی با نمادهای خط فارسی
Ȗ  گسترش حیطه نمادها و معانی مناسب
Ȗ آشنایی اولیه با عناصر محورهای جانشینی و هم نشینی
Ȗ  آشنایی با گونه گفتاری زبان معیار
Ȗ  آشنایی با نمونه های نظم مناسب
Ȗ آشنایی اولیه با مسائل اعتقادی، ملی، علمی، اجتماعی، هنری
Ȗ  آشنایی با شیوه های صحیح تقویت و پرورش حافظه و تفکر

ب(�اهداف�عاطفی��
1- فراهم نمودن زمینه های عالقه و نگرش مثبت نسبت به:

Ȗ برقراری ارتباط شنیداری و گفتاری
Ȗ مطالعه اولیه ی نوشتاری ساده و تصویری
Ȗ مسائل اعتقادی، ملی، علمی، هنری و اجتماعی

2- تلطیف احساسات و عواطف 
Ȗ  ارج گذاری به احساسات  و عواطف افکار دیگران

پ(�اهداف�مهارتی��
1- مهارت گوش دادن:

Ȗ  دقت در سخن عینی و واضح گوینده
Ȗ دریافت پیام ساده، واضح و عینی
Ȗ  دریافت ارتباط بین بخش های یک پیام واضح و کوتاه
Ȗ  بررسی شنیده های واضح و ساده
Ȗ  دقت در آهنگ و لحن کالم
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2- مهارت سخن گفتن:
Ȗ  به کارگیری کارافزارهای مناس��ب ارتباطی در سخن گفتن )کاربرد مناسب حرکات دست و

چهره به تقلید صداهای شنیده شده(
Ȗ  برقراری ارتباط عاطفی )احساسی( با شنونده
Ȗ  توانایی سخن گفتن کوتاه و ساده
Ȗ  انسجام کالمی و فکری در رساندن منظور و پیام
Ȗ  پاسخ گویی به سواالت

3- مهارت خواندن:
Ȗ )توانایی خواندن نمادهای نوشتاری )توانایی رمزگردانی نمادهای نوشتاری
Ȗ توانایی دریافت ارتباط معنایی یک متن ساده و بخش های مختلف یک متن
Ȗ توانایی خواندن متن ساده با لحن مناسب
Ȗ  توانایی عادات مطلوب در خواندن
Ȗ  گسترش دایره ی دید در خواندن

4- مهارت نوشتن 
Ȗ توانایی نوشتن درست نمادهای نوشتاری
Ȗ توانایی تبدیل نمادهای صوتی به نوشتاری
Ȗ  )توانایی به کارگیری به هنجار خط )خوانایی، درست نویسی
Ȗ  کسب عادات مطلوب در هنگام نوشتن
Ȗ  توانایی کاربرد درس��ت کلمات در جمله )کامل کردن باتوجه به تصویر، کامل کردن جمله

با انتخاب درست کلمه( 
Ȗ  توانایی مرتب کردن و نوشتن جمله های ساده

 



27

اهدافکلیبخشنگارهها

تی
اخ
شن
ف

دا
اه

آشنایی با واج های زبان فارسی
آشنایی با تلفظ واژگان 

آشنایی با کاربرد واژگان در جمله )به صورت گفتاری(
آشنایی با ساختار زبان فارسی معیار 

آشنایی با محیط زندگی
تقویت و گسترش دامنه ی واژگان پایه 
آشنایی آغازین با نمادهای خط فارسی

زمینه سازی برای آموزش نشانه ها 
آشنایی آغازین با خود، خالق و جهان پیرامون 

شی
گر

-ن
فی

اط
فع

دا
تقویت توجه و عالقه به جلوه های زندگیاه

ایجاد نگرش مثبت به جلوه های اعتقادی
ایجاد نگرش مثبت به زبان فارسی معیار 
التذاذ از اشعار و کالم محزون و آهنگین

تلطیف احساسات و عواطف نسبت به مفاهیم موجود در نگاره ها 
ایجاد عالقه به کتاب و کتاب خوانی

ایجاد و تقویت نگرش مثبت نسبت به عرصه های ارتباطی خود، خالق و جهان پیرامون 
تی
هار

فم
دا
اه

تقویت مهارت خوب گوش دادن 
تقویت مهارت خوب سخن گفتن 

تقویت مهارت تصویرخوانی
تقویت دقت در پدیده های پیرامون 
تقویت توانایی انجام کارهای خالق 

توانایی شرکت در فعالیت های گروهی و مشارکتی
تقویت مهارت های دست ورزی

ایجاد توانایی انجام فعالیت های یادگیری
تقویت مهارت های تفکر 
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اهدافکلیبخشنشانهها

تی
اخ
شن
ف

دا
اه

آشنایی و معرفی نشانه های آوایی و دیداری زبان فارسی
آشنایی با ساختار جمله های ساده در نثر فارسی

آشنایی بیشتر با پدیده ها و مسائل و محیط زندگی
تقویت و گسترش بیشتر واژگان تازه 

زمینه سازی برای نوشتن 
آشنایی با اصول و شیوه های مهارت های زبانی

آشنایی با نعمت های خداوند

شی
گر

ـن
ی
طف
عا
ف
دا
ایجاد نگرش مثبت نسبت به پدیده های زندگی فردی و اجتماعیاه

تقویت نگرش مثبت نسبت به باورها و ارزش ها 
تقویت نگرش مثبت نسبت به زبان فارسی و کاربرد آن در زندگی

تقویت عالقه به کتاب  و کتاب  خوانی
تلطیف احساسات و عواطف نسبت به سروده ها و نوشته های زیبا در زبان فارسی

تی
هار

فم
دا
اه

تقویت مهارت های شفاهی زبان )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن(
توانایی مهارت های کتبی زبان )نوشتن(
تقویت دقت در نشانه های زبان فارسی

تقویت توانایی انجام فعالیت های یادگیری
تقویت توانایی شرکت در فعالیت های گروهی و مشارکتی

تقویت توانایی روان خوانی متن های ساده 
تقویت مهارت های تفکر
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مهارت

توجهوتمرکزدرپیام

توجه و دقت به سخنان خود و دیگران 
توجه و دقت در کل پیام 

توجه و تمرکز به متن های ساده، شعرها، قصه ها و...
التذاذاز شعرها، سروده ها و...

ترکیب واج ها 
بازشناسی اجزای کلمه

تمرکز بر ساختار کلمه در جمله به طور غیرمستقیم

توجه به آهنگ کالم و تاثیرپذیری از کالمدقتدرآهنگکالم

تواناییدرکســخنو
دریافتپیام

پیروی از دستورالعمل های ساده با توالی صحیح 
فهمیدن کلیاتی از مطالب شنیده شده 

درک نظرهای اصلی گوینده 
جمع بندی و نتیجه گیری از مطالب شنیده شده 

ــن ــاطبی ــتارتب دریاف
بخشهایمختلفپیام

تشخیص توالی رویدادها در قصه های شنیده شده 
تشخیص ارتباط یک بخش از مطالب شنیده شده با بخش های دیگر آن 

بررسی مطالب شنیده شده بررسیشیوهها
تمییز درستی از نادرستی مطالب شنیده شده 
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جدولوسعتوتوالیمهارتسخنگفتن

مهارت

بهکارگیریکارافزار
مناسبارتباطی

سخن گفتن با لحن و آهنگ مناسب
تناسب حرکات سر و دست با گفتار

مناسب زبان بهکارگیری
برایمخاطبان

به کارگیللری برخی کلمللات و عبارات متناسللب با موقعیت )سللالم، 
خداحافظی، تشکر و...(

سخنگفتندربرابرجمع
صحبت کردن قابل فهم برای دیگران

صحبت کردن بدون اضطراب و شتاب زدگی
صحبت کردن در جمع

توالیسخنگفتندربرابر
جمع

صحبت کردن درباره ی خود و اشیای اطراف و تصاویر
بیان کردن جمله  در تصاویر متوالی داستان

ساختن و بیان جمله ی معنادار از کلمات درهم ریختهانسجامدررساندنپیام

بیان پاسخ مناسب به پرسش ها با استفاده از تصاویر داده شدهپاسخگوییبهپرسشها
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مهارت

تواناییشرکتدربحثها
وگفتوگوها

گفت وگو در گروه های کوچک
بحث و گفت وگو درباره ی دیده ها و شنیده ها

ــر موث ــاط ارتب ــراری برق
عاطفیباشنونده

گفت وگو در گروه های کوچک
تائید یا رد گفته های دیگران به صورت کالمی و غیرکالمی

جدولوسعتوتوالیمهارتخواندن

مهارت

تواناییخواندننمادهاینوشتاری
توانایی صحیح خوانی

توانایی خواندن با صدای بلند
توانایی پاسخ به سوال های طرح شده از متن

ــالحنو ــدنمتونب ــیخوان توانای
للللللللللللللللآهنگمناسب

در ــوب مطل ــادات ع کســب
ــی عمل ــری خواندن)بهکارگی

خواندن(

صحیح نشستن- حفظ فاصله با کتاب
خواندن کتاب های آسان

لذت بردن از خواندن

خواندن با تلفظ صحیح و لحن مناسبتواناییبلندخوانیوصامتخوانی



32

راهنمای معلم )فارسی(

جدولوسعتوتوالیمهارتخواندن

مهارت

ــتهها،دریافت ــیدرکنوش توانای
تشخیص معنا از تصاویر و نوشته های کوتاه و سادهپیاماصلیآنها

ــنبخشهای بی ارتباط ــت دریاف
درک توالی رویدادها در تصاویر و داستان های کوتاه و سادهمختلفیکنوشته

للللللللللللللللتواناییبررسییکمتن

جدولوسعتوتوالیمهارتنوشتن

مهارت

بهکارگیریدرســتعالئمو
درست نویسی و خوانانویسینشانههایزبان

ــاتو ــتندرســتکلم نوش
جملههایشنیدهشده

نوشتن امالی صحیح با درنظر گرفتن معانی
داشتن تصویر کلی از کلمه و عبارت کوتاه در ذهن 

للللللللللللاستفادهازعالئمسجاوندی

ــرددرســتکلماتدر کارب
جمله

هم نشللینی مناسللب کلمات در جمله باتوجه به مشخصه های معنایی 
آن ها در قالب تصویر 

هم نشینی مناسب کلمه در جمله از نظر دستوری )فعل، اسم(
کامل کردن یک جمله با کلمه ی مناسب 

للللللللللللللللنوشتنیکمتن

للللللللللللللللتواناییدرنگارش



33

ů ساختار كتاب

برنامهدرسیفارسیدرپایهاولدوکتاببرایآموزشدارد
الف ( کتاب فارسی )فعالیت های خوانداری( شامل : مهارت های شفاهی زبان 

ب ( کتاب فارسی )فعالیت های نوشتاری( شامل : مهارت های کتبی زبان )سه جلد ( 
ای��ن دو کتاب مه�ارت های زبان آموزی را به ط�ور موازی ومس���اوی وبا آهنگی مناس��ب آموزش 

می دهند. اما چرا دو کتاب ؟
جدایی دو حوزه کتبی وشفاهی زبان و ماهیت این دو مهارت به دلیل وانتخاب رویکردهای متفاوت 
در آموزش برای هر کدام اس��ت. وگرنه دو کتاب ارزش آموزش��ی یکس��ان دارند. پس کتاب نوشتاری 
باتوجه به انتخاب رویکرد تحلیلی وروش های فعالیت محور وفعال در آموزش زبان که تنوع تمرین ها 
وه��دف دار ب��ودن آن را می طلب��د ، محتوای خاص پیش بینی ش��ده که عالوه ب��ر تعمیق آموزش 
های کتاب فارس��ی ) خوانداری ( می کوش��د تا آموزش ها را تداوم واس��تمرار بخشد.در کتاب فارسی 

)خوانداری ( با توجه رویکرد کلی تکیه بر مهارت های شفاهی زبان دارد.
- کتاب فارس��ی )خوانداری ( که به مهارت های ش��فاهی وگفتاری زبان تاکید دارد ،به بخش هایی 

تقسیم می شود: 
1-�ن�گاره�ها:�اصلی ترین نکته در آموزش ده نگاره این اس��ت که ب��ا تکیه برروش کلی وارد فضای 
نگاره ها وتصویر خوانی می شویم. برای این کار الزم است مفاهیم اصلی و کلیدی نگاره ها را برجسته 
کنیم و نقطه مرکزی پویه های دیداری وفکری روی تصاویر ،همان مفاهیم اصلی باش��ند. برای نمونه 
مفهوم اصلی وموضوع آموزش نگاره یک " خانواده " اس��ت .تصویر خوانی وتفس��یر وگزارش می کنیم 
در واقع تصویر عنوانی فضای مناسبی را برای شروع آموزش ، ایجاد گفت وگو و یافتن واژگان کلیدی 
طراحی می کند، تصویرک هایی هم که با کلمه همراه ش��ده اند، آن ها را با هم یک کل وعکس می 
بینیم .این تصویرها از تصویر عنوانی اس��تخراج ش��ده اس��ت یعنی دانش آموز کلمه بابا وتصویر آن را 
به طور یکس��ان به عنوان نماد تصویری به ذهن می سپاردوتصویر برداری ذهنی می کند. بنابراین در 
نگاره ها ، واژه آموزی هدف ما نیس��ت،بلکه فقط از راه تلفظ یا لغات آوایی زبان و از طریق چش��م با 
ش��کل نوشتاری آن آشنا می ش��وند.که فعالیت های نگاره ها از ساده به دشوار سازمان دهی شده اند 

واز نگاره یک تا ده حرکتی پلکانی وافزایشی دارند.
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دلیل�حضور�نگاره�ها�در�آغاز�کتاب��
تصاویر چون مفاهیم ذهنی را حسی ودیداری می کنند، آسانتر درک ودریافت می شوند. دانش آموزان 
پایه اول چون در مرحله ی نخست زبان آموزی رسمی قرار دارند. به کمک تصویر ودریافت هایی از طریق 
چشم ، کم کم برتوانایی های ذهن وزبان خویش می افزایند. بنابراین دریچه ورود به دنیای زبان آموزی 
در کتاب فارسی نگاره ها هستند وتکیه برآموزش ویادگیری دانش آموزان ازطریق حواس پنج گانه است. 
زیرا مابراین باوریم که این حس ها را خداوند متعال هم چون دریچه ها یا جویبارانی قرار داده اس��ت ، 
که برای گسترش وتقویت دنیای زبان وذهن وقابلیت های ادراکی رو به سوی عالم درون زبان آموز وهر 

یادگیرنده دارد. یعنی ما از راه این گام ها به چنین توانایی هایی در آموزش دست می یابیم :
گام نخست : پرورش وتقویت خوب دیدن ، سواد دیداری ) ازراه چشم (

گام دوم : پرورش وتقویت خوب گوش دادن ، سواد شنیداری ) از راه گوش (
گام سوم : پرورش وتقویت حس المسه ، سواد بساوایی ) از راه حس المسه (

گام چهارم : پرورش تقویت تخیل وتفکر ) از راه ذهن ( 
گام پنجم : پرورش وتقویت روحیه ی پرسشگری و کنجکاوی ) ازراه هوش (

گام ششم : پرورش وتقویت چه ، چگونه و چه هنگام سخن گفتن ) از راه توانش زبانی ( 
پس نگاره ها نقطه آغاز زبان آموزی هستند ودر این ده نگاره اهداف آموزشی عبارتند از: 

Ȗ تصویر خوانی
Ȗ تصویر برداری ذهنی
Ȗ  تصویر سازی ذهنی

2-�نشانه�ها:�این بخش از کتاب شامل 44 درس است . روش آموزش این بخش از کل به جز است. 
از نش��انه یک آموزش الفبای فارسی مد نظر اس��ت . دراین بخش تکیه برعناصر زیر و تقویت آموزش 

آن ها از اهداف اصلی است. 
الف ( تاکید برآموزش و یادگیری آوای نشانه یا صدای حرف

ب ( تاکید برآموزش ویادگیری نمادخطی نشانه یا شکل حرف
پ ( شناخت ، تشخیص وتمیز آواها وشکل ها وهمگون سازی وانطباق صدا با شکل 

ت ( تبدیل نمادهای آوایی به خطی وبرعکس آن ) نوشتن و خواندن (
3(�با�هم�بخوانیم:�یکی دیگراز بخش های س��اختار کتاب فارس��ی " با هم بخوانیم " اس��ت .با هم 
بخوانیم ها تنوع ش��عری هس��تند، که با انتخاب این نمونه ها دامنه ی واژگان ، سطح درک ودریافت، 
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موسیقی وضرب آهنگ شعری و سادگی تلفظ کلمات از منظر زبان آموزان مورد تاکید بوده است.
اهداف آموزشی " با هم بخوانیم ها " :

الف ( پرورش حس لطیف و عاطفه پاک کودکان 
ب ( تلطیف ذهن وزبان کودکان

پ ( تقویت هوش زبانی
ت ( ایجاد نشاط وطراوت وشادابی در فضای آموزشی

ج (آشنایی با تلفظ وخوانش معیار و شادابی در فضای آموزشی
د ( پرورش وتقویت حافظه

س ( تقویت وتوسعه زبان آموزی
ش ( گسترش دامنه ی واژگانی

الزم اس��ت آموزگاران گرامی به اهداف آموزشی این بخش و چگونگی دست یابی به آن در پهنه ی 
آموزش زبان فارسی پایبند باشند.

4(بیاموزیم�:�هدف از این فعالیت آموزش نکاتی از زبان فارس��ی اس��ت، که به زبان آموزان در ایجاد 
وتقویت مهارت خواندن کمک می کند. 

�5(�می�توانم�بخوانم�:یکی دیگر از عناصر س��اختاری ومحتوای فارس��ی "می توانم بخوانم " است . 
اصلی ترین هدف آموزشی آن پرورش وتقویت مهارت خوب ودرست خواندن است وفرصتی است که 
زب��ان آموزان توانای��ی وقابلیت های خواندن خویش را به نمایش م��ی گذارند. وآموزگاران نیز مجالی 
می یابند تا چگونگی تلفظ ، رعایت آهنگ کلمات وبافت جمله ها وتوانایی بازشناسی نمادهای خطی 
وتبدی��ل آن ها به نماده��ای آوایی وتولید گفتار وخوانش را ارزیابی کنند.به همین س��بب متن های 
می توانم بخوانم با برنامه زبان آموزی ومیزان پیشرفت یادگیری نشانه ها هماهنگی دارد ، یعنی تمام 

کلمات به طور دقیق گزینش شده اند وترکیبی از نشانه های آموخته شده هستند.
در متن های پایان کتاب انتظار این اس��ت تا زبان آموز بتواند نوش��ته های متناسب با ذهن و زبان 

گروه سنی خود را به آسانی بخواند.

ساختار�تمرین�ها�در�نگاره�ها�و�نشانه�ها��
Ȗ  ، ببی�ن�و�گ�وش�کن: ه��دف از این فعالت تقویت توجه ، تمرکز وخ��وب دیدن دانش آموز�

تقویت مهارت خوب گوش دادن  وبیان شفاهی تصویرها ) تصویر خوانی ( وپرورش قوه ی تمیز 
وتشخیص است .
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Ȗ  ببین�وبگو: این فعالیت با هدف تقویت فرایندهای ذهنی توجه ، تمرکز ، واکنش نسبت به�
پرس��ش ، درک تصویری ، گس��ترش دامنه واژگان ، رشد توانایی تبدیل دیده ها به گفتار ، جمله 
س��ازی ، بیان ش��فاهی دیده ها ونکات دیگری که ممکن اس��ت دانش آموزان به طور ویژه به آن 
توجه داشته باشند. پرسش های مطرح شده جنبه الگویی دارند ، معلم در انتخاب این پرسش ها 
یا پرس��ش های مش��ابه آزاد اس��ت ومی تواند عالوه بر آن که در باره ی هر تصویر پرسش هایی 
طرح می کند ارتباط میان تصاویر را نیز موضوع پرسش و محور توجه دانش آموز قرار دهد.نکته 
اساس��ی آن اس��ت که باید در پاسخ ها به جنبه های خالق توجه شود، و از همه ی دانش آموزان 
پاس��خ های یکسان خواسته نش��ود. معلم می تواند پس از دریافت پاسخ ها ی فردی وگروهی به 
جمع بندی مطالب بپردازد. این تمرین ها می تواند فرصتی برای یادگیری مشارکتی فراهم نماید.

Ȗ  گوش�کن�وبگو�:تقویت توجه ، تمرکز ،واکنش نس��بت به پرس��ش ،بیان شفاهی شنیده ها
، تقویت خوب گوش دادن و فرایند های ذهنی ، گس��ترش دامنه واژگان وتقویت مهارت خوب 

سخن گفتن از اهداف این فعالیت است .
Ȗ  پیدا�کن�وبگو�:در این فعالیت انطباق واژه های ش��نیداری با اجزای تصویر ، تقویت مهارت

های کالمی ، تقویت واژه آموزی ، گسترش وتعمیق مفاهیم است .
Ȗ  بازی�:این نوع تمرین ها با هدف ایجاد فضای شاد وجذاب کردن فعالیت ها در راستای آن

چه دانش آموزان فرا گرفته اند، طراحی ش��ده اس��ت . تا با ایجادوتقویت اعتماد به نفس در آنان 
روحیه ی مشارکت در فعالیت های جمعی را پرورش  دهد.  

Ȗ  کتاب�فارسی�)�نوشتاری�(:�این کتاب پهنه ی مهارت های نوشتاری وکتبی زبان وفرصتی
برای نرمش های عضالت دس��ت ، دس��ت ورزی ونقاش��ی ، حرف نویس��ی ، هجا نویسی ، کلمه 
نویسی و. . . است . همان گونه که در کتاب فارسی ، زبان نرمش خود را به کمک ذهن و دیگر 
ح��واس در زمین��ه نگاره ها انجام می داد، در کتاب کار ، دس��ت نرمش خ��ود را با کمک خیال 
وهوش وذهن و تعقل از راه نمادهای خطی در زمینه ی صفحه های کاغذی انجام می دهد. که 
در این کتاب نرمش دست و دست ورزی کودکانه به نوشتارسنجیده و نظام مند پایان می گیرد.

ساختارکتابهاینوشتاری
Ȗ :بنویس در نگاره ها شامل دو بخش است

بخش�نخست�:�کامل�کن�ورنگ�بزن��
 این فعالیت ش��امل یک طرح ناتمام اس��ت که دانش آموزان آن راکام��ل می کنند ودر حین کامل 
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کردن به طور غیر مستقیم با نماد نوشتاری که در قسمت بنویس به آن اشاره شده ) در ابعاد بزرگتر( 
آش��نا می ش��وند. وبا رنگ آمیزی آن روش قلم به دست گرفتن صحیح و رعایت محدوده ی نوشتن را 

فرا می گیرند. 

بخش�دوم:�بنویس��

فکر�کن�وانجام�بده
هدف از انجام فعالیت های این قس��مت تعمیق و تثبی��ت، آموخته ها، تقویت خوب دیدن و پرورش 

تشخیص تفاوت ها و تشابه ها می باشد. 
این قسمت شامل تمرین هایی است که دانش آموزپس از شنیدن دستورالعمل آن را انجام می دهد 

وعبارتند از:
Ȗ کامل کردن
Ȗ وصل کردن
Ȗ تشخیص صدا ونشانه ها
Ȗ پاسخ دادن
Ȗ تصویر نویسی
Ȗ کلمه سازی
Ȗ تفکیک هجاها وصداها
Ȗ جمله سازی
Ȗ اشتباه یابی
Ȗ مرتب کردن
Ȗ رنگ زدن
Ȗ دسته بندی
Ȗ انتخاب کردن

تصویر و کلمه ی پیش زمینه:این تصویرها با هدف آمادگی بصری و شنیداری با توجه به رویکرد کل نگر 
و تسهیل در امر آموزش برای نشانه ی خوانده نشده ای است که در درس بعدی به آن پرداخته می شود.

باکل خوانی کلمه ودیدن تصویر آن به ش��کل نوش��تاری نش��انه ی جدید، بدون توجه به نام نش��انه 
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دانش آموزان به طور غیر مستقیم در جریان آموزش نشانه ی بعدی قرار می گیرد.در کلمه پیش زمینه 
صدای جدید با رنگ سبز مشخص شده است .که ابتدا آموزگار توجه دانش آموزان را به تصویر جلب 
نموده ونام آن را می پرسد. سپس با توجه به اصل مجاورت واژه ی مربوط به تصویر را بیان می کند. 
دراین فعالیت نماد نوشتاری حرف با هدف تقویت مهارت های حرکتی و دیداری در طی سه مرحله 

به دانش آموزان معرفی می شود.
مرحله اول: دانش آموزخط چین ها را با توجه به جهت فلش ورعایت فاصله نمادها از یکدیگر، میزان 

فشار مدادبر روی کاغذو.. کامل می نماید.
مرحله دوم : تکمیل خطوط محو)ترام ( می باشد 

مرحله سوم : دانش آموز نوشتن نمادرا به صورت مستقل وبا توجه به الگوی اولیه انجام می دهد.
نکته : این فعالیت در بخش آموزش نش��انه ها ، قبل از تدریس بعضی از نش��انه ها به منظور ایجاد 

وتقویت مهارت های نوشتاری در نظر گرفته شده است.

بنویس�در�بخش�نشانه�ها��
 هدف از این تمرین توس��عه و تقویت مهارت های نوش��تاری، واژه هایی می باشد که شکل خوانداری 
آن توسط دانش آموزان  فرا گرفته شده است. شامل واژگان نشانه ِی جدید و ترکیب صامت با مصوتها 

که در کتاب خوانداری به آن اشاره شده است می باشد.
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جدولنگارهها

ــمواژههایجدیدنامنگارهشماره ه
نمادهمپایانآغاز

نوشتاری

سالم، خانه ی ما این جا 1
است

آرمان،  مللادر،  بابا، 
للللللللآوا





سللاعت، به مدرسه می رویم2 قللرآن، 
ــــــــللللللللکیف، کفش

سللالم، مدرسلله ی ما 3
این جا است

مدیللر،  کتللاب، 
للللللللکالس، پرچم







للللآآسمان، آبی، آرمانکالس من، کالس تو4

کتاب، بازی، شادی، تماشا5 آب،  تللاب، 
لیوان، گلدان، چمن

ب
ن

سل

سل
نقاشللی 6 کالس  بلله 

خوش آمدید
انللار، اسللب، ابللر، 

پرچم، دم، بادام
َ ما

ر 

همه باهم مهربانیم7
کت، ماست، دست، 
گیللالس،  لبللاس، 

آناناس

ت
س

قللو، دنیای حیوانات8 آهللو، کاهللو، 
واومماهی، میمون، موز

جانماز، سبز، سرباز، مسجد محله ی ما9
فرش، کفش، گوش

ز
ش

کیللف، کفش، کاله، در بازار چه خبر؟10
له هکپرده، سفره، شانه
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راهنمای معلم )فارسی(

جدولنشانهها

ه ر شما
ــدنشانهنامدرسدرس کلی ــای کلمهه

واژگانجدیددرس

آبآ  بآب1

باباا   بلبابا2

دادباددباد3

ناننل ننان4

بارربار5

آرمان، باداممل مبادام6

بارانابر، مادر، در، آَمداَ   اَبر7

من، دارمسارا، درس، آسانسل سَدرس8

بست، تل تتاب9 تاب،  دست، 
آناست
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روسللتا، دوست، او، او وروستا10
آبادبود

سوزن، بازار، از، زد، زسوزن11
آرامنزن

ا یل یل ایران12
ی

سللاری،  امیر،  این، 
نام، داَردایران

می بارد، دید، نازکبوتر، کودک، کردکل ککودک13

پری، تللوپ، پارک، پل پپارک14
بازیپا

برد، اُ للُلبادکنک15 بادُکنک،  امید، 
می ُکند

فرید، برف، فل فبرف16
آسمان، ابری، درستآدم برفی

شیر، آرش، شل ششیر17
برمی داردمی نوشد، شاداب

دام، آزاد، رفتآوا، پرواز، َووپرواز18

امروز، نادر، اِ للِلورزش19
زمیندبستان، ورزش
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راهنمای معلم )فارسی(

آزاده، له هستاره20 ترانه،  ستاره، 
به

شب- تماشللا، می کرد، پُر، 
زیبا، نور، نشان

درخت، خانه، خل خدرخت21
افتاد، برداشتسب سرخ، دختر

نللوک، اُ استثناخورشید22 خورشللید، 
خود، روشن، خورد

روز، شللد، سامان، خروس، 
دانه

اتاق، قل ققند23 قنللدان،  قند، 
بشقاب، قوری

سللینی،  می ریللزد،  تمیللز، 
می برد، پدر

دسللتمال، لل لالدن24 لیللوان، 
الدن، لباس

کیف،  می پوشللد،  خوبللی، 
می خورد

چه، چوپان، مورچه، چل چچه روز خوبی!25
زیر، نزدیک، می برد، النهقارچ ،چند

قایللق، چللای، دریا، یل یدریا26
کنار، تکانیک، برای

نرگللس، برگ، گل، گل گگل27
شاخه، قرمز، دو،رنگ

النه ی، سه، می کنندجوجه، تاج، کاج، جاجل جدرخت کاج28

بهللار، آهللو، هللوا، هل لهلبهار29
مهربان

زمستان، گرم، تمام، کم کم، 
خرگوش، بیرون، َسالم
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مهدی- گفتماه، بَه بَه، نگاهله هنور ماه30

هر- گلدان- آورد-ژاله، مژگان، پژمردهژژاله و مژگان31
می دهد- نشود

خواهللر، خواکتاب خوانی32 خللواب، 
کتاب، قبلخواندن، می خواند

بوسللید، اّول، نّقاشی، تشّکرللّلنق  ّاشی33 کالس،  سللامان، 
کشید، دفتر، مادرش

مادربللزرگ، بیمار، داروی، صادق، قرص، صداصل صصادق34
بیدار، خوابید، آرام

حلزون، صبح، حل ححلزون35
کوچک، بدن، نرمی، رویحامد، حرکت

طناب، حیاط، ططناب بازی36
فاطمه

بچه ها،  داریللم،  دوشللنبه، 
زنگ، می روند، هم، می کنیم

وضو، حوض، رضاضل ضوضو37
پللدرش،  نمللاز،  وقللت، 
مسللجد، می رود، می گیرد، 

می خوانند، آن ها

علی، عل لعلساعت38 جمعلله،  عمو، 
ساعت

جشللن تولّد، خانلله ی، یاد 
بگیرد
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راهنمای معلم )فارسی(

شروع، جمعلع عجمع آوری گندم39

آقللای امیللری، کشللاورز، 
کار، مزرعه، خدا، تابسللتان 
گندم، می کارد، وقتی، پاییز، 

می شود، اَنبار

مثل، ثل ثثّریا40 کثیللف،  ثّریا، 
باعث

خوردن،  پاکیزه،  خواهرش، 
میللوه، می شللوید، می داند، 

بیماری، می شود

خداحافظی، ظخانم ناظم41 ناظللم، 
مواظب

احمدی،  خانم  مدرسلله ی، 
صللف،  دانش آمللوزان، 
تفریح،  زنگ  می فرسللتند، 

وقتی - دارند، می روند

غاز، مشغولغل لغلغاز زیبا42
زیبایی، زندگی، بهاری، شنا، 
اردک، سفیدی، دیدن، شاد 

شدند

باغ، تیغلغ لغلباغ گل43
گل های،  رفتنللد،،  فصللل، 
تماشللای، شللدند، نزنیللد، 

معلّم

عیللد، رفت، کمللک، بپزد، آذر، غذا، گذاشتذغذا44
سفره، پهن، بعد، کردند



45

جدولمیتوانمبخوانم

عنوانشمارهدرسردیف

بابانشانه ی 13

بادامنشانه ی 26

آستارانشانه ی 39

زنبورنشانه ی 411

سوپنشانه ی 515

او می تواندنشانه ی 618

ناننشانه ی 721

پارکنشانه ی 824

جوجهنشانه ی 928

آهونشانه ی 1031

چهارفصلنشانه ی 1134

دیدارنشانه ی 1237

دندان تمیزنشانه ی 1340

روزهای هفتهنشانه ی 1444

جشن الفبانشانه ی 1544
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راهنمای معلم )فارسی(

جدولبیاموزیم

موضوععنوانشمارهدرسردیف

للِل ربط ، مالکیتستارهنشانه ی 120

"ی "مالکیتدریانشانه ی 226

"ها "جمعبهارنشانه ی 329

جدولباهمبخوانیم

درسشاعرشعرردیف

نگاره ی 1افسانه شعبان نژادمهربان ترین1

نگاره ی 6مصطفی رحمان دوستمداد رنگی الال!2

پیش زمینه ی نشانه ی 1فائزه افتخاریآب3

نشانه ی 5ناصر کشاورزجشن در آسمان4

پیش زمینه ی نشانه ی 12اسداله شعبانیای ایران5

نشانه ی 14شکوه قاسم نیامداد تنبل6

نشانه ی 20ناصر کشاورزسه ستاره7

پیش زمینه ی نشانه ی 29عباس یمنی شریفبهار8
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نشانه ی 32محمود میرزایی دالویزما کودکانیم9

نشانه ی 36پروین دولت آبادیخدای مهربان10

نشانه ی 44مصطفی رحمان دوستالحمدهلل11

جدولبازی

عنوانبازیشمارهدرسشماره

انتخللاب اولین کلمه ی بیان شللده از بین سلله نگاره ی 13
تصویر کارت 

کشیده گفتن مصوت )اَ للَل ( به طور گروهینگاره ی 26

درست کردن باغ وحش با تصاویر حیواناتنگاره ی 38

فروشگاهی از وسایلی که صدایآخرشان )له ه( باشد. نگاره ی410





فصل سوم

صالحیت های حرفه ای معلمان
نقش ها )معلم، یادگیرنده، خانواده(

منابع )محیط ، مواد و رسانه های آموزشی(
مفهوم ارزشیابی در برنامه  درسی زبان فارسی 
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راهنمای معلم )فارسی(

ů صالحیت های حرفه ای معلمان

عصر حاضر در سراس��ر جهان با س��رعت توس��عه ی اقتصادی و سیاس��ی به همراه کاربرد گسترده ی 
فناوری های جدید، گذر از اقتصاد و جامعه ی صنعتی به جامعه ی اطالعاتی شناخته شده است. دانش نه 
تنها به صورت تصاعدی چند برابر شده بلکه مدام مورد تجدیدنظر و اصالح قرار می گیرد. دو عامل مسلط 
و برتر جهانی شدن و جامعه ی اطالعاتی تاثیرعمده ای بر اقتصاد و مؤسسات اقتصادی داشته اند و سایر 

بخش ها از جمله مدارس و آموزش و پرورش نیز مستثنی نبوده اند. ) استیلیاندز و باشیارویز، 2007( 
کاسترو و همکارانش))( )2005(، صالحیت های معلمان را به پنج دسته اصلی تقسیم می کنند:

)- دانش تخصصی شامل: داشتن اطالعات الزم درزمینه دانش تخصصی، توسعه و به روز نگه داشتن آن.
2- ارتباطات شامل: برقراری ارتباط با دانش آموزان با داشتن پیشینه مختلف، هدایت انجام وظایف، 

تحلیل و روشن سازی دیدگاه های دانش آموزان 
3- س��ازماندهی ش��امل: تعیین سیس��تم عملکرد دانش آموزان و مدیریت زمان و تنظیم برنامه ی 

درسی مطابق با اهداف نظام آموزشی.
4- پداگ��وژی چه��ار عامل را دربر می گیرد که عبارتند از: کم��ک به دانش آموزان و تعیین نیازهای 
یادگیری، تنظیم برنامه ی درسی براساس نیاز دانش آموزان مختلف، طراحی فعالیت هایی برای تسهیل 

یادگیری و رشد فراگیران، استفاده از فناوری اطالعات در تدریس.
5- صالحیت رفتاری ش��امل: داش��تن رویکرد دموکراتیک، نگرش پیش کنشی، کنجکاوی در مورد 
تازه ها، صداقت و درستی. پروفسور گیج استاد برجسته تعلیم و تربیت در کتاب »مبانی هنر تدریس« 
می گوید: بدون تردید هیچ فرد دیگری جز معلم نمی تواند تأثیر بیشتری بر آن چه در مدرسه می گذرد، 
داشته باشد. معلم می تواند تعلیم و تربیت را فرایندی توأم با لذت و کامیابی یا فرایندی بی ثمر تبدیل 

کند. )مهرمحمدی، 79(
در نظر ژاپنی ها شایستگی هر نظام به اندازه ی شایستگی معلمان آن است. از این رو می توان گفت: 
معلم مهم ترین عنصر نظام آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری و معمار اصلی نظام آموزشی است. 
لذا جهان به سرعت دگرگون می شود. و معلمان نیز باید مانند سایر گروه های حرفه ای با این واقعیت 
روبه رو می ش��وند که آموزش های اولیه ی آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود و آنان باید در 

سراسر عمر خود دانش خود را روزآمد کنند )دانش پژوه، 87(
برونر در مقدمه کتاب مش��هور خود با عنوان فرایند تعلیم و تربیت بر اهمیت معلم به عنوان عنصر 

1. Koster al et
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کلیدی در اجرای برنامه های درس��ی تاکید می کند و چنین اظهار می دارد که »یک برنامه ی درس��ی 
بیش از آن که برای دانش آموزان طراحی شود، باید برای معلمان طراحی شده باشد. اگر یک برنامه ی 
درس��ی نتواند معلم��ان را تغییر دهد، تعادل آن ها را برهم زند، به آگاه��ی آن ها بیفزاید و آن ها را به 
حرکت درآورد، قهراً هیچ گونه تأثیری بر کس��انی که توسط آن ها تعلیم داده می شوند، نخواهد داشت. 

)مهرمحمدی، )8(
در برنامه ی درس��ی جدید فارس��ی، معلمان نیازمند ش��ناخت کامل محتوای موضوع درس فارسی 
هس��تند تا با توجه به ویژگیهای شناختی بتوانند تدارک محیط مناسب یادگیری را ببینند. در ضمن 
فراهم آوری فرصت ها برای یادگیری چالش برانگیز کنند و با اس��تفاده از راهبردهای تدریس منس��جم 

و معنادار تحقق اهداف آموزشی این ماده درسی را در دانش آموزان کم توان ذهنی میسر می سازند. 
.
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راهنمای معلم )فارسی(

ů )نقش ها )معلم، یادگیرنده، خانواده

نقش�معلم��
معلمی یعنی صحنه پردازی یادگیری، یاری دهنده و تسهیل کننده ی تغییر و رهبری بازار اندیشه ای 
به نام کالس درس. معلمی، ش��ناخت قابلیت ها، پ��رورش توانایی ها و راهبری تک تک یادگیرندگان در 

فرایندهای »شدن« است. هدف اساسی این فرایند، تمرین پرواز )اندیشه ورزی( است.
لذا برای تحقق اهداف برنامه ی درسی فارسی نقش معلمان به شرح زیر است:

Ȗ  توجه به ساختار آموزش، الگوی تدریس، سازه های فرهنگی و اجتماعی آموزش
Ȗ بهسازی آموزش، بهبود فرایندهای آموزش  و یادگیری
Ȗ هدایت  یادگیری از معلم محوری به دانش آموز محوری
Ȗ هدایت از یادگیری خطی به یادگیری چندرسانه ای
Ȗ هدایت از یادگیری در مدرسه، به یادگیری در زندگی
Ȗ هدایت از یادگیری تک بعدی به یادگیری با رعایت تفاوت های فردی
Ȗ هدایت از یادگیری خسته کننده و عذاب آور به یادگیری مفرح
Ȗ  هدایت از معلم انتقال دهنده، به معلم تسهیل کننده

به عبارتی دامنه وظایف حرفه ای معلمان گسترده و فراگیر است. اما مهم تر از همه این است که ارتقاء 
یادگیری برای همه دانش آموزان در کانون و قلب نقش معلم قرار دارد )دسوس))( و همکاران، 2008(.

نقش�یادگیرنده��
Ȗ  آغاز گر درس با شور و شوق
Ȗ مشارکت فعال در تعامالت گروهی و فردی
Ȗ  رعایت نظم در توالی انجام فعالیت ها
Ȗ  توجه کامل به درس
Ȗ  تمایل به خواندن، نوشتن و برقراری ارتباط این درس با سایر دروس

1. Desos
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نقش�والدین�)خانواده(��
Ȗ  افزایش مشارکت و اثربخشی خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی در رشد فرزندان

بسیار موثر است. خانواده منبع اصلی انتقال مهارت اساسی، رفتارها، عادت ها به فرزندان می باشند.
Ȗ  ض��رورت توجه خانواده به برنامه ی درس��ی فارس��ی و همگام نم��ودن آموزش ها یکی از از

کارکردهای اصلی این ماده درس��ی اس��ت. و در صورتی اهداف آموزش��ی آن به درستی و کامل 
تحقق می یابد که در خانه اعضای خانواده بتوانند تکمیل کننده آموخته های مدرسه باشند. 
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راهنمای معلم )فارسی(

ů )منابع )محیط ها، مواد و رسانه های آموزشی

یونسکو یادگیری را سرمایه ای استوار بر چهار ستون می داند:
یادگیری زیستی یعنی شناساندن طبیعت، چگونگی آفرینش جهان و کره زمین، یادگیری شناختی 
و ادراکی، که قوه ش��ناخت و ادراک انس��ان را تحریک و تجهیز و درک ظواهر و پیچیدگی های جهان 
هس��تی و مناس��بات میان پدیده ها را میس��ر می کند. یادگیری س��وم مهارتی و آموختن تخصص و 
به کاربردن آن اس��ت. یادگیری چهارم یادگیری ارتباط اجتماعی است، یعنی انسان ها چگونه یکدیگر 

را درک و چگونه باهم ارتباط برقرار کنند. 
آموزش و پرورش و رسانه های آموزشی از نظر ساختار، هدف، رویکردها و راهبردها، هردو به یکدیگر 
ش��باهت دارند. آموزش وپرورش دیگر نمی تواند از ظرفیت و قابلیت های رس��انه ها و منابع آموزش��ی 
صرف نظر کند. آموزش وپرورش باید برنامه ها، سیس��تم کالس��ی و تعریف خود ازآموزش وپرورش را 

همراه با محتوای تولیدی خود تغییر دهد. 
تجهیز کالس ها به وس��ایل کمک آموزش��ی، نرم افزارها، اس��تفاده از اینترن��ت و فناوری های جدید 
اجتناب ناپذیر اس��ت. تنوع منابع مورداس��تفاده در تولید محتوا و بازنگری متون آموزش��ی براس��اس 

آخرین دستاوردهای علمی به ارتقای بهره وری آن یاری می رساند. 
رس��انه های آموزشی چیز تازه و نویی نیستند بلکه از زمانی که آموزش شروع شده است، رسانه ها نیز 
وجود داش��ته اند، بی شک یکی از نخستین رس��انه ها بیان معلم، گچ و تخته سیاه بوده است. مدتی بعد 
عکس و سپس ضبط صوت، رادیو، فیلم، تلویزیون، ویدیو و کامپیوتر جایی برای خود در جریان آموزش 
پیدا کردند. در س��ال های نه چندان دور رس��انه ها را وسایل کمک آموزشی سمعی و بصری می نامیدند. 
ولی در حقیقت رس��انه های آموزش��ی چیزی باالتر از وسایل کمکی هستند. زمانی که آن ها به صورت 
صحیحی مورداستفاده قرار گیرند، می توانند بر روی فرایند یادگیری تاثیرگذارند. رسانه ها برای برقراری 
ارتباط موثر در تدریس کالس��ی که به صورت گروهی انجام می گیرد الزم و ضروری به ش��مار می آیند. 
اکنون رسانه های آموزشی جزیی تفکیک ناپذیر از فرایند آموزش و یادگیری هستند. آن ها دیگر وسایل 

و موادی در حمایت آموزش نیستند، بلکه رسانه ها خود نیز داده های آموزشی هستند. 
برای یادگیری درس فارس��ی پایه اول همه چیز ابزار آموزش��ی است. در این برنامه درسی آموزگار 
با اس��تفاده از منابع گوناگون محیط پیرامون مانند کتاب درس��ی، کتاب های کمک آموزشی، نوارهای 

دیداری و شنیداری، نرم افزارها، لوحه ها و ... به آموزش می پردازد. 
در برنامه ی درس��ی جدید فارس��ی آموزگار با پیوند بین تجارب قبلی دانش آموزان به ش��کل گیری 
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ادراکات و یادگیری های او پرداخته تا بتواند در دنیایی که هر روز پیچیده تر می ش��ود بیشتر و بهتر با 
محیط خود ارتباط برقرار نمایند و به یادگیرنده مادام العمر تبدیل شوند. 

مهم ترین منابع برنامه درسی فارسی عبارتند از:
Ȗ کتاب معلم )راهنمای تدریس معلم( درس فارسی
Ȗ کتاب فارسی خوانداری
Ȗ  ) کتاب کار نوشتاری )سه جلد
Ȗ کتاب های داستانی ساده، وسایل کمک آموزشی درس فارسی ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی
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راهنمای معلم )فارسی(

ů مفهوم ارزشیابی در برنامه ی درسی زبان فارسی

برنامه ی درس��ی به محتوای رسمی و غیررس��می، فرایند محتوا، آموزش های آشکار و پنهان اطالق 
می گردد که به وس��یله آن ها یادگیرنده تحت هدایت مدرسه دانش الزم را به دست می آورد. مهارت ها 

را کسب می کند و گرایش ها، قدرشناسی ها و ارزش ها را در خود تغییر می دهد )ملکی، 84(.
در این میان هدف ها، محتوا، موادآموزش��ی، راهبردهای یاددهی- یادگیری، زمان، فضا و شیوه های 

ارزشیابی به عنوان عناصر برنامه ی درسی هستند. 
ارزش��یابی به یک فرایند نظام دار برای جمع آوری، تحلیل و تفس��یر اطالعات گفته می ش��ود به این 
منظور که تعیین می ش��ود آیا هدف های موردنظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به 
چه میزانی )گی، )99)، به نقل از سیف( در کنار مفهوم ارزشیابی، فرایند سنجش، نقش فراهم کردن 
ش��واهد معتبر از عملکردهای یادگیری را ایفا می کند که منظور از آن آگاه کردن از میزان پیش��رفت 
تحصیلی، هم چنین تسهیل امکانات یادگیری بیشتر و یا تشخیص احتمال دسترسی به سطح معینی 

از یادگیری است. 
باتوجه به تعاریف فوق از ارزش��یابی می توان در یک تقس��یم بندی کلی ارزش��یابی را به دو رویکرد 

تقسیم کرد:
)- رویکرد نتیجه محور 
2- رویکرد فرایند محور 

رویکرد نتیجه محور همان ارزشیابی پایانی، کمی و مبتنی بر سنجش محفوظات دانش آموزان است 
و ارزش��یابی با رویکرد فرایند محور ناظر بر س��نجش چگونگی یادگیری در فرایند تدریس است. این 
رویکرد با تدریس فرایند محور و نظریه های یادگیری ش��ناخت گرا و فراشناخت  هم جهت خواهد بود 
و با تعاریفی که از ارزش��یابی تکوینی ارائه می ش��ود نزدیکی دارد، که دانش آموزان به طور مس��تمر و 

گام به گام همراه آموزش مورد ارزیابی قرار می گیرند. 
براین اساس دکتر پاشاشریف )380)( اصول موردتوجه در ارزشیابی را به شرح ذیل معرفی نموده است:

Ȗ  س��نجش و ارزشیابی می یابد بر هدف های تعیین ش��ده برنامه های آموزشی استوار باشد و
ب��رای انجام آن متناس��ب با م��وارد درس و هدف های هر درس از انواع ابزارها و فنون س��نجش 

استفاده شود.
Ȗ  در ارزشیابی فرایندی نه تنها بازده و نتیجه یادگیری، بلکه فرایندها و راهبردهای یادگیری

دانش آموزان و تعیین ابعاد کیفیت یادگیری و روش هایی که دانش آموزان برای رسیدن به نتایج 
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یادگیری به کار می بندد نیز باید موردتوجه قرار گیرد. 
Ȗ  آزمون هایی که تهیه می شوند به جای این که صرفاً به بازشناسی و یادآوری مفاهیم معطوف

باش��ند، باید دانش آموزان را به ابداع، تفکر، کش��ف راه حل، و بس��ط دادن مطالب، اس��تدالل و 
نتیجه گیری وا دارد. 

Ȗ  در ارزش��یابی فرایندی باید تفاوت های ف��ردی دانش آموزان موردتوجه ق��رار گیرند. بدین
معنا که می باید عملکرد هر دانش آموز با هدف های آموزش��ی، در ارتباط با عملکردهای قبلی و 

توانایی هایش مورد قضاوت قرار گیرد.
Ȗ  در ارزش��یابی فراین��دی معلم باید دانش آموز را از محصور مان��دن در کتاب و کالس خارج

ک��رده و چگونگ��ی جمع آوری و نقد اطالعات از طریق رس��انه های گروه��ی و اجرای طرح های 
تحقیقاتی و انجام دادن تکالیف مرتبط با محتوای درس به صورت فردی و گروهی را به او بیاموزد 

و به آنچه که به عنوان گزارش کار به معلم ارائه می دهد، بها داده شود. 
Ȗ  در ارزش��یابی فرایند محور باید به شاگردان در پی گیری پیشرفت تحصیلی خود در توسعه

مهارت خود ارزیابی کمک کرد و به آنان فرصت داده بشود که آموخته های خود را موردارزیابی 
قرار دهند و از این طریق توانایی خود سخن و قضاوت درباره ی عملکرد خود و دیگران در آنان 

پرورش یابد. 
Ȗ  در ارزش��یابی فراین��دی به جای تاکید ب��ر رقابت های فردی باید همکاری گروهی و رش��د

مهارت های اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. 
Ȗ  معلم در طی اجرای ارزش��یابی فرایندی می باید طرح ها، هدف ها و روش های ارزشیابی را با

دانش آموزان در میان بگذارد و به آن ها در مورد این شیوه ها و اهداف، فرصت اظهارنظر بدهد.
Ȗ  ارائه بازخورد مناسب و به موقع توسط معلم به هنگام مشاهده عملکرد دانش آموز در تهیه

گزارشات، انجام تکالیف و نتایج آزمون های آن ها می تواند در شناسایی و رفع نقایص و مشکالت 
یادگیری آن ها کمک نماید. 

Ȗ  معلم می تواند از نتایج حاصل از س��نجش فرایندی ب��رای ارتقای کیفی روش های آموزش
خود و اصالح و بهبود مطلب آموزشی استفاده نمایند. 
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راهنمای معلم )فارسی(

ů سنجش عملکرد در فرایند تدریس

در آموزش و پرورش سنتی ارزشیابی به صورت آخرین گام فرایند تدریس و به منظور تصمیم گیری 
درباره ی ارتقای دانش آموزان به کالس های باالتر به کار می رفت. اکنون ارزش��یابی بخش جدایی ناپذیر 
فرایند یاددهی- یادگیری که همراه او و در ارتباط تنگاتنگ با آن صورت می گیرد و به جای طبقه بندی 
دانش آم��وزان، هدایت یادگیری آنان را در مرکز قرار می دهد. در مدل س��ه مرحله ای تدریس، جایگاه 

ارزشیابی و ارتباط آن با فرایند تدریس به خوبی مشخص است )پاشا شریف، 80(

1-�مرحله�پیش�از�تدریس�
الف: تعیین و تعریف هدف های آموزشی
ب: تعیین سطح آمادگی دانش آموزان 

ج: انتخاب روش مناسب تدریس 
د: برنامه ریزی برای ارزشیابی آموخته ها 

2-�مرحله�ی�تدریس�
الف: اجرای فرایند تدریس 

ب: سنجش نحوه ی یادگیری دانش آموزان 

3-�مرحله�ی�پس�از�تدریس�
الف: سنجش اثربخش روش های تدریس 

ب: تعیین میزان تحقق هدف های آموزشی
ج: ارزشیابی مجدد آمادگی دانش آموزان 
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ů چگونگی اجرای ارزشیابی فرایندمحور

ارزش��یابی فرایندی در فرایند تدریس و از طریق بررس��ی فعالیت داخ��ل و خارج از کالس صورت 
می گیرد)محبی، 80(.

الف-�فرایند�تدریس���
عملک��رد دانش آموزان در فرایند تدریس، مورد مش��اهده قرار می گیرد. برای این منظور فهرس��تی 
از عملک��رد موردانتظار در ابعاد دانس��تن، مهارت، نگرش در چهار مهارت زبانی پیش بینی می ش��ود. 
ب��ه عبارت کامل تر دانش آموزان در تدریس فرایندمحور امکان بروز اس��تعدادها و توانایی های خود را 
می یابند و معلم ضمن توجه به اهداف درسی، به جمع آوری اطالعات در خصوص یادگیری دانش آموزان 
می پردازد. باتوجه به توضیحات فوق محورهای ارزشیابی فرایندمحور در جریان تدریس به صورت زیر 

خالصه می گردد:
)- تهیه ی فهرستی از عملکرد مورد انتظار 

2- مشاهده ی عملکرد دانش آموزان و عالمت گذاری در کاربرگ های پیش بینی شده )چک لیست( 
3- پرسش از دانش آموزان 

4- در موقعیت قرار گرفتن دانش آموزان در مواردی چون )آزمایش کردن، بحث و گفت وگو کردن، 
طرح سوال، ارائه فرضیه و حل مسأله، ارائه گزارش، فرصت خود ارزیابی و...(

5- ارائه بازخورد از سوی معلم 
6- پرس��ش ش��فاهی یا کتبی پس از اتمام ی��ک درس جهت تثبیت یادگیری در همان جلس��ه یا 

جلسات بعد.

ب-�تکالیف�درسی��
هدف از تکلیف و ارائه ی آن دست یابی دانش آموزان به مهارت های کالمی، نوشتاری، حسی، حرکتی، 
فکری، ارتباطی و کسب صفاتی چون مسئولیت پذیری، کتاب خوانی، حل مسأله، کاوشگری، استقالل 

و اتکاء به نفس و اعتماد به خویشتن و... است. 
تکالیفی که دانش آموزان برجس��ته را کسل و دانش آموزان ضعیف را در انجام دادن تکالیف بی اعتنا 

و بی عالقه کند، مناسب نیست )بازرگان، 86(
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راهنمای معلم )فارسی(

ویژگی تکلیف
)- ایجاد مهارت

2- عمیق شدن یادگیری
3- تقویت و استمرار یادگیری

4- کمک به خودرهبری و تصمیم گیری
5- کمک به انضباط فردی

6- متناسب با عالقه و نیاز دانش آموزان 
7- روشن بودن انتظار معلم 

8- کمک به روحیه کاوشگری
9- در نظر گرفتن تفاوت های فردی

0)- بررسی کیفی تکالیف از سوی معلم 
))- همراه بودن با بازی و تفریح 

2)- کمک به دانش آموزان در رشد و خالقیت و تولید دانش 

روش های ارزشیابی فرایندی
)- ارزشیابی از سوی معلم 

2- ارزشیابی از سوی خود دانش آموز
3- ارزشیابی گروه از فرد 
4- ارزشیابی فرد از گروه 

5- ارزشیابی گروه از گروه 
6- ثبت فعالیت های هر دانش آموز در کار پوشه 

7- ثبت فعالیت های هر گروه در کار پوشه 
برای ارزش��یابی از میزان تحقق اهداف برنامه  درسی فارس��ی، جهت گیری و رویکردهای این برنامه 
قابل طرح است و نیز اهمیت برخی روش های ارزشیابی در این درس به اصول و رویکردهای زیر تکیه 

و تأکید می شود:
)- ارزشیابی از مهارت های شفاهی زبان 

2- ارزشیابی تلفیقی از مهارت های کتبی زبان 
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3- ارزشیابی از فرایند آموزش و فعالیت های دانش آموزان 
4- ارزشیابی مستمر و توصیفی در کنار ارزشیابی پایانی

باتوجه به ماهیت برنامه ی درسی فارسی و نیز نوع ارزشیابی حاکم بر آن، برای ارزشیابی این درس 
روش های زیر پیشنهاد می شود:

)- روش کتبی
2- روش شفاهی

3- روش مشاهده ی رفتار 
جهت اس��تفاده ی درس��ت از روش های فوق و رعایت کردن رویکردهای ارزش��یابی در این برنامه از 

ابزارهای زیر می توان بهره گرفت: 
)- آزمون کتبی از مهارت نوشتن 

2- آزمون شفاهی شامل پرسش های شفاهی از مهارت های گوش دادن، سخن گفتن و خواندن 
3- چک لیس��ت، ابزار اندازه گیری عملکرد دانش آموزان در مهارت های ارتباطی، توانایی های ذهنی، 

شرکت در فعالیت های گروهی و مهارت های شفاهی زبان 





فصل چهارم

کودکان چگونه زبان فارسی را یاد می گیرند ؟ 
مدیریت فرایند یادگیری

روش های یاددهی- یادگیری



64

راهنمای معلم )فارسی(

ů کودکان چگونه زبان فارسی را یاد می گیرند؟

باوجود این که زبان یکی از پیچیده ترین انواع دانش اس��ت که ما تا به حال به آن دس��ت یافته ایم، 
همه کودکان عادی در س��ال های اولیه ی زندگی در آن مهارت می یابند. در واقع، بس��یاری از نوزادان 
حتی قبل از این که بتوانند راه بروند، شروع به صحبت کردن می کنند، با این اوضاع آیا می توان تصور 

کرد که زبان تا این اندازه پیچیده است؟ جواب این سوال مثبت است.
زبان شناس��ان، زبان را به انواع یک سیستم ارتباطی که شامل تعداد مشخصی نشانه است، تعریف 
می کنند. این نش��انه ها ش��امل صداها یا حروف می شوند و با اشاراتی که توسط افراد در زبان اشاره ای 
به کار می رود. این نشانه ها می توانند باهم ترکیب شوند و شمار نامحدودی را تولید کنند. همان طورکه 
ویگوتس��کی تصدیق می کند هر زبانی به طور ش��گفت آوری هم وسیله ای جهت ارتباط اجتماعی و هم 

یک وسیله الزم جهت تفکر می باشد. 
بنابراین یک کودک برای یادگیری زبان فارسی باید در 5 زمینه مهارت یابد:

)- صداشناسی)))
صداشناس��ی یک سیس��تم صدا در زبان اس��ت و واحدهای پایه صدا در ه��ر زبانی بخش های آن 
هس��تند که کودک باید بداند کدام یک از آنان باهم ترکیب می ش��وند و کدام یک نمی توانند. دانش 
آموزان باید یاد بگیرند که صدای زبان خود را ش��نیده و تلف�ظ کنند تا س��خن�انی را که می ش��نوند 

برایشان آشنا باشد و آن را متوجه شوند.

)- ساخت کلمه))) 
قواعد ساخت کلمه قواعدی هستند که برای شکل دهی کلمات از صداها به کار می روند.

)- نحو))) 
قواعد علم نحو، قواعدی هستند که جهت تشکیل جمله ها از کلمات به کار می روند. دانش آموزان 

باید در قواعد نحو مهارت یابند تا بتوانند زبان را متوجه شوند و آن را به کار گیرد. 

1. phonology
2. morphology
3. syntax
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4- علم معانی)))
عل��م معانی حیطه ای از زبان اس��ت که بر معانی تمرکز دارد. این کلمات نش��ان دهنده روابط بین 
کلمات هستند. علم معانی هم چنین برای تفسیر کامل جمله با پاراگراف الزم و ضروری است. روشن 

است که فهم معانی بسته به درک کلمات دارد، بنابراین وابسته به رشد شناختی است.

5- علم عالئم و اصطالحات زبانی)))
در پایان باید گفت که زبان آموزان باید در علم عالئم مهارت یابند این بدین معنی است که دانش 
آم��وزان بای��د یاد بگیرند که کی، چه چیزی را، به چه کس��ی بگویند. آن ها بای��د بیاموزند که چگونه 
می توانند با فهمیدن این مطلب که چه کس��ی شنونده است چه چیزی از قبل می داند و برچه چیزی 

نیاز دارد یا دوست دارد بشنود. وبه صورت موثرتری ارتباط برقرار کنند. 

1. semantic
2. pragmatic
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ů مدیریت فرایند یادگیری

علی رغم تغییرات عمیق در نظام آموزش و پرورش و تغییر در سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی، 
بسیاری از معلمان در رویارویی با مسائل و مشکالت آموزشی فاقد توانایی های الزم و اساسی هستند که 

همین امر باعث کندی فرایند یاددهی- یادگیری و آسیب پذیری امر آموزش شده است. 
لذا وجود مدیریت کارآمد معلمان و ایجاد شرایط الزم برای تسهیل در امر یادگیری درس که مطابق 
با نیازها و ویژگی های فراگیران باشد، الزمه ی جامعه ی امروزی و راه گشای بسیاری از مشکالت می باشد. 
امروزه معلمان نیازمند مهارت های مدیریتی مبتنی بر اصول روان شناس��ی یادگیری به شیوه های 
علمی و تدریس پویا و فعال می باشند. برای تحقق این ضرورت ها مسأله اصلی مدیریت کارآمد کالس 
درس معلمان می باش��د. هر کالس  درس متش��کل از اجزایی اس��ت که یک طرف معلم و طرف دیگر 
فراگیر است و رسانه ها ، روش ها و وسایل نیز در کنار این دو هستند. بنابراین ارتباط صحیح معلم، 
به عنوان یاددهنده و فراگیر به عنوان یادگیرنده فرایند آموزش را نیز به وجود می آورند و پس از طی 

یک دوره ی آموزش توسط معلم فراگیر تغییر رفتار می پذیرد. 
فرایند یادگیری انس��ان پیچیدگی های فراوان دارد. معلم بای��د مجهز به علوم روز به ویژه مدیریت 
کالس درس باشد و در حرفه ی معلمی خود از فناوری های آموزشی و روش تدریس های فعال استفاده 
نماید. معلم موظف است بر مشکالت رفتاری و انضباطی در کالس درس فایق آید و آنان را به بهترین 

شیوه هدایت نماید. اهمیت و نقش مدیریت کالس را بشناسد و جایگاه استفاده از آن را بداند. 
مدیریت کالس درس مستلزم تفکر، برنامه ریزی و مهارت  می باشد و معلمان به ویژه در این زمان 
که عصر دانایی و اوج شکوفایی علم و رشد فناوری و تکنولوژی می باشد، موظفند از آموزش های الزم 
برخوردار گردند، به گونه ای که مدیریت کالس درس برایشان امری سهل و طبیعی تلقی گردد و بدانند 
که کالس درس آنان هم چون نظامی زنجیروار به هم وابسته است و نمی تواند معلم خود را از این نظام 
جدا بداند بلکه عنصری موثر از این سلسله است که دارای اجزایی می باشد نظیر معلم، دانش آموزان، 
محتوا، روش تدریس، ارزشیابی، رسانه و ... که همگی این اجزا درون داد این نظام است و امر آموزش 

فراگرد این نظام است و دانش آموختگان هر کالس برون داد این نظام محسوب می شوند.
بنابراین معلم موظف است که کالس درس را به عنوان کمیتی ترکیبی درنظر بگیرد، نه مجموعه ای 
از عوامل که می توان برخی از آن ها را حذف نمود. معلم باید بداند که نظام کالس او از نظام های باالتر 
خود یعنی نظام مدرس��ه و نظام آموزش و پرورش تاثیر می پذیرد. کیفیت آموزش این نظام هدفمند 

وابسته به معلم کالس به عنوان مدیر و برنامه ریز می باشد.
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مطالعات متعدد نش��ان داده اس��ت که معلم کارآمد و فعال معلمی اس��ت که می تواند براس��اس 
توانایی های خود به هدف های موردنظر یادگیری برسد و بتواند به دو مهارت دست یابد:

1- تدریس کارآ
2- مدیریت اداره ی کالس 

در تعریف مدیریت کالس اسکو لویز می گوید:
»مدیری��ت کالس درس به مفهوم ایجاد ش��رایط الزم برای تحقق یادگیری اس��ت. براین اس��اس 
می توان استنتاج کرد که مهارت های مدیریت کالس درس سنگ بنای کل موفقیت در تدریس است.«

اهداف مدیریت کالس برنامه ی درسی فارسی
الف( برنامه ریزی درسی بر پایه آمیزه ای از تنوع و هدف )حافظه دیداری و شنیداری( 

ب( ارائه دستورالعمل های شفاف به دانش آموزان در مورد فعالیت های درسی
ج( هدایت و نظارت بر یادگیری و فعالیت های دانش آموزان 

د( به کارگی��ری ابزارهای آموزش��ی و منابع یادگی��ری و تدریس )نگاره ه��ا- کارت های تصویری- 
کارت های نشانه ها و کلمات، جدول حروف الفبا و...( 

ه�( حرکت منطقی از یک مرحله ی تدریس به مرحله دیگری از تدریس 
و( زمان بندی فعالیت های کالس و ایجاد توازن در آن ها 

ز( شروع و خاتمه هدفمند درس 

مهارت های مدیریت کالس  �
مدیریت کالس بر دو مهارت به هم پیوسته و اساسی استوار است:

1- تصمیم گیری
2- اقدام 

اقدام یعنی عملی که در کالس درس تحقق می پذیرد. مانند تأکید بر نکته های تدریس، اس��تفاده 
در آهنگ  کالم، استفاده از تخته سیاه و...

رعایت هشت اصل در زمینه مدیریت کالس می تواند مفید باشد:
)- ام�کان فعالیت ه�ای یادگی�ری معن�ادار را فراه�م س�ازید:زمانی که اطالعات درس��ی برای 
دانش آموزان بامعنا باشد، یادگیری تقویت می شود یک عامل مهم برای پیدا کردن فعالیت های بامعنا، 

داشتن اطالعات شما از دانش آموزان، عالقه ها، روش فکری و میزان آمادگی آنان است. 
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)- کالس درس را ب�ه محی�ط حمایت کنن�ده تبدیل کنید: یادگیری و رش��د خود به خود اتفاق 
نمی افتد به این منظور الزم است به نیازهای دانش آموز پاسخ داده شود و با تضمین امنیت دانش آموز 

در کالس و تحسین صادقانه او، نقش تسهیل کننده را ایفا نماید.
)- ب�رای یادگیری موفقیت آمی�ز فرصت های الز م را فراهم آورید: هم��ه ی دانش آموزان باید 
امکان کس��ب تجربه ی موفقیت آمیز را در کالس داش��ته باش��ند. این تجربه ممکن اس��ت از س��هیم 
ش��دن در کارها تا پیش��رفت در درس��ی خاص تغییر کند. معنای موفقیت تنها پیروزی در رقابت با 
دیگران نیس��ت. پیش��رفت فرد در انجام کارهای خود، منبع مهم درک موفقیت است. معلمان موفق، 

فعالیت هایی را برنامه ریزی می کنند که ضمن کارآمد بودن با احتمال موفقیت در آن ها زیاد باشد.
4- به دانش آموزان کمک کنید، هدف های مربوط به اصالح خود را تعریف کنند: هدف هایی که 

دانش آموزان انتخاب می کنند، در رفتار موفقیت آمیز آنان تاثیر دارد.
5- درب�اره ی نتایج کارها، اطالع�ات الزم را در اختیار دانش آموزان بگذارید: گفتن نتایج کارها 
توس��ط معلمان با موفقیت  دانش آموزان رابطه نزدیک دارد. اگر آن ها  )بچه ها(، کارهای خوبش��ان و 
معیاره��ای خوب انجام دادن کاره��ا را توضیح دهند، یادگیری دانش آموزان اس��تمرار پیدا می کند و 
ام��کان بروز رفتارهای بد کاهش می یابد. به عالوه این کار س��بب می ش��ود ک��ه آن ها درباره ی خود و 

کارهایشان داوری کنند و کارهایشان را تحلیل کنند. 
6- دانش آموزان را در تصمیم گیری ش�رکت دهی�د: معلمان موفق به دانش آموزان خویش اجازه 
می دهند که نقش مهمی را در تعیین تجربه های یادگیری ایفا کنند. آن ها اغلب به دانش آموزان اجازه 
می دهند که درباره ی موضوع، زمان و نحوه ی یادگیری تصمیم بگیرند. مش��ارکت دانش آموزان سبب 

افزایش انگیزه آن ها در یادگیری و کاهش رفتارهای بد در آنان می گردد. 
7- ب�رای روزهای »بد« برنامه ریزی کنید: گاهی موفق تری��ن معلمان نیز با وجود برنامه ریزی، از 
تدریس باز می مانند از جمله رویدادهایی مثل بیماری، مش��کالت خانوادگی و ... برای آن ها به وجود 
می آی��د. در این صورت با یک پیش برنامه کلی و بامعنا برای مواقع اضطراری می توان دانش آموزان را 

کاماًل مشغول کرد. 
8- رفتارهای مناسب را تقویت کنید:با تقویت رفتار مناسب می توان از بروز رفتار نامناسب جلوگیری 

کرد. معیار مدیریت موفق در کالس، پرهیز از مشکالت است، نه صرفاً برخورد با رفتارهای نامناسب. 
در نهای��ت مدیریت معلم چیزی جز توان و قدرت تصمیم گیری و اجرای عمل نمی باش��د. معلم با 
ت��وان و کارآیی خود می تواند مدیریت زم��ان کالس خود را طوری برنامه ریزی کند که لحظه لحظه ی 

کالس درس او درس عشق و ایثار و توکل به خداوند باشد.
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ů روش های یاددهی- یادگیری

به منظور کیفیت بخش��ی به فراین��د یاددهی- یادگیری در روش تدریس زبان و ادبیات فارس��ی 
آش��نایی با نظریه های یادگیری و الگوهای جدی��د تدریس به عنوان »علم تدریس« یکی از ضروریات 
غیرقابل انکار دنیای تعلیم و تربیت کنونی اس��ت. اما علم تدریس به تنهایی کافی نیس��ت ، باتوجه به 
روش ه��ای ابتکاری که حاصل تجارب خوب معلمان اس��ت تجربه و »هنر تدریس« اگر از علم تدوین 
برتر نباش��د، کم تر نخواهد بود. لذا به منظور دس��تیابی به روش های نوی��ن تدریس در درس زبان و 
ادبیات فارسی در جهت بهبود و کیفیت بخشی با این ماده درسی و خدمت به اعتالی کیفیت آموزش 
وپرورش میهن عزیز اسالمی الزم است تا معلمان این حوزه هم با »علم تدریس« به خوبی آشنا شوند 

و با شناخت توانایی های خود به عنوان »هنر تدریس« به کار بست آن اقدام نمایند.
از بین مهارت های انسان می توان ادعا کرد که خواندن در عصر ما یکی از مهم ترین مهارت های انسانی 
محسوب می شود، زیرا نه فقط فارسی بلکه هیچ درسی نیست که انگیزه یادگیری آن کم و بیش به میزان 

مهارت خواندن فرد ارتباط نداشته باشد. لذا در ابتدا الزم است ماهیت خواندن را بشناسیم.

ماهیت خواندن
هنگام خواندن، دو عمل همزمان در ذهن انجام می گیرد،یکی رمزگشایی از نشانه های نوشتاری و 
دیگری درک معنای متن خوانده ش��ده، مرحله درک معنای کلی صرفاً با هدف ادراک متن و دیگری 

می تواند گذشته از ادراک با هدف تولید، بازآفرینی و خالقیت متن نیز انجام گیرد. 
بنابراین الزم است برای تمام مراحل خواندن یعنی )رمزگشایی، درک معنی در دو حوزه ی ادراک 

و تولید( روش تدریس های متناسب با نیاز دانش آموزان پیش بینی می شود. 
اکنون به مدل خواندن و روش های تدریس زبان فارسی برگرفته از رویکرد خبرپردازی یا پردازش 

اطالعات اشاره می کنیم: 

مدل خواندن باتوجه به رویکرد پردازش اطالعات
از بین مدل های خواندن با رویکرد پردازش اطالعات بهترین روش زبان فارسی روش »صامت خوانی« 
است. الگوها و پژوهش های جدید خواندن از جمله پاوک و براوان نشان داده اند که در بیشتر مواقع در 

پیش خود خواندن یا صامت خوانی بخش مهمی از فرایند درک مطلب را فراهم می آورد. 
باتوجه به اینکه در روش صامت خوانی دانش آموز دلهره اش��کاالت احتمالی رمزگش��ایی را ندارد و 
از طرف��ی تم��ام فعالیت ذهنی خود را در جهت دریافت مفهوم متن هدایت می کند، در نتیجه فرصت 
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پیدا کرده تا هم اطالعات قبلی خود را بکار گیرد و هم اطالعاتی را که از این طریق به دس��ت آورده 
بهتر در ذهن پردازش نماید. 

به منظور کامل نمودن روش صامت خوانی در جهت اهداف پیش بینی ش��ده روش های تدریس زیر 
پیشنهاد می شود: 

الف) روش تدریس پرسش و پاسخ  �
در این روش معلم ضمن تش��ویق شاگردان خود به صامت خوانی کردن متن، از آن ها می خواهد تا 
به سواالت از نوع واگرا و همگرایی که از قبل تهیه شده پاسخ دهند. ضمناً این سواالت باید به گونه ای 
طراحی شوند تا انگیزه ی خواندن متن را در راستای پردازش اطالعات در دانش آموزان ایجاد نماید. 

نمونه ای از سواالت حوزه ی شناخت در این مرحله:
1- به نظر شما چرا این عنوان برای درس امروز ما انتخاب شده است؟

2- چه قسمت هایی از این درس جالب به نظر می رسد؟
3- کدام شخصیت درس را دوست دارید؟

گام بعدی که از حوزه ی فراش��ناخت با روش پرس��ش و پاس��خ دنبال می ش��ود، تشویق کردن خود 
دانش آموزان به طراحی س��وال از متن درس��ی که به صورت صامت خوانده اند، می باش��د که ممکن است 
دانش آم��وز کم توان ذهنی به لحاظ ویژگی های ش��ناختی وتوان ذهنی خ��ود خصوصاً در پایه های پایین 
دوره ی ابتدای��ی ق��ادر به انجام این فرایند نباش��ند. در گام بعدی یعنی مرحله ارزش��یابی هم به بهترین 

سوال های طراحی شده و هم به پاسخ گویی های مناسب آن امتیاز تعلق می گیرد. 
صامت خوانی را می توان از سال اول شروع کرد. این روش برای تندخوانی و مطالعه صحیح مفید است. 

روش هایی که در زیر می آید بیشتر مبتنی بر صامت خوانی هستند:
)- دقیق خوانی: در این نوع خواندن دانش آموز به درک متن خواندنی و نگه داری آن به طور منظم 
در حافظه می رس��د، او به افکار اصلی نویس��نده پی می برد و ارتباط بین مطالب می پردازد، خالصه ی 

متن را بیان و از آن نتیجه گیری می کند. 
)- خواندن تجسمی: هدف این خواندن درک عمیق تر، تحریک حس کنجکاوی بیشتر و مشارکت 
فعاالنه در مطالعه است. برای رسیدن به اهداف مذکور الزم است، قبل از مطالعه سواالتی از بین متن 

انتخاب شود. 
)- خوان�دن انتق�ادی: در این روش دانش آموز، تجزیه و تحلی��ل مطالب، ارزش گذاری و قضاوت 

مطالب و برقراری ارتباط بین جوانب مختلف مطالب می پردازد. 
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4- خواندن التذاذی: خواندن برای درک زیبایی ها روش موثری برای پرورش حس زیبایی شناسی 
و تقویت ذوق ادبی اس��ت. بهتر اس��ت دانش آموزان بیشتر به دنبال یافتن زیبایی های موجود در نثر و 

شعر باشد مثل یافتن تشبهات، ضرب المثل ها، وزن و قافیه، موسیقی موجود در شعر و...

ب) روش تدریس روابط واژگانی �
در این روش با اس��تفاده از مدل تعاملی در جهت پردازش اطالعات »از روابط واژگانی« اس��تفاده 
می کنیم. واژگان هر متنی باهم در ارتباط هستند، که می توان آن روابط را در تدریس درس زبان به کار 
گرفت. روابطی از قبیل »ترادف، تضاد، تش��ابه، تضمن و هم خانواده« دانش آموزان از همان س��ال های 
اول به تدریج با روابط واژگانی آشنا می شوند. با این روش براساس هرم آزوبل یادگیری های جدید را بر 
پایه یادگیری قبلی استوار می کنیم. در نتیجه دانش آموز به جای آن که مطلب را از معلم بیاموزد، خود 
می آموزد به عبارتی دیگر خودآموز می ش��ود. یعنی مهم ترین هدفی که امروزه در روش های پیشرفته 
و نوین تدریس مطرح است در نتیجه انگیزه ی یادگیری درس فارسی نه فقط در حوزه ی ادراک بلکه 

در حوزه ی تولید نیز گسترش می یابد و از این طریق یادگیری نیز با دوام تر می شود. 
روش کار: در گام اول دانش آموز سعی می کند ضمن صامت خوانی متن، معنی لغات مشکل درس را 
از طری��ق روابط واژگانی خودش حدس بزند. باتوجه به مدل تعاملی برخورد دانش آموز در این مرحله 
برخورد انفعالی نیس��ت و از طرفی چون معنی لغات و عبارات را با اس��تفاده از توانایی های قبلی خود 
کشف می کند یادگیری های گذشته و حال او پایدارتر خواهند شد. و هر حدس جدید برای او پاداش 
خوبی اس��ت. در نتیجه درس فارس��ی برای او جالب می شود. در گام های بعدی آن ها حدس های خود 
را در گروه و سپس در کل کالس مطرح کرده و به قضاوت و داوری می نشینند و با این روش کالس 

درس شاداب و فعال تر می شود.

روش بلندخوانی �
معم��والً از روش بلندخوانی و صامت خوانی در آموزش مهارت زبانی)خواندن( اس��تفاده می ش��ود. 
بلندخوانی در شروع خواندن روشی موثرتر است. زیرا در آن از دو فرایند ادراکی یعنی تمیز شنیداری 

و تمیز بصری استفاده می شود.

روش های بلندخوانی �
ال�ف) خوان�دن خطابی: در این نوع خوان��دن معلم یا یک دانش آموز خطاب ب��ه دیگران متنی را 
می خواند و آنان ضمن گوش کردن به متن نگاه می کنند. آموزگاران در کالس های اول تا س��وم برای 
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ادامه درس جدید از این نوع خواندن استفاده می کنند. 
معلم در خواندن خطابی باید به نکات ذیل توجه نماید:

1- آهنگ و لحن صدا باید متناسب با موضوع باشد 
2- مطالب را صحیح بخواند 

3- نگاهش را تقسیم کند 
4- عبارت خوانی نماید )در پایه اول شمرده خوانی( 

5- درس های مشکل و عاطفی را خودش بخواند 
6- اوایل سال بیشتر دروس را خودش بخواند 

ب) هم خوانی: در این نوع خواندن معلم یا یک دانش آموز متن را می خواند و دانش آموزان دیگر با 
صدای بلند آن را تکرار می کنند. این نوع خواندن بیشتر در کالس اول کاربرد دارد.

ج) خواندن اجمالی: هدف از این نوع مطالعه دس��ت یابی به نکته ها و مطالب مهم متن یا کتاب و 
کشف ساختار و مضمون کلی آن است. 

د) مطالعه س�ریع و تندخوانی: هدف از این نوع مطالعه کس��ب آش��نایی با متن یا کتاب از طریق مرور 
آن ها با سرعت فوق العاده زیاد است. این شیوه برای دانش آموزان پایه های باالتر دروه ی ابتدایی مناسب است. 

ماهیت نوشتن
زبان ، نظامی از نمادهای قراردادی

زبان وسیله ای است که ما از آن برای نمادین کردن تجربه های زندگی استفاده می کنیم. استفاده 
از نماد یکی ازویژگی های مهم انسان وممیز او از دیگر جانوران است، که به انسان توانایی سخن گفتن 
م��ی دهد. ما با اس��تفاده از نمادهای کالمی به ارایه مش��اهدات وتجربیات خ��وداز جهان می پردازیم، با 
دیگران ارتباط برقرار می کنیم. هم چنین از این نمادها به عنوان ابزار اندیشه ، تفکر وحل مسئله استفاده 
می کنیم. درزبان گفتاری از نمادهایا رمزهای صوتی و در زبان نوشتاری از نمادهای دیداری سود می بریم.

وظیفه برنامه درس��ی فارس��ی این اس��ت که از دانش ش��اگردان خود در ش��ناخت وبه کارگیری 
نمادهای صوتی اس��تفاده وبه آنان چگونگی اس��تفاده از نمادهای دیداری ) صورت نوشتاری زبان ( را 

در قالب مهارت های خواندن ونوشتن بیاموزد.
جدول صفحه بعد کارکردهای متنوع زبان را از دیدگاه مایکل هالیدی زبان شناس نشان می دهد :
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مثالتعریف نقشنقش ) کارکرد (ردیف

برآوردن نیازهای روزمره زبان ابزاری1
انسان

مكالمه ش��غلی ، تبلیغ��ات ، نامه های 
اداری وتجاری

دستور ، خواهش ، راهنماییتاثیر در رفتار دیگرانزبان تنظیم گر2

گف��ت وگوه��ای ع��ادی ، دوس��تانه ، تاثیر در رفتاراجتماعیزبان تعاملی3
خانوادگی ، نامه های دوستانه

ش��خصی 4 زب��ان 
یادداش��ت ش��خصی، خاطره نویس��ی، بیان عقاید شخصی)خصوصی (

نقدنویسی

خالق)هنری 5 زبان 
سرودن شعر ، داستان نویسیبیان تخیالت واحساساتوادبی(

تحقق وكس��ب اطالعات زبان علم وپژوهش6
علمی

مقاله وسخنرانی تحقیقی وعلمی،نگارش 
كتاب های علم��ی ، میزگرد ومصاحبه 

های علمی

ارایه اطالعات در زمینه زبان اطالع رسانی7
گزارش نویسی ، گزارش شفاهی ، اخبارهای گوناگون

اگرزبان را دارای دو جنبه ی گفتاری ونوش��تاری بدانیم .خط مربوط به جنبه نوشتاری زبان است 
.معموال خط رامهم تر از زبان گفتاری می دانند، زیرا ازطرفی نوشتار )خط( سنجیده تر از گفتار است. 
زیرا در هنگام نوش��تن امکان تفکر ، س��نجش و تجدید نظر وجود دارد . با این حال بنابر دالیلی که 
مورد قبول اکثر زبان شناسان است ، جنبه ی گفتاری زبان اصل و جنبه ی نوشتاری آن فرع است.

ویژگی های خط فارسی : 
خط فارسی از راست به چپ نوشته می شود. این خط دارای دو نشانه است :

الف ( نشانه های حرفی 
ب ( نشانه های زیر و زبری

الف ) نشانه های حرفی �
نظام نوشتاری زبان فارسی دارای 32 حرف و62 حرف گونه است .) حرف صورت نوشتاری آواهای 
زبانی است واشکال مختلف یک حرف را حرف گونه می نامیم ( که در جدو ل زیر مشاهده می کنید :
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جدول 1- نشانه های حرفی نظام نوشتاری فارسی

نام 
نشانه ی 

حرف

نش��انه های مثالحرف گونه
آوایی

چس��بان میانیآغازی
پایانی

منفرد

â,?آزادی، مادر، دانا، دارااااآ � آالف

bببر، چسب، كتابببب�ب�ب

pپرواز، پسر، جیپ، توپپپپ�پ�پ

tتهران، خدمت، نجاتتتت�ت�ت

sثریا، لثه، كیومرثثثث�ث�ث

dzجلوه، ماجرا، رواجججج�ج�جیم

tsچهره، پیچش، كالچچچچ�چ�چ

حححح�ح�ح د، مالاّ hحوله، محماّ

xخاور، میخک، سرخخخخ�خ�خ

dدنیا، مدل، شاددددددال

ت، ذلاّتذذذذذال zلذاّ

rروشن، برادر، امیرررررر

zزند، میزان، پیروزززززز

žژاله، پژواکژژژژژ

sسورنا، كسری، خروسسسس�س�سین
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šشیر، بشیر، تالشششش�ش�شین

sصبر، تصادف، خاصصصص�ص�صاد

zضرر، مریضضضض�ض�ضاد

tطاهر، حیاططططططا

zظالم، نظرظظظظظا

?عروس، معمول، مواقع، دفاعع�ع�ع�ع�عین

qغالم، مشغول، مبلغ، داغغ�غ�غ�غ�غین

fفارسی، كالفففف�ف�ف

qقرارداد، صندوقققق�ق�قاف

kكاله، مالکککك�ك�كاف

gگل، سرهنگگگگ�گ�گاف

lلیوان، شالللل�ل�الم

mمیوه، خرمممم�م�میم

nنیرو، ایرانننن�ن�نون

v- u- owویال، تور، فردوسیووووواو

hهاله، مهدی، مه، راهه�ه�ه�ه�ه

y- i- ey- aیاور، سینی، ری، موسیییی�ی�ی
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جدول 1- نشانه های زیر و زبری نظام نوشتاری فارسی

نام و نشانه ی زیر 
و زبری

نشان ی آواییمثالشکل نشانه

ار، حقِّ انساناّتشدید �نجاّ

anمعموالً، خصوصًاًتنوین

?جرأت، سؤال، جزء، تبرئهءهمزه

aَمهریهَ��فتحه

eِمهرانِ��كسره

oُمهرُ��ضمه

ب) نشانه های زیر وزبری �
اسامی این دسته از نشانه ها عبارتند از : تشدید ، تنوین و عالمت همزه 

در نظام نوش��تاری زبان فارس��ی برای مصوت ) آ – ا – ا – ا ( هیچ نشانه ای وجود ندارد . ولی در 
پایه اول ابتدایی برای تس��هیل در آموزش خواندن ونوش��تن به طور موقت برای نشان دادن آن ها به 

ترتیب ازسه نشانه کسره ، فتحه وضمه استفاده می کنند.

روش ایفای نقش
ای��ن روش چنان چ��ه بعد از اجرا ب��ا بحث و تبادل نظر و ارزش��یابی توأم ش��ود، عالی ترین اهداف 
زبان آموزی را محقق می کند. از جمله ی این اهداف، ایجاد برقراری ارتباط انسانی و عاطفی، نظم بخشی 
به افکار و گفتار، پرورش قوه تفکر، اس��تدالل، اس��تنتاج و به طورکلی به رش��د و شکوفایی خالقیت و 

استعدادهای زبانی در دانش آموزان می انجامد. 

مراحل اجرا

مرحله ی نخست: آماده کردن گروه که این مرحله دارای سه قسمت است: �
1- آشناسازی دانش آموزان با مسأله 

2- آماده کردن گروه با توصیف روشن مسأله با استفاده از مثال ها 
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3- پرسیدن سواالتی برای برانگیختن تفکر دانش آموزان 

مرحله ی دوم: انتخاب شرکت کنندگان ایفای نقش  �
معلم باتوجه به آمادگی که از لحاظ ذهنی در دانش آموز ایجاد ش��ده اس��ت. )که همه احس��اس 
می کنند مس��أله دشواری مربوط به همه آن ها است( سعی می کنند از افراد داوطلب برای ایفای نقش 

بهره بگیرد.

مرحله ی سوم: صحنه آرایی �
معل��م در این مرحله تالش می کند تا نقش را، به ایفاگر نقش بازگو کند، و نحوه ی وارد ش��دن به 
کار نمایش را توضیح دهد، معلم مکانی را برای نشس��تن دانش آموزان انتخاب می کند و امکان اجرای 

برنامه تدارک شده را فراهم می کند. 

مرحله ی چهارم: آماده کردن تماشاگران  �
تماش��اگران الگوی  تدریس ایفای نقش، تماش��اگرانی نیس��تند که به منظور سرگرم شدن گردهم 
آمده باشند. آنان برای درک اهمیت مسأله و بنا به ضرورت به تماشای بازی نقش ها می پردازند. توجیه 

اهمیت و ضرورت بازی نقش ها برعهده معلم است.

مرحله ی پنجم: اجرای بازی �
در این مرحله است که بازیگران به ایفای نقش می پردازند و معلم آن ها را هدایت می کند. 

مرحله ی ششم: بحث و ارزشیابی �
اج��رای بازی س��واالتی را در اذهان به وجود م��ی آورد. معلم، ایفاگران نقش ها و تماش��اگران همه 
س��واالتی را مطرح می کنند. براس��اس سواالت طرح شده و باتوجه به سواالتی که معلم برای بازیگران 

مشخص کرده است، به بحث سازمان داده می شود. 

مرحله ی هفتم: اجرای دوباره بازی نقش  �
معلم بحث و نظر ارائه ش��ده در مرحله ی هفتم را جمع بندی می کند. بازیگران نقش ها در جریان 

اصالحات نقش های ایفا شده قرار می گیرند و بازی نقش مجدد صورت می گیرد. 

مرحله ی هشتم �
بحث و ارزشیابی این مرحله به طور دقیق همانند بحث و ارزشیابی مرحله ی ششم است.
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مرحله ی نهم: تعمیم وارد به تجارب و موقعیت ها و افراد دیگر  �
مرحله ی نهم اهمیت بسیار زیادی در الگوی تدریس بازی نقش دارد. اگرچه هرکدام از عوامل حائز 
اهمیت ویژه اند. در این مرحله آن چه به صورت بازی نقش اجرا ش��ده اس��ت به موقعیت های مسأله و 

شکل دار واقعی ارتباط داده می شود. هم چنین اصول اساسی رفتارها معین می گردد.

روش یادگیری مشارکتی
از جمل��ه روش ه��ای فعالی که امروزه توجه بس��یاری از صاحب نظران تعلی��م و تربیت قرار گرفته 
یادگیری مش��ارکتی اس��ت که به اعتقاد جویس و همکاران در صورتی که روش مش��ارکتی با س��ایر 

روش ها ترکیب شوند تأثیرات آن ها افزایش می یابد )بهرنگی، 84(.
کاگان)1( )2004( معتقد اس��ت که هر کار گروهی الزاماً مش��ارکتی نیست. در کار گروهی ممکن 
اس��ت فراگی��ران به طور فردی یا رقابتی تالش کنند، فقط ظواهر ه��ر کار گروهی را حفظ نمایند. اما 
در کار گروهی )مش��ارکتی( دانش آموزان به صورت غیررقابتی با یکدیگر کار می کنند تا به هدف های 

مشترک درسی برسند. 
تدریس مشارکتی یک راهبرد تدریس در گروه های کوچک است. اما هر تدریسی که با استفاده از 
گروه صورت می گیرد لزوماً نمی تواند تدریس مش��ارکتی تلقی گردد. زیرا تدریس مشارکتی الزامات و 
روش های مخصوص به خود را دارد و تا زمانی که این الزامات در جای خود و به صورت درست انجام 

نگیرد، نمی توان گفت تدریس مشارکتی صورت پذیرفته است. 
وظیفه اصلی معلم ایجاد زمینه ی مش��ارکت، همکاری و رفاقت گروهی میان دانش آموزان می باشد. 
کار او ایجاد رقابت نیس��ت. بلکه ایجاد رفاقت، همکاری و صمیمیت بین آن هاس��ت. فلس��فه وجودی 
تدریس مشارکتی دقیقاً به همین سبب است. اگرچه به خاطر وجود برخی ویژگی های فردی از جمله 
ویژگی های هوشی، شخصیتی، زمینه خانوادگی و... زمینه ی رقابت میان دانش آموزان ایجاد خواهد شد. 
لذا اگر به چند تعریف تدریس مشارکتی نظری بیافکنیم این ایده را در همه تعریف های مربوط به 
تدریس مش��ارکتی مالحظه خواهیم کرد. کرامتی به نقل از کاگان یادگیری مشارکتی را یک شیوه ی 
آموزشی می داند که در آن دانش آموزان در قالب گروه های کوچک برای رسیدن به یک هدف مشترک 
با یکدیگر کار می کنند و عالوه بر این که مسئول یادگیری خود هستند، در برابر یادگیری دیگران نیز 

احساس مسئولیت می کنند. 
به اعتقاد کوهن یادگیری مش��ارکتی به معنای گروه بندی دانش آموزان براساس توانایی های مشابه 

1. kogan
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نیس��ت، بلکه برعکس هر اندازه ناهمگونی اعضای گروه از نظر نژاد، زبان، فرهنگ، هوش و پیش��رفت 
تحصیلی بیشتر باشد کارآیی رویکرد یادگیری مشارکتی بیشتر خواهد بود.

در مجموع می توان به این نتیجه دس��ت یافت که تدریس مشارکتی یک راهبرد توصیه شده برای 
یادگیری فردی و جمعی اس��ت که نه تنها فرد در مقابل یادگیری خود مس��ئول است بلکه در مقابل 
یادگیری دیگران نیز مس��ئول اس��ت و معلم می تواند با انعطافی که در ترکیب و اندازه گروه ها بوجود 
می آورد به یک تدریس اثربخش دس��ت یابد. به طوری که نه تنها دانش آموزان بتوانند باهم کار کنند 

بلکه میزان یادگیری خود و دیگران را به حداکثر رسانده و از این یادگیری لذت ببرند.

مراحل اجرا
1- دانش آموزان را در گروه های نامتجانس تقسیم بندی نمایید

2- محتوای درس جدید را باتوجه به تعداد گروه های کالس تقسیم بندی نمائید 
3- مطالعه هر قسمت از محتوای درس را به یک گروه اختصاص دهید 

4- برای مطالعه، زمان مشخص و یکسانی را در اختیار گروه ها قرار دهید 
5- پ��س از مطالعه از دانش آموزان بخواهید که آن چه در گروه انجام داده اند به دوس��تان هم گروه 

خود توضیح دهند. 
6- از دانش آموزان خواسته می شود تا آن چه را یاد گرفته اند، در اختیار اعضای گروه دیگر قرار دهند 
7- مرحله آخر نوبت توضیح نماینده هر گروه اس��ت تا آنچه را که یاد گرفته اند در جلوی کالس، 

به تمامی دانش آموزان ارائه دهند. 
توصیه 1:در این روش معلم به عنوان راهنما و تس��هیل گر جریان آموزش موظف است بر انجام کار 

گروه ها نظارت و در صورت نیاز مالحظات آموزشی مناسب را انجام دهد.
توصیه 2:پس از ارائه مطالب توسط دانش آموزان، ارائه توضیحات تکمیلی و بیان نکات اصلی درس 

اقدام نماید. 

الگوی تدریس پیش سازمان دهنده
طرح الگوی تدریس پیش سازمان دهنده از »آزوبل« یکی از روان شناسان »مکتب گشتالت« است. 
یادگیری در این مکتب به معنای درک کل است. به این معنا که اگر فراگیر کل یک موضوع را دریابد 
نس��بت به اجزای آن ش��ناخت الزم را به دست می آورد. الگوی پیش س��ازمان دهنده به قصد رساندن 
دانش آموز برای چنین ش��ناخت کلی طراحی ش��ده است. در نظر »آزوبل« هریک از رشته های علمی 
دارای یک س��اخت و هرم مفهومی هس��تند. مفاهیم و مطالب کلی تر در قاعده هرم و هرچه به رأس 
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هرم نزدیک تر می شویم مفاهیم ویژه تر می شوند. در یادگیری باید تالش کنیم ابتدا مطالب کلی تر را 
تدریس کنیم و به ترتیب مطالب جزئی را بیاموزیم. به این ترتیب در ذهن فراگیر سازمانی از شناخت 
ش��کل می گیرد که آزوبل آن را ساخت ش��ناختی)1( می نامد. بنابراین ساخت شناختی و نظام مفاهیمی 

است که از مطالعه ساخت یک دانش در ذهن دانش آموز شکل گرفته است. 

ماهیت پیش سازمان دهنده  �
پیش س��ازمان دهنده چیس��ت؟ آیا می توان گفت مطالب ی��ا عباراتی که معم��والً معلمان در آغاز 
تدریس برای آماده کردن فراگیر بیان می کنند، پیش س��ازمان دهنده اس��ت؟ پاسخ منفی است؟ یعنی 

باید پیش سازمان دهنده را از مطالب مقدماتی در تدریس متمایز دانست. 
ممکن است معلم درس خود را با یک پرسش آغاز کند و یا از آنان بخواهد که تجربیات خود را در 
خصوص مطلب موردنظر بیان کنند. این موارد و مش��ابه آن ها هیچکدام پیش سازمان دهنده نیستند، 

یعنی آن چه از وضع ارائه پیش سازمان دهنده موردنظر است برآورده نمی سازند.

مراحل تدریس الگوی پیش سازمان دهنده:

مرحله ی اول: ارائه پیش سازمان دهنده
Ȗ  هدف های درس را مشخص کنید
Ȗ  پیش سازمان دهنده ها را ارائه دهید
Ȗ  ویژگی های اصلی سازمان دهنده را بیان کنید
Ȗ  .با ذکر مثال و بیان ویژگی ها زمینه درک سازمان دهنده را فراهم سازید

مرحله ی دوم: ارائه مطلب موردنظر 
Ȗ  مطلب موردنظر را ارائه کنید
Ȗ  توجه فراگیران را حفظ کنید
Ȗ  .ارتباط سازمانی مطالب را با پیش سازمان دهنده آشکار سازید

مرحله ی سوم: تحکیم سازمان شناخت 
Ȗ  از شاگردان بخواهید از ویژگی های اصلی مطالب آموزشی جدید را بیان کنند

1. cognitive structure
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Ȗ  از شاگردان بخواهید ارتباط مطالب جدید را به پیش سازمان دهنده توضیح دهند
Ȗ .از شاگردان بخواهید مثال های بیشتری برای مفاهیم مطالب درسی ارائه دهند
Ȗ  از ش��اگردان بخواهی��د نظ��ر انتقادی خ��ود را در خص��وص مطالب جدی��د و ارتباط آن با

پیش سازمان دهنده بیان کنند. 

نقش معلم �
معل��م س��اخت ذهنی فراگی��ر را کنترل می کند، زیرا الزم اس��ت که همواره مطال��ب جدید را  به 
پیش س��ازمان دهنده ارتباط دهد. به ویژه در مرحله  س��وم که شاگردان فعالیت یادگیری زیادی انجام 
می دهند، س��واالتی طرح می نماید، هدایت آن ها و ارتباط آن ها به پیش س��ازمان دهنده نقش حساس 
معلّم است، تمایل شاگردان به یکپارچه کردن مطالب و کسب یک ساخت شناختی به تعداد زیادی به 

ایفای موثرتر نقش معلّم بستگی دارد. 

نقش شاگرد  �
در مراح��ل اول و دوم ش��اگرد ب��ه فعالی��ت ذهنی درونی مش��غول اس��ت یعنی در ص��ورت ارائه 
پیش س��ازمان دهنده ی مطلوب آمادگی ذهنی الزم را به دس��ت می آورد و مطالب جدید را که توسط 
معلم ارائه می گردد به مطلب کلی ربط می دهند. و به تدریج،یادگیری معنادار می س��ازد، ولی مراحل 

اول و دوم مبنای شناختی الزم را به وجود می آورد. 
این بنای ش��ناختی به اس��تحکام و تقویت محتاج اس��ت، که برای این کار فعالیت دانش آموزان با 
ارتباط دادن مجدد مطالب تدریس ش��ده به مفهوم کلی پیش س��ازمان دهنده، توضیح ارتباط منطقی 
اجرای مطالب جدید، ذکر مثال ها و نمونه های دیگر برای مفاهیم و مطالب، تفس��یرهای مختلفی که 
در خصوص ابعاد مختلف مطالب انجام می دهد ش��ناخت ذهنی و س��اختار مفهومی خود را محکم تر 

می کند و به یادگیری معنادار دست می یابد. 
کارب��رد: در هر محتوای آموزش��ی که مفاهیم و نظریات اساس��ی در یک زمینه ارائه می ش��وند و 
مطالب از یک س��یر منطقی برخوردار هس��تند از الگوی تدریس پیش سازمان دهنده استفاده می شود؛ 
هم چنین زمانی که می خواهیم دانش آموزان در پایان دوره یک شناخت واحد کلی از مطالب به دست 
آورند، استفاده از این الگو مفید است. مثاًل وقتی که »چگونگی اجتماعی شدن در مدرسه« را تدریس 

می کنیم، می توانیم از مفهوم »اجتماعی شدن« به عنوان پیش سازمان دهنده استفاده کنیم.
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روش بازی های آموزشی
عالقه بچه ها به بازی مورد پذیرش همه ی ماست . واین چیزی است که هیچ فرد عاقلی درصدد 
کتمان آن برنخواهد آمد. بنابر این بهتر است، از این عالقه شدید بچه ها به مهارت های زبان فارسی 

به نحو احسن بهره جوییم.
استفاده از بازی های متنوع آموزشی به یادگیری مهارت های زبانی وارتباطی منجر خواهد شد و 

در این جا به برخی از بازی های آموزشی که می توان از آن استفاده کرد، اشاره شده است:
)- ب�ازی »غلط�ه ، آی غلطه« : این بازی فقط در کالس اول کارب��رد دارد . در این بازی آموزگار 
جمالتی به زبان می آورد، که از لحاظ معنایی یا ارتباط شناختی نادرست می باشد. که دانش آموزان 

باید در پایان جمله ی معلم عبارت " غلطه ، آی غلطه " را تک تک یا دسته جمعی بیان نمایند.
)– بازی من چی هس�تم ، من کی هس�تم : برای انجام این بازی معلم می تواند با نش��ان دادن 
تصاویر تکمیل نش��ده یا ارایه توضیحات از دانش آموزان بخواهد پاس��خ درس��ت را حدس بزنند . ودر 
قب��ال آن پ��اداش ) کارت امتیاز ، تش��ویق های کالم��ی و... ( به آن ها بدهد. این ب��ازی می تواند به 
صورت گروهی یا انفرادی انجام گیرد. تا در توس��عه وتقویت مهارت های شنیداری ، دیداری ، کالمی 

، اجتماعی و . . . دانش آموزان گام مهمی برداشته شود.
)- بازی صحبت کردن در گوش�ی :بچه ها صحبت در گوش��ی را خیلی دوس��ت دارند. معلم یک  
کلم��ه در گ��وش اولین دانش آموز می گوید ودانش آموز باید این کلمه را در گوش دانش آموز بعدی 
بگوی��د ، ک��ه این کار تا آخرین دانش آموز ادامه می یابد. س��پس معل��م از اولین دانش آموز وآخرین 
دان��ش آم��وز می خواهد تا کلمه را با صدای بلند تکرار نمایند. این تمرین س��بب می ش��ود تا قدرت 
حفظ ونگه داری عناصر زبانی در دانش آموزان تقویت شود. هم چنین به دلیل ویژگی های شناختی 
دان��ش آم��وزان کم توان ذهنی با افزایش توانش زبانی آنان می توان به ارایه جمله های دو کلمه ای ، 

سه کلمه ای و... پرداخت. 

روش تدریس قصه گویی

قّصه چیست؟  �
ادبیات کودک ش��امل قصه، شعر، نمایش، افس��انه، داستان و ... است ادبیات کودکان عبارت است 
از: تالش��ی هنرمندانه در قالب کالم برای هدایت کودک به سوی رشد با زبان و شیوه ای مناسب و در 
خور فهم او. به بیانی دیگر ادبیات عبارت است از چگونگی تعبیر و بیان احساسات، عواطف و افکار به 

وسیله ی کلمات در اشکال و صورت های گوناگون.
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هم چنین قصه گویی عبارت اس��ت از هنر یا حرفه  نقل داس��تان به صورت شعر یا نثر که شخص 
قصه گو آن را در برابر ش��نونده ی زنده اجرا می کند. داس��تان هایی که نقل می شود، می تواند به صورت 
گفت وگو، ترانه، آواز با موسیقی یا بدون آن، با تصویر و سایر ابزارهای همراه می باشد. ممکن است از 
منابع ش��فاهی، چاپی یا ضبط مکانیکی اس��تفاده شود و یکی از اهداف آن بایستی سرگرمی باشد. در 
روزگاران کهن تاریخ، س��نت ها، مذهب، آداب قهرمانی و غرور قومی به وس��یله قصه گوها از نس��لی به 

نسل دیگر منتقل می شد. 

فرایند قصه گویی �
سه عامل عمده در فرایند قصه گویی عبارتند از: قصه، قصه گو و مخاطب. هریک از این عوامل به نوبه 
خود و با ویژگی های خاص خود، نقش اساسی در فرایند قصه گویی ایفا می کنند و نبود هرکدام به معنای 

عدم قصه گویی است. البته نباید از نظر دور داشت که عالوه بر این عوامل زمان و مکان نیز موثرند. 

انواع قصه گویی �
قصه گویی نقاالنه: نوعی از قصه گویی است که کارش خلق و یا اجرای حکایت های شفاهی شاعرانه 
اس��ت. و به نقل حوادث تاریخی یا س��تایش نیاکان و رهبران کنونی یک گروه قبیله ای یا فرهنگی و 
ی��ا مل��ی می پردازد. نقل کننده، معموالً نه ضرورتاً به هنگام اجرا با یک آلت موس��یقی که خودش و یا 

دیگران می نوازد، همراهی می شود. 
قصه گویی قومی: این نوع از قصه گویی، قابل اجرا در خانه، ضمن کار گروهی، گردهمایی اجتماعی، 

خیابان و بازارها بوده است. قصه گویی در خانه، یکی از جهانی ترین تجربه های انسانی است. 
قصه گویی مذهبی: قصه هایی است که مقامات و رهبران رسمی یک گروه مذهبی، به جای قوانین 

برای تشریح و ترویج مذهبشان به کار می برند. 
قصه گویی تماشاخانه ای: آن چه این نوع قصه گویی را متمایز می کند، این است که در ساختمان هایی 
مانند تماشاخانه های واقعی به اجرا درمی آیند. این نوع قصه گویی به دشواری از تئاتر به مفهوم حقیقی 

آن جداشدنی است. 
قصه گوی�ی کتابخان�ه ای: در ای��ن نوع، کتاب داران در س��اعت منظم و خاص��ی در کتابخانه برای 

کودکان قصه می گویند. 
قصه گویی در اردو: یکی از موثرترین مکان ها برای قصه گویی، فضای اردوها است. غیررسمی بودن 
محیط و نزدیکی به طبیعت، از عواملی است که بر خالقیت دوجانبه ای که در قصه گویی )میان قصه گو 

و شنونده( نهفته است، می افزاید و نتایج موضوعی به ارمغان می آورد. 
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معیارهای انتخاب قصه  �
داس��تان، محور یک تجربه اصیل قصه گویی اس��ت چرا که بدون داس��تان قصه گویی وجود ندارد. 
هم چنین آماده کردن داس��تان نیز مقوله ی دیگری اس��ت که قصه گو باید به آن توجه خاصی داش��ته 
باش��د. منبعی که قصه گو برای انتخاب کردن داس��تان در اختیار دارد، پهنه ادبیات شفاهی و مکتوب 
جهان اس��ت. او باید به جمع آوری قصه هایی متناسب با شخصیت و سبک  خاص خود بپردازد و برای 

انتخاب قصه به سواالت زیر جواب دهد:
Ȗ آیا داستان، قصه گو را برمی انگیزد؟ آیا دوست دارد دیگران را در آن سهیم کند؟
Ȗ  آیا او می تواند از عهده ی گفتن این داس��تان برآید؟ فضا و محتوای داس��تان با ش��خصیت

قصه گو متناسب است؟
Ȗ آیا این قصه برای گفتن مناسب است یا خواندن آن برای بچه ها بهتر است؟
Ȗ آیا این قصه با گروه سنی شنوندگان متناسب است؟
Ȗ آیا طول قصه برای شنوندگان مناسب است؟

اهداف قصه گویی �
1- افزایش قدرت تفکر، گوش دادن و درک مطلب 

2- کمک به پرورش قدرت بیان، عواطف و افکار دانش آموزان 
3- ایجاد حس صمیمیت میان مربیان و دانش آموزان 

4- عمق بخشیدن به دانش و آگاهی
5- تقویت زمینه های برنامه ی درسی
6- رشد اعتماد به نفس دانش آموز 

7- ایجاد و تقویت شناخت علمی، قضاوت منطقی، بالندگی و تفگر واگرا 
8- آشنایی و الفت با مطالعه و یادگیری خودانگیخته 

9- انتقال اندیشه ها، تجربه ها و شناخت جنبه های مختلف زندگی
10- آشنایی با صفات پسندیده و دوری از کارهای ناپسند 

مراحل اجرا �
1- دانش آموزان را برای گوش دادن به قصه آماده کنید 

2- قصه مناسبی را انتخاب و آن را با رعایت حالت های عاطفی و با ایجاد تغییرات مناسب در صدا 
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و حرکات صورت، دست ها و بدن( برای دانش آموزان بگویید. 
3- در هر قس��مت از قصه، از دانش آموزان بخواهید که فضا و عناصر قصه را مجس��م نمایند مانند 

گرما یا سرما، وزش باد، بوی غذا و... 
4- دانش آموزان را در انجام فعالیت قصه گویی مشارکت دهید.

5- پس از پایان قصه، دانش آموزان را به پرسش و پاسخ، گفت وگو درباره ی فضا، عناصر و اتفاقات 
قصه  تشویق کنید. 

6- قصه گویی را می توان با نمایش، تقلید صدا و حرکات تلفیق کرد. 

روش کتاب خوانی
کتاب خوانی در کالس اول توسط معلم انجام می گیرد.ولی در کالس های دوم تاششم بهتر است 

خود دانش آموزان آن را انجام دهند. 
در کالس اول بهتر اس��ت ، معلم عالوه بر کتاب درس��ی در ساعتی از هفته کتاب های دیگری اعم 
از داس��تانی، بهداش��تی و . . . را که به زبان ساده نوش��ته اند برای بچه ها روخوانی کند . ازاین طریق 
مهارت گوش دادن بچه ها تقویت می ش��ود ، ذخیره واژگانی آن ها افزایش می یابد، عالقه آن ها  به 
کتاب خواندن ومطالعه بیش��تر می شودواش��تیاق وافری برای با س��واد شدن وقدرت خواندن انفرادی 

درآن ها به وجود می یابد.
در هنگام خواندن کتاب،معلم آهنگ جمله های خبری، پرسشی ، تعجبی ومواردی مثل تاکیدومکث 
را در جاهای الزم به خوبی رعایت می کند. هم چنین در مواقع الزم با تکرار برخی جمله ها یا پرسیدن 
سوال از بچه ها استمرار توجه دانش آموزان رابه متن کتاب حفظ وتقویت می کند. و باالخره در پایان 
خواندن کتاب با طرح سواالت مناسب یا ایجاد فضای گفت وگو در کالس ویا خواستن از بچه ها که به 
بازگویی مطالب می پردازند یا خالصه ای از آن چه راشنیده اند بیان می کنند، یک بار دیگر برمطالب 

خوانده شده تاکید می کند تا تثبیت یادگیری به نحو احسن صورت گیرد.
در کالس اول تش��ویق بچه ها به خواندن کتاب های تصویری می تواند،س��ر آغاز تشویق آن ها به 
مطالعه و کتاب خوانی باش��د. الزم است ، آموزگار بچه ها را راهنمایی کند تا به صورت هدفدار کتاب 
های تصویری را بخوانند. از آن ها بخواهد برداش��ت های خودرا از کتاب برای دوس��تان وهم کالسی 

های خودبیان نمایند. هم چنین در صورت وقت کل داستان را بازگو کنند.
از کالس دوم تا شش��م آموزگاران سعی کنند با غنی تر کردن کتابخانه ی کالس و مدرسه برنامه 
ای منظم برای مطالعه بچه ها فراهم کنند. با برگزاری مس��ابقات خالصه ش��فاهی یا خالصه نویس��ی 
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کتاب بین همه بچه ها ، تشویق آن ها به پرسشگری ودقت در مطالعه کتاب ، مهارت خواندن آن ها 
را تقویت نمایند. باز گو کردن موضوع کتاب در کالس، خود موجب رش��د مهارت شفاهی زبان دانش 

آموزان خواهدشد.

روش تدریس تفکر استقرایی
هیلداتاب��ا صاحب نظر در برنامه های آموزش��ی، راهبردهای متعدد آموزش��ی برای کمک به رش��د 

جریانات استقرایی ذهنی، به خصوص توان طبقه بندی و استفاده از طبقات را تدوین کرده است.
الگوی تفکر اس��تقرایی برای تکوین مفهوم و آموزش هم زمان مفاهیم به دانش آموزان تدوین شده 

و توجه به منطق، زمان و معانی کلمات و ماهیت دانش را پرورش می دهد.
مهم تری��ن کاربرد این الگو، بهبود ظرفیت تفکر اس��ت. این ش��یوه در جریان بهبود ظرفیت تفکر، 

دانش آموزان را به کسب و پرورش اطالعات بسیاری در دورن ذهن خود وامی دارد. 
جریانات اس��تقرایی ش��امل خالقیت در پردازش اطالعات و نیز اس��تفاده ی همگرا از اطالعات در 
حل مس��ائل اس��ت. الگوی استقرایی موجب می شود که دانش آموزان اطالعات را گرد آورند و به دقت 

موردبررسی قرار دهند، به شکل مفاهیم درآورند و دست ورزی با آن مفاهیم را یاد بگیرند. 

مراحل تدریس  �

مرحله ی اول: تکوین مفهوم 
در این مرحله معلم آغازگر فعالیت اس��ت، زیرا فعالیت ها از قبل به وس��یله معلم تعیین می ش��وند. 
اما فضای همکاری دوس��تانه بین معلم و شاگردان وجود دارد. در جریان آموزش مفاهیم زمینه سازی 
می ش��ود تا مفهوم با مش��ارکت فعاالنه ی دانش آموزان و معلم تولید ش��ود. آموزش به این شیوه برای 

دانش آموزان ارزشمند است، زیرا خود سازنده و تولید کننده ی آن هستند.
در مرحله ی تکوین مفهوم در الگوی استقرایی، رویکرد پی گیری تقویت می شود. نیل به این مرحله 

از طریق روش های زیر انجام می شود:
گام اول: تعیین، برشماری و فهرست کردن مطالب 

فعالیت معلم 
Ȗ  مشخص کردن موضوع و مسئله تدریس برای دانش آموزان
Ȗ  تشکیل گروه کاری از دانش آموزان
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Ȗ  اختصاص زمان مناسب برای تفکر گروهی و مشورت افراد هر گروه
Ȗ تشویق و ترغیب گروه هایی که توانسته اند بیشترین نمونه ها را فهرست کنند
Ȗ نظارت، هدایت و تسهیل کنندگی

فعالیت دانش آموز 
Ȗ  فعالی��ت انفرادی در آغ��از مرحله ی اول و قرائت نظرات چن��د دانش آموز در حضور بقیه ی

دانش آموزان
Ȗ  تنظیم فهرست مشترک برای هریک از گروه ها
Ȗ  بحث و گفت وگو بین سرگروه ها
Ȗ  گام دوم: گروه بندی براساس ویژگی های مشترک

فعالیت معلم 
Ȗ  ،در صورتی که موضوع برای دانش آموزان تفهیم نش��ده باش��د با استفاده از روش سخنرانی

زمینه های فکری را تقویت نموده و کلیات مسئله را بازگو نماید. 
Ȗ  کمک به دانش آموزان برای درک شباهت و تفاوت ها

فعالیت دانش آموز
Ȗ  دانش آموز باید ابتدا به صورت انفرادی و س��پس با نظر بقیه ی اعضای گروه فهرس��ت به 

دس��ت آمده را به چند بخش تقس��یم کنند. گروه بندی عناوین باید براساس تشابه آن ها باشد و 
تشخیص این شباهت ها به عهده ی دانش آموزان است. 

گام سوم: عنوان دهی و طبقه بندی

فعالیت معلم 
Ȗ  کمک به دانش آموزان به منظور انتخاب عنوان های مناسب برای طبقه بندی خود و وظایف

دانش آموزان 

فعالیت دانش آموز
Ȗ  انتخ��اب نام و عنوان مناس��ب ب��رای گروه بندی ها که باتوجه ب��ه خصوصیات و ویژگی های

مشترک دسته بندی شده اند
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Ȗ  تبدیل گروه بندی به طبقه بندی و قراردادن هر جزء در طبقه ی ویژه ی خود

مرحله ی دوم: تفسیر مطالب 
یادگی��ری موثر و مطلوب زمانی اتفاق می افتد که فراگیران بتوانند در خصوص مس��ئله و موضوع 
موردنظر، اظهار عقیده کنند و به تفس��یر و تحلیل آن بپردازند. البته باید توجه داش��ت که داش��تن 
توانایی تحلیل و تفس��یر مطالب، به ش��ناخت دقیق و عمیق مسائل بستگی دارد و در مراحل متفاوت 
الگوی استقرایی، دارا بودن این تسلط و مهارت بسیار ضروری است. مرحله ی تفسیر مطالب از طریق 

موارد زیر تحقق می یابد:
گام اول: تشخیص و تعیین خبرهای شاخص 

فعالیت معلم 
Ȗ  کمک به دانش آموزان برای درک مفهوم اجرا و توصیف دقیق آن ها

فعالیت دانش آموزان 
Ȗ تعیین خواص ویژگی های مشترک و شاخص
Ȗ  ارائه تعریف و توصیفی از اجزای هر گروه
Ȗ  گام دوم: کشف روابط و استنتاج

فعالیت معلم 
Ȗ  کمک به دانش آموزان برای بررسی روابط علت و معلولی بین اجزا و طبقات
Ȗ  کمک به دانش آموزان برای تحلیل جایگاه عناوین
Ȗ تدوین یک جدول دوبعدی

گام سوم: استنباط 

فعالیت معلم 
Ȗ  طرح س��واالت مناسب که پاسخگویی به آنان بیانگر عمق یادگیری و درک دانش آموزان از

مسئله باشد

فعالیت دانش آموز
Ȗ  درک عمیق موضوع
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Ȗ  ارائه دالیل و دفاعیات به طور گسترده از طبقه بندی خود
توجه: با پایان گرفتن این مرحله می توان گفت که مفهوم موردنظر آموخته شده است و دانش آموزان 
به مرحله ی تسلط بر موضوع رسیده اند. در بیشتر موضوعات آموزش از طریق استقرایی در این مرحله 
متوقف می ش��ود، زیرا انتظار و اهداف درس، فراتر از این نیس��ت. مراحل بعدی هم به موضوع و ابعاد 

متفاوت آن بستگی دارد و در صورت لزوم اهداف درس ادامه می یابد. 

مرحله ی سوم: کاربرد اصول 
اصولی که در مراحل تکوین مفهوم و تفسیر مطالب کشف و تولید شده است. در این مرحله ابعاد 
جدیدتری به کار گرفته می شود. اطالعات از ذهن بیرون می آید و در عرصه های زندگی به عمل متصل 

می گردد. برای مرحله ی بعدی کاربرد اصول هر فعالیت پیش بینی شده است. 
گام اول: پیش گویی نتایج، توضیح پدیده های جدید و فرضیه سازی

فعالیت معلم 
Ȗ  طرح اطالعات جدید و ناآشنا
Ȗ هدایت و رهبری بحث های گروهی

فعالیت دانش آموز
Ȗ  فرضیه سازی مفاهیم جدید و ناآشنا براساس اصول و مفاهیم تدوین شده
Ȗ  بحث و گفت وگو پیرامون فرضیه های متفاوت

گام دوم: توضیح یا پشتیبانی از فرضیه ها 

فعالیت معلم
Ȗ هدایت و رهبری بحث های گروهی
Ȗ  خودداری از تأیید یا رد فرضیه ها

فعالیت دانش آموز
Ȗ  بحث در میان اعضای هر گروه
Ȗ  ارائه دالیل هر گروه به سایر گروه ها
Ȗ  بحث پیرامون نظرات مخالفان و موافقان هریک از فرضیه ها
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گام سوم: تصدیق پیش گویی

فعالیت معلم 
Ȗ  تصدیق پیش گویی و اثبات فرضیه ها
Ȗ  جمع بندی مطالب

راهبردها و توصیه ها  �
Ȗ  .مدیریت زمان یکی از نکات ضروری در این الگوی تدریس می باشد
Ȗ  .می توان این الگو را در برنامه های درسی با داده های بسیار نیازمند سازمان دهی به کار برد
Ȗ  از این الگوی تدریس می توان در کالس و دوره های مختلف از پیش دبس��تانی تا دبیرستان

استفاده کرد. 
Ȗ  .با استفاده از این الگو می توان منابع کثیری از داده ها را به دانش آموزان آموزش داد
Ȗ .این الگو قابلیت استفاده در کالس های پرجمعیت را نیز دارد
Ȗ .الگوی استقرایی را می توان با سبک های مختلف یادگیری تطبیق داد
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الگوی تدریس E5 )براساس ساخت گرایی(
از نظر طبقه بندی، روش س��اخت گرایی جز روش های فعال و اکتشافی است که بر تولید، کنترل و 

تعمیم روش تأکید می کند. 
در این فرایند تدریس س��اخت گرایی، معلم و همه امکانات تس��هیل کننده هس��تند و جز خدمات 

آموزشی به حساب می آیند. بنابراین، در این روش دانش آموز نقش اساسی را ایفا می کند. 
هدف: جس��تجوی فعاالنه دانش آموزان از طریق فعالیت های گوناگون برای کشف راه حل، مفاهیم 
اصول و قوانین یکی از اهداف مهم در این روش اس��ت. داش��تن روحیه کاوش��گری برای ایجاد سوال، 

طراحی، اجرا، ابداع و به دست آوردن جواب یکی از ویژگی های ساخت گرایی است. 
این الگوی تدریس از پویاترین و کارآمدترین الگوهای تدریس اس��ت که در بسیاری از کالس های 

دنیا با موفقیت در حال اجرا است.
مراحل اجرای الگوی تدریس حاضر در 5 مرحله برنامه ریزی و اجرا می شود که مراحل موردنظر عبارتند از:

1- درگیر کردن)1(  
2- کاوش)2(  
3- توصیف)3( 

4- شرح و بسط)4(  
5- ارزش یابی)5( 

دالیل نام گذاری الگوی تدریس ساخت گرایی به الگویE5 آغاز شدن هر مرحله با حرف E است. 

مرحله ی اول �
درگیر ش��دن: در ای��ن مرحله برای جلب توجه کالس به موضوع م��ورد آموزش و ایجاد هیجان و 
انگیزش دانش آموزان طراحی ش��ده است. یک سوال جالب، یک داستان نیمه تمام، یک عکس خوب، 

ارائه فعالیت مناسب علمی و... می تواند مورداستفاده معلم قرار گیرد. 

1. Engagement
2. Exploration
3. Explanation
4. Exlaboration
5. Evaluation
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مرحله ی دوم �
کاوش: در ای��ن مرحل��ه که مطالعه بعد از انگیزه می باش��د، معلم از هم��ه گروه ها می خواهد تا به 

مطالعه یا جستجو مشغول شوند. ضمن اینکه در تمام لحظات گروه یادداشت برداری می کند. 
در واقع ایجاد و تقویت هماهنگی چش��م و دس��ت در حین کسب تجربه از اهداف مهم این مرحله 
اس��ت. این مرحله به دانش آموزان در ایجاد یک قالب و چارچوب فکری برای تش��کیل مفاهیم جدید 

کمک می کند. در این مرحله معلم نقش راهنما را دارد. 

مرحله ی سوم  �
توصیف: در این مرحله معلم باید رش��ته کار را به دس��ت دانش آموزان بده��د. دانش آموزان برای 
کار و فعالیت انجام ش��ده توضیح منطقی ارائه می دهند و به توصیف مشاهدات می پردازند. بحث بین 
دانش  آموزان آغاز می شود. بچه ها سعی می کنند از معلم سوال کنند ولی معلم پاسخ نمی دهد و تالش 

می کند با توصیف، دانش آموزان به دنبال جواب خود بگردند. 

مرحله ی چهارم �
ش��رح و بس��ط: بچه ها خوشحال هس��تند و چون با انگیزه کار را ش��روع کرده اند، اطالعات زیادی 
به دس��ت آورده اند. آن ها ب��ه کتاب های مختلف، دایره المعارف ها، نرم افزاره��ای کامپیوتر و ... مراجعه 
می کنند. معلم فقط به بچه ها راه های جمع آوری اطالعات را یاد و نشان می دهد که چگونه می توانند 
خودشان مشکالت را حل کنند. در این مرحله مثال های اضافه و مفاهیم بیشتری درباره مفاهیم اصلی 
درس ارائه می گردد. و از دانش آموزان خواس��ته می ش��ود تا از آموخته ه��ا و یادگیری های قبلی برای 

گسترش و بسط و تعمیم به دیگر مفاهیم استفاده کنند. 

مرحله ی پنجم �
ارزش یابی: ارزش یابی مس��تمر و در طول انجام فعالیت و از مرحله اول آغاز ش��ده اس��ت. در این 
مرحله برای ارزش یابی پایانی معلم می تواند از یک روش بسیار جالب استفاده کند. به این صورت که 

از هر گروه بخواهد گزارش کاملی از فعالیت های خود درباره موضوع درس توصیف کند.
سپس گزارش را در اختیار گروه دیگر یا حتی کالسی دیگر قرار دهد تا براساس توصیف از موضوع 
تدریس یک نقاش��ی بکشند. مسلم است هرچه توصیف دقیق تر باشد، نقاشی هم کامل تر است. حتی 
یک نوع خودارزیابی می تواند صورت گیرد و خود گروه براس��اس معیارهای تعیین شده از سوی معلم 
تش��خیص خواهند داد که ش��کل کشیده شده تاچه حد کامل بوده است و این بستگی به انتظار معلم 

و نوع ارزش یابی دارد.
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روش توضیحی
دیوید آزوبل از پیش��گامان وسخنگویان روش تدریس توضیحی است . این روش به منظور انتقال 
مقدار زیادی از اطالعات به گروه کثیری از مخاطبان در مدت زمان کوتاهی پدید آمده اس��ت . روش 
تدریس حاضر بس��یار تاثیر گذار اس��ت. ولی ازسوی برخی به دلیل این که دانش آموز را از نظر ذهنی 
منفعل می کند ، مورد انتقاد قرار گرفته است. آزوبل با انتقادهای به عمل آمده موافق نیست و اظهار 
می دارد که : »پدید آیی معنا مس��تلزم قرار گرفتن اصول و مفاهیم در س��اخت شناختی است و این 
امر با مس��ئله منفعل ش��دن ذهن سازگار نیست. بیش از آن که معانی حفظ ونگهداری شوند باید یاد 

گرفته شوند. وبرای این کار فعال بودن ذهن الزامی است.«
یادگی��ری معناداراز اطالع��ات بیرونی ، بیش از یک عمل س��اده فکر کردن وق��رار دادن مفاهیم 
در س��اخت ش��ناختی است. بیش از وارد کردن مفاهیم در ساخت ش��ناختی تناسب اطالعات داوری 
می ش��ود. افزون براین به یک هم خوانی بین دانش پیش��ین و جدید نیاز است. به ویژه زمانی که بین 
اطالع��ات جدی��د وقبلی از نظر جنس ونوع تفاوت هایی دیده می ش��ود. هم چنین گفتنی اس��ت که 

اطالعات جدید با توجه به  تجارب وسطح واژگانی به چارچوب جدیدی تبدیل گردند.
آزوبل در حمایت از روش تدریس توضیحی تا آن جا پیش می رود ، که می گوید : "این روش به درک 
وفهم وتعمیم مفاهیم در سطح باالیی می انجامد، او می گوید رویکردهای اکتشافی به تدریس و یادگیری 

وقت گیر هستند، به عالوه این که برتری قابل توجهی نسبت به روش توضیحی نشان نمی دهند".
روش تدریس توضیحی عبارت اس��ت :"از انتقال مس��تقیم اطالعات به دانش آموزان با اس��تفاده 
از مطالب چاپی )کتاب یا جزوه ( ویا بوس��یله س��خنرانی ". این روش تدری��س برای آموزش مفاهیم 
ومهارت ها مطلوب اس��ت. معلم باید تالش کند برای اثر گذار ش��دن مطالب درسی آن ها را به صورت 
س��ازمان یافته ارایه نماید. در روش توضیحی معلم ه��م اص�ول وهم راه حل را ارای�ه می دهد. و تمام 
مطالب�ی که باید آموخته ش���ود به دانش آم�وزان عرض�ه می کند. ودر حین ارایه تدریس با مثال ها 

و تمرین های متعدد سعی در تعمیم مطالب در موقعیت های جدید دارد.
بهتر اس��ت معلم پیش از ارایه وتش��ریح مواد درس��ی جدید، چهارچوبی برای عرضه درس جدید 
تدارک ببیند ودانش آموزان را متوجه آموزش کند. مطالبی که برای آغاز درس در نظر گرفته می شود 
، هدف درس، روش ها ومحتوای واقعی متوالی تجارب یادگیری راروشن می سازد. چنین مطالبی در 

آغاز درس با بهبود یادگیری وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط دارد.
با آماده ش��دن زمینه یادگیری می توان به ارایه مفهوم یا مهارت جدید اقدام کرد . آن گاه دانش 
آموزان در یادگیری موفق می ش��وند، که توضیحات معلم کامل ودارای کیفیت باش��د. توضیحاتی که 
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در آغ�از هردرس داده می شود ، برای یادگیری حیاتی وتعیین کننده است.
فعالیت های معلم در هنگام ارایه مطالب : 

Ȗ .توضیح وتشریح گام به گام مطالب تا آن که به تسلط پدید آید
Ȗ ارایه مثال ونشان دادن نمونه در باره مفاهیم ومهارت ها
Ȗ الگو سازی با توصیف تکلیف یادگیری
Ȗ پرهیز از حاشیه رفتن وتمرکز به موضوع اصلی درس
Ȗ توضیح مجدد نکات دشوار درس

معلمان مجرب در بیشتر موارد سواالت بیشتری از دانش آموزان می پرسند، سواالت موثر سواالتی 
هستند که جواب کامل را از دانش آموز بخواهند ودانش آموز را وادار کنند تا درک وفهم خود را شرح 
دهند.بر طبق نظر روزن ش��این ، معلمان آگاه ومجرب کس��انی هستند که افزون بر پرسیدن سواالت 
زی��اد از دانش آم��وزان زمان زیادی هم برای هدایت درک وفهم دان��ش آموزا ن صرف می کنند. هم 
چنین آنان تالش می کنند تا مطالب ارایه ش��ده را دوباره توضیح دهند . در روش توضیحی به نکات 

زیر در خصوص پرسیدن سوال توجه شود :
Ȗ طر ح سواالت همگرا
Ȗ توزیع سواالت بین دانش آموزان
Ȗ .طرح سواالتی که  احتمال پاسخگویی به آن ها 75 تا 90 درصد باشد
Ȗ )طرح سواالتی از سوی معلم ) معلم باید بیشتر پرسش کننده باشد
Ȗ پرهیز از پرسیدن سواالت غیر درسی

اگر دراین مرحله دانش آموزان از روی بی دقتی به س��وال پاس��خ نادرس��ت بدهند، معلم بازخورد 
اصالحی می دهد وبه ادامه درس اقدام می کند. ولی اگر پاس��خ  نادرس��ت از روی درک وفهم اندک 
درس باشد، معلم از نو به تدریس می پردازد یا ازباز نمایی دیداری کمک می گیرد. یعنی معلم تالش 
می کند، تا مفهوم مورد تدریس را به صورت ملموس یا نیمه ملموس ارایه دهد.مهم اس��ت که معلم 

برای ارتقای سطح پاسخ دانش آموزان بیشتر به تفکر بپردازد.
روش تدری��س توضیحی عالوه بر توضیحات معلم نیاز به تمرین دارد. تمرین از س��وی یادگیرنده 
به او کمک می کند تا به راحتی مطالب جدید را به س��اخت ش��ناختی خود وارد کند.در واقع تمرین 
یکی از راهبردهای اساس��ی روش تدریس توضیحی تلقی می ش��ود.برای ارایه تمرین شش اصل مهم 

مطرح است :
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1- اصل ش��کل دهی : منظور همان پدید آوری مهارت در یادگیرنده اس��ت.این اصل از راه "کسب 
تسلط " عملی می شود.

2- طول مدت تمرین: پژوهشگران روشن کرده اند هر اندازه یادگیرنده بیشتر تمرین کند بر میزان 
یادگیری او افزوده می شود . به سخن دیگر با تمرین بیشتر فراموشی به حداقل می رسد. بدین منظور 
استفاده از تکلیف خانه مفید به نظر می رسد. این دیدگاه برای تمرین در دانش آموزان دوره ابتدایی 

بسیار مطلوب است.
3- بازبینی : برا اس��اس این دیدگاه باید از بروز خطا در مراحل اولیه تمرین پیش��گیری کرد. زیرا 

همراه بودن تمرین با اشتباه ممکن است تا مزاحمت های برای یادگیری های آینده ایجاد شود.
4- س��طح درس��تی : اگر دانش آموزان تمرین های داده شده را تا سطح 85 تا 90 در صد درست 
انجام دهند، اجازه انجام دادن تمرین های مرحله بعد را دارند.در نظر آوری این معیار ، اطمینان الزم 

را برای آگاهی از سطح پیشرفت و موفقیت دانش آموزان فراهم می کند.
5- تمرین توزیعی : انجام دادن تمرین خاصیت انباشتی دارد. یعنی هر اندازه تمرین در فاصله های 

زمانی به طور منظم صورت گیرد، به سطح مهارت وعمق یادگیری افزوده می شود.
6- حد زمان مطلوب : در آغاز یادگیری بهتر اس��ت ، فاصله های جلس��ات تمرین نزدیک باشد.آن 
گاه که یادگیرنده توانایی انجام تمرین مس��تقل را به دس��ت آورد ، می توان فاصله تمرین ها را از یک 

تا پانزده روز افزایش داد.

مراحل اجرای روش تدریس توضیحی �

مرحله ی نخست : جهت دهی 
در ای��ن مرحله چهار چ��وب درس وانتظارات خود را بیان می کنیم .و هم چنین تکالیف یادگیری 

را توضیح می دهیم. سه گام خاص برای مرحله ی حاضر مورد نظر است :
Ȗ بیان هدف درس سطح عملکرد
Ȗ نشان دادن رابطه درس حاضر با تجارب و یاد گرفته های پیشین دانش آموزان
Ȗ بیان وتعیین مسئولیت های دانش آموزان در فرایند تدریس ویادگیری

مرحله ی دوم : ارایه توضیح 
در این مرحله که بیش��ترین زمان را به خود اختصاص می دهد به تش��ریح و توضیح مفاهیم اصلی 
درس می پردازیم .هر اندازه توضیحاتی که ارایه می دهیم روشن وعاری از ابهام باشد، میزان یادگیری 
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دانش آموزان بیش��تر خواهد بود. به دیگر س��خن در این مرحله باید مفهوم را توضیح دهیم ونمایش 
دیداری تدارک ببینیم و تمریناتی را اراریه کنیم .با توجه به جدید بودن مفهوم الزامی است که آن را 
با چند مثال عرضه کنیم. انتقال اطالعات در باره مفهوم به صورت دیداری و ش��نیداری به نحوی که 
دانش آموزان قادر باشند مطالب رادر مراحل نخستین یادگیری به آن دست یابند ، حائز اهمیت است.

مرحله ی سوم : تمرین منظم 
در مرحله حاضر ، معلم تمرین هایی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد ونحوه ی انجام دادن 
آن را مشخص می کند. در این مرحل�ه مطل�وب آن است تا دانش آموزان را ترغیب نماییم به صورت 
گروهی تمرین ها را انجام دهند. در کل دانش آموزان نه فقط به صورت مشترک به انجام دادن تمرین 

می پردازند ، بلکه آنان باید مراقب ومشاهده گر نحوه ی عملیات یکدیگر باشند. 

مرحله ی چهارم : تمرین مستقل
این مرحله ، مرحله ی پایانی روش تدریس توضیحی اس��ت. این مرحله زمانی آغاز می ش��ود که 
بیش از 90 درصد دانش آموزان کالس درس تمرین های ارایه ش��ده را انجام داده اند.هدف از تمرین 
مستقل ارایه کمکی به دانش آموزان است تا به ژرفای یادگیری خود برسند ودر نگهداری ذهنی موفق 
گردند.از سوی دیگر اجرای تمرین مستقل به معلم یاری می کند، تا به میزان تثبیت یادگیری ذهنی 
پ��ی ببرد. معلم می تواند ای��ن مرحله را در کالس اجرا کند یا به عنوان تکلیف خانه دانش آموزان در 

منزل انجام دهند.



فصل پنجم

روشآموزشفعاليتها
- نگاره 1 آشنایی با نهاد خانواده
- نگاره 10 آشنایی با نهاد بازار

- نشانه 1 آشنایی با صدا و نشانه ی )آ( و )ب(
- نشانه 12 آشنایی با صدا و نشانه ی )ایـ یـ ی(

ـ( ـِ - نشانه 19 آشنایی با صدا و نشانه ی )ِا ـ
- نشانه 22 آشنایی با صدا و نشانه ی اُ استثنا

- نشانه 23 آشنایی با صدا و نشانه ی )قـ ق(
- نشانه 29 آشنایی با صدا و نشانه ی )هـ ـهـ(

- نشانه 32 آشنایی با صدا و نشانه ی )ـّـ(
- نشانه 38 آشنایی با صدا و نشانه ی )عـ ـعـ(
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ƣƣƣخانوادهƣنهادƣباƣآشناييƣ:کلیƣهدف
�

درس در یک نگاه
در اين درس دانش آموزان با نهاد خانواده، نقش پدر و مادر و فرزندان آش��نا مي ش��وند و در طي 
فعاليت هاي مختلف به ايجاد و تقويت مهارت هاي زباني )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن(، 
توسعه و تقويت مهارت هاي ديداري، شنيداري، مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت، 

توجه و تمرکز آنان پرداخته مي شود. 

اهداف و انتظارات
Ȗ  آشنايي با نهاد خانواده و کارکرد آن
Ȗ  بيان نوع روابط ميان اعضاي خانواده
Ȗ ايجاد و تقويت عالقه به گوش دادن و سخن گفتن درباره موضوع نگاره و تصويرخواني
Ȗ  ايجاد و تقويت تلفظ صحيح کليد واژه هاي درس
Ȗ  توانايي ترسيم خطوط از باال به پايين و پايين به باال
Ȗ  التذاذ ادبي، پرورش عواطف و احساسات



99

دانش پيش نياز
الف( دانش پيش نياز  براي آموزگار:

Ȗ شناخت مراحل تحولي زبان و گفتار و ويژگي هاي زباني دانش آموزان کم توان ذهني
Ȗ )1 آگاهي از اهداف و مراحل آموزش مهارت هاي چهارگانه زباني )با عنوان نگاره

ب( دانش پيش نياز براي دانش آموز:
Ȗ توانايي تشخيص، درک و انجام دستورهاي کالمي
Ȗ درک مفاهيم، تفاوت و تشابه ديداري و شنيداري
Ȗ  )توانايي انجام مهارت هاي حرکتي ظريف )زمينه سازي براي نوشتن
Ȗ توانايي تشخيص مفاهيم فضايي )باال و پايين، راست و چپ، زير و رو، اول و آخر(، اندازه و رنگ ها
Ȗ  توانايي شناخت اعضاي خانواده
Ȗ  توانايي شناخت محيط خانه و لوازم آن

وسایل و امکانات آموزشی موردنياز
Ȗ )کتاب فارسي )خوانداري
Ȗ کتاب کار )نوشتاري( جلد اول
Ȗ کارت هاي تصويري مربوط به موضوع درس
Ȗ تصويرهاي زنجيره اي
Ȗ  اشياء و اسباب بازي هاي مختلف
Ȗ مدادهاي رنگي

واژگان کليدي
بابا – مادر- خواهر- برادر- آوا- آرمان- خانواده – خانه

روش تدریس
بازي–يادگيري مشارکتي- پرسش و پاسخ- توضيحي
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ارائه درس

�ƣ)خوانداري(ƣفارسيƣکتابƣهايƣفعاليت
ابتدا تصوير نگاره »سالم، خانه ي ما اين جا است« را در مقابل ديد دانش آموزان قرار داده مي شود. 

�ƣƣانگيزهƣايجادƣ:اولƣگام
آم��وزگار کارت ه��اي تصويري مربوط ب��ه خانه و اعضاي خان��واده )پدر،مادر،دختر، پس��ر و...( را روي 
مي��ز دانش آموزان مي گذارد. س��پس با بيان ن��ام مکان هاي مربوط به خانه، لوازم خان��ه و اعضاي خانواده 
از دانش آموزان مي خواهد تصوير مربوط به آن را باال بياورند و به س��اير دوس��تان خود نش��ان بدهند. هر 
دانش آموزي که اين فعاليت را درست انجام دهد مورد تشويق قرار گرفته و هدايت بازي را برعهده مي گيرد. 

�ƣدومƣگام
در اين مرحله از دانش آموزان خواسته مي شود، به نگاره ي »سالم، خانه ي ما اين جا است« به دقت 
نگاه کنند. باتوجه به اين که اس��اس روش مش��ارکتي، آموزش هاي ارتباطي مؤثر افراد در فعاليت هاي 
گروهي است، دانش آموزان به دو گروه تقسيم نماييدو از هر گروه خواسته  شود تا با دقت تصوير نگاره 

را مشاهده کنند و آن چه را در تصوير مي بينند، بيان کنند. 
آموزگار، مشاهدات هر گروه را روي برگه اي که از قبل در کنار تصوير نگاره براي هر گروه چسبانده، 
به ترتيب يادداشت مي کند. )برگه هاي کار هر گروه با نمادهاي مختلف مانند: گل، ستاره هاي رنگي و 

... نام گذاري شود.(
پس از اين که زمان موردنظر به پايان رس��يد، به منظور اهميت دادن به تعامالت اجتماعي و تفکر 
حاص��ل از کار گروهي، آن چه را که دانش آموزان بيان نموده اند، يادداش��ت ک��رده و با ذکر نام گروه، 
به آرامي براي تمام کالس خوانده  ش��ود. هر گروهي که تعداد بيش��تري از اجزا تصوير اش��اره کرده و 

مشاهداتش دقيق بوده است، موردتشويق قرار مي گيرد. 
) در جريان اين فعاليت دانش آموزان درمي يابند که هدف از طراحي چنين موقعيت هايي مشاهده ي 

دقيق نگاره، توجه به کل، ارتباط اجزاء با کل و ... است.(

�ƣسومƣگام
در اي��ن مرحله، آم��وزگار با دانش آموزان در خصوص نگاره ي »س��الم، خانه ي ما اين جا اس��ت«  
و موض��وع محوري آن يعني "خانه، خانواده، معرفي ش��خصيت هاي ن��گاره، وظايف هريک از اعضاي 

خانواده، انجام وظايف شخصي، اشياء موجود در تصوير و ..." صحبت مي کند.
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به اين ترتيب آموزگار در اين فعاليت با ايجاد و تقويت مهارت گوش دادن، س��عي در تحقق يکي 
از اهداف آموزشي درس را دارد.   

�ƣچهارمƣگام
در ادامه فرايند تدريس، با طرح سواالتي مانند:

»در اين تصوير )نگاره( چه مي بينيم؟« و ارائه ي پاس��خ از س��وي دانش آموزان به بيان کلمه هايي 
نظير "پدر، مادر، دختر، پس��ر، خواهر، برادر، آوا، آرمان، فرش، مبل، تلويزيون، کتابخانه، کتاب، ميز، 
ميوه و..." پرداخته مي ش��ود. بديهي است آموزگار، تسهيل گر و تکميل کننده ي فرايند يادگيري است 
که با انجام روند پرس��ش و پاس��خ، ضمن طراحي يک تدريس فعال محور، با برقراري ارتباط کالمي 

اثربخش به توسعه و تقويت مهارت سخن گفتن در دانش آموزان مي پردازد. 
هم چني��ن در طي تدريس ن��گاره ي 1 آموزگار با طرح جمالت خبري و پرسش��ي از دانش آموزان 

مي خواهد به بيان کلمه يا جمله بپردازند. به طورمثال: 
Ȗ  .آرمان کنار مادرنشسته است
Ȗ هريک از اعضاي خانواده در حال انجام چه کاري هستند؟
Ȗ روي ميز چه مي بيني؟
Ȗ  .در دست آوا کتاب است

نکته ي قابل توجه پس از پايان تدريس نگاره ي »سالم، خانه ي ما اين جا است«توجه دانش آموزان 
را به تصويرک هاي پايين نگاره جلب کرده و در مورد آن با آن ها صحبت شود. 

�ƣپنجمƣگام

ببينƣوƣگوشƣکن
در اين قسمت، آموزگار تصويرها را در مقابل ديد دانش آموزان قرار داده و براي آنان شروع به بيان 
موضوع هر تصوير، از راست به چپ مي نمايد و با جلب توجه و تمرکز دانش آموزان، از آن ها مي خواهد 

به دقت گوش کنند. 

�ƣششمƣگام

ببينƣوƣبگو
آموزگار با طرح س��وال هاي ذکر ش��ده در کتاب فارس��ي )خوانداري( دانش آموزان را تش��ويق به 
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س��خن گفتن مي کند. هم چنين در اين فعاليت که با هدف تمرکز حواس، تصويرخواني، بيان ش��فاهي 
و تقويت حافظه ي ش��نيداري طراحي ش��ده اس��ت، از دانش آموزان خواسته شود پس ازنگاه کردن به 

تصويرهاي داده شده و بيان نام تصويرها، اين نام ها را همراه آموزگار تکرار نمايند. 

�ƣهفتمƣگام

گوشƣکنƣوƣبگو
در اين گون��ه تمرين ها، آموزگار با هدف توس��عه و تقويت مهارت هاي گوش دادن، س��خن گفتن و 
حافظه  شنيداري، با زباني ساده به بيان دستورالعمل براي دانش آموزان مي پردازد و از آن ها مي خواهد 

با ارائه ي پاسخ صحيح، به هدف آموزش درس برسند.

�ƣهشتمƣگام

پيداƣکنƣوƣبگو
در اين مرحله آموزگار با هدايت توجه دانش آموزان به تصوير نگاره درس، پرس��ش هايي را مطرح 
مي کند تا در جهت توس��عه و تثبيت يادگيري آنان حرکت نمايد. انجام فعاليت هاي پيدا کن و بگو با 

هدف دستيابي به تقويت توجه و تمرکز، تصويرخواني، بيان شفاهي و جمله سازي و... مي باشد. 

�ƣ)نوشتاري(ƣفارسيƣکتابƣهايƣفعاليت
تذکر:ƣفعاليتهایƣکتابƣخوانداریƣوƣنوشتاریƣبهƣصورتƣموازیƣآموزشƣوتمرينƣمیƣشوند

�ƣبزنƣرنگƣوƣکنƣکامل
اين فعاليت شامل يک طرح ناتمام است که دانش آموزان آن را کامل مي کنند و هدف آن است که 
روش درست قلم به دست گرفتن و محدوده ي نوشتن به طورکامل، تحت تسلط دانش آموزان درآيد. 

�ƣبنويس
هدف از اين فعاليت، تقويت مهارت هاي حرکتي و ديداري اس��ت و طي آن دانش آموزان خطي را 
از باال به پايين و در صفحه ي بعد، از پايين با باال رس��م مي کنند و: پيش��نهاد مي ش��ود آموزگار، روش 
صحيح ش��روع و پايان اين نماد نوش��تاری را به دانش آموز آموزش دهد. الزم به ذکر مي باش��د که در 
حال حاضر اين نماد نوشتاری، نماينده ي هيچ يک از حروف الفبا نيست و پيش زمينه ي نوشتن شکل 

»الف « در آينده مي باشد. 



103

مرحل��ه ي اول: دانش آموزان باتوجه به جهت صحيح حرکت، نقطه چين ها را از آغاز تا پايان، بدون 
برداشتن قلم، پررنگ مي کنند. 

مرحله ي دوم: نماد نوش��تاري در خط دوم به رنگ طوس��ي و محو )ترام( است که باتوجه به جهت 
صحيح حرکت توسط دانش آموزان پررنگ مي شود. 

مرحله ي سوم: در خط سوم، دانش  آموزان با هدايت و راهنمايي آموزگار به طور مستقل به نوشتن 
نماد مي پردازند. 

�ƣبدهƣانجامƣوƣکنƣفکر
هدف از انجام اين فعاليت، تقويت خوب ديدن، پرورش قوه ي تميز و تشخيص مي باشد. در فعاليت 
اول، دانش آموزان تصويرها را به دقت مش��اهده مي کنند و با شنيدن کلمه ي موردنظر، تصوير مربوط 

به آن را رنگ مي زنند. 
فعالي��ت دوم به جهت تثبي��ت آموخته هاي دانش آموزان درنظر گرفته ش��ده که از ميان تصويرها 

باتوجه به موقعيت خانوادگي خود گزينه ي مناسب را انتخاب مي نمايند و دور آن ها خط مي کشند.
نماد تشويق:ش��امل چهار گل در پايان تمرين هاي هر درس مي باش��د . آموزگار با توجه به ميزان 
دستيابي دانش آموز به اهداف آموزشي درس و با توجه به معيارهاي ارزشيابي توصيفي ) نياز به تالش 

، قابل قبول ، خوب ، خيلي خوب( آن را رنگ آميزي مي نمايند.

�ƣمنزلƣفعاليت
اجراي الگوي پيش��نهادي، با همکاري والدين در من��زل و با هدف تعميق و تثبيت روند يادگيري 
درنظر گرفته ش��ده اس��ت. طي اين فعاليت، دانش آموزان با کمک خانواده ي خود با استفاده از نمک و 

آرد و... لوحه هاي  را با انگشت تمرين مي کنند. 

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت یادگيري
Ȗ  آم��وزگار از دانش آموزان مي خواه��د تا عکس افراد خانواده ي خود را روي يک مقواي رنگي

بچس��بانند و آلبوم درس��ت نمايند؛ سپس در موردافراد آن از لحاظ جنسيت، تعداد، کوچک تر و 
بزرگ تر و... باهم گفت وگو و مقايسه کنند. 

Ȗ  آم��وزگار کارت هاي تصويري مرب��وط به خانه، لوازم خانه، خانواده، اعضاي خانواده و... را در
اختيار دانش آموزان قرار مي دهد و از آنان مي خواهد پيرامون آن باهم گفت وگو نمايند. هم چنين 
با طبقه بندي اين کارت ها به تحقق اهداف آموزشي که در اين ارتباط است، مانند: وظايف افراد، 
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نقش ها و... دست مي يابند.
Ȗ  با انج��ام بازي هاي مختلف همچون خاله بازي، معلم و ش��اگرد)قرار دادن دانش آموزان در

موقعيت هاي شبيه س��ازي ش��ده( به مرور مفاهيم آموزش��ي اين درس مي پردازند. هم چنين با 
استفاده از عروسک هاي نمايشي)پاپت( مي توان در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي قدم نهاد. 

جهت تس��هيل روند آموزش مي توان از پرسش هاي مقايسه اي و هم چنين استفاده از آموخته هاي 
قبلي دانش آموزان بهره برد.

ارزشيابي
Ȗ  نام اعضاي خانواده و نقش آن ها را بيان مي کنند
Ȗ  ب��ا ديدن کارت هاي تصوي��ري مربوط به خانه و خانواده به بيان نام اعضاي خانواده، نقش ها

و جزئيات تصوير مي پردازند. 
Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توسعه و تقويت حافظه ي ديداري- شنيداري و مهارت هاي

زباني است، درک مي کنند و انجام مي دهند. 
Ȗ  .فعاليت هايي که در ارتباط با توسعه و تقويت مهارت هاي نوشتاري است را انجام مي دهند



105

Ȗ .در برنامه ی غذايی روزمره خوراکی های مفيد را انتخاب کنندƣƣƣبازارƣنهادƣباƣآشناييƣ:کلیƣهدف�

درس در یک نگاه 
در اي��ن درس، دانش آم��وزان با نهاد بازار، بخش ها و مش��اغل مربوط به آن ب��ه عنوان يک مکان 
اجتماعي،آش��نا مي ش��وند و در طي فعاليت هاي مختلف به ايجاد و تقوي��ت مهارت هاي زباني )گوش 
کردن، س��خن گفتن، خواندن و نوشتن(، توسعه و تقويت مهارت هاي ديداري، شنيداري، مهارت هاي 

حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت، توجه و تمرکز آنان پرداخته مي شود. 

اهداف و انتظارات
Ȗ  آشنايي با نهاد بازار، بخش ها و مشاغل مربوط به آن
Ȗ  بيان نوع روابط و تعامل بين فروشنده و خريدار
Ȗ  ايجاد عالقه نسبت به خريد از بازار
Ȗ ايجاد و تقويت عالقه به گوش دادن و سخن گفتن درباره ي موضوع نگاره و تصويرخواني
Ȗ  ) ايجاد و تقويت تلفظ صحيح کليدواژه هاي درس با تأکيد بر صداي اول )ک� ( و صداي آخر ) �ه – ه
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Ȗ  توس��عه و تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف )ترس��يم خطوط شکسته، باز کردن يکي يکي
انگشتان دست( و مهارت هاي شنيداري )صداکشي، توالي حافظه ي شنوايي(.

دانش پيش نياز
الف( دانش پيش نياز براي آموزگار:

Ȗ شناخت مراحل تحولي زبان و گفتار و ويژگي هاي زباني دانش آموزان کم توان ذهني
Ȗ )10 آگاهي از اهداف و مراحل آموزش مهارت هاي چهارگانه زباني )با عنوان نگاره

ب( دانش پيش نياز براي دانش آموزان:
Ȗ توانايي تشخيص، درک و انجام دستورهاي کالمي
Ȗ درک مفاهيم تفاوت و تشابه ديداري و شنيداري
Ȗ )توانايي انجام مهارت هاي حرکتي ظريف )زمينه سازي براي نوشتن
Ȗ  توانايي تشخيص مفهوم رنگ ها و پوشاک، مشاغل، مکان ها
Ȗ  توانايي شناخت مکان هاي خريد و فروش
Ȗ  )توانايي درک مفاهيم فضايي )اول و آخر، چپ و راست، باال و پايين، زير و رو
Ȗ )توانايي تشخيص صداي آخر )ز(، )ش

وسایل و امکانات آموزشي موردنياز
Ȗ )کتاب فارسي )خوانداري
Ȗ کتاب فارسي )نوشتاري( جلد اول
Ȗ  کارت هاي تصويري مربوط به موضوع درس
Ȗ تصويرهاي زنجيره اي
Ȗ  اشياء و اسباب بازي هاي مختلف
Ȗ مدادهاي رنگي

واژگان کليدي
کيف- کفش- کاله- پرده- سفره- شانه- بازار- فروشنده- خريدار- خريد و فروش- پروانه- کت- پول
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روش تدریس
ايفاي نقش- يادگيري مشارکتي– پرسش و پاسخ- توضيحي

ارائه ي درس

�ƣ)خوانداري(ƣفارسيƣکتابƣهايƣفعاليت
ابتدا آموزگار تصوير نگاره ي »در بازار چه خبر؟« را در مقابل ديد دانش آموزان قرار مي دهد. 

�ƣانگيزهƣايجادƣ:اولƣگام
آموزگار فضايي را در کالس به عنوان بازار تدارک ديده و اجناس مختلفي را در آن جا قرار مي دهد. 
دانش آموزان در قالب خريدار، با اسکناس هايي که در اختيارشان قرار داده شده به خريد مي پردازند و 
در مورد کاالي خريداري شده صحبت مي کنند. در مرحله ي بعد مي توان نقش دانش آموزان را تغيير 
داد. ب��ه اين ترتيب فرصت مناس��ب براي ايجاد ارتباط عاطفي بين اعض��اي گروه، خالقيت و افزايش 

مهارت هاي اجتماعي فراهم مي گردد. 

�ƣƣآنƣيƣدربارهƣمطالبيƣبيانƣوƣتصويرهاƣيƣمشاهدهƣ:دومƣگام
در اي��ن مرحله، آموزگار از دانش آم��وزان مي خواهد به نگاره ي »در ب��ازار، چه خبر؟« که بر روي 
تابلوي کالس نصب ش��ده، )يا کتاب فارس��ي( به دقت نگاه کنند. دانش آموزان را به دو گروه تقس��يم 
نموده )بهتر اس��ت گروه ها نام گذاري  ش��وند.( و آموزگار از هر گروه مي خواهد با دقت به نگاره ها نگاه 
ک��رده و آن چه را در تصوير مي بينند، بيان کنند. هر گروه که توجه بيش��تري به جزئيات نش��ان داد 

موردتشويق قرار مي گيرد. 

�ƣƣدادنƣگوشƣمهارتƣتقويتƣراستايƣدرƣنگارهƣيƣدربارهƣهاييƣسوالƣطرحƣ:سومƣگام
در اين قس��مت آموزگار درباره ي نگاره ي »در بازار، چه خبر؟« و موضوع محوري آن يعني »بازار، 
خريدار، فروش��نده، مفهوم خريد و فروش، معرفي ش��خصيت هاي نگاره و اش��ياء موجود در تصوير«، 

صحبت مي کند که باعث ايجاد و تقويت مهارت گوش دادن )يکي از اهداف آموزشي ما( مي شود. 
در ادامه آموزگار با طرح س��وال هايي به برقراري ارتباط کالمي و تقويت مهارت س��خن گفتن در 

دانش آموزان مي پردازد. اين سوال ها مي تواند در راستاي جمله هاي زير قرار بگيرد:
Ȗ اين جا کجاست؟
Ȗ آرمان کنار کدام مغازه ايستاده است؟
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Ȗ  .بچه ها ببينيد آوا و مادرش در حال خريدن سفره هستند
Ȗ روي سفره چه طرحي نقاشي شده است؟
Ȗ !اينجا پرده فروشي است. چه آويز قشنگي
Ȗ  پروانه هاي روي آويز، چه رنگي هستند؟

همچني��ن آموزگار مي تواند با طرح س��وال هايي مش��ابه، دانش آموزان را به بي��ان و تلفظ صحيح 
کليدواژه هاي نگاره هدايت کند. 

�ƣچهارمƣگام

ببينƣوƣبگو
در اين قس��مت، آموزگار تصويرهاي داس��تان زنجيره اي را به ترتيب از راس��ت به چپ، در مقابل 
دانش آموزان قرار می دهد و در مورد ان ها توضيح می دهد و از آن ها مي خواهد بار ديگر به تصويرها 
نگاه کرده و داستان آن را در قالب جمله هاي کوتاه بيان نمايند. جهت ترغيب و تشويق دانش آموزان 
به س��خن گفتن، مي توان موضوع داس��تان را در قالب س��وال مطرح نمود. )توجه بيش��تر به جزئيات 

تصويرها(

�ƣششمƣگام

گوشƣکنƣوƣبگو
آموزگار از دانش آموزان مي خواهد، بادقت به کلمه ي گفته ش��ده گوش دهند و س��پس با شنيدن 
هر صدا، يک انگش��ت خود را باز کنند. اين کار با هدف تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف )باز کردن 

يکي يکي انگشتان دست( و مهارت هاي شنيداري )صداکشي( انجام مي پذيرد. 
در ادامه ي تمرين هاي گوش کن و بگو، آموزگار با طرح پرسش در زمينه ي تشخيص صداهاي هم 

پايان )ز( و )ش(، به تقويت و تثبيت آموخته هاي گذشته مي پردازد .

�ƣهفتمƣگام

ƣبگوƣوƣکنƣپيدا
در اي��ن مرحله، آموزگار ب��ار ديگر توجه دانش آموزان را به تصوير نگاره ي درس، معطوف مي نمايد 
و با مش��ارکت گروه ها، تصويرهايي که با صداي )ک� ( ش��روع مي شوند را پيدا کرده و به منظور تقويت 
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حافظه ي ديداري و شنيداري و گفتاري به تکرار واژه مي پردازند. 
هم چنين اين فعاليت، براي واژه هايي که صداي هم پايان )�ه � ه ( دارند نيز تکرار مي شود؛ تأکيد 
بر يافتن تصويرک ها در نگاره، به منظور آموزش هم آغاز و هم پايان موردنظر مي باشد. آموزگار مي تواند 
با هدايت دانش آموزان به يافتن تصويرهاي ديگري با محور موضوع درس و به جهت گسترش واژگان 

در نگاره 1، بپردازد.

�ƣ)نوشتاري(ƣفارسيƣکتابƣهایƣفعاليت
تذکر:ƣفعاليتهایƣکتابƣخوانداریƣوƣنوشتاریƣبهƣصورتƣموازیƣآموزشƣوتمرينƣمیƣشوند

�ƣبزنƣرنگƣوƣکنƣکامل
آموزگار، توجه دانش آموزان را به نقطه چين هاي تصوير جلب کرده و آن ها را به کامل کردن تصوير، 

تشويق مي نمايد. سپس از آنان مي خواهد تصوير کامل شده را به دلخواه رنگ بزنند. 

�ƣبنويس
باتوجه به حرکت صحيح دس��ت و از راس��ت به چپ و توجه به نکاتي که در نگاره ي 1 به آن اشاره 

گرديد، نوشتن شکل را انجام دهند. 

�ƣبدهƣانجامƣوƣکنƣفکر
هدف از اين تمرين، توس��عه ي مفهوم هم پايان )�ه � ه ( و هم آغاز )ک� ( در تصويرهاي موجود، با 
هدف درک تفاوت و تش��ابه هم پايان و هم آغازها از ميان تصويرهاي داده ش��ده مي باشد، ضمن اين که 
تمريني نيز در راس��تاي اهداف ذکرش��ده با هدف توس��عه ي مهارت هاي حرکتي ظريف درنظر گرفته 

شده است.
تمرين مربوط به صداکش��ي با هدف تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف و مهارت هاي ش��نيداري و 

ديداري و توالي حافظه ي شنوايي به صورت نوشتاري درنظر گرفته شده است. 
نماد تشويق: مانند نگاره ي يک مي باشد.

�ƣمنزلƣفعاليت
اج��راي الگوي  پيش��نهادي و هم��کاري والدين در منزل به منظور تعمي��ق و تعميم يادگيري در 

دانش آموزان مي باشد. 
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فعاليت هاي پيشنهادهاي جهت توسعه و تثبيت یادگيري
Ȗ  بردن دانش آموزان به مراکز خريد جهت قرار گرفتن در موقعيت فيزيکي نگاره
Ȗ  تهي��ه کارت هاي تصويري مربوط به بازار و مش��اغل موج��ود در آن واجناس مختلف طرح

سوال در راستای تثبيت اموخته ها
Ȗ  طرح پرس��ش هاي مقايسه اي جهت تش��خيص تفاوت و تشابه موقعيت هاي مکاني از جمله

خانه، مدرسه و بازار 
Ȗ  طرح پرس��ش هاي تفکربرانگيز باتوجه به عاليق ش��خصي دانش آموزان، مانند: »اگر به بازار

بروي دوست داري چه چيزهايي بخري؟« 
Ȗ  تهي��ه کارت ه��اي هم آغاز )ک� ( و هم پايان )�ه � ه( تا دانش آموزان آن ها را با توجه به صدا

از هم تفکيک کنند.

ارزشيابي
Ȗ  با ديدن کارت هاي تصويري مربوط به بازار، مش��اغل و اجناس به بيان نام آن ها و جزئيات

تصوير مي پردازند. 
Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توسعه و تقويت حافظه ي ديداري- شنيداري و مهارت هاي

زباني است، درک مي کنند و انجام مي دهند. 
Ȗ  .فعاليت هايي که در ارتباط با توسعه و تقويت مهارت هاي نوشتاري را انجام مي دهند
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ƣƣ)ب(ƣوƣ)آ(ƣيƣنشانهƣوƣصداƣباƣآشناييƣ:کلیƣهدف�

درس در یک نگاه 
در اين درس دانش آموزان با خواندن و نوشتن واژه ي »آب« ونشانه هاي" آ " ،" ب " آشنا مي شوند. 
هم چنين در طي اين درس، توجه آن ها به اس��تفاده ي صحيح از آب و صرفه جويي آن جلب مي ش��ود 
و در ط��ي فعاليت ه��اي مختل��ف به ايجاد و تقوي��ت مهارت هاي چهارگانه ي زباني، توس��عه و تقويت 
مهارت هاي ديداري و شنيداري، مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت، توجه و تمرکز 

آنان پرداخته مي شود. 

اهداف و انتظارات
Ȗ  آشنايي با آب و موارد استفاده آن
Ȗ )تقويت مهارت خواندن کلمه ي متناسب با تصوير )تصويرخواني
Ȗ  ايجاد و تقويت تلفظ صحيح کليدواژه هاي درس
Ȗ  تشخيص جايگاه قرار گرفتن »آ« و »ب« در کلمه ها
Ȗ  تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت در نوشتن
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Ȗ  تقويت مهارت خواندن و نوشتن صداي »آ« و »ب« در کلمه ها
Ȗ  التذاذ ادبي و پرورش عواطف و احساسات
Ȗ  »توجه و دقت به تصوير پيش زمينه ي »بابا

دانش  پيش نياز
الف( دانش پيش نياز براي آموزگار:

Ȗ  آشنايي آموزگار با اهداف آموزشي که دانش آموزان براي يادگيري نشانه ي »آ« و »ب« بايد
به آن دست يابند. 

Ȗ آشنايي با مراحل تحول زباني با توجه به ويژگي هاي دانش آموزان کم توان ذهني
ب( دانش پيش نياز براي دانش آموزان:

Ȗ توانايي تشخيص، درک و انجام دستورهاي کالمي
Ȗ درک مفاهيم فضايي )باال و پايين- چپ و راست- زير و رو(، تفاوت و تشابه ديداري و شنيداري
Ȗ  آشنايي با هم آغازها و هم پايان ها در کلمه
Ȗ )توانايي انجام مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري
Ȗ  آشنايي با آب و برخي از موارد استفاده از آن
Ȗ  »خواندن شعر »آب« جهت زمينه سازي درس »آب
Ȗ  آشنايي با صداکشي کلمه ها

وسایل و امکانات آموزشي موردنياز
Ȗ )کتاب فارسي )خوانداري
Ȗ کتاب فارسي )نوشتاري( جلد اول
Ȗ  کارت هاي تصويري مربوط به موضوع درس
Ȗ  آب، پارچ و ليوان، بطري آب
Ȗ مدادهاي رنگي
Ȗ  جدول حروف الفبا
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واژگان کليدي
آب – آبپاش- آبي- آسمان- شيرآب- آوا

روش تدریس
پيش سازمان دهنده- يادگيري مشارکتي- پرسش و پاسخ- توضيحي

ارائه درس

�ƣ)خوانداري(ƣفارسيƣکتابƣهايƣفعاليت

�ƣƣانگيزهƣايجادƣ:اولƣگام
براي آموزش اين بخش از روش پيش س��ازمان دهنده استفاده مي شود که مراحل اجراي اين روش 

عبارتند از: 
1- مرحله ي نخست: ارائه ي پيش سازمان دهنده 

در مرحله پيش سازمان دهنده آموزگار، نوار صوتي مربوط به صداهاي آب در طبيعت مانند: صداي 
ب��اران، آبش��ار، دريا، چکه چکه ي آب و ريختن آب داخل لي��وان را براي دانش آموزان پخش مي کند و 
از آنان مي خواهد به دقت به صداي پخش ش��ده گوش دهند، س��پس به ياد بياورند که اين صداها را 
در کجا ش��نيده اند يا با شنيدن آن ها به ياد چه چيزي مي افتند. هدف از اين فعاليت تداعي معني در 

ارتباط با مفهوم آب مي باشد. 

�ƣدومƣگام
در مرحله ي بعدي روش پيش سازمان دهنده، ارائه ي مواد يادگيري يا مطلب درسي صورت مي گيرد. 
در اين مرحله آموزگار تالش مي کند انگيزه اي را که در مرحله ي قبل براي پيگيري درس ايجاد کرده، 

حفظ نمايد. هم چنين روابط منطقي در گفته ها و مطالب درسي را رعايت مي کند. 
آموزگار مي تواند با اس��تفاده از روش يادگيري مش��ارکتي به اين هدف دس��ت يابد. ابتدا گروه ها را 
مش��خص، سپس توجه دانش آموزان را به عنوان درس جلب مي نمايد و از آن ها مي خواهد در گروه هاي 
خود به تصويرخواني درس و اجزاء موجود در تصوير با دقت نگاه کرده و درباره ي آن گفتگو کنند. سپس 

آموزگار جهت رسيدن به اهداف درس، جمله هايي را به صورت خبري، پرسشي مطرح مي کند. مانند:
Ȗ .نام اين دختر آوا است
Ȗ آوا در حال انجام چه کاري است؟
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Ȗ  .روسري آوا آبي است
Ȗ آسمان چه رنگي است؟

آموزگار دانش آموزان را هدايت مي کند تا تصويرک هاي پايين تصوير عنواني را با ش��کل نوشتاري 
کلمه مطابقت دهند و س��پس آموزگار، دانش آموزان را تشويق مي کند تا ابتدا در گروه، کلمه هاي زير 

هر تصويرک را هم خواني کرده سپس هرکدام به صورت انفرادي کلمه ها را بخوانند. 
آموزگار تصوير آب وش��کل نوشتاري آن را روي تابلو نصب مي کند و از دانش آموزان مي خواهد به 

طور دسته جمعي آن را بخوانند و صداي اول و آخر آب را به طور مجزا بگويند. 
در ادامه آموزگار کلمه ي آب را صداکشي مي کند و از دانش آموزان مي خواهد آن ها هم با شنيدن 

هر صدا يک انگشت خود را باز کرده و بار ديگر روي صداي اول و آخر آب تأکيد مي کند. 
در مرحل��ه ي بعد، آموزگار مجدداً کلمه ي »آب« را صداکش��ي ک��رده و همزمان با تلفظ هر صدا، 
شکل نوشتاري آن را نيز روي تابلو مي نويسد و آموزش مي دهد به نحوي که يک بار صداي اول )آ( را 
با رنگ قرمز نوش��ته و بار ديگر صداي آخر )ب( را با رنگ قرمز مي نويس��د و به معرفي شکل نوشتاري 

صداها مي پردازد. 
آم��وزگار از دانش آموزان مي خواهد تا کتاب هاي خود را باز کنند و  در ابتدا متن نوش��تاري درس 
راب��راي آنها مي خواند و س��پس  به صورت گروهي و با کم��ک يکديگر، و در نهايت هريک به صورت 
جداگانه متن درس را مي خوانند. آموزگار هم چنين توجه دانش آموزان را به رنگ حروف جلب مي کند 

و مي گويد صدايي که امروز ياد گرفتيد با رنگ قرمز نوشته شده است. 
نکته: در صورتي که دانش آموزان در تشخيص دچار اشکال هستند ، بايد مجدداً مطالب را مرور کرد. 
باتوجه به فعاليت های انجام شده و تصويرخواني ها در اين مرحله دانش آموزان خود به تنهايي قادر 

به خواندن کلمه هاي متن درس مي باشند.
س��پس آموزگار توجه آن ها را بار ديگر به کارت زمينه اين درس يعني کلمه"آب در ش��عر" جلب 

نموده و آموخته ها را مرور مي کند.

�ƣƣبخشيدنƣاستحکامƣ:سومƣگام
دانش آموزان با کمک آموزگار براي نشانه ي »آ« - »ب« از ميان اسامي انسان ها، اشيا و يا حيوانات 

براي نمونه، مثال هايي بيان نمايند.
متنی را در اختيار دانش آموزان قرار داده و از آن ها می خواهد دور کلمه هايی که نشانه ) آ و ب( 

دارند خط بکشد.
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در ادامه آموزگار به منظور توانايي تطبيق صداي نشانه با شکل خطي آن، از دانش آموزان مي خواهد 
کتاب نوش��تاري را باز کرده و تمرين »بنويس« مربوط به درس را انجام دهند. الزم به ذکر اس��ت که 
در اين مرحله با نظارت و هدايت آموزگار، دانش آموزان همراه با خواندن کلمه ي نوش��ته شده، تمرين 

»بنويس« را با رعايت نکات زير انجام مي دهند:
Ȗ  توجه به خط زمينه
Ȗ )رعايت جهت صحيح نوشتن فارسي )از راست به چپ
Ȗ  »نوشتن نقطه به شکل صحيح مانند »ب
Ȗ  .نزديک بودن حروف »آ« و »ب« در کنارهم به گونه اي که کلمه ي »آب« را تشکيل دهند
Ȗ  گذاشتن خط فاصله بين کلمه ها در هر سطر

�ƣ)نوشتاری(ƣفارسیƣکتابƣهایƣفعاليت

فکرƣکنƣوƣانجامƣبده
فعاليت فوق به جهت تثبيت و تعميق آموخته هاي دانش آموزان درنظر گرفته شده است. در تمرين 
اول پس از مشاهده ي دقيق، نام تصويرها را مي گويند و پس از کشيده گويي صداي اول آن را مي نويسند. 
تمري��ن بعدي همانند تمرين قبل انجام مي پذي��رد با اين تفاوت که دانش آموز صداي آخر )ب( را 

پس از کشيده گويي مي نويسد.
در تمرين سوم به منظور صداکشي، حروف کلمه ي آب را تفکيک کرده و در جاي مناسب مي نويسند. 
تمرين چهارم به منظور افزايش درک ديداري، از ميان س��ه کلمه ي داده ش��ده کلمه ي »آب« را 

تشخيص داده و دور آن خط مي کشد. 
جه��ت زمينه س��ازي درس بعدي )بابا( توجه دانش آموزان را به تصوي��ر انتهايي درس جلب نموده 
اين کار صرفاً جهت آش��نايي مقدماتي و غير مس��تقيم با شکل حروفي که در درس بعدي با آن آشنا 

خواهد شد، می باشد. 
هدف کل خواني واژه مي باشد. 
نماد تشويق : مانند نگاره ي 1

اج��راي الگوي پيش��نهادي با همکاري والدين در منزل و با ه��دف تعميق و تثبيت روند يادگيري 
درنظر گرفته شده است. طي اين فعاليت دانش آموز با کمک خانواده ي خود کلمه هايي را که صداي 

اول »آ« دارند در روزنامه بيابد و پس از جدا کردن، در کادر موردنظر بچسباند. 
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فعاليت های پيشنهادی جهت توسعه و تثبيت یادگيری
Ȗ  معلم از دانش آموزان مي خواهد که ليوان هاي خود را روي ميز بگذارند س��پس به وس��يله ي

پ��ارچ، ب��راي هريک آب مي ري��زد و دانش آموزان را به صحبت در زمينه ي موارد اس��تفاده از آب 
ترغيب مي نمايد. 

Ȗ  کارت هايي را که مربوط به مصارف متعدد آب مي باش��د، همراه با ديگر کارت ها در اختيار
گروه ه��ا قرار داده تا کارت ه��اي مربوط به آب را جدا نمايند. هر گروهي که تعداد بيش��تري از 

کارت هايموردنظر را انتخاب کرده مورد تشويق قرار مي گيرد. 
Ȗ  کارت هاي نوش��تاري »آ« و »ب« را به دو گروه داده س��پس آموزگار کلمه هايي که صداي

اول »آ« و صداي آخر »ب« دارند را مي خواند و دانش آموزان پس از ش��نيدن هر کلمه با توجه 
به صداي اول و آخر آن، کارت مربوط به آن را نشان داده و در صورت صحيح بودن موردتشويق 

قرار مي گيرند. 
Ȗ  در حياط، بطري هاي آب را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهيم و از آن ها مي خواهيم کلمه

»آب« را به وسيله ي آب بطري روي زمين بنويسند. 
Ȗ  با ديدن کارت هاي تصويري مربوط به آب، نام آن را بگويند و در مورد موارد استفاده از آن

صحبت کنند. 

ارزشيابی
Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توسعه و تقويت حافظه ي ديداري- شنيداري و مهارت هاي

زبانی مانند بيان کلمه آب، صداکشی، بيان صدای اول، بيان صدای آخر و ... است را انجام دهند.
Ȗ  فعاليت هاي��ي را که در ارتباط با توس��عه و تقويت مهارت هاي نوش��تاري)با توجه به اهداف

آموزشی درس ( است، انجام دهند. 
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ƣƣƣ)يƣايـ،يـ(ƣيƣنشانهƣوƣصداƣباƣآشناييƣ:کلیƣهدف�

درس در یک نگاه
در اين درس دانش آموزان با خواندن و نوشتن صدا و نشانه ي )اي�، ي� ي( آشنا مي شوند. هم چنين 
توجه آن ها به کشور و پرچم ايران و عالقمندي به آن جلب مي شود و روحيه ي دفاع از ميهن اسالمي 
در آنان تقويت مي گردد و در طي فعاليت هاي مختلف به ايجاد و تقويت مهارت هاي چهارگانه ي زباني، 
توس��عه و تقويت مهارت هاي ديداري و ش��نيداري، مهارت هاي حرکتي ظريف )نوش��تاري( و افزايش 

دقت، توجه و تمرکز آن ها پرداخته مي شود. 

اهداف و انتظارات
Ȗ  التذاذ ادبي، و پرورش عواطف و احساسات
Ȗ  تقويت روحيه ي ملي- ميهني بين دانش آموزان
Ȗ  آشنايي نسبی با کشور ايران
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Ȗ  )تقويت مهارت خواندن کلمه ي مناسب با تصوير)تصويرخواني
Ȗ  ايجاد و تقويت تلفظ صحيح کليدواژه هاي درس
Ȗ تشخيص جايگاه قرار گرفتن نشانه ي )اي�، ي� ي( در کلمه ها
Ȗ  تقويت مهارت خواندن و نوشتن صداي )اي�، ي� ي( در کلمه ها
Ȗ  تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت در نوشتن
Ȗ  )آشنايي با نماد نوشتاري )ک� ک
Ȗ )توجه و دقت به تصوير پيش زمينه مربوط به نشانه ي )ک� ک

دانش پيش نياز
الف( دانش پيش نياز براي آموزگار 

Ȗ  )آش��نايي آموزگار با آن دسته از اهداف آموزش��ي که دانش آموزان براييادگيري )اي�، ي� ي
بايد به آن دست يابند. 

Ȗ آشنايي با مراحل تحول و تکوين زباني با توجه به ويژگي هاي دانش آموزان کم توان ذهني
ب( دانش پيش نياز براي دانش آموزان

Ȗ توانايي تشخيص، درک و انجام دستورهاي کالمي
Ȗ درک مفاهيم فضايي )باال و پايين- چپ و راست- زير و رو(، تفاوت و تشابه ديداري و شنيداري
Ȗ  آشنايي با نشانه هاي خوانده شده در درس هاي قبل
Ȗ آشنايي با رنگ هاي اصلي و فرعي
Ȗ  آشنايي با هم آغازها و هم پايان ها در کلمه ها
Ȗ )خواندن شعر اي ايران جهت آشنايي با کلمه پيش زمينه به منظور کل خواني )ايران
Ȗ  آشنايي با صداکشي کلمه ها
Ȗ  آشنايي با ترکيب صامت ها با مصوت هاي خوانده شده )ا، َ، و( و ساختن واژه هاي جديد
Ȗ )توانايي انجام مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري

وسایل و امکانات آموزشي موردنياز
Ȗ )کتاب فارسي )خوانداري
Ȗ کتاب فارسي )نوشتاري( جلد دوم
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Ȗ  کارت هاي تصويري مربوط به موضوع درس
Ȗ  .نقشه ي ايران که با يونوليت تهيه شده و دريا، جنگل، کوه، با رنگ هاي مختلف مشخص شده است
Ȗ  پرچم ايران
Ȗ  »لوح فشرده ي صوتي و تصويري سرود »اي ايران
Ȗ  جدول حروف الفبا
Ȗ کارت هاي تندخواني
Ȗ  جدول ترکيب صامت ها و مصوت ها

واژگان کليدی 
ايران – امير- سفيد- آبي- اين- ساري- کشور- پرچم- نقشه

روش تدریس 
يادگيري مشارکتي- پرسش و پاسخ- توضيحي

ارائه درس E5 )بر اساس ساخت گرایی(

�ƣƣکردنƣدرگيرƣ:اولƣگام
Ȗ  براس��اس س��اخت گرايي، مرحله ي اول، درگير ش��دن يا همان ايجاد E5 در الگوي تدريس

انگيزه و جلب توجه دانش آموزان اس��ت. آموزگار سعي مي کند در اين مرحله زمينه مناسب براي 
آغاز آموزش را فراهم سازد براي رسيدن به اين هدف مي توان از پرسيدن يک سوال، تعريف يک 
مس��أله، نش��ان دادن يک رويداد هيجان انگيز ارتباطي بين تج��ارب قبلي دانش آموزان و موضوع 

يادگيري برقرار کرد و موجب برانگيختن دانش آموزان و درگيري او با مسأله ي موردنظر شد. 
آموزگار مي تواند با نقشه ي ايران که با يونوليت تهيه شده همراه با پرچم ايران وارد کالس شود و آن 
را در جاي مناس��ب نصب کند؛ س��پس لوح فشرده ي سرود اي ايران را همراه با تصوير که قسمت هاي 
مختلف کش��ور را نشان مي دهد، پخش کند. آموزگار مي تواند همراه با لوح فشرده، کلمه ي اي ايران را 

محکم بگويد. بعد از پخش سرود، آموزگار جمله هايي را به صورت پرسشي و خبري مطرح مي کند. 
Ȗ سرود در مورد چه کشوري بود؟
Ȗ .ايران جايي است که ما در آن زندگي مي کنيم
Ȗ دريا چه رنگي است؟
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Ȗ پرچم ايران چه رنگ هايي دارد؟
و به اين ترتيب دانش آموزان با موضوع درس آشنا مي شوند. 

توج��ه: درصورت نداش��تن لوح فش��رده و تصويري آم��وزگار مي تواند خودش س��رود را بخواند و 
دانش آموزان را ترغيب به هم خواني کند. 

�ƣƣکاوشƣ:دومƣگام
در مرحله ي کاوش، دانش آموزان فرصت مي يابند تا به طور مستقيم به مسائل و پديده ها بپردازند. 
براي پرداختن دانش آموزان به فعاليت، الزم است آن ها در گروه هاي کوچک قرار گيرند. در واقع ايجاد 
و تقويت هماهنگي چشم و دست در حين کسب تجربه از اهداف مهم اين مرحله است. اين مرحله به 

دانش آموزان در ايجاد قالب و چارچوب فکري براي تشکيل مفاهيم جديد کمک مي نمايد. 
بع��د از جل��ب توجه دانش آموزان، آم��وزگار از آن ها مي خواهد در کتاب درس��ي خوانداري، درس 
موردنظر را مقابل خود قرار دهند و به تصوير باالي صفحه نگاه کنند و آن چه را که مشاهده مي کنند 

براي سايرين بيان نمايند.
آم��وزگار در حين گف��ت وگو با دانش آموزان، کارت هاي تصويري کليدواژه را که بر روي آن، کلمه ها 
درج شده، به ترتيبي که دانش آموزان بيان مي کنند روي تابلوي کالس نصب مي کند. آموزگار بايد توجه 

داشته باشد که سرباز را به نام »امير« معرفي کند و واژه ي »امير« زير تصوير آن نوشته شده باشد. 
آموزگار تصويرک هاي کتاب که ش��امل تصوير ايران، امير و ساري و... مي باشد را به منظور معرفي 

نشانه ي )اي�،ي� ي( و جايگاه آن، به طور برجسته تري در مقابل ديد دانش آموزان قرار دهد. 

�ƣƣتوصيفƣ:سومƣگام
مرحله ي توصيف، گامي اس��ت که در آن دانش آموزان به انتزاع تجربيات مي پردازند؛ دانش آموزان 
به تش��ريح راه حل هاي احتمالي، توضيح مفاهيم، گوش دادن فعال و پرس��يدن سوال و بيان استدالل 

براساس شواهد موجود مي پردازند. 
ارائ��ه ي توضيحاتي از س��وي آموزگار و همچني��ن بحث و گفت وگو درب��اره ي موضوع به هدايت 

فعاليت هاي اين مرحله کمک مي کند. 
پ��س از اظهارنظر دانش آموزان درباره ي کليدواژه ه��ا، آموزگار از آن ها مي خواهد نام تصويرک هاي 
نصب ش��ده روي تابلو را با صداي بلند بخوانند او دانش آموزان را هدايت نمايد تا واژه ها را به صورت 
صحي��ح تلفظ کنند .چون رويکرد تدوين محتوا، رويکرد کل نگر اس��ت آموزگار به دانش آموزان کمک 
 کند تا واژه ها را در جمالت کوتاه بيان کنند)مانند ، اين مرد امير نام دارد(. جمله ها روي تابلو نوشته  
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و نش��انه ي )اي�،ي� ي( در واژه هاي کليد، به رنگ قرمز نمايش داده  ش��ود به طوري که در جمله ي اول، 
کلمه ي کليد داراي نش��انه ي )اي�( اول و در جمله ي دوم، کلمه ي کليد داراي نشانه ي )ي�( وسط و در 

جمله ي آخر کلمه ي کليد )ي( آخر نمايش داده  شود. 
در مرحله ي بعد با پرس��ش هاي مقايس��ه اي، جايگاه نش��انه ي )اي� ي� ي( در واژه ها به دانش آموزان 
شناسانده مي شود .هم چنين جايگاه آن در جدول الفبا مشخص  گردد؛ آن گاه از دانش آموزان خواسته 
 ش��ود به متن نوشتاري کتاب فارس��ي خوانداري توجه نمايند، آموزگار روخواني کرده و دانش آموزان 
ضمن گوش کردن، با انگشت خود، کلمه ها را در متن نوشتاري درس رديابي کنند. پس از آن گروه ها 
هم خوان��ي را انج��ام مي دهند و بعد هراز گروه يک نفر را انتخاب ت��ا متن را بخواند و بقيه ي اعضاء به 
وي کمک کنند. هم چنين براي نوشتن کليدواژه ها نيز به همين گونه عمل مي نماييم. در نهايت گروه 

برتر مورد تشويق قرار مي گيرد.
در اين جا آموزگار توجه آن ها را بار ديگر به کارت زمينه اين درس يعني کلمه"ايران درشعر" جلب 

نموده و آموخته ها را مرور مي کند. 

�ƣƣبسطƣوƣشرحƣ:چهارمƣگام
در اين مرحله، دانش آموزان، مفاهيمي را که آموخته اند گسترش مي دهند و با برقراري ارتباط بين 

مفاهيم، آموخته هاي خود را در جهان پيرامون به کار مي گيرند. 
آموزگار مي تواند با مثال هاي بيشتر و باتوجه به آموخته هاي قبلي به بسط و تعميم مطلب بپردازد. 
در اي��ن مرحل��ه آموزگار بريده هايي از روزنامه  يا مجله و يا يک متن س��اده و روان که توس��ط خودش 
نوشته شده را در اختيار دانش آموزان قرار داده واز آن ها مي خواهد تادورکلمه هايي که )اي� ي� ي( دارند، 
خط بکش��ند؛ هم چنين آموزگار در اين مرحله به ترکيب مصوت )اي� ي� ي( با صامت هاي خوانده ش��ده 
بپردازد و جهت جذابيت بيشتر به صورت آهنگين با دانش آموزان تمرين نمايد و واژه ي جديد بسازد. 

�ƣارزشيابيƣ:پنجمƣگام
در مراحل قبل ارزش��يابي مس��تمر در طول فعاليت ها صورت گرفته اس��ت ولي براي کامل کردن 
اين ارزش��يابي آموزگار باتوجه به اهداف آموزشي اين درس، تمرين ها را در قالب فعاليت هاي مختلف 
)کارت خواني(، صداکشي، تشخيص جايگاه نشانه ي )اي�،ي�،ي( در واژه ها و فعاليت هاي ديگر طراحي و 

اجرا مي کند تا بتواند در جهت تثبيت آموخته هاي آن ها حرکت نمايد. 
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�ƣ)خوانداري(ƣفارسیƣکتابƣهايƣفعاليت

ببينƣوƣبگو
اي��ن فعاليت با هدف نظم فکري و تقويت حافظه ي بصري و درک ش��نوايي و قدرت بيان طراحي 
شده است. دانش آموزان بايد توانايي برقراري ارتباط بين تصويرهاي متوالي و درک مفهوم موجود در 
آن ه��ا را از آغ��از تا پايان دنبال کنند. ابتدا دانش آموزان بايد ب��ه توضيحات آموزگار در مورد تصويرها 
به دقت گوش کنند و سپس به منظور تقويت مهارت جمله سازي، براي هر تصوير يک جمله بگويند. 
جمله بايد از لحاظ دستوري )مطابقت فعل و فاعل( کامل باشد و آموزگار بايد دانش آموزان را هدايت 

کند تا به هدف موردنظر برسند. 

ƣبگوƣوƣکنƣگوش
اين فعاليت با هدف بس��ط و گس��ترش دايره ي لغات و توس��عه و تقويت مهارت هاي گوش  دادن و 

سخن گفتن و تشخيص تفاوت و تشابه صداها در واژه ها مي باشد. 
Ȗ  در قسمت اول اين بخش، دانش آموز پس از شنيدن دستورالعمل با خواندن واژه ها، واژه هاي

موردنظر را انتخاب و تکرار مي نمايد. 
Ȗ  .قسمت دوم با هدف تعميق و تثبيت يادگيري ترکيب مصوت )اي� ي� ي( با صامت ها مي باشد

در اين قس��مت براي تعميم آموخته ها از دانش آموزان خواس��ته مي ش��ود براي هر ترکيب واژه ي 
جديد ساخته و آن را براي دوستانشان بگويند. 

پيداƣکنƣوƣبگو
اين فعاليت  با هدف پرورش دقت و توجه دانش آموزان و تشخيص جزء از کل صورت مي گيرد. الزم 
است دانش آموزان با مراجعه به تصوير عنوان درس واژه هاي داده شده را باتوجه به تصوير کلي درس 

به يکديگر و يا آموزگار نشان دهند. 
آموزگار مي تواند با هدف تقويت مهارت س��خن گفتن، روحيه ي همکاري و رقابت سالم در گروه ها 

در مورد واژه ها سواالتي را مطرح نمايند و در پايان گروه پرتالش مورد تشويق قرار گيرد. 

�ƣƣ)نوشتاري(ƣفارسيƣکتابƣهايƣفعاليت
تذکر: فعاليتهای کتاب خوانداری و نوشتاری به صورت موازی آموزش وتمرين می شوند

بنويس: هدف از اين تمرين توس��عه و تقويت مهارت هاي نوش��تاري واژه هايي مي باشد که شکل 
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خوانداري آن فراگرفته ش��ده اس��ت. الزم اس��ت که دانش آموزان پس از خواندن واژه و نش��انه، آن را 
باتوجه به خط زمينه )از راست به چپ، جهت حرکت نماد نوشتارزي )اي� ي� ي( انجام دهد. 

فکـرƣکنƣوƣانجامƣبده:ƣهدف از انجام فعاليت هاي اين قس��مت، تعميق و تثبيت آموخته ها، تقويت 
خوب ديدن و پرورش تشخيص تفاوت ها و تشابه ها مي باشد. 

توجهƣبهƣتصويرƣوƣکاملƣکردنƣکلمهƣها با نش��انه ي مناس��ب که هدف از آن تقويت و توسعه توجه، 
دقت و تشخيص استفاده از سه شکل نشانه ي )اي�،ي�، ي( در کلمه مي باشد. 

کشيدهƣگوييƣکلمهƣها: هدف از اين فعاليت، پرورش دقت و توجه به اين نکته که هر واژه از اجزاي 
مختلف تش��کيل ش��ده اس��ت. )کل از جزء( توجه به جزئيات باعث تقويت حافظه ي ديداري و تسلط 
بر موضوع آموزش��ي مي ش��ود. دانش آموزان پس از خواندن واژه ها بايد صداهاي هر کلمه را در جاي 

مناسب خود بنويسند. 
ترکيبƣکنƣوƣبنويس: هدف از اين تمرين، آماده س��ازي براي س��اختن واژه هاي جديد مي باش��د. 
دانش آموزان پس از ترکيب صامت )نشانه هاي خوانده شده( با مصوت )ي�( وسط و )ي( آخر آن را در 

جاي مناسب خود مي نويسند. اين تمرين پيش زمينه اي براي تمرين بعدي است. 
مانندƣنمونهƣکاملƣکن: هدف از اين فعاليت، بازشناس��ي آموخته هاي گذشته و تعميق آموخته هاي 
فعل��ي مي باش��د. دانش آموزان پ��س از ترکيب صامت ها با مصوت )ي�( وس��ط و )ي( آخ��ر باتوجه به 
مثال هايي که در ذهن دارد واژه هاي مناسب با ترکيب به دست آمده را در جاي مناسب مي نويسد. 

ترکيبƣکنƣوƣکلمهƣƣبسـاز: هدف از اين فعاليت، توجه و دقت دانش آموز به جزئيات و س��اختن کل 
از اجزا است اين تمرين با هدف توسعه و تقويت حافظه ي ديداري دانش آموزان ارائه مي گردد. آن ها با 

قرار دادن صداها در کنارهم و ترکيب صامت و مصوت ها در کنارهم به واژه سازي مي پردازند.
پيداƣکردنƣکلمهƣهاييƣکهƣنشـانهƣيƣ"ايـƣ" اول دارند از ميان کلمه ها با هدف تش��خيص تفاوت 

وتشابه صداها و تعميق آموخته ها 
نوشـتنƣکلمهƣدرƣجايƣمناسـب با هدف تعميق و تثبيت يادگيري نشانه ي )اي�،ي�، ي( و تشخيص 
و جداس��ازي سه شکل نش��انه از يکديگر، اين تمرين باعث ارتقاي يادگيري دانش آموز مي شود و يک 

راهکار مناسب در جهت تشخيص دست يابي دانش آموزان به اهداف آموزشي درسي است. 
مانندƣنمونهƣکاملƣکن: اين تمرين با آموزش غيرمستقيم ساختن فعل با )مي( طراحي گرديده است. 

وصلƣکردنƣجملهƣيƣمناسـبƣبهƣتصوير:ƣهدف از اين تمرين، تقويت حافظه ي ديداري و برقراري 
ارتباط درست بين تصوير و جمله است. به اين ترتيب که ابتدا دانش آموزان جمله را مي خوانند، سپس 
باتوجه و درک مفهوم جمله از بين تصويرها، تصوير مناس��ب را انتخاب مي کنند. البته اين تمرين به 
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طور مستقيم کاربرد افعال با )مي( را در جمله آموزش مي دهد. 
توجهƣبهƣتصويرƣوƣنوشتنƣکلمهƣدرƣجايƣمناسب:ƣاين تمرين با هدف تقويت مهارت تصويرخواني، 
درک پيام تصويري و مهارت در جمله س��ازي طراحي ش��ده است. دانش آموزان با انجام اين تمرين به 
طور غيرمس��تقيم به جايگاه کلمه ها در جمله پي خواهند برد. آنان پس از مش��اهده ي تصوير، جاهاي 

خالي را با کلمه هاي مناسب کامل مي کنند.
خوانـدنƣوƣنوشـتنƣازƣرويƣدرس:ƣاين تمرين دانش آموزان را تش��ويق مي نماي��د، بار ديگر کتاب 
خوان��داري را ب��از کرده و پ��س از مراجعه به متن درس، يک بار ديگ��ر درس را روخواني کنند و پس 
از خواندن، با رعايت نکاتي که در نوش��تن مدنظر مي باش��د، در جاي درنظر گرفته ش��ده، از روي آن 
بنويس��ند. ه��دف از اين تمري��ن، تثبيت و تعميق و بازشناس��ي آموخته ها و تقوي��ت مهارت خواندن 

مي باشد و در عين حال به مهارت هاي حرکتي ظريف دانش آموزان نيز کمک بسزايي مي نمايد.
نماد تشويق : مانند نگاره ي يک مي باشد

�ƣمنزلƣفعاليت
اجراي الگوي پيشنهادي با همکاري والدين در منزل و با هدف تعميق و تثبيت روند يادگيري در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. طي اين فعاليت، دانش آموزان با کمک والدين، تصوير درختي که ميوه سيب 
دارد مي کش��ند و کلمه هايي که نشانه ي )اي� ي� ي( دارند، روي سيب ها مي نويسند. اين تمرين باعث 

گسترش دايره ي واژگان دانش آموزان مي شود. 

ƣبنويسƣ:بزنƣرنگƣوƣکنƣکامل
اين تمرين به جهت تسهيل در نوشتن نشانه هاي درس بعد درنظر گرفته شده است. دانش آموزان 
پ��س از کامل کردن تصوير و رنگ آميزي نماد نوش��تاري، پيش زمين��ه ي درس آينده را فراگرفته و با 

رعايت کليه ي نکات مبحث نوشتن نمادها آن را کامل مي نمايند. 
پس از اتمام فعاليت هاي کتاب خوانداري و نوشتاري، توجه دانش آموزان به تصوير زمينه و نام آن 
که در پايان درس آمده جلب مي ش��ود. اين کار س��بب کل خواني کارت پيش زمينه و توجه به ش��کل 

نوشتاري نشانه ي جديد)کباب( بدون توجه به ذکر نام نشانه  مي باشد. 

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت یادگيري
Ȗ  کارت هاي نوشتاري را در اختيار گروه هاي دانش آموزان قرار داده و از آن ها خواسته مي شود

باتوجه به جدول پيشنهادي کارت ها را در ستون مناسب خود قرار دهند.
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يیـایـ

Ȗ  متني س��اده و روان که دانش آموزان قادر به خواندن آن باشند، در اختيار گروه ها قرار داده
 ش��ود. تا ابتدا متن را  بخوانند س��پس دور کلمه هايي که نشانه ي )اي� ي� ي( دارند خط بکشند و 

گروه برتر مورد تشويق قرار گيرد. 
Ȗ  يک تابلو و ماژيک در اختيار هر گروه قرار داده   و از آن ها خواس��ته  ش��ود ابتدا سه واژه که

نش��انه ي )اي� ي� ي( دارند را بگويند و سپس روي تابلو بنويسند. آموزگار مي تواند در حين انجام 
فعاليت دانش آموزان را هدايت نمايد. اين کار عالوه بر تعميق و تثبيت يادگيري باعث نگه داري 

ذهني نيز مي گردد. 

ارزشيابی
Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توس��عه و تقويت حافظه  ديداري- ش��نيداري، توالي حافظه

)صداکشي ، ترکيب مصوت )ي� ي( با صامت ها ، تشخيص جايگاه نشانه )ا ي� ي� ي( در کلمه ها( 
و مهارت هاي زباني است، درک و انجام مي دهند. 

Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توسعه و تقويت مهارت هاي نوشتاري) با توجه به اهداف اين
درس ( است،را انجام مي دهند. 
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ƣƣƣ)ƣ ـِ �هدفƣکلی:ƣآشناييƣدانشƣآموزƣباƣصداƣوƣنشانهƣيƣ(ƣاƣƣِـ

درس در یک نگاه
ِ ( آشنا مي شوند. هم چنين در اين  در اين درس دانش آموزان با خواندن و نوش��تن نش��انه ي ) اِ  ��
درس توجه آن ها به زنگ ورزش و فعاليت هاي ورزش��ي و نقش آن در س��المتي انسان و نکات ايمني 
هن��گام بازي هاي گروهي جلب مي ش��ود. در طي فعاليت هاي مختلف به ايج��اد و تقويت مهارت هاي 
چهارگان��ه ي زباني، توس��عه و تقويت مهارت هاي ديداري و ش��نيداري، مهارت ه��اي حرکتي ظريف 

)نوشتاري( و افزايش دقت، توجه و تمرکز آنان پرداخته مي شود. 

اهداف و انتظارات
Ȗ پرورش روحيه تعاون، همکاري و مسئوليت پذيري از طريق فعاليت هاي ورزشي
Ȗ تمايل به شرکت در بازي ها و فعاليت هاي گروهي
Ȗ )تقويت مهارت خواندن کلمه ي متناسب با تصوير )تصويرخواني
Ȗ  ايجاد و تقويت تلفظ صحيح کليدواژه هاي درس
Ȗ   در کلمه هاي مختلف )ƣ ـِ تشخيص جايگاه قرار گرفتن صدايƣ(ƣاƣƣِـ
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Ȗ  در کلمه ها )ƣ ـِ تقويت مهارت خواندن و نوشتن صدايƣ(ƣاƣƣِـ
Ȗ  با نشانه هاي خوانده شده و ساختن واژه هاي جديد )ƣ ـِ توانايي ترکيب صدايƣ(ƣاƣƣِـ
Ȗ  تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت در نوشتن
Ȗ  )توجه و دقت به تصوير پيش زمينه مربوط به نشانه ي )�ه ه
Ȗ )آشنايي با نماد نوشتاري )�ه

دانش پيش نياز
الف( دانش پيش نياز براي معلم:

Ȗ  .) �ِ�  ِآشنايي معلمان با اهداف آموزشي صداي ) ا
ب( دانش پيش نياز براي دانش آموزان

Ȗ توانايي تشخيص، درک و انجام دستورهاي کالمي
Ȗ  درک مفاهي��م فضاي��ي )باال و پايين- چپ و راس��ت- زير و رو(، تفاوت و تش��ابه ديداري و

شنيداري
Ȗ  آشنايي با هم آغازها و هم پايان ها در کلمه ها
Ȗ  آشنايي با ترکيب صامت ها با مصوت هاي خوانده شده )آ- اَ – او- اي� - اُ( و ساختن واژه هاي جديد
Ȗ آشنايي با صداکشي
Ȗ آشنايي با نشانه هاي خوانده در درس هاي قبل
Ȗ  )آشنايي با تصوير و کلمه پيش زمينه به منظور کل خواني کلمه ي)ِمسواک

وسایل و امکانات آموزشي موردنياز
Ȗ )کتاب فارسي )خوانداري
Ȗ کتاب فارسي )نوشتاري( جلد دوم
Ȗ  کارت هاي تصويري مربوط به موضوع درس
Ȗ مدادهاي رنگي
Ȗ  جدول حروف الفبا
Ȗ کارت هاي تندخواني
Ȗ  جدول ترکيب صامت ها و مصوت ها
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Ȗ وسايل و اشيايي مانند لباس يا کاور ورزشي– توپ- استکان

واژگان کليدی 
امروز- مادر- دبستان- ورزش- لباس ورزشي- معلم ورزش 

روش تدریس
الگوي تفکر استقرايي- يادگيري مشارکتي- پرسش و پاسخ- توضيحي

ارائه درس

�ƣƣ)خوانداري(ƣفارسيƣکتابƣهايƣفعاليت

�ƣƣƣانگيزهƣايجادƣ:اولƣگام
آموزگار در حالي که لباس ورزشي بر تن دارد وارد کالس مي شود و با صداي بلند مي گويد: بچه ها، 

براي ورزش آماده ايد؟ بچه ها براي ورزش کجا برويم؟ حياط مدرسه 
آموزگار مي گويد: حياط مدرس��ه يا حياط دبس��تان. س��پس براي تأکيد روي واژه هاي مهم درس 
مي گويد: امروز مي خواهيم به حياط دبستان  برويم تا ورزش کنيم بعد دانش آموزان را به حياط مي برد 
و زمان کوتاهي که متناس��ب با زمان درنظر گرفته ش��ده با ايجاد انگيزه اس��ت، به ورزش اختصاص 
مي دهد سپس به کالس باز مي گردند. آموزگار براي دانش آموزان پرسش هايي مطرح مي کند تا مجددا 
توجه دانش آموزان به واژه هاي موردنظر جلب ش��ود. مثاًل ما کجا رفتيم حياط مدرس��ه يا حياط... با 

راهنمايي و هدايت آموزگار به واژه »دبستان« برسند و سوال هايي از همين قبيل ... . 
آنگاه آموزگار با استفاده از جمله هاي خبري پرسشي و مقايسه اي سعي مي کند تا توجه دانش آموزان 

را به مطلب درسي افزايش دهد. 
Ȗ .بچه ها کی ما به حياط رفتيم؟ و آنان بايد به واژه ی امروز اشاره نمايند
Ȗ .ما امروز در حياط دبستان چه کار کرديم؟ آفرين ورزش کرديم

نکته: بهتر است اين درس در روزی که ساعت ورزش در برنامه ي درسي است، تدريس گردد. 

�ƣƣتدريسƣارائهƣ:دومƣگام
براي رس��يدن به اهداف آموزش��ي درس مي توان از روش الگوي تفکر اس��تقرايي اس��تفاده نمود. 
اولين مرحله در اين روش تکوين مفهوم اس��ت ،که درجريان آموزش، مفاهيم زمينه سازي مي شود. تا 
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مفهوم با مش��ارکت فعال دانش آموزان و معلم توليد ش��ود. بنابراين با سعي و تالش فکري دانش آموز 
مفاهيم کش��ف و آموزش از اين طريق اتفاق مي افتد ،وچون  دانش آموزان خود س��ازنده ي آن هستند 
ارزش��مند مي باشد. اولين قدم در اين مرحله، تعيين و برشماري و فهرست کردن مطالب است که از 
دانش آموزان خواس��ته مي شود براي رس��يدن به اهداف موردنظر به نمونه هاي داده شده به دقت نگاه 

کنند. 
آم��وزگار از دانش آموزان مي خواه��د که کتاب خود را باز کنند و در م��ورد تصوير عنواني بحث و 
گفت وگو کنند و همزمان با گفتن هر واژه اي که صداي اِ  ��ِ� دارد. آموزگار تصوير آن را در حالي که 
نش��انه ي نوشتاري زير آن نوش��ته شده، روي تابلو نصب مي کند. سپس از آنها مي خواهد پس از نگاه 

کردن به تصويرها، نام آن ها را بگويند .گروه برتر مورد تشويق قرار مي گيرد. 
قدم دوم در تکوين مفهوم گروه بندي براس��اس ويژگي هاي مش��ترک است که در آن دانش آموزان 
با کمک اعضاي گروه عناوين را براس��اس تش��ابهات گروه بندي مي کنند. که در صورت عدم موفقيت 
گروه ها، آموزگار با اس��تفاده از روش توضيحي درب��اره کليات گروه بندي صحبت مي کند و زمينه هاي 

فکري آنان را تقويت مي کند. 
آموزگار از دانش آموزان مي خواهد که تصويرها را با تأکيد نشانه ي اِ  ��ِ�  در گروه دسته بندي کند. 
همان طورکه ذکر ش��د به جهت اين که ممکن اس��ت دانش آموزان براي رس��يدن به هدف موردنظر با 
مش��کل روبه رو ش��وند. آموزگار به عنوان راهنما و تسهيل کننده گروه ها را ياري مي دهد. پس از اينکه 
ِ تصويرها و اش��ياء را دس��ته بندي کردند. آموزگاربا طرح سوال  هر دو گروه باتوجه به نش��انه ي اِ و ���
هايي در مورد علت قرار گرفتن هر تصوير و ش��يء در يک دس��ته از دانش آموزان، تاکيد مجدد روي 

صداي اول و وسط واژه ها دارد. 
در مرحله بعد آموزگار روي تابلو دو ستون جداگانه کشيده وباالي ستون نشانه را)اِ ��ِ�( مي نويسد 
وکارت هاي واژگان را در اختياردانش آموزان قرار مي دهد. س��پس از هريک از آن ها مي خواهد با نگاه 

کردن به کارت ها جايگاه آن ها را روي تابلو مشخص و آن ها را نصب کنند. 

ِ ـِا ــ
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همزمان در مورد علت قرار گرفتن هر کارت در جايگاه و گروه خود از آن ها سواالتي را مطرح مي نمايد. 
قدم س��وم در تکوين مفهوم عنوان دهي اس��ت که با توجه به خصوصيات و ويژگي هاي مش��ترک، 
اعضاي هر گروه نام و عنوان مناسبي انتخاب مي کند. از دانش آموزان خواسته مي شود براي هر ستون 
يا هر دسته يک نام پيشنهاد بدهند. که ممکن است نام هاي مختلف مانند اِ اول يا بزرگ يا قد بلند و 

يا ��ِ� دوم يا کوچک يا وسط و... را انتخاب کنند.
در اين مرحله، آموزگار در نام گذاري هيچ دخالتي ندارد. 

مرحله دوم روش تفکر اس��تقرايي تفسير مطالب است که در آن دانش آموزان در خصوص موضوع 
درس اظهارنظر و تفس��ير مي کنند. موفقيت در مراحل قبل باعث دست يابی آسان و سريع به اهداف 

مورد نظر اين مرحله می شود.
اولين قدم در تفس��ير مطالب تشخيص و تعيين جنبه هاي ش��اخص است. در اين جا پس از اتمام 
نام گذاري توس��ط گروه ها، آموزگار با س��واالتي توجه دانش آموزان را جنبه های شاخص واژگان درس 
جلب می کند تا در مرحله ی بعد نامگذاری صورت گيرد. دانش آموزان در مراحل قبل با صدا وشکل 
اِ –ِ آش��نا ش��ده اند ولی در اين مرحله آموزگار به طور مستقيم اشاره به جايگاه هر يک از آن ها کرده 

و آنان به اين نکته پی می برند که اِ هميشه در اول کلمه و ِ– جايگاهی به غير از اول کلمه دارد.
قدم دوم: در تفس��ير مطالب کش��ف روابط و استنتاج است در اين مرحله، آموزگار و دانش آموزان، 
روابط علت و معلولي بين اجزاء و طبقات را بررسي و نتيجه گيري مي کنندو نامگذاری در اين قسمت 
صورت می پذيرد. در اين جا براي تثبيت يادگيري از آموخته هاي قبلي اس��تفاده مي شود. مثاًل بچه ها 
اَ کجاي کلمه مي آمد؟ حاال اگر گفتيد اِ کجاي کلمه مي آيد. بچه ها ��َ� اول کلمه مي آيد؟ نه پس ��ِ� 
هم هيچ وقت اول کلمه نمي آيد. پس به اِ  اِ اول و به �ِ�� )�ِ�� غير اول( گفته می ش��ود. و س��پس 
جايگاه آن را در جدول الفبا مشخص مي کند و براي ارزيابي مجدد از گروه ها مي خواهد براي هرکدام 

از شکل هاي )اِ( مثال زده و يا آن را روي تابلو بنويسند و کلمه هاي داده شده را صداکشي کنند. 
قدم س��وم: در تفس��ير مطالب استنباط اس��ت با پايان گرفتن اين مرحله مي توان گفت که مفهوم 
موردنظر آموخته ش��ده است و دانش آموزان به مرحله تس��لط بر موضوع رسيده اند. در اينجا آموزگار 
س��واالتي طرح مي کند و پاس��خ به اين سواالت نش��ان دهنده ي يادگيري دانش آموزان است. بهترين 
فعاليت براي اين مرحله ترکيب صامت ها با مصوت ��ِ� غيراول مي باشد و پس از تمرين و تکرار براي 

هر ترکيب مثال زده مي شود. 
و ب��راي تثبي��ت بهتر يادگيري آموزگار ج��دول صامت و مصوت ها را در اختي��ار آن ها قرار داده و 

دانش آموزان پس از تکميل آن، ميزان تسلط خود به موضوع را ارزيابي مي نمايند. 
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ـِبـ َدبِستانب

ر

مـ

کـ

در خاتمه دانش آموزان بايد به اين اس��تنباط برس��ند که اِ در اول کلمه ها، بدون اين که به نشانه اي 
بچسبد قرار دارد و ��ِ� غير آخردر زير نشانه ها و هيچ وقت در اول کلمه قرار نمي گيرد .

الزم به ذکر اس��ت ،چون اهداف و انتظارات درس فراتر از اين مبحث نيس��ت مراحل بعدي روش 
تفکر استقرايي يعني کاربرد اصول در اين مقوله نمي گنجد.

پس از اتمام اين مراحل يعني معرفي )اِ و ِ��( و جايگاه آن در کلمه ها و جدول الفبا و ترکيب صامت 
ب��ا اين مصوت نوبت به معرفي آن در کتاب خوانداري فارس��ي مي باش��د. از دانش آموزان مي خواهيم 
کت��اب را باز کنن��د و در مورد تصوير عنواني صحبت کنند س��پس روي واژه ه��اي کليد تاکيد کرده 
وآموزگارباخواندن متن درس از دانش آموزان مي خواهد با انگش��ت خود کلمه ها را در متن نوشتاري 
درس ردياب��ي نمايند. بعد ازخواندن به صورت گروهي هرکدام از دانش آموزان به طور انفرادي از روي 
درس مي خوانند و در نهايت براي بازشناس��ي آموخته ها تأکيد روي کارت زمينه )ِمس��واک( و جايگاه 
��ِ� در اين کلمه مي نماييم. پس از خواندن تک تک افراد هر گروه،  از آن ها خواس��ته مي ش��ود که زير 

تصويرهاي داده شده )کليدواژه ها( نام آن ها را بنويسند يا روي تابلو آن را يادداشت نمايند. 

ببينƣوƣبگو
 اين فعاليت با هدف نظم فکري، تقويت حافظه ي بصري، درک ش��نوايي و قدرت بيان طراحي که 
دانش آموزان پس از ش��نيدن توضيحات آموزگار و دقت در تصويرها در مورد فعاليت هاي ورزش��ي هر 
تصوير با توجه به توانايي ذهني جمله اي را مطرح مي کند. در پرسش بعد دانش آموز اين امکان را دارد 
که باتوجه به عالقه شخصي ورزش موردعالقه خود و يا يکي از ورزش هاي تصويرهاي باال را نام ببرد. 

تذکر: آموزگار مي تواند براي تثبيت آموخته ها روي نشانه هاي )اِ �ِ�( ورزش ها تاکيد کند. 
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گوشƣکنƣوƣبگو
 اين فعاليت با هدف بسط و گسترش دايره ي لغات ،توسعه و تقويت مهارت هاي گوش دادن و سخن 
گفتن ،تش��خيص تفاوت ها و تشابه  صداها در واژه ها مي باشد. دانش آموزپس از شنيدن دستورالعمل با 
شنيدن واژه ها، واژه ي موردنظر را انتخاب و بيان مي کند. هم چنين اهداف تعميق و تثبيت يادگيري، 
ِ( با صامت هادر اين تمرين دنبال مي ش��ود. درضمن ب��راي تعميم آموخته ها، از  ترکي��ب مصوت )���

دانش آموزان خواسته مي شود براي هر ترکيب واژه ي جديد ساخته و آن را براي دوستانش بگويد. 

پيداƣکنƣوƣبگو
اي��ن فعالي��ت با هدف پرورش دقت و توجه دانش آموزان و تش��خيص جزء از کل صورت مي گيرد، 
ک��ه آن ه��ا با مراجعه به تصوير عنواني درس واژه هاي داده ش��ده را با توج��ه به تصوير کلي درس به 
يکديگر ويا به آموزگار نشان مي دهند. آموزگار مي تواند با هدف تقويت مهارت سخن گفتن،روحيه ي 
همکاري و رقابت س��الم در گروه ها در مورد واژه ها س��واالتي را مطرح نمايد و در پايان گروه پرتالش 

موردتشويق قرار مي گيرند. 

�ƣƣ)نوشتاري(ƣفارسیƣکتابƣهايƣفعاليت
تذکر:ƣفعاليتهایƣکتابƣخوانداریƣوƣنوشتاریƣبهƣصورتƣموازیƣآموزشƣوتمرينƣمیƣشوند

بنويس
اين فعاليت به منظور توس��عه و تقويت مهارت هاي نوش��تاري واژه هايي مي باشد که دانش آموزان 
شکل خوانداري آن را فرا گرفته اند. الزم است که دانش آموزان پس از خواندن واژه ها )واژه، نشانه( آن 

را باتوجه به خط زمينه )از راست به چپ، جهت حرکت نماد نوشتاري( انجام دهد. 

فکرƣکنƣوƣانجامƣبده
هدف از انجام فعاليت هاي اين قس��مت تعميق و تثبيت، آموخته ها، تقويت خوب ديدن و پرورش 

تشخيص تفاوت ها و تشابه ها مي باشد. 

نوشتنƣنامƣتصويرها
هدف از اين فعاليت، تعميق يادگيري و بازشناس��ي آموخته ها مي باش��د. دانش آموزان بايد با دقت 
در تصويرها و يادآوري آموخته هاي گذشته نام تصويرها را با رعايت نکاتي که در قسمت بنويس ذکر 

شده، بنويسند. 
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کشيدهƣگوييƣکلمهƣها
ه��دف از اين فعالي��ت، پرورش افزايش دقت و توجه به اين نکته مي باش��د ،که هر واژه از اجزاي 
مختلف درس��ت شده اس��ت.که دانش آموزان پس از خواندن واژه ها بايد صداهاي هر کلمه را در جاي 

مناسب خود بنويسند. 
ترکيبƣکنƣوƣبنويس: هدف از اين تمرين، آماده سازي دانش آموزان براي ساختن واژه هاي جديد 
مي باشد. آن ها پس از ترکيب صامت )نشانه هاي خوانده شده( با مصوت )��ِ�( وسط و )ي( آخر آن را 

در جاي مناسب خود مي نويسند. اين تمرين پيش زمينه اي براي تمرين بعدي است. 
مانندƣنمونهƣکاملƣکن: هدف از اين فعاليت، بازشناس��ي آموخته هاي گذشته و تعميق آموخته هاي 
فعلي مي باشد. دانش آموزان پس از ترکيب صامت ها با مصوت )��ِ�( باتوجه به مثال هايي که در ذهن 

دارد واژه هايي مناسب با ترکيب به دست آمده را در جاي مناسب مي نويسد. 
ترکيبƣکنƣوƣکلمهƣƣبسـاز: هدف از اين فعاليت، توجه و دقت دانش آموز به جزئيات و س��اختن کل 
از اجزا است اين تمرين با هدف توسعه و تقويت حافظه ي ديداري دانش آموزان ارائه مي گردد. آن ها با 

قرار دادن صداها در کنارهم و ترکيب صامت با مصوت ها در کنارهم به واژه سازي مي پردازند. 
انتخابƣکلمهƣيƣمناسبƣباتوجهƣبهƣدستورالعمل: هدف از اين فعاليت، ارزيابي مجدد دانش آموزان 
جهت رسيدن به هدف آموزشي درس می باشد. در اين تمرين از بين سه کلمه، واژه هايي که صداي 
اول آن اِ اس��ت را تش��خيص داده و دور آن خط مي کشند. دانش آموزان با توجه به تفاوت ها و تشابه ها 

به راحتي اين فعاليت را انجام خواهند داد. 
ِ(: باتوجه به تصوير و کام��ل کردن کلمه ها با  کاملƣکردنƣکلمهƣها:ƣبا اس��تفاده از نش��انه ي )اِ �����
ِ( در  نش��انه ي مناس��ب به هدف افزايش دامنه توجه، دقت و تشخيص استفاده از دو شکل نشانه )اِ ���

کلمه مي باشد. 
توجهƣبهƣتصويرƣوƣنوشتنƣکلمهƣدرƣجايƣمناسب: اين تمرين با هدف تقويت مهارت تصويرخواني، 
درک پيام تصويري و ارايه اهداف پيش نياز در جمله س��ازي طراحي شده است. دانش آموزان با انجام 
اين تمرين به طور غيرمس��تقيم به جايگاه کلمه ها در جمله پي خواهند برد. آنان پس از مش��اهده ي 

تصوير، جاهاي خالي را با کلمه هاي مناسب کامل مي کنند.
سـاختنƣجملهƣباƣاسـتفادهƣازƣتصويرƣوƣکلمهƣهايƣدادهƣشـده:ƣدر اين تمرين دانش آموزان به طور 
غيرمستقيم به جايگاه ارکان  جمله پي خواهند برد. در انجام اين تمرين ابتدا بايد توجه دانش آموزان 
به تصوير جلب ش��ود. هر دانش آموز ممکن اس��ت جمله اي براس��اس درکي که از تصوير داشته است 
بي��ان کند. آموزگار با هدايت و راهنمايي و جلب توج��ه دانش آموزان به کلمه هاي درهم ريخته، آن ها 
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را تش��ويق به س��اختن جمله ي صحيح با واژه هاي داده ش��ده مي نمايد. اين تمري��ن عالوه بر اين که 
دانش آموزان را وادار به سخن گفتن نموده، جمله نويسي آن ها را نيز تقويت مي کند.

خوانـدنƣوƣنوشـتنƣازƣرويƣدرس:ƣاين مرحل��ه دانش آموزان کتاب خوان��داري را باز کرده و پس 
از مراجع��ه به مت��ن درس از روي آن مي خوانند و پس از خوان��دن از روي آن با رعايت نکاتي که در 
نوشتن مدنظر است در جاي درنظر گرفته شده مي نويسند. هدف از اين تمرين ضمن تثبيت ،تعميق 
و بازشناس��ي آموخته ها و تقويت  مهارت  خواندن و امالنويس��ي به تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف 

نيزپرداخته مي شود . 
فعاليـتƣمنزل:ƣاجراي الگوي پيش��نهادي با همکاري والدي��ن در منزل و با هدف تعميق و تثبيت 
روند يادگيري درنظر گرفته ش��ده است. طي اين فعاليت، دانش آموزان با کمک والدين خود، بار ديگر 
به بازشناس��ي آموخته ها پرداخته و باتوجه به تفاوت ها و تش��ابه ها بين صداي )اََ�َ�( و )اِ �ِ�( واژه هاي 

مناسب را انتخاب و در ستون مجزا نوشته و به کالس مي آورند.
فعاليتƣکاملƣکنƣوƣرنگƣبزن-ƣبنويس:ƣاين تمرين و س��اير نمادهاي نوش��تاري به جهت تسهيل 
در نوش��تن نش��انه هاي درس بعد درنظر گرفته شده اس��ت. دانش آموزان پس از کامل کردن تصوير و 
رنگ آميزي نماد نوشتاري )�ه(، پيش زمينه ي درس آينده را فراگرفته و با رعايت کليه ي نکات مبحث 

نوشتن نمادها آن را کامل مي نمايند. 
پس از اتمام فعاليت هاي کتاب خوانداري و نوش��تاري، توجه دانش آموزان را به تصوير زمينه و نام 
آن ک��ه در پايان درس آمده جلب مي نماييم. اين کار س��بب کل خوان��ي کارت پيش زمينه و توجه به 
شکل نوشتاري نشانه ي جديد، بدون توجه به ذکر نام نشانه  مي باشد و دانش آموزان واژه ی )پروانه( را 

به طور کل مي خوانند و به طور غيرمستقيم در جريان آموزش نشانه ي بعدي قرار مي گيرند. 

فعاليت های پيشنهادی جهت توسعه و تثبيت یادگيری
Ȗ  .از دانش آموزان بخواهيد تصويرهايي که صداي )اِ �ِ� ( دارند را با سليقه ي خود رنگ کنند
Ȗ  .نوشتن روی شن يا نمک :واژه هايي که )اِ �ِ� ( دارند را بنويسند
Ȗ  براي دانش آموزان ترکيب هايي با مصوت هاي �َ� و ِ�� را بگوئيد. به صورت بازي هر ترکيبي

ِ - ِد بايد از جاي خود بلند شود. دانش آموزي که بهتر عمل  ِ - س��� که با مصوت �ِ� اس��ت مثل ب�
کند، موردتشويق قرار مي گيرد. 
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ارزشيابی
Ȗ  فعاليت هايي که در ارتباط با توس��عه و تقويت حافظه ي ديداري- ش��نيداري و مهارت هاي

زباني مانند )صداکشی، ترکيب مصوت اِ ِ�� با صامت ها، بيان کلمات و ... است را انجام دهند.
Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توس��عه و تقويت مهارت هاي نوش��تاري اس��ت ) با توجه به

اهداف اين درس( را انجام مي دهند.
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ƣƣƣƣاستثناƣُاƣباƣآشناييƣ:کلیƣهدف�

درس در یک نگاه
در اين درس، دانش آموزان با خواندن و نوش��تن کلمه هايي که )اُ اس��تثنا( دارند آش��نا مي  ش��وند. 
هم چنين در اين درس به طور گذرا با خورش��يد و فوايد آن و مهرباني با جانوران آش��نا مي ش��وند. و 
در طي فعاليت هاي مختلف به ايجاد و تقويت مهارت هاي زباني )گوش کردن، س��خن گفتن، خواندن 
و نوش��تن(، توس��عه و تقويت مهارت هاي ديداري، شنيداري، مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و 

افزايش دقت، توجه و تمرکز آنان پرداخته مي شود. 

اهداف و انتظارات
Ȗ   آشنايي با خورشيد و فوايد آن
Ȗ تقويت توانايي ابراز محبت به جانوران
Ȗ  )توسعه و تقويت مهارت و خواندن کلمه ي متناسب با تصوير )تصويرخواني
Ȗ  ايجاد و تقويت تلفظ صحيح کليدواژه هاي درس
Ȗ  تشخيص کلمه هايي که اُ استثنا دارند از ساير کلمه ها
Ȗ  تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف نوشتاري و افزايش دقت در نوشتن
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Ȗ  )توجه و دقت به تصوير پيش زمينه مربوط به نشانه )ق� ق
Ȗ  )آشنايي با نماد نوشتاري )ق

دانش پيش نياز
الف( دانش پيش نياز براي معلم:

Ȗ  ش��ناخت آموزگار با اهداف آموزش��ي که دانش آموزان براي يادگيري )اُ استثنا( بايد به آن
دست يابند.  

Ȗ آشنايي با مراحل تحول و تکوين زباني باتوجه به ويژگي هاي دانش آموزان کم توان ذهنی
ب( دانش پيش نياز براي دانش آموزان:

Ȗ توانايي تشخيص، درک و انجام دستورهاي کالمي
Ȗ  درک مفاهي��م فضايي )باال و پايين، چپ و راس��ت،، زير و رو( و تفاوت و تش��ابه ديداري و

شنيداري
Ȗ  آشنايي با پديده ي شب و روز
Ȗ  )آشنايي با بعضي از جانوران و زندگي آن ها )غذا و طريقه  غذا خوردن آن ها
Ȗ  آشنايي با هم آغازها و هم پايان ها در کلمه ها
Ȗ  آشنايي با مصوت هاي )اُ ، او( و جايگاه آن در کلمه ها
Ȗ  آشنايي با نشانه هاي خوانده شده در درس هاي قبل
Ȗ  )آشنايي با تصوير و کلمه ي پيش زمينه به منظور کل خواني )کلمه ي خودکار
Ȗ )توانايي انجام مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري

وسایل و امکانات آموزشي موردنياز
Ȗ )کتاب فارسي )خوانداري
Ȗ کتاب فارسي )نوشتاري( جلد دوم
Ȗ  کارت هاي تصويري مربوط به موضوع درس
Ȗ مدادهاي رنگي
Ȗ کارت هاي تندخواني
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واژگان کليدی 
خورشيد- خود- نوک- مي خورد- روشن 

روش تدریس
داستان گويي- E5 )ساخت گرايي( - توضيحي- پرسش و پاسخ- نمايشي-  نمايشي

�ƣانگيزهƣايجادƣ:اولƣگام
اولين مرحله در الگوي تدريس E5 براساس ساخت گرايي درگير شدن با موضوع مي باشد که براي 

جلب توجه بيشتر به موضوع و ايجاد انگيزش در دانش آموزان درنظر گرفته شده است. 
در آغاز آموزگار با طرح يک ش��کل که در قالب داس��تان مطرح مي شود، دانش آموزان را با موضوع 
درگير مي نمايد. داس��تان از اين قرار اس��ت که در ش��هرک الفبا خورشيد اس��م خود را گم کرده و به 
همين خاطر به دنبال اسمش رفته و نتوانسته در شهرک الفبا طلوع کند و با نور خود زمين را گرم و 
روشن کند. به همين خاطر اهالي شهرک الفبا شروع به جستجو کردند تا اسم خورشيد را پيدا کنند 
ولي هرچه گش��تند اسم خورش��يد را پيدا نکردند. در اينجا آموزگار دانش آموزان را هدايت مي کند تا 
به راه حلي مناس��ب دست يابند. به همين ترتيب که بياييد کمک کنيم و اسم خورشيد را بنويسيم تا 
زودتر خورشيد طلوع کند و زمين را با نور خود روشن کند. از گروه ها خواسته می شود در کارت هايي 
که به آن ها داده می شود واژه خورشيد را بنويسند. به طور حتم آن ها خورشيد را به صورت ُخرشيد 
مي نويسند و به آموزگار مي دهند. آموزگار کارت ها را روي تابلو نصب مي  کند. ولي مي گويد بچه ها نگاه 

کنيد باز از خورشيد خبري نيست: پس هنوز مشکل شهرک الفبا حل نشده است. 

�ƣدومƣگام
دومي��ن مرحله از اين الگوي تدريس کاوش اس��ت که اين مرحله ب��ه ايجاد يک قالب و چارچوب 
فکري براي تش��کيل مفاهيم جديد کمک مي کند .آموزگار به منظور رسيدن به اهداف آموزشي نقش 
راهنم��ا و تس��هيل کننده را دارد. در اين مرحله آموزگار از دانش آم��وزان مي خواهد که براي کمک به 
ش��هرک الفبا با کمک هم در کالس جس��تجو کرده و واژه ي خورشيد و را پيدا کنند. آموزگار طوري 
دانش آموزان را راهنمايي مي کند تا هر گروه به تصوير خورش��يد و واژه ي آن دس��ت يابند. س��پس از 
آن ه��ا مي خواه��د که هر گروه با کمک هم، واژه ي زير تصوير را بخوانند. قاعدتاً آن ها با نش��انه ي )او( 

کلمه خورشيد را مي خوانند. 
س��پس آموزگار با طرح س��واالتي دانش آموزان را متوجه تناقض بين کلمه اي که آن ها نوش��ته اند 
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و کلمه اي که در کالس پيدا کرده اند مي کند. بچه ها به نظر ش��ما چرا خورش��يد را )با صداي او- و( 
مي نويسند ولي با صداي )��ُ�( مي خوانند. و براي برطرف کردن اين مشکل گام سوم را براي دستيابي 

به اهداف آموزشي برمي دارد. 

�ƣسومƣگام
س��ومين مرحله از روش E5 تشريح و تبيين موضوع اس��ت که به موضوع اصلي درس مي پردازد. 
پس از اظهارنظر دانش آموزان درباره نتيجه ي جس��تجو و کاوش، آموزگار از آن ها مي خواهد تا کتاب 
خوان��داري را ب��از کنند و با دق��ت به تصوير عنواني نگاه کنند و در م��ورد آن بحث و گفت وگو کنند 
و ب��ا دس��ت يافتن به کليد واژه هاي درس، همزمان آم��وزگار تصويرک ها را روي تابلو نصب مي کند و 
توجه دانش آموزان را به واژه هاي آن ها جلب مي کند. س��پس واژه ها را در قالب جمله هايي که ش��بيه 
جمله هاي کتاب اس��ت مي نويس��د در حالي که نشانه ي اُ استثنا در کلمه قرمز نوشته شده است. توجه 
دانش آموزان را همزمان به نوشته صداي نشانه ي قرمز جلب مي کند و در مورد آن صحبت مي کند. تا 
دانش آموز به اين نکته  برس��د که بعضي از واژه ها هستند که طريقه نوشتن آن ها با تلفظ کلمه تفاوت 

دارد. 
پس از اتمام اين مرحله و آموزش کليدواژه ها از آن مي خواهد به متن نوش��تاري کتاب که توس��ط 
آموزگار خوانده مي شود توجه نموده و با انگشت خود کلمه ها را رديابي کنند سپس به صورت گروهي 

شروع به هم خواني متن کرده و در نهايت هر دانش آموز به طور مجزا از روي متن کتاب مي خواند. 
سپس آموزگار توجه آن ها را بار ديگر به کارت زمينه اين درس يعني کلمه" خودکار" جلب نموده 

و آموخته ها را مرور مي کند. 

�ƣچهارمƣگام
چهارمين مرحله از اين روش بس��ط و گس��ترش موضوع است. در اين مرحله آموزگار با مثال هاي 
بيش��تر و باتوجه به آموخته هاي پيش��ين و جهت تعميق و تثبيت آن ها به بس��ط و گسترش موضوع 
درس مي پردازد. در اين مرحله آموزگار مي تواند تعدادي کارت تصويري در اختيار گروه ها قرار داده و 
از آن بخواهد کارت هايي که )اُ استثنا( دارند را جدا کرده و آن را به گروه ديگر نشان دهد. همچنين 
کارت هاي نوشتاري در اختيار هر دانش آموز قرار داده و از آن ها مي خواهد که کارت هايي که )اُ استثنا( 

دارند را جدا کنند و بعد با صداي بلند براي ساير دانش آموزان بخوانند.  
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�ƣپنجمƣگام
آخرين گام از الگوي تدريس E5ارزش��يابي اس��ت. در مراحل قبل، ارزشيابي به صورت مستمر در 
حين انجام فعاليت ها صورت گرفته اس��ت ولي براي کامل کردن اين مرحله، آموزگار با درنظر گرفتن 
اهداف آموزش��ي درس تمرين هايي را در قالب جدا کردن کلمه هاي داراي نش��انه اُ اس��تثنا از س��اير 
کلمه ها يا جداس��ازي آن ها از يک متن نوشتاري و هم چنين نوش��تن نام واژه ها زير تصويرهاي آن ها 

طراحي و اجرا مي کند تا تثبيت و تعميم صورت پذيرد. 

�ƣ)خوانداري(ƣفارسیƣکتابƣهایƣفعاليت

ببينƣوƣبگو
 اين فعاليت با هدف نظم فکري، تقويت حافظه ي بصري، درک شنوايي و قدرت بيان طراحي شده 
است. دانش آموزان بايد توانايي و درک مفهوم تصويرها را از آغاز تا پايان داشته باشند و پس از اينکه 
به توضيحات آموزگار با دقت گوش دادند به س��واالت مطرح ش��ده و آن چيزي که از تصويرها درک 

نموده پاسخ دهند. 

گوشƣکنƣوƣبگو
اين فعاليت با هدف بس��ط و گس��ترش دايره ي لغات و توس��عه و تقويت مهارت هاي گوش دادن و 
س��خن گفتن و تشخيص تفاوت و تش��ابه صداها در واژه ها درنظر گرفته شده است. دانش آموز پس از 
ش��نيدن دستورالعمل از دو ستون داده ش��ده کلمه هايي که اُ استثنا دارند را جدا نموده و آن را براي 

گروه و آموزگار بيان مي کند. 

پيداƣکنƣوƣبگو
اي��ن فعاليت با هدف پرورش دقت و توجه دانش آموزان و تش��خيص ج��زء از کل صورت مي گيرد 
الزم به ذکر اس��ت که دانش آموزان با مراجعه به تصوير عنواني درس واژه هاي داده ش��ده را با توجه 
به تصوير کلي درس به يکديگر و يا به آموزگار نش��ان دهند. آموزگار مي تواند با هدف تقويت مهارت 
سخن گفتن،روحيه ي همکاري و رقابت سالم در گروه ها، در مورد واژه ها سواالتي را مطرح نمايد و در 
پايان گروه پرتالش موردتش��ويق قرار مي گيرد. عالوه بر آن آموزگار باتوجه به موضوع درس به تفاوت 

و تشابه صداهاي واژه ها اشاره نمايد. 
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�ƣ)نوشتاري(ƣفارسيƣکتابƣهايƣفعاليت

تذکر:ƣفعاليتهایƣکتابƣخوانداریƣوƣنوشتاریƣبهƣصورتƣموازیƣآموزشƣوتمرينƣمیƣشوند

بنويس
هدف از اين تمرين توسعه و تقويت مهارت هاي نوشتاري واژه هايي مي باشد که شکل خوانداري آن 
توس��ط دانش آموزان  فرا گرفته ش��ده است. الزم است که دانش آموزان پس از خواندن واژه ها و نشانه 

آن را باتوجه به خط زمينه )از راست به چپ، جهت حرکت نماد نوشتاري( انجام دهند. 

فکرƣکنƣوƣانجامƣبده
هدف از انجام فعاليت هاي اين قس��مت تعميق و تثبيت، آموخته ها، تقويت خوب ديدن و پرورش 

تشخيص تفاوت ها و تشابه ها مي باشد. 

توجهƣبهƣتصويرƣوƣکاملƣکردنƣکلمهƣهاƣباƣنشانهƣيƣمناسب
که هدف از آن تقويت و توسعه توجه، دقت و تشخيص استفاده از شکل نوشتاري نشانه ي اُ استثنا 
در کلمه مي باش��د. تشخيص واژه هايي که اُ اس��تثنا دارند از ساير واژه ها: هدف از طراحي اين فعاليت 
ع��الوه بر بازشناس��ي آموخته هاي قبلي )او ، اُ �ُ���( ارزيابي بعد از دس��ت يابي دانش آموزان به اهداف 
آموزشي درس جديد )اُ استثنا( مي باشد. دانش آموز پس از خواندن و دقت از ميان واژه هاي داده شده 

باتوجه به تشابه و تفاوت صداها واژه هاي مدنظر را انتخاب مي کند. 
نوشـتنƣنـامƣتصويرها:ƣهدف از اين فعاليت، توس��عه دقت و توجه و تثبي��ت آموخته ها و توجه به 
تفاوت و تش��ابه صداها در واژه ها مي باشد و توجه دانش آموزان به" او" و اُ استثنا جلب مي شود. نکاتي 

که در فعاليت بنويس- به آن اشاره شد، در اين تمرين هم مدنظر قرار گرفته شود. 
نوشتنƣکلمهƣهاƣدرƣجايƣمناسب: هدف پرورش قدرت تشخيص تفاوت و تشابه صداها و بازشناسي 
آموخته ها اس��ت. دانش آموزان کلمه ها، تش��خيص جايگاه هر کلمه آن را در جاي مناسب مي نويسد. 
هدف اصلي ارزيابي مجدد به جهت تشخيص دست يابي دانش آموزان به اهداف آموزشي درس مي باشد. 
وصلƣکردنƣجملهƣيƣمناسـبƣبهƣتصوير: هدف از اين تمرين، تقويت حافظه ي ديداري و برقراري 
ارتباط درست بين تصوير و جمله است. به اين ترتيب که ابتدا دانش آموزان جمله را مي خوانند سپس 

با توجه و درک مفهوم جمله از بين تصويرها، تصوير مناسب را انتخاب مي کنند. 
خطƣکشـيدنƣدورƣکلمهƣهاييƣکهƣ)اƣُاسـتثنا(ƣدارندƣدرƣمتنƣدادهƣشده: هدف از اين تمرين تقويت 
مهارت روان خواني و توس��عه و گس��ترش دايره ي واژگان و توسعه دقت و تمرکز و گسترش حافظه ي 
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ديداري و ش��نيداري مي باشد. به دانش آموزان اين امکان داده مي شود که واژگان کليدي درس را در 
يک متن جديد بازشناس��ي کرده و دور آن خط بکش��ند. البته آن ها با توجه به تصوير داده شده پيام 

کلي متن را مي توانند دريافت نمايند. 
خواندنƣوƣنوشـتنƣازƣرويƣدرس: اين مرحله دانش آموزان را تش��ويق مي نمايد کتاب خوانداري را 
باز کرده و پس از مراجعه به متن درس، از روي درس بخوانند و پس از خواندن از روي آن با رعايت 
نکاتي که در نوشتن مدنظر است، در جاي درنظر گرفته شده بنويسند. هدف از اين تمرين، تثبيت و 
تعميق و بازشناسي آموخته ها و تقويت مهارت خواندن مي باشد و در عين حال به مهارت هاي حرکتي 

ظريف دانش آموزان نيز کمک بسزايي مي نمايد. 
فعاليـتƣمنزل:ƣاجراي الگوي پيش��نهادي با همکاري والدي��ن در منزل و با هدف تعميق و تثبيت 
روند يادگيري درنظر گرفته ش��ده اس��ت. طي اين فعاليت دانش آموز با کمک والدين تصوير خورشيد 
را روي مقوا رس��م مي کند و س��پس کلمه خورشيد را داخل آن مي نويسد و سپس تصوير يا واژه را به 

دلخواه تزئين مي نمايند. 

کاملƣکنƣوƣرنگƣبزن:ƣبنويس
اين تمرين همچون ساير نمادهاي نوشتاري به جهت تسهيل در نوشتن نشانه هاي درس بعد يعني 
)ق( درنظر گرفته ش��ده اس��ت. دانش آموزان پس از کامل کردن تصوير و رنگ آميزي نماد نوشتاري، 
پيش زمين��ه ي درس آين��ده را فراگرفته و با رعايت کليه ي نکات مبحث نوش��تن نمادها، آن را کامل 

مي نمايند. 
پ��س از اتمام فعاليت هاي کتارب خوانداري و نوش��تاري، توجه دانش آموزان به تصوير زمينه و نام 
آن که در پايان درس آمده جلب مي شود. اين کار سبب کل خواني کارت پيش زمينه و توجه به شکل 
نوشتاري نشانه ي جديد، بدون توجه به ذکر نام نشانه  مي باشد و دانش آموزان واژه)بوق( را به طور کل 

مي خوانند و به صورت غيرمستقيم در جريان آموزش نشانه ي بعدي قرار مي گيرند. 

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت یادگيري 
Ȗ  از ميان کارت تصويرها، کارت هايي که اُ اس��تثنا( دارند را رنگ کنند و نام آن را زير تصوير

بنويسند. 
Ȗ  روي تابلو براي هر گروه دو س��تون مجزا رس��م نموده و کارت هاي تصويري در اختيار آن ها

قرار مي دهيم. از يک گروه مي خواهيم کارت تصويري )اُ ��ُ�( و )اُ استثنا( و گروه ديگر کارت هاي 
تصويري )او- و( و )اُ اس��تثنا( را جدا کرده و روي س��تون ها نصب کنند، سپس همين فعاليت را 
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براي کارت هاي نوش��تاري طراحي مي کنيم. )کارت های اُ اس��تثنا حتماً از کلمه هاي کليد درس 
باشند( سپس از آن ها مي خواهيم واژه ها را با صداي بلند بخوانند.

Ȗ  از ميان کارت تصويرها، کارت هايي که )اُ استثنا( دارند را رنگ کنند و نام آن را زير تصوير
بنويسند.

Ȗ  متن��ي را در اختيار آن ها ق��رار داده، دانش آموزان بايد با هدايت و راهنمايي دور کلمه هايي
که اُ استثنا دارند را با مداد قرمز، کلمه هايي که )او- و( دارند را آبي و کلمه هايي که )اُ ��ُ�( دارند 

را سبز کنند )کلمه ها از کليدواژه هاي درس باشند( 
Ȗ  در قالب بازي با مسابقه کارت هاي نوشتاري در اختيار دانش آموزان قرار داده پس از خواندن

واژه ها هرکسي که کارت نوشتاري )اُ استثنا( را زودتر نشان دهد موردتشويق قرار مي گيرد. 

ارزشيابی
Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توس��عه و تقويت حافظه  ديداري- ش��نيداري و مهارت هاي

زباني است، درک و انجام دهند. 
Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توس��عه و تقويت مهارت هاي نوش��تاري ) با توجه به اهداف

درس( است، انجام دهند. 
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ƣƣ)قƣقـ(ƣيƣنشانهƣوƣصداƣباƣآشناييƣ:کلیƣهدف�

درس در یک نگاه
در اين درس دانش آموزان با خواندن و نوشتن صداي )ق� ق( آشنا مي شوند. هم چنين در طي اين 
درس توج��ه آن ها را به هم��کاري بين اعضاي خانواده جلب مي نمايي��م. در طي فعاليت هاي مختلف 
ب��ه ايجاد و تقويت مهارت هاي چهارگانه ي زبان، توس��عه و تقويت مهارت هاي ديداري و ش��نيداري، 

مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت، توجه و تمرکز آنان پرداخته مي شود. 

اهداف و انتظارات
Ȗ  تقويت روحيه ي همکاري و همدلي در محيط خانواده
Ȗ )تقويت مهارت خواندن کلمه ي متناسب با تصوير )تصويرخواني
Ȗ  ايجاد و تقويت تلفظ صحيح کليدواژه هاي درس
Ȗ  تشخيص جايگاه قرار گرفتن نشانه ي )ق� ق( در کلمه ها
Ȗ  تقويت مهارت خواندن و نوشتن صداي )ق� ق( در کلمه ها
Ȗ  تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت در نوشتن
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Ȗ  التذاذ ادبي و پرورش عواطف و احساسات
Ȗ )توجه و دقت به تصوير پيش زمينه مربوط به نشانه ي )ل
Ȗ  )آشنايي با نماد نوشتاري )ل

دانش پيش نياز
الف( دانش پيش نياز براي آموزگار 

Ȗ  .آشنايي آموزگار با اهداف آموزشي که براي يادگيري نشانه ي )ق� ق( بايد به آن دست يابد
Ȗ آشنايي با مراحل تکوين و تحول زباني باتوجه به ويژگي هاي دانش آموزان کم توان ذهني

ب( دانش پيش نياز براي دانش آموزان
Ȗ توانايي تشخيص، درک و انجام دستورهاي کالمي
Ȗ  درک مفاهي��م فضاي��ي )باال و پايين- چپ و راس��ت- زير و رو(، تفاوت و تش��ابه ديداري و

شنيداري
Ȗ  آشنايي با نشانه هاي خوانده در درس هاي قبل
Ȗ  آشنايي با هم آغازها و هم پايان ها در کلمه ها
Ȗ )آشنايي با تصوير پيش زمينه به منظور کل خواني کلمه ي)بوق
Ȗ  آشنايي با صداکشي کلمه ها
Ȗ )توانايي انجام مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري
Ȗ  )آشنايي با نماد نوشتاري )ق

وسایل و امکانات آموزشي موردنياز
Ȗ )کتاب فارسي )خوانداري
Ȗ کتاب فارسي )نوشتاري( جلد دوم
Ȗ  کارت هاي تصويري مربوط به موضوع درس
Ȗ مدادهاي رنگي
Ȗ  جدول حروف الفبا
Ȗ کارت هاي تندخواني
Ȗ  جدول ترکيب صامت ها و مصوت ها
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Ȗ )اسباب بازي مانند )قوري، قندان، کتري يا سماور

واژگان کليدی 
قند، قندان، اتاق، بشقاب، قوري، چاقو، قاشق، آشپزخانه 

روش تدریس
روش E5 )بر اس��اس ساخت گرايي(–يادگيري مشارکتي- ايفاي نقش يا داستان گويي-  پرسش و 

پاسخ- توضيحي

ارائه درس

�ƣƣکردنƣدرگيرƣ:اولƣگام
در الگوي تدريس E5 براس��اس س��اخت گرايي مرحله اول درگير ش��دن با موضوع مي باشد. اين 
مرحل��ه ب��راي جلب توجه کالس به موضوع مورد آموزش و ايج��اد هيجان و انگيزش در دانش آموزان 

طراحي شده است. 
آموزگار مقدمات يک بازي کودکانه )خاله بازي( را با در اختيار داش��تن وسايلي که داراي نشانه ي 

)ق( است و با هدف توجه به داستان درس طراحي مي کند. 
ب��ه اين ترتيب که ع��ده اي در نقش مهمان و عده اي در نقش خانواده )ميزبان( هس��تند. پذيرايي 
ب��ا چاي ص��ورت مي گيرد. به عنوان مثال: در قوري چاي ) نيمه س��رد (مي ريزد .اين مراحل توس��ط 
دانش آموزان و با هدايت آموزگار صورت  گيرد و در حين انجام بازي، آموزگار، جمله هايي را به صورت 

خبري- پرسشي مطرح نمايد. )صحبت در مورد نکات ايمني فراموش نشود.( 
Ȗ .مادر چاي درست مي کند
Ȗ مادر چاي را در چه چيزي مي ريزد؟
Ȗ  .زهرا  قندان را بياور
Ȗ در قندان چه چيزي مي ريزيم؟
Ȗ  .بابا، لطفاً سيني را به اتاق بياور

و به اين ترتيب دانش آموزان با موضوع داستان درس در حين بازي آشنا مي شوند. 

�ƣدومƣگام
مرحله کاوش مي باش��د. در واقع ايجاد و تقويت هماهنگي چش��م و دست در حين کسب تجربه از 
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اهداف مهم اين مرحله است. اين مرحله به دانش آموزان در ايجاد قالب و چارچوب فکري براي تشکيل 
مفاهيم جديد کمک مي نمايد. 

پس از اجراي نمايش يا داس��تان، آموزگار از دانش آموزان مي خواهد در کتاب درس��ي خوانداري 
درس موردنظر را بياورند و به صورت گروهي به تصوير باالي صفحه نگاه کند و آنچه را که مش��اهده 

کردند براي سايرين بيان نمايند. 
آم��وزگار در حين گفت وگو با دانش آموزان کارت هاي تصويري کلمه هاي کليد که نش��انه ي )ق( 
دارند و واژه ها بر روي آن درج ش��ده مانند قند، قندان، اتاق، قوري، بش��قاب، قاشق را بر روي تابلوي 

کالس نصب  نمايد. 
آموزگار بايد به منظور معرفي نش��انه ي )ق( و جاي��گاه آن، تصوير اتاق و قند که در تصويرک هاي 

کتاب است را به طور برجسته تر در مقابل ديد دانش آموزان قرار دهد. 

�ƣسومƣگام
مرحله ي توصيف اس��ت. پس از اظهارنظر دانش آموزان درباره ي کليدواژه ها بار ديگر آموزگار توجه 
آن��ان را به تصويرک هاي نصب ش��ده روي تابلو جلب نمايد و از گرو ه ه��ا  بخواهد نام تصويرک ها را با 
ص��داي بلند بخوانند. آم��وزگار به دانش آموزان کمک کرده تا واژه ه��ا را در قالب جمله اي کوتاه بيان 
کنند. در اين مرحله آموزگار، دانش آموزان را هدايت مي کند تا واژه ها را به صورت صحيح تلفظ نمايند. 
باتوجه به اين که رويکرد کل نگر در تدوين محتوا، ضروري است آموزگار کلمه ي کليد را در جمله 
ارائه نمايد)مانند ، مادر در قوري آب مي ريزد(. به اين صورت که در جمله ي اول، کلمه ي کليد داراي 
نشانه ي )ق�( غيرآخر و در جمله ي دوم کلمه ي کليد داراي نشانه ي )ق( آخر باشد، الزم به ذکر است 

که نشانه ي )ق� ق( در کلمه هاي کليد به رنگ قرمز نمايش داده مي شود. 
در مرحله ي بعد با پرسش هاي مقايسه اي جايگاه نشانه ي )ق� ق( در واژه ها به دانش آموزان معرفي 
مي ش��ود. و در نهايت جايگاه )ق� ق( در جدول الفبا مشخص می شود.آن گاه از دانش آموزان خواسته 
شودکتاب فارسي خوانداري را باز کنند و متن نوشتاري را که توسط آموزگار خوانده مي شود به دقت 
گوش کرده و با انگش��ت خود کلمه ها را در متن نوش��تاري درس، رديابي نمايند. س��پس به صورت 

گروهی از روی درس خوانده می شود.
بعد از هر گروه يک نفر را انتخاب کرده تا متن را بخواند. اين کار بايد براي همه ي افراد تکرار شود. 

هم چنين براي نوشتن کليدواژه ها نيز به همين گونه عمل مي نماييم.
گروه برتر مورد تش��ويق قرار مي گيرد. س��پس توجه به آن ها را به کارت زمينه )بوق( برای تثبيت 

بيشتر جلب می نماييم.
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�ƣچهارمƣگام
مرحله ي بس��ط و گسترش موضوع اس��ت. در اين مرحله، آموزگار با مثال هاي بيش تر و باتوجه به 
آموخته هاي پيش��ين به بس��ط و تعميم مطلب مي پردازد و براي ايجاد انگيزه به ترکيب صامت )ق( و 
مصوت هاي خوانده ش��ده را به صورت ش��عر با دانش آموزان تمرين مي کند و جهت تعميق يادگيري 
براي هر ترکيب يک واژه ي جديد بيان مي کند. هم چنين مي تواند قسمت هايي از روزنامه را در اختيار 

آنان قرار داده تا کلمه هايي که نشانه ي )ق( دارند، راجداکنند.

�ƣپنجمƣگام
اين مرحله، مرحله ارزش��يابي است. در مراحل قبلي ارزش��يابي مستمر در طول فعاليت ها صورت 
گرفته اس��ت ولي براي کامل کردن اين ارزش��يابي، آم��وزگار باتوجه به اهداف آموزش��ي اين درس، 
تمرين هايي در قالب فعاليت هاي مختلف )کارت خواني، صداکشي، تشخيص جايگاه نشانه ي )ق� ق( در 

واژه ها و ...( طراحي و اجرا مي نمايد تا بتواند در جهت تثبيت آموخته هاي آنان حرکت نمايد. 

�ƣ)خوانداري(ƣفارسیƣکتابƣهايƣفعاليت

ببينƣوƣبگو
دانش آموزان بايد توانايي برقراري ارتباط بين تصويرهاي متوالي و درک مفهوم موجود در آن ها را 
از آغاز تا پايان داشته باشند. در اين تمرين آنان با دقت به توضيحات آموزگار در مورد تصويرها گوش 

کرده و به دو سوال مطرح شده در ارتباط با آن، پاسخ دهند. 
اي��ن فعاليت با ه��دف ايجادنظم فکري، تقوي��ت حافظه ي بصري،ادراک ش��نيداري و قدرت بيان 

طراحي شده است. 

گوشƣکنƣوƣبگو
اين فعاليت با هدف بسط و گسترش دايره ي لغات و توسعه و تقويت مهارت هاي گوش دادن وسخن 
گفتن و تش��خيص تفاوت و تشابه صداها و واژه ها مي باشد. دانش آموز پس از شنيدن دستورالعمل، از 

ميان دو واژه، واژه ي موردنظر را تشخيص و بيان مي کند. 

پيداƣکنƣوƣبگو
اين فعاليت با هدف پرورش دقت و توجه دانش آموزان و تشخيص جزء از کل صورت مي گيرد. الزم 
است دانش آموزان با مراجعه به تصويرخواني درس، واژه هاي داده شده را با توجه به تصوير کليددرس 
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به يکديگر يا به آموزگار نش��ان دهد. آموزگار مي تواند با هدف تقويت مهارت س��خن گفتن، روحيه ي 
همکاري و رقابت س��الم در گروه ها در مورد واژه ها، س��واالتي را مطرح نمايد و در پايان گروه پرتالش 

موردتشويق قرار گيرد. 

�ƣƣ)نوشتاري(ƣفارسيƣکتابƣهايƣفعاليت
تذکر:ƣفعاليتهایƣکتابƣخوانداریƣوƣنوشتاریƣبهƣصورتƣموازیƣآموزشƣوتمرينƣمیƣشوند

بنويس
 هدف از اين تمرين توس��عه و تقويت مهارت هاي نوشتاري مي باشد. واژه هايي که شکل خوانداري 
آن توسط دانش آموزان فراگرفته شده است، الزم است که دانش آموزان پس از خواندن )واژه، نشانه يا 
ترکيب( آن را با توجه به خط زمينه )از راست به چپ، جهت حرکت نماد نوشتاري ق� ق( انجام دهند. 
فک��ر کن و انجام بده: هدف از انجام فعاليت هاي اين قس��مت تعمي��ق و تثبيت آموخته ها، تقويت 

خوب ديدن و پرورش تشخيص تفاوت ها وتشابه ها مي باشد. 
تشـخيصƣصدايƣاولƣتصويرهاƣوƣنوشتنƣآنƣدرƣجايƣخالي که هدف از آن تقويت و توسعه توجه 

و دقت و يادآوري آموخته هاي قبلي مي باشد )توجه جز از کل(.
نوشتنƣنامƣتصويرها که هدف از اين فعاليت، توسعه دقت و توجه و تثبيت آموخته ها مي باشد. در 
اين تمرين توجه دانش آموزان مانند تمرين قبل به تفاوت ميان )ف� و ق� ( در شکل کلي کلمه معطوف 
مي شود. نکاتي که در فعاليت بنويس به آن اشاره شده در اين تمرين هم بايد مدنظر قرار گرفته شود. 
کشيدهƣگوييƣکلمهƣها: هدف از اين فعاليت، پرورش دقت و توجه به اين نکته که هر واژه از اجزاي 

مختلف تشکيل شده است )کل از جزء(.
توجه به جزئيات باعث تقويت حافظه ي ديداري و تسلط بر موضوع آموزشي مي شود. دانش آموزان 

پس از خواندن واژه ها بايد صداها را در جاي مناسب خود بنويسند. 
ترکيبƣکنƣوƣکلمهƣبسـاز:ƣهدف از اين فعاليت، توجه و دقت دانش آموزان به جزئيات و س��اختن 
کل از اجزا مي باش��د و در راس��تاي توس��عه و تقويت حافظه ي ديداري دانش آم��وزان ارائه مي گردد. 
آن ها با قرار دادن صداها )ترکيب صامت ها و مصوت ها( در کنار و س��اختن واژه هاي جديد، آن واژه را 

مي خوانند. بدين ترتيب، تعميق و تثبيت آموخته ها شکل مي گيرد. 
مانندƣنمونهƣکاملƣکن: هدف از اين فعاليت بازشناس��ي آموخته هاي گذشته و تعميق آموخته هاي 
فعلي مي باشند. دانش آموزان پس از ترکيب صامت )ق�( با مصوت هاي داده شده، باتوجه به مثال هايي 

که در ذهن دارد واژه هاي مناسب با ترکيب هاي به دست آمده را در جاي مناسب مي نويسد. 
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کاملƣکردنƣکلمهƣهاƣباƣگذاشتنƣنقطهƣدرƣجاهايƣمناسب:
اين تمرين عالوه بر تثبيت يادگيري موجب افزايش دامنه توجه و تمرکزدر دانش آموزان مي شود.

که آن ها پس از توجه به تصوير) تقويت مهارت ديداري( کلمه ي موردنظر را با گذاش��تن نقطه کامل 
مي کنند. در اين تمرين توجه دانش آموزان به تش��ابه ها و تفاوت هاي نشانه ها در نقطه گذاري معطوف 
شده و  بار ديگر با مراجعه به آموخته هاي قبلي خود تمرين را انجام مي دهند، ضمن اين که بيشترين 

تأکيد بر تفاوت نقطه ها در نشانه ي )ف�( با )ق�( مي باشد.
پيـداƣکردنƣواژهƣهاييƣکهƣنشـانهƣ)قـ(ƣغيرآخـرƣدارندƣازƣميانƣچندƣواژه: ه��دف، پرورش قدرت 
تش��خيص تفاوت ها و تش��ابه ها و بازشناسي شکل کلي کلمه مي باش��د. دانش آموزان پس از خواندن 
کلمه ها بايد تش��خيص دهند که کدام واژه ها داراي نش��انه ي )ق�( غيرآخر هس��تند و آن ها را در جاي 

خالي بنويسند.
ƣ:شدهƣدادهƣهايƣترکيبƣبهƣباتوجهƣمناسبƣجايƣدرƣهاƣکلمهƣنوشتن

در اين تمرين عالوه بر اين که دانش آموز، بدون تصوير واژه ها را مي خواند بايد مشخص کند که از 
چه ترکيبي براي س��اختن آن استفاده شده اس��ت. اين تمرين ضمن ارتقا يادگيري دانش آموزان يک 

راهکار ارزيابي مناسب در جهت تشخيص دست يابي دانش آموزان به اهداف آموزشي درس است. 
:ƣشدهƣدادهƣهايƣکلمهƣوƣتصويرƣازƣاستفادهƣباƣجملهƣساختن

در اين تمرين دانش آموزان به طور غيرمستقيم به جايگاه ارکان  جمله پي خواهند برد.براي انجام 
اي��ن تمري��ن ابتدا توجه دانش آموزان راب��ه تصوير جلب نماييد. هر دانش آموز ممکن اس��ت جمله اي 
براساس درکي که از تصوير دارد،رابيان کند. آموزگار با هدايت و راهنمايي و جلب توجه دانش آموزان 
به کلمه هاي درهم ريخته، آن ها را به س��اختن جمله ي صحيح با واژه هاي داده شده تشويق مي نمايد. 
وضمن وادارکردن آن ها به س��خن گفتن ، مهارت هاي پيش نياز درجمله نويسي دانش آموزان را نيز 

تقويت مي نمايد. 
:ƣدرسƣازƣرونويسيƣوƣروخواني

دراين تمرين دانش آموزان تشويق مي  شوند،بار ديگر کتاب خوانداري را باز کرده و پس از مراجعه 
به متن درس از روي درس بخوانند و پاس��خگوي هدف تمرين با رعايت نکاتي که در نوش��تن مدنظر 
اس��ت باشند. سازمان دهي اين گونه تمرين هادر محتوا ضمن تثبيت ،تعميق، بازشناسي آموخته ها و 
تقويت  مهارت  خواندن به توسعه وتقويت مهارت هاي جستجو در متون با دستور از پيش تعيين شده 

مي پردازد.در عين حال به  تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف کمک بسزايي مي کند.
نماد تشويق : مانند نگاره ي يک



151

�ƣمنزلƣهايƣفعاليت
اجراي الگوي پيشنهادي با همکاري والدين در منزل و با هدف تعميق و تثبيت روند يادگيري در 

نظر گرفته شده است. 
طي اين فعاليت، دانش آموز با کمک والدين از روزنامه واژه هايي که )ف� ف( و )ق� ق( دارند را جدا 
مي نمايد . بدين ترتيب بار ديگر توجه دانش آموزان به تفاوت نش��انه ي )ف� ف( با )ق� ق( جلب وباعث 
تعميم يادگيري مي ش��ود و دانش آموز نش��انه ها را حتي در واژه هايي که بعضي از صداهاي آن را هنوز 

فرا نگرفته، بازشناسي مي کند. 

تمرينƣکاملƣکنƣوƣرنگƣبزن:ƣبنويس
Ȗ  همچون ساير نمادهاي نوشتاري به جهت تسهيل در نوشتن نشانه ي درس بعد درنظر گرفته

ش��ده اس��ت. دانش آموزان پس از کامل کردن تصوير و رنگ آميزي نماد نوشتاري پيش زمينه ي 
درس آينده را فرا گرفته و با رعايت کليه ي نکات مبحث نوشتن نمادها آن را کامل مي نمايند. 

Ȗ  باهم بخوانيم ضمن برانگيختن احساس��ات و عواط��ف دانش آموزان و گامي درجهت التذاذ
ادبي فارسي است ، که به شکل آهنگين انجام مي گيرد.

پس از اتمام فعاليت هاي کتاب خوانداري و نوش��تاري توجه دانش آموزان به تصوير زمينه و نام آن 
که در پايان درس آمده، جلب مي ش��ود. اين کار س��بب کل خواني کارت پيش زمينه و توجه به شکل 

نوشتاري نشانه ي جديد)گل( بدون توجه به ذکر نام نشانه مي باشد. 

فعاليت های پيشنهادی جهت توسعه و تثبيت یادگيری
Ȗ  :از دانش آموزان خواس��ته مي ش��ود با چشم بسته با چشيدن و لمس کردن چند چيز مانند

نمک، قند و شکر، "قند" را به آموزگار نشان داده و نام آن را بگويند و قند را در قندان بريزند. 
Ȗ  آم��وزگار، کارت هاي نوش��تاري را در اختي��ار دانش آموزان قرار مي ده��د و از دانش آموزان

مي خواهد کارت هايي را که در آن نشانه ي )ق� ق( دارند را جدا کنند هر گروه که تعداد بيشتري 
کارت را جدا کرد، موردتشويق قرار مي گيرد. 

Ȗ  با استفاده از ماژيک وايت برد از دانش آموزان خواسته مي شود واژه هايي که نشانه ي )ق� ق( دارند
را روي سفره هاي نايلوني يا طلق بنويسند و سپس با صداي بلند براي دانش آموزان ديگر بخوانند. 

Ȗ  )استفاده از رايانه جهت خواندن و نوشتن واژه ي داراي نشانه ي )ق� ق
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ارزشيابی
Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توس��عه و تقويت حافظه  ديداري- شنيداري ، توالي حافظه

)صداکش��ي ، ترکيب با صامت ها ق� ق با مصوت ها، تش��خيص جايگاه نشانه ق� ق در کلمه ها (و 
مهارت هاي زباني است، درک و انجام مي دهند. 

Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توس��عه و تقويت مهارت هاي نوش��تاري )با توجه به اهداف
درس( است، انجام مي دهند. 
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ƣƣƣ)ƣـهـƣƣهـ(ƣيƣنشانهƣباƣآشناييƣ:کلیƣهدف�

درس در یک نگاه
در اين درس دانش آموزان با خواندن و نوش��تن نش��انه ي )ه�  �ه� ( آش��نا مي شوند. هم چنين در 
طي اين درس توجه آن ها به فصل بهار و زيبايي هاي آن جلب مي شود و در طي فعاليت هاي مختلف 
به ايجاد و تقويت مهارت هاي چهارگانه ي زباني، توس��عه و تقويت مهارت هاي ديداري و ش��نيداري، 

مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت، توجه و تمرکز آنان پرداخته مي شود. 

اهداف و انتظارات
Ȗ  التذاذ ادبي و پرورش عواطف و احساسات
Ȗ  آشنايي با فصل بهار به عنوان فصل رويش و تحول در طبيعت و مقايسه ي آن با فصل زمستان
Ȗ )توسعه و تقويت مهارت خواندن کلمه ي مناسب با تصوير )تصويرخواني
Ȗ  ايجاد و تقويت تلفظ صحيح کليدواژه هاي درس
Ȗ  تشخيص جايگاه قرار گرفتن نشانه ي )ه�  �ه� ( در کلمه ها
Ȗ  تقويت مهارت خواندن و نوشتن نشانه ي )ه�  �ه� ( در کلمه ها
Ȗ  تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت در نوشتن
Ȗ  )توجه و دقت به تصوير پيش زمينه مربوط به نشانه ي )�ه ه
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دانش پيش نياز
الف( دانش پيش نياز براي آموزگار 

Ȗ  .) �آشنايي آموزگار با اهداف آموزشي نشانه ي)ه�  �ه
Ȗ .آشنايي با مراحل تکوين و تحول زباني باتوجه به ويژگي هاي دانش آموزان کم توان ذهني

ب( دانش پيش نياز براي دانش آموزان
Ȗ .توانايي تشخيص، درک و انجام دستورهاي کالمي
Ȗ  درک مفاهي��م فضاي��ي )باال و پايين- چپ و راس��ت- زير و رو(، تفاوت و تش��ابه ديداري و

شنيداري .
Ȗ . آشنايي با هم آغازها و هم پايان ها در کلمه ها
Ȗ .)توانايي انجام مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري
Ȗ . توجه به تصوير و کلمه پيش زمينه به منظور کل خواني کلمه ي بهار در شعر مربوطه
Ȗ . آشنايي با صداکشي کلمه ها
Ȗ . آشنايي با نشانه هاي خوانده در درس هاي قبل
Ȗ .آشنايي فصل زمستان و ويژگي هاي آن

وسایل و امکانات آموزشي موردنياز
Ȗ )کتاب فارسي )خوانداري
Ȗ کتاب فارسي )نوشتاري( جلد سوم
Ȗ  کارت هاي تصويري مربوط به موضوع درس
Ȗ  پوسترهاي مربوط به فصل بهار و داستان مربوطه
Ȗ مدادهاي رنگي
Ȗ  جدول حروف الفبا
Ȗ  ماسک هاي حيوانات
Ȗ جدول ترکيب صامت و مصوت
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واژگان کليدی
بهار- آهو- مهربان- هوا- خرگوش- شکوفه- هويج 

روش تدریس
يادگيری مشارکتي- داستان گويي-  توضيحي- پرسش و پاسخ

ارائه درس

�ƣƣانگيزهƣايجادƣ:اولƣگام
آم��وزگار تصوير بزرگ��ي از فصل بهار در جنگل، که حيوانات مختلفي مانند آهو، خرگوش، لک لک 
و ... اطراف برکه ي آب )که ماهي هاي قرمز در آب ش��نا مي کنند( در آن ديده می شوند را روي ديوار 
کالس نصب کرده و س��پس از دانش آموزان مي خواهد که به داس��تان خرگوش مهربان گوش کنند. 
آموزگار مي تواند با گذاش��تن يک ماس��ک خود در نقش يک حيوان جنگل راوي داس��تان شود. يکي 
بود، يکي نبود زمس��تان در جنگل ما تمام ش��ده و فصل بهار فرا رس��يده بود حيوانات جنگل اطراف 
برکه با خوش��حالي جمع ش��ده بودند و با يکديگر صحبت مي کردند. ماهي هاي قرمز هم در آب  ش��نا 
مي کردند و.... بعد از تمام ش��دن داستان، توسط آموزگار پرسش هايي مطرح مي شود که دانش آموزان 
 باي��د با توجه به داس��تان به آن پاس��خ دهند س��پس مطالبي ني��ز به صورت خبري بي��ان مي گردد. 
توجه:ƣآموزگار در حين گفتن داس��تان، بايد واژه هايي که نش��انه ي )ه�  �ه� ( دارند را با تاکيد بگويد 

که توجه دانش آموزان به اين واژه ها جلب شود. 
1- اسم داستان چه بود؟ 

2- چرا حيوانات خوشحال بودند؟
3- چه فصلي در جنگل شروع شده بود؟

4- چند حيوان جنگل را نام ببر.
5- بچه ها در فصل بهار هوا کم کم گرم مي شود و درختان شکوفه مي دهند. 

به اين ترتيب دانش آموزان با موضوع درس آشنا مي شوند. الزم به ذکر است که با طرح پرسش هاي 
بيشتر توجه دانش آموزان به واژه هاي کليدي درس جلب مي شوند. 

�ƣƣگروهƣدرƣآموزانƣدانشƣدادنƣقرارƣ:دومƣگام
ابتدا آموزگار دانش آموزان را گروه بندي مي کند نکته ي مهم در تش��کيل گروه ها، نامتجانس بودن 
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آن ها، يعني وجود دانش آموزان ضعيف و قوي در هر گروه اس��ت و اما آنچه که اهميت دارد آن اس��ت 
که در گروه بندي دانش آموزان مي بايست قواعدي را رعايت نمود تا حداکثر نتيجه حاصل شود وگرنه 

ممکن است نتوانيم از تشکيل گروه، به نتايج دلخواه خود دست يافت. 
بهتر است در اينجا دو گروه تشکيل شود. 

�ƣƣهاƣگروهƣتعدادƣبهƣباتوجهƣجديدƣدرسƣمحتوايƣبنديƣتقسيمƣ:سومƣگام
محتواي درس جديد توس��ط آموزگار بين گروه ها تقس��يم مي ش��ود س��پس آموزگار از هر گروه 

مي خواهد تصوير عنوانی را به طور جداگانه توضيح دهند. 

�ƣƣگروهƣيکƣتوسطƣدرسƣازƣقسمتƣهرƣيƣمطالعهƣ:چهارمƣگام
آم��وزگار از گ��روه اول مي خواهد کتاب خوانداري را باز کرده و درس بهار را بياورند و با نگاه کردن 
به تصوير عنوان آن چه را که مشاهده مي کنند بيان مي نمايند در اين مرحله آموزگار با مشارکت فعال 
تمام��ي اعضاي گروه را در فرايند يادگيري ق��رار مي دهند. در ضمن آموزگار همين فعاليت را با گروه 
دوم نيز انجام مي دهد و هر گروه که توضيحات بيش��تر و بهتري ارائه دهد موردتش��ويق قرار خواهد 
گرف��ت. در ادامه همين مرحله از گروه ها مي خواهد ت��ا تصويرک هاي آهو و بهار را بر روي تابلو نصب 
کنند و او ارتباط بين تصويرک ها و تصويرعنواني را نش��ان مي دهند و س��پس از هر گروه مي خواهد تا 
نام تصويرک ها را با صداي بلند بخوانند در اين مرحله آموزگار دانش آموزان را هدايت مي کند تا واژه را 
به صورت صحيح تلفظ کنند و براي هر تصويرک يک جمله ي کوتاه بيان کنند. آموزگار دانش آموزان 
هر گروه را هدايت مي کند تا جمله هاي نزديک متن درسي را بازگو کنند و با نوشتن جمله هاي بيان 
شده روي تابلو نشانه ي )ه�  �ه� ( را در کلمه ي کليد به رنگ قرمز مشخص مي نمايد. در اين مرحله 
بايد زمان مش��خص و يکس��اني به هر دو گروه داده ش��ود. در مرحله ي بعد با پرسش هاي مقايسه اي 
جايگاه نش��انه ي )ه�  �ه�( در واژه ها به دانش آموزان شناسانده مي شود و سپس جايگاه آن در جدول 
حروف الفبا مش��خص مي گردد آن��گاه، از يکايک دانش آموزان می خواهد تا به متن نوش��تاري کتاب 
خوانداري که توس��ط آموزگار خوانده مي ش��ود توجه و با دقت گوش کنند و کلمه ها را رديابي نمايند 

)خط مي گيرند(

�ƣپنجمƣگام
توضي��ح درس به ه��م گروهي ها: در اين مرحله از دانش آموزان هر گ��روه بخواهيد که آنچه را ياد 

گرفته اند به دوستان هم گروهي خود توضيح دهند. 
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آموزگار در اين مرحله از يک نفر از اعضاي گروه يک مي خواهد تا از روي درس بخواند و به اعضاي 
گروه نيز توضيح مي دهد که اگر دوستشان در خواندن متن نوشتاري دچار مشکل شد مي توانند به او 
کمک کنند و هم چنين از تمامي اعضاي گروه بخواهيد همزمان با خواندن کلمه ها را رديابي نمايند. 
آموزگار متن نوشتاري کتاب را روي تابلو نوشته و از دانش آموزان مي خواهد آن را بخوانند در اين 
مرحله آموزگار با هدف توس��عه و تعميق يادگيري در دانش آموزان ترکيب صامت )ه�( را با مصوت ها 
به گروه ها آموزش مي دهد. از آنجا که آن ها آش��نايي کافي با چگونگي ترکيب صامت و مصوت ها را 
دارند دانش آموزان به صورت فعال در امر تدريس شرکت نموده مي دهد و آموزش به صورت پرسش 
َ چي مي شه: َه� َه� َه�  و پاس��خ انجام ميش��ود. با آهنگين نمودن فرايند پرسش و پاسخ)مانند ه� با ���

مي شه(فضايي شاد وجذاب براي دانش آموزان ايجاد نماييد. 

�ƣƣآموزƣدانشƣتوسطƣهاƣآموختهƣبازگوييƣ:ششمƣگام
در اين مرحله آموزگار از هر گروه نماينده اي را انتخاب مي کندتامقابل گروه خود در جلوي کالس 
بايس��تد. سپس با اجراي فرايند پرسش و پاس��خ در خصوص ترکيب صامت )ه�( با مصوت هااز آن ها 
م��ي خواهد براي هر ترکيب يک مثال بزنند. در صورت عدم توانايي دانش آموز بقيه ي گروه مي توانند 
ب��ه او کم��ک کنند آموزگار بايد آن ها را هدايت و راهنمايي کند تا به وا ژه ي مورد نظر دس��ت يابند. 

هم چنين مي توان براي نوشتن کلمه هاي کليدواژه به همين ترتيب عمل نمود.
س��رانجام آموزگار، توّجه دانش آموزان را به آموخته هاي قبلي )ش��عر بهار( و واژه هاي جديد درس 

جديد مي نمايد.

�ƣ)خوانداري(ƣفارسیƣکتابƣهايƣفعاليت

ببينƣوƣبگو
اين فعاليت با هدف ايجاد نظم فکري، تقويت حافظه ي ديداري وش��نيداري وقدرت بيان طراحي 
ش��ده است. دانش آموزان با توجه به تصوير، بعد از توضيحات آموزگار داستان آن را تعريف مي کنند. 

الزم است داستان تعريف شده از طرف دانش آموز حداقل دربرگيرنده ي جمله باشد. 

گوشƣکنƣوƣبگو
اين فعاليت با هدف افزايش دامنه ي لغات ،توسعه و تقويت مهارت هاي گوش دادن ،سخن گفتن، 
تميز ش��نيداري) تش��خيص تفاوت و تش��ابه صداها ( در واژه ها مي باش��د. دانش آموز پس از شنيدن 

دستورالعمل از ميان دو واژه ،واژه ي موردنظر را تشخيص داده و بيان مي کند.
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پيـداƣکـنƣوƣبگو:ƣاين فعالي��ت با هدف پرورش دقت و توجه دانش آموزان و تش��خيص جزء از کل 
ص��ورت مي گي��رد که آن ها با مراجعه به تصوير عنواني درس واژه ه��اي مورد نظررا با توجه به تصوير 

کلي درس به يکديگر و به آموزگار نشان مي دهند. 
آموزگار مي تواند با طرح س��واالتي هدف تقويت مهارت س��خن گفتن،روحيه ي همکاري و رقابت 

سالم در گروه ها راپيگيري نمايد، در پايان گروه پرتالش موردتشويق قرار گيرد. 

بياموزیم
بياموزيم: هدف آموزش واژه ها به صورت جمع 

آموزگار با در اختيار گذاش��تن انواع مختلفي از اسباب بازي مثل حيوانات و ماشين هاي کوچک را 
به کالس آورده و با دانش آموزان مش��غول بازي ش��وند. براي اين کار ابتدا دانش آموزان را به دو گروه 
دو يا سه نفره تقسيم کرده سپس به يک گروه از هر اسباب بازي يک عدد داده و به گروه ديگر چندتا 
از همان اس��باب بازي را مي ده��د.در ادامه آموزگار مي گويد گروه يک: ماش��ينت را به من بده- گروه 
دو، ماش��ين ها را به من بده و به همين ترتيب بازي را ادامه داده تاتوجه دانش آموزان به فرد و جمع 
بودن تعداد اس��باب بازي ها جلب  ش��ود و بعد با اشاره به دسته بندي اس��باب بازي هاي روي ميز )يک 
طرف ماش��ين و با فاصله ي کمتر، چند ماش��ين( مي گويد، ماش��ين، ماش��ين ها، خرس، خرس ها .... 

وازدانش آموزان مي خواهد بعد از او واژه ها را تکرار  کنند. 
همزم��ان آموزگاربا نصب تصوير هايي روي تابل��وي کالس و درج واژه هاي مربوط به آن )واژه هاي 
مفرد و جمع (در زير هر تصوير ش��روع به خواندن واژه ها می کند. الزم به ذکر اس��ت " ها " با رنگ 

قرمز نوشته شود.
مريم ماشين ها را آورد مريم ماشين را آورد   

در مرحله ي بعد آموزگار از دانش آموزان مي خواهد صفحه ي موردنظردر کتاب فارسي را باز نموده 
و ب��ه تصويره��ا توجه کنند. تا او جمله هاي مربوط به تصويرها را بخواند س��پس از آن ها مي خواهد تا 

ضمن خواندن جمله هاي مربوط به اين تصوير به مفهوم جمع و بيان »ها« در جمله ها توجه کنند. 
ب��راي ارزش��يابي اين مفهوم دردانش آموزان مي توان وس��ايلي را روي ميز ق��رار داده و از هر گروه 

بخواهيد پس از شنيدن واژه ي وسايل را به آموزگاربدهند. 
اعضاي گروه يک 

رضا ماشين هارا بده علي ماشين را بده   
تذکر: آموزگار بايد براي نش��ان دادن مفهوم واژه ها به صورت جمع در هر مرحله از تعداد مختلفي 
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از اشياء استفاده مي کند که دانش آموز درک کند براي مفهوم بيشتر از يک )ها( به کار برده می شود.

�ƣƣ)ƣنوشتاریƣ(ƣفارسیƣکتابƣهایƣفعاليت
تذکر:ƣفعاليتƣهایƣکتابƣخوانداریƣوƣنوشتاریƣبهƣصورتƣموازیƣآموزشƣوتمرينƣمیƣشوند.

بنويس
هدف از اين تمرين توس��عه و تقويت مهارت هاي نوشتاري، واژه هايي مي باشد که شکل خوانداري 
آن توس��ط دانش آموزان  فرا گرفته ش��ده است. الزم است که آن ها پس از خواندن واژه ها و نشانه آن 

را باتوجه به خط زمينه از راست به چپ) حرکت نماد نوشتاري ه�  �ه� ( انجام دهند. 
فک��ر کن و انجام بده: هدف از انجام فعاليت هاي اين قس��مت تعمي��ق و تثبيت، آموخته ها تقويت 

خوب ديدن و پرورش تشخيص تفاوت ها و تشابه ها مي باشد. 
نوشـتنƣنامƣتصويرهـا: انجام اين فعاليت با هدف توس��عه دقت، توجه و تثبيت آموخته هااس��ت. 

دانش آموزان باتوجه به تصوير ابتدا واژه را تلفظ کرده و بعد شکل صحيح واژه را مي نويسند. 
کاملƣکردنƣکلمهƣباƣنشانهƣيƣمناسب:ƣهدف از اين تمرين پرورش قدرت تشخيص تفاوت ها و تشابه ها 

يادآوري شکل کلي کلمه که با يادآوري از نشانه هاي مناسب را براي تکميل کلمه استفاده مي کند. 
کشـيدهƣگوييƣکلمهƣها: هدف از اين فعاليت پرورش دقت و توجه به اين نکته اس��ت که هر واژه از 
اجزاي مختلف درس��ت ش��ده )کل از جزء( وباعث تقويت حافظه ي ديداري وشنيداري ، توالي حافظه 
دردانش آموزان مي ش��ود. که آن ها پس از خواندن واژه ها بايد صداهاي هر کلمه را در جاي مناس��ب 

خود بنويسيد. 
نوشتنƣکلمهƣبرايƣهرƣنشانه: اين تمرين با هدف ايجاد و تقويت مهارت يادآوري، بازشناسي شکل 
حروف از ساخت شناختي خود با توجه به جايگاه قرار گرفتن نشانه ي )ه�  �ه� ( در واژه ها واژه مناسب 

در جاي مورد نظربنويسند. 
ماننـدƣنمونـهƣبنويس:ƣدانش آموزان بعد از ترکيب صامت )ه���( با مصوت ها، بايد کلمه هايي را که 

داراي اين ترکيب مي باشند در ذهن خود جستجو نموده وآن رادر جاي مناسب بنويسند. 
ترکيبƣکنƣوکلمهƣبساز:ƣهدف از اين فعاليت توجه و دقت دانش آموز به جزئيات و ساختن کل از اجزا 
است اين تمرين با هدف توسعه و تقويت حافظه ي ديداري دانش آموزان ارائه مي گردد آن ها با قرار دادن 

صداها در کنارهم و ترکيب صامت و مصوت ها در کنارهم به واژه سازي مي پردازند. 
هـ(ƣدارند: با انجام اين تمرين به هدف  ƣـƣهـ(ƣيƣنشـانهƣکهƣهاييƣکلمهƣنوشـتنƣوƣهاƣجملهƣخواندن
تقويت روخواني و روان خواني متن هاي ساده براي تقويت و توسعه ي گنجينه ي واژگان دانش آموزان و 
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هم چنين بازشناسي واژه هايي که نشانه ي )ه�  �ه�( دارند از بقيه  واژه ها دست مي يابيم. 
وصلƣکردنƣجملهƣيƣمناسـبƣبهƣتصوير:ƣهدف از اي��ن تمرين تقويت حافظه ي ديداري و برقراري 
ارتباط درس��ت بين تصوير و جمله اس��ت به اين ترتيب که ابتدا دانش آموزان جمله ها را مي خوانند و 

سپس باتوجه و درک مفهوم جمله، از بين تصاوير، تصوير مناسب را انتخاب مي کند. 
مرتبƣکنƣوƣجملهƣبنويس:ƣهدف از اين تمرين آمادگي دانش آموزان براي جمله نويسي و تشخيص 
ارکان جمله اس��ت. آن ها ابتدا به دقت به تصاوير توجه کرده و س��پس کلمه ها را مي خوانند و آن ها را 

در جايگاه مناسب خود قرار مي دهند تا يک کامل تشکيل شود. 
باتوجهƣبهƣتصويرƣوƣنوشتنƣکلمهƣدرƣجايƣمناسب: اين تمرين با هدف تقويت مهارت تصويرخواني، 
درک پيام تصويري و مهارت در جمله س��ازي طراحي ش��ده است. دانش آموزان با انجام اين تمرين به 
طور غيرمس��تقيم به جايگاه کلمه ها در جمله پي خواهند برد. آن ها پس از مش��اهده ي تصوير جاهاي 

خالي را با کلمه هاي مناسب کامل مي کنند. 
خواندنƣوƣنوشـتنƣازƣرويƣدرس:ƣدراين مرحله، آموزگاردانش آموزان را تشويق مي نمايد که مجدد 
کت��اب خوانداري را ب��از کرده و پس از پيدا کردن درس، يک بار ديگر از روي درس بخوانند و پس از 
خواندن، از روي آن با رعايت نکاتي که در نوشتن مدنظر است بنويسند. سازمان دهي اين گونه تمرين 
هادر محتوا ضمن تثبيت ،تعميق، بازشناس��ي آموخته ها و تقويت  مهارت  خواندن به توس��عه وتقويت 
مهارت هاي جس��تجو در متون با دس��تور از پيش تعيين ش��ده مي پردازد.در عي��ن حال به  تقويت 

مهارت هاي حرکتي ظريف کمک بسزايي مي کند.

�ƣبياموزيمƣبهƣمربوطƣهايƣتمرين
مانندƣنمونهƣبنويس: اين تمرين با هدف تش��خيص وبازشناس��ي اس��م هاي مفرد و جمع در جمله 
باتوجه به تصوير است. ابتدا دانش آموز به دقت به تصويرها نگاه مي کند سپس جمله را مي خواند و در 

جاي خالي واژه مناسب مفرد يا جمع را مي نويسد. 
بهƣتصويرهاƣنگاهƣکن،ƣمانندƣنمونهƣکلمهƣيƣمناسـبƣبنويـس: اين تمرين با هدف تعميق و تثبيت 
يادگيري واژه هاي مفرد و جمع باتوجه به تصوير است و توجه دانش آموزان به اين نکته جلب شده که 
براي يک تصوير يا شيء اسم مفرد و بيش از يک تصوير يا شي اسم به صورت جمع به کار مي رود. 

نمادƣتشويق:ƣمانند نگاره ي يک عمل شود.
پس از اتمام فعاليت هاي کتاب خوانداري و نوش��تاري توجه دانش آموزان را به تصوير پيش زمينه 
و نام آن که در پايان درس آمده جلب مي نماييم. اين کار سبب کل خواني و توجه به شکل نوشتاري 
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نشانه ي جديد، بدون توجه به نام نشانه مي باشد و دانش آموزان واژه ي )کوه( را به طور کل مي خوانند 
و به طور غير مستقيم در جريان آموزش نشانه ي بعدي قرار مي گيرد.

فعالي��ت منزل: اجراي الگوي پيش��نهادي با همکاري والدين در من��زل و با هدف تعميق و تثبيت 
روند يادگيري درنظر گرفته شده است. طي اين فعاليت دانش آموز با کمک والدين نشانه ي )ه�  �ه�( 
را از سمباده جدا کرده و در کادر مي چسباند و سپس براي هر کدام يک مثال مي زند که اين تمرين 

باعث گسترش دايره ي واژگان مي شود. 

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت یادگيري
Ȗ  يک نقاش��ي در اختيار دانش آموزان قرار دهيد که تصويرهايی که در واژه ي آن ها نش��انه ي

)ه�  �ه�( به کار رفته را رنگ آميزي کنند )مثل آهو، مهتاب، هويج، کاهو ...( 
Ȗ  از روزنامه يا مجله  کلمه هايی که نشانه ي )ه�  �ه�( دارند جدا کرده و روي مقوا بچسبانند

و به کالس بياورند. 
Ȗ  .با رنگ انگشتي کلماتي که نشانه ي )ه�  �ه�( دارند را روي مقوا بنويسند به کالس بياورند
Ȗ  با در اختيار گذاشتن تصويرهای اشياي مفرد و جمع از دانش آموزان بخواهيد تا جمله ها يا

کلمات مربوط به هر تصوير را در کنار هم بگذارند. 

ارزشيابی
Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توس��عه و تقويت حافظه  ديداري- شنيداري ، توالي حافظه

)صداکشي، ترکيب صامت )ه�  �ه�( با مصوت ها، تشخيص جايگاه نشانه ي )ه�  �ه�( در کلمه ها( 
و مهارت هاي زباني است، درک و انجام مي دهند. 

Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توس��عه و تقويت مهارت هاي نوش��تاري )با توجه به اهداف
درس ( است، انجام مي دهند. 
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ƣƣƣ)ƣّƣƣ(ƣيƣنشانهƣباƣآشناييƣ:کلیƣهدف�

درس در یک نگاه
در اين درس دانش آموزان با خواندن و نوش��تن نش��انه ي  آش��نا مي شوند. در طي اين درس 
توجه آن ها به روحيه ي س��پاس گزاري از مادر جلب  و با برخي مش��اغل آش��نا مي شوند. هم چنين در 
طي فعاليت هاي مختلف به ايجاد و تقويت مهارت هاي چهارگانه ي زباني، توسعه و تقويت مهارت هاي 
دي��داري و ش��نيداري، مهارت هاي حرکتي ظريف )نوش��تاري( و افزايش دقت، توج��ه و تمرکز آنان 

پرداخته مي شود. 

اهداف و انتظارات
Ȗ  ايجاد فرصت براي بيان عواطف و احساسات
Ȗ ايجاد فرصت سالم براي ابراز توانايي هاي فردي
Ȗ )تقويت مهارت خواندن کلمه ي متناسب با تصوير )تصويرخواني
Ȗ  ايجاد و تقويت تلفظ صحيح کليدواژه هاي درس
Ȗ   تشخيص جايگاه قرار گرفتن نشانه ي تشديد )�ّ�( در کلمه هاي مختلف
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Ȗ  در کلمه ها )ّƣ( تقويت مهارت خواندن و نوشتن نشانه ي تشديد
Ȗ  تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت در نوشتن
Ȗ  )توجه و دقت به تصوير پيش زمينه مربوط به نشانه ي )ص� ص
Ȗ )آشنايي با نماد نوشتاري )ص�  ص

دانش پيش نياز
الف( دانش پيش نياز براي آموزگار: 

Ȗ  .)ƣّƣƣ(ƣآشنايي آموزگاران  با اهداف آموزشي نشانه ي
Ȗ  آش��نايي آموزگاران ب��ا مراحل تحول و تکوي��ن زباني باتوجه به ويژگي ه��اي دانش آموزان

کم توان ذهني
ب( دانش پيش نياز براي دانش آموزان

Ȗ توانايي تشخيص، درک و انجام دستورهاي کالمي
Ȗ درک مفاهيم فضايي )باال و پايين- چپ و راست- زير و رو(، تفاوت و تشابه ديداري و شنيداري
Ȗ  )آشنايي با برخي از مشاغل مانند )بّنا
Ȗ )توانايي انجام مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري
Ȗ   )توجه به تصوير و کلمه پيش زمينه به منظور کل خواني کلمه ي )بّنا
Ȗ آشنايي با نشانه هاي خوانده در درس هاي قبل
Ȗ آشنايي با هم آغازها و هم پايان ها در کلمه ها

وسایل و امکانات آموزشي موردنياز
Ȗ )کتاب فارسي )خوانداري
Ȗ کتاب فارسي )نوشتاري( جلد سوم
Ȗ  کارت هاي تصويري مربوط به موضوع درس
Ȗ وسايل و ابزارهاي رنگ آميزي
Ȗ کارت هاي تندخواني
Ȗ )کاغذ بند )کاغذهاي بزرگ سفيد
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واژگان کليدی 
نّقاشي- تشّکر- اّول – دفتر نّقاشي

روش تدریس
قصه گويي- پيش سازمان دهنده - مشارکتي- پرسش و پاسخ- توضيحي

ارائه ی درس

�ƣƣƣانگيزهƣايجادƣ:اولƣگام
در اين مرحله آموزگار مي تواند کاغذبند )کاغذهاي بزرگ سفيد( را در دو طرف کالس نصب کند و 
دانش آموزان را به دو گروه تقسيم کرده سپس وسايل نقاشي را در اختيار آن ها قرار دهد. )ماژيک، مداد 
شمعي، گواش، آب رنگ ...( تا به دلخواه نقاشي بکشند و در رابطه با نقاشي هاي خود گفت وگو کنند. 

�ƣƣدرسيƣمطلبƣياƣيادگيريƣموادƣارائهƣ:دومƣگام
در اين جا آموزگار از دانش آموزان مي خواهد کتاب فارسي خوانداري را باز کرده و درس موردنظر 

را مقابل خود قرار دهند و توجه آنها را به تصوير عنوان جلب مي کند با بيان اين که: 
بّچه ها امروز مي خواهم داستان اين تصويررا بگويم اسم اين پسر سامان است و مثل شما در کالس 
اول درس مي خواند. س��امان، نقاش��ي کردن را خيلي دوس��ت دارد. او نقاش��ي هاي قشنگي مي کشد. 
س��امان امروز يک گل کشيده. مي توانيد بگوييد گل سامان چه رنگي است؟بله درست گفتيد. سامان 
مي خواه��د اي��ن گل زيبا را به مادرش هديه بدهد. بچه ها می دانيد چرا ؟ چون مادرش براي او خيلی 
زحمت مي کشد و سامان مي خواهد با اين کار از مادرش تشّکر کند. به تصوير نگاه کنيد، مادر سامان 

هم از هديه ي پسرش خوشحال شده و از او تشکر مي کند. 
سپس آموزگار توجه دانش آموزان را به تصويرک هاي »اّول و »نّقاشي« و واژه اي که زير تصويرک ها 

نوشته شده جلب کرده و شروع به تدريس عالمت »ّ « مي نمايد. 
1- دانش آموزان را گروه بندي کرده سپس از گروه ها خواسته مي شود براي هر کليدواژه يک جمله 
بگويند و جمله ها بايد همانند جمله هاي کتاب يا بسيار نزديک به آن باشند. آموزگار جمله ها را روی 

تابلوي کالس نوشته و همراه با دانش آموزان جمله ها را مي خوانند. 
در مرحله ي بعد با تمرکز و تأکيد روي واژه هاي کليد )اّول، نّقاشي، تشّکر( به آموزش عالمت »ّ « 

پرداخته مي شود. 
2- جمله ي اول: سامان کالس اّول است. توجه دانش آموزان به واژه ي اول جلب مي شود و از آن ها 
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مي خواهد صداهای واژه ی اول را به تفکيک روی تابلو می نويس��يم )بدون استثاده از انگشت دست(. اَ 
و و –َ ل در اين جا آموزگار از طريق مقايسه ي واژه اّول در تصويرک مربوط به آن با واژه اي که روي 
تابلو صداکش��ي ش��ده توجه دانش آموزان رابه تفاوت نوشتار دو کلمه با هم جلب مي  کند و به آن ها 
توضيح مي دهد که برخي از کلمه ها هستند مثل »اّول«، نشانه ي »و« دوبار خوانده مي شوند اما براي 
نوش��تن يکي از نش��انه ها را حذف و به جاي آن عالمت » ّ « گذاش��ته مي شود. پس هرجا اين عالمت 
ديده شد آن نشانه محکم تر خوانده مي شود .به همين ترتيب، واژه نّقاشي و تشّکر براي آن ها توضيح 

داده مي شود. 
3- سپس آموزگار متن نوشتاري کتاب خوانداري را مي خواند و دانش آموزان کلمه ها را با انگشت 

رديابي کرده و بعد به نوبت از همه ي آن ها خواسته مي شود تا از روي متن درس بخوانند. 
4- سرانجام آموزگار، توّجه دانش آموزان را به آموخته هاي قبلي )کارت  زمينه بّنا( و واژه هاي جديد 

اين درس مي نمايد. 

�ƣƣبخشيدنƣاستحکامƣ:سومƣگام
 در اي��ن گام آموزگار از دانش آموزان مي خواهد به متن نوش��تاري دقت کنند و دور کلمه هايي که 
»ّ « دارند خط بکش��ند سپس کلمه را بخوانند و نش��انه اي را که  دارد، محکم بگويند. هم چنين 
مي ت��وان ي��ک متن س��اده و روان در اختي��ار دانش آموزان ق��رار داد. آموزگار مت��ن را مي خواند و از 
دانش آموزان مي خواهد با توجه به آن هر واژه که نياز به  دارد را مشخص و سپس بگذارند. کلمه 
هاي مشدد بايد همان کلمه هاي کليد درس باشند يا کارت هاي تصويري در اختيار دانش آموزان  قرار 

داده تصويري که واژه مربوط به آن  دارد را جدا کرده و واژه ي مربوط را زير آن مي نويسند. 

�ƣ)خوانداري(ƣفارسیƣکتابƣهايƣفعاليت

ببينƣوƣبگو
اين فعاليت با هدف نظم فکري، تقويت حافظه ي بصري، درک شنوايي و قدرت بيان طراحي شده 
اس��ت و فعاليتي جهت ارزشيابي ميزان درک وفهم دانش آموزان مي باشد. بايد توانايي برقراري ارتباط 
بين تصويرها را درک کنند و پس از شنيدن توضيحات آموزگار، در مورد هر تصوير يک جمله بگويند. 
الزم به ذکر است که دانش آموزان به گفتن جمله کامل تشويق شوند و اگر قادر به گفتن جمله کامل 

نيستند، پس از شنيدن جمله ي کامل توسط آموزگار، آن را تکرار نمايند. 
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گوشƣکنƣوƣبگو
اين فعاليت با هدف بس��ط و گس��ترش دايره ي لغات و توس��عه و تقويت مهارت هاي گوش دادن و 
سخن گفتن و تشخيص )تشديد( در کلمه ها مي باشد. دانش آموزان پس از خواندن واژه ها، کلمه هايي 

که )تشديد( دارند را تشخيص داده و رآن را بيان مي کنند.

پيداƣکنƣوƣبگو
اي��ن تمرين با هدف پرورش دقت و توجه دانش آموزان و تش��خيص ج��زء از کل صورت مي گيرد 
الزم اس��ت که دانش آموزان با مراجعه به تصوير عنواني درس واژه هاي داده ش��ده را با توجه به تصوير 
کل��ي درس ب��ه يکديگر و به آموزگار نش��ان دهند. آم��وزگار مي تواند با هدف تقويت مهارت س��خن 
گفتن،روحيه ي همکاري و رقابت س��الم در گروه ها در مورد واژه ها سواالتي را مطرح نمايد و در پايان 

گروه پرتالش موردتشويق قرار مي گيرد. 

�ƣ)نوشتاري(ƣفارسیƣکتابƣهايƣفعاليت
تذکر:ƣفعاليتƣهایƣکتابƣخوانداریƣوƣنوشتاریƣبهƣصورتƣموازیƣآموزشƣوتمرينƣمیƣشوند.

بنويس
هدف از اين تمرين توس��عه و تقويت مهارت هاي نوشتاري واژه ها مي باشد که شکل خوانداري آن 
توسط دانش آموزان فرا گرفته شده است. الزم است که دانش آموزان پس از خواندن واژه ها و نشانه آن 

را باتوجه به خط زمينه )از راست به چپ، جهت حرکت نماد نوشتاري( انجام دهند. 

فکرƣکنƣوƣانجامƣبده
هدف از انجام فعاليت هاي اين قس��مت تعميق و تثبيت، آموخته ها، تقويت خوب ديدن و پرورش 

تشخيص تفاوت و تشابه  مي باشد. 

نوشتنƣنامƣتصويرها
هدف از اين فعاليت، تعميق يادگيري و بازشناس��ي آموخته ها مي باش��د. دانش آموزان پس از دقت 
در تصويرها و يادآوري آموخته هاي گذشته نام تصويرها را با رعايت نکاتي که در قسمت بنويس ذکر 

شده، مي نويسند. 

دورƣکلمهƣيƣدرستƣخطƣبکش
اين تمرين با هدف تقويت حافظه ي ديداري، تش��خيص تفاوت و تش��ابه ها و انجام فرايند ارزيابي 
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مس��تمر جهت رس��يدن به اهداف آموزش��ي درس درنظر گرفته ش��ده که دانش آموز پس از مشاهده 
تصوير،باتوجه به آموخته ها نام آن را به ياد آورده و باتشخيص کلمه ي درست دور آن خط مي کشند.

دورƣکلمهƣهايـيƣکهƣتشـديدƣدارندƣخطƣبکش:ƣه��دف از اين فعاليت تقوي��ت حافظه ي ديداري و 
شنيداري جهت تشخيص تشابه ها و تفاوت ها در خواندن و نوشتن کلمه هايي که داراي تشديد هستند 

از ساير کلمه ها. 
توجـهƣبـهƣتصويـرƣوƣکاملƣکردنƣجملهƣƣبـاƣکلمهƣيƣمناسـب: اين تمرين با ه��دف تقويت مهارت 
تصويرخوان��ي، درک پي��ام تصوي��ري و ارايه اهداف پيش نياز در جمله س��ازي طراحي ش��ده اس��ت. 
دانش آموزان با انجام اين تمرين به طور غيرمستقيم به جايگاه کلمه ها در جمله پي خواهند برد. آنان 
بايد به دقت به تصوير نگاه کنند و پس از تش��خيص ش��غل، نام آن را در جاي خالي بنويسند و سپس 

جمله ي بعد را با توجه به نام شغل کامل کنند. 
نمادƣتشـديدƣراƣدرƣجايƣمناسـبƣبگذار:ƣهدف از اين تمرين، بازشناسي ،تعميق و تثبيت آموخته 
هاي دانش آموز در خصوص تش��ديد مي باش��د. که آن ها پس از خواندن کلمه و تش��خيص جايگاه 

تشديد ،) ّ ( را روي واژه ها مي گذارند. 
جملهƣيƣمناسـبƣراƣبهƣتصويرƣوصلƣکن:ƣهدف از اين تمرين، تقويت حافظه ي ديداري و برقراري 
ارتباط درست بين تصوير و جمله است. به اين ترتيب که ابتدا دانش آموزان جمله را مي خواند و سپس 

با توجه به درک مفهوم جمله از بين تصويرها، تصوير مناسب را انتخاب مي کنند.
در اين تمرين ، دانش آموز با مراجعه به کتاب خوانداری ، کلمه هايی که دارای تشديد هستند را 
از درس پيدا کرده و با خط زيبا در کادر در نظر گرفته ش��ده می نويس��د.اين گونه تمرين هادر محتوا 
ضمن تثبيت ،تعميق، بازشناس��ي آموخته ها و تقويت  مهارت  خواندن به توس��عه وتقويت مهارت هاي 

جستجو در متون با دستور از پيش تعيين شده صورت گرفته است.
فعاليـتƣمنزل:ƣاجراي الگوي پيش��نهادي با همکاري والدي��ن در منزل و با هدف تعميق و تثبيت 
رون��د يادگيري درنظر گرفته ش��ده اس��ت.درطی اين فعاليت دانش آموز با کم��ک وراهنمايی تصوير 
ش��غلهايی که در نوشتن انها از تشديد اس��تفاده می شودرا از مجله يا روزنامه يا... جدا کرده و پس از 

چسباندن آن ها روی مقوا نام ان را نوشته و به کالس می آورد. 
تمرينƣکاملƣکنƣوƣرنگƣبزنƣوƣبنويس:ƣهمچون س��اير نمادهای نوش��تاری به جهت تس��هيل در 
نوش��تن نش��انه ی درس بعد در نظر گرفته ش��ده اس��ت. دانش آموزان پس از کامل ک��ردن تصوير و 
رنگ آميزی نماد نوش��تاری پيش زمينه ی درس آينده را ف��را گرفتند و با رعايت کليه ی نکات مبحث 

نوشتن نمادها آن را کامل می نمايند.
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می توانم بخوانم: با هدف ارزيابی از توانايی و قابليت خواندن دانش آموزان صورت می گيرد . ميزان 
پيشرفت دانش آموزان در يادگيری نشانه های آموخته شده سنجيده می شود.

پس از اتمام فعاليت هاي کتاب خوانداري و نوش��تاري توجه دانش آموزان را به تصوير پيش زمينه 
و نام آن که در پايان درس آمده جلب مي نماييم. اين کار سبب کل خواني و توجه به شکل نوشتاري 
نشانه ي جديد، بدون توجه به نام نشانه مي باشد و دانش آموزان واژه ي )صابون( را به طور کل مي خوانند 

و به طور غير مستقيم در جريان آموزش نشانه ي بعدي قرار مي گيرد. 

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت یادگيري
Ȗ  متن ساده و روان در اختيار دانش آموزان قرار داده تا آن را بخوانند و زير کلمه هاي که نياز

به  دارند خط بکشند و سپس  را در جاي مناسب قرار دهند.
Ȗ  حداکثر هش��ت واژه ش��امل چهار نشانه ي داراي  و چهار نش��انه ي غير از  را در اختيار

دانش آموزان قرار داده و از آن خواسته مي شود پس از خواندن، آن ها را در جدول مانند نمونه، بنويسند.

کلمههاي

کهّدارند

کلمههايي

کهّندارد

Ȗ  ب��ازي ماهي گيري با قالب: کارت هاي نوش��تاري داراي  و کار ت هايي که  ندارند
را روي زمين قرار داده )کارت ها گيره ي فلزي داش��ته باش��ند.( با قالبي که سر آن آهنربا دارند 

واژه اي که  دارند را جدا کنند. 
Ȗ  کارت هاي تصويري مشاغل )پزشک، رفتگر، بّنا، پليس، نّقاش، نّجار( به همراه کارت واژه ها

آن ه��ا در اختيار دانش آموزان قرار دهي��د و از آنان بخواهيد کارت هاي تصويري را با واژه هاي 
آن مطابقت دهند. کارت هاي خود را به تابلوي کالس بچسانند. 

Ȗ  تخت��ه ی وايت ب��رد و ماژيک را در اختيار هر گروه قرار داده و از آن ها خواس��ته می ش��ود
کلمه هايي که داراي  هستند را با ماژيک روی آن بنويسند. 
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ارزشيابي
Ȗ  فعاليت هايي که در ارتباط با توس��عه و تقويت حافظه ي ديداري- ش��نيداري و مهارت هاي

زباني است، درک و انجام مي دهند. 
Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توس��عه و تقويت مهارت هاي نوش��تاري) با توجه به اهداف

درس( است را انجام مي دهند.
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ƣƣƣ)ƣـعـƣƣعـ(ƣيƣنشانهƣباƣآشناييƣ:کلیƣهدف�

درس در یک نگاه
در اين درس دانش آموزان با خواندن و نوش��تن صداي )ع�  �ع� ( آشنا مي شوند. هم چنين در طي 
اي��ن درس توجه آن ها را به رعايت ادب و احترام هن��گام مهماني و هديه گرفتن جلب مي نماييم. در 
طي فعاليت هاي مختلف به ايجاد و تقويت مهارت هاي چهارگانه ي زباني، توسعه و تقويت مهارت هاي 
دي��داري و ش��نيداري، مهارت هاي حرکتي ظريف )نوش��تاري( و افزايش دقت، توج��ه و تمرکز آنان 

پرداخته مي شود. 

اهداف و انتظارات
Ȗ  تمايل به رعايت ادب و احترام هنگام هديه گرفتن
Ȗ  تقويت توانايي ابراز محبت نسبت به يکديگر
Ȗ )توسعه و تقويت مهارت خواندن کلمه ي مناسب با تصوير )تصويرخواني
Ȗ  ايجاد و تقويت تلفظ صحيح کليدواژه هاي درس
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Ȗ  تشخيص جايگاه قرار گرفتن نشانه ي )ع�  �ع� ( در کلمه ها
Ȗ  تقويت مهارت خواندن و نوشتن نشانه ي )ع�  �ع� ( در کلمه ها
Ȗ  تقويت مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري( و افزايش دقت در نوشتن
Ȗ  )توجه و دقت به تصوير پيش زمينه مربوط به نشانه ي )ع  �ع

دانش پيش نياز
الف( دانش پيش نياز براي آموزگار: 

Ȗ  .) �آشنايي آموزگاران  با اهداف آموزشي نشانه ي )ع�  �ع
Ȗ  آش��نايي آموزگاران ب��ا مراحل تحول و تکوي��ن زباني باتوجه به ويژگي ه��اي دانش آموزان

کم توان ذهني.
ب( دانش پيش نياز براي دانش آموزان

Ȗ توانايي تشخيص، درک و انجام دستورهاي کالمي
Ȗ درک مفاهيم فضايي )باال و پايين- چپ و راست- زير و رو(، تفاوت و تشابه ديداري و شنيداري
Ȗ  آشنايي با هم آغازها و هم پايان ها در کلمه ها
Ȗ )توانايي انجام مهارت هاي حرکتي ظريف )نوشتاري
Ȗ   )توجه به تصوير و کلمه پيش زمينه به منظور کل خواني کلمه ي )کتاب علوم
Ȗ  آشنايي با نشانه هاي خوانده در درس هاي قبل
Ȗ  )�آشنايي با نماد نوشتاري )ع�  �ع

وسایل و امکانات آموزشي موردنياز
Ȗ )کتاب فارسي )خوانداري
Ȗ کتاب فارسي )نوشتاري( جلد سوم
Ȗ  کارت هاي تصويري مربوط به موضوع درس
Ȗ مدادهاي رنگي
Ȗ  جدول حروف الفبا
Ȗ کارت هاي تندخواني
Ȗ  کارت رابطه ها
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واژگان کليدی 
علي- عمو- ساعت- جمعه- جشن تولد- عينک- هديه- کيک 

روش تدریس
پيش سازمان دهنده- بازي - يادگيری مشارکتي- داستان گويي-  پرسش و پاسخ- توضيحي

ارائه درس

�ƣƣƣانگيزهƣايجادƣ:اولƣگام
براي آموزش نش��انه ي )ع�  �ع� ( از روش تدريس پيش س��ازمان دهنده استفاده مي شود. منظور از 
کاربرد پيش سازنده ها در آموزش اين است که آموزگار بدين وسيله دانش هاي قبلي يادگيرنده را آماده 

کند تا مطالب تازه را به مطالب قباًل آموخته شده جذب نمايد. 
مرحله ي نخست اين روش ارائه پيش سازمان دهنده مي باشد. آموزگار پس از گروه بندي دانش آموزان 
مقدمات يک بازي کودکانه )بازي کارت رابطه ها( را با هدف توجه به موضوع درس و آموزش نشانه ي 

مربوطه طراحي مي نمايد. 
با استفاده از کارت رابطه ها دانش آموزان ضمن يافتن تصويرها،رابطه ی بين تصويرهای مربوط به 
هم را به بوته ي آزمايش مي گذارند. تصويرهاي کارت هاي بازي همراه با شکل نوشتاري آن ها و شامل 
واژه هاي )س��اعت، عينک، عصا، عروسک( و رابطه ي آن ها با )چش��م، پيرمرد، مچ دست و دختربچه( 

مي باشد. 
سپس آموزگار کارت هاي تصويري همراه با زيرنويس کلمه را توزيع و از دانش آموزان مي خواهد که 
کارت هاي مربوط به هم را کنار يکديگر قرار دهند و ضمن مش��اهده ي فعاليت گروه هاي دانش آموزان 
در صورت نياز آن ها را هدايت و راهنمايي مي نمايد و پس از اتمام کار گروه ها با پرس��ش هاي متنوع 

دوباره توجه آن ها را به موارد موردنظر جلب مي نمايد. 

�ƣدرسيƣمطلبƣياƣيادگيريƣموادƣارائهƣ:دومƣگام
در اي��ن گام ابت��دا آموزگار تصوير عنواني و اين درس را بر روي تابلوي کالس نصب مي نمايد. يا با 
نش��ان دادن تصوير)کتاب فارس��ي( از دانش آموزان مي خواهد به دقت نگاه کرده و درباره ي آن بحث 

و گفت وگو کنند. سپس آموزگاربا طرح  جمله هاي پرسشي و خبري مانند: 
Ȗ  در اين تصوير چه چيزي مي بينيد؟
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Ȗ  .نام اين پسر علي است
Ȗ عموي علي چه چيز به چشم دارد؟

هم زمان آموزگار کارت های تصويری کلمه های کليد واژه ها را به تابلو نصب می نمايد و س��پس از 
آن��ان می خواه��د کلمه های کليد را در قالب جمله بيان کنند )جم��الت بايد جمله ی کتاب يا نزديک 
اين جمله ها باش��ند( در جمله ی اول نش��انه ی )ع� (و جمله ی دوم نشانه ی )�ع�( به کار رفته باشد و با 
پرسش های مقايسه ای جايگاه )ع� �ع�( در واژه ها مشخص شده و نام آن را معرفی می نمايد و در نهايت 

جايگاه )ع� �ع�( در جدول الفبا مشخص می شود.
در پايان متن نوشتاري درس توسط آموزگار خوانده مي شود و دانش آموزان با انگشت خود واژه ها،  
را رديابي مي نمايند . سپس متن درس همراه با آموزگاربه صورت گروهي و در نهايت انفرادي خوانده 

مي شود و اشکاالت تلفظي دانش آموزان توسط آموزگار برطرف مي شود. 
سرانجام آموزگار، توّجه دانش آموزان را به آموخته هاي قبلي )کارت  زمينه علوم( و واژه هاي جديد 

درس جديد مي نمايد. 

�ƣشناختيƣساختƣبهƣبخشيدنƣاستحکامƣ:سومƣگام
در اين گام آموزگار تالش مي نمايد تا آنچه را که در مراحل قبل ارائه شده با فعال سازي يادگيرنده 
در ساخت شناس��ي او جاي دهد وبا انجام فعاليت هاي مانند کارت خواني، مطابقت کارت نوش��تاري با 
تصويره��ا، مرت��ب کردن تصويرهاي زنجيره اي، پيدا کردن نش��انه ي )ع�  �ع���( در کلمه از بريده هاي 
روزنامه و... به تحکيم يادگيري پرداخته و ضمن تعميم آن به برقراري ارتباط معنادار بازندگي روزمره 

دانش آموزان کمک مي نمايد. 

�ƣ)خوانداري(ƣفارسیƣکتابƣهايƣفعاليت

ببينƣوƣبگو
 اين فعاليت با هدف نظم فکري، تقويت حافظه ي بصري، درک شنوايي و قدرت بيان طراحي شده 
است و با انجام فرايند ارزشيابي مستمربه ميزان درک و فهم دانش آموزان پي مي برد. هم چنين آن ها 
با برقراري ارتباط بين تصويرها ودرک توالي آن به مفاهيم موجود دست مي يابند. در اين تمرين ابتدا 
دانش آم��وزان به توضيحات آموزگار در مورد تصويرها به دقت گوش کرده ، س��پس به منظور تقويت 
مهارت جمله س��ازي براي هر تصوير يک جمله مي گويند. جمله بايد از لحاظ دستوري )مطابقت فعل 

و فاعل( صحيح وکامل باشد.
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گوشƣکنƣوƣبگو
 اين فعاليت با هدف افزايش خزانه واژگان، توسعه و تقويت مهارت هاي گوش دادن و سخن گفتن 
مي باشد در اين تمرين آموزگار دو سوال از درس مطرح مي نمايد که دانش آموز با مراجعه به آموخته 

هاي قبلي و هدايت وراهنمايي آموزگار به ان ها پاسخ مي دهد.

پيداƣکنƣوƣبگو
هدف از اين فعاليت پرورش دقت ،توجه و تش��خيص جزء از کل در دانش آموزان اس��ت، که آن ها  
با مراجعه به تصوير عنواني درس وشنيدن واژه هاي داده شده تصويرآن را به يکديگر و آموزگار نشان 
مي دهند. در ضمن اهداف تقويت مهارت س��خن گفتن، روحيه ي همکاري و رقابت س��الم در گروه ها 

نيز پي گيري مي شود.در پايان گروه پرتالش موردتشويق قرار مي گيرد.

�ƣƣ)ƣنوشتاری(ƣفارسیƣکتابƣهایƣفعاليت
تذکر:ƣفعاليتهایƣکتابƣخوانداریƣوƣنوشتاریƣبهƣصورتƣموازیƣآموزشƣوتمرينƣمیƣشوند.

بنويس
هدف از اين تمرين توس��عه و تقويت مهارت هاي نوشتاري، واژه هايي مي باشد که شکل خوانداري 
آن توس��ط دانش آموزان  فرا گرفته شده اس��ت. که دانش آموزان پس از خواندن واژه ها و نشانه آن را 

باتوجه به خط زمينه )از راست به چپ، جهت حرکت نماد نوشتاري )ع�  �ع� ( انجام مي دهند. 

فکرƣکنƣوƣانجامƣبده
تعميق و تثبيت، آموخته ها، تقويت خوب ديدن و تش��خيص تفاوت ها و تش��ابه ها از اهداف تمرين 

هاي اين قسمت مي باشد. 
وصلƣکردنƣکلمهƣهاييƣکهƣنشانهƣيƣ)عـƣƣـعـƣ)ƣدارند: دانش آموز پس از خواندن کلمه ها آنهايي را 

که داراي نشانه ي )ع�  �ع� ( مي باشند به نماد نوشتاري آن وصل مي نمايد. 
توجهƣبهƣتصويرƣوƣکاملƣکردنƣکلمهƣباƣنشانهƣيƣمناسبƣ: تقويت و توسعه توجه و دقت و تشخيص 
اس��تفاده از دو ش��کل نشانه ي )ع� �ع�( و يادآوري ش��کل کلي در کلمه از اهداف اين تمرين در شکل 

گيري حافظه ديداري وشنيداري در جهت دست بابي به مهارت خواندن ونوشتن مي باشد. 
کاملƣکردنƣکلمهƣباƣنشـانهƣيƣ)عـƣـعـ(ƣƣمناسـبƣ:که ضمن در نظر داشتن اهداف تمرين قبل به 

هدف ياد آوري شکل کلي کلمه نيز مي پردازد.
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خطƣکشـيدنƣدورƣکلمهƣهايƣکهƣنشـانهƣيƣ)عـƣـعـ( غيرآخر دارند که هدف از آن تشخيص نشانه 
)ع�( از )�ع�( وسط مي باشد. 

درƣايـنƣفعاليـتƣشـعريƣدرƣارتباطƣباƣنوروزƣانتخابƣشـده که مکمل و همس��و با محتواي هدف 
آموزشي تدريس نشانه ي)ع� �ع�( مي باشد. اين شعر جنبه التذاذي دارد و خواندن آن به شکل گروهي 

فضاي شادي را در کالس ايجاد مي نمايد. 
دانش آموزان پس از خواندن شعر کلمه هايي را که داراي نشانه ي )ع�  �ع�( مي باشند در شعر پيدا 

مي کنند و آن را در جاي درنظر گرفته شده مي نويسند. 
نوشـتنƣکلمهƣدرƣجايƣخالي:ƣاين تمرين با هدف ايجاد و تقويت مهارت جمله سازي درنظر گرفته 
ش��ده اس��ت. و از دانش آموزان خواسته مي ش��ود تا با توجه به کلمه هاي داده شده کلمه ي مناسب را 

انتخاب و جمله را تکميل نمايند. 
ƣنوشـتنƣکلمـهƣدرƣجـايƣمناسـبƣ:ƣبا هدف تعمي��ق و تثبيت يادگيري وبازشناس��ي نش��انه هاي 
)ص��� ص( )ض��� ض( و )ع� �ع�(، دانش آموزان از بين 8 کلمه، کلمه هايي را که داراي نش��انه ي مربوط 
به آن جدول مي باش��ند را پيدا کرده و در س��تون مربوط به نشانه مي نويسد. اين تمرين باعث ارتقاي 
يادگيري دانش آموزان و يک راهکار مناس��ب در جهت بازشناس��ي آموخته ها و تش��خيص دست يابي 

دانش آموزان به اهداف آموزشي درس مي باشد. 
مرتـبƣکـنƣوƣجملهƣبنويس:ƣتمرين منظم س��ازي جمله هاي درهم ريخته ب��ا هدف تقويت مهارت 
تصويرخواني، درک پيام تصويري و مهارت در جمله س��ازي طراحي ش��ده است. دانش آموزان با انجام 
اي��ن تمرين به جايگاه کلمه ها در جمله پي خواهند برد و با مرتب کردن کلمه ها يک جمله ي صحيح 

و منظم مي نويسند. 
دراينƣمرحله،ƣدانشƣآموزانƣباƣخواندنƣکتابƣƣخوانداري،کلمه هايي را که نشانه ي )ع�  �ع�( دارند 
پيدا کرده و از روي آن دوبار با رعايت نکاتي که در نوشتن مدنظر است، مي نويسند. سازمان دهي اين 
گونه تمرين هادر محتوا ضمن تثبيت ،تعميق، بازشناسي آموخته ها و تقويت  مهارت  خواندن به توسعه 
وتقويت مهارت هاي جستجو در متون با دستور از پيش تعيين شده صورت گرفته است.در عين حال 

اين تمرين به  تقويت مهارت هاي خواندن، امال نويسي و حرکتي ظريف کمک بسزايي مي کند.
پس از اتمام فعاليت هاي کتاب خوانداري و نوش��تاري توجه دانش آموزان را به تصوير پيش زمينه 
و نام آن که در پايان درس آمده جلب مي نماييم. اين کار سبب کل خواني و توجه به شکل نوشتاري 
نشانه ي جديد، بدون توجه به نام نشانه مي باشد و دانش آموزان واژه ي )شمع( را به طور کل مي خوانند 

و به طورغير مستقيم در جريان آموزش نشانه ي بعدي قرار مي گيرد.
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فعاليتƣمنزل:ƣاجراي الگوي پيشنهادي با همکاري والدين در منزل و با هدف تعميم روند يادگيري 
به زندگي روزمره دانش آموزان درنظر گرفته ش��ده است. طي اين فعاليت، دانش آموز با کمک والدين 
نشانه ي )ع�  �ع�( را ازکاغذ سمباده جدا کرده و در کادر مشخص شده در کتاب نوشتاري مي چسباند 

و يک کلمه که اين نشانه را داشته باشد در زير آن مي نويسد. 

ـعـعـ

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت یادگيري
Ȗ  آموزگار کارت نوش��تاري دو شکل نش��انه ي )ع�   �ع�( را به گروه هاي دانش آموزان مي دهد

تا هر گروه به دلخواه آن را تزيين نمايند و به اين ترتيب ش��کل زيبايي توليد مي شود. سپس از 
آن ها مي خواهد با چس��باندن آن برروي تابلو کالس  براي هريک از ش��کل هاي نشانه )ع�   �ع�( 

يک يا چند کلمه بنويسند. 
Ȗ  بازي س��اختن کلمه ها با حروف الفبا؛ نش��انه هاي واژه هاي جديد ب��ه طور جداگانه بر روي

کارت نوشته شود و از هر گروه خواسته شود با کنارهم قرار دادن آن ها کلمه ي مربوطه را بسازند.
Ȗ  ... خواندن داستان هايي مانند ماجراي احمد و ساعت، قورباغه عينکي و
Ȗ  اس��تفاده از ش��ابلون نش��انه ي )ع�   �ع�( و قرار دادن آن بر روي کاغذ و استفاده از گواش و

اسفنج براي چاپ دستي
Ȗ  پيدا کردن واژه هاي کليدي درس در کتاب يا روزنامه
Ȗ  ساختن کاردستي هايي به شکل عينک و ساعت

ارزشيابي
Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توس��عه و تقويت حافظه  ديداري- شنيداري ، توالي حافظه

)صداکشي ، تشخيص جايگاه نشانه ي )ع�   �ع�(در کلمه ها (و مهارت هاي زباني است، درک و 
انجام مي دهند. 

Ȗ  فعاليت هايي را که در ارتباط با توسعه و تقويت مهارت هاي نوشتاري )با توجه به اهداف
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