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بسم  الّله الرحمن الرحيم 

مقّدمه 
پروردگار مهربان را سپاس می گوييم که در پی جهش به سوی تحّول بنيادين و تغيير نگرش ها در قلمرو 
آموزش و پرورش، توانسته ايم با تکيه بر مبانی تعليم و تربيت اسالمی و نيز توّجه به چهارچوب برنامٔه درسی ملّی، به 
بازنگری برنامٔه درسی فارسی و بازتوليد محتوای درس فارسی بپردازيم و کار تهيه، سازماندهی و طراحی ساختار 
و محتوای کتاب درسی و ديگر مواد و کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانيم. اميد است آموزش اين برنامه، 

سبب شکوفايی استعدادهای نوآموزان و رشد و بهبود فرايند آموزش عمومی در ميهن اسالمی گردد. 
تکيه گاه  بلکه  ماست،  ملّی  هويت  رمز  وحدت و  نگاهبان  گذشته و  ارجمند  ميراث  تنها  نه  فارسی  زبان 
رشد و شکوفايی فرهنگ و ارزش ها نيز هست. بنابرابن برنامٔه درسی زبان آموزی، بزرگ ترين و مهم ترين نقش 

را در اين زمينه برعهده دارد. 
در نتيجه مادر و ياور همٔه دروس نيز هست، به بيان ديگر، يادگيری درس هايی چون رياضی، دينی، علوم 

و … بدون توّجه به «مادر درس» فارسی ممکن نيست. 
برنامٔه زبان آموزی دورهٔ دبستان و به طور خاص، فارسی «بخوانيم و بنويسيم» پائه اّول، حدود يک دهه در 
چرخٔه آموزش رسمی کشور حضور داشت؛ اينک بر بنياد يافته ها و اندوخته های کارشناسان و تجربه های علمی و 
آموزشی همکاران و صاحب نظران تعليم و تربيت سراسر ايران عزيز، فرصت تولّد دوباره يافت؛ به همين سبب از 
فرصت فرخندٔه فراهم آمده، استقبال کرديم و کوشيديم با بهره گيری از ديدگاه های مختلف و کاربست نيکوترين 

آنها، در همٔه عناصر ساختاری و محتوايی برنامه، بازنگری و اصالحات و تغييرات بايسته صورت گيرد. 
توّجه به نيازهای کودکان عزيز و رعايت واژگان پائه زبان آموزان متناسب با ميزان درک و دريافت آنان 

و نيز درخواست های آموزگاران گرامی، در تمام فراز و فرودهای اين تغييرات، پيش روی ما بوده است. 
همکاران  شما  توّجه  نيکوتر،  بهره وری  و  آموزش  بهبود  و  يادگيری  ــ  ياددهی  فرايند  به  کمک  برای 

ارجمند را به نکات زير، جلب می کنيم: 
١ــ محتوای برنامٔه زبان آموزی دورٔه دبستان، با توّجه به مهارت های زبان، در دو پهنه سازماندهی شده 

است: 
الف) کتاب فارسی (مهارت خواندن) 

ب) کتاب کار فارسی (مهارت نوشتن) 
کتاب مهارت خواندن در آموزش بر روش پيکره نگر (کلی) و کتاب مهارت نوشتن، بر روش سازه نگر (جزئی) 
تأکيد دارد، اما با توّجه به نگاه تلفيقی، در مراحلی از آموزش به فراخور محتوا، به هر دو روش توّجه شده است. 
٢ــ اين برنامه، بر پائه مهارت های گفتاری (گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، تفکر و استدالل) و مهارت 

های نوشتاری (دست ورزی، رونويسی، کلمه نويسی، بندنويسی و امال و …) سازماندهی شده است. 



٣ــ کتاب فارس مهارت خواندن، با نگاره آغاز شده است؛ اين بدان معناست که گام نخست در آموزش 
زبان، پرورش سواد بصری به همراه رشد سواد شنيداری است که با دست ورزی هايی همراه شده است. در 
پی تقويت چشم و گوش و ماهيچه های دست و رشد توانايی های فراگيران، آموزش نشانه های خّطی زبان آغاز 
می شود. دانش آموزان پس از آشنايی با شکل نوشتاری نشانه ها و کلمه ها، در کتاب کار از نمونهٔ تحريری آنها، 
بازنويسی و نمونه برداری می کنند. برای پوياترکردن آموزش و ژرفابخشی و تثبيت آموخته ها توصيه می شود 
از روش های فّعال، مشارکتی و همياری و … استفاده شود تا دانش آموزان، برای شکوفايی تفّکر و پرورش 

استعدادهای خود در جريان ياددهی ــ يادگيری، نقش اثربخش تری داشته باشد. 
٤ــ برای تقويت خوانانويسی و خوش خطی دانش آموزان، در سازماندهی محتوا، سه نوع خط به کار 

گرفته شده است: 
الف) خّط نسخ، چاپی يا خّط خوانداری که سرمشق خواندن شاگردان است و همان خطّی است که 
معموالًً همٔه کتاب های کودکان به آن خط نوشته و چاپ می شود. اين خط برای کمک به خواندن درست، سريع 

و روان استفاده شده است. 
ب) خّط نوشتاری که سرمشق نوشتن دانش آموزان است و خطی است که متن درس ها با آن نوشته شده 
است. مبنای بهره گيری از خّط نوشتاری يا تحريری، مشق نظری، دست ورزی و تمرين عملی دانش آموزان 

است، اين کار با الگوپذيری از روی کتاب و تمرين و تکرار ميّسر می شود. 
پ) خط نستعليق ساده يا شبه نستعليق که برای پرورش سواد بصری و حّس زيبايی شناسی و با هدف 

آشنايی با جلوه ای از هنر ايرانی ــ اسالمی، فقط در بخش «باهم بخوانيم» به کار گرفته شده است. 
٥ــ برای آشنايی دانش آموزان عزيز با خّط خوش و زيبانويسی و پرورش سواد ديداری، برخی از واژه ها 
ر. در متن درس (بخش سوم)، به هر دو شکل (خّط خواندن و خّط نوشتن)، نوشته شده است؛ مانند: فجر و 

الزم است آموزگاران در آموزش، به اين دو شکل نوشتاری اشاره کنند، اما در ارزشيابی درس امال، 
آنچه بايد مورد توّجه باشد، درست نويسی شکل اماليی کلمات است، نه نوع خّط آنها، بنابراين، امالی کلمه 

فتح و ف  هردو صحيح است. 
٦ــ يکی از درس های کتاب، «درس آزاد» است. تهّئه محتوای مناسب برای اين درس، به عهدٔه معلّمان 
محترم و دانش آموزان عزيز گذاشته شده است تا با توّجه به نيازهای منطقه ای، ضرورت های فرهنگی و آداب و رسوم 
محلّی به توليد آن بپردازند. در اينجا رعايت عناصر ساختاری درس و هماهنگی با ديگر درس ها، الزم است. 

٧ــ در پايان بخش دوم و سوم کتاب فارسی، متن هايی به نام «روان خوانی» آمده است. در تهّيه و تدوين 
و گزينش اين متن ها به ميزان پيشرفت زبان آموزی دانش آموزان، توّجه بيشتری شده است؛ از اين رو، تکرار و 

تمرين در خوانش اين متن ها، به رشد مهارت خواندن و پرورش توانايی درک آنان کمک خواهد کرد. 
ـ برای ايجاد هماهنگی بيشتر در زمينٔه خوانش صحيح اشعار و متن های کتاب به زبان فارسی معيار،  ٨ـ 
لوح فشرده «کتاب گويا»، آماده شده است، بهره گيری از اين ابزار، سبب تقويت قّؤه شنيداری و پرورش ذوق 



و ايجاد تنّوع و نشاط در فراگيران خواهد شد. 
٩ــ ارزشيابی توصيفی، فرصت مناسبی را برای شناسايی دقيق توانايی و استعدادهای فراگيران فراهم می آورد. 
برای بهره گيری کاراتر از اين شيوه، الزم است از آغاز سال، ابزارهای مناسب، همچون آزمون های عملکردی، 

کارپوشه ها و سياهٔه رفتار تهّيه گردد تا بازخوردهای توصيفی، به هنگام و به جايگاه، ثبت و ارائه گردد. 
١٠ــ با توّجه به اين که سازماندهی محتوايی و برنامه ريزی آموزش زبان، بر بنياد نيازهای دانش آموزان 
و قابليت ذهنی و توانايی زبانی آنان و با تکيه بر مبانی علمی و تجربٔه کارشناسانه، صورت پذيرفته است، الزم 
است آموزگاران گرامی  و اوليای محترم مدارس به کتاب درسی و رعايت برنامٔه آن، پايبند باشند و از تحميل 

کتاب های کمک درسی به فرزندان عزيز، خودداری فرمايند. 
١١ــ برای گسترش فرهنگ مطالعه و پرورش روحئه کتاب خوانی، به معلّمان عزيز، توصيه می شود به گونه ای 

برنامه ريزی کنند که در هر فّعالّيت «کتاب خوانی» يک کتاب مناسب با اين گروه سّنی، در کالس خوانده شود. 
١٢ــ جمله های کوتاه، گويا و پرمايه که در پيشانی بخش های کتاب فارسی گنجانده شده است، اگرچه با 
زبان آموزی، پيوندی مستقيم ندارد اما از ديد محتوايی کامالً با آموزه های فرهنگی ــ تربيتی و اهداف آموزشی 
کتاب، درآميخته و آگاهانه انتخاب شده اند؛ بنابراين، الزم است آموزگاران محترم با درنگ بر سر آن عبارات، 

زمينٔه گفت وگوی دانش آموزان را نيز فراهم آورند. 
١٣ــ برنامٔه زمان بندی آموزش اين کتاب، فقط برای هماهنگی بيشتر و ايجاد هم نوايی در جريان آموزش 
عمومی کشور، تهيه و تدوين شده است و جنبٔه پيشنهادی دارد، به همين سبب در مناطق مختلف، با توّجه به شرايط 
آب و هوايی و بافت اقليمی، به تشخيص کارشناسان آموزش ابتدايی استان ها، قابل انعطاف و تغييرپذير است. 

برنامۀ پيشنهادی زمان بندی آموزش کتاب فارسی 

هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اّول ماه        هفته

نگارٔه ٨ ــ٩ــ١٠نگارٔه ٥ ــ٦ــ٧نگارٔه ٣ــ٤ نگارٔه ١ــ٢مهر 

درس ١ آبان 
آ ا ــ بـ ب

درس ٢
ـ  د ـَ َا 

درس ٣
مـ م ــ سـ س

درس ٤
او و ــ تـ ت

درس ٥آذر 
ر ــ نـ ن

درس ٦
ايـ يـ ی ای ــ ز

درس ٧
ـ ـه ه ــ شـ ش ِا ـِ

درس ٨
يـ ی ــ ُا ـُـ

درس ٩دی
کـ ک ــ و 

درس ١٠
پـ پ ــ گـ گ

درس ١١
فـ ف ــ خـ خ

درس ١٢
قـ ق ــ لـ ل



بهمن 
درس ١٣
جـ ج ــ ُا 
استثنا

درس ١٤
هـ ـهـ ـه ه ــ چـ چ

درس ١٥
روان خوانیژ ــ خوا

درس ١٦اسفند 
تشديد 

درس ١٧
صـ ص ــ ذ

درس ١٨
عـ ـعـ ـع ع ــ ثـ ث

درس ١٩
حـ ح

درس ٢٠ــ ــ فروردين 
ضـ ض ــ ط

درس ٢١
غـ ـغـ ـغ غ ــ درس آزاد

درس ٢٢ارديبهشت 
مرور و تمرينمرور و تمرين روان خوانی ظ

کتاب درسی، سند رسمی، معتبر و محوری آموزش و پرورش است که در کنار ديگر ابزار و امکانات 
که به آن «کارافزارهای آموزشی يا بستٔه آموزشی» می گوييم، با محتوايی برنامه ريزی شده و هدفمند در چرخٔه 
آموزشی قرار می گيرد. کتاب فارسی از کتاب های اساسی دورٔه ابتدايی است که بايد ايفاگر نقش ها و فّعالّيت های 
گوناگون برای تحّقق اهداف زبان آموزی اهداف ارزشی و نگرشی، نگارشی، اماليی، ادبی و مهارت های زندگی 

باشد تا دانش آموز را برای زيستن متعالی و شناخت درست و دقيق زبان و فرهنگ و ادبّيات آماده کند. 
کتاب معلّم يا راهنمای آموزش که اکنون پيش روی شماست، بر پائه ساختار کتاب فارسی سازماندهی 

شده است؛ به همين روی، چهار بخش دارد: 
ــ بخش اّول، ساختار و محتوای فارسی اّول؛ 

ــ بخش دوم، آموزش نگاره ها؛
ــ بخش سوم، آموزش نشانه های يک؛

ــ بخش چهارم، آموزش نشانه های دو؛ 
توّجه: پيش نياز مطالعه، درک و دريافت درست محتوای اين کتاب، کتاب «راهنمای آموزش زبان 
فارسی در دورٔه ابتدايی» يا «روش شناسی آموزش زبان فارسی» است که همزمان با اين اثر، توليد و چاپ شده 

است، بنابراين، الزم است همکاران گرامی ابتدا آن را تهيه و به دقت مطالعه فرمايند. 
بازخوانی، نقد و پيشنهادهای ارزندٔه شما در بهبود و اعتالی کتاب درسی و راهنمای آن می تواند مؤثر 
باشد و ترديدی نداريم که با هم فکری و بهره گيری از نقد و نظر شما، راهی روشن تر و هموارتر پيش رو خواهيم 

داشت، چشم به راه پيشنهادهای شما هستيم. 
   گروه زبان و ادبيات فارسی            
  دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی              



literature - dept. talif. sch.ir: نشانی پايگاه رايانه ای
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بخش اّول  
ساختار و محتوای فارسی 

اّول دبستان



٢

آشنايی با ساختار کتاب فارسی اّول 

کتاب فارسی در پائه اّول به دليل آن که آغاز آموزش های زبانی است از ديد ساختاری اندکی با 
کتاب های ديگر متفاوت است، به همين دليل، ساختار کتاب اّول و کتاب های دّوم به بعد جداگانه بررسی 

می شود؛ اّما به لحاظ محتوا در هر پايه، اهداف مشخصی دنبال می شود. 
کتاب فارسی در سال اّول شامل سه بخش است: نگاره ها، نشانه های يک، نشانه های دو، ساختار 
انتخابی بر مبنای مراحل رشد زبان و توانايی يادگيری، طراحی شده اّما کتاب های دّوم به بعد ساختار 
موضوعی دارند. گرچه ساختار زبانی اين کتاب ها نيز در فارسی اّول بر پائه موضوع هايی نظير (نهادها، 
بهداشت، اخالق، دانش و دانشمندان، دين، ملی ــ ميهنی، طبيعت، هنر و ادب) شکل گرفته است، اما 

اين تقسيم بندی به صورت آشکار در ساختار کتاب به چشم نمی آيد. 

بخش اّول: نگاره ها 
اين بخش در واقع جانشين لوحه ها در کتاب های پيشين است. ده نگاره برای چهار هفته، پيش بينی 
شده است که شامل ده موضوع است؛ خانواده، در راه مدرسه، حياط مدرسه، کالس، بوستان (پارک)، 

طبيعت و مزرعه، باغ وحش، مسجد، عيدنوروز. 
هر نگاره عنوان و موضوع خاصی دارد که دربرگيرندٔه مطالب آن نگاره است؛ مانند: به خانٔه 
ما خوش آمدی يا بازی، بازی تماشا. اين عناوين به جای جمله های قالبی و خشک و بی روح برگزيده 
تشويق  هدف  با  نگاره  بزرگ  تصوير  ابتدا  است:  جزء  به  کل  از  نگاره ها  آموزش  رويکرد  است.  شده 
دانش آموزان به سخن گفتن، خوب ديدن، تفّکر و خوب گوش دادن پيش روی آنهاست. سپس تصاوير 
کوچک زيرنگاره همراه با نام هر تصوير عرضه می شود تا تصوير و نام آن، هردو در ذهن دانش آموز ثبت 

و ضبط شود. 

نکتۀ مهم: ذکر نام هر تصوير تنها برای آشنايی با شکل کلی کلمه است نه يادگيری 
شکل نوشتاری آن، پس تأکيد بر روی تصوير است نه واژه. 
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١ــ تصوير بزرگ آموزشی 
الف) محتوا: اعضای يک خانواده

ب) هدف
 آموزش مفاهيم متناسب با برنامٔه درسی زبان فارسی و هم سو با برنامٔه درسی ملی 

 پرورش و تقويت مهارت های زبانی 
 يافتن واژٔه مناسب برای تمرين بيشتر تا تقويت توانايی تشخيص شکل نوشتاری و آوايی

 آشنايی با مفاهيم کليدی ساير حوزه ها در يادگيری (علوم، رياضی، هنر، دينی و قرآن، تربيت 
بدنی = رويکرد تلفيق) 

 توانايی کاربرد آموخته ها در متن زندگی 
 تقويت نگرش مثبت نسبت به زبان فارسی 

٢ــ تصويرک ها
الف) محتوا: تعدادی تصوير بين ٤ تا ١٠ تصوير مرتبط با تصوير بزرگ آموزشی 

ب) هدف 
 انطباق تصويرک و واژه ها 

 تقويت مهارت های شفاهی زبان (گوش دادن، سخن گفتن) 
 گسترش گنجينٔه واژگانی با تکيه بر تصويرخوانی 

فّعالّيت ها و تجربه های يادگيری 
از  سوادآموزی  پيشرفت  ميزان  دريافت و  درک و  توان  به  توّجه  با  يادگيری  فّعالّيت های  تعداد 
نگارٔه يک تا ده، متفاوت است؛ و بر پائه رعايت اصل حرکت از ساده به دشوار و نيز با توّجه به توانايی 
ذهنی و زبانی کودکان، اين فّعالّيت ها سازماندهی شده است؛ بنابراين در نگاره ها حدود دو تا شش فّعالّيت 
پيش بينی شده است. فّعالّيت های يادگيری به گونه ای سامان يافته، در چند بخش ارائه می گردد. هدف از 
اين فّعالّيت ها يکسان کردن روش های آموزش است و معلّم می تواند آزادانه عمل کند. اين آزادی عمل 

به توانايی ها و ظرفيت های تک تک افراد کالس بازمی گردد. 
اهداف 

 تقويت مهارت خوب ديدن 
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 آموزش راست به چپ و باال و پايين (شناخت جهت ها)
 تنظيم حرکت چشم 

 تنظيم فاصلٔه چشم با کتاب 
 تقويت مهارت های کالمی 

 ارزشيابی از مفاهيم تصوير پايه 
 تأکيد بر سه مفهوم آغاز، ميانه و پايان در نقل وقايع، حوادث و داستان ها 

 گسترش دامنٔه واژگان کودک در زبان فارسی معيار 
 گسترش و تعميق مفاهيم اصلی 

٭ تقويت نگرش مناسب نسبت به مفاهيم ارزشی 
فّعالّيت های اين بخش عبارت اند از: 

 ببين و بگو: هدف از اين فّعالّيت توّجه و تمرکز دانش آموز، جمله سازی و بيان شفاهی تصويرها 
است. (تصويرخوانی) معلّم می تواند عالوه بر آنکه دربارٔه هر تصوير پرسش هايی طرح بکند ارتباط ميان 
تصاوير را نيز موضوع پرسش و محّل توّجه دانش آموز قرار دهد. دانش آموز بايد در يک جمله مقصود 

را بيان کند. اين تمرين ها می تواند فرصتی برای يادگيری مشارکتی فراهم نمايد. 
اهداف

 تقويت خوب ديدن 
 پرورش قؤه تميز و تشخيص

 تقويت توانايی خوب سخن گفتن 
 رشد توانايی تبديل ديده ها به گفتار 

تمرکز، واکنش نسبت به سؤال، درک  گوش کن و بگو: هدف از اين فّعالّيت تقويت توّجه، 
تصويری، جمله سازی، بيان شفاهی ديده ها و نکات ديگری است که ممکن است دانش آموزان به طور 
خاص به آنها توّجه داشته باشند. سؤاالت جنبٔه الگويی دارند، معلّم در انتخاب اين سؤاالت يا سؤاالت 
مشابه آزاد است. نکتٔه اساسی آن است که در پاسخ ها به جنبه های خّالق بايد توّجه ويژه شود و از همٔه 
دانش آموزان پاسخ های يکسان خواسته نشود. معلّم می تواند پس از دريافت پاسخ های فردی و جمعی 

به جمع بندی بپردازد. 
اهداف

 تقويت خوب گوش دادن 
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 تقويت فرايندهای ذهنی 
 گسترش دامنٔه واژگان 

 تقويت مهارت خوب سخن گفتن 
 گسترش مفاهيم اصلی
 تعميق مفاهيم اصلی

دارد  حافظه  در  کلمه که  کلی  صورت  به  توّجه  با  تمرين  اين  در  دانش آموز  کن:  پيدا  و  بگرد 
و خواندن آن را به کمک تصوير فراگرفته است، آن را در تصوير بيابد. ابتدا معلم می تواند با خواندن 
واژه ها از دانش آموزان بخواهد آنها را در تصوير نشان دهند، سپس در مراحل بعدی دانش آموزان خود 

تصوير واژه را بيابند. 
اهداف 

 انطباق واژه های شنيداری با اجزای تصوير
 تقويت مهارت های کالمی 

 تقويت واژه آموزی
 گسترش و تعميق مفاهيم کل اصلی

به دوستانت بگو: در اين نوع تمرين ها دانش آموزان با يکديگر و معلّم ارتباط عاطفی برقرار 
محيط اطراف و  گفتن را وسعت داده و به  سخن  دايرٔه  فراگرفته اند  تاکنون  می کنند و با توّجه به آنچه 
مسائل شخصی و خصوصی خود سوق می دهند. در اين تمرين که جنبٔه خّالقانه دارد و باز پاسخ است 
دانش آموز می کوشد به کمک تخّيل يا تفّکر خويش مطالبی را در قالب بيان خاطره يا ديده ها و شنيده ها 

و اطّالعات خود برزبان آورد. 
اهداف

 تقويت مهارت خوب گوش دادن 
 تقويت نگرش مثبت نسبت به زبان فارسی 

 تقويت مهارت گسترش مفهوم اصلی
 تقويت مهارت خوب سخن گفتن

 تقويت مهارت های ارتباطی
 تقويت مهارت ايجاد نظم و ترتيب

بدين ترتيب تمامی دانش آموزان با فّعالّيت مشارکتی و گروه بندی، قادر به حرف زدن هستند. برای 
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در تمامی دانش آموزان اعتماد به نفس ايجاد کند و ثانياً  معلّم، اين فرصت مناسبی است که بتواند اوالً 
دانش آموزان کم رو و خجالتی را به صحنٔه فّعالّيت های کالسی بکشاند. به عالوه از اين طريق، ارتباط های 

صميمی نيز بين دانش آموزان برقرار می شود.
بازی و نمايش: اين دو بخش که به طور متناوب می آيند با هدف ايجاد فضای شاد و تفريحی، 
کشف استعدادهای نهفته و پرورش آنها، آموزش غير مستقيم مسائل و تقويت مهارت های زبانی آماده 
ساختن دانش آموز برای زندگی در بيرون از محيط کالس، ابراز وجود دانش آموزان و پرورش تخيل 

طراحی شده اند.
اهداف

 ايجاد فضايی لّذت بخش و شادی آفرين
 تقويت مهارت های سخن گفتن و گوش دادن
 شناخت استعدادهای کودکان و پرورش آن ها

 ايجاد فرصت سالم برای ابراز توانايی های فردی
 تقويت مهارت های حسی ــ حرکتی

 ايجاد فرصت برای بيان عواطف و احساسات
 گسترش و تعميق مفاهيم اصلی

 ايجاد و تقويت مهارت ايفای نقش
با هم بخوانيم

اهداف
 ايجاد فضای شاد و لّذت بخش

 تقويت نگرش مثبت نسبت به سخن منظوم فارسی
 تسلّط بر آهنگ و ريتم و وزن و قافيه در شعر

 گسترش دامنه واژگان
 پرورش استعدادهای متمايل به شعر

 گسترش و تعميق مفهوم اصلی (مثالً در نگارٔه ۱ موضوع خانواده)
در صفحات «با هم بخوانيم» شعرهايی انتخاب شده است که مکمل و همسو با محتوای آن نگاره 
ايجاد  کالس  در  شادی  فضای  گروهی،  شکل  به  آن  خواندن  و  دارد  التذاذی  جنبٔه  اشعار  اين  است. 
می کند. اين اشعار با خوانش معيار و همراه با آهنگ مناسب، به شکل لوح فشرده به نام «کتاب گويا» 
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در اختيار معلّمان قرار می گيرد تا در کالس استفاده کنند. عالوه بر اين معلّم می تواند با توّجه به شرايط 
کالس و فرصتی که دارد، فّعالّيت های ويژه ای را برای اشعار در نظر بگيرد. مثالً از دانش آموزان بخواهد 

برخی از آنها را حفظ کنند. توضيح شعر به شيؤه متن درس اصالً الزم نيست.

تمرين ها در هر بخش به فراخور توان متوسط دانش آموزان است؛ لکن معلّم در 
اين زمينه می تواند با ابتکار عمل خود، بر جنبه های آموزشی کتاب بيفزايد.

کتاب های  ميان  از  معلّم  است.  آمده  کتاب   ۵۲ فهرست  رشد  کتابنامه های  در  کتاب خوانی: 
پيشنهادی يا هر کتاب ديگری که خود تشخيص می دهد يکی را برگزيده، در کالس می خواند؛ آنگاه از 
دانش آموزان می خواهد به سؤاالت طرح شده در کتاب يا هر سؤال ديگری که خود الزم می داند پاسخ 
دهند. در طرح سؤاالت مربوط به کتاب خوانی سعی شده است تمامی ابعاد محتوايی و ظاهری و دانشی 
در نظر گرفته شود. اين بخش با اين هدف طراحی شده است که فرهنگ کتاب خوانی رشد کند و گسترش 
يابد؛ مهارت خواندن تقويت شود، کتابخانه های مدارس غنی گردد و آموزه ها تنها مختص به کتاب درسی 
نباشد. يکی از ويژگی های متمايز اين برنامه اختصاص ساعت کتاب خوانی در برنامٔه زبان آموزی است؛ 
زيرا برنامه ريزان آموزشی و متخصصان آموزش زبان يکی از خالٔهای نظام آموزشی کنونی را ضعف 
مهارت خواندن می دانند. کتاب خوانی در تقويت سه مهارت ديگر نقش به سزايی دارد به گونه ای که 
می توان گفت زيربنای ضعف مهارت های زبانی، در ناديده گرفتن مطالعه و کتاب خوانی و بی توجهی به 
آن است. ضمناً می دانيم که  اين مهارت بايد از کودکی نهادينه شود تا در آينده به يک عادت مثبت و مفيد 
بدل گردد.انتخاب ۵۲ کتاب برای ۵۲ هفتٔه سال است که معلّم از ميان آنها تنها ۲۲ کتاب را متناسب با 

۲۲ درس کتاب و موضوعات آن انتخاب می کند.

ساختار بخش ۲ نشانه های(۱)
در اين بخش ۳۰ نشانٔه خطی فارسی طی ۱۵ درس و ۱۵ هفته آموزش داده می شود. هر درس شامل 

معرفی و شناخت دو يا سه نشانه است. جدول زمان بندی آموزش نشانه ها در مقدمٔه کتاب آمده است.
هدف

 شناخت و تشخيص نشانه های خطی(الفبا) و آوايی زبان فارسی
 انطباق و همگون سازی صدا با نشانٔه خطی زبان فارسی و توانايی ترکيب آنها
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 آموزش مهارت های شهروندی
 آموزش و گسترش مهارت های شفاهی زبان فارسی
 آموزش و گسترش مهارت های کتبی زبان فارسی

 ايجاد نگرش مثبت نسبت به مهارت های شفاهی و کتبی
 ايجاد نگرش مثبت نسبت به زبان فارسی به عنوان عامل پيوند پاره فرهنگ ها.

هر درس از اين بخش شامل قسمت های زير است: 
قسمت نخست: عنوان متن اصلی درس

١ــ تصوير بزرگ اصلی
٢ــ تصويرک ها

٣ــ متن نوشتاری
٤ــ تصوير درشت نشانه

٥ــ چينش نشانه ها
حفظ  ضمن  که  مادر)  تصوير  يا  عنوانی  تصوير  بزرگ،  (تصوير  کلی  تصويری  اول:  قسمت 
ارتباط با بخش نگاره ها و تقويت مهارت های شفاهی زبان، بر آموزش نشانه هايی خاص تأکيد می ورزد. 
محتوا   تصوير بزرگی است که معموالً تمامی عناصر الزم برای تدريس را دربردارد و در اين کتاب در 
سطح تمام دروس توزيع شده است. اين عناصر عبارت اند از: شبکه آوايی، تصويری، معنايی؛ يعنی 
وقتی به واژه ای بر می خوريم، دست کم براساس سه زمينٔه صدا، تصوير و معنا به ياد واژه های ديگری 
با شنيدن واژٔه «توپ» واژه های توت، تور،  می افتيم که با هم يک شبکٔه واژه را تشکيل می دهند؛ مثالً 
توس يا ... به ذهنمان می آيد که اشتراک آوايی/ ت دارند يا سوپ و رود به علت وجود واج های / و/ 
و/ پ/؛ اما ديدن توپ، هر شيئی کروی از حباب گرفته تا کرات آسمانی را به خاطرمان می آورد و باز هم 
شبکه ای از واژه ها به ذهن می آيد. گاهی نيز با شنيدن، ديدن يا حتی فکر کردن به توپ، شمار زيادی از 
بازی هايی که محور اصلی آن ها توپ است به ذهن می آيد؛ از قبيل: فوتبال، واليبال، تنيس روی ميز، 

هندبال، واترپولو و...
هدف

 پرورش خوب ديدن
 فعال کردن ذهن

 آموزش مجموعٔه اهداف نگرشی



٩

 جلب توجه به مفهوم يا مفاهيم مورد نظر
 تقويت مهارت های زبانی

محتوای  کوچک) از  تصوير  يا  تصوير(تصويرک  شش  تا  تصوير سه  زير هر  در  دوم:  قسمت 
حاوی  که  تصاوير  اين  می شود.  آورده  خواندن(نسخ)  خط  به  آن  واژه  همراه  به  کلی  تصوير  داخلی 
کليد واژه های درس هستند، از ميان واژه هايی انتخاب می شود که قبالً دانش آموز در بخش نگاره ها با 
آنها آشنا شده و شکل خطی آنها را ديده و تلفظ آنها را شنيده است. هر واژه ضمن ارتباط معنايی با 

ديگر واژه ها، يک يا دو حرف مشترک نيز دارند. مثالً:
باد، باران، برف، سبز، سفيد، سرخ، مدرسه، مدير، پرچم

يک حرف از اين کليد واژه ها با رنگ قرمز مشخص شده که تأکيد اصلی درس، همان صداست. 
صدا نه به شکل مجرد بلکه در قالب واژه آموزش داده می شود. تصويرک ها ساختار تعدادی تصوير کوچک 

است که يا از متن تصوير پايه استخراج می شوند يا با تصوير پايه تناسب ظاهری و مفهومی دارند.
واژه ی مربوط به هر تصويرک  با خط نسخ، خط خوانداری با رنگی کردن نشانٔه مورد نظر در 
زير آن نوشته شده است. معموالً اين واژه و تصوير در نگاره ها تکرار شده است و واژٔه اصلی کليدی آن 

چندين بار آمده است و دانش آموز بر اثر تکرار و تمرين، می تواند بدون کمک معلم آن را بخواند.
هدف

 خواندن واژه به کمک تصوير
 تشخيص و تفکيک واج و نشانه

 نوشتن به معنای رمزگذاری و انطباق نشانه با صدا
از  يافتن  اطمينان  حرف و  هر  آموزش  برای  کافی  تمرين  واژه ها و  ارائه  از  پس  سوم:  قسمت 
آموزش، متنی کوتاه و حتی االمکان آهنگين آمده که فقط برای خواندن است. يعنی دانش آموز نه ملزم 
به يادگيری شکل اماليی و نوشتاری آن است و نه از روی آن مشق می نويسد. کلمات انتخابی الزاماً از 
حروف خوانده شده نيستند، زيرا روش خواندن، کلی يا پيکره نگر است. دانش آموز با دو قرينٔه شکل و 

تصوير،  قادر خواهد بود خواندن را فرا گيرد.
وصداکشی  کردن  بخش  بود  نوشتن  خواندن و  آموزش  مبنای  گذشته  در  ازتمرين هايی که  يکی 
است.۱ ضمن تأييد اين شيوه به عنوان يکی از مهارت های زبانی تسهيل کننده در آغاز زبان آموزی، بر 

۱ــ باغچه بان از آن جهت بر اين روش تأکيد می ورزيد که سر و کار وی با دانش آموزان ناشنوا بوده است و طبعاً برای آن دانش آموزان 
روشی مفيد به شمار می رود.
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اين باوريم که ادامٔه آن به شکل افراطی و مستمر روند آموزشی را کند می کند. به ويژه اگر دريابيم که 
دانش آموزان به حد قابل قبولی در تشخيص صدا و حرف مورد نظر پيشرفت کرده اند ادامٔه اين روش 
برای دانش آموزان ديرآموز يا آنان که ناتوانی يادگيری دارند و کسانی که از شنوايی و يا بينايی يا درک 
کامل برخوردار نيستند، مناسب است. متن نوشتاری و متناسب با موضوع هر درس پس از تصويرک ها 
آمده است که از تعدادی کلمه (به عنوان کل) يا جمله (به عنوان کل) که با آهنگی تقريباً موزون بيان شده 

و صرفاً برای خواندن می باشد. 
واژه ها يا جمله هايی را که دانش آموز از طريق تصويرخوانی، می شناسد و می تواند با توّجه به تجربٔه 
قبلی (آشنايی در نگاره ها) يا از طريق جا به جايی برخی از نشانه ها / واژه  ها در زنجيرٔه جانشينی بخواند.

هدف
 ايجاد و تقويت مهارت خوب خواندن
 ايجاد و تقويت مهارت خوب نوشتن

قسمت چهارم: حرف و صدای مورد آموزش و شکل های خطی آن به شکل درشت و خوانا در 
پايين صفحه به طور مستقل نوشته می شود. تصوير درشت واج يا گونه های واج؛ به عنوان مثال َا_َ_

هدف
 ايجاد توانايی تفکيک واج و حرف

 توانايی تطبيق صدای نشانه با شکل خطی آن
قسمت پنجم: طرح انگشت اشاره است که حروف آموزش داده شده و در حال آموزش و حروف 
درس آينده با سه رنگ متمايز در آن درج شده و تا پايان آموزش حروف و صداها ادامه می يابد. انگشت اشاره 

با اين هدف ترسيم شده است که دانش آموز هر روز حرف آموخته شده را پيش چشم داشته باشد. 
چينش نشانه ها: در اين بخش نشانه ها با چهار رنگ چيده می شوند:

ــ سياه بيانگر نشانه های آموخته شده
ــ قرمز بيانگر نشانٔه مورد آموزش
ــ آبی بيانگر نشانٔه درس بعدی

ــ رنگ سبز برای نشانه های استثنا به کار گرفته شده است. 
هدف

 تمرين ديداری (مشق نظری) واج های خوانده شده و شکل های متفاوت آن
 آمادگی بصری برای واج خوانده نشده
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فّعالّيت های يادگيری هر درس
اهداف فّعالّيت های اين بخش تقريباً هماهنگ با هدف های ذکر شده در بخش نگاره است که در 

اين قسمت با تعميق بيشتری تداوم می يابد:
ببين و بگو/ گوش کن و بگو / به دوستانت بگو /  بگرد و پيدا کن /  بازی و نمايش

کتاب خوانی  / با هم بخوانيم 

کتاب کار

درس ها          تمرين های دوره ای                 يادداشت های من

ساختار بخش ۳، نشانه های ۲
در اين بخش،۱۰ نشانٔه باقی مانده که عمدتاً حروف عربی هستند و دارای  شکل های مختلف و 
يک صوت واحد می باشند، آموزش داده می شود اينها حروف و صداهايی هستند که درجٔه دشواری 
بخش  اين  نشانه های  می شود.  داده  آموزش  هفته   ۷ طی  نشانه   ۱۰ اين  دارند.  بقيه  به  نسبت  بيشتری 

عبارت اند از: تشديد، صـ ص، ذ، عـ ـعـ ـع ع، ثـ ث، حـ ح، ضـ ض، ط، غـ ـغـ ـغ غ و ظ.
يادآوری

 ۱ــ هر درس از اين بخش با يک متن ساده، روان و آموزشی آغاز می  شود. در اين متن ها مشکل 
آموزش های قبلی وجود ندارد، زيرا متن ها از حروف و صداهای خوانده شده، انتخاب می شوند. بنابراين، 
دست معلّم در استفاده از اين درس ها برای گفتن امال باز است. در متن از کليد واژه هايی استفاده می شود 

که حاوی حرف يا صداهای مورد آموزش باشد.
تمرين های اين بخش، همان است که در بخش اّول با آنها آشنا شديم. در اين تمرين ها عالوه بر 

تعميق آموزش های همان درس به تکرار و تمرين آموخته های درس های پيش هم توّجه می شود.
۲ــ يک درس از درس های اين بخش به صورت آزاد در نظر گرفته شده است. «درس آزاد» 
فرصتی است تا دانش آموز و معلّم در کنار هم، متناسب با ذوق و عاليق و مالحظات فرهنگ بومی زبان و 
ادبّيات محلّی و ضرورت هايی که احياناً در دروس ديگر ديده نشده و يا معلم خود احساس نياز می کند، 
درسی را طراحی کنند. هدف از اين درس مشارکت دانش آموز و معلّم، و ايجاد فرصت های ويژه برای 

خّالقيت و اعتماد به نفس است. 
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تقويت فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی
قّصه  به  نيز  کودک  و  است  کودک  با  ما  سروکار  آموزش،  مقطع  اين  در  وقتی  که  است  بديهی 
وابسته است، بهتر است از همان ابتدا با قّصه آغاز کنيم. البته قّصه، تنها فاتح دنيای کودکان نيست و 
تنها کودکان نيستند که داستان می خوانند يا قّصه های متعدد قرآن خاص دوران کودکی انسان ها نيست. 
قّصه پيمانه ای پر از عبرت و تذکر و هدايت و بشارت و وعده و وعيد و نويد و بيم دادن و شاد کردن و 
ترساندن و ... است که خداوند برای ابالغ منويات خود از قالب آن استفاده کرده است. شگفت نيست 

که همٔه کتاب های آسمانی سرشار از قّصه و داستان است.
روشن است که وقتی خداوند زبان قّصه را برای بشر برمی گزيند، آن را وسيله ای مناسب می يابد. 
اينک مسئلٔه پيش روی ما اين است که اگر قالب قّصه برای رساندن پيام آن قدر مناسب است که خداوند 
حدود دويست و شصت قّصٔه کوتاه و بلند در قرآن آورده، چرا ما در نظام آموزشی خود از آن استفاده 
نکنيم؟ از اين روست که کتاب فارسی با آن که تا حد امکان ساختاری داستان گونه را برگزيده است، باز 
هم برای پاسخ گويی به عطش فطری کودک برای شنيدن داستان، مجموعه ای از پنجاه و دو جلد کتاب 
کودک را که در کتابنامه های رشد آمده است ــ که همگی ساختار داستانی دارند ــ به کمک خواسته 

است.
اگرچه طول سال تحصيلی به ۳۶ هفته می رسد و با احتساب هر هفته يک داستان، معلّمان موفق 
ما تنها می توانند ۳۶ کتاب را در کالس بخوانند، اما برنامٔه درسی کتاب فارسی بر آن است که جريان 
کتاب خوانی را از کالس درس به خانه بکشاند و به تمام طول سال تسری دهد؛ و بديهی است وقتی اين مهم 
ميسر خواهد شد که کتاب خوانی به همت مجموعٔه آموزش و پرورش جزئی از زندگی کودک و خانوادٔه 
وی گردد. سياهٔه کتاب ها ــ که در فهرست پايانی کتاب آمده ــ هر ساله با ارتقای کيفيت کتاب خوانی 
و کتاب نويسی برای کودکان، تغيير خواهد کرد و مناسب ترين کتاب های موجود به فهرست کتاب های 
مخصوص کودکان در کتاب فارسی افزوده خواهد شد. بهتر است مربيان خود را به اين فهرست محدود 
نکنند و در صورت امکان در صدد يافتن مناسب ترين کتاب های موجود در بازار کتاب برآيند و عالوه 
بر آن، منابع محلی و بومی  را نيز برای يافتن قّصه ها و داستان های مناسب در نظر بگيرند و در انتخاب 

کتاب مناسب، فرهنگ بومی  يا پاره فرهنگ ها را نيز مراعات کنند.

روان خوانی
روان خوانی، تمرين و پرسش و خودآزمايی و ساير فّعالّيت های يادگيری ندارد؛ زيرا هدف آن،  
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خواندن و سريع خواندن به همراه درک و دريافت است. در اين بخش، سرعت انتقال مطلب از صفحٔه 
ـ که احتماالً ممکن  کتاب بر صفحٔه ذهن مطرح است و به همين دليل، جز متن درس، هيچ عنصر ديگریـ 

است مزاحم درک و دريافت سريع تلقی شود ــ در اين بخش نيامده است.
سخن اخير به معنای نفی اهميت روان خوانی نيست، بلکه  اين واقعيت را می رساند که روان خوانی 
به تنهايی نمی تواند جوابگوی انتظاراتی باشد که جامعه از نوآموز امروز و شهروند فردا دارد. درست به 
همين دليل است که کتاب «فارسی» اين بار عظيم را بر دوش ۵۲ کتاب داستان گذاشته است و ده ها شعر 
که به تناسب و تناوب در کالس و خارج از کالس خوانده می شود؛ بنابراين، بخش اخير را بهتر است 
پنجره ای تلقی کنيم به فضای گستردٔه آن همه کتاب، يا کليدی برای گشودن در باغ رويايی خواندن؛ و 

از آن، در جهت ارتقای کيفی و کمی مهارت خواندن در کودکان بهره بگيريم. 

جدول بازی ها و نمايش ها

نمايش بازی
١ــ کشيده گفتن مصوت (آ  ا)

٢ــ برقرار کردن ارتباط منطقی بين کلمات و تصاوير
٣ــ توپ بازی همراه با ارتباط عاطفی

٤ــ ماهی گيری با آهن ربا از کلمات خوانده شده
٥ ــ کلمه سازی با استفاده از صدای آخر کلمٔه بيان شده

حرف  يک  تشخيص  با  مختلف  کلمات  کردن  کامل  ٦ــ 
در آن ها

٧ــ ساختن کلمات مختلف به وسيلٔه کارت های حروف
٨ ــ پيدا کردن چيزهای پنهان

٩ــ بيان وسايل پنهان
١٠ــ کلمات مختلف با صداهای مشترک

١ــ انجام برخی از کارهای کشاورز در مزرعه
٢ــ وضو گرفتن

٣ــ رفتن به مهمانی و عيد ديدنی
٤ــ پوست گرفتن ميوه و خوردن آن

٥ ــ حدس زدن نام دو ورزش مورد نظر
٦ــ اجرای صدا و حرکات حيوان مورد عالقه

سواری،   (اسب  مختلف  ورزش های  نمايش  ٧ــ 
فوتبال، شنا و...)

٨ ــ داستان ببين و بگوی درس
٩ــ کاشتن دانه و آبياری آن

١٠ــ معلم و کالس
١١ــ حرکت جانوران مختلف
١٢ــ ظرف شستن در آشپزخانه

نکته: در فّعالّيت های کتاب «فارسی» در پايان هر هفته، به صورت يک هفته در ميان، بازی و 
نمايش و کتاب خوانی گنجانده شده است.
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جدول «با هم بخوانيم»

درسشاعرشعر

خدای مهربان
راه مدرسه

سبز و سبز و سبز
انار

مهربان تر از مادر
زردآلو

ای ايران
ما کودکانيم

جشن در آسمان
دريا

شعر درس آزاد
جشن بهمن
پيغمبر ما

شاديم و پاک و خندان

پروين دولت آبادی
افسانه شعبان نژاد
محمود کيانوش

مصطفی رحماندوست
افسانه شعبان نژاد

مصطفی رحماندوست
اسد اللّٰه شعبانی

عباس يمينی شريف
ناصر کشاورز

جعفر ابراهيمی (شاهد)
ــ

کبری هاشمی
علی اصغر نصرتی
شکوه قاسم نيا

نگارٔه ١
نگارٔه ٤
نگارٔه ٧
نگارٔه ١٠
درس ٢
درس ٥
درس ٦
درس ١١
درس ١٤
درس ١٧
درس ١٩
درس ۲۰
درس ٢٢
روان خوانی

گفت وگوی  برای  است  فرصتی  و  دارد  شفاهی  جنبه  صرفاً  کتاب «فارسی»  تمرين های  تذکر: 
دانش آموزان؛ بنابراين، الزم نيست که پاسخ تمرين ها نوشته شود، بلکه فقط بايد به تقويت مهارت های 

گفتاری (سخن گفتن، گوش دادن و خواندن) پرداخته شود.

ساختار کتاب کار فارسی اّول
در اين بخش از کتاب، برای هر روز يک صفحه تمرين، در نظر گرفته شده است که به طور موازی 
و يکسان همٔه مهارت های دست ورزی و نوشتاری را تقويت می کنند. به همين سبب تالش شده است 

از تنوع کافی برخوردار باشند.
نوشتن، عالی ترين مرحله از مراتب زبان آموزی است؛ فّعالّيتی پيچيده و وابسته به مبادی و مقدمات 
بسيار. بی ترديد از آن هنگام که ارتباط ميان انسان ها برقرار شده است، تا امروز؛ نوشتن همچنان جايگاه و 
پايگاه خويش را حفظ کرده است و پيش بينی ها نشان می دهد که از اين پس نيز وضعيت همچنان خواهد 
بود؛ بنابراين داليل، هر شهروند شايسته ای بايد اين مهارت را بياموزد و لزوم آموختن آن، چنان بديهی 
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است که نياز به ذکر دليل ندارد.
با همٔه اهميتی که برای نوشتن ذکر کرديم، نبايد آن را تنها مهارت زبان آموزی دانست و بيش 
از حد الزم بر آن تکيه کرد و سه مهارت ديگر را زير پا گذاشت. زيانی که در سال های اخير از بابت 
اين طرز  تفکر بر ما وارد شده، اندک نيست؛ چرا که در يک تلقی سنتی همٔه کوشش آموزگار ابتدايی 
مصروف ارتقای مهارت نوشتن می شد و گوش   دادن و سخن  گفتن هرگز در برنامٔه درسی جايی نداشت، 
خواندن نيز فقط تا آنجا اهميت می يافت که در خدمت نوشتن قرار می گرفت؛ غافل از اينکه بزرگترين 
عنصر در شخصيت انسان ــ از هر طبقه ای که باشد ــ زبان و سخن اوست و طرز سخن گفتن او. 
توان نوشتن نداشته باشد يا داشته باشد اما آن را به ندرت به ظهور برساند  ممکن است کسی اصالً 
يا حتی به ظهور برساند، ولی کمتر کسی توفيق خواندن نوشته های او را پيدا کند؛ ولی همين آدم از 
برقراری ارتباط شفاهی با ديگران ناگزير است و شخصيت واقعی او در سخن گفتن متجلی می شود. 
اين سخن به معنای کم اهميت شمردن مهارت نوشتن نيست، بلکه به معنای توّجه به جنبه های ديگر 
به  را  ديگر  مهارت های  خاص،  مهارت  يک  بزرگ کردن  با  نبايد  اينکه  تأکيد  و  است  کالمی  مهارت 

فراموشی سپرد.
به هر حال، نوشتن جای خود را دارد و در نوع خود بسيار هم مهم است و به همين دليل آموزش 
اشتباهات از  ارتکاب  انديشيده شود که  تمهيدی  گيرد و  پيگير صورت  مستمر و  دقيق،  بايد به  طور  آن 

ابتدا به حداقل برسد.
برای رسيدن به اين هدف بايد راه های زيادی را طی کرد. کودکانی که دست کم يک دورٔه پيش 

تجربه ای  چنين  از  که  آنان  اما  می کنند.  فراهم  دردسر  آموزگاران  برای  کمتر  گذرانده اند،  را  دبستانی 
برخوردار نيستند، باعث بروز مشکالت روز افزونی برای خود و آموزگار و اوليا می شوند. در اينجا قصد 
سخن گفتن از خط، اصول، مبانی، انواع شيوه های نوشتن، مقدمات و مبانی نوشتن و تأثير آن را نداريم؛ 
اما فقط يادآوری اين دو نکتٔه کوچک را الزم می دانيم که توانايی نوشتن در تکوين شخصيت کودک 
و ميزان اعتماد به نفس وی تأثير دارد و دانش آموزانی که دچار مشکالتی در زمينٔه نوشتن می شوند، 
ممکن است با مسايل روانی همچون کاهش عزت نفس روبه رو شوند. محققان علت اين امر را ناتوانی 

آنان در بيان افکار معلوماتشان از راه نوشتن می دانند. 
نگاره ها، هر صفحٔه اين بخش شامل سه بخش است:

بخش نخست با نام «کامل کن» به وسيلٔه دو نماد آنچه را که قرار است نوآموز بنويسد، در ابعاد 
بزرگتر و نمايش جهت شروع و ختم به صورت نقطه چين به نوآموز می نماياند. پيشنهاد می شود معلم روش 
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صحيح شروع و ختم اين نماد نوشتار را ــ که در حال حاضر نمايندٔه هيچ يک از حروف الفبا هم نيست 
و تنها به دليل ايجاد مهارت به دست می آيد ــ به نوآموز آموزش دهد تا با هدايت وی اين نقطه چين را از 

آغاز تا پايان، بدون برداشتن قلم پر رنگ کند.
که  است  ناتمام  طرح  يک  شامل  و  است  کن»  رنگ  و  کن  بخش «کامل  صفحه  هر  دوم  بخش 
نوآموز آن را کامل می کند و در حين کامل کردن آن، نمونه های مشابهی از شکلی را که امروز فرا گرفته، 
در جريان يک بازی آموزشی کشف می کند. هدف از رنگ کردن اين شکل، آن است که روش درست 

قلم به دست گرفتن و محدودٔه نوشتن، به طور کامل تحت تسلط وی درآيد.
بخش سوم صفحٔه «بنويس» نام دارد. نماد نوشتاری ابتدا به رنگ توسی و محو (ترام) است.

توجه: قبل از آنکه مداد را به کودک بدهيم و بگوييم: «بنويس»، بايد اطمينان پيدا کنيم که:
 عضالت کوچک دست و انگشتانش به اندازٔه کافی رشد کرده است؛

 ميان حرکت دست و چشم او هماهنگی برقرار است؛
 کودک برای نوشتن آمادگی ذهنی و روانی الزم را دارد؛

اگر تمامی اين مهارت ها در کودک رشد کرده باشد، آنگاه می توانيم از او انتظار نوشتن داشته 
باشيم. برای فراهم کردن شرايط نوشتن به پرسش های زير پاسخ دهيم:

در هر ميز چند نفر بايد بنشيند؟
کودک بايد از چه نوع کاغذی برای نوشتن استفاده کند؟

کاغذ را چگونه بايد روی ميز بگذارد؟
کاغذ را با چه زاويه ای از خود نگاه دارد؟

چپ دست ها چه بايد کنند؟
بعد از يافتن پاسخ مناسب برای سؤال های فوق، يک کاغذ به کودک بدهيم و او را آزاد بگذاريم 
تا هرطور که می خواهد کاغذ را خط خطی کند؛ شيؤه درست به دست گرفتن قلم و چگونگی جای گرفتن 
آن در ميان انگشتان، از گام های نخست آشنايی دانش آموز با نوشتن است. در ضمن اين کار، بايد به 
حالت ها و حرکات ظريف دست ها و انگشتان او دقت کنيم. به فاصلٔه کاغذ و قلم نگاه کنيم. حالت سه 
انگشت اصلی ٢، ١ و ٣ که قلم را در ميان می گيرند و ٤ و ٥ را که سومی بر آنها تکيه می کند در نظر 
بگيريم. فاصلٔه نوک مداد را از کاغذ تا انگشت ها در نظر بگيريم. ياد بدهيم که به مداد فشار زياد وارد 

نکند بلکه آن را طوری به دست بگيرد که بتواند آزادانه بين سه انگشت بچرخاند.
توجه: اين بخش با تمرين هايی بسيار متنّوع شامل شش صفحه برای هر هفته است. قسمت 
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اصلی، چند سطر نخست صفحه با عنوان «بنويس» است که کار واقعی نوشتن خط تحريری با آن شروع 
می شود و ادامه می يابد. تمامی واژه هايی که نوآموز در کتاب فارسی خواندن آنها را فرا گرفته است، در 

کتاب کار، نوشتن آنها را تمرين می کند و فرا می گيرد.

آموزش نشانه ها (٢)
در اين بخش از کتاب، حجم نوشته های تحريری افزايش می يابد و تمرين ها به تناسب پيشرفت 

تحصيلی نوآموز، تنوع بيشتری پيدا می کند. 
چند يادآوری

شامل  که  می پردازد  نوشتن  مهارت  تقويت  به  و  دارد  نوشتاری  جنبٔه  کار  کتاب  تمرين های  ١ــ 
رونويسی، امال، مرتب کردن کلمات، کلمه سازی، جمله سازی و … است.

٢ــ هر صفحٔه کتاب با عنوان «سالم» شروع و به يک جملٔه زيبا ختم می شود.
٣ــ در پايان نشانه های «١» سه صفحه، تمرينات دوره ای در نظر گرفته شده است.
٤ــ پايان نشانه های «٢» چهار صفحه، تمرينات دوره ای در نظر گرفته شده است.

٥  ــ خانه های خالی عمودی در هر صفحه، برای اين است که کار دانش آموز در پايان هر روز 
مورد ارزيابی قرار گيرد.

موضوعات اساسی برنامۀ درسی فارسی
برای بررسی دقيق محتوای مطالب کتاب فارسی جنبه های زير را مّد نظر قرار می دهيم:

الف) مفاهيم
٢ــ نگارشی و رسم الخطی ١ــ نکات دستوری و زبانی و واژگانی 

٤ــ نکات ادبی ٣ــ نکات اماليی   
٦  ــ نکات ارزشی و نگرشی ٥  ــ نکات دانشی   

٧ــ واژگان
ب) مهارت های زبانی

٢ــ سخن گفتن ١ــ گوش دادن انتقادی  
٤ــ نوشتن ٣ــ خواندن   

٦  ــ تفکر و انديشيدن خّالق ٥  ــ نقد و تحليل   
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پ) فّعالّيت های ويژه
٢ــ درست، نادرست ١ــ گوش کن و بگو   
٤ــ به دوستانت بگو ٣ــ ببين و بگو   
٦  ــ با هم بخوانيم ٥  ــ بگرد و پيدا کن   

٨  ــ بازی ٧ــ کتاب خوانی   
١٠ــ با هم بخنديم ٩ــ نمايش   

١٢ــ جدول ١١ــ روان خوانی   
١٤ــ رنگ کردنی ١٣ــ چيستان   

مفاهيم کتاب فارسی سال اّول
١ــ نکات دستوری و زبانی

 مبنای آموزش های زبانی در کتاب فارسی سال اّول، آموزش نشانه ها و شکل های مختلف آن 
است و تمامی فّعالّيت ها و تمرين ها، پيرامون آموزش صامت ها و مصوت های زبان فارسی است.

٢ــ نکات نگارشی و رسم الخطی
 در کتاب فارسی اول، دانش آموز با مفهوم جمله و جمله نويسی و ارتباط جمله ها برای ساختن 

يک بند معنی دار آشنا می شود.
 در حوزٔه رسم الخطی، دانش آموز سه مفهوم نقطه، عالمت سؤال و ويرگول و کاربرد آنها را 

در جمله به طور غيرمستقيم و به شکل کاربردی فرا می گيرد.
 با ساختار جمله و جمله سازی آشنا می شود.

۳ــ نکات اماليی
 دانش آموز بتواند شکل نشانه های فارسی را درست بنويسد.

 شکل اماليی و درست صامت های چند شکلی را تشخيص دهد.
 «ه» غيرملفوظ از «ه» ملفوظ را تشخيص دهد.

 شکل اماليی کلماتی که در آنها واو معدوله است مثل خواهر، خواب و … را تشخيص دهد.
 تشديد و استثناها را به درستی تشخيص دهد.

۴ــ نکات ادبی
 دانش آموز با وزن و آهنگ و موسيقی شعر آشنا می شود و نقش قافيه و قافيه بندی را از طريق 
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شنيدن شعر درمی يابد.
 با قالب داستان برای بيان مفاهيم و با نمايش به عنوان يکی از قالب های ادبی آشنا می شود

 با طنز و کاريکاتور به طور غيرمستقيم آشنا می شود.
۵  ــ مفاهيم دانشی

 آشنايی با محيط خارج از خانه چون خيابان، مغازه، ميدان، عبور و مرور، و آنچه در مدرسه است.
 آشنايی با محيط مدرسه، ناظم، دوستان، معلم، بخش های مدرسه،آداب ورود به کالس و …

 آشنايی با پاييز و هم زمانی آن برای ورود به مدرسه و تغيير طبيعت و برگريزان
 آشنايی با فضا و زندگی روستايی، حيوانات، خانه ها، نحؤه زندگی و کار در روستا و بچه های 

روستا
 آشنايی با مشاغل روستايی مثل دامپروری، کشاورزی و نقش آنها در زندگی بشر

 آشنايی با تغيير طبيعت در نوروز
 آشنايی با عناصر طبيعی چون باد، آب، آفتاب، باران، برف

 آشنايی با رنگ ها
 آشنايی با ميوه ها

 آشنايی با پرندگان و طبيعت، حلزون و ويژگی های آن
 آشنايی با نوشت افزار و وسايل بازی

 آشنايی با حواس و اعضای بدن
 آشنايی با ورزش، انواع ورزش ها

 آشنايی با جانوران و محل زندگی هر  يک، جنگل، دريا
 مفهوم پرواز و پرندگان

 آسمان، ستاره، شب، مهتاب
 گل، حفظ گل، آب دادن به گل

 فصول و ويژگی های آنها و تحوالت
 ماه های سال و ميوه های هر فصل

 شاهنامه و داستان های آن
 ۱۲ فروردين، سالروز ورود امام خمينی و رفتن شاه

 امام خمينی، انقالب اسالمی و رهبری انقالب
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 چراغ راهنمايی، پليس و عبور و مرور
٦  ــ مفاهيم ارزشی و نگرشی

 خانواده و اعضای آن و چگونگی همکاری اعضای خانواده با هم و وظايف هريک
 خدا و مهربانی او نسبت به همٔه جانوران و طبيعت و انسان

 پدر و مادر و نقش آنها در خانواده و مهربانی مادر
دوستان  با  خداحافظی  و  سالم  گرفتن،  اجازه  شستن،  نحؤه  کالس،  محيط  به  عالقه  ايجاد   

هم کالسی و معلم، و مواظبت از وسايل شخصی
 عالقه مندی به کتاب و فوايد آن

 آشنايی با پارک، وسايل بازی، آداب پارک، مراقبت از گياهان
 درخت و ميوه و پرندگان و وصف طبيعت به شعر

 عالقه مندی به حيوانات، مراقبت در باغ وحش از خود
 آشنايی با صداهای طبيعی و صدای حيوانات

 ايجاد عالقه به مسجد، نماز جماعت، بخش های مختلف مسجد؛ مثل: مناره، گلدسته، محراب، 
سجاده و …

 ميوه ها و طعم و مزه و رنگ و بوی هريک
 عيد نوروز، آيين های خاص آن، هفت سين، مفهوم سال نو، ديد و بازديد

 دريا و ويژگی های آن، قايقرانی، تفريح و شنا در دريا، دريا و موجودات دريايی 
 زمستان و ويژگی های آن، برف بازی، آدم برفی و بازی های زمستانی

 محافظت حيوانات و پرندگان و جانوران از خود مثل الک پشت و حلزون
 مادربزرگ و مهربانی او و داستان های مادربزرگ

 آشپزخانه، کار در خانه، همکاری با والدين، وسايل آشپزخانه
 سفر، فوايد سفر و خاطره نوشتن در سفر

 نظافت شخصی
 رعايت ادب، مهربانی، سالم کردن

 قرآن به عنوان کتاب آسمانی
 دهٔه فجر، پيروزی انقالب و جشن پيروزی

 ايران و مردم ايران
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 فوايد سکوت و مضرات سخن نابجا
 عيد مبعث، زندگی پيامبر

 حضرت علی (ع)
 دعا

 سپاس از معلّم

مهارت های زبانی
١ــ گوش دادن و سخن گفتن: ۷۳ تمرين در بخش «گوش کن و بگو» از محتوای نگاره ها 
و درس ها طراحی شده است که به طور مستقيم مهارت های شنيدن و گفتن را تقويت می کند. عالوه بر 
اين، حدود ٢۹ تمرين ببين و بگو به عنوان تصوير خوانی ضمن تقويت خوب ديدن و دقت در پديده ها، 
دانش آموز را تشويق به گفتن می کند. محتوای اين تصويرها در ارتباط با موضوعات زبانی و نگرشی 

و ارزشی درس است.
عالوه  براين، حدود ۵۲ تمرين با عنوان به دوستانت بگو نيز ضمن تقويت مهارت شنيدن در بخش 
نگاره از موضوعات فراتر از نگاره ها (در بخش نگاره ها) و در بخش نشانه ها از محتوای درس برای 
درک مطلب سؤاالتی طرح می کند. ١۳ شعر در متن کتاب آمده است که برای خواندن جمعی يا فردی 

در نظر گرفته شده است.
٢ــ خواندن: در کتاب اّول، خواندن به اشکال زير تقويت می شود:

 خواندن واژگان به کمک تصوير در بخش نگاره ها (حدود ۶۰ مورد)
 خواندن واژگان بخش نشانه ها از طريق بازشناسی ديداری عناصر زبانی اعم از حروف، کلمات 

و جمله ها (حدود ٧٥٠ کلمه)، کلمات هم آغاز و هم پايان و …
 خواندن متن درس ها، روان خوانی ها و درک پيام های زبانی و روابط معنايی آنها (حدود ٣١٢ 

جمله و ١٨٠٠ کلمه)
 کتاب خوانی؛ که در ابتدا به کمک معلّم انجام می شود و سپس دانش آموز پس از ياد گرفتن 

نشانه های ١ و ٢ به طور مستقل قادر به خواندن است.
٣ــ نوشتن: ۴۵۰ تمرين کتاب کار، همگی برای تقويت مهارت نوشتن پيش بينی شده است که 

در شکل های زير نمود می يابد.
 تمرين های دست ورزی نشانه های فارسی (٨٠ مورد)
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 کامل کردنی با تمرين های متنوع (۶۰ مورد)
 تفکيک هجاها و صداها (۲۰ مورد)

 وصل کردنی
 تشخيص صداها و نشانه ها

 پاسخ دادنی
 رونويسی (۱۳۰ تمرين)

 تصويرنويسی
 کلمه سازی
 دنباله نويسی
 جمله سازی
 اشتباه يابی
 مرتب کردنی
 رنگ زدنی
 دسته بندی

 انتخاب کردنی
۴ــ واژگان: تمامی کلماتی که تازه آموزش داده می شوند و در حوزهٔ واژگان نوشتاری دانش آموز 
هستند حدود٧٥٠ کلمه است. ۶۰ کلمه نيز در بخش نگاره ها به صورت زيرنويس نگاره آمده است که 
تنها برای يادگيری شکل خطی آن ها است و جزء واژگان پائه شنيداری و خوانداری محسوب می شود. 
اين بخش شامل ۱۰۰ واژه تکراری است که جهت تقويت واژه و کاربرد آن آموزش داده می شود. در 

کتاب بنويسيم نيز واژگان جديد درس ها در شکل های مختلف تمرين و تکرار می شوند.
برای تمرين بيشتر واژگان ۲۹ تمرين «بگرد و پيدا کن» در نظر گرفته شده است که به واژگان درس 

در بخش نگاره ها و نشانه های فارسی و استثناها اختصاص دارد.

فّعالّيت های ويژه
اندکی  وکالس  کتاب  فضاهای  و  آيد  بيرون  خشکی  و  دستی  يک  از  کتاب  محتوای  آنکه  برای 

نشاط آور شود موارد زير پيش بينی شده است؛
 ۱۰ بازی که ماهيتی زبان آموزانه دارند؛
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 ۱۲ نمايش برای تقويت مهارت های زبانی با توجه به محتوای درس ها
 ۵ جدول در کتاب کار

 ۱۳ شعری که به صورت جمعی خوانده می شود.
 ۱۰ مورد رنگ کردن

 فرصت های کتاب خوانی
 درس آزاد
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بررسی درس ها 
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اهداف کلی آموزش زبان فارسی در سال اّول ابتدايی

الف) اهداف شناختی
ــ آشنايی با نمادهای خط فارسی

ــ گسترش حوزٔه نمادها و معانی مناسب
ــ آشنايی اوليه با عناصر محورهای جانشينی و هم نشينی

ــ آشنايی با گونٔه گفتاری زبان معيار
ــ آشنايی با نمونه های نظم مناسب

ــ آشنايی اوليه با مسائل اعتقادی، ملی، علمی، اجتماعی و هنری
ــ آشنايی با شيوه های صحيح تقويت و پرورش حافظه و تفکر خالق

ب) اهداف عاطفی
١ــ فراهم نمودن زمينه های عالقه و نگرش مثبت نسبت به:

ــ برقراری ارتباط شنيداری و گفتاری
ــ مطالعٔه اولئه نوشته های ساده و تصويری

ــ مسائل اعتقادی، ملی، علمی، هنری و اعتقادی
۲ــ تلطيف احساسات و عواطف

پ) اهداف مهارتی
١ــ مهارت گوش دادن:

ــ دقت در سخن عينی و واضح گوينده
ــ دريافت پيام ساده، واضح و عينی

ــ دريافت ارتباط بين بخش های يک پيام واضح و کوتاه
ــ بررسی شنيده های واضح و ساده

ــ درک پيام در گونه های مختلف زبانی
ــ دقت در آهنگ کالم



٢٦

۲ــ مهارت سخن گفتن:
ــ به کار گيری کار افزارهای مناسب ارتباطی

ــ برقراری ارتباط احساسی (عاطفی) با شنونده
ــ حرکت از سخن خود محور به گفت و گوی دو سويه

ــ توانايی سخن گفتن کوتاه و ساده در برابر جمع
ــ انسجام در رساندن پيام
ــ پاسخ گويی به سؤاالت

ــ به کارگيری گونه های متفاوت زبانی
۳ــ مهارت خواندن:

ــ توانايی خواندن نمادهای نوشتاری(توانايی رمز گردانی نمادهای نوشتاری)
ــ توانايی دريافت ارتباط معنايی يک متن ساده
ــ توانايی بلندخوانی و صامت خوانی متن ساده

ــ توانايی خواندن متن ساده يا شعر با لحن و آهنگ مناسب
ــ توانايی بررسی متن ساده و کوتاه

ــ توانايی به کارگيری کار افزارهای مناسب در خواندن
ــ توانايی عادات مطلوب در خواندن

ــ گسترش دايرٔه ديد در خواندن
۴ــ مهارت نوشتن:

ــ توانايی نوشتن درست نمادهای نوشتاری
ــ توانايی تبديل نمادهای صوتی به نوشتاری

ــ توانايی به کارگيری به هنجار خط(خوانايی، درست نويسی و زيبانويسی)
ــ توانايی استفاده از برخی عالئم سجاوندی
ــ کسب عادات مطلوب در هنگام نوشتن

ــ توانايی کاربرد درست کلمات در جمله (با کلمات افتاده)
ــ توانايی نوشتن جمله های ساده

هدف کتاب  فارسی: تربيت شهروندی با صالحيت های مشترک (مبتنی بر برنامٔه درسی ملّی)
بگشاييم،  ــ  شده  نوشته  ابتدايی  دورٔه  آموزش  اهداف  مورد  در  که  راــ  کتابی  هر  تقريباً  امروز 
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اهداف اين دوره را در سه مورد زير خالصه می کند:
١ــ خواندن                            

٢ــ نوشتن                          
٣ــ حساب کردن

و اعتقاد دارد که آموزش و پرورش کودک در دورٔه ابتدايی بايد منحصر به همين سه مورد باشد 
تا نتيجٔه دلخواه به دست آيد؛ اما با تحوالت امروز جهان و جامعٔه بشری، ديگر عمر اين عقيده به پايان 
رسيده است. اکنون هدف آموزش، پرورش افراد سالم و آموزش مهارت های زندگی است تا بتواند آنان 
را برای زندگی در جامعٔه فردا آماده سازد. به زبان ساده، يعنی آنچه امروز به کودک می آموزيم، بايد راه 

زندگی فردا را به او ياد بدهد.
کتاب «فارسی» با اين هدف نوشته شده است تا شرايطی را برای شکوفايی فطرت توحيدی و رشد 
همه جانبٔه ابعاد شخصيتی دانش آموز فراهم آورد و درست براساس همين ديدگاه است که می کوشد تا به 

اين چند هدف اساسی برای تحقق هدف اصلی آموزش مهارت های زندگی جامٔه عمل بپوشاند:
الف) حاکميت ارزش های انسانی بر فضای کالس

ب) يادگيری ــ ياد دهی مشارکتی
پ) تلفيق مواد درسی با هدف ايجاد نگرش کلی و يکپارچه

ت) پرورش نسل مسئوليت پذير، متفکر و خالق
امروزه می گويند: «مدرسه بايد نمونٔه کوچکی از زندگی واقعی شاگردان باشد؛ زيرا زندگی چيزی 
جز مواجه شدن با مسائل و حل آنها نيست. مشکالت زندگی بايد به صورت فّعالّيت های مختلف در 
کالس های درس مطرح شود و به وسيلٔه خود شاگردان، ولی با راهنمايی معلمان حل شود. اگر شاگردان 
انديشيدن را در مدرسه نياموزند، در کجا خواهند آموخت؟ معلم بايد محيط آموزشی و امکانات يادگيری 

را آنچنان ساماندهی کند که به صورتی زنده و منطقی با زندگی شاگردان ارتباط پيدا کند.»۱
برای کسب چنين بينشی، فرد بايد شايستگی هايی را در خود به وجود آورد که به طور مختصر 

می توان آنها را در سه حوزٔه هدف های دانشی، مهارتی و نگرشی جای داد.
مجموعٔه اين اهداف کلی بايد بتواند شخص را برای ادامٔه يک زندگی سالم با خود و با ديگران 
آزادگی،  نفس،  عزت  ويژگی هاست:  اين  نيازمند  خود،  با  زندگی  برای  مناسب  شهروند  سازد.  مهيا 

خود آگاهی و قدرت تصميم گيری و...
١ــ شعبانی، حسن، مهارت های آموزشی و پرورشی(روش ها و فنون تدريس)، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم، ١٣٨١، ص٧٥
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شجاعت،  ايمان،  قبيل:  از  است  توانمندی هايی  و  مهارت ها  نيازمند  ديگران  با  زندگی  برای  و 
تعقل، همکاری، دلسوزی برای ديگران، دوست يابی، درک مسئوليت های زيست محيطی و آشنايی با 

حقوق خود و ديگران.

اهداف کلی بخش  نگاره ها

الف) اهداف شناختی
١ــ آشنايی بيشتر با واج های زبان فارسی

٢ــ آشنايی با تلفظ کلمات
٣ــ آشنايی با کاربرد کلمات در جمله

٤ــ آشنايی با ساختار زبان فارسی معيار(تفاوت گفتار فارسی معيار با گويش محلی)
٥  ــ آشنايی با محيط زندگی

٦  ــ تقويت و گسترش دامنٔه واژگان پايه
٧ــ آشنايی اوليه با نمادهای خط فارسی

٨  ــ زمينه سازی برای آموزش نشانه های ۱ و۲
٩ــ آشنايی اوليه با خود، خلق، خلقت و خالق

ب) اهداف عاطفی ــ نگرشی
١ــ تقويت توجه و عالقه به جلوه های زندگی
٢ــ ايجاد نگرش مثبت به جلوه های اعتقادی
٣ــ ايجاد نگرش مثبت به زبان فارسی معيار

٤ــ التذاذ از اشعار و جمله های زيبا
٥  ــ تلطيف احساسات و عواطف نسبت به مفاهيم موجود در نگاره ها

۶  ــ ايجاد عالقه به کتاب و کتاب خوانی
۷ــ ايجاد و تقويت نگرش مثبت نسبت به عرصه های ارتباطی، خود، خلق، خلقت و خالق
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پ) اهداف مهارتی
١ــ تقويت مهارت خوب گوش دادن
٢ــ تقويت مهارت خوب سخن گفتن

٣ــ تقويت مهارت بيان تصويری (تصوير خوانی)
٤ــ تقويت دقت در پديده های اطراف

۵  ــ تقويت توانايی انجام کارهای خالق
۶  ــ توانايی شرکت در فّعالّيت های گروهی و مشارکتی

۷ــ تقويت مهارت های دست ورزی
۸  ــ ايجاد توانايی انجام فّعالّيت های يادگيری

٩ــ تقويت مهارت های تفکر و درست انديشيدن
مالحظه  را  کتاب  کلی  نمای  می توان  آن  در  که  است  فهرستی  منزلٔه  به  کتاب  بقئه  برای  نگاره ها 
کرد.نگاره واژه ای فارسی است که به جای لوحه در نظر گرفته شده است. وظيفٔه نگاره ها ايجاد آمادگی 
زبان  آموزی و مهارت آموزی و فضايی شاد برای جذب کودک است. مرحلٔه آمادگی کودک دبستانی نيز 
بر  عهدهٔ نگاره هاست.نگاره ها يک دورهٔ نسبتاً کامل زندگی است؛ زندگی کودکی در خود، محور کتاب قرار 

گرفته و کتاب از ديدگاه او و با محوريت او پيش می رود تا به صورت يک داستان دنباله دار درآيد.
کودک(آزاده/ امين) در نگارٔه نخست،  همچنان که کار تدريس پيش می رود، خود را وابسته به 
جامعه ای بزرگتر و بزرگتر می بيند؛ يعنی مدرسه، اجتماع و کل جهان هستی؛ تا آنجا که نسبت به همٔه 
اين مظاهر حساس شود و همه را، از انسان تا گياه و جانور، در سرنوشت خويش سهيم ببيند و خود 
را متقابالً در سرنوشت آنها؛ با همٔه مظاهر هستی الفت پيدا کند و نيک و بد جهان را نيک و بد خويش 
بداند؛ در خيال خود با ملّيت ها و قوميت های متفاوت درآميزد و برای آنها حقی همچون حق خود قائل 
شود و وظايف خود را نسبت به کل جهان هستی و خالق آن، حفظ و حراست از آن و صلح و هم زيستی 

در جامعه بشناسد.
توّجه: زبان آموزی در پائه اول دبستان سهم و نقش عمده ای دارد؛ زيرا زبان، خود نيز، برخالف 
پايه های ديگر، موضوعيت دارد و هنوز تبديل به ظرفی نشده است که بتوان علوم ديگر را در آن ريخت 
يادگيری زبان در  نيازمند شکل گرفتن و ساخته شدن است؛ يعنی  و آموخت، بلکه خود اين ظرف نيز 
يادگيری خود زبان است.  اينجا نه يادگيری دربارٔه زبان است و نه يادگيری از طريق زبان؛ بلکه دقيقاً 
ظرف زبان آموزی در سال اول به تدريج و با طی کردن مراحلی ساخته می شود که اهّم آنها در دو شکل 
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شفاهی و کتبی به شرح و ترتيب زير صورت می گيرد:
 الف) مرحلٔه جمله آموزی                   ب) مرحلٔه واژه آموزی

ديگر  واحدهای  می زنيم.  حرف  جمله  با  ما  است.  جمله  زبان  واحد  بزرگترين  جمله آموزی: 
زبان در جمله قرار دارند. در زبان واحدی بزرگتر از جملٔه مستقل نداريم و بعد از آن هرچه می بينيم، 

جمله های مستقل پی در پی هستند که در کنار هم قرار می گيرند و وظيفٔه انتقال پيام برعهدٔه آنهاست.
واژه آموزی: واژه آموزی به عنوان يک کل، مهمترين بخش يادگيری زبان است که در روش 
تدريس فعلی، مهمترين رکن زبان آموزی را تشکيل می دهد. اهميت واژه در هر زبانی به اين دليل است 

که واژه ها نامحدود هستند و همواره در حال گسترش اند.
تذکر: شعرها اگرچه جنبٔه التذاذی دارند ولی حفظ کردن آنها برای تقويت توانايی سخن گفتن و 
پرورش حافظه، بسيار مؤثر هستند. در گروه های کالسی می توان دانش آموزان را به حفظ شعر دعوت 

کرد و هر گروه يک يا دو شعر را حفظ کنند.

 روش تدريس نگاره ها
چه روشی را برای تدريس کتاب فارسی انتخاب کنيم؟ 

نخست، سعی کنيم روش های متداول تدريس چه سنتی، چه مشارکتی را بشناسيم و بر اجرای 
مسلط باشيم؛ اما فراموش نکنيم معلم آگاه حتی به روشی هم که برگزيده، صد  در  صد پايبند  آنها دقيقاً 
برنامٔه  تا  می کوشد  و  می شمارد  مغتنم  را  کالس  در  آمده  پيش  آموزشی  فرصت های  بلکه  نمی ماند؛ 

تدريس اش را سامان دهد؛ اما در هر حال بايد بر روش ها اشراف داشته باشد.
 تدريس سنتی: روش های سنتی تدريس ممکن است امروز در کالس های مشارکتی کمتر مورد 

استفاده قرار گيرد، اما اشراف بر آنها همچون تسلط بر روش های امروزين برای معلم ضروری است.
روش های تدريس سنتی را ــ که هنوز متداول اند ــ اين گونه بر شمرده اند:

١ــ روش سخنرانی
٢ــ روش حفظ و تکرار
٣ــ روش پرسش و پاسخ

۴ــ روش نمايشی
۵  ــ روش ايفای نقش
۶  ــ روش گردش علمی
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۷ــ روش بحث گروهی
۸  ــ روش آزمايشی (  آزمايشگاهی)

شما با همٔه اين روش ها آشناييد، يا به نحوی آنها را در کالس تجربه کرده ايد؛ اما از هشت روشی 
آنها  اجرای  شاهد  متأسفانه  و  می شناسيم  بيشتر  ما  همٔه  را  نخست  گونٔه  دو  يقينا  برشمرديم،  اينجا  که 
بوده ايم . شايد گاهی هم به ندرت نوع سوم را تجربه کرده باشيم؛ اما کمتر معلمی را می شناسيم که آن را 
ــ چنان که می بايست ــ به شيؤه سقراطی اجرا کرده باشد. روش های ديگری که از آنها نام برديم، در 
مقياسی بسيار اندک مورد توجه قرار گرفته اند اما شايد بتوان ادعا کرد که اگرچه دست کم پنج روش 
اخير تدريس سنتی در زمرٔه شيوه های مترقی محسوب می شوند ــ که اگر خوب اجرا می شدند، نتايج 
درخشانی به بار می آوردند ــ اّما فاقد يک ويژگی مطلوب اند؛ و آن «هم ياری» دانش آموزان است به 
زبانی ديگر، احساس مسئوليت هريک از آنها در مقابل يادگيری ديگران که امروزه مهمترين رکن در 
روش های جديد آموزش و غرض از آن همان هدف اصلی آموزش، يعنی تربيت شهروند سالم و باورمند 

به آداب و اخالق دينی است.
 تدريس مشارکتی و فّعال: بديهی است که در فرايند تدريس چند فکر بهتر از يک فکر و 
بازدهی گروه بهتر از کار فردی است. برنامه های تدريس مشارکتی از ابتدا بر اين پايه و اساس قرار 
و  پيشرفت  برای  مشارکت  اصل  آنهاست.  يکايک  نفع  به  جامعه  انسانی  نيروی  ارتقای  که  اند  گرفته 
ارتقای همگانی از اين تفکر ناشی شده است که همه با هم بکوشيم و برای پيشبرد همگانی تالش کنيم تا 

از دستاوردهای کوشش همگانی بهره مند شويم.
بنابراين محيط آموزش بايد به محيطی تبديل گردد که همه در آن:

١ــ با هم کار کردن را بياموزند؛
۲ــ دانسته های خود را به جمع هديه کنند؛

۳ــ از دانسته های جمع بهره بگيرند؛
۴ــ به نظر جمع احترام بگذارند؛

۵  ــ موفقيت هر يک از اعضای گروه را موفقيت خود تلقی کنند؛
۶  ــ مسئوليت جمعی خود را بشناسند.

يادگيری مشارکتی(هم ياری): يادگيری مشارکتی بايد بتواند روحئه ايثار، گذشت و همبستگی 
و احساس تعلق به گروه را در افراد ايجاد کند. در اين يادگيری برخالف يادگيری فردی و رقابتی که 

ديگران مانع تلقی می شوند، هريک از افراد گروه، حامی و پشتيبان ديگری است. 
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اهداف کلی بخش نشانه های ۱ و ۲

الف) اهداف شناختی
١ــ آشنايی و معرفی نشانه های آوايی و ديداری زبان فارسی

٢ــ آشنايی با ساختار جمله های ساده در نثر فارسی
٣ــ آشنايی بيشتر با پديده ها و مسائل و محيط زندگی

۴ــ تقويت و گسترش بيشتر واژگان تازه
۵  ــ زمينه سازی برای نوشتن خالق

۶  ــ آشنايی با اصول و شيوه های مهارت های زبانی
۷ــ آشنايی با نعمت های خدا

ب) اهداف عاطفی
١ــ ايجاد نگرش مثبت نسبت به پديده های زندگی فردی و اجتماعی

٢ــ تقويت نگرش مثبت نسبت به باورها و ارزش ها
۳ــ تقويت نگرش مثبت نسبت به زبان فارسی و کاربرد آن در زندگی

۴ــ تقويت عالقه به کتاب و کتاب خوانی
۵ــ تلطيف احساسات و عواطف نسبت به سروده ها و نوشته های زيبا در زبان فارسی

۶  ــ جلب توجه دانش آموزان به فرهنگ و زبان بومی و ارتباط با زبان فارسی

پ) اهداف مهارتی
۱ــ تقويت مهارت های شفاهی زبان (گوش دادن ــ سخن گفتن، خواندن)

۲ــ توانايی مهارت های کتبی زبان (  نوشتن،نگارش )
۳ــ تقويت دقت در نشانه های زبان فارسی

۴ــ تقويت توانايی انجام فّعالّيت های يادگيری
۵  ــ تقويت توانايی شرکت در فّعالّيت های گروهی و مشارکتی

۶  ــ تقويت توانايی روان خوانی متن های ساده
۷ــ تقويت مهارت های تفکر
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٭ به پدر و مادر خود نيکی کنيد.                                                       
                                                                                                   قرآن کريم

بخش دوم  
آموزش نگاره ها
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نگارۀ ۱
به خانۀ ما خوش آمدی 

۱ــ آشنايی با نهاد خانواده، اعضا و وظايف هر يکاهداف درس 
۲ــ احترام گذاشتن به افراد خانواده
۳ــ آشنايی با ابزارها و وسايل زندگی

۴ــ توانايی تلفظ کليد واژه های بابا، مادر، امين و...
۵ــ توانايی رسم خطوط عمودی از باال به پايين رو و زير خط زمينه

۶ــ آشنايی با نحؤه نشستن و قلم به دست گرفتن
باباــ مادرــ  امين ــ  آزاده واژه های جديد 

شعر پيشنهادی در راهنمای معّلم شاعر شعر نمايش 
ــ پروين دولت آبادی خدای مهربان ــ 

فعاليت های «کتاب کار» فعاليت های کتاب «فارسی» 
و  خانواده  اعضای  شناخت  بگو:  و  ببين 

رابطٔه عاطفی آنها
اعضای  با  آشنايی  بگو:  و  کن  بگوش 
تصوير،  دقيق  مشاهدٔه  توانايی  خانواده، 

توانايی تشخيص جهت ها و رنگ ها

صفحه ۱ و ۲ شامل کامل کن
کامل کن و رنگ کن و بنويس

کامل کن: صحيح نوشتن و توجه به حرکت دست
و  نـاتمـام  طـرح  يـک  کـردن  کامل  کن:  رنگ  و  کن  کامل 

رنگ آميزی آن
بنويس: نوشتن برای تقويت حرکت دست

مفاهيم، هدف ها و مهارت های نگارۀ ۱
بهتر است در هر مورد، معلم ابتدا سؤالش را به صورت جمله بپرسد و بچه ها به صورت کلمه 
پاسخ دهند، اما پس از برقراری ارتباط، دانش آموزان را به بيشتر سخن گفتن تشويق کند. می دانيم 
که حضور هر نگاره بهانه ای است برای ايجاد کنجکاوی و هر کنجکاوی خواه ناخواه به پرسش هايی 
منجر می شود که نقطٔه شروع ياد دهی ــ يادگيری است. اين مهم نيست که پرسش ها را ما آغاز کنيم 
يابد.  ادامه  گيرد و  شاداب صورت  فعال و  کامالً  تعامل به صورت  اين  اين است که  مهم  کودک؛  يا 
مرکز ثقل هر نگاره يکی دو موضوع محوری آن است؛ بنابراين، کودک بايد از طريق پرسش و پاسخ 
نگاره  اين  که  معتقدند   ٣ گروه  در  شما  دوستان  مثال:«بچه ها،  برای  شود؛  هدايت  دلخواه  سمت  به 
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خانواده ای را در منزلشان، در اوايل شب نشان می دهد. شما چه فکر می کنيد؟ اعضای گروه ها با هم 
مشورت کنند و...»

طرح پرسش از طرف ما بسيار مهم است. بعضی از پرسش ها طوری طرح می شوند که انتظار 
پاسخ درست و دلخواه از آنها بيهوده است. برخی از پرسش ها بسيار جزئی نگرند.برخی از پرسش ها 
به نکات فرعی و کم اهميت اشاره می کنند. پرسش ها را طوری طرح کنيم که پاسخ آن کلی نگر باشد و 
ديد دانش آموز را هميشه به کل معطوف کند. پرسش «در اين تصوير چه چيزهايی می بينی؟» دانش آموز 

را به سمت جزئيات می کشاند و نتيجٔه مطلوب نمی دهد.
پرسش «آيا تا حاال چنين منظره ای را ديده ايد؟» هم، فقط يک پاسخ آری يا نه دارد.

شايد طرح پرسش هايی از اين قبيل بتواند تا اندازه ای به مقصود کمک کند.
«از اين تصوير چه می فهميد؟» /  «اگر شما به جای اين کودک بوديد ...چه می کرديد؟»

برای  را  خودتان  زندگی  و  بگذاريد  کودک  دو  اين  از  يکی  جای  به  را  خودتان  می توانيد  «آيا 
دوستانتان تعريف کنيد؟» /  «اگر شما به جای پدر/ مادر اين خانواده بوديد، چه می کرديد؟»

هدف های نگارۀ ۱
الف) اهداف شناختی(آموزشی و دانشی)

١ــ آشنايی با جلوه های شناخت خود، خلق، خلقت و خالق در محيط زندگی و خانوادگی
۲ــ آشنايی با نهاد خانواده و اعضای خانواده، جايگاه و وظايف اعضای خانواده، توسعٔه واژگان 

پائه کودک، ياد دادن و آموختن تلفظ درست و کاربرد واژه هايی در زمينٔه:
 نام اعضای خانوادٔه محدود؛ از قبيل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر، بابا، مامان و... 
خانوادٔه گسترده؛ از قبيل عمو، عمه، دايی، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، نوه، پسر عمو، دختر عمو 

و...
 نام بخش های گوناگون خانه؛ از قبيل اتاق نشيمن، اتاق پذيرايی، آشپزخانه، حياط، در، ديوار، 
خلوت،  حياط  انباری،  شويی،  دست  حمام،  خواب،  اتاق  راهرو،  پنجره،  کف،  سقف،  باغچه،  نرده، 

تراس، پشت بام، راه پله، پلکان و...
 نام و نوع خانه های سنتی و روستايی و جنگلی و کوهستانی و عشايری و... و اجزای آنها

 نام لوازم و اثاثئه منزل و اشيايی که در اين خانه يا هر خانٔه ديگری معمول است، از قبيل ميز، 
پشتی،  پرده،  ساعت،  جالباسی،  آينه،  صوت،  ضبط  تلويزيون،  گلدان،  گل،  مبل،  صندلی،  روميزی، 
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فرش، قالی، ميوه، کارد و چنگال، سفره و وسايل آن و...
دوستی،  قبيل  از  است؛  مطرح  خانواده  اعضای  عاطفی  و  نگرشی  حيطٔه  در  که  واژه هايی   

محبت، عالقه، همکاری، دلسوزی، همراهی، کمک و...
 نام رنگ ها

 وقت و ساعت
 برخی مفاهيم(- قيدها) از قبيل چپ، راست، باال، پايين، زير، رو، ميان و داخل؛(= صفت ها) 

از قبيل پر، خالی، کم، زياد، بيشتر و کمتر
پروری،  دام  کشاورزی،  قبيل  از  دهند؛  می  انجام  خانواده  اعضای  که  کارهايی  از  برخی   
مشاغل متفاوت و گوناگون، قالی بافی، بافتن بافتنی، خواندن کتاب برای بچه ها، آشپزی، رفت و روب، 

دوخت و دوز، اتوکشی
 برخی از بازی ها و اسباب بازی ها

 نام ميوه ها
 نام غذاها و خوراکی ها

ب) اهداف مهارتی
 مهارت سخن گفتن و گوش دادن

 مهارت صحبت کردن با جمله های کوتاه و ساده
 مهارت شعر خوانی

 مهارت اجرای کارهای جمعی
 تصحيح اشتباهات تلفظی

 مهارت تصوير خوانی
 رعايت جمله بندی معيار

 رعايت نظم و ترتيب در سخن گفتن و گوش دادن و تقسيم وقت
پ) اهداف نگرشی

ايجاد نگرش مثبت نسبت به:
 زبان فارسی

 نهاد خانواده و اعضای آن
 ايجاد حس احترام به خانواده و اعضای آن
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 توجه به پدر و مادر و نقش آنها در زندگی
 ايجاد عالقه نسبت به شناخت خود، خلق، خلقت و خالق

 آداب معاشرت و تشويق دانش آموزان به رعايت برخی از آداب اجتماعی
 احساس مسئوليت نسبت به وسايل شخصی

 احترام گذاشتن به پدر و مادر و بزرگترها در خانواده
 محبت نسبت به کوچکترها

 احترام گذاشتن به محيط زندگی
که دانش آموزان به مرور پاسخ های آموزگار را با جملٔه هر چند گفتاری پاسخ دهند و آموزگار 

آنها را به بيان جمالت نوشتاری هدايت کند.
روش تدريس پيشنهادی: (همياری) دو نمونه روش تدريس در صفحات بعدی آمده است.

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تلفظی،  اشکاالت  رفع  مستقيم،  غير  طور  به  واژه  با  تصوير  مطابقت  قسمت  اين  اصلی  هدف 
تقويت بيان شفاهی و تصويری است. بنابراين آموزگار بايد دقت کند که هرگز به واژٔه زير تصويرهای 
کوچک تأکيد نکند. هرچند دانش آموز ناخودآگاه ميان تصوير و شکل خطی، ارتباط ايجاد می کند. 
تصاويری که در زير نگارٔه اول آمده است عبارت اند از: بابا، مادر، امين، آزاده. بهتر است در صورت 
نياز و ظرفيت کالس، تصاوير ديگری از جزئيات نگارٔه ۱ با واژٔه زير آن تهيه و به دانش آموزان ارائه 

شود.
و  شفاهی  بيان  سازی،  جمله  تمرکز،  توجه،  تقويت  فعاليت،  اين  از  هدف  بگو:  و  ببين   
دهد  می  نشان  آموزان  دانش  به  به چپ  راست  از  ترتيب  به  را  تصويرها  آموزگار  است.  تصويرخوانی 
و برای اّولين بار به جهت حرکت دست برای نوشتن و خواندن از راست به چپ اشاره می کند. الزم 
کنند.  کرده و گفت و گو  کنند و راجع به آن فکر  بررسی  تصويری را  دانش آموزان در هر گروه  است 
سپس معلم به صورت گروهی يا فردی راجع به آن تصوير سؤال کند و در انتها، مطالب را جمع بندی 

کرده و در چند جمله هر تصوير را شرح دهد.
برای مثال:

 تصوير١ــ برادر در حال بازی کردن با اسباب بازی
شما چه بازی هايی را دوست داريد؟

آموزگار با اين سؤاالت و سؤاالت مشابه ديگر به اهميت بازی در زندگی کودک بيشتر توجه 
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می کند و از اين طريق رابطٔه عاطفی خوبی با بچه ها برقرار می کند. 
 توجه دادن کودک به اين مسئله که نوع اسباب بازی و قيمت آن مهم نيست بلکه طرز استفادٔه 
صحيح از آن مهم است و تأکيد بر اين نکته که خود بچه ها می توانند در ساختن اسباب بازی مشارکت 

مستقيم داشته باشند.
تصوير ٢ــ مادر در حال خواندن کتاب داستان

سعی شود بچه ها با جمله های کامل به سؤاالت پاسخ دهند و در برابر جمله های کامل تر، تشويق 
شوند.

بهتر است آموزگار به وجود مادر به عنوان نعمت الهی اشاره کند.
بهتر است آموزگار به وجود مادر به عنوان فردی که برای آسايش همه در خانه تالش می کند و 

همراه پدر، سعی در فراهم کردن زندگی خوبی برای فرزندان دارد، اشاره کند. و از بچه ها بپرسد:
١ــ آيا دوست داريد کسی برای شما قصه بگويد؟
٢ــ دوست داريد چه کسی برای شما قصه بگويد؟

٣ــ چه قصه هايی را بيشتر دوست داريد؟
و سؤاالت ديگر می تواند به تکميل مفاهيم اين تصوير کمک کند.

تصوير ٣ــ  پدر در حال بازی کردن با فرزندانش، توجه بچه ها را به اهميت پدر در خانواده، 
می شود  سعی  و  کرده  جلب  مشابه  موارد  و  بازی  وسيلٔه  فرزندان،  با  بازی  به  پدر  فرصت  و  عالقه 
دانش آموزان در مورد هر تصوير جمله يا جمله هايی را بگويند و فقط به يک کلمه جواب اکتفا نشود، 
در آنجا که پدر با فرزندش بازی می کند، هرچه به جزئيات تصوير بيشتر اشاره شود، بهتر است،  مثالً 

مانند: رنگ لباس بچه، وسايل ديگری که در اينجا هست، نوع بازی و...
تصوير ٤ــ خواهر در حال نقاشی کردن: در اين تصوير فعاليت معلم می تواند به گونه ای باشد 

که دانش آموز خود را به جای او تصور کند و اهميت باسواد شدن را درک نمايد.
 معلم با توجه به ظرفيت کالس و سليقٔه خود می تواند تصاوير ديگری نيز در اين زمينه ها از 
کتاب های داستان يا مجالت کودکان تهيه کند تا دانش آموزان به تصوير خوانی عالقه مند شوند و از 

آموزش لذت ببرند.
 گوش کن و بگو: هدف اصلی اين تمرين توجه به جزئيات، تمرکز حواس، درک تصوير و 
تصوير خوانی، جمله سازی، بيان شفاهی و تقويت حافظه است که در زير به سؤاالت اين بخش بيشتر 

توجه می کنيم:
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١ــ در تصوير چه چيزهايی می بينی؟ پدر، مادر، خواهر، برادر، آزاده، امين، کتاب خانه، فرش، 
مبل، ميز، راديو، تلويزيون، در، پنجره، تابلو، روسری، ميوه، کتاب، روميزی و...؟

و گاهی به جمالتی هم اشاره می کنيم. مانند:
           پدر برای امين کتاب می خواند
           آزاده کنار مادر ايستاده است.

٢ــ هريک از اعضای خانواده چه می کنند؟ 
پاسخ  در  بچه ها  و  است  خانواده  افراد  وظايف  با  آموز  دانش  کردن  آشنا  سؤال،  اين  از  هدف 

خواهند گفت:
       بابا برای امين کتاب می خواند

      امين به قصه ای که بابا می خواند، گوش می دهد.
      آزاده از مادر سؤال می کند.

و سؤاالتی با مفاهيم باال که ممکن است از نظر جمله بندی متفاوت باشد؛ مانند:
١ــ چه چيزهايی به رنگ آبی است؟

 آموزگار در نگاره، توجه بچه ها را به بعضی از رنگ های موجود جلب کرده که قسمتی از آن 
در سؤال آمده است. بچه ها در پاسخ به اين سؤال، به شلوار امين، نقش های فرش، جلد کتاب، تابلو 

و.... اشاره می کنند.
 آموزگار رنگ های ديگر را نيز سؤال می کند.

٢ــ چه چيزهايی روی فرش است؟ هدف فرعی از اين سؤال آشنا کردن دانش آموزان با مفاهيم 
روی، زير، باال، پايين، کنار، عقب و جلو است. 

هدف اصلی از اين سؤال تأکيد بر مفهوم «روی» است. بچه ها به کلئه چيزهايی که روی فرش 
قرار دارد، اشاره خواهند کرد، مثل: مبل، ميز، آزاده، مادر، امين، برادر، بابا،

 آموزگار می تواند مفاهيم زير و باال و عقب و جلو و پايين و... را نيز در قالب سؤاالتی مطرح 
کند.

تا  است  شده  داده  اختصاص  شعر  به  فارسی  کتاب  در  آموزش  از  بخشی  بخوانيم:  هم  با   
ضمن آموزش مفاهيم، لحظاتی شاد و پر نشاط برای کودکان فراهم شود. الزم است در هر بخش از 
تدريس از شعر استفاده کنيد، برای اجرای آن الزم نيست خود را به زمان خاصی ــ مثالً پايان درس ــ 
محدود کنيم. اگر احساس کرديم که هم اکنون ــ چه در شروع درس جديد باشيم، چه در ميانه يا پايان 
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آن ــ دانش آموزان مشتاق شنيدن شعر و موسيقی اند، از اين اشتياق در ايجاد فضايی سرشار از لذت 
و زيبايی استفاده کنيم و با اجرای موسيقی مناسب به کالس جانی تازه ببخشيم. 

کتاب کار
کامل کن: توجه کنيد حرکت دست کودک از راست به چپ باشد و نقطه چين های تصوير را 

با توجه به جهت حرکت  کامل کند.
 کامل کن و رنگ کن: توجه دانش آموز را به نقطه چين های تصوير جلب کنيد و آنها را به 

کامل کردن تشويق نماييد و سپس از دانش آموزان بخواهيد تصاوير کامل شده را رنگ کنند.
 بنويس: نوشتن شکل با توجه به حرکت دست، از راست به چپ ....

مبانی نظری فعاليت
شنيدن و خواندن شعر برای همه لذت بخش است مخصوصاً برای کودک که گويا روح او را با 
حرکات موزون سرشته اند، زيرا وقتی که زبان باز می کند آهنگين است حتی سخنان بی  معنی او دلنواز 

است و به گوش شنونده از هر موسيقی ای خوش  تر.
برد  می  لذت  هم  موزون  آهنگ  شنيدن  از  پيمايد،  می  را  رشد  مراحل  ويژگی  اين  با  که  کودکی 
موسيقی  از  اش  زندگی  و  رشد  محيط  هرچه  بنابراين  می دهد.  نشان  واکنش  بدان  نوزادی  زمان  از  و 
نهادينه  کودک  وجود  در  موسيقی  و  آهنگ  وقتی  کند.  می  پيدا  تری  يافته  تلطيف  ذوق  باشد،  سرشار 
شود، هر کدام موضوعی را به سرعت فرا می گيرد و دنيای تخيالت و دانستنی هايش گسترده می شود. 
کودک مسائل جديد را از راه شعر بهتر می آموزد. ماندگاری هر موضوعی که به زبان شعر به او داده 
شود، بيشتر می شود، حتی مضامين آموزشی و اخالقی ــ که پذيرفتن مستقيم آنها برای مخاطب دشوار 
است ــ  به مدد شعر به  راحتی مورد پذيرش کودک قرار می گيرد؛ بنابراين، شعر را بايد به عنوان يکی از 

ابزارهای تلطيف روحی و آموزش مفاهيم به کودکان به خدمت گرفت.
آمده  موزون  شکل  به  درسی  متون  از  بخشی  آنکه  بر  عالوه  ــ  فارسی  کتاب  در  دليل،  همين  به 
است   ــ شعر هم به عنوان يکی از مؤثرترين ابزارهای آموزشی به کار گرفته شده است. لذا با توجه به 
کارآيی شعر در اين دوره و استقبال روز افزون کودکان از آن به عنوان يک وسيلٔه جالب و شوق انگيز 

خود را تنها به سروده های کتاب محدود نکنيم.
از نوارهای توليد شدٔه دفتر تأمين رسانه های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و 
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لوح فشردٔه «کتاب گويا» که همٔه شعرها و متن های کتاب درسی را با خوانش معيار و تنظيم موسيقی 
متناسب با دنيای کودکان تدوين و منتشر شده است، استفاده نماييد.
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طرح درس  نگارۀ ۱

نام نگاره: به خانۀ ما خوش آمدی

موضوع: شناخت نهاد خانواده
اهداف

١ــ آشنايی با نهاد خانواده (دانشی)
٢ــ بيان نوع روابط ميان اعضای خانواده (مهارتی ــ نگرشی)

٣ــ تقويت احساسات و عواطف نسبت به خانواده (نگرشی)
مواد و وسايل
١ــ کتاب درسی

٢ــ تصاوير آموزشی و کمک آموزشی (تصويرهای فانتزی مانند خانوادٔه خرگوش ها)
٣ــ مداد رنگی
A۴ ٤ــ کاغذ
٥ــ خمير بازی

٦ــ چسب و قيچی
و  متنوع  (تصاوير  دانش آموزان  تعدادی  به  تصويری  پرسش نامه  ــ  درس  تصويرک های  ٧ــ 
مختلف از اعضای خانوادٔه مرغ، خروس، گربه و…) ــ کارت های گروه بندی به شکل ستاره که دونيمه 

شده است.

فعاليت ۱
تشکيل گروه ها

گروه بندی دانش آموزان (گروه های دو نفری) براساس رنگ (ستاره های نيمه، آبی، قرمز، زرد، 
سبز و...) هر دو نيمٔه يک ستاره، يک گروه را تشکيل می دهند.
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فعاليت ۲
آشنايی با يکديگر

دانش آموزان هر گروه، خود را به يکديگر معرفی می کنند و از تعداد خواهر ــ برادرشان صحبت 
می کنند و يا با چه کسانی زندگی می کنند.

سؤاالتی از طرف معلم مطرح می گردد:
ــ اگر دو برادر دو قلو داشتيد، وضع خانوادٔه شما چه تغيير می کرد؟

ــ اگر هر کدام از شما به جای پدر و يا مادر خود بوديد، روز جمعه چه می کرديد؟
ــ قرار است در خانٔه شما مهمانی بزرگی برگزار شود، هريک از اعضای خانواده چه خواهند 

کرد؟ 

فعاليت ۳
کار هنری

به هر سه گروه يک کار هنری واگذار می شود.
طراحی  آن  مختلف  بخش های  و  خانه  دربارٔه  خمير)  با  دستی  کار  يا  (نقاشی  هم  با  گروه  سه 

کنند.
سه گروه با هم (نقاشی يا کار دستی با خمير) دربارٔه افراد خانواده طراحی کنند.

بعد از پايان فعاليت، هر گروه کار خود را به کالس ارائه می دهد و يک نفر از هر گروه به عنوان 
نمايندٔه اين کار را انجام می دهد.

معلم سؤاالتی را مطرح می کند:
- در اين خانه چه کسانی زندگی می کنند؟

- چه اشيا و وسايل و جاهايی در اين خانه وجود دارد؟
چه  و  وسايل  چه  معموالً  خانه  در  که  بگيرند  نتيجه  سؤاالت،  اين  به  پاسخ  از  بعد  دانش آموزان 

جاهايی وجود دارد و چه افرادی زندگی می کنند؟

فعاليت ۴
دقايقی با نگاره

از دانش آموزان می خواهيم کتاب فارسی را باز کنند و به تصوير نگارٔه ۱ نگاه کنند. دربارٔه آنچه 
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می بينند، باهم گفت    و گو کنند. 
معلم با طرح پرسش هايی دانش آموزان را هدايت می کند:

ــ اين تصوير چه جايی را نشان می دهد؟
ــ چه چيزهايی در تصوير می بينيد؟

ــ فکر می کنيد در يک خانه چه چيزهايی به غير از اينها وجود دارد؟
ــ نام هر وسيله و طرز کار آن را بگوييد و بگوييد در چه جايی قرار دارد؟

ــ چه کسانی را در تصوير می بينيد؟ هر يک در کجای تصوير هستند؟
ــ آيا اين اعضا در همٔه خانواده ها هستند؟

ــ شما با چه کسانی زندگی می کنيد؟
در اين مرحله به صورت مستقيم يا غير مستقيم خانوادٔه نگاره ۱ مطرح می شود. بابا ــ مادر ــ 

آزاده ــ امين

فعاليت ۵
حقوق و مسئوليت

می دهند  انجام  خانواده  اعضای  از  هريک  که  کارهايی  دربارٔه  خود  گروه های  در  دانش آموزان 
صحبت می کنند.

معلم سؤالهايی را دربارٔه موضوع مطرح می کند:
ــ امين چه کارهايی را در خانه انجام می دهد؟ آزاده چطور؟ شما چطور؟

ــ اعضای خانواده چه می کنند؟
ــ فکر می کنيد چه موقع از شبانه روز است؟ چرا؟

ــ اين خانواده چند نفرند؟
ــ چه چيزهايی به رنگ سبز هستند؟

ــ چند تا استکان چای وجود دارد؟ استکان ها کجا قرار دارند؟
ــ وسايل خانه را نام ببريد و بگوييد هر کدام کجا هستند؟ (اشاره به مفاهيم رياضی ــ باال ــ پايين 

و...).
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فعاليت ۶
تصوير خوانی

دانش آموزان در گروه های خود، نسبت به مفاهيم تصويری اظهارنظر می کنند و با توجه به تصوير، 
آنها را می خوانند. (تصوير خوانی)

معلم هدايت می کند. اگر به جای بابا، پدر گفته شود توسط معلم هدايت می گردد.

فعاليت ۷
پرسش نامۀ تصويری

هدف: ارزشيابی
ــ ايجاد آمادگی فردی برای پاسخ دادن به پرسش های ارزشيابی

ــ ايجاد آمادگی گروه برای تعامل با همديگر
ــ توجه دادن کودک به ارزش کار گروهی

ــ ايجاد مهارت سنجش و مقايسه و قضاوت
به هر دانش آموزی يک پرسش نامه داده می شود (با قيد نام دانش آموز).

از آنها می خواهيم تصويرهايی که افراد خانواده را نشان می دهد، رنگ کنند (با رعايت زمان، بعد 
از رنگ آميزی توسط دانش آموز، پرسش نامه ها جمع آوری می شود).

پرسش نامه ها در گروه های ديگر توزيع می شود (مشورت و مقايسه صورت می گيرد).
اظهارنامه دربارٔه تفاوت ها و در انتها در پوشٔه کار نگه داری می شود.

فعاليت ۸
ببين و بگو

دانش آموزان در گروه های خود دربارٔه تصاوير داستان می سازند.

فعاليت ۹
گوش کن و بگو

طرح پرسش ها از جانب معلم و پاسخ به صورت انفرادی
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کتاب کار فارسی
کتاب کار فارسی باز می شود. معلم حرکت دست را روی تابلو نشان می دهد و از چند دانش آموز 
می خواهد که روی تابلو بنويسند سپس دانش آموزان به کتاب مراجعه می کنند و نوشتن را طی ۳ مرحلٔه 

زير انجام می دهند. 
١ــ کامل کردن

٢ــ کامل کردن و رنگ کردن
٣ــ نوشتن

چارچوب طرح درس نگارۀ ۱

روش و ابزار پيشنهادی برای تدريس نگارۀ ۱
وسايل الزم: پاکت های رنگی در ۶ رنگ، هر رنگ ۵ عدد
ــ پازل پدر، مادر، مادر بزرگ، پسر، دختر هر کدام ۶ عدد.

فعاليت فراگيرنده فعاليت معلم 
آنان  از  و  بدهيد  رنگی  پاکت  يک  دانش آموزان  از  يک  هر  به  ١ــ 
هم  نفری  پنج  گروه های  خود،  پاکت  رنگ  به  توجه  با  بخواهيد 

رنگ را تشکيل دهند.
٢ــ به دانش آموزان بگوييد که در هر پاکت، پازل يک آدمک قرار 
کند.  مرتب  را  خود  به  مربوط  پازل  بايد  آنها  از  يک  هر  دارد. 
سپس دربارٔه آن گفت و گو کنند و بگويند که هر يک از افراد 

در خانواده چه نقشی دارند.
ــ  اسم  خواهر يا برادر خود را بگويند.  

ــ  در خانواده با چه کسی يا چه کسانی زندگی می کنند.  
٣ــ نگارٔه خانواده را روی تابلو نصب کنيد و از دانش آموزان بخواهيد 

که به نگاره خوب نگاه کنند و به سؤاالت زير پاسخ دهند:
ــ  در تصوير چه می بينيد؟  

ــ در شکل چه چيزهايی به رنگ آبی است؟  
ــ هر يک از اعضای خانواده چه می کنند؟  

ــ چه چيزهايی روی فرش است؟  

پنج  گروه های  پاکت ها،  رنگ  به  توجه  ١ــ  با 
نفره تشکيل دهند.

٢ــ  پازل ها را به صورت انفرادی بسازند.
افراد  از  يک  هر  نقش  زمينٔه  در  گروه  در  ــ   

خانواده گفت و گو کنند.
پاسخ  زير  زمينه های  در  معلم  سؤاالت  به  ــ   

دهند.
 ــ نقش افراد خانواده
 ــ اسم خواهر يا برادر

زندگی  آنها  خانواده های  در  کسانی  چه  ــ   ۳
می کنند، پاسخ دهند.
 ــ مشاهدٔه دقيق نگاره

 ــ پاسخ به سؤاالت معلم
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کنند.  باز  را   (۲ خود(ص  کتاب  بخواهيد  دانش آموزان  از  ٤ــ 
جواب  آنها  از  و  کنيد  مطرح  را  کتاب  از  بگو  و  ببين  سؤاالت 

بخواهيد.
با  هم  بچه ها  تا  می خواند  کالس  در  را  شعری  دانش آموز  يک  ٥ــ 

او بخوانند.
٦ــ سؤاالتی در زمينٔه علوم و رياضی مطرح کنيد.

۴ ــ کتاب خود را باز کنند و به سؤاالت آن 
پاسخ دهند.

۵ ــ بچه ها شعر را تکرار کنند.
و  گروه  در  گو  و  گفت  کتاب،  به  توجه  ــ   ۶

پاسخ يک نفر به سؤاالت

٧ــ در اختيار قرار دادن کاغذهای سفيد تا اعضای خانوادٔه خود 
را در آن بکشند.

ـ از دانش آموزان  بخواهيد تا کتاب های کار(ص۱) را باز کنند و  ٨ـ 
دربارٔه نماد زنبور و نماد مداد و پاک کن توضيح دهند.

٩ــ دقت و توجه به طرز نوشتن بچه ها در کتاب و انجام مراحل: 
کامل کن ــ کامل کن و رنگ بزن و بنويس، تشويق دانش آموزان 

و دادن امتياز به صورت انفرادی و گروهی

۷ ــ دريافت کاغذ و کشيدن اعضای خانواده 
در آن

به  توجه  و  بنويسيم  کتاب  کردن  باز  ــ   ۸
توضيحات معلم

به  توجه  و  مختلف  مراحل  دادن  انجام  ــ   ۹
تذکرات معلم

 ــ نشان دادن تکاليف انجام شده به معلم

پاکت ها در ۶ رنگ در نظر گرفته شده اند و هر رنگ شامل ۵ يا ۶ پاکت است. در داخل پاکت ها 
قطعات پازل يکی از اعضای خانواده وجود دارد(پدر، مادر، مادربزرگ، دختر، پسر).
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نگارۀ ۲
بچه ها، آماده 

اهداف درس 

١ــ آشنايی با وظايف اعضای خانواده
٢ــ  ايجاد عالقه نسبت به انجام دادن وظايف شخصی

٣ــ  رعايت بهداشت فردی و استفاده از وسايل شخصی
٤ــ  آشنايی با نظم و ترتيب در انجام وظايف و کارهای روزانه

٥ــ  توانايی رسم خطوط افقی از راست به چپ و خميده
٦ــ  ابراز محبت نسبت به يکديگر

٧ــ  توانايی تلفظ کلمات کليدی درس
کفش ــ آزاده ــ کتاب ــ کيف ــ آبی واژه های جديد 

شعر پيشنهادی در راهنمای معلم شاعر شعر نمايش 
ــ ــ ــ ــ 

فعاليت های «کتاب کار» فعاليت های کتاب «فارسی» 
بين  منطقی  ارتباط  ايجاد  بگو:  و  ببين 

تصاوير(دست و صابون)
خانواده،  اعضای  بگو:فعاليت  و  کن  گوش 

توانايی تشخيص جهت ها و رنگ ها

صفحه های ۳ و۴،  مثل نگارٔه ۱

هدف ها، مفاهيم و مهارت های نگارۀ ۲
 آماده کردن وسايل قبل از خواب، برای اينکه صبح کتاب و دفتری را اشتباهی برندارد.

 شستن جوراب هر شب قبل از خواب
 دعا خواندن قبل از خواب

 سپاس گزاری از خداوند پس از صرف صبحانه، ناهار و شام
 خوابيدن به موقع

 زمان بيدار شدن از خواب
 مرتب کردن رختخواب

 برخی از عادات، اعمال و تشريفات بامدادی افراد خانواده؛ از قبيل شستن دست و صورت، 
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ورزش بامدادی، گفتن صبح به خير، مسواک زدن و خداحافظی
 نام وسايل سفرٔه صبحانه، از قبيل فنجان، نعلبکی، کارد، قاشق، قوری، کتری

 نام خوراکی های صبحانه، از قبيل نان، پنير، کره، مربا، عسل، شکر، چای
کفش،  کيف،  روپوش،  قبيل:  از  مدرسه  به  رفتن  و  شدن  آماده  جهت  نياز  مورد  وسايل  نام   

جوراب، شلوار
 زمان بيرون رفتن از خانه

 نام وسايل پاکيزگی سر و صورت از جمله مسواک، خمير دندان، صابون، شانه، برس و...
 پوشيدن لباس مخصوص فصل

 انجام برخی وظايف از قبيل آب دادن به گل ها، پيشگيری از آلودگی وسايل خانه
 تشويق به کتاب خوانی و مرتب نگه داشتن کتاب ها
 آشنايی کودکان با تلويزيون و استفادٔه درست از آن

 استفادٔه درست از ضبط صوت و راديو
 آشنايی با ساعت

 استفاده از وسايل شخصی مثل چتر، حوله و...
 استفادٔه درست از وسايل روشنايی و صرفه جويی در مصرف آنها

 آموختن شکل های گوناگون هندسی
از،  عقب تر  کنار،  (در)  از،  بعد  از،  قبل  پهلوی،  اينجا،  آنجا،  قبيل  از  صفت هايی  و  قيدها   

جلوتر، باال، پايين، بلندتر، پايين تر، نزديک تر و دورتر
 صحبت کردن دربارٔه رنگ ها و آموختن نام رنگ ها

 صحبت کردن دربارٔه آداب معاشرت
 صحبت کردن دربارٔه پدر و مادر و خواهر و برادر و احترام گذاشتن به آنها

 مهارت ارتباط مؤثر

روش تدريس پيشنهادی: (يادگيری مشارکتی، همياری)
پس از اشاره به تصوير، با توجه به يادگيری از طريق همياری، پس از گروه بندی در کالس:

١ــ هريک از دانش آموزان دربارٔه آنچه در تصوير می بينند، فکر می کنند.
٢ــ دانش آموزان هر گروه دربارٔه آنچه در تصوير می بينند، با هم گفت وگو می کنند.
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٣ــ با توجه به نظر معلم، نماينده ای از گروه يا همٔه اعضای گروه هرچه را در تصوير می بينند، 
بيان می کنند.

٤ــ معلم با توجه به اهداف اين نگاره، دانش آموزان را هدايت کرده و اشکاالت تلفظی آنها را 
برطرف می کند.

با استفاده از تصوير درس و سؤاالت مناسب، بحث و گفت و گو دربارٔه پدر و مادر را طوری 
دنبال کنيد تا نتايج تربيتی که منظور شماست، به وسيلٔه خود شاگردان کشف و بيان شود. انتظار می رود 
شاگردان به نقش والدين، کوشش های آنها، عالقه و محبت افراد خانواده به يکديگر و وظايف هر يک 

از افراد خانواده پی ببرند.
۵ ــ بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب کند:

بابا ــ مادر ــ آزاده
آماده شدن آزاده برای رفتن به مدرسه

بيدار بودن امين (فرزند کوچک خانواده)
در جای مناسب قرار دادن اشيا ←کتاب ها در کتابخانه

جهت ها (جلو، عقب، باال، پايين، روی، زير، جلو، پشت و...)
رنگ ها (زرد، آبی، قهوه ای، قرمز و...)

پس از اشاره به هر يک از تصويرهای زير نگاره، در صورت نياز و شرايط، آموزگار می تواند 
عالوه بر تصاوير (کيف، کتاب، کفش، برادر، بابا، آزاده، مادر) تصويرهای ديگری نيز از جزييات نگارٔه 

(۲) تهيه و به دانش آموزان ارائه دهد.
دانش آموزان  ابتدا  است  بهتر  است.  هم  با  مرتبط  تصاوير  کردن  پيدا  به  مربوط  بگو:  و  ببين 
در  که  درحالی  معلم  کنند.  کشف  تنهايی  به  را  تصاوير  ارتباط  و  کنند  فکر  تصاوير  به  راجع  گروه  در 
تلفظی  اشکاالت  لزوم،  صورت  در  و  می کند  دقت  دانش آموزان  کلمات  تلفظ  به  و  می زند  قدم  کالس 

دانش آموزان را رفع می کند و در آخر گروه ها تصاوير مربوط به هم را پيدا می کنند.
شانه ← مو                 مسواک ← دندان             صابون ← دست

مثالً  کند؛  اشاره  نيز  ديگری  موارد  به  می تواند  دانش آموزان  ظرفيت  و  نياز  صورت  در  معلم 
تصاويری مربوط به هم را به آنها می دهد تا از بين سه کلمه، دو کلمه مربوط به هم را پيدا کرده و کلمٔه 

نامربوط را شناسايی کنند. مانند:
جوراب ــ دست ــ دستکش
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دندان ــ چشم ــ مسواک
ناخن ــ ابرو ــ ناخن گير

بنابراين،  شوند،  انتخاب  واگرا  سؤاالت  است  شده  سعی  بخش  اين  در  بگو:  و  کن  گوش   
آموزگار می تواند انواع پاسخ های منطقی دانش آموزان را بپذيرد.

سؤاالت پيشنهادی
نام  حجم  دانش آموزان  فردی  تفاوت های  به  توجه  (با  بگو:  تصوير  در  را  چيز  چند  اسم  ١ــ 
منظره،  جوراب،  کفش،  پنجره،  کتاب،  کيف،  امين،  آزاده،  مادر،  بابا،  مثالً:  است)  متفاوت  بردنی ها 

تلويزيون، ميز، راديو، در، جالباسی، فرش، گلدان، برادر، خواهر و...
٢ــ هر کدام از اعضای خانواده مشغول چه کارهايی هستند؟

الف) پدر منتظر آزاده ايستاده است
ب) پدر برای رساندن آزاده به مدرسه آماده می شود.

پ) آزاده برای رفتن به مدرسه آماده می شود.
ث) آزاده صبح زود بيدار شده و پس از خوردن صبحانه به مدرسه می رود.

ج) امين ايستاده آنها را تماشا می کند.
نظر  از  جوراب  رنگ  به روشنی  جوراب،  رنگ  بر  (عالوه  است؟  رنگی  چه  امين  جوراب  ٣ــ 

بهداشتی نيز توجه شود)
٤ــ مادر کجا ايستاده است؟ کنار در، روی فرش، کنار ديوار و...

٥ــ تلويزيون کجاست؟ سمت چپ يا راست اتاق، روی ميز تلويزيون، باالی راديو و...
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نگارۀ ۳
يک، دو و سه، راه مدرسه

اهداف درس 

١ــ  آشنايی با مقررات و قوانين عبور و مرور
٢ــ  آشنايی فرزندان با نقش والدين خود

٣ــ  آشنايی با محيط بيرون از خانه چون ميدان، خيابان، مغازه ها، مشاغل، کوچه 
و...

٤ــ  آشنايی با نقش پليس در جامعه
٥ــ  توجه به رعايت نکات ايمنی مربوط به عبور و مرور

 ٦ــ توانايی شناخت رنگ ها
٧ــ  توانايی رسم خطوط از پايين به باال و از باال به پايين

آزاده ــ مسجد ــ مدرسه ــ آبواژه های جديد 
 شعر پيشنهادی در راهنمای معلم شاعرشعر
ــ ــ ــ 

فعاليت های کتاب «کار» فعاليت های کتاب «فارسی» 
ببين و بگو: آشنايی با مشاغل و حرفه هايی که 
مردم در طول روز با آن سرو کار دارند مثل 
وسايل  رانندگان  و  نانوايی  فروشی،  خواربار 

نقليه عمومی
گوش کن و بگو: آشنايی با مقررات عبور و 

مرور، مشاهدٔه دقيق وظايف پليس

صفحه های۵ و۶ مثل نگارٔه ١

کتاب خوانی: انتخاب کتاب مناسب و خواندن آن در کالس

مفاهيم، هدف ها و مهارت های نگارۀ ۳
 نام خيابان های محل عبور دانش آموزان

 نام مدرسه
 نام وسايل نقلئه گوناگون از قبيل موتور، دوچرخه، اتوبوس، کاميون، ماشين، وانت

 آموزش نشانی خانه
خطوط عابر پياده  
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 نام مکان های گوناگون از قبيل مسجد، گنبد، مناره، کتاب فروشی ها
 نام درخت ها از قبيل چنار، تبريزی

 نام اشيای داخل خيابان از قبيل چراغ راهنما، جدول ها، حوض آب، پرچم، سايه بان، تابلو، 
پياده رو

 واژه هايی در حيطٔه نگرشی و عاطفی از قبيل کوچه، خط کشی عابر پياده، خيابان، چهار راه، 
ميدان، دست شويی عمومی، آسفالت، موزاييک

 نام مجسمه های ميان ميدان
 نام مغازه های اطراف

 آموزش مسير خانه تا مدرسه
 آموزش مسير فروشگاه های ضروری تا خانه

 آموزش مسير مکان هايی خاص از جمله مسجد تا خانه
 آموزش مقررات و قوانين پياده رو

 آموزش مقررات و قوانين عبور از خيابان
 آشنايی با چراغ راهنما و آموزش مفهوم رنگ های سبز، زرد و قرمز آن

 آموزش نام پارک های اطراف خانه
 آموزش شغل افرادی که در خيابان مغازه دارند

 آموزش کار هر يک از افرادی که در خيابان ديده می شوند؛ مثل ماهی فروش، ميوه فروش، 
پليس، مغازه دار و...

 آشنايی با کتاب و کتاب فروشی
 آشنايی با انواع ماشين ها و صحبت کردن دربارٔه رنگ آنها

 آموزش مقررات عابر پياده
 آموزش لزوم خط کشی های خيابان

 تقويت مهارت های زبان آموزی دانش آموزان
 آشنايی با چراغ راهنما، رنگ های آن و اصول آن

 آشنايی با مأمور راهنمايی و وظايف و کار وی
 احترام گذاشتن به قوانين عبور و مرور
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روش تدريس پيشنهادی(روش همياری): به نگارٔه (۱) مراجعه شود.
نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير در تصوير جلب کند.

خيابان، کوچه، ماشين، مسجد، ميدان، خط کشی، چراغ راهنما، مأمور راهنمايی، آزاده، امين، 
موتور سوار و…

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: آزاده، مسجد، آب، مدرسه

 ببين و بگو: 
تصوير ۱ــ پسر از خواربار فروشی خريد می کند.

تصوير ٢ــ پسر از نانوايی نان می خرد و افراد ديگر در صف ايستاده اند تا با رعايت نوبت نان 
بخرند.

تصوير ٣ــ افراد در ايستگاه اتوبوس، منتظر هستند تا سوار شوند.
 گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، سعی شود انواع پاسخ های منطقی دانش آموزان 

پذيرفته شود.
١ــ در خيابان چه چيزهايی می بينی؟ ماشين، موتور، چراغ راهنمايی، خط کشی، دانش آموزان، 

درخت، مأمور راهنمايی، آزاده، پدر، مسجد و...
٢ــ مأمور راهنمايی چه کارهايی انجام می دهد؟

سؤال پيشنهادی
ــ آزاده از کدام قسمت خيابان عبور می کند؟ 

ــ از محل عبور عابر پياده
ــ از محل خط کشی

ــ از جلوی ماشين هايی که ايستاده اند.
٣ــ مأمور راهنمايی چه کارهايی انجام می دهد؟ برقراری نظم در خيابان ها، گرفتن سارقين و...

 بگرد و پيدا کن: کلمات اين بخش: آزاده، درخت، مدرسه، مسجد، کيف، آب
 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم:

سؤاالت پيشنهادی
١ــ امروز در راه مدرسه چه ديدی؟ (پاسخ شخصی)

٢ــ چرا بايد از محل خط کشی عبور کرد؟ توجه به رعايت مقررات در خيابان
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٣ــ در محله شما چه مغازه هايی وجود دارد؟ نانوايی، قصابی، ميوه فروشی، کفاشی و...
٤ــ نشانی خانه ات را بگو؟(پاسخ شخصی)

هدف از اين سؤال آشنايی دانش آموز با محل سکونتش است. زيرا الزم است هر دانش آموزی 
نشانٔه خانه اش را بداند؛ بنابراين، بايد اين موضوع در آموزش مورد توجه قرار گيرد.

 کتاب خوانی
معلم با کمک دانش آموزان يک کتاب انتخاب می کند و در کالس می خواند.
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نگارۀ ۴
به مدرسه رسيديم    

اهداف درسی

١ــ  آشنايی با نهاد مدرسه و مقررات آن
٢ــ  آشنايی با پرچم ايران و توجه به رنگ های آن

 ٣ــ آموزش و رعايت نظم و ترتيب و بهداشت فردی
٤ــ  آشنايی با بخش های مختلف مدرسه(نمازخانه، آب خوری، دست شويی و...)

٥ــ توانايی رسم خطوط خميده و دندانه دار
٦ــ  توانايی انطباق تصاوير با کلمات

٧ــ  توانايی تلفظ کليد واژه های مدرسه، مدير، آب و...
۸ ــ ايجاد عالقه به کاربرد حواس در بيان واژه ها 

۹ــ ايجاد عالقه به گوش کردن و سخن گفتن درباره موضوع نگاره
مدرسه ــ مدير ــ کتاب ــ آب ــ کالس ــ آبیواژه های جديد

شعر پيشنهادی شاعر شعر نمايش 
ــ افسانه شعبان نژاد راه مدرسه ــ 

فعاليت های کتاب «کار»فعاليت های کتاب «فارسی»
ببين و بگو: آموزش مهارت های اجتماعی در مدرسه

مدرسٔه  تشخيص  و  مدرسه  نهاد  با  آشنايی  بگو:  و  کن  گوش 
دخترانه و پسرانه، توجه به بهداشت فردی، شناخت رنگ ها
بگرد و پيدا کن: توانايی تشخيص عناصر موجود در نگاره

صفحه های ۷ و ۸ مثل نگارٔه ۱

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب کند:

حياط مدرسه، پرچم، آب خوری، درخت، برگ درخت، کالس، دفتر مدرسه، بچه ها (دانش آموزان)، 
مدير، توپ، ليوان

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: مدرسه، مدير، آب، کالس، آبی، کتاب

 ببين و بگو: هدف از اين بخش تصويرخوانی، بيان شفاهی و جمله سازی است.(فعاليت گروهی)
تصوير ۱: دانش آموزی زباله ای را در سطل زباله می ريزد. (آموزش بهداشت)
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تصوير ۲: معلم با دانش آموزان خداحافظی می کند. (آموزش مهارت های اجتماعی)
تصوير ۳: دانش آموزان هنگام رفتن به منزل، از ناظم خداحافظی می کنند. (آموزش مهارت های 

اجتماعی)
تصوير ۴: دانش آموزان هنگام خارج شدن از مدرسه از يکديگر خداحافظی می کنند (آموزش 

مهارت های اجتماعی)
جمع بندی: آموزگار ضمن جمع بندی مطالبی که دانش آموزان بيان کرده اند، به اهميت ادب و 

احترام تأکيد می کند.
می سازند.  کوتاهی  داستان  و  می کنند  وگو  گفت  و  بحث  گروه  در  تصوير  دربارٔه  دانش آموزان 

نمايندٔه هر گروه، داستان را در چهار مرحله بيان می کند.
 گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته می شود. 
شود  استفاده  نگاره هم  تصاوير  آغاز از  پايان و هم  کلمات هم  بيشتر  تمرين  پيشنهاد می شود که جهت 

مانند: آزاده، آبی، کيف، کتاب(هم آغاز)
سوت ــ درخت ــ کتاب ــ آب (هم پايان)

در تصوير چه چيزهايی می بينی؟ حياط مدرسه، پرچم، آب خوری، درخت، برگ درخت، کالس، 
تابلو، دفتر مدرسه، بچه ها(دانش آموزان)، مدير، توپ، ليوان و...

سؤاالت پيشنهادی
١ــ پرچم ايران چه رنگ هايی دارد؟ سبز، سفيد، قرمز

٢ــ دانش آموز با چه چيزی آب می خورد؟ ليوان، ليوان مخصوص به خودش، ليوان قرمز
٣ــ بچه ها در حياط مدرسه چه کارهايی انجام می دهند؟ بازی می کنند، کتاب می خوانند و ...

 بگرد و پيدا کن: دانش آموز کلماتی را که معلم نام می برد پيدا و نشان می دهد.
کلمات اين بخش: کالس، ليوان، توپ، مدير، کتاب، آبی

نکته: در صورت داشتن فرصت موارد زير پيشنهاد می شود.
 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم:

١ــ در مدرسه چه چيزهايی می بينی که در خانه نيست؟ معلم، گچ، تخته و تخته پاک کن، ميز و 
نيمکت، ناظم، مدير و...

مورد  در  سؤال  احوال پرسی،  و  سالم  می گويی؟  چه  دوستانت  به  می رسی  مدرسه  به  وقتی  ٢ــ 
برنامه های تلويزيون و...
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٣ــ در مدرسه چه صداهايی می شنويی؟ صدای زنگ، ناظم، مدير، معلم، دوستان، بازی بچه ها
٤ــ چرا به مدرسه می آيی؟ درس بخوانم، بنويسم، دوستانم را ببينم و...

به  برگشتن  و  آب  شير  بستن  ليوان،  با  آب  خوردن  و  آب خوری  به  کالس  از  رفتن  نمايش:   
کالس و با اجازٔه معلم سر جای خود نشستن و...
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نگارۀ ۵
از کالس ما چه خبر؟

اهداف درسی

آشنايی با کالس درس و قوانين آن ۱ -
آشنايی با معلم و نقش او در آموزش ۲ -
رعايت ادب و احترام نسبت به معلم ۳ -

ايجاد ارتباط مؤثر دانش آموزان با يکديگر ۴ -
توانايی تلفظ کلمات کليد واژه های پرچم، امام، مداد و... ۵ -

امام ــ مداد ــ ميز ــ پرچم ــ نيمکت ــ آبیواژه های جديد
فعاليت های کتاب «کار»فعاليت های کتاب «فارسی»

جويی  صرفه  به  توجه  بهداشت و  نظم و  رعايت  آموزش  بگو:  ببين و 
در مصرف آب

گوش کن و بگو: آشنايی با کالس
بگرد و پيدا کن: توانايی پيدا کردن تصاوير در نگاره

مثل   ،۱۰ و   ۹ صفحه های 
نگارٔه ١

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته:  بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب کند:

گچ،  گلدان،  کتاب،  نيمکت،  دانش آموزان،  ميز،  آموزگار،  پنجره،  مداد،  کالس،  تختٔه  امام، 
تخته پاک کن

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: امام، مداد، ميز، پرچم، نيمکت، آبی

 ببين و بگو:  هدف از اين تمرين، تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط 
تصاوير است. (تصاوير گروهی)

حرکت چشم از راست به چپ مورد توجه قرار گيرد.
تصوير ۱:  دانش آموز روی نيمکت در کالس اجازه می گيرد. (آموزش رعايت نظم و نوبت)

تصوير ۲: دانش آموز با ليوان مخصوص به خود آب می خورد. (آموزش بهداشت فردی)
تصوير ۳: دانش آموز پس از خوردن آب، شير آب را می بندد. (آموزش صرفه جويی و پرهيز 

از اسراف)
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تصوير ۴: دانش آموز اجازه می گيرد تا سر جايش بنشيند. (آموزش ادب و احترام)
 گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.

کتاب،  صوت،  ضبط  مداد،  ميز،  دانش آموزان،  معلم،  گچ،  و  تخته  می بينی؟  چه  کالس  در  ١ــ 
نيمکت و… معلم درس می دهد.

٢ــ روی ميز معلم چه چيزهايی است؟ کتاب، گلدان، ضبط صوت، پرچم و...
 بگرد و پيدا کن:کلمات اين بخش گل، امام، گلدان، ميز، آموزگار، مداد، دست، نيمکت

سؤال های پيشنهادی
١ــ چگونه از دفتر و کتاب هايت نگهداری می کنی؟

ــ آنها را خيس و کثيف نمی کنم.
ــ آنها را پرت نمی کنم.

ــ آنها را جلد می کنم و در کيفم يا در قفسه می گذارم.
۲ ــ برای بيرون رفتن از کالس چه می کنی؟ از معلم خود اجازه می گيرم.

۳ ــ برای تميز نگه داشتن کالس چه می کنی؟ کالس را تميز نگه می دارم و به دوستانم نيز تذکر 
می دهم که در حفظ و نظافت آن کوشا باشند.

 بازی: کامل کردن اشکال ناقص روی تابلو با چشمان بسته
همياری  و  مشارکت  شيؤه  به  دانش آموزان  تا  شود  کوشش  نگاره،  تدريس  در  مهم:  تذکر 

فعاليت های مختلف درس را انجام دهند و فرصت مناسب برای خالقيت آنها نيز فراهم شود.
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نگارۀ ۶
بازی، بازی، تماشا

اهداف درسی

١ــ  آشنايی با بوستان (پارک) و قسمت های مختلف آن
 ٢ــ تقويت مهارت های زبانی

٣ــ  رعايت مقررات عمومی  در بوستان و توجه به تابلوها (مراقبت از فضای 
سبز، رعايت بهداشت، آب خوردن از محل آب آشاميدنی و...)

٤ــ  آشنايی با نحؤه استفاده از وسايل بازی در بوستان و رعايت نوبت
٥ــ  تقويت روحئه ياری رساندن به گروه همساالن
٦ــ توانايی رسم خطوط خميده از چپ به راست

٧ــ  توانايی تلفظ کليد واژه  های چمن، چای، بادکنک و...
٨ــ  توجه به رعايت صرفه جويی در اماکن عمومی

آب ــ تاب ــ چای ــ بادکنک ــ باد ــ چترواژه های جديد
فعاليت های کتاب «کار»فعاليت های کتاب «فارسی»

ببين و بگو: رعايت نکات ايمنی، حفظ و حراست از طبيعت موقع تفريح 
و...

گوش کن و بگو: آشنايی با بوستان (پارک)
بگرد و پيدا کن: توانايی پيدا کردن تصاوير در نگاره

ر. ک. نگارٔه درس ۱
مثل   ١٢ و   ١١ صفحه های 

نگارٔه ١

کتاب خوانی: انتخاب کتاب مناسب و خواندن آن

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير در تصوير جلب کند:

پارک (بوستان)، گل، چمن، سبزه، تاب، سرسره، ليوان، آب، بچه ها، بادکنک، نيمکت، امين، 
آزاده، بابا، مادر

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: آب، تاب، باد، بادکنک، چای ــ چتر

 ببين و بگو: هدف از اين بخش تصوير خوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط 
تصاوير است.
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(حرکت چشم از راست به چپ) فعاليت گروهی
تصوير ۱ ــ پسری پوست موز را روی زمين می اندازد.

تصوير ۲ ــ پارکبان به او تذکر می دهد.
تصوير ۳ ــ پسر از کار خود ناراحت و پشيمان می شود.

تصوير ۴ ــ او پوست موز را از روی زمين برمی دارد و در سطل زباله می اندازد.
جمع بندی: دانش آموزان دربارٔه تصاوير در گروه بحث می کنند و نمايندٔه هر گروه داستان را در 

پنج مرحله بيان می کند.
 گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، پاسخ هايی منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.

سؤاالت پيشنهادی
االکلنگ،  آب،  ليوان،  سرسره،  تاب،  سبزه،  چتر،  گل،  می بينی؟  چيزهايی  چه  بوستان  در  ١ــ 

طناب و ...
٢ــ بچه ها در اين بوستان به چه بازی هايی مشغول اند

الف) بادکنک بازی می کنند
ب) سرسره بازی می کنند

ج) تاب بازی می کند
د) يک بچه بادکنک بازی می کند
هـ) بعضی ها توپ بازی می کنند.

٣ــ کودک از کجا آب می خورد؟ با ليوان از آب خوری،  چون تابلوی آب آشاميدنی دارد.
 بگرد و پيدا کن: 

کلمات اين بخش: آب،نيمکت، سرسره، گل، تاب، بادکنک، درخت، توپ
کتاب خوانی: معلم با کمک دانش آموزان يک کتاب انتخاب می کند و در کالس می خواند.
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نگارۀ ۷
به به، چه روستايی!

رس
ف د

هدا
ا

۱ ــ آشنايی با روستا و روستانشينان 
۲ ــ آشنايی با خانه های روستايی و پديده های موجود در روستا

۳ ــ آشنايی با روحئه همکاری در روستا
۴ ــ آشنايی با وسايل کشاورزی در روستا و محصوالت روستايی

۵ ــ آشنايی و عالقه مندی به حيوانات اهلی، فايده و نقش آنها در روستا
۶ ــ توانايی رسم خطوط منحنی از راست به چپ و از باال به پايين

۷ ــ توانايی تلفظ کليد واژه های روستا، اتاق، اردک و...
اتاق ــ اردک ـ گاوـ گوسفندـ رودخانه ـ پل ـ برف ـ علف ـ سروواژه های جديد

شعر پيشنهادیشاعرشعرنمايش
در  کشاورز  کارهای  از  برخی 

مزرعه
۱ ــ حيوانات اهلی و وحشیمحمود کيانوشسبز و سبز و سبز

۲ ــ فصل درو
فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

ببين و بگو: آشنايی با مزرعه و همکاری در آن
گوش کن و بگو: آشنايی با روستا

بگرد و پيدا کن: پيدا کردن تصاوير در نگاره
به دوستانت بگو: مراقبت از حيوانات

ر. ک: نگاره های درس ۱

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلّم توّجه دانش آموزان را به موارد زير در تصوير جلب کند:

مزرعه،  تراکتور،  جوجه،  خروس،  مرغ،  کشاورز،  زن،  مرد،  روستايی،  خانٔه  روستا،  خانه، 
رودخانه، کوه، پل، جاده، درخت، النٔه گنجشک، گوسفند، گاو، برگ

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زيرنگاره: اتاق، اردک، گاو، گوسفند، رودخانه، پل، برف، علف، سرو

 ببين و بگو: هدف از اين بخش، تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط 
تصاوير است. (فّعالّيت گروهی)
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کشاورزی  وسايل  کشاورزی،  مزرعه،  با  (آشنايی  می کند.  کار  مزرعه  در  پدر  ــ   ۱ تصوير 
و...)

تصوير ۲ ــ بّچه ها در کار مزرعه به پدر کمک می  کنند: (آموزش همکاری و همياری)
ـ موقع ظهر است، پدر با بّچه ها مشغول خواندن نماز است. (تربيت دينی و مذهبی) تصوير ۳ـ 

تغذئه  (آموزش  هستند.  ناهار  صرف  مشغول  همگی  مزرعه  در  درخت  سائه  زير  ــ   ۴ تصوير 
مناسب)

جمع بندی: دانش  آموزان دربارٔه تصويرها در گروه بحث و گفت وگو می کنند و داستان کوتاهی 
می سازند و نمايندٔه هر گروه داستان را در چهار مرحله بيان می کند.

 گوش کن و بگو: با توّجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
١ــ در روستا چه حيواناتی ديده می شوند؟ جوجه، خروس، گاو، گوسفند و مرغ

٢ــ کشاورز در روستا چه می کند؟ کشاورزی می کند.گندم و جو می کارد.زمين را شخم می زند. 
از حيوانات نگهداری می کند. ميوه و سبزی می کارد.

سؤال پيشنهادی
برای  گوسفند  از  نگهبانی،  برای  سگ  از  دارد؟  گوسفند  و  سگ  روستا  در  کشاورز  چرا  ــ   

استفاده از گوشت، شير، پشم و... نگهداری می کند.
 بگرد و پيدا کن: 

کلمات اين بخش: جوجه، خروس، اردک، بلبل، درخت، رودخانه
 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم:

١ــ اگر ديدی جوجٔه پرنده ای روی زمين افتاده، چه می کنی؟ (هدف تقويت روحّئه مراقبت از 
حيوانات و...)

ــ آن را از روی زمين بر می دارم و به خانه می برم.
ــ از او مراقبت می کنم.

ــ آن را در النه اش می گذارم ...
۲ ــ فکر می کنی در تهئه نان چه کسانی همکاری می کنند؟ (آشنايی با مراحل تهئه نان و تقويت 

روحئه همکاری و مشارکت در کارها)
ــ کشاورز

ــ نانوا و ...
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سؤال پيشنهادی
۱ ــ دوست داری در خانه از چه حيوانی مراقبت کنی؟

هدف
۱ ــ آزار نرساندن به حيوانات
۲ ــ شناخت حيوانات اهلی

۳ ــ آزار نرساندن به همسايه ها و...
۲ ــ فکر می کنی در تهّئه نان چه کسانی همکاری می کنند؟ (از کاشت گندم تا پخت نان اشاره 

شود)
 نمايش: نشان دادن برخی از کارهای کشاورز در مزرعه

تذکر مهم: کار کردن در کالس به شيؤه گروهی و همياری هدف اصلی اين کتاب است. در 
تدريس هميشه آن را مدنظر قرار دهيد، زيرا مشارکت دانش آموزان در فرآيند ياددهی ــ يادگيری بر تأثير 

آموزش می افزايد و يادگيری را آسان تر و ماندگارتر می سازد.
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نگارۀ ۸
چه دنيای قشنگی!

رس
ف د

هدا
ا

۱ ــ آشنايی با باغ وحش
۲ ــ آشنايی با حيوانات وحشی

۳ ــ تقويت عالقه نسبت به حيوانات
۴ ــ آشنايی با مکان و نوع زندگی حيوانات

۵ ــ آموزش رعايت نکات ايمنی در باغ وحش
۶ ــ توّجه به قدرت خداوند در تنّوع حيوانات
۷ ــ توانايی رسم خطوط منحنی با دو حرکت

۸ ــ توانايی تلفظ کليد واژه های درس چون خرگوش، خرس، پلنگ و...
خرگوش ـ خرس ـ شتر ـ پلنگ ـ شير ـ گرگواژه های جديد
شعر پيشنهادی شاعرشعربازی
ـــــــــــ

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
ببين و بگو : مهربانی با حيوانات، انواع خوراک حيوانات

گوش کن و بگو:آشنايی با باغ وحش و حيوانات آن
بگرد و پيدا کن:  پيدا کردن تصاوير در نگاره 

بيان  وحشی،  و  اهلی  حيوانات  به  اشاره  بگو:  دوستانت  به 
احساسات

ر. ک: نگاره های درس ۱

کتاب خوانی: انتخاب کتاب مناسب و خواندن آن

روش  تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلّم توّجه دانش آموزان را به موارد زير در تصوير جلب کند:

خرگوش،  آهو،  خانواده،  دانش آموزان،  لک لک،  طاووس،  ببر،  پلنگ،  شير،  ميمون،  قفس، 
گوزن، فيل، گرگ، خرس

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: خرگوش، خرس، شتر، پلنگ، شير، گرگ

ارتباط  درک  و  جمله سازی  شفاهی،  بيان  تصويرخوانی،  بخش  اين  از  هدف  بگو:  و  ببين   
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تصويری است. (فّعالّيت گروهی)
در  (دّقت  می شوند.  باغ وحش  وارد  خود  آموزگار  همراه  نظم  با  دانش آموزان  ۱ــ  تصوير 

آفرينش حيوانات)
با  (مهربانی  خرگوش هاست.  به  دادن  غذا  حال  در  باغ وحش  کارکنان  از  يکی  ۲ــ  تصوير 

حيوانات)
تصوير ۳ــ فيل در حال شستن خود با خرطوم است. (رعايت بهداشت حّتی در جانوران)

با  (مهربانی  شده اند.  جمع  قفس  دور  بّچه ها  و  است  موز  خوردن  حال  در  ميمون  ۴ــ  تصوير 
حيوانات)

جمع بندی: دانش آموزان دربارٔه تصاوير در گروه بحث و گفت وگو می کنند و نمايندٔه هر گروه در 
کالس صحبت می کند.

 گوش کن و بگو: با توّجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
۱ ــ کدام يک از حيوانات علف می خورند؟ (با توّجه به دانسته های دانش آموزان پاسخ داده شود).

۲ ــ کدام يک از حيوانات شاخ دارد؟ گوزن
 بگرد و پيدا کن: 

کلمات اين بخش: ميمون، پلنگ، فيل، گرگ، خرگوش، شير، شتر، خرس
 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم:

۱ ــ اگر به باغ وحش بروی چه کارهايی می کنی؟
    نزديک نشدن به قفس جانوران

   احترام به نگهبان باغ وحش
   اذيت نکردن جانوران و...

٢ــ کدام يک از حيوانات باغ وحش را بيشتر دوست داريد؟ چرا؟ 
دانش آموزان با توّجه به عاليق خود، به قدرت، زيبايی، پرواز و… اشاره می کنند و سپس سعی 

می کنند صدای جانور مورد عالقه خود را تقليد کنند. 
 کتاب خوانی: معلم با کمک دانش آموزان يک کتاب انتخاب می کند و در کالس می خواند. 
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نگارۀ ۹
در مسجد محّله

رس
ف د

هدا
ا

۱ ــ آشنايی با قرآن
۲ ــ آشنايی با مسجد

در  بهداشت  و  ترتيب  و  نظم  رعايت  به  عالقه مندی  و  توّجه  و  دّقت  ــ   ۳
مسجد

۴ ــ آشنايی با مؤذن، امام جماعت، وسايل موجود در مسجد
۵ ــ آشنايی با نحؤه وضو گرفتن

۶ ــ توانايی رسم خطوط شکسته ترکيبی با دو حرکت
۷ ــ توانايی تلفظ کلمات درس نظير قرآن، مسجد و...

مسجد ـ جانماز ـ پنجره ـ قرآن ـ پرده ـ اذانواژه های جديد
شعر پيشنهادی شاعرشعرنمايش

ــــــــوضو گرفتن
فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

ببين و بگو: توجه به اعمالی که در مسجد انجام می شود
وضو  و  جماعت  نماز  و  مسجد  با  آشنايی  بگو:  و  کن  گوش 

گرفتن و...
بگرد و پيدا کن: پيدا کردن تصاوير در نگاره مثل منبر و ...

خود  زندگی  محل  عمومی  اماکن  با  آشنايی  بگو:  دوستانت  به 
(مانند مسجد)

ر. ک: نگاره های درس ۱

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلّم توّجه دانش آموزان را به موارد زير نيز جلب کند:

مادر،  مؤّذن،  تسبيح،  پسر،  پدر،  پرده،  نماز،  صف  جماعت،  نماز  مهر،  در،  مسجد،  اسامی: 
دختر، دوست، جای مهر، گلدسته، گنبد، جانماز، پنجره، قرآن، امام جماعت

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زيرنگاره: مسجد، جانماز، پنجره، قرآن، پرده، اذان

مؤّذن،  تسبيح،  پسر،  پدر،  نماز،  صف  نمازجماعت،  ُمهر،  در،  قرآن،  پيشنهادی:  تصاوير 
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امام  جماعت، جاکفشی
 ببين و بگو: هدف از اين بخش، تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط 

تصويری است. (فّعالّيت گروهی)
می شوند.  آماده  نماز  خواندن  برای  می گيرند.  وضو  مسجد  در  آب  کنار  بّچه  دو  ۱ــ  تصوير 

(رعايت بهداشت)
تصوير ۲ــ نمازگزاران در کنار هم به تالوت قرآن مشغول هستند. (توّجه به اهمّيت خواندن 

قرآن)
جمع بندی: دانش آموزان دربارٔه تصاوير در گروه، بحث و گفت وگو می کنند و داستان کوتاهی 

می سازند و نمايندٔه هر گروه داستان را در دو مرحله بيان می کند.
 گوش کن و بگو: با توّجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.

۱ ــ مردم در مسجد چه می کنند؟ (هدف اشاره به نماز جماعت)
خدا را عبادت می کنند.

نماز جماعت می خوانند.
رأی می گيرند.

مشورت می کنند.
قرآن می خوانند.

اگر کسی بميرد، در مسجد برايش دعا می کنند.
ـ داخل مسجد چه چيزهايی می بينی؟ منبر، قرآن، مهر، تسبيح، جانماز، کتاب دعا، چادر  نماز،  ۲ـ 

جای مهر، فرش، پرده، مردان، زنان، بّچه ها و...
سؤال پيشنهادی

 ــ مردم قبل از نماز چه کارهايی انجام می دهند؟ (چون بّچه ها به سن تکليف نرسيده اند، فقط آنها 
را با موارد زير آشنا می کنيم)./  نّيت می کنند. /  وضو می گيرند. /  لباس پاکيزه می پوشند.

 بگرد و پيدا کن
کلمات اين بخش: منبر، قرآن، مسجد، پرده، جانماز 

 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم.
۱ ــ اسم مسجد محل خود را بگو. (پاسخ شخصی)

۲ ــ آيا تا به حال به مسجد رفته ای؟ چرا؟ 
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بله (شرکت در مراسم ختم، نماز خواندن، رأی دادن بزرگ  ترها و...)
 نمايش: بّچه ها وضو گرفتن را نمايش دهند. (اگر همراه با آب باشد، بهتر است.)

تذکر مهم: از شيوه های مختلف تدريس به صورت همياری و مشارکت و... استفاده شود، 
زيرا اين کار بر شادابی و طربناکی کودکان و تنوع شيوه های آموزش می افزايد و يادگيری و تعليم را 

گوارا می سازد.
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نگارۀ ۱۰
نوروز در خانۀ ما

رس
ف د

هدا
ا

۱ ــ آشنايی با عيد نوروز
۲ ــ آشنايی با آداب و رسوم مردم ايران

۳ ــ آشنايی با اهميت نقش پدربزرگ و مادربزرگ در خانواده
۴ ــ ايجاد عالقه به ديد و بازديد

۵ ــ توانايی رسم خطوط منحنی در همٔه جهات
۶ ــ توانايی تلفظ کليد واژه های سير، سبزه، عيد و...

سبزه ـ سير ـ سّکه ـ سرکه  ـ سمنو ـ سيب ـ سنجد ـ قرآنواژه های جديد
شعر پيشنهادی شاعرشعرنمايش

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرحماندوستاناررفتن به مهمانی و عيد ديدنی
فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

ببين و بگو : آشنايی با عيد نوروز و ارتباط عاطفی بين خانواده
گوش کن و بگو: آشنايی با سفرٔه هفت سين و آداب آن

بگرد و پيدا کن: پيدا کردن تصاوير در نگاره مثل سيب، قرآن 
به دوستانت بگو: بيان احساسات درونی هنگام تحويل سال نو

کتاب خوانی: انتخاب کتاب مناسب و خواندن آن

ر. ک: نگاره های درس ۱

مفاهيم و هدف ها و مهارت های نگارۀ ۱۰
 آشنايی با نام وسايل سفرٔه هفت سين، از قبيل سنجد، سير، سکه، سمنو، سرکه، سبزه، آيينه، 

شمعدان، شمع؛ 
 آشنايی با برخی از وسايل تزئينی سفرٔه هفت سين؛

 گفت وگو دربارٔه مفهوم عيد؛
 آشنايی با مفهوم خانوادٔه گسترده و پدربزرگ و مادربزرگ؛

 گفت وگو دربارٔه خاطره ای از سفرٔه هفت سين؛
 آشنايی با رسم عيدی دادن و عيدی گرفتن؛
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 آموزش آداب معاشرت؛
 آموزش دوستی و همدلی؛
 آشنايی با مفهوم سال نو؛

 آشنايی با مقررات رفتن به مهمانی و ديد و بازديد؛
 آشنايی با کارهايی که هنگام تحويل سال نو انجام می شود؛

 مهارت سپاسگزاری و تشکر از نعمت های خدا؛
 مهارت احترام گذاشتن به بزرگ ترها.

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب نمايد.

عيد نوروز،سفرٔه هفت سين، دعای تحويل سال، قرآن،پدر بزرگ، مادر بزرگ، شمع، آينه، تُنگ 
ماهی، شيرينی، سبزه، سنجد، سّکه، سرکه، سمنو، سيب، سير

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: سنجد، سيب، قرآن، سبزه، سير، سّکه، سرکه، سمنو 

پدر،  مادر،  تخم مرغ،  مادربزرگ،  پدربزرگ،  شيرينی،  ساعت،  سفره،  پيشنهادی:  تصاوير 
خواهر، برادر

ارتباط  درک  و  جمله سازی  شفاهی،  بيان  تصويرخوانی،  بخش  اين  از  هدف  بگو:  و  ببين   
تصويری به شيؤه فّعالّيت گروهی است.

تصوير ۱ــ آزاده در حال شيرينی آوردن برای اعضای خانواده است. (آموزش مهارت های 
اجتماعی)

تصوير٢ ــ سفرٔه هفت سين، (هدف آشنايی با عيد باستانی نوروز و زمان تحويل سال و دعای 
تحويل سال) در صورت امکان دعای تحويل سال خوانده شود.

بسم ا... الّرحمن الرحيم
يا مقلّب القلوب و االبصار

يا مدبّراللّيل و النهار
يا محّول الحول و االحوال
حّول حالنا الی احسن الحال
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تصوير ۳ــ پدر برای تبريک سال نو بّچه ها را می بوسد. (احترام و ارتباط عاطفی و آموزش 
روحّئه سپاسگزاری)

تصوير ٤ ــ بّچه ها از بزرگ ترها (پدر بزرگ) عيدی می گيرند و از آن ها تشّکر می کنند.(تقويت 
روحّئه سپاس گزاری)

کوتاهی  داستان  و  می کنند  گفت وگو  و  بحث  درگروه  تصاوير  دربارٔه  دانش آموزان  جمع بندی: 
می سازند و نمايندٔه هر گروه داستان را در چهار مرحله بيان می کند.

 گوش کن و بگو: با توّجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
سرکه،  سّکه،  سير،  ماهی،  سبزه،  آيينه،  قرآن،  می بينی؟  چيزهايی  چه  هفت سين  سفرٔه  سر  ــ   ۱

سمنو، سيب، سنجد، تخم مرغ رنگ شده، شيرينی
۲ ــ پدربزرگ مشغول چه کاری است؟ دعا کردن، قرآن خواندن و...

۳ ــ کنار سفرٔه هفت سين چه کسانی را می بينی؟ پدربزرگ، مادربزرگ، مادر، پدر، آزاده، امين
 بگرد و پيدا کن:

کلمات اين بخش: سيب، قرآن، آينه، ماهی، سنجد، سير، سبزه، مادربزرگ، پدربزرگ
 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم:

۱ ــ در سال نو به ديدن چه کسانی می روی؟
در  بيماران   / بزرگ ترها  و  همسايه ها   / مادربزرگ  و  پدربزرگ   / فاميل   / آشنايان  و  دوستان 

بيمارستان ها 
۲ ــ شما َسِر سفرٔه هفت سين چه می گذاريد؟ (متناسب با شرايط زندگی و سّنت هر منطقه پاسخ 

داده شود)
۳ ــ هنگام تحويل سال نو چه کارهايی می کنی؟

ــ دعا برای پدر و مادر و...
ــ دعا برای معلّم و...

ــ دعا برای رهبر انقالب و...
ــ دعا برای شفای بيماران

ــ پوشيدن لباس نو 
ــ روبوسی با پدر و مادر و تشکر کردن از آن ها

ــ گرفتن عيدی 
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۴ ــ اگر به جای آزاده يا امين بودی، هنگام تحويل سال از خدا چه می خواستی؟ (پاسخ آزاد)
 نمايش: مهمانی رفتن، بّچه ها دوتا دوتا يا سه تا سه تا، برای رفتن به مهمانی آماده می شوند. با 
هم صحبت می کنند و چند نفر هم به عنوان ميزبان منتظر آمدن آنها هستند. (هدف اصلی از اين بخش 

ايجاد ارتباط عاطفی بين گروه همساالن و افزايش مهارت های اجتماعی است)
 کتاب خوانی: کتابی را انتخاب کنيد و در کالس بخوانيد.
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٭ بخوان به نام پروردگارت.
قرآن کريم

بخش سوم  
آموزش نشانه ها (يک)
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بخش سوم: آموزش نشانه ها (١)

اين بخش که به آموزش نشانه ها (الفبای فارسی) اختصاص دارد از درس اّول شروع می شود و 
شامل شش قسمت زير است:

بهانٔه  آموزش،  شروع  برای  مناسب  فضای  ايجاد  برای  که  است  بزرگی  تصوير  اّول:  قسمت 
ايجاد گفت   وگو و يافتن واژٔه کليدی طّراحی شده است. معلّم می  تواند برای ايجاد تحّرک و رقابت سالم 

در مشارکت جمعی از اين تصوير استفاده کند.
قسمت دوم: شامل سه تا شش تصوير کوچک است که از متن تصوير بزرگ صفحه استخراج 

و زير هر تصوير نام آن به خّط خواندن نوشته شده است. 
قسمت سوم: شامل واژه های کليدی هر درس است و در هر واژه يک صدا با رنگ قرمز آمده 
که هدف اصلی درس، تدريس همان صداست؛ با اين توضيح که چون صدا به صورت مجّرد برای نوآموز 
هيچ مفهومی را القا نمی کند، در قالب يک واژٔه آشنا آمده است. سوق دادن نوآموز به يافتن رابطٔه بين 
يافتن  از  پس  معلّم  اصلی  است.کار  آموزش  بخش  مهمترين  کليدی)  واژه های  آنها (=  نام  و  تصويرها 
واژه های کليدی، به همين قسمت متمرکز می شود. او ساده ترين واژ ٔه کليدی را از ميان واژه های کليد 
واژ ه ها  در  مشترک  صدای  سمت  به  آن  از  پس  و  می کند  انتخاب  ــ  است  گرفته  بّچه ها  دهان  از  که  ــ 
حرکت می کند و صدای مشترک و جای آن را در واژه ها مشخص می نمايد و سپس به آموزش مکتوب 
خط  از  استفاده  قبلی،  آموزش  با  کنونی  آموزش  تفاوت  تنها  می نويسد.  تخته  روی  و  می پردازد  آن 
انحنادار  به جای خّط زاويه دار است. پس از نوشتن و چند بار تمرين کردن، توّجه بّچه ها را به صفحٔه 
اتمام  از  پس  تمرين  بنويسند.اين  کار  کتاب  در  تا  می خواهد  آنها  از  و  می کند  جلب  کتاب «کار»  قرينٔه 

تدريس اين صفحه و تسلّط نسبی نوآموز بر آن، با  نظارت معلّم انجام می گيرد. 
می کند،  آسان  را  يادگيری  صداکشی  و  واژه ها  کردن  بخش  کار،  شروع  برای  اگرچه  توّجه: 
تجربه نشان داده است که ادامٔه آن به شکل افراطی و تأکيد بر بخش کردن و صداکشيدن به ويژه زمانی 
که نوآموز به حّد قابل قبولی از تشخيص رسيده است، خسته کننده و مالل آور می شود و روند کار را 
کُند می کند. بنابراين، در شيؤه کنونی به کاربرد بيش از حد آن توصيه نمی شود. اين مهم به تشخيص 
برای  ابزاری  به عنوان  را  آن  الزم  اندازٔه  به  ضرورت،  صورت  در  تا  می شود  واگذار  محترم  همکاران 
پيشبرد تدريس، (نه در جهت کند ساختن روند آن) به کار گيرند. با وجود اين، در سراسر اين کتاب، 
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تمرين های بخش کردن و شمردن صداها آمده است.
کوتاهی است که هدف از آن آشنا شدن چشم نوآموز به  تقريباً  آهنگين و  قسمت چهارم:متن 
هيئت ديگری از واژه است؛ به شکلی يکپارچه به خّط تحريری. معلّم می کوشد با کمک  نوآموز، در 
در  قسمت  اين  واژه های  تمامی  که  شود  توّجه  کند.  همراهی  کالس  با  قسمت  اين  نوشته های  خواندن 

قسمت دوم با خّط خواندن (نسخ) آمده است. 
توّجه: هيچ ضرورتی ندارد که نوآموز صداهای اين واژه ها يا طرز نوشتن  آنها را بداند؛ هدف 

آشنا ساختن چشم نوآموز با هيئت کلّی واژه است.
قسمت پنجم: هيئت درشت و خوانای شکل يا اشکال حرف تدريس شدٔه امروز است تا نوآموز 

ابعاد مختلف آن را در گوشٔه سمت چپ و پايين صفحه به خوبی از نظر بگذراند.
(با  امروز  حرف  سياه)،  رنگ  (با  ديروز  حرف  که  است  اشاره  انگشت  طرح  ششم:  قسمت 
رنگ قرمز) و حرف فردا (با رنگ آبی) در سه جای مشّخص بدنٔه آن نقش بسته است. اين حرف ها تا 
پايان تدريس نشانه ها (١) افزايش خواهند يافت و نوآموز با يک نگاه به انگشت اشاره آنچه را تاکنون 

آموخته، هميشه پيش چشم خواهد داشت و از افزايش روند آموزش خوشحال می شود.
آنچه ممکن است در اين بخش (تنها در همين بخش) برای همکاران محترم ايجاد ابهام و نگرانی 
کند، استفاده از حروفی است که نوآموز نخوانده و نديده است. بايد توّجه داشت که کودک در اين 
مرحله از شکل هر تصوير، نام آن را کشف خواهد کرد و وقتی نام هر شکل را در زير آن می بيند، بين 
شکل و نام، رابطٔه عينی برقرار می کند، از اين   رو، همٔه واژه هايی که در اين مرحله از آموزش برگزيده 
شده اند، واژه های عينی و محسوس يا ملموس زبان هستند تا به وسيلٔه نشان دادن شکل، قابل شناسايی 
باشند. از آن گذشته با استفاده از اصل تمرين و تکرار و مطرح کردن همين واژه ها در درس بعدی، کار 

يادگيری آسان می شود.
نمی رود  انتظار  نوآموز  از  مرحله  اين  در  که  است  ضروری  اصل  اين  گرفتن  نظر  در  توّجه: 
بخش،  فقط  آموزش اين  بنويسد، بلکه هدف از  بخواند و  تمامی واژه های داده شده را به راحتی  که 
يادگرفتن شکل های قرمز رنگ و صدای آنهاست. نبايد برای يادگيری تمام واژه ها، نوآموز را در فشار 
گذاشت. اگر در صفحٔه ٢٧ تنها شکل «آ» را می آموزد، جای نگرانی نيست چون بعدًا در صفحٔه ٢٨ با 

آموختن شکل «ب» می تواند واژٔه «آب و بابا» را به راحتی بخواند و بنويسد.
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 درس اّول:                                                        آب ـ باران

رس
ف د

هدا
ا

١- معرفی آموزش صدا و نشانٔه(آ ا) و (بـ ب)
٢- تقويت توانايی خواندن و نوشتن صدای (آ ا) و (بـ ب) در کلمات

٣- تقويت توانايی خواندن کلمات متناسب با تصوير
٤- نقش آب و باران در طبيعت و زندگی

٥- آشنايی با گردش آب در طبيعت
٦- توّجه و عالقه به استفادٔه صحيح از آب و صرفه جويی آن

٧- توّجه و عالقه به تميز و سالم نگه داشتن آب
٨- آشنايی با رنگ آبی در طبيعت

٩- آشنايی با موارد استفاده از آب و باران

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
ــــآب ـ آبی ـ درياآ ا
ــــباران ـ آب ـ بادبـ ب

فْعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
آسمان  در  ابر  تشکيل  به  توجه  بگو:  و  کن  گوش  ١ــ 
کلمات  در  ب)  ( آ،  صدای  تشخيص  باران،  ريزش  و 

مختلف، بيان کردن
٢ــ ببين و بگو: داستانی در ارتباط با يک چرخٔه آب

٣ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن تصاوير و کلمات مربوط 
به درس مثل آب، آبی و...

آب،  از  صحيح   استفاد ٔه  موارد  بگو:  دوستانت  به  ٤ــ 
مثل  بارانی  روز  يک  در  مخصوص  وسايل  از  استفاده 

چتر و...
٥  ــ بازی: کشيده گفتن مصّوبات (آ ا)

داستان  از  خالصه ای  تعريف کردن  کتاب خوانی:  ٦  ــ 
هفتٔه  گذشته که در کالس خوانده شد.

١ــ بنويس: صحيح نوشتن شکل نشانٔه (آ ا) 
و (بـ ب)

و  ا)  (آ  نشانٔه  کردن  جايگزين  کن:  کامل  ٢ــ 
کلمات  در  خود  صحيح  جاهای  در  ب)  (بـ 

مختلف 
٣ــ تشخيص صداهای مختلف کلمات خوانده 

شدٔه (آب و بابا)
٤ــ رنگ آميزی



٧٩

روش های پيشنهادی برای تدريس و آموزش شکل و صدای   (آب) 

فّعالّيت: معلّم با ليوان آبی وارد کالس می شود.
الف ــ پازلی (جورچينی) سه تّکه از مفاهيم درس برای دانش آموزان هر ميز تهيه شود تا گروه ها 

پس از درست کردن پازل (جورچين) در مورد آنچه می بينند، در گروه صحبت کنند مثالً:
١ــ دريا با ماهی های رنگارنگ و آسمانی آبی.

٢ــ آسمان آبی با تّکه های ابر سفيد.
٣ــ منظره ای با آسمان آفتابی که بّچه ها در کنار دريا بازی می کنند.

٤ــ قايقی بر روی آب دريا روان است.
٥  ــ منظره ای از دريا که در خّط افق کشتی بادبانی روی دريا قرار دارد.

ب ــ تصويری از دريا در اختيار هر گروه قرار گيرد تا گروه ها راجع به آنچه در تصوير می بينند، 
بحث کرده و در قالب کلمه يا جمله بيان کنند.

ـ معلّم می تواند از تصوير کتاب برای بحث و گفت   وگو در گروه دانش آموزان استفاده کند معلّم  جـ 
با انتخاب يکی از سه روش باال دانش آموزان را به ديدن، شنيدن، فکر کردن و سخن گفتن وا می دارد 
و اشکاالت تلّفظی و گفتاری آنان را شناسايی و رفع می کند و نمايندٔه هر گروه آنچه را ديده است برای 
ديگران در قالب جمالتی بيان می کند. سعی شود تمام شاگردان در بحث کالس  شرکت کنند. (معلّم در 

درس های بعدی نيز به اين نکات توّجه می کند.)
دانش آموزان با راهنمايی و هدايت معلّم به مفاهيم مورد انتظار در تصوير دست می يابند و آنها را 

به زبان می آورند. بهتر است اين کلمات را خود دانش آموزان بيان کنند.

شگرد هايی برای پوياسازی آموزش و يادگيری
١ــ گروه بندی

ــ با توجه به تعداد دانش آموزان کالس و تعداد اعضای هر گروه، کارت هايی طراحی می کنيم که 
استفاده های آب را نشان دهد؛ (برای اين کار، دانش آموزان به گروه های ٣ نفری تقسيم می شوند.)

ــ با توجه به تصوير، هر گروه يک جمله برای تصوير کارت خود بيان کند.
ــ با توجه به تصوير، هر گروه يک نام برای گروه خود انتخاب کند و از طريق نمايندٔه گروه به 
کالس ارائه دهد.نام انتخابی همٔه گروه ها را روی برگه هايی می نويسيم و روی ميز گروه يا روی ديوار 

اآ ــ   
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باالی ميز گروه نصب می کنيم.
٢ــ ارائۀ يک کار هنری

به هر دانش آموز برگٔه سفيد می دهيم و از او می  خواهيم يک نقاشی بکشد که در آن قايق باشد. 
[تذکر: می توان اين فعاليت را روز قبل، به عنوان فعاليت خارج از کالس تعيين کرد تا روز تدريس به 

کالس بياورند.]
٣ــ تصويرخوانی

از کودکان می خواهيم نقاشی خود را در گروه به هم نشان بدهند و دربارٔه آن بحث و گفت   وگو 
کنند و چند نفر آنچه را کشيده اند، برای کالس بيان کنند. در ادامه با طرح سٔوال های جهت دار آنها را 

راهنمايی می کنيم:
٤ــ تقويت مهارت مقايسه و سنجش

کتاب  بزرگ  تصوير  با  را  خود  نقاشی  و  کنند  باز  را  کتاب «فارسی»  بخواهيم  دانش آموزان  از 
مقايسه کنند.

با طرح سؤال در گروه خود، در بارٔه سؤال ها فکر کنند و با هم فکری يکديگر نماينده ای تعيين 
کنند تا پاسخ را به کالس گزارش دهد.

٥  ــ بيان عواطف و احساسات
همٔه دانش آموزان چشمان خود را ببندند و احساس کنند در سائه درختی کنار رود نشسته اند. پس 

از مدتی چشمان خود را باز کنند و احساس خود را برای ديگران بيان کنند. (پاسخ به صورت فردی)
٦  ــ تقويت مهارت خوب ديدن، خوب سخن گفتن و خوب گوش دادن

از افراد گروه بخواهيم به تصوير بزرگ کتاب خوب نگاه کنند ابتدا هرکس آنچه را که می بيند 
هر  اعضای  کند.  تعريف  نوبت  به  گروه  در  خود  دوستان  برای  آن را  سپس  کند.  تعريف  خودش  برای 
گروه  از بين خودشان يک نفر را به نمايندگی گروه تعيين کنند تا آنچه در مورد تصوير گفته اند، به کالس 
کنيم  استفاده  فرصت  از  می کند،  بازگو  را  کليد  کلمٔه  گروه  نمايندٔه  وقتی  هنگام،  اين  در  دهد.  گزارش 
و همان واژه را با تأکيد مجدد، ادا کرده، به صورت رسا و بلند و با آهنگی که نشان دهندٔه توجه باشد، 

تکرار کنيم.
٧ــ تمرين خواندن به شيوه های متفاوت

خواندن مهارتی است که به گونه های مختلف و با تغيير لحن و آهنگ  می تواند انجام گيرد، اگر 
بخواهيد، می توانيد بهتر از اين آموزش بدهيد و فرصتی را برای تمرين دانش آموزان معين کنيد.
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٨  ــ تعيين فعاليت خارج از کالس
دانش آموزان در دفتر تمرينشان «٣ يا ٥» شکل که صدای اول آنها «آ» باشد، در سمت راست و 

«٣يا ٥» شکل که صدای «آ» در اول آنها نباشد، در سمت چپ ورق دفتر خود بکشند يا بچسبانند.

صدای اول آن «آ» نباشد.صدای اول آن «آ» باشد.

اهداف:
  تشخيص صدای «آ» در کلمه های ديگر

 تشخيص و دسته بندی کلمات برحسب جای صدای «آ» در کلمه
٩  ــ طراحی با شکل نشانۀ «آ  ا»

 آنچه می توانيد با دو شکل «آ ا» طراحی کنيد، در دفتر نقاشی بکشيد.
آ

١٠ــ نمايش نوشتن
کلمات آب ــ دريا ــ آبی را روی تابلو می نويسيم و هنگام نوشتن روی تابلو، توجه دانش آموزان 

را به حرکت دستمان جلب می کنيم. از دانش آموزان می خواهيم به دستور زير عمل کنند:
ــ کلمٔه آب را روی تابلو پيدا کنيد و صدای « آ» را در کلمٔه آب در خط بسته بگذاريد.   

ــ کلمٔه دريا را پيدا کنيد و با گچ رنگی صدای «ا» را در کلمٔه دريا رنگی کنيد.   
ــ کلمٔه آبی را روی تابلو پيدا کنيد و صدای « آ» را در کلمٔه آبی با گچ رنگی پررنگ کنيد.   

١١ــ آموزش دو شکل نوشتاری نشانۀ (آ ــ ا) به تفکيک
طريقٔه نوشتن «آ ــ ا» را در سمت راست تابلو آموزش می دهيم.

١٢ــ نوشتن
وقتی دانش آموز، نوع نشانه و محل آن را تشخيص داد و تمرين کرد، از او می خواهيم يکی از 

دو شکلی را که در سطرهای باال تمرين کرده، برای کامل کردن نام تصويرها بنويسد.

نمونه فعاليت آموزشی ١: آب، دريا، آبی
فّعالّيت ١:  دانش آموزان در گروه های خود دربارٔه آب، دريا و چيزهای ديگری که در تصوير 
وجود دارد بحث و گفت   وگو می کنند و با راهنمايی معلّم به رنگ ها، رنگ آبی، دريا و... توّجه کنند. 
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معلّم با استفاده از تصوير اين درس يا تصاويری که متناسب با اين درس است، بحث و گفت   وگو دربارٔه 
آشاميدن، فايدٔه لوله کشی و آب پاک و سالم و  استفاده از آب برای  دربارٔه موارد  آب را آغاز کند و 
گردش آب در طبيعت، ابر، باران، برف و آب شدن برف قلّه های کوه ها، جاری شدن آن و تشکيل آب 
رودخانه بحث را ادامه دهد و با قدم زدن در بين گروه ها، اشکاالت تلّفظی و گفتاری دانش آموزان را 
رفع کند به طوری که اعضای هر گروه يا نمايندٔه هر گروه مطالب مورد بحث را در حضور جمع بيان 

کنند.
فّعالّيت ٢: توّجه دانش آموزان را به تصاوير کوچک زيرنگاره ها جلب می کند. از آنها می خواهد 

در گروه صحبت کنند و حدس بزنند هر تصوير چه کلمه ای را نشان می دهد.
پس از بحث و گفت   وگو در کالس، دانش آموزان را راهنمايی می  کند که تصوير را با شکل کلمه 

مطابقت دهد و سپس آن را تلّفظ کند.
کلمات اين درس: آب، دريا، آبی

فّعالّيت ٣: معلّم همچنين توّجه بّچه ها را به رنگ حروف جلب می  کند و می گويد صدايی که 
امروز ياد گرفتيم، با رنگ قرمز نوشته شده است. بّچه ها در گروه آن را پيدا کرده و شکل آن را ببينند و 
صدای آن را ادا کند. معلّم اشاره می کند که صدای «آ ــ ا» دو شکل دارد. در روی تابلو می  نويسد و به 

شکل «آ» در اّول و شکل «ا» در وسط و آخر کلمه اشاره می کند، (آ) اّول، (ا) غير اّول.
تک تک  و  هم  با  را  تصوير  هر  زير  کلمات  که  می کند  تشويق  را  دانش آموزان  آموزگار 

بخوانند.
جا  هر  و  بخواند  را  درس  متن  می تواند  راحتی  به  دانش آموز   ،٣ فّعالّيت  از  پس   :٤ فّعالّيت 
که دچار مشکل شد، شکل کلمه را با تصوير کوچک تطبيق دهد و آن را بخواند. سپس آموزگار به 
خواندن تمام دانش آموزان توّجه کند و می کوشد شکل، صدای آ ــ ا را در کلمات مختلف به آنها نشان 

دهد و مرتب اشاره کند. (بدون نگاه کردن به تصوير)

نمونه فعاليت آموزشی ۲
کارت های  آب.  صدای  به  مربوط  کاست  نوار  گروه بندی،  برای  رنگی  کارت های  وسايل: 
تصويری مربوط به صدای پخش شده، نگارٔه آب يا نوشتٔه آب، برچسب صدا آ ا، رنگ گواش، الجورد، 

پودر گچ، تصوير بدون رنگ.



٨٣

فّعالّيت فراگيرندهفّعالّيت معلم
ميان  تصادفی  به طور  را  رنگی  کارت های  ابتدا  ١ــ 
دانش آموزان پخش کنيد و از آنان بخواهيد که براساس 

رنِگ کارت خود، در يک گروه قرار گيرند

داخل  در  کارت  انتخاب  از  پس  دانش آموزان  ــ 
گروه های هم رنگ قرار می گيرند.

ــ کارت های رنگی را دريافت می کنند.
ــ براساس تشابه رنگ ها در گروه قرار می گيرند.

 دانش آموزان با توّجه به شش نمونٔه رنگ آبی و يا سه   رنگی آبی در اندازه های بزرگ و کوچک 
تقسيم می شوند. انتخاب رنگ کارت براساس رنگ آبی موجود در طبيعت است.

خود  کارت های  رنگ  به  بخواهيد  دانش آموزان  از  ٢ــ 
نگاه کنند و پس از مشورت با يکديگر به اين سٔوال پاسخ 

دهند. «اين رنگ ها را در چه جاهايی ديده ايد؟»
طبيعت  در  آب  صداهای  به  مربوط  صوتی  نوار  ٣ــ 
چّکه چّکه  دريا،  آبشار،  باران،  صدای  شامل  که  را 
و...  ليوان  داخل  آب  ريختن  کودکان،  آب بازی  آب، 
است، برای دانش آموزان پخش کنيد و از آنان بخواهيد 
سپس  دهند،  گوش  شده  پخش  صداهای  به  دّقت  به 
يا  شنيده اند  کجا  در  را  صداها  اين  که  بياورند  به خاطر 
فّعالّيت  (اين  می افتند.  چيزی  چه  ياد  به  آنها  شنيدن  با 
انجام  گروهی  به طور  سپس  و  انفرادی  صورت  به  ابتدا 

می شود.)

مداد،  (دريا،  پاسخ ها  و  شده  مطرح  سؤال  دربارٔه  ــ 
آسمان، کيف، آب و...) با هم گفت   وگو کنند.

خاطر  به  را  موضوعات  دهند،  گوش  صداها  به  ــ 
آورند و در گروه  دربارٔه خاطرات خود در اين زمينه 

گفت   وگو کنند.
ــ صداهايی را که می شنوند، تشخيص دهند.

در صورتی که می بينيد دانش آموزان در به خاطر آوردن صداهای پخش شده با مشکل مواجه اند، 
می توانيد نوار صدا را مجّددًا پخش کنيد.
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با  تا  بخواهيد  گروه ها  از  صداها  تشخيص  از  پس  ٤ــ 
کمک يکديگر و با استفاده از صداهای شنيده شده يک 
داستان تخّيلی بسازند و حاصل کار خود را به کالس 

ارائه دهند.
با  و  کنيد  توزيع  را   زيرنويس  با  تصوير  کارت های  ٥  ــ 
پخش مجّدد صداها از دانش آموزان بخواهيد تا کارت 
خود  تصاوير  ميان  از  را  شده  پخش  صدای  به  مربوط 

پيدا کرده و نشان دهند.

- در گروه با هم گفت وگو کنند و يک داستان تخّيلی 
بسازند.

- به صداها گوش دهند، کارت مرتبط با صدا را پيدا 
کنند و به کالس نشان دهند و در صورت خطا کردن، 

کارت انتخاب شده را اصالح کنند.

 در هر کارت، نام تصوير زير آن نوشته شده است. اين فّعالّيت تا جايی که کلّئه گروه ها بتوانند 
باران،  آب،  شير  شامل  تصاوير  می يابد.  ادامه  دهند،  تشخيص  درستی  به  را  تصوير  به  مربوط  صدای 

آبشار، دريا، آسمان، رنگ آبی، آهو، آتش، بادام و آدمک است.

فّعالّيت فراگيرندهفّعالّيت معلم
٦- تصوير آب و نوشتٔه زير آن را روی تابلو نصب کنيد و از 
دانش آموزان بخواهيد که به طور دسته جمعی آن را بخوانند 
کشيدن  با  زمان  هم  بگويند.  را  آب  آخر  و  اّول  صدای  و 
تا  بخواهيد  آنها  از  دانش آموزان،  توسط  آب  اّول  صدای 
کارت هايی را که صدای اّول آنها «آ» است، باال نگه  دارند 
و شما نيز «آ» اّول را روی تخته بنويسيد. در مرحلٔه بعد از 
گروه ها بخواهيد کارت های تصويری را که صدای وسط يا 
آخر آنها «ا» است، باال بگيرند و صدای «آ» را بکشند. شما 

نيز هم زمان با آنها صدای «ا» دوم را روی تابلو بنويسيد.

دسته جمعی  به طور  را  تصوير  زيرنويس  ــ 
بخوانند.

ــ صدای «آ» را بکشند.
ــ کارت هايی را که «آ» و «ا» دارند، باال ببرند.

اصالح  را  کارت ها  کردن،  خطا  صورت  در  ــ 
کنند.

ــ به حرکت دست معّلم هنگام نوشتن صدای «آ» 
دّقت و توّجه کنند.

در اينجا می  توانيد از دانش آموزان بخواهيد تصاويری را که «آ» اّول دارند، در سمت راست 
و تصاويری را که «ا» دوم دارند، در سمت چپ بگذارند. سپس با استفاده از ابتکارات خود می توانيد 

«آ» و «ا» را معّرفی کنيد.
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٧ــ با نشان دادن کارت به دانش آموزان، از آنها بخواهيد به 
تصاوير نگاه کنند و در زيرصدای «آ» با مداد آبی خط بکشند. 

در مرحلٔه بعد نيز با مداد قرمز دور صدای «ا» خط بکشند.
٨  ــ کارت های تصويری را که در زير آنها نام کلمات نوشته 
تابلو  روی  خالی   است،  آنها  در  «ا»  و  «آ»  اما   جای  شده 
از  استفاده  با  که  بخواهيد  گروه ها  از  سپس،  کنيد.  نصب 
برچسب های «آ» و «ا» آن را کامل کنند و ساير دانش آموزان 

آنها را بخوانند.

خط  «ا»  صدای  دور  و  آبی  خط  «آ»  صدای  دور  ــ 
قرمز بکشند.

ــ کارت های نصب شده در روی تخته را با استفاده 
از کارت هايی که در اختيار گروه است، بخوانند.

ــ برای تکميل حروف، کارت های مربوط به صدای 
«آ» و «ا» که بر روی تخته نصب شده انتخاب کنند.
ــ به همراه دانش آموزان ديگر کارت ها را بخوانند.

هنگام فّعالّيت دانش آموزان، مراقب باشيد که آنان ابتدا خوب فکر کنند و پس از تشخيص دادن 
صدای «آ»، «ا» در هر يک از تصاوير، برچسب موردنظر را در زيرنويس مربوطه نصب کنند.

٩ــ از دانش آموزان بخواهيد که کتاب خود را باز کنند و در 
مورد تصوير کتاب به گفت وگو بپردازند.

١٠ــ از دانش آموزان بخواهيد که به تصاوير کوچک همان 
صفحه نگاه کنند و نام آنها را بگويند.

١١ــ از هر گروه بخواهيد با هر يک از کلمات زير تصاوير 
جمله ای بسازند و جمالت خود را در کالس بيان کنند.

١٢ــ از دانش آموزان بخواهيد که کتاب «کار» را باز کنند و 
تمرينات آن را انجام دهند. سپس صدای «آ، ا» را در جدول 

بزرگ کالس نصب کنيد.
١٣ــ مقداری رنگ گواش با الجورد در اختيار هر گروه قرار 
دهيد و از آنها بخواهيد با مخلوط کردن مقداری آب، رنگ سفيد 
با گچ، رنگ های متفاوت آبی را که در طبيعت مشاهده می کنند، به 
کمک يکديگر به دست آورند. سپس تصوير ارائه شده را براساس 
ذوق و سليقٔه خود رنگ آميزی کنند و در زير نقاشی خود صدای 

«آ» را با آبی پررنگ و «ا» را با آبی کم  رنگ بنويسند.

ــ دانش آموزان هر گروه بحث و تبادل نظر کنند و نظر 
گروه را به کالس ارائه دهند.

آنها  تصاوير  مشاهدٔه  از  پس  و  کنند  باز  را  کتاب  ــ 
را نام ببرند.

ــ جمله بسازند و جمالت را بيان کنند.

ــ تمرينات کتاب، «کار» را انجام دهند.
ــ دانش آموزان صدای «آ» را در جدول های کوچک 

خود ثبت می کنند.
ــ رنگ های مختلف آبی را تهيه کنند.

ــ تصاوير را رنگ بزنند، در رنگ آميزی با اعضای 
گروه همکاری کنند، صدای «آ» را با آبی پررنگ و 

صدای «ا» را با آبی کم رنگ نشان دهند.

قطعًا دانش آموزان رنگ های آبی متنّوعی را به دست خواهند آورد. آنها در جريان فّعالّيت خود 
به همکاری و مساعدت ساير گروه ها نيازمندند. اين مسئله می تواند تعامل آنها را با يکديگر افزايش دهد.
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نمونه فعاليت آموزشی ٣
قايق،  و  (دريا  درس  موضوع  به  مربوط  تصاوير  گروه بندی،  برای  رنگی  شکل های  وسايل: 
ماهی در رودخانه، ليوان آب، گلدان و پارچ آب و...) ــ تصاوير مربوط به واژه ها (آب، دريا، آبی) ــ 
کارت های تصويری مربوط به درس ــ کارت هايی مربوط به کلمات درس ــ خميربازی ــ چسب مايع ــ 

.A4 تعدادی ورق

فّعالّيت فراگيرندهفّعاليت معلم
١ــ ابتدا شکل های رنگی (مرّبع آبی رنگ ــ مثّلث قرمز 
رنگ ــ دايرٔه نارنجی رنگ ــ مستطيل سبز رنگ و...) 
را به طور تصادفی ميان دانش آموزان توزيع می کنيم و از 
خود،  کارت  رنگ  شکل و  براساس  آنها می  خواهيم که 

در يک گروه قرار بگيرند.

ــ دانش آموزان پس از انتخاب کارت در داخل گروه های 
هم رنگ و هم شکل قرار می گيرند.

رنگ،  نارنجی  گروه  رنگ،  سبز  گروه  آبی رنگ،  (گروه 
گروه قرمز رنگ و...)

٢- از دانش  آموزان می خواهيم به رنگ و شکل کارت 
اين  به  يکديگر  با  مشورت  از  پس  و  کنند  توّجه  خود 

سٔوال ها پاسخ دهند:

اين رنگ ها را در چه جاهايی ديده ايد؟

اين شکل ها شبيه چه چيزهايی هستند؟

ــ دربار ٔه سؤال های مطرح شده و پاسخ ها با هم گفت وگو 
آسمان  ــ  مداد  ــ  دريا  رنگ  آبی:  گروه  مثًال  می  کنند. 
که   ٢ سٔوال  به  پاسخ  و  ديده اند  را  و...  آب  و  کيف  ــ 
چهارگوش  می  باشد.  و...  کتاب  آينه،  شبيه  شکل ها 

است، مرّبع است.

٣ــ تصاوير مربوط به موضوع درس (دريا، قايق، ماهی، 
ليوان آب، گلدان و پارچ آب و...) را که به شکل پازل 
را  گرفته اند  قرار  پاکت  يک  در  و  می باشند  (جورجين) 

بين گروه ها توزيع می کنيم.

داخل  از  را  (پازل)  جورچين  قطعات  دانش آموزان 
پاکت خارج می کنند و با کمک يکديگر قطعات را جور 
می نمايند و با توّجه به تصاوير خود به بحث و گفت وگو 
می پردازند. مثًال گروه ١ (آبی رنگ) دربارٔه موارد استفاده 
مناسب  آشاميدنی  آب  آب).  ليوان  آب و  آب (تصوير  از 
در  را  خود  احساس  ــ  آب  مصرف  در  صرفه جويی  ــ 

ارتباط با يک قطرٔه آب بيان می  کنند.
ـ همٔه موجودات زنده  ــ گروه ٢ سبز رنگ (ماهی در آب)ـ 
به آب نياز دارند ــ آلوده  نکردن آب دريا و رودخانه ها ــ 
تعداد ماهی های در آب ــ خود را به جای ماهی بگذارند 

و احساس خود را بيان نمايند.
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از  که  صورتی  در  و  می کند  نظارت  گروه ها  کار  به  معّلم 
موضوع درس خارج شوند آنها را هدايت می کند.

با  ارتباط  در  قايق)  و  (دريا  رنگ  نارنجی   ،٣ گروه  ــ 
آب  روی  آنچه  ديده اند،  آنچه  و  دريا  کنار  به  مسافرت 
آب.  به  مربوط  ورزش های  نمی رود،  آب  زير  و  می ماند 

وسايل مربوط به مسافرت روی آب صحبت می کنند.
ــ گروه ٤ قرمز رنگ (گلدان و پارچ آب) ــ گياهان نياز 
به آب دارند چه نوع آبی برای رشد گياه مناسب است؟ 
در صورتی که به گياهان آب ندهيم چه اتفاقی می افتد؟ (به 

تعداد شاخه های گل در گلدان نيز اشاره می شود.)
تابلو  روی  را  خود  تصوير  جداگانه  به طور  گروه  هر   -
تمام  به  و  می  کنند  صحبت  آن  دربارٔه  و  می  کنند  نصب 

موارد باال اشاره می نمايند.
خود  به  مربوط  تصوير  می خواهد  گروه  هر  از  معّلم  ٤ــ 
را که به شکل جورچين است روی يک ورق با چسب 
بچسبانند و روی تابلوی کالس نصب نمايند. درصورتی 
معلم  نکنند،  اشاره  نظر  مورد  موارد  به  دانش آموزان  که 
نظر  مورد  موارد  به  را  آنها  توّجه  متنّوع  پرسش های  با 

جلب می نمايد.

کمک  با  می کنند  سعی  گروه  هر  در  دانش آموزان  ــ 
يکديگر کلمات مربوط به تصاوير را بخوانند.
گروه ١. آب. گروه ٢. دريا. گروه ٣. آبی. 

٥  ــ واژگان تصويری بين گروه ها توزيع می شود. 
(آب، دريا، آبی) از هر گروه خواسته می شود با توّجه به 

تصوير کلمات را بخوانند.

ــ زيرنويس تصوير را به طور دسته جمعی بخوانند.
صدای «آ» را کشيده ادا نمايند.

٦ــ معّلم از گروه ١ می خواهد که تصوير آب با واژٔه مربوط 
ـ از دانش آموزان  به آن را روی تابلوی کالس نصب کنندـ 
می خواهيم که به طور دسته جمعی آن را بخوانند و صدای 
اّول آن را بگويند. هم زمان با کشيدن صدای اّول «آب» 
توسط دانش آموزان، از آنها می خواهيم تا کارت هايی را 
نيز  معّلم  دارند.  نگه  باال  است  «آ»  آنها  اّول  صدای  که 
«آ» اّول را روی تخته می نويسد در مرحلٔه بعد از گروه ها 
آخر  يا  وسط  صدای  که  تصويری  کارت های  می خواهد 
آنها «ا» است باال بگيرند و صدای «ا» را کشيده بگويند. 

«ا» غير اّول روی تابلو نوشته می شود.

ــ کارت های تصويری را که «آ» اول دارند، باال ببرند. 
و  دّقت  صدای «آ»  نوشتن  هنگام  معّلم  دست  حرکت  به 

توّجه کنند.



٨٨

٧ــ از دانش آموزان می خواهيم تصاويری را که «آ» اّول 
اّول  غير  که «ا»  را  تصاويری  و  راست  سمت  در  دارند 
صدای  معرفی  کنند.  نصب  تابلو  چپ  سمت  در  دارند، 

«آ» و «ا»

ــ دانش آموزان دستورالعمل را اجرا می کنند.
آب              دريا

آبی

ديگری بيان  ٨  ــ از دانش آموزان می خواهيم که کلمات 
کنند که صدای اول آنها «آ» و صدای آخر آن  ها «ا» غير 

اول باشد. (آ) اول، (ا) غير اول

آهو ــ آتش ــ آلبالو ــ آدم...
زيبا- سارا- آقا و خدا...

دريا،  (آب،  درس  به  مربوط  تصويری  کارت های  معلم  ٩ــ 
آبی) را يکی يکی روی تابلو نصب می کند و از دانش آموزان 
می خواهد که واژٔه مربوط به تصوير را زير آن نصب نمايند.

ــ دانش آموزان با توّجه به تصوير روی تابلو، کارت کلمٔه 
آن را پيدا می  کنند و زير آن نصب می کنند.

١٠ــ خميربازی در اختيار گروه ها قرار می گيرد تا (آ ــ 
ا) درست کنند و دربارٔه آن صحبت  کنند و به تمام موارد 

باال اشاره  نمايند.
صدای «آ» اّول و «ا» غيراّول را درست کنند.

دانش آموزان صدای « آ» اّول و « ا» غيراّول را روی ميز 
خود درست می کنند.

١١ــ معّلم از بّچه ها می  خواهد که صدای «آ» اّول و «ا» 
غيراّول را روی هوا با چشم بسته بنويسند.

«ا»  و  اّول  «آ»  صدای  بسته  چشم  با  دانش آموزان  ــ 
غيراّول را روی هوا با انگشت خود می  نويسند.

کلمات  نام  آنها  زير  در  که  را  تصويری  کارت های  ١٢ــ 
ساير  و  کنند  کامل  را  «ا»  و  «آ»  جای  اّما  شده  نوشته 

دانش آموزان آنها را بخوانند.

ــ برای تکميل کلمات، درکارت های نصب شده بر روی 
تخته، صدای « آ» و «ا» را انتخاب کنند.

دانش  آموزان کارت ها را بخوانند.
« فارسی»  کتاب  که  می  خواهيم  دانش آموزان  از  ١٣ــ 
صفحٔه ٢٧ را باز کنند. اين تصوير مربوط به چيست؟

ــ دانش آموزان با توّجه به بحث و گفت   وگو های قبلی به 
پرسش پاسخ می دهند.

١٤ــ از دانش آموزان می  خواهيم که کلمات تصويری را 
به طور گروهی و سپس به طور انفرادی بخوانند.

ــ دانش آموزان سعی می کنند کلمات را بخوانند.

١٥ــ از دانش آموزان می  خواهيم که متن درس را ابتدا 
به صورت گروهی و سپس به صورت انفرادی بخوانند.

ــ دانش آموزان سعی می کنند که متن درس را با کمک 
يکديگر بخوانند.

١٦ــ کتاب کار را باز کنند و در هر قسمت توضيح الزم 
را بدهيد.

ــ دانش آموزان با توّجه به توضيح معّلم به صورت انفرادی 
به فّعالّيت می پردازند.
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روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل و صدای (باران)  
    

نمونه فعاليت آموزشی ۱
فّعالّيت ١

از  پس  دانش آموزان  تا  شود  تهّيه  ميز  هر  برای  درس،  مفاهيم  از  تکه ای  سه  جورچين  الف) 
درست کردن جورچين، در مورد آنچه که می بينند در گروه صحبت کنند. مثالً: 

١ــ کوهی که پر از برف است.
٢ــ درخت هايی که باد آنها را خم کرده است.

٣ــ منظره ای که در آن برف در حال باريدن است.
٤ــ آسمان ابری در حال باريدن باران است.

٥  ــ رودخانه ای که تصوير آسمان در آن پيداست.
ب) تصويری از طبيعت در اختيار گروه ها قرارگيرد تا راجع به آنچه در تصوير می بينند، بحث 

کرده و در قالب کلمه يا جمله بيان کنند.
ج) معلّم می تواند از تصوير کتاب، جهت بحث و گفت  وگوی گروهی و رسيدن به اهداف درس 

استفاده کند.
معلّم با انتخاب يکی از سه شيوهٔ باال دانش آموزان را به ديدن، شنيدن، فکر کردن و سخن گفتن وا می دارد 
و اشکاالت تلّفظی و گفتاری آنان را شناسايی و رفع می کند و نماينده ای از گروه ها آنچه را که ديده اند، برای 

ديگران در قالب جمالتی بيان می کند. (سعی شود تمام شاگردان در بحث کالس شرکت کنند.)
دانش آموزان با راهنمايی و هدايت معلّم به مفاهيم مورد انتظار در تصوير دست می يابند و آنها را 

به زبان می آورند. بهتر است اين کلمات را خود دانش آموزان بيان کنند. آب، باد، باران
فّعالّيت ٢: توّجه دانش آموزان را به تصاوير کوچک زير نگاره ها جلب می  کند. از آنها می  خواهد 

در گروه صحبت کنند و حدس بزنند که هر تصوير چه کلمه ای را نشان می دهد.
پس از بحث و گفت   وگو در کالس، دانش آموزان را راهنمايی می  کند که تصوير را با شکل کلمه 

مطابقت دهند و با مطابقت دادن تصوير و شکل کلمه آن را تلّفظ کند.
کلمات اين درس: آب، باد، باران

فّعالّيت ٣: به روش تدريس (آ ا) مراجعه شود.
فّعالّيت ٤: به روش تدريس (آ  ا) مراجعه شود.

بـ  ب
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نمونه  فعاليت آموزشی ٢

فّعالّيت فراگيرنده فّعالّيت معلم
برجای  نشستن  هنگام  که  بخواهيد  دانش آموزان  از  ١ــ 
خود، هرکدام قطعات مربوط به جورچين تصاوير (تاب، 
باران، برگ، ابر، بادام، برف، آب، بار، ببر، باد) را بردارند 
گيرند.  قرار  گروه  يک  در  پاکت  رنگ  تشابه  براساس  و 
سپس قطعات جورچين را کنار هم، روی کاغذ بچسبانند 

و نام تصوير را بخوانند.

ــ پاکت های حاوی تّکه های جورچين را بردارند.

تکميل  را  جورچين  و  گيرند  قرار  خود  گروه  در  ــ 
کنند.

ــ تصاوير را بخوانند.

 در هر پاکت، سه قطعه از يک جورچين است. اعضای هر گروه با استفاده از قطعات خود 
می  توانند جورچين را کامل کنند.

نگاه  خود  جورچين  تصوير  به  بخواهيد  گروه ها  از  ٢ــ 
آن  وسط  يا  اّول  در  صدای «ب»  که  را  تصويری  و  کنند 
است، در سمت راست و تصويری را که صدای «ب» در 

آخر آن است. در سمت چپ تابلو نصب کنند.

ــ  جورچين را مرتب کنند.
ــ صدای «پ» را در اّول، وسط يا آخر کلمه تشخيص 

دهند.
ــ تصاوير را روی تخته نصب کنند.

جورچين ها پس از مرتّب شدن، شکل و نام تصوير موردنظر را نشان خواهند داد. جورچين ها 
زمينه  کاغذ  روی  چسب  با  يا  کرد  نصب  کالس  تخته  روی  بر  و  تهيه  نّقاشی  از  استفاده  با  می توان  را 
چسباند. در صورتی که جورچين ها در پايان، يک جورچين مادر را تشکيل بدهند، می توان آنها را 

روی يک تابلو در کالس به نمايش گذاشت. در داخل هر جورچين، يک کلمٔه کليدی وجود دارد.



٩١

از  يک  هر  تخته،  روی  تصاوير  کردن  نصب  از  پس  ٣ــ 
دانش آموزان  از  دهيد.  نشان  را  شده  نصب  تصاوير 
بخواهيد که پس از ديدن تصويری که نشان داده می شود، 
به  اشاره  با  سپس  بخوانند.  دسته جمعی  به طور  را  آن  نام 
تصاوير سمت راست از دانش آموزان بخواهيد تا بگويند 
صدای «ب» را در کدام قسمت کلمه می شنوند. همراه  با 
دانش آموزان صدای «ب» را تکرار کنيد و «ب» غيرآخر 
به  سپس  بنويسيد.  تصاوير  همان  زير  در  تخته  روی  را 
از  تصاوير،  خواندن  از  پس  و  کنيد  اشاره  چپ  سمت 
دانش آموزان بپرسيد که صدای «ب» در کدام قسمت کلمه 
قرار دارد. همراه با آنان «ب» را تکرار کنيد و «ب» آخر را 

در زير تصاوير مربوط به آن بنويسيد.

ــ تصويرها را بخوانند.
ــ در کشيدن صدای «ب» همراهی کنند.

ــ تصاوير را روی تخته نصب کنند.
ــ به حرکت دست معّلم توّجه داشته باشند.

هنگام نصب تصاوير بر روی تخته، بايد مراقبت کنيد که تصاوير باران، برگ، بادام، برف در زير 
هم و تصاوير آب، تاب در زير يکديگر قرار گيرند.

فّعالّيت فراگيرندهفّعالّيت معّلم

قرار  دانش آموزان  از  يک  هر  اختيار  در  را  جدولی  ٤ــ 
دهيد و از آنها بخواهيد که آن  را به صورت انفرادی تکميل 

کنند.

ــ حرف را در جدول تکميل کنند.
ــ جدول خود را در گروه تصحيح کنند.

جدول از نام تصاوير روی تابلو تشکيل شده است و صدای خوانده شده تکميل می شود. قبل 
از انجام دادن اين فّعالّيت، مطمئن شويد که دانش آموزان خواندن کلمه ها را خوب آموخته اند. جدول 
جای  و  است  شده  مشخص  سياه  رنگ  با  شده  خوانده  صداهای  به  مربوط  نوشتٔه  که  است  به گونه ای 
صدای جديد خالی است و بايد توّسط دانش آموزان با رنگ قرمز پر شود. اين فّعالّيت انفرادی است، 
بايد  باشند،  اشکال  دچار  تشخيص صدا  دانش آموزان در  انجام می شود. در صورتی که  اما در گروه 

مطالب را مجددًا مرور کرد.



٩٢

٥  ــ صدای جديد را در جدول کالس نصب کنيد.
دانش آموزان  از  فّعالّيت،  گرفتن  انجام  از  پس  ٦ــ 
تصاوير  دربارٔه  و  کنند  باز  را  «فارسی»  کتاب  بخواهيد 
درس، به گفت وگو بپردازند. سپس متن درس را برای 

دانش آموزان بخوانيد.
٧ــ از دانش آموزان بخواهيد کتاب «کار» را باز کنند و 

فّعالّيت های مربوط به آن را انجام دهند.

ــ صدای جديد را در جدول خود بنويسند.
ــ کتاب را باز کنند و به متن خوانده شده توسط معّلم 

گوش دهند.
ــ در خواندن متن با کالس همراهی کنند.

ــ کتاب را باز کنند.
ــ فّعالّيت های مربوط به کتاب «کار» را انجام دهند.



٩٣

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 گوش کن و بگو:  دانش آموزان به سٔواالت مطرح شده در کتاب پاسخ می دهند.

 ببين و بگو:  دانش آموزان در مورد تصاوير کتاب صحبت می کنند.
تصوير ١ــ تابيدن خورشيد به آب دريا
تصوير ٢ــ   تشکيل ابرها در آسمان
تصوير ٣ــ  بارش باران روی دريا

دانش آموزان   از  و  می  کند  بيان  را  واژه  چند  نام  معلّم  فّعالّيت،  اين  در  کن:  پيدا  و  بگرد    
می خواهد تصاوير مربوط به آن واژگان را در درس پيدا کنند.

پاسخ  خود  دوستان  برای  را  قسمت  اين  پرسش های  دانش آموزان  بگو:  دوستانت  به    
می دهند 

  بازی: آموزگار از دانش آموزان می خواهد (به صورت گروهی) صدای «آ  ا» را تا  آنجا که 
نفس دارند، بکشند و شفاهاً نشان دهند.

بيان  شد،  خوانده  کالس  در  گذشته  هفتٔه  که  را  کتابی  خالصٔه  دانش  آموزان  کتاب خوانی:   
کنند.

فّعالّيت های کتاب «کار»
صفحات مربوط به درس (ا آب) و صفحات مربوط به درس (باران) در طول هفته انجام می گيرد. 

(هر صفحه در يک روز).



٩٤

           درس دوم       :                    ابر ــ باد

رس
ف د

هدا
ا

١ــ معرفی صدا و نشانٔه      (َا  َ  ) و (د)
٢ــ توانايی نوشتن شکل های مختلف صدای (َا) و (د)

٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با صداهای خوانده شده
٤ــ توّجه به آثار قدرت خدا (ابر، باد و...)

٥  ــ آشنايی و عالقه مندی با نحؤه بهره گيری از طبيعت در زندگی
٦  ــ آشنايی با نقش ابر در چرخٔه تشکيل آب

٧ــ تأثير باد در حرکت ابرها

شاعرشعرکلمات جديدنشانه

َابر ــ َامين ــ بادبادک ــ َدريا   َا     َ 
افسانه شعبان نژادمهربان تر از مادر

باد ــ َدريا ــ دادد

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

١ــ گوش کن و بگو: مشاهدٔه محيط اطراف تشخيص 
صداها «َا» و «د» در کلمات مختلف 

٢ــ ببين و بگو: بيان داستان به شکل گروهی
دارای  که  کلماتی  کردن  پيدا  کن:  پيدا  و  ِبگرد  ٣ــ 

نشانٔه (َا  َ   و د) هستند
دارای  که  ميوه  چند  بردن  نام  بگو:  دوستانت  به  ٤ــ 

صدای (آ) هستند و فوايد باران.
٥  ــ نمايش: پوست گرفتن و خوردن ميوه
٦  ــ کتاب خوانی: معّرفی کتاب خوانده شده

 ١ــ بنويس: صحيح نوشتن شکل نشانٔه ( َا  َ   ) و (د) 
و کلمات مربوط به درس

) و (د) در  ٢ــ کامل کن: جايگزين کردن نشانٔه (َا   َ
جاهای صحيح خود در کلمات مختلف

کلمات  در  شده  خوانده  صداهای  تشخيص  ٣ــ 
مختلف 

٤ــ وصل کردن واژه ها به تصاوير مربوط به خود
٥  ــ نوشتن نام تصاوير

٦  ــ ترکيب صامت و مصّوت
٧ــ رنگ آميزی



٩٥

روش  تدريس: به يکی  از روش های درس اّول يا روش ابتکاری ديگر
توصيه  (َا)  صدای  آموزش  برای  نمونه  به عنوان  زير  مفاهيم  جورچين  از  استفاده  صورت  در 

می شود:
١ــ بادبادک بزرگ با نّقاشی زيبا

٢ــ دريا با ساحل و کودکی که در حال بادبادک بازی است.
٣ــ آسمان ابری با بادبادکی در آن

٤ــ آسمان ابری با يک بادبادک خيس در حال افتادن به زمين
٥  ــ کودکی که بادبادک از دست او رها شده و ناراحت است.

مفاهيم پيشنهادی برای استفاده از جورچين در تدريس «د»
١ــ آسمان ابری و دريا
٢ــ بارش باران بر دريا

٣ــ وزش باد و جابجايی اجسام سبک
٤ــ بارش باران بر درختان جنگل

٥  ــ يک روز بارانی که مردم از چتر و لباس مناسب استفاده می کنند.

فّعالّيت های کتاب«فارسی»
 ببين و بگو:

ــ تصوير دانش   آموزانی که به سمت درختی می روند.
ــ دانش آموزان به صورت گروهی تصوير يک درخت را روی بوم نقاشی می  کنند.

ــ تصوير درخت (نقاشی) را با هم تماشا می  کنند.
ــ بّچه ها به نقاشی خود نگاه می کنند، از آن لذت می برند و دربارٔه آن صحبت می کنند.

 نمايش: (هدف: تقويت دّقت، توّجه و تخّيل، سخن گفتن و مهارت های ارتباطی)، پوست 
را  ميوه  نوع  ديگر  دانش آموزان  تا  می شود  داده  نمايش  دانش آموزی  توسط  آن  خوردن  و  ميوه  کندن 

تشخيص دهند.
 با هم بخوانيم



٩٦

   درس سوم :                                    مدرسه ــ کالس

رس
ف د

هدا
ا

١ــ معرفی صدا و نشانٔه(مـ م) و (سـ س) 
٢ــ تشخيص صدای (مـ م) و (سـ س) در اّول، وسط و آخر کلمات

٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ــ آشنايی بيشتر با نهاد مدرسه و مقررات آن

٥ ــ رعايت بهداشت فردی و اجتماعی در محيط مدرسه
٦ ــ احترام به مدرسه و اوليای آن
٧ــ احترام به حقوق هم کالسی ها

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
مداد ــ ميز ــ نيمکت ــ مدرسه ــ مدير ــ مـ م

ــــــپرچم
دست ــ سبد ــ ياس ــ کالس ــ آزادهسـ س

فعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
١ــ گوش کن و بگو: آشنايی با پرچم ايران و رنگ های 
کلمات  در  س)  (سـ  و  م)  (مـ  صدای  تشخيص  آن، 

مختلف 
٢ــ ببين و بگو: تقويت روحيهٔ سپاس گزاری از معّلم

صدای  با  که  کلماتی  کردن  پيدا  پيداکن:  و  بگرد  ٣ــ 
ختم  «س»  صدای  به  که  کلماتی  و  می شوند  آغاز  «م» 

می شوند.
بهداشت  رعايت  بگو:چگونگی  دوستانت  به  ٣ــ 

محيط    زيست (کالس)
٤ــ بازی: ارتباط دادن بين کارت ها و کلمات مختلف 

مثل آدم برفی، مداد، برف
٥  ــ کتاب خوانی: معّرفی شخصّيت های کتاب

١ــ بنويس: صحيح نوشتن شکل نشانٔه(مـ م) و 
(سـ س) و کلمات مربوط به آن

٢ــ کامل کن: جايگزين کردن نشانٔه(مـ م) و (سـ 
س) در جاهای صحيح خود در کلمات مختلف

در  س)  (سـ  و  م)  (مـ  صداهای  تشخيص  ٣ــ 
کلمات مختلف

٤ــ وصل کردن واژه ها به تصاوير مربوط به خود
٥  ــ تشخيص صداهای هر کلمه
٦  ــ ترکيب صامت و مصّوت
٧ــ کامل کردن جمالت ناقص

٨  ــ رنگ آميزی
٩ــ نوشتن نام تصاوير



٩٧

روش تدريس: به يکی از روش های درس اّول يا روش ابتکاری ديگر
مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش «م»

١ــ حياط مدرسه که بّچه ها مشغول بازی هستند.
٢ــ حياط مدرسه که بّچه ها در صف به سخنان مدير گوش می دهند.

٣ــ حياط مدرسه که در آن پنجرٔه کالس و پرچم ايران مشّخص است.
٤ــ داخل کالس که روی ميزها مداد و دفتر وجود دارد.

٥  ــ داخل کالس با نيمکت های خالی که معلّم در انتظار آمدن شاگردان است.
مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش «سـ س»

١ــ کالس درسی که بّچه ها در حال درس خواندن هستند.
٢ــ ميز معلّم با يک سبد گل ياس و معلّمی که کنار تخته ايستاده است.

٣ــ قسمتی از پارک با درختان سبز سرو
٤ــ سبدی از گل های سفيد

٥  ــ دانش آموزی که گل در دست دارد.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
  ببين و بگو 

ــ تصوير دانش آموزی که همراه مادر به مغازٔه گل فروشی می رود.
ــ از گل فروشی گل می خرد.

ــ از مادر خداحافظی می کند و به مدرسه می رود.
ــ پس از ورود به مدرسه، گل را به معلّم هديه می کند.



٩٨

درس چهارم:                                           توت ــ تاب

رس
ف د

هدا
ا

١ــ معرفی صدا و نشانٔه (او ـــ، و ) و (تـ ت) 
٢ــ تشخيص صدا و شکل های مختلف (او، و ) در کلمات
٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

٤ــ آشنايی با انواع ميوه ها
٥ــ آشنايی با بازی های مختلف

٦ــ تقويت عالقه و احترام به مادر
٧ــ رعايت نکات ايمنی هنگام بازی با وسايل

٨ــ همکاری در بازی های گروهی
٩ــ آشنايی با نقش بازی و ورزش در سالمتی
١٠ــ رعايت بهداشت بعد از ورزش و بازی

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
توت ــ هلو ــ آلو ــ انگور ــ او ــ دوستاو ـ و

ــــــ
تاب ــ توپ ــ سوت ــ دست ــ پستتـ ت

فْعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
١ــ گوش کن و بگو: بيان کلماتی با صدای «او»، چيزهايی از 

درس با صدای «ت»
٢ــ ببين و بگو: داستانی در ارتباط با زنگ ورزش

٣ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که دارای صدای (او) 
و (ت) باشند.

ذکر  و  عالقه  مورد  بازی های  بردن  نام  بگو:  دوستانت  به  ٤ــ 
کارهايی که بايد قبل از خوردن ميوه انجام داد.

٥ــ نمايش: اجرای يک بازی (ورزش) و حدس زدن آنها
٦ــ کتاب خوانی: بيان داستان شنيده شده

١ــ بنويس: صحيح نوشتن شکل نشانٔه (او  ـ و) 
و (تـ ت) و کلمات مربوط به آن

٢ــ کامل کن: جايگزين کردن نشانٔه (او ـ و) و (تـ 
ت) در جاهای صحيح خود در کلمات مختلف

در  کلمات  صداهای  و  بخش ها  کردن  کامل  ٣ــ 
جدول

٤ــ کامل کردن جمالت ناقص
٥ــ ساختن کلمه مثل بادام ــ بودم و...
٦ــ ترکيب صامت و مصّوت در جدول

٧ــ نوشتن اسم تصاوير (بادام، اسب، باد و...)
تصاوير  در  آخر  و  اّول  صداهای  تشخيص  ٨ــ 

مختلف
٩ــ رنگ آميزی

١٠ــ تشخيص صداهای اّول در تصاوير مختلف



٩٩

روش تدريس: به يکی از روش های درس اّول يا روش ابتکاری ديگر
الف) مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش «او ــ و»

١ــ سبدی از ميوه روی ميز شامل: توت ــ هلو ــ آلو ــ انگور
٢ــ کودکی در حال خوردن انگور که دانه هايی از آن، روی زمين ريخته است.

٣ــ بّچه ها مشغول چيدن انگور از درخت هستند.
٤ــ بّچه ها در زيردرخت توت چادری پهن کرده اند و يک نفر باالی درخت، توت می چيند و با 

تکان دادن درخت، توت ها در چادر می ريزند.
٥ــ مادری در حال بوسيدن فرزندش است.

ب) مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش «تـ ت»
١ــ پارکی که بّچه ها در آن مشغول تاب بازی هستند.
٢ــ بّچه ها در زمين بازی مشغول توپ بازی هستند.

٣ــ داوری که کنار زمين بازی در حال سوت زدن است.
٤ــ کودکی که در يک دست کتاب و در دست ديگرش دفتر دارد.

٥ــ دو کودک که يکی از آنها در حال کتاب خواندن و ديگری در حال نّقاشی کردن است.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 ببين و بگو

ــ دانش آموزان در حياط مدرسه نرمش می کنند.
ــ دانش آموزی توپ را از مربی خود می گيرد.

ــ دانش  آموزان در حياط مشغول بازی های مختلفی از قبيل توپ بازی و طناب بازی هستند.
ــ دانش آموزان پس از بازی، دست های خود را با آب و مايع دستشويی می شويند.

 به دوستانت بگو
ــ دانش آموزان بازی های مورد عالقٔه خود را بيان می کنند.

ــ دانش آموزان بايد بدانند قبل از خوردن ميوه، بايد آن را به خوبی بشويند و بعد بخورند.
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درس پنجم  :                                              مادر ــ نان

رس
ف د

هدا
ا

١ــ معرفی صدا و نشانٔه (ر ) و (نـ ن) 
٢ــ تشخيص صدای (ر) و (نـ ن) در اّول، وسط و آخر کلمات

٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ــ آشنايی با پديده های (ابر، باد، باران)

٥ــ آشنايی با نان و فرايند توليد آن
٦ــ رعايت پوشش مناسب در روزهای بارانی

٧ــ ايجاد عالقه به همکاری در انجام کارهای خانواده
شاعرشعرکلمات جديدنشانه

مادر ــ آرام ــ َابر ــ باران ــ َدرر
مصطفی رحماندوستزردآلو

نان ــ نانوا ــ باران ــ نم نم ــ اميننـ ن
فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

پيدا  و  (ر)  صدای  که  کلماتی  کردن  پيدا  بگو:  و  کن  گوش  ١ــ 
کردن صدای (ن) در چند کلمه 

خانه  برای  کردن  خريد  با  ارتباط  در  داستانی  بگو:  و  ببين  ٢ــ 
مثل ميوه

٣ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که دارای صداهای (ر) 
و (ن) باشند.

کارهای خانه ــ شناخت محل  دوستانت بگو: کمک در  ٤ــ به 
پخته  کشور  مختلف  مناطق  در  که  نان هايی  انواع  و  زندگی 

می شود.
٥ــ بازی: بازی با توپ همراه با نام دانش آموز

٦ــ کتاب خوانی: بيان داستان شنيده شده

١ــ بنويس: صحيح نوشتن شکل نشانٔه (ر) 
و (نـ ن) و کلمات مربوط به آن

٢ــ کامل کن: جايگزين کردن نشانٔه (ر) و (نـ 
ن) در جاهای صحيح کلمات 

کلمات  صداهای  و  بخش ها  کردن  کامل  ٣ــ 
برادر، ابرو و... در جدول

٤ــ کامل کردن جمالت ناقص
٥ــ ساختن کلمه دوبخشی که بخش اّول آن 

مشخص است.
٦ــ کلمه سازی (بادام ــ سرما و...)

٧ــ نوشتن اسم تصاوير 
در  ن)  (نـ  و  (ر)  صداهای  تشخيص  ٨ــ 

کلمات مختلف
٩ــ مرتب کردن جمالت در هم ريخته

تصاوير  در  آخر  صداهای  تشخيص  ١٠ــ 
مختلف
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ر (مادر) مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای 
١ــ تصوير باريدن باران بر رودخانه
٢ــ بارش باران و مردم در خيابان 

٣ــ مادر و دختری که با چتر در باران هستند.
٤ــ کودکی که از پشت پنجره بارش باران را تماشا می کند.

٥ــ پرنده ای که در آسمان پر از ابر پرواز می کند

نـ  ن (نان) روش تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل و صدای  
مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای (نـ ن)

١ــ آسمان ابری که از آن باران نم نم می  بارد.
٢ــ پسری که در زمين گلی به زمين افتاده است (پس از باران).

٣ــ يک نانوا در نانوايی مشغول پختن نان است.
٤ــ آسمان صاف با رنگين کمان پس از باران (ديگر ابری نيست).

٥ــ پسری، در يک روز بارانی دوستش را به زيرچترش دعوت می کند.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 ببين و بگو

ــ مادر به کودک پول می دهد تا خريد کند.
ــ کودک به مغازه می رود و در نوبت می ايستد.

ــ مغازه دار پاکت سيب را به کودک می دهد.
ــ کودک ميوه های خريداری شده را به خانه آورده و به مادرش می دهد.

 به دوستانت بگو
ــ دانش آموزان نوع کمک به اعضای خانواده را بيان نمايند.

ــ دانش آموزان بدانند مردم شهر يا روستای محل  زندگی شان  از چه نوع نان هايی استفاده می کنند.
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درس ششم:                                      ايران ــ سرباز

رس
ف د

هدا
ا

١ــ معرفی صدا و نشانٔه (ايـ يـ ی ) و (ز) 
٢ــ تشخيص صدای (ايـ يـ ی ای) و (ز) در اّول، وسط و آخر کلمات

٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ــ آشنايی با کشور ايران و عالقه مندی به آن

٥ــ آشنايی با اقوام ايرانی (ُلر، ترک، کرد، عرب و ...)
٦ــ آشنايی با نقشٔه ايران

٧ــ آشنايی با رنگ های مختلف (سفيد، آبی، سرمه ای و...)
٨ــ آشنايی با رنگ های پرچم ايران

٩ــ تقويت روحئه دفاع از ميهن اسالمی 
١٠ــ آشنايی با نام درياهای شمال و جنوب کشور

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
ايران ــ ايرانی ــ سفيد ــ سرمه ای ــ ايـ يـ ی ای

اسدالله شعبانیای ايرانامين ــ آبی ــ پيدا
سرباز ــ تيرانداز ــ زرد ــ سبزز

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
١ــ گوش کن و بگو: تشخيص صدای (ايـ ) و (ز) در 

کلمات مختلف 
و  پرچم  ايران،  تصاوير  دادن  ارتباط  بگو:  و  ببين  ٢ــ 

سرباز
دارای  که  کلماتی  کردن  پيدا  کن:  پيدا  و  بگرد  ٣ــ 

صداهای (ايـ) و (ز) باشند.
٤ــ به دوستانت بگو: بيان چند شهر ايران ــ شهرهای 

مورد عالقه برای سفر ــ چگونگی همکاری با خانه
برای  هفته  اين  داستان  کردن  تعريف  کتاب خوانی:  ٥ــ 

کالس

١ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله هايی که در 
آنها (ايـ يـ ی ای) و (ز) به کار رفته است.

بنويس،  را  تصوير  هر  اسم  کن:  کامل  ٢ــ 
کردن  کامل  و  ناقص  جمله های  کردن  کامل 
ـ کامل  جدول های بخش و صدا (آبی، بيداری)ـ 

کردن جمالت با کمک تصاوير 
٣ــ نوشتن شکل های مختلف نشانه ها
٤ــ ترکيب صامت و مصّوت در جدول

٥ــ جمله سازی با کمک تصوير جمله سازی با 
کلمات مختلف

٦ــ تشخيص و نوشتن تعداد بخش های کلمات 
مختلف
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روش تدريس: به يکی از روش های درس اّول يا روش ابتکاری ديگر
مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای «ايـ يـ ی ای»

١ــ نقشٔه ايران با پرچم ايران
٢ــ سه کودک با سه رنگ لباس سفيد، آبی و سرمه ای مشغول نّقاشی هستند.
٣ــ کودک با لباس نارنجی در حال رنگ کردن پرچم ايران روی ديوار است.

٤ــ امين در قسمتی از نقشٔه ايران ايستاده است.
٥ــ نقشٔه ايران با بّچه هايی که در نقشه با لباس های محلی ايستاده اند.
مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای «ز»

١ــ چند سرباز در پشت خاکريز سنگر گرفته اند.
٢ــ سربازی در حال تيراندازی است.

٣ــ کودکی با لباس زرد، پرچم ايران را رنگ می کند.
٤ــ چند سرباز، در حال رژه  رفتن در ميدان جنگ هستند.

٥ــ  چند تانک (با پرچم ايران) از پشت خاکريز در حال باال آمدن است.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 ببين و بگو

ــ تصوير نقشٔه ميهن عزيزمان ايران را نشان می دهد.
ــ پرچم کشورمان در سه رنگ زيبا ديده می شود.

ــ چند سرباز که با هم در حال گفت وگو هستند.
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  درس هفتم :                                    استخر ــ گوش شنوا

رس
ف د

هدا
١ــ معرفی صدا و نشانٔه (ِا  ـِ ـه ه ) و (شـ ش) ا

٢ــ تشخيص صدای (ِا  ـِ ـه ه) و (شـ ش) در اّول، وسط و آخر کلمات
٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

٤ــ آشنايی با استخر و شنا
٥ــ رعايت نکاتی ايمنی در ورزش ها به خصوص شنا 

٦ــ آشنايی با اعضای مختلف بدن مثل گوش، چشم و... و راه های مراقبت از آنها
شاعرشعرکلمات جديدنشانه
استخر ــ نرده ــ خانه ــ درختِا  ـِ ـه ه

ــ ــ ــ شـ ش شنوا  ــ  انگشت  ــ  گوش  ــ  چشم 
چشمان

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
و  (ِا)   صداهای  که  کلماتی  با  آشنايی  بگو:  و  کن  گوش  ١ــ 

(ش) 
٢ــ ببين و بگو: آشنايی با زندگی پرندگان از تشکيل تخم تا 

تولد جوجه
و  صداهای (ِا)  با  کلمه هايی  کردن  پيدا  کن:  پيدا  و  بگرد  ٣ــ 

شناخت اعضای بدن 
زندگی فرد،  آشنايی با ميوه های محل  دوستانت بگو:  ٤ــ به 

بيان احساسات بهداشت فردی
٥ــ بازی: ماهی گيری با آهنربا از کلمات خوانده شده 

٦ــ کتاب خوانی: خواندن کتاب

با  جمله هايی  و  کلمه ها  نوشتن  بنويس:  ١ــ 
صداهايی (ِا) و (ش) به کار رفته است.

٢ــ کامل کن: کامل کردن کلمه ها، نوشتن نام 
تصاوير، بخش و صداکشی در جدول، کامل 

کردن کلمه ها با کمک تصاوير
٣ــ جمله سازی: ساختن جمله برای تصاوير 

مختلف و با کلمات مختلف
٤ــ ترکيب صامت و مصوت در جدول

 ( ٥ــ  وصل کردن: ارتباط کلمه ها به وسيلٔه (ـِ
نقش نمای اضافی مثل آب شور

٦ــ تشخيص و نوشتن نشانه های اّول تصاوير 
مختلف

٧ــ کلمه سازی
٨ ــ رنگ آميزی
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نمونۀ طرح درسی تدريس پيشنهادی
عنوان درس: استخر      نمونٔه تلفيقی ـِ ـه ه)    شمارۀ درس: هفتم (ِا 

اهداف درس
ـِ ـه ه) ١ــ آموزش صدا و نشانٔه (ِا 

٢ــ تقويت مهارت های گوش دادن و سخن گفتن
٣ــ رعايت نکات ايمنی در ورزش ها، به خصوص «شنا کردن»

٤ــ مراقبت از جانوران و غذا دادن به آنها، به خصوص، در فصل سرد زمستان
٥ــ توّجه به محل زندگی خود و ديگران

ـِ ـه ه) در اّول، وسط و آخر کلمات ٦ــ تشخيص صدا (ِا 
٧ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

شکل کالس: نيم دايره، گروه های دو يا سه نفری.
فردی که  تصوير  ـِ ـه ه)،  نشانٔه (ِا  کارت  الفبا،  جدول  تصويری،  کارت های  آموزشی:  ابزار 
ماژيک، تختٔه سفيد، حروف برجسته و بريده شدٔه نشانه های خوانده شده،  ـِ ـه ه) را تلفظ می کند،  (ِا 
ـِ ــ مه) و  ـَ ــ م ـَ ــ سـِ ــ سه ؛ ما ــ م ـِ ــ به؛ دا ــ َد ــ ِد ده؛ سا ــ س ـَ ــ ب گردن بندهای ترکيبات (با ــ ب

روزنامه
واژه های جديد: امام، ساده، ماسه، مداد، داده، آماده، آباده، اسم و...

روش های تدريس: يادگيری مشارکتی، تلفيقی، پرسش و پاسخ، ايفای نقش  و...
محورهای موضوع درس: فارسی، علوم، رياضی، بهداشت، اخالق، هنر و...

انتظارات
ـِ ـه ه) را خوب تلفظ کند.  ١ــ دانش آموز بايد بتوانند: کلمات تصويری را بخواند. صدای (ِا 
صحيح  و  روان  را  درس  متن  و  جديد  واژه های  و  کلمات  بگويد.  و  بسازد  جمله  تصوير  کارت های  با 

بخواند. (فارسی)
٢ــ در دفتر نقاشی يک درخت بکشد. قسمت های مختلف گياه، مانند: ريشه، ساقه ، برگ، گل 

و... را مشّخص کند و نام آنها را بگويد. (علوم)
ه ه) را بگويد. تعداد نشانه های کلمه های «امام»، «ساده» و «مداد»  ـ  ٣ــ تعداد شکل های نشانٔه (ِا ـِ

را بشمارد .
٤ــ نکات ايمنی را هنگام شنا کردن، بيان کند و به نکات بهداشتی هنگام رفتن به استخر اشاره کند.
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٥ــ در روزهای سرد زمستان، به خصوص، برای پرندگان گرسنه می توان انجام دهد، بگويد (اخالق)
ـِ ـه ه) را در دفتر نّقاشی طراحی کند. (هنر) ٦ــ يکی از شکل های نشانٔه (ِا 

ارزشيابی ورودی: معلّم از دانش آموزان می خواهد:
١ــ دو کلمه بگوييد که در آن نشانٔه (د) باشد.

) را بلند بخوانند. ـَ ـَ،  ما ــ م ـَ،  دا ــ َد، سا ــ س ٢ــ گردن بندهای تهيه شده از ترکيبات (با ــ ب
تکاليف

١ــ نوشتن صفحه های مربوط به کتاب کار.
) ربط ٢ــ نوشتن چند عبارت با (ـِ

٣ــ پيدا کردن نشانٔه (ـه ه) در روزنامه
ارزش يابی تکوينی

ـِ ـه ه) باشد. ١ــ سه کلمه بگوييد که در آنها يکی از شکل های نشانٔه (ِا 
٢ــ ساختن جمله با «امام»، «مداد» و...

) ربط در عبارت های مختلف ـِ ٣ــ به کار بردن (ـ
گروه بندی: مقواهای رنگی زرد، سبز، نارنجی، آبی، قرمز، سفيد و... را به ابعاد ٥×٥ ببريد و 
روی هر کارت يک کلمه بنويسيد. کارت ها را داخل کيسه يا پاکتی بريزيد و جلوی هر دانش آموز بگيريد 
تا يک کارت بردارد. کارت های رنگی مثل هم، يک گروه را تشکيل می دهند و با کمک يکديگر  آن را 

مرتّب می کنند و بدين ترتيب جمله ای ساخته می شود و هر گروه جملٔه خود را می خواند.
نکته: ضمناً به اين وسيله يک ارزشيابی نيز انجام می گيرد. (ارزشيابی پايانی)

جمله هايی که با کارت ها درست شده است:
مقوای زرد: سام با اسب آمد.

مقوای قرمز: سبا سبد داد. 
مقوای نارنجی: اسد مداد داد.

مقوای سفيد: بابا بادام داد.
مقوای آبی: ايرانی آزاد است.

مقوای سبز: ايران سرسبز است.



١٠٧

فّعالّيت دانش آموزانفّعالّيت معّلم

■ جلسٔه اّول و دوم (٩٠ دقيقه)
 معّلم به وسيلٔه کارت های رنگی، بّچه ها را گروه بندی 
می کند و از آنها می خواهد که با کارت ها جمله ای بسازند 

و آن را بخوانند.
او  از  و  می کند  صحبت  بّچه ها  از  يکی  با  قبًال  معّلم   
هوا  گرمای  دادن  نشان  پانتوميمی برای  که  می  خواهند 

اجرا کند و ساير دانش آموزان آن را تشخيص دهند.
 بعداز نمايش معّلم از بّچه ها می پرسد: در هوای گرم 

برای خنک شدن چه راه هايی را می شناسيد؟

 دانش آموزان با کارت های هم رنگ، گروه های خود را 
گروه   جملٔه  کارت،  سه  کردن  مرّتب  با  می دهند؛  تشکيل 

خود را می سازند و بلند می خوانند. (فارسی)

نشان  پانتوميم  حرکات  با  شده  انتخاب  دانش آموز   
بايد  دانش آموزان  ساير  است  گرم  خيلی  هوا  که  می دهد 

تشخيص دهند که او چه چيزی را نشان می دهد.
و  کرده  مشورت  خود  گروه  اعضای  با  دانش آموز   
کردن  روشن   مثل:  می کنند.  بيان  را  مختلف  راه های 
(علوم  و...  کردن  شنا  استخر،  به  رفتن  پنکه،  يا  کولر 

و تربيت بدنی)
يا  دريا  به  رفتن  موقع  می کند  سؤال  بّچه ها  از  معّلم    

استخر برای شنا چه نکاتی را بايد رعايت کرد؟
 معّلم از دانش آموزان می خواهد کتاب را باز کرده و 
کنند  سعی  و  بخوانند  همديگر  با  را  استخر  درس  متن 

اشکالشان را از هم بپرسند.

را  جمله ای  يا  داستان  بزرگ،  تصوير  «برای  معّلم:   
بيان کنيد.»

را  بزرگ  تصوير  زير  کوچک  «تصاوير  معّلم:   
بخوانيد.»

 معّلم: «آيا بين تصاوير کوچک، ارتباطی وجود دارد؟ 
ارتباط آنها را بگوييد.»

 معّلم يک کارت تصويری به هر گروه می دهد و از آنان 
می خواهد که با آن کارت جمله ای بسازند.

 معلم از دانش آموزان می خواهد که نشانٔه قرمز را در 
کارت تصويری هر گروه پيدا کنند تا جای آن را در کلمٔه 

خودشان مشّخص کنند و روی تابلو نصب کنند.

 بّچه ها با مشورت کردن پاسخ سؤال را می دهند.

ــ استفاده از لباس مناسب مثل کاله يا عينک مخصوص 
برای اين که آب به چشم يا گوشمان نرود.

ــ نرفتن به جاهای عميق و غيرمجاز
ــ هل ندادن همديگر و... (بهداشت)

 دانش آموزان متن درسی «ِاستخر» را ابتدا به صورت 
فردی و بعد گروهی می خوانند. بعد نمايندٔه هر گروه برای 

کالس متن را می خواند (فارسی)

بيان  را  داستانی  يا  جمله  مشورت،  از  پس  گروه  هر   
می کنند. (فارسی ـ جمله سازی)

صورت  به  سپس  و  فردی  صورت  به  ابتدا  نفر  هر   
ـ  (فارسی  می  خوانند  را  کوچک  تصاوير  گروهی، 

تصويرخوانی)
 سه گروه پاسخ سؤال را می دهند. مثال:

ــ پرده مال پنجره است.
ــ خانه نرده دارد.
ــ و... (فارسی)



١٠٨

 معّلم از دانش آموزی می خواهد که پای تابلو برود و نشانٔه 
قرمز مربوط به هر کارت را پيدا کند و زير آنها بنويسد.

 هر گروه کارت تصويری خود را می خواند و جمله ای 
را که با آن ساخته است، بيان می کند.

مثال: خانٔه ما استخر دارد.
و... (فارسی ـ جمله سازی)

شکل های  برای  که  می خواهد  دانش آموزان  از  معّلم   
نشانٔه جديد (ِا ـِ ـه ه) را نام گذاری کنند.

با  را  درس  متن  که  می  خواهد  دانش آموزان  از  معلم   
کمک واژه های تصويری بخوانند.

دانش آموزی  هر  به  را  الفبا  جدول  برگه های  معّلم   
می دهد و از آنان می  خوهد که نشانٔه (ِا ـِ ـه ه) را پيدا کنند 

و آن را رنگ آميزی نمايند.
ه)  ـه  ـِ  (ِا  کارت  که  می خواهد  دانش آموزان  از  معّلم   
را از ميان چند کارت پيدا کنند و آن را در جدول الفبا 

قرار دهند.

و  می  کند  اشاره  خود  کارت  قرمز  نشانٔه  به  گروه  هر   
و...  است  آمده  کلمه  آخر  «نرده»  در  که  می گويد  مثًال 

(فارسی)
 دانش آموز پای تابلو می رود و با توّجه به کارت هايی را 
که وصل شده است. نشانٔه قرمز را در زير آن می نويسد. 

(فارسی)
 دانش آموزان، به کمک معّلم، نامی را برای شکل های 
ه)  (ـه  وسط   ( ـِ (ـ اّول  (ِا)  می کنند.  انتخاب  جديد  نشانٔه 

آخر. (فارسی)

 هر نفر ابتدا به صورت فردی متن درس را می خواند. 
سپس به صورت گروهی متن درس را با هم می خوانند. 

(فارسی)
ـِ ـه ه) را پيدا می کند و آن را رنگ   هر نفر نشانه ای(ِا 

می نمايد و بلند می خواند. (فارسی ــ هنر) 
 دانش آموزان (ِا ـِ ـه ه)  را از ميان چند کارتی که معّلم 
به آنان می دهد، پيدا می کنند و آن را در جدول الفبا قرار 

می دهند. (فارسی)



١٠٩

فّعالّيت دانش آموزانفّعالّيت معّلم
دقيقه) ■ جلسه  سوم (٤٥ 

 معّلم از دانش آموزان می خواهد که ترکيباتی را که او 
ــ  ـِ  م سه،  ــ  سـِ  ده،  ــ  ِد  به،  ــ  ـِ  می نويسد (ب تابلو  روی 

مه)، بخوانند و بنويسند.
بحث  گروه  در  که  می خواهد  دانش آموزان  از  معّلم    

کنند و يک کلمه با ترکيب مشّخص شده بيان کنند.
 معّلم از دانش آموزان می خواهد که کتاب «فارسی» را 
باز کنند و تعداد کلمات «نرده» و «استخر» را در درس 

شمرده و بيان کنند.

را  تابلو  روی  شده  نوشته  ترکيبات  دانش آموزان   
می خوانند و در دفترشان می نويسند. (فارسی)

 گروه ها با هم بحث و گفت وگو می کنند و برای ترکيب 
 ،( ـِ خواسته  شدٔه گروه، يک کلمه می گويند. مثًال برای (ب

بهروز، بهناز و... را می گويند. (فارسی)

پيدا  را  شده  تکرار  کلمات  اين  تعداد  دانش آموزان   
می کنند و بلند می گويند: استخر (٣بار) نرده (٢بار) و... 

(فارسی ــ رياضی)
 معّلم: «در روزهای سرد فصل زمستان برای پرندگان 

چه کارهايی انجام می دهيد تا آنها گرسنه نباشند؟»

 معّلم کلمات «امام»، «مداد»، «ساده» و... را روی تابلو 
می  نويسد و از دانش آموزان می  خواهد که ابتدا نشانه ها 

را جدا کنند و سپس عدد آن را زير کلمه بنويسند

 هر گروه، پس از مشورت، نظرات خود را بيان می کند. 
مثًال: «در ظرفی برای آنها غذا می ريزيم و جلوی پنجره 

يا در حياط می  گذاريم و...» (اخالق ــ فارسی)
 دو نفر از دو گروه می آيند و نشانه های اين دو کلمه را 
ـ  ـ اـ  ـ دـ  ـ  ـِ ــ  ـ اــ م) و (مــ  ـ مــ  جدا می کنند. مثال: (ِاـ 
د) دو نفر ديگر می آيند و عددهای هر کلمه را می نويسند. 

مثال: ٤ و ٥ (فارسی ــ رياضی)

فّعالّيت دانش آموزانفّعالّيت معّلم
 معّلم از دانش آموزان می خواهد که در کالس بگردند 
و  کنند  پيدا  دارند،  ه)  ـه  ـ  ـِ (ِا  صدای  که  را  کلماتی  و 

بگويند.
  معّلم دو تصوير «مادر» و «َامين» و .. را به کالس نشان 
می دهد و از دانش آموزان می خواهد که اين دو تصوير 
را با هم بخوانند و پس از چند بار خواندن می گويند: 
) را می نويسد. پس از  «مادِر امين» و معّلم نقش نمای (ِ ِِ
چند بار نوشتن، از دانش آموزان می خواهد که خودشان 
نقش  و  باشند  مربوط  يکديگر  به  که  کنند  پيدا  کلمه  دو 

) داشته باشد. نمای (ِ ِ

  هر گروه پس از مشورت و پيدا کردن کلمات،  آنها را بيان 
می کند. مثًال: تخته،  پنجره،  پرده و اسم های دانش آموزان 

و ... (فارسی)
چند  را  «امين»  و  «مادر»  تصوير  دو  دانش آموزان    
بار جدا جدا و بلند می خوانند تا به عبارت «مادِر امين» 
اشاره کنند. در تصوير ديگر، «سبد» و «بادام» را نشان 
می دهند و آن را نيز بلند می خوانند. سپس هر گروه دو 
ـ) داشته باشد تا  ـِ کلمه پيدا می کند که در آن نقش نمای (
با يکديگر بخوانند. مثال: َدِر کالس،  ميِز َاّول و .... 

(فارسی)



١١٠

 معّلم در ساعت هنر از دانش آموزان می خواهد که درختی 
را طراحی کنند. سپس او قسمت های مختلف درخت، 
مانند: برگ، شاخه، ريشه و … را به دانش آموزان نشان 
می دهد و نام آنها را می نويسد. سپس از آنان می خواهد 
را  آن  و  کنند  پيدا  کلمات  اين  در  را  جديد  نشانٔه  که 

مشّخص نمايند.

 دانش آموزان «درخت» را طراحی می کنند. قسمت های 
ه ه) را پيدا می کنند  مختلف آن را می شناسند و نشانٔه (ِا ـ  ـ 
و دور آن را خط می کشند تا روی آن را با قرمز بنويسند.

(فارسی ــ هنرــ علوم)

روش های تدريس: به يکی از روش های درس اّول يا روش ابتکاری ديگر
مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين درس (ِا  ـِـ  ـه  ه)

١ــ استخری بزرگ که بّچه ها در آن مشغول شنا و بازی هستند و نرده های کنار آن مشخص است.
٢ــ خانه ای که پنجرٔه آن باز است و باد پرده های آن را بيرون می برد.

٣ــ درختانی پر از ميوه که باد ميوه های آن را روی زمين ريخته است.
٤ــ چند جوجه زير درختان ميوه مشغول خوردن دانه هستند.

٥ــ چند کودک مشغول توپ بازی و يک پنجره ای که شيشٔه آن با توپ شکسته است.
مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين درس (شـ  ش)

١ــ کودکی که از چشمانش اشک می ريزد. (گريه می کند)
٢ــ کودکی با انگشت خود رنگ را برمی دارد و نّقاشی می کند. (رنگ بنفش بهتر است)

٣ــ پشت شيشٔه طال فروشی چند انگشتر و گوشواره قرار دارد.
٤ــ کودکی در حال شانه کردن موهای دوستش است.

٥ــ کودکی که گوش خود را با گوش پاک کن تميز می کند.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
   ببين و بگو

ــ تصوير پرندگانی که در حال درست کردن النه هستند.  
ــ پرندگان در النه منتظر بيرون آمدن جوجه ها از تخم هستند.  

ــ جوجه ها به دنيا می آيند و پدر و مادرشان به آنها غذا می دهند.  
ــ پدر و مادر پرواز جوجه هايشان را تماشا می کنند.  



١١١

        درس هشتم   :                                    دريا ــ اردک

اف
اهد

١ــ آموزش صدا و نشانٔه (يـ  ی) و (ُا ـُـ)
ـٌـ ) در اّول،  وسط و آخر کلمات ٢ــ تشخيص صدای (يـ  ی) و (اٌ  

٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ــ توجه به نقش مادربزرگ در خانواده

٥ــ رعايت نکات ايمنی در کنار دريا

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
ــــقايق ــ دريا ــ يخ ــ چای ــ قايقران ــ روِیيـ  ی
ـ ـُ مادر بزرگ ــ ُاتاق ــ ُاردک ــ ُبزُا  ـ

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
ـٌـ)  ١ــ گوش کن و بگو: آشنايی با کلماتی که صداهای (اٌ ـ

و (يـ ی) دارند.
٢ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلمه ای کـه صدای  «ی» در اّول 

آن باشد و آشنايی با نام دو حيوان که صدای (اٌ) داشته باشند.
٣ــ به دوستانت بگو: نام بردن نکات ايمنی در مواقع حضور 
انجام  به  عالقه  ايجاد  و  فردی  بهداشت  رعايت  دريا،  کنار 

کارهای شخصی
٤ــ نمايش: بيان احساسات نسبت به جانوران و تقليد صدا 

و حرکات آنها
٥ــ کتاب خوانی: انتخاب نام برای کتابی که خوانده شده

نشانه های  با  جمله هايی  و  کلمه ها  بنويس:  ١ــ 
ـٌـ) (يـ ی) و (اٌ  ـ

جدول  در  صداکش  و  بخش  کن:  کامل  ٢ــ 
کامل کردن جمله ها

٣ــ جمله سازی: نوشتن جمله برای تصويرهای 
مختلف

٤ــ مرتب کردن: مرتب کردن جمله های درهم 
ريخته و ساختن يک جمله. مرتب کردن حروف 

به هم ريخته و ساختن کلمه
٥ــ نوشتن نام تصاوير

٦ــ کلمه سازی

روش های تدريس: به يکی از روش های اّول يا روش ابتکاری ديگر
مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين درس (يـ   ی)

١ــ يک قايق، روی دريا شناور است.
٢ــ پيرمردی در يک هوای سرد زمستانی در حال خوردن چای است.

٣ــ کودکی در هوای آفتابی، (تکه های يخ) را از يخدانی پراز يخ برمی دارد و در ليوان می ريزد.
٤ــ قايق شکسته ای در دريا ديده می شود که قايقران آن در آب افتاده و ناراحت است.



١١٢

٥ــ دريا آرام است و چند کودک در آن شنا می کنند.
عناوين پيشنهادی برای طراحی جورچين آموزش «ٌا»

١ــ مادربزرگ در اتاق مشغول قصه گفتن برای بّچه هاست.
٢ــ کتاب داستانی که در آن تصوير اردک و بز نّقاشی شده است و کودکی آن را می خواند.

٣ــ چند اردک با رنگ های زيبا به دنبال مادر خود به طرف رودخانه می روند.
٤ــ  موشی که ُدمش کنده شده و ناراحت است.



١١٣

     درس نهم     :                                      لک لک ــ ورزش

رس
ف د

هدا
١ــ آموزش صدا و نشانٔه (کـ  ک) و (و)ا

٢ــ تشخيص صدای (کـ  ک) و (و) در اّول،  وسط و آخر کلمات
٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ــ آشنايی با انواع ورزش و نقش آن در سالمتی انسان

٥ــ شناخت جانوران مختلف و زندگی آنها
شاعرشعرکلمات جديدنشانه 
کبوتر ــ اردک ــ گنجشک ــ کندو ــ لک لک ــ کبک ــ می کند ــ کنارکـ    ک

ــــ
ورزش ــ سوارکار ــ وزنه بردار ــ داور ــ دونده ــ توانايی ــ ورزشکارو

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
زندگی  آب  در  که  حيواناتی  با  آشنايی  بگو:  و  کن  گوش  ١ــ 

می کنند. آشنايی با انواع ورزش ها.
٢ــ ببين و بگو: مسابقٔه الک پشت و خرگوش

٣ــ بگرد و پيدا کن: نام بردن حيواناتی که دارای صدای (ک) 
در آخر کلمه باشند و نام بردن کلماتی که صدای (و) در وسط 

آنها باشد.
٤ــ به دوستانت بگو: بيان احساسات درونی در رابطه با مراقبت 

از حيوانات،  نام بردن انواع ورزش های مورد عالقه.
٥ــ نمايش: نمايش دادن چند حرکت ورزشی (فوتبال و …)

کتاب  با  رابطه  در  درونی  احساسات  بيان  خوانی:  کتاب  ٦ــ 
قرائت شده و نام بردن شخصّيت های داستان

١ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به 
درس

٢ــ کامل کن: نوشتن نام تصاوير، ترکيب دو بخش 
و ساختن کلمٔه جديد،  ترکيب صامت و مصّوت در 

جدول
٣ــ جمله سازی: ساختن جمله برای تصاوير

٤ــ مرّتب کردن
٥ــ نوشتن نام تصاوير

٦ــ کلمه سازی

روش های تدريس: يکی از روش های درس اّول يا روش ابتکاری ديگر
مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين مربوط به آموزش صدای  «ک»

ـ لک لک ـ خرچنگـ  ـ زنبورـ  ـ الک پشتـ  ١ــ برکه با حيوانات کنار آن، شامل: اردکـ 
آب  در  درخت  نزديک  اردک  و  می روند  آن  طرف  به  زنبورها  که  عسل  کندوی  با  درختی  ٢ــ 

است.
٣ــ آسمانی که در آن کبوتران در حال پرواز هستند.



١١٤

٤ــ  گنجشکی که يک ِکرم را از زمين بيرون می کشد و بّچه گنجشک ها در النه، روی درخت 
هستند.

٥ــ سگی کـه می خواهد الک پشتی را بخـورد و الک پشت در الک خـود پنهـان می شود.
مفاهيم پيشنهادی برای تهّيۀ جورچين آموزش «و»

١ــ چند دونده در ورزشگاه می دوند و داور سوت می زند.
٢ــ چند سوارکار بر روی اسب خود سوار هستند و مسابقه می دهند.

٣ــ چند ورزشکار در حال وزنه برداری هستند.
٤ــ گروهی از بّچه ها واليبال بازی می کنند و داور سوت می زند.

٥ ــ بّچه ها در صف در حياط مدرسه ورزش می کنند.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 ببين و بگو

ــ تصوير مسابقٔه بين خرگوش و الک پشت را نشان می دهد.
ــ خرگوش وسط راه به خواب می رود.

ــ الک پشت آرام حرکت می کند و از خرگوش جلو می زند.
ــ الک پشت برندٔه مسابقه می شود.

 به دوستانت بگو
ــ بيان احساس درونی در رابطه با مراقبت از حيوانات.

ــ عالقه به ورزش های مختلف.
 نمايش

ــ چند تن از دانش آموزان انواع ورزش ها از قبيل سوارکاری،  فوتبال،  شنا،  قايقرانی و … 
را نمايش دهند و ساير دانش آموزان بايد حدس بزنند که چه نوع ورزشی است.



١١٥

           درس دهم   :                                   پرواز ــ جنگل

رس
ف د

هدا
١ــ آموزش صدا و نشانٔه (پـ   پ) و (گـ  گ)ا

٢ــ تشخيص صدای (پـ   پ ) و (گـ  گ) در اّول،  وسط و آخر کلمات
٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

٤ــ آشنايی با جنگل و جانوران آن و ايجاد عالقه به حفاظت از آن
٥ــ آشنايی با پرواز پرندگان و هواپيما

شاعرشعرکلمات جديدنشانه 
پر ــ پرستو ــ پروانه ــ هواپيما ــ پا ــ پرنده ــ توپپـ    پ

ــــ
جنگل ــ بزرگ ــ گرگ ــ گوزن ــ زندگی گـ    گ

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
ـ گوش کن و بگو: شناخت حيوانات جنگل،  نام  ١ـ

بردن چند چيز که با صدای «پ» شروع می شود.
٢ــ بگرد و پيدا کن: شناخت حيواناتی که دارای 

صداهای (گ) و (پ) باشند.
از  مراقبت  راه های  بيان  بگو:  دوستانت  به  ٣ــ 
و  مسافرت  در  نقليه  وسيلٔه  از  استفاده  درختان، 

آشنايی با وسائل نقليه.
٤ــ بازی: کلمه سازی با استفاده از صدای آخر 

کلمٔه بيان شده.
٥ــ کتاب خوانی: تغيير پايان داستان به صورت 

دلخواه

به  مربوط  جمله های  و  کلمه ها  نوشتن  بنويس:  ١ــ 
درس

٢ــ کامل کن: نوشتن نام تصاوير، کامل کردن جمله ها، 
کامل  جدول،  در  و (و)  و)  مناسب (او   کلمه های  نوشتن 

کردن جدول،  بخش و صداکشی.
٣ــ جمله سازی: ساختن جمله برای تصاوير مخلتف 

و با کلمات مختلف
٤ــ تشخيص صداهای خوانده شده: صداهای خوانده 

شده در جدول رنگ می شود.

روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل و صدای پـ  پ به يکی از روش های 
درس اّول

عناوين پيشنهادی برای طّراحی جورچين: جورچينی سه تّکه از مفاهيم درس برای هر گروه 
تهّيه شود تا دانش آموزان پس از درست کردن جورچين در مورد آن چه که می بينند،  صحبت کنند. 

مثالً:
١ــ آسمانی که هواپيما در آن پرواز می کند و پنجره های هواپيما مشخص باشد.



١١٦

٢ــ آسمانی با پرواز چند پرستوی زيبا (دسته جمعی) و پروانه هايی که روی گل ها پرواز می کنند.
٣ــ پرنده ای که در حال پرواز است و يکی از پرهايش کنده شده و به زمين می افتد.

٤ــ  کودکی که با پدرش توپ بازی می کند.
٥ــ کودکی که موقع توپ بازی پايش آسيب ديده و توپ او هم پاره شده است.

روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل وصدای گـ گ به يکی از روش های 
درس اّول

عناوين پيشنهادی برای طّراحی جورچين:  جورچينی سه تّکه از مفاهيم درس برای هر گروه 
تهّيه شود تا دانش آموزان پس از درست کردن جورچين در مورد آنچه می بينند،  صحبت کنند. مثالً:

١ــ حيوانات وحشی جنگل شامل: (گرگ ــ پلنگ ــ گوزن)
٢ــ گربه ای که موش را دنبال می کند و سگ هم می خواهد گربه را بگيرد.

٣ــ پلنگ،  گوزنی را شکار کرده و آن را می خورد.
٤ــ روباهی با بّچه های خود در حال خوردن يک خرگوش هستند.

٥ــ يک نهنگ بزرگ در دريا شنا می کند و از دور،  جنگل پيداست.



١١٧

        درس يازدهم     :                                    روِز برفی ــ درخت

رس
ف د

هدا
ا

١ــ آموزش صدا و نشانٔه (فـ   ف) و (خـ  خ)
٢ــ تشخيص صدای (فـ   ف) و (خـ  خ) در اّول،  وسط و آخر کلمات

٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ــ آشنايی با برف و بازی در روزهای برفی

٥ــ استفاده از لباس مناسب در روزهای سرد
٦ــ آشنايی با محّل زندگی جانوران

٧ــ آشنايی با رودخانه و جانوران اطراف آن
شاعرشعرکلمات جديدنشانه 
ـ می رفتمفـ    ف ـ فرشتهـ  ـ فرزانهـ  ـ آفتابیـ  ـ برفـ  ـ آدم برفیـ  ـ کيفـ  ما کفشـ 

کودکانيم
عباس يمينی 

شريف ملخ ــ خرگوش ــ شاخه ــ درخت ــ خانه ــ رودخانهخـ    خ
فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

١ــ گوش کن و بگو: آشنايی با محل زندگی جانوران،  
آشنايی با فصل زمستان و پوشش مناسب اين فصل

ـ ببين و بگو: درست کردن آدم برفی در يک روز برفی  ٢ـ
٣ــ بگرد و پيدا کن: شناخت وسايل شخصی که دارای 
صدای (ف) باشند. آشنايی با کلماتی که صدای (خـ) 

غير آخر در آنها باشد.
٤ــ به دوستانت بگو: بيان احساسات درونی در يک 

روز برفی و پرورش قؤه تخّيل 
خوانده  که  را  کتابی  نويسندٔه  نام  خوانی:  کتاب  ٥ــ 

بگويد. تعداد صفحات کتاب را عنوان نمايد.

١ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس 
٢ــ کامل کن: نوشتن نام تصاوير، کامل کردن جمله ها با 
دارای  که  بخشی  دو  کلمات  کردن  کامل  تصوير،  به  توجه 
کردن جمله ها  کامل  باشند،  صداهای (فـ  ف) و (گـ  گ) 

بدون تصوير.
٣ــ کلمه سازی: ساخت کلمه هايی که دارای صداهای (فـ  

ف)،  (گـ  گ)،  (کـ  ک)،  (خـ  خ) و (پـ  پ) باشند.
٤ــ نوشتن بخش دوم کلمه ها: به بخش اول هر کلمه يک 
بخش اضافه می شود و کلمه های مختلف ساخته می شود.
٥ــ مرتب کردن: مرتب کردن حروف يک کلمه و نوشتن آن

روش تدريس: يکی از روش های درس اّول يا روش ابتکاری ديگر
عناوين پيشنهادی برای طّراحی جورچين: جورچينی سه تّکه از مفاهيم درس برای هر گروه 
تهّيه شود تا دانش آموزان پس از درست کردن جورچين در مورد آن چه که می بينند،  صحبت کنند؛ 

مثالً:
١ــ روز برفی که بّچه ها کيف به دست به مدرسه می روند و برف به شّدت می بارد.



١١٨

٢ــ کودکی که در برف ليز خورده و دِر کيفش باز شده و دفترش به زمين افتاده است.
٣ــ آسمانی ابری که خورشيد پيدا نيست و بّچه ها آدم برفی درست می کنند. 
٤ــ  بّچه ها در حال برف بازی هستند و کيف خود را به کناری گذاشته اند.

٥ــ بّچه ها در حال درست کردن آدم برفی هستند.
مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای «خـ  خ»

١ــ مزرعٔه گندم که ملخ ها روی شاخه های آن هستند.
٢ــ درختی کنار رودخانه که يک ملخ روی شاخٔه درخت است.

٣ــ بّچه ای که از درخت باال رفته و شاخٔه درخت شکسته شده و بر زمين افتاده است.
٤ــ خانٔه خرگوش که پر از شاخه های درخت است.



١١٩

  درس دوازدهم:                                  همکاری  ــ گل

رس
ف د

هدا
ا

١ــ آموزش صدا و نشانٔه (قـ   ق) و (لـ  ل)
٢ــ تشخيص صدای (قـ   ق ) و (لـ  ل) در اّول،  وسط و آخر کلمات

٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ــ همکاری بين اعضای خانواده

٥ــ شناخت وسايل آشپزخانه و رعايت نکات ايمنی در استفاده از آنها
٦ــ توّجه به آداب اجتماعی (سالم)
٧ــ آشنايی با محل زندگی حيوانات

شاعرشعرکلمات جديدنشانه 
قاشق ــ بشقاب ــ چاقو ــ قوری ــ قند ــ قندان ــ اتاققـ    ق

ــــ
بلبل ــ النه ــ گل ــ لبخند ــ سالملـ    ل

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
داشته  (ق)  صدای  که  وسايلی  بردن  نام  بگو:  و  کن  گوش  ١ــ 

باشند. دو کلمه که صدای (لـ  ل) در آنها شنيده می شود.
٢ــ ببين و بگو: کمک به پرنده های زخمی و مراقبت از آنها

تکرار  دارند.  ق»  «قـ  صدای  که  کلماتی  کن:  پيدا  و  بگرد  ٣ــ 
کلماتی که صدای « ل» دارند.

احساسات  بيان  خانواده،  افراد  به  کمک  بگو:  دوستانت  به  ٤ــ 
شخصی (اگر بال داشتی، به کجا می رفتی؟)

٥ــ نمايش: داستان ببين و بگو را نمايش دهيد.
٦ــ کتاب خوانی: بيان خالصٔه کتاب خوانده شده در کالس

جمله های  و  کلمه ها  نوشتن  بنويس:  ١ــ 
مربوط به درس

دو  کلمات  کردن  کامل  کن:  کامل  ٢ــ 
بخشی،  نوشتن بخش و صدا در جدول

٣ــ جمله سازی: کامل کردن جمله ها با 
استفاده از تصاوير

٤ــ کلمه سازی: نوشتن کلماتی که آخر 
آنها (ل) باشد. نوشتن اسم دو جانور با 

نشانه های «قـ ق»
٥ــ رنگ آميزی:رنگ کردن تصاويری 

که صدای آخر آنها مثل هم است.

روش تدريس: يکی از روش های درس اّول يا روش ابتکاری ديگر
مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين مربوط به آموزش صدای «قـ  ق»

١ــ مادر و دختری در حال چيدن سفره هستند و در آن بشقاب و قاشق می گذارند.
٢ــ دختری که برای پدرش در يک سينی يک قوری و يک قندان پر از قند می آورد.



١٢٠

٣ــ کودکی در اتاق با چاقو دست خود را بريده است.
٤ــ  پسری ميوه ها را در بشقاب می گذارد.

٥ــ کودکی در حال دويدن، قندانی که پر از قند است، برزمين می ريزد.
مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين مربوط به آموزش صدای «لـ  ل»

١ــ لک لک روی يک درخت بلند در کنار جويبار، النه دارد.
٢ــ يک فيل با خرطوم خود آب می ريزد و خودش را می شويد. (در جنگل).

٣ــ ملخ بر روی شاخٔه درختان کنار جويبار برگ می خورد و بلبل بر آن شاخه النه دارد.
٤ــ بلبلی در قفس زندانی است و گريه می کند.

٥ــ کودکی در يک گل زار گل الله می چيند.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 ببين و بگو

ــ تصوير پرنده ای که زير درخت افتاده است و امين آن را می بيند.
ــ امين پرنده را برمی دارد و به خانه می برد تا مداوا کند.

ــ امين با کمک خواهرش بال پرنده را می بندد و به او آب و دانه می دهند.
ــ امين و خواهرش آزاده بعد از درمان پرنده، او را آزاد می کنند.



١٢١

   درس سيزدهم  :                    نارنج و برنج ــ خروس خوش آواز

رس
ف د

هدا
١ــ آموزش صدا و نشانٔه (جـ ج ) و (ُا استثنا) ا

٢ــ تشخيص صدای (جـ ج) و (ُا استثنا) در اّول، وسط و آخر کلمات
٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

٤ــ آشنايی با شاليزار
٥ــ توّجه به چگونگی مراقبت از جانوران

شاعرشعرکلمات جديدنشانه

گنجشک ــ جـ ج برنج ــ اين جا ــ جوجه ــ  نارنج ــ 
ــ ــپنج

ــ ُا استثنا خوش  ــ  دو  ــ  خورد  ــ  خود  ــ  روشن 
خورشيد

فْعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

خورشيد  شناخت  و  شاليزار  با  آشنايی  بگو:  و  کن  گوش  ١ــ 
به عنوان منبع گرما و روشنايی زمين 

مختلف و تفاوت  ببين و بگو: نوع غذای  انسان و حيوانات  ٢ــ 
آنها

باشد.  آنها  آخر  در  (ج)  نشانه  که  کلماتی   : کن  پيدا  و  بگرد  ٣ــ 
کلماتی که (ُا استثنا) داشته باشند.

نام  و  برنج  و  نارنج  درس  تصوير  در  دّقت  بگو:  دوستانت  به  ٤ــ 
جانوران  از  مراقبت  چگونگی  کردن  بيان  تصوير،  عناصر  بردن 

خانگی مثل خروس
٥ــ بازی: کامل کردن کلمات با گذاشتن يک حرف در آنها 

٦ــ کتاب خوانی: نام بردن شخصّيت های داستان

١ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط 
به درس

کلمات  جدول  کردن  کامل  کن:  کامل  ٢ــ 
(خـ خ) و (جـ ج) کامل کردن جمالت با توّجه 
به  توجه  با  جدول  کردن  کامل  ــ  تصاوير  به 

صداهای مختلف «و»
درهم  کلمات  با  جمله سازی  جمله سازی:  ٣ــ 

ريخته، جمله سازی برای تصوير

روش تدريس: يکی از روش های درس اّول يا روش های ابتکاری ديگر
مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين مربوط به آموزش صدای «جـ ج»

١ــ يک شاليزار که در آن مردان و زنان کار می کنند. (مترسکی که روی آن گنجشک ها نشسته اند.)



١٢٢

٢ــ يک درخت نارنج که باغبان نارنج های آن را می چيند.
٣ــ خانه ای در شمال که در کنار آن مرغ و خروس و جوجه درحال دانه خوردن هستند.

٤ــ يک خانواده که مشغول خوردن برنج يا نارنج (چلو کباب و نارنج) هستند.
٥ــ کودکی که برای گنجشک ها برنج می ريزد تا بخورند.

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای «ُا استثنا»
١ــ پرنده ای که به زمين نوک می زند و دانه می خورد.

٢ــ خورشيد در آسمان نمايان است و زمين را روشن کرده است.
٣ــ کودکی برای دو جوجٔه خود دانه می ريزد. (يک خروس، يک مرغ، دو جوجه)

٤ــ پسری دوچرخه سواری می کند.
٥ــ کشاورزی در حال درو کردن گندم يا جو است.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 ببين و بگو

ــ تصوير کودکی که در حال غذا خوردن است و قاشق و چنگال در دست دارد.
ــ پرنده ای با نوک خود از زمين دانه  برمی دارد و می خورد.

ــ حيوان علف خواری که در حال خوردن علف است.
ــ حيوان گوشت خواری که درحال خوردن گوشت است. (تفاوت نوع غذای حيوانات و انسان 

و چگونگی خوردن آن بيان شود.)



١٢٣

  درس چهاردهم  :                                مهتاب ــ چشمه و چراگاه

رس
ف د

هدا
ا

١ــ آموزش صدا و نشانٔه (هـ ـهـ ـه ه) و (چـ چ)
٢ــ تشخيص صدای (هـ ـهـ ـه ه) و (چـ چ) در اّول، وسط و آخر کلمات

٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ــ توّجه دادن به نعمت های خداوند

٥ــ تقويت روحيه سپاسگزاری از خداوند
٦ــ آشنايی با چشمه و گياهان و چراگاه

٧ــ شناخت حيوانات اهلی

شاعرشعرکلمات جديدنشانه

کوه ــ ماه ــ ستاره ها ــ آهو ــ به به (هـ ـهـ ـه ه) 
ــ هوايی ــ مهتاب  ــ مهربان

ناصر کشاورزیجشن در آسمان
چوپان ــ چراگاه ــ قوچ ــ چشمه چـ چ

ــ چادر ــ قارچ  ــ چه ــ می چرند

فْعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

١ــ گوش کن و بگو: تشخيص صدای (هـ ) و «  ِا  » در 
کلمات مختلف، بيان کلماتی که (چـ چ) دارند.

٢ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلمه هايی که يکی از 
نشانه های (هـ ـهـ ـه ه) و صدای (چـ) غيرآخر دارند.

٣ــ به دوستانت بگو: نام بردن چيز هايی که شب ها در 
آسمان می بينيم.

٤ــ کتاب خوانی : بيان احساسات نسبت به قسمت های 
مورد عالقه در داستان خوانده شده در کالس

١ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس.
٢ــ کامل کن : کامل کردن کلمات با گذاشتن حرف مناسب 
در جای خالی. کامل کردن جمالت با نوشتن نام تصاوير

٣ــ جمله سازی: جمله سازی برای تصوير
٤ــ رنگ آميزی: نوشتن نام تصوير و رنگ آميزی کلماتی 

که صدای (هـ ـهـ ـه ه) دارند.
٥ــ  تشخيص کلمات هم آغاز  مثل چرخ، چادر

٦ ــ کلمه سازی: کلمه سازی با يک نشانٔه مشترک

روش تدريس: يکی از روش های درس اّول يا روش های ابتکاری ديگر
مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای (هـ ـهـ ـه ه)

١ــ تصويری از شبی مهتابی که بّچه ها به آسمان نگاه می کنند.



١٢٤

٢ــ آسمانی پر از ستاره که ماه و شهاب هم در آسمان مشخص است.
٣ــ يک ماهی در حوض است و تصوير ماه در آب است. (شب مهتابی)

٤ــ منظره ای از کوه و ماه و ستاره ها که در آن آهو ها گردش می کنند.
٥ــ سبدی از ميوه ها شامل: به، هلو و...

مفاهيم پيشنهادی برای تهّيۀ جورچين آموزش «چ»
١ــ چوپانی که برای گوسفندان نی می زند و گوسفندان در چراگاه می چَرند.

٢ــ چوپانی کنار چشمه نشسته است و قوچ ها و گوسفندان کنار رودخانه می چرند.
٣ــ کودکی از کنار چشمه قارچ می چيند.

٤ــ چوپانی با چاقو هندوانه ای را پاره می کند و پوست آن را به قوچ ها می دهد.
٥ــ زنان و مردان عشاير که در چادر زندگی می کنند.



١٢٥

 درس پانزدهم  :            ژاله و منيژه ــ کتاب خوانی

رس
ف د

هدا
ا

١ــ آموزش صدا و نشانٔه (ژ) و (خوا ــ خا)
٢ــ تشخيص صدای ( (ژ) و (خوا ــ خا) در اّول، وسط و  آخر کلمات

٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ــ آشنايی با انواع گل ها و راه های مراقبت از آنها

٥ــ ايجاد عالقه به مطالعٔه کتاب
٦ــ احترام به يکديگر و ابراز عالقٔه اعضای خانواده نسبت به همديگر.

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
ژاله ــ منيژه ــ پژمردهژ

ــــــ
ـ خواهرــ می خواندخوا ــ خا ـ تخت خوابـ  ـ خوابيدنـ  خواندنـ 

فْعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

(خوا)  که  کلماتی  بيان  گل ها،  از  مراقبت  چگونگی  بگو:  و  کن  گوش  ١ــ 
دارند، تکرار کلمات

٢ــ ببين و بگو: کاشت گياه
٣ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که در آنها صدای (ژ) و (خوا) باشد.

در  شخصی  احساسات  بيان  خوابيدن،  مناسب  زمان  بگو:  دوستانت  به  ٤ــ 
مورد دوست داشتن گياه و گل

٥ــ نمايش: کاشتن دانه و آب دادن به آن
در  شده  خوانده  کتاب  عالقٔه  مورد  قسمت  کردن  نّقاشی  کتاب خوانی:  ٦ــ 

کالس

١ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و 
جمله های مربوط به درس.

٢ــ کامل کن : کامل کردن 
جمالت و نوشتن نام تصاوير

ساختن  جمله سازی:  ـ  ٣ـ
جملهٔ تصوير

٤ــ نوشتن کلمات با صدای 
(ژ)

٥ ــ کلمه سازی: کلمه سازی 
با بخش مشترک (خوا)

روش تدريس: براساس روش های درس اّول يا روش ابتکاری ديگر
مفاهيم پيشنهادی برای تهّيۀ جورچين آموزش «ژ»:

١ــ ژاله و منيژه به گل آب می دهند.
٢ــ گلدانی که يک گل پژمرده در آن است.

٣ــ مادر با نخ و کاموا ژاکت می بافد.



١٢٦

٤ــ آمبوالنسی در خيابان آژير می کشد و چند ماشين مختلف و يک ماشين ژيان هم در خيابان 
هست.

٥ــ راننده ای ماشين خود را در گاراژ پارک می کند.
مفاهيم پيشنهادی برای تهّيۀ جورچين آموزش «خوا»:

١ــ مادر کتاب داستانی می  خواند و امين وآزاده کنار او نشسته اند.
٢ــ کودکی نّقاشی می کشد و کودکی ديگر، کتاب می خواند.

٣ــ کتاب خانه ای پر از کتاب است و کودکی از آن کتاب برمی دارد.
٤ــ مادر پس از نماز، قرآن می خواند.

٥ــ کودکی در تخت خواب، خوابيده است.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 ببين و بگو

ــ تصوير امين و آزاده که در حال کاشتن دانه هستند.
ــ گلدان را پشت پنجره جلوی نور خورشيد قرار می  دهند.

ــ به گلدان آب می دهند و دانه جوانه می زند.
ــ جوانه رشد کرده است و بّچه ها از ديدن آن خوشحال می شوند.

 بگرد و پيدا کن
ــ کلمه ای که صدای (ژ) در اّول آن باشد. (ژاله، ژيان، ژاکت و...)

ــ سه کلمه که صدای (خوا) در آنها باشد. (خواهر، می خواند، تخت خواب)



١٢٧

٭ خدا دانايان را دوست دارد.
امام علی (ع)

روان خوانی



١٢٨

روان خوانی
پيشرفت  ميزان  هدفمند و همسو با  ۱۳۹۰، «روان خوانی» ها به صورت  فارسی چاپ  کتاب  در 
آموزش نشانه ها، نوشته و سازماندهی شده  اند؛ به بيان ديگر، دو متن «قرآن» و «ميهن ما» در پايان بخش 
دوم کتاب (آموزش نشانه ها  ا)، فقط در بردارندٔه ترکيب ها و کلماتی است که از سی نشانٔه آموخته شده در 
اين بخش، ساخته شده اند. بنابراين، خواندن، تمرين، تکرار و نوشتن اين دو متن، باعث تعميق آموزش و 
يادگيری و نيز سبب افزايش دّقت، شناخت و سرعت در خواندن و تشخيص نمادهای خطی می شود.

اهداف آموزشی اين بخش را در سه پهنه، به کوتاهی در پی می آوريم:
 شناختی 

ــ تقويت آشنايی با نشانه های آوايی (صدا) زبان فارسی
ــ تقويت آشنايی با نشانه های خطی (شکل الفبا) زبان فارسی

ــ تقويت آشنايی بيشتر با قرآن کريم
ــ تقويت آشنايی بيشتر با ميهن اسالمی

ــ غنی سازی ذهنی و افزايش دامنٔه واژگان دانش آموزان
  نگرش

ــ ايجاد عالقه نسبت به متن های نوشتاری فارسی
ــ ايجاد عالقه نسبت به خواندن متون فارسی
ــ ايجاد عالقه نسبت به زبان و فرهنگ فارسی

ــ تقويت نگرش مثبت نسبت به قرآن کريم
ــ تقويت نگرش مثبت نسبت به ميهن اسالمی

 مهارتی
ــ تقويت توانايی صحيح و روان خواندن

ــ تقويت تشخيص و تميز نشانه های خطی در کاربرد نوشتاری
ــ پرورش توانايی درست نويسی

ــ تقويت مهارت خوب گوش دادن
ــ تقويت توانايی درک و دريافت متون نوشتاری و...

متن روان خوانی ها
ــ قرآن 

ــ ميهن ما



١٢٩

٭  خدايا تو را سپاس که زيبايی های آفرينش را برای ما آفريدی 

  امام سّجاد (ع)

بخش چهارم  
آموزش نشانه ها (دو )



١٣٠

بخش چهارم:  آموزش  نشانه ها (۲)

فْعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
۱ــ گوش کن و بگو: آشنايی با بازار و مشاغل مختلف آن 

(کّفاشی، قّنادی و...)
نّقاشی،  نّجاری،  معلّمی،  مشاغل  معرفی  بگو:  و  ببين  ۲ــ 

بّنايی
۳ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که در آنها نشانٔه تشديد 

ـ  ) است. پوشيدنی ها و خوردنی ها ـّ (ـ
۴ــ به دوستانت بگو: توصيف فروشگاه هايی که تاکنون ديده 

است و نام بردن افرادی که بايد از آن ها تشکر کرد.
۵ــ بازی: ساختن کلمات به وسيلٔه کارت های حروف الفبا

به  مربوط  جمله های  و  کلمه ها  نوشتن  بنويس:  ۱ــ 
درس.

نوشتن  و  جمالت  کلمات،  کردن  کامل  کن:  کامل  ۲ــ 
نام تصاوير

جمله سازی  کلمات،  با  جمله سازی   : جمله سازی  ۳ــ 
دربارٔه تصاوير و مرتب کردن کلمه های به هم ريخته
۴ــ جواب بده: پاسخ پرسش ها با توّجه به تصاوير

       درس شانزدهم                                         در بازار

رس
ف د

هدا
ا

 

ـ  ) ـّ ۱ــ آموزش نشانٔه (ـ
ـّـ) در کلمات مختلف ۲ــ تشخيص نشانٔه تشديد (ـ

۳ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ــ آشنايی با بازار و مشاغل مختلف

۵ ــ تقويت روحّئه سپاس گزاری و احترام متقابل به يکديگر

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
ـّـ ــــــنّجاری ــ کّفاشی ــ قّنادی ــ تشّکر ــ دکّانتشديد ـ

ـّـ (در بازار) روش تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل و صدای 
نمونه تدريس ۱: فّعالّيت ۱:

الف) در قالب داستانی، مفاهيم درس را در کالس مشّخص می  کنيم و هر جا به کلمات کليد و 
اصلی درس مثل: دکّان، نّجاری، کّفاشی، نّجار، قّنادی و تشّکر رسيديم، آن کلمه ها را يکی يکی معلّم 

يا دانش آموزان روی تابلو می نويسند.
چند تصوير  ب) در جريان فّعالّيت، معلّم دانش آموزان را به مفاهيم درس هدايت می کند. مثالً 
مرتبط به هم در مورد درس را در اختيار گروه ها می گذارد تا آنها را مرتّب کنند و در مورد آن، داستان 
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کوتاهی بسازند. سپس نمايندهٔ هر گروه آن را برای کالس تعريف کند و معلّم نيز ضمن فّعالّيت دانش آموزان 
اشکاالت تلّفظی آنها را برطرف می کند و گاهی به آنان کمک می کند کلمات جديد درس را در گروه بنويسند 

و از روی درس در گروه بخوانند و در آخر، نتيجٔه فّعالّيت را در کالس ارائه کنند.
تصوير های پيشنهادی

۱ــ پدر با پسرش به بازار می روند.
۲ــ از دکّان نّجاری ميخ و تخته می خرند.

۳ــ پدر به پسر کمک می کند تا ميز بسازد.
۴ــ پسر ميز را رنگ می زند.

ج ) معلّم از تصاوير باال به عنوان پازل نيز می تواند استفاده کند.
فّعالّيت ۲: آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر الزم بود، بقّيه تکرار 

می کنند. سپس از دانش آموزان می  خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند.
اين کلمات عبارت اند از: دکّان، نّجاری، کّفاشی، نّجار، قّنادی، تشّکر و...

نمونه تدريس ۲
ـ تصاوير مربوط  وسايل: کارت های رنگی (آبی، سبز، قرمز، زرد و نارنجی و...) برای گروه  بندیـ 
به موضوع درس شامل: (اّره ــ ميخ ــ تخته ــ نّجار)، (آجر ــ خاک ــ ماله ــ بّنا)، (قلم مو ــ قوطی 
رنگ  ــ مغازٔه رنگ   فروشی ــ نّقاشی)، (شيرينی ــ شکالت ــ آجيل ــ مغازٔه قنادی)، (قيچی ــ پارچه ــ 

خّياط)، چسب مايع و تعدادی ورقٔه سفيد. کارت های الفبای مربوط به بازی جهت کلمه سازی.
 

فّعالّيت دانش آموزانفّعالّيت معّلم
۱ــ ابتدا دانش آموزان را به صورت تصادفی به گروه های 
چهار نفری تقسيم می کنيم. (با کارت هايی که يک طرف 
آن رنگی و طرف ديگر آن تصاوير مربوط به درس دارند؛ 
چهار کارت که يک طرف آنها با رنگ آبی و طرف  مثالً 

ديگر، تصاوير اّره ــ ميخ ــ تخته ــ نّجاری دارند)

گروه  در  خود  کارت  رنگ  برحسب  دانش آموزان 
و  زرد  ــ  قرمز  ــ  سبز  ــ  آبی  (رنگ  می گيرند  قرار 

نارنجی...).
دانش آموزان کارت های رنگی خود را برمی گردانند و به 
تصوير پشت کارت ها توّجه می کنند و با بحث و گفت وگو 

ارتباط بين آنها را تشخيص می دهند.
۲ــ از دانش آموزان خواسته می شود که کارت های رنگی 
خود را برگردانند و به تصوير پشت آن توّجه نمايند و هر 

گروه رابطٔه منطقی بين تصاوير را کشف نمايد.

مثالً گروه ۱ (آبی رنگ) چهار کارت با چهار تصوير مجّزا 
که شامل: اّره ــ ميخ ــ تخته ــ نّجار هستند.



١٣٢

۳ــ به کار گروه نظارت می کند و در صورت نياز هدايت 
و راهنمايی می نمايد.

تصاوير خود را روی يک برگه می چسباند و دربارٔه کار 
نّجار، وسايلی که می  سازد (در ــ کمد ــ ميز و...) ابزار 
و آالت نّجاری (اّره ــ ميخ ــ تخته و...) و... بحث و 

گفت وگو می  کنند.

تصويری  کارت های  که  می شود  خواسته  گروه ها  از  ۴ــ 
خود را روی يک برگه بچسبانند.

گروه ۲ (سبز رنگ)، چهار کارت با چهار تصوير مجّزا 
که شامل: آجر ــ خاک ــ ماله ــ بّنا هستند.

۵ــ از هر گروه خواسته می شود که تصاوير مربوط به خود 
را روی تابلوی کالس نصب نمايند.

گروه ۳ (قرمز رنگ)، چهار کارت با چهار تصوير مجّزا 
که شامل: قلم مو ــ قوطی رنگ ــ مغازٔه رنگ فروشی 

ــ نّقاش هستند
به  را  دانش آموزان  توّجه  متنّوع  پرسش های  با  معلّم  ۶ــ 

موارد مورد نظر جلب نمايد.
گروه ۴ (زرد رنگ) چهار کارت با چهار تصوير مجزا که 
شامل: شيرينی، شکالت، آجيل و مّغازٔه قنادی هستند.

نّقاش  ــ  بّنا  ــ  (نّجار  کليدی  کلمات  اينکه  بعداز  ۷ــ 
و...) از زبان دانش آموزان شنيده شد، روی تخته نوشته 
می شود. نشانٔه تشديد معّرفی می گردد (اين عالمت روی 
می شود و  بيان  بار  دو  حرف  آن  شود  ديده  که  حرفی  هر 

يک بار نوشته می شود).

گروه ۵ (نارنجی رنگ) چهار کارت با چهار تصوير مجّزا 
که شامل: قيچی، پارچه، خياط، پارچه فروش هستند.

۸  ــ از دانش آموزان خواسته می شود که کلمات ديگری 
بگويند که دارای تشديد باشد.

گفت  وگو  و  بحث  خود  تصاوير  با  ارتباط  در  گروه  هر 
می کند

۹ــ از دانش آموزان خواسته می شود کتاب «فارسی» را باز 
کنند. پرسش در مورد تصوير طرح می شود. اين تصوير 

مربوط به کجاست؟

هر گروه به طور جداگانه تصوير خود را روی تابلو نصب 
می کند و دربارٔه آن توضيح می دهد؛ مثالً

تلفظی  (اشکاالت  می شود  خوانده  درس  متن  ۱۰ــ 
برطرف شود).

گروه ۱ دربارٔه کار نّجار ــ وسايلی که توسط نّجار ساخته 
می شود. ابزار و آالت کار نّجاری، اهمّيت اين شغل و 

احترام به اين قشر صحبت می کنند.
گروه ۲ دربارهٔ کار بّنا، ساختن خانه، مدرسه و مسجد و... ۱۱ــ متن درس بين اعضای هر گروه تقسيم می شود.

توسط بّنا، ابزار و آالت کار بّنايی (آجر، سيمان، ماله و...) 
اهمّيت اين شغل احترام به آنها ... اشاره می کنند

۱۲ــ نظارت بر کار گروه ها انجام شود.



١٣٣

خواسته  انفرادی  صورت  به  دانش آموز  چند  از  ۱۳ــ 
می شود که متن درس را کامل يا نيمه بخوانند و نيمٔه بعدی 

را فرد ديگر بخواند.
۱۴ــ پرسش های مربوط به «گوش کن و بگو» به صورت 

گروهی و يا انفرادی مطرح می شود.
مدرسه،  خانه،  کردن  رنگ  نّقاش،  کار  دربارٔه   ۳ گروه 
مسجد، بيمارستان ها و... توسط نّقاش ابزار و آالت کار 
نّقاشی (قلم مو ــ رنگ و...) اهمّيت اين شغل و احترام 

به آنها ... اشاره می کنند
۱۵ــ تصاوير مربوط به «ببين و بگو» در گروه مورد بحث 

قرار می گيرد.
 ... و  کيک  و  شيرينی  پختن  قّناد،  کار  دربارٔه   ۴ گروه 
و  دارد  وجود  قنادی  در  که  چيز هايی  و  قّناد  توسط 
و  شکالت  و  شيرينی  خوردن  در  نکردن  زياده روی 
تخمه و موارد بهداشتی آن، مسواک زدن و غيره اشاره 

می کنند.
تصوير  با  رابطه  در  که  می شود  خواسته  گروه  هر  از 

مورد   نظر توضيح دهند.
۱۶ــ پرسش های مربوط به «بگرد و پيدا کن» به صورت 

گروهی مطرح شود.
صورت  به  بگو»  «دوستانت  به  مربوط  پرسش های  ۱۷ــ 

گروهی مطرح می شود.
گروه ۵ درباره فروش پارچه با انواع رنگ ها و جنس ها 
اشاره  و...  خّياط  توسط  پارچه  دوختن  و  و... 

می کنند.
۱۸ــ کارت های الفبايی مربوط به «فّعالّيت بازی» که از 
دانش آموزان  پيراهن  به  سنجاق  با  است  شده  تهّيه  قبل 
وصل می شود. معلّم کلمه ای مثل «پارچه» را می گويد، 
انجام  مختلف  کارت های  با  کلمه سازی  شکل  همين  به 

می گيرد. 

دانش آموزان کلمات را می خوانند.
نّجار، بّنا، نّقآش و...

محّمد، مّکه، مّعلم

۱۹ــ کتاب کار باز می شود و تمرينات آن انجام می گيرد 
(به صورت فردی).

دانش آموزان با توّجه به بحث و گفت و گوهای قبلی پاسخ 
پرسش را می دهند.

دانش آموزان گوش می کنند و با انگشت خود کلمات را  
رديابی می نمايند.

(هر  می خوانند  را  درس  متن  گروه  هر  در  دانش آموزان 
نفر تقريباً ۲ خط).
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گوش  بقّيه  و  می خواند  را  درس  متن  دانش آموز 
می کنند.

دانش آموزان پاسخ می دهند (درک مطلب)
دانش آموزان با توّجه به موارد ذکر شده در جريان درس 

به بحث گروهی می پردازند.
نمايندٔه هر گروه توضيحات الزم را دربارٔه تصوير مورد 

نظر می دهد.
 ۲ گروه  می گويند.  را  تشديددار  کلمه های   ۱ گروه 
پوشيدنی ها را می گويند و گروه ۳ خوردنی ها را در درس 

می گويند.
دانش آموزان در هر گروه به پرسش های مورد نظر پاسخ 
می دهند و در نهايت نمايندٔه هر گروه برای کالس توضيح 

می دهد.
دانش آموزان به ترتيب کنار هم می ايستند تا کلمٔه مورد نظر 

درست شود (پـ ا، ر، چـ ـه)
(نوشتاری)  فّعالّيت  انجام  مشغول  آموزان  دانش 

می شوند.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 گوش کن و بگو

۱ــ مادر پارچٔه چادر نماز را از کجا خريد؟ بازار
۲ــ مادر چه جاهايی را به دخترش نشان داد؟ فروشگاه ها و دکّان ها مثل نّجاری و...

۳ــ مادر از کجا شيرينی خريد؟ قّنادی
 ببين و بگو

تصوير ۱ــ نّجار در حال کار ( آشنايی با شغل نّجاری و وسايل الزم و محصوالت )
تصوير ۲ــ  نّقاش در حال کار ( آشنايی با شغل نّقاش و وسايل الزم و محصوالت )

تصوير ۳ــ معلّم در حال تدريس کردن (  آشنايی با کار و وسايل شغل معلمی )
تصوير ۴ــ بّنا در حال کار (  آشنايی با شغل بّنايی و وسايل الزم )
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 بگرد و پيدا کن
۱ــ کلمه هايی که «تشديد» دارند. اشاره به هر کلمه که داخل درس می باشد. مانند  دکّان، نّجاری، 

تشّکر
۲ــ چيزهايی که پوشيدنی و خوردنی هستند. چادر، شيرينی و... .

 به دوستانت بگو
و  پدر  شغل  کودک،  زندگی  محل  از  استفاده  (با  ديده ايد؟  فروشگاه هـايی  و  دکّان هـا  چه  ۱ــ 

مادر و...)
۲ــ از چه کسانی بايد تشّکر کنيم؟ معلّم دانش  آموزان را به ارزش کارهای ديگران و نحؤه تشّکر 

کردن و اينکه چرا بايد تشّکر کرد راهنمايی می کند.
 بازی: ساختن کلمات با حروف الفبا (هدف درس، مرور حروف الفبای خوانده شده است).
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   درس هفدهم:                                       صدای موج ـ سفر دلپذير

رس
ف د

هدا
ا

١ــ آموزش نشانه های (صـ ص) و (ذ)
۲ــ تشخيص نشانه های (صـ ص) و (ذ) در کلمات مختلف
۳ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

۴ــ دريا و فايده های آن
۵ــ آشنايی با پرندگان و حيوانات دريايی

٦ــ آشنايی با شرايط اقليمی متفاوت و پی بردن به قدرت خدا با توجه به تنوع در خلقت
٧ــ ثبت خاطرات و نّقاشی کردن و اهميت آن به منظور حفظ برای آينده 

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
جعفر ابراهيمی (شاهد)درياصدای ــ صاف ــ صدف ــ مخصوصصـ ص
لّذت ــ دلپذيری ــ آذر ــ گذشتهذ

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
۱ــ گوش کن و بگو:  آشنايی با دريا و عوامل موجود در 

آن، همراهی خانواده در مسافرت
۲ــ ببين و بگو:  بيان تصاوير که دارای صدای (صـ ص) و 

(ذ) هستند. مانند (صدف، اذان، ذّرت، صندوق)
نشانه های  که  کلماتی  کردن  پيدا  کن:   پيدا  و  بگرد  ۳ــ 
(صـ ص) و (ذ) دارند و تشخيص نشانه های مورد نظر در 

کلمات
۴ــ به دوستانت بگو: بيان احساسات درونی  نسبت به دريا 

و مسافرت
٥ ــ بازی: پيدا کردن چيزهای پنهان

۶  ــ کتاب خوانی:  بيان داستان شنيده شده

۱ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط 
به درس.

۲ــ کامل کن: کامل کردن کلمات و جمالت 
مربوط به درس، کامل کردن جدول مربوط به 

حرف 
۳ــ جمله سازی: جمله سازی دربارٔه تصاوير، 

جمله سازی دربارٔه کلمات مطرح شده
به  مربوط  کلمات  ساختن  کلمه سازی:  ۴ــ 

درس

۵ــ وصل کردن: وصل کردن کلماتی که (ِا) 
مالکيت دارند. مانند: آِب صاف و وصل کردن 

سيالب ها و ساختن کلمه ها
۶ــ نوشتن پنج چيز که در دريا وجود دارد

۷ــ تشخيص جمله ها به فعل مناسب
توّجه  با  شده  مطرح  پرسش های  به  پاسخ  ۸ــ 

به تصوير
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صـ ص (صدای موج) روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل و صدای 
فّعالّيت ۱: 

الف)  مفاهيم درس را با شيوه های گوناگون مانند داستان بازی، و... در کالس مشخص می کنيم 
و هر جا به کلمات کليدی درس مثل: صدا، صاف، صدف های مخصوص رسيديم، آن کلمه ها روی 

تابلو نوشته می شود.
۱ــ منظره ای از دريا و صدف های کنار آن

۲ــ خانواده ای از ماشين بيرون می آيند.
۳ــ بّچه ها مشغول جمع کردن صدف هستند.

۴ــ بّچه ها با صدف ها شکل می سازند.
ب) معلّم از تصاوير باال به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کنند.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 گوش کن و بگو

۱ــ آذر با چه کسانی به مازندران رفته بود؟ با خانواده اش
۲ــ چه جانورانی مخصوص دريا هستند؟ نهنگ، کوسه، هشت پا و...

 ببين و بگو
تصوير ۱ــ ذّرت (آشنايی با محصوالت کشاورزی، موارد استفاده آن در خوراک و صنعت)

تصوير ۲ــ مردی در حال اذان گفتن (آشنايی با مقّدمات نماز)
تصوير ۳ــ صابون (آموزش بهداشت)
تصوير ۴ــ صندوق (آشنايی با وسيله)

  بگرد و پيدا کن
۱ــ کلمه هايی که «ذ» دارند. گذشته، آذر، لّذت، دلپذير

۲ــ کلمه هايی که «صـ ص» دارند. صاف، صدا، صدف، مخصوص
 به دوستانت بگو

۱ــ دريا چه چيزهايی را به يادت می آورد؟ (با توّجه به نظر دانش آموز پاسخ داده شود.)
۲ــ در مسافرت از ديدن چه چيزهايی لّذت می بری؟ (بيان احساسات شخصی)

  بازی
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پيدا کردن وسيله ای که در کالس پنهان يا جابه جا شده و نوشتن نام آن روی تخته توسط دانش آموزی 
که از کالس خارج شده است.

ذ  (سفر دلپذير) روش تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل و صدای 
 فّعالّيت ۱:

الف) مفاهيم درس را با روش های ياد شده، در کالس مشخص می کنيم و کلمات کليدی درس 
مثل: اذان، ذّرت، لّذت، آذر و... نوشته می شود.

تصويرهای پيشنهادی
۱ــ ماشينی کنار در منزل، پدر در عقب ماشين را باز کرده، پسری چمدانی را می آورد و دختر 

با مادری زنبيلی را می آورند.
۲ــ ماشينی که در حال حرکت در جاّده است.

۳ــ خانواده در کنار شاليزاری ايستاده اند و مشغول تماشا هستند.
۴ــ خانواده به کارگران شاليزار کمک می کنند و برنج می چينند.

ب ــ معلّم از تصاوير باال به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.
فّعالّيت ۲: معرفی شکل و صدای (ذ) در قالب کلماتی مثل گذشته، آذر، لّذت، دلپذيری که در 

متن درس  آمده است.
فّعالّيت ۳: آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر الزم بود، بقّيه تکرار 
می  کنند. سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند. اين 

کلمات عبارت اند از: گذشته، آذر، لّذت، دلپذيری.
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            درس هجدهم:                         علی و معصومه ــ مثل خورشيد

رس
ف د

هدا
ا

۱ــ آموزش صدا و نشانٔه (ع ـعـ ـع ع) و (ثـ ث)
۲ــ برقراری روابط عاطفی و اجتماعی

۳ــ تشخيص نشانٔه (ع ـعـ ـع ع) و (ثـ ث) در اّول، وسط و آخر کلمات
۴ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

۵ــ تقويت روحّئه رفتار مناسب با ديگران
۶ــ تقويت روحّئه احترام به معلّم و دوستان

۷ــ تقويت روحّئه نظم در کارها
٨ ــ توجه به روز و شب به عنوان مظاهر خلقت خداوند

٩ــ توجه به تفاوت روز و شب
١٠ــ آشنايی با نور ماه که به آن مهتاب می گويند.

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
بعد ــ جمع ــ معلّم ــ شروع ــ عزيزــ (ع ـعـ ـع ع)

معصومه ــ علی
ــــ

ثريا ــ مثل ــ باعث ــ ثانيهثـ ث
فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

۱ــ گوش کن و بگو: آشنايی با آداب معاشرت، رعايت 
ادب و احترام و پاسخ پرسش های مطرح شده در درس 

و درک مطلب
(ع  صدای  دارای  که  تصاويری  بيان  بگو:   و  ببين  ۲ــ 
دست  عروسک،  عينک،  مانند  هستند  و (ث)  ع)  ـع  ـعـ 

کثيف ــ ثانيه شمار
۳ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که نشانه های (ع) 

و (ث) هستند
۴ــ به دوستانت بگو:  بيان احساسات درونی 

۵ــ نمايش: کارهای کالس و آموزگار به صورت نمايش 
اجرا می شود.

۶ــ کتاب خوانی: بيان کتاب خوانده شده

۱ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط 
به درس.

به  مربوط  جمالت  کردن  کامل  کن:  کامل  ۲ــ 
درس و کامل کردن جمالت به کمک تصوير 

۳ــ جمله سازی: جمله سازی دربارٔه تصويرها 
و کلمات 

۴ــ مرتّب کردن: مرتّب کردن کلمات مطرح شده 
در ساختن جملٔه مناسب
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(بّچه های  عـ ـعـ ـع ع   صدای  و  شکل  آموزش  برای  پيشنهادی  تدريس  روش 
خوب)

 فّعالّيت ۱:
الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنّوع در کالس مشّخص می کنيم و کلمات کليدی درس مثل: 

علی، معلّم، شروع، بعد جمع و عزيز روی تابلو نوشته می شود.
تصويرهای پيشنهادی:

۱ــ خواهر و برادری در پارک بازی می کنند.
۲ــ از سرسره باال می روند.

۳ــ دختر جلوی سرسره زمين می خورد.
۴ــ برادر دست خواهرش را می گيرد و او را بلند می کند.

ب) معلّم از تصاوير باال به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.
فّعالّيت ۲: آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر الزم بود، بقّيه تکرار 

می کنند. سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند.
اين کلمات عبارت اند از: علی، بعد، جمع، معلّم، شروع، عزيز، معصومه

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
  گوش کن و بگو

می کنند  سالم  می زنند،  در  اّول  می کنند؟  چه  می شوند،  وارد  به جايی  وقتی  معصومه  و  علی  ۱ــ 
و... 

۲ــ چه چيزهايی باعث روشن شدن زمين می شوند؟ نور خورشيد، ماه و...
  ببين و بگو

عينک:  انواع  عينک،  از  استفاده  موارد  عينک،  فايده های  با  (آشنايی  عينک  ۱ــ  تصوير 
آفتابی، طبّی و...)

تصوير ۲ــ عروسک (آشنايی با وسايل بازی )
تصوير ۳ــ  دست کثيف (اهميت رعايت بهداشت فردی)

تصوير ۴ــ  ثانيه شمار (آشنايی با ساعت و عقربه ها، اهميت زمان و...)
نکته: معلّم کلمات استخراج شده از تصاوير را روی تابلو بنويسد.
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 بگرد  و پيدا کن
۱ــ کلمه هايی که «ع» دارند. علی، بعد، جمع، معلّم، شروع، عزيز، معصومه و...

۲ــ کلمه هايی که «ث» دارند ثريّا ــ مثل ــ باعث ــ ثانيه
 به دوستانت بگو 

۱ــ برای اينکه بزرگترها را خوشحال کنی، چه کار می کنی؟ به آنها سالم می کنم، به  آنها …

نمونۀ طرح درس پيشنهادی 
موضوع درس: فارسی                   شمارۀ درس: هجدهم          نشانه: (عـ ــ ع)

عنوان درس: علی و معصومه           زمان: بر  اساس سه جلسٔه  برنامه ريزی زبان آموزی 
پايه: اول                                        تعداد: ..............(تعداد نفرات کالس)

اهداف درس: 
آموزش صدا و نشانٔه (عـ ـعـ ـع ع)

تقويت مهارت های گوش دادن و سخن گفتن 
تشخيص (عـ ـعـ ـع ع) در اّول ، وسط و آخر کلمات 

توانايی خواندن و نوشتن کلمه ها با حروف خوانده شده 
تقويت روحئه احترام به بزرگترها مانند: سالم کردن , اجازه گرفتن و...

توَجه به سخنان معلّم درکالس و احترام به دوستان 
تقويت روحئه نظم درکارها

ابزار آموزشی: کتاب های درسی،  تابلوی کالس، کارت کلمات،  کارت تصاوير و...
مدل کالس: هر نوع چينشی به صورت گروهی 

روش تدريس: مشارکتی ؛ توضيحی،  پرسش و پاسخ و...
روش ارزشيابی: توصيفی با استفاده از روش مشاهده 

ابزار ارزشيابی: چک ليست 
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فّعالَيت دانش آموزانفّعالّيت های معّلم
به  رنگی  های  کارت  با  را  آموزان  دانش  ابتدا  معلّم   
دورو  می کند .کارت ها  نقسيم  نفری  سه  يا  دو  گروه های 
قرمز و طرف ديگر  دارند . يک طرف رنگی است .مثالً 
تکٔه بريده ای از يک تصوير است،  مثل درب زدن هنگام 
ورود ويا ...)  و از دانش آموزان می خواهد که طبق رنگ 

کارت خود درگروه قرار گيرند.
خود  کارت های  که  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم   
تصوير  و  کنند  توّجه  آن  پشت  تصوير  به  و  برگردانند  را 
گروه خود را با کارت های هر نفر از اعضای گروه کامل 

نمايند. (جورچين)
 معلّم از دانش آموزان می خواهد که به تصوير به دست 
آمده،  به دّقت نگاه کنند و دربارٔه آن با هم مشورت کنند 

و نکات آن  را بيان کنند.
با طرح پرسش های متنوع، توجه دانش آموزان را به موارد 

مورد نظر جلب می کند.
را  خود  کتاب  که  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم   
به  که  درصورتی   . بخواند  را  خطی  هرگروه  و  کنند  باز 
نتوانستند  و  داشت  را  جديد  نشانه  که  رسيدند  کلمه ای 
آن  را بخوانند، از گروه کمک بگيرند؛ و يا درصورت نياز 

از معلم کمک گرفته وکلمه را بخوانند.
 معلّم از دانش آموزان در هرگروه می خواهد که از روی 

متن درسی بخوانند.

دريافت  را  خود  های  کارت  آموزان  دانش   
می کنند و طبق رنگ کارت درگروه خود قرار می گيرند. 
( آبی ــ زرد ــ سبز ــ قرمز ــ نارنجی با توجه به تعداد 

دانش آموزان هر کالس ).
دانش آموزان با کنار هم قرار دادن کارت های خود در 
به  مربوط  که  می آورند  دست  به  را  تصويری  هرگروه، 

درس است.
 دانش آموزان با دّقت به تصوير نگاه می کنند و دربارٔه 
آن مشورت می کنند و نمايندٔه گروه، صحبت های گروه 

خود را بيان می کند.
تصويرها عبارتند از: 

گروه آبی: سالم کردن دوکودک به پدر يا مادر
گروه قرمز: درب زدن قبل از ورود

گروه سبز: گوش کردن درکالس درس 
گروه نارنجی: جمع کردن وسايل بعد از درس 

وسايل  از  استفاده  هنگام  اجازه گرفتن  زرد:  گروه 
ديگران 

و...
 دانش آموزان کتاب ها را باز می کنند و هر گروه خطی 
نشانٔه  به  صورتی  که  در  و  می خواند  را  کتاب  متن  از 
جديدی رسيدند که تاکنون نخوانده اند،  از هم گروه های 
وکلمه  گرفته  کمک  معلّم  از  يا  و  می گيرند  کمک  خود 

را می خوانند.
را  خود  گروه  به  مربوط  خط  گروه  هر  از  نماينده ای   
اين  به  شود.  خوانده  کامل  به طور  درس  تا  می خواند 
را  درس  دوم  بار  برای  گروه  هر  بعدی  شمارٔه  ترتيب، 
می خوانند و به همين ترتيب کار ادامه می يابد تا با دّقت 

و توجه بخوانند.(البته با توّجه به زمان )
 دانش آموزان گوش می دهند و در صورت نياز پاسخ 

می دهند وتکرار می کنند.
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 معلّم توضيحات الزم را می دهد تا درس کامل شود.با 
تکيه برکلمات جديد واينکه اين نشانه هم مثل(صـ ص) که در 
بعضی کلمات به جای (سـ س) می نشست، يا (ذ) که به جای 
(ز) می نشست ؛ گاهی اوقات به جای (َا، ُا،  ِا،  آ) می آيد.
يعنی وقتی که می گوييم «علی»، آن  را با (َا) نمی نويسيم بلکه 
با (عـ  ) غير آخر می نويسيم . وقتی می گوييم « بعد»، آن را با 
(ـعـ  ) وسط می نويسيم . معلّم علت تغيير شکل درهر قسمت 
را کامالً توضيح می دهد .مثالً می گويد که چرا بعضی اوقات 
(ع ) دروسط می آيد؟ و يا از دانش آموزان می پرسد. همچنين 
مثال برای (ع) آخر چسبان  می آورد.مثل: جمع، شمع، 

و... و (ع) آخر .مثل: شروع.
توّجه: در چهار شکلی ها جا افتادن اينکه کدام شکل را 
در اول، وسط و يا آخر ننويسند، بسيار مهم است.  به سبب 
درنشانٔه (ع)  خالی  جای  با  را  کلماتی  بايد  کار،  سهولت 
داد تا خودشان کامل کنند و به تجربه ياد بگيرند که کدام 
شکل درکجای کلمه می آيد . همچنين بايد توّجه داشت 
که نشانٔه (ع) از خود صدايی ندارد و با ترکيب مصوت ها، 

ـُ عا عو عی ـِ ع ـَ ع صدادار می شود. مثال: ع
 معلّم از دانش آموزان می خواهد که کلمات ديگری را 

بگويند که اين نشانه را دارند.
 بازی 

معلّم می تواند کلماتی را که يکی از نشانه های (ع) دارد،  
عنوان کند تا دانش آموزان تشخيص دهند که کجای کلمه  
است ؛ و يا تصاوير واژه ها رانشان دهد تا دانش آموزان 

بگويند که کدام شکل نشانٔه (ع) دارد.
 معلّم می تواند تصاويری را که (ع) دارند، نشان دهد تا 

دانش آموزان جمله ای بسازند.
را  جديد  نشانٔه  که  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم   

درجدول الفبا پيدا  کنند وجای آن  را ياد بگيرند.
 فعاليت ها: 
  ببين و بگو

تصاوير  دربارٔه  که  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم   
مربوط به «  ببين و بگو» بحث کنند و جمله ای بسازند.

عروسک،   ساعت،  (عمو،  کلمات  دانش آموزان   
عينک، عروس سعيد، مسعود و...) را نام می برند.

جدول آواها و  در  نشانٔه (ع) را  دانش آموزان جای   
صداها (الفبا) نشان می دهند و ياد می گيرند.

را  الزم  توضيحات  تصوير  دربارٔه  گروه  هر  نمايندٔه   
می دهد و جملٔه ساخته شده را بيان می کند.

پاسخ  وبگو»  «ببين  پرسش های  به  دانش آموزان   
می دهند.

  هرگروه پاسخ خود را پس از مشورت می گويد.
عنوان  درگروه  نوبت  به  را  پاسخ ها  دانش آموزان   

می نمايند؛ ساير اعضا درگروه گوش می دهند.
 هرکدام از بچه ها نقش خود را عهده دار می شوند و 

به ايفای نقش می پردازند.
 بعضی از دانش آموزان داوطلب، اين کار را انجام 

می دهند.
 دانش آموزان کلمه ها و  جمله های درس را می نويسند.



 معلّم پرسش های «گوش کن و  بگو» را به صورت گروهی 
يا فردی مطرح می کند تا دانش آموزان پاسخ دهند.

به  را  کن »  وپيدا  « بگرد  به  مربوط  پرسش های  معلّم   
مطرح می کند واز گروه می خواهد که به  صورت گروهی 

سؤال ها پاسخ دهند.
(او به اين سؤاالت  اضافه  می کند وگروه ها رامورد تشويق 

قرار می دهد.)
 به دوستانت بگو 

 معلّم پرسش مربوط (به دوستانت بگو» ر ا به صورت 
گروهی مطرح می کند، هر نفر بايد، با رعايت نوبت درگروه، 
برای هم گروه های خود  پاسخ را عنوان کند.(معلّم درتمام 
مراحل فّعالّيت برکارگروه ها نظارت دارد و درصورت لزوم 

راهنمايی الزم راانجام می دهد)
 نمايش: 

 معلّم راجع به فعالّيت های نمايش توضيح می دهد.
کرد.  اجرا  هم  درگروه ها  می توان  را  نمايش  اين  توجه: 
درهرگروه يک نفر معلّم  است و بقئه اعضا، دانش آموزان 
خواهند  مشارکت  بيشتری  تعداد  کار،  اين  با  می شوند. 

داشت.
 کتاب خوانی 

قبالً  که  را  داستانی  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم   
خوانده  اند يا برايشان خوانده شده است،  برای دوستان 

خود بيان کنند.
بنويس

کامل کن 
تصوير  اين  برای  که  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم 

جمله ای بنويسند.
بازی(فعاليت تکميلی)

معلّم چهار شکل (ع) را به هرگروه می دهد تاهر نفر به دلخواه 
خود يکی را تزيين نمايند و به اين ترتيب،  شکل های بسيار 
برای  که  می خواهد  آنها  از  سپس  می شود.  توليد  زيبايی 
هر  يک از شکل های نشانٔه (ع) يک يا چند کلمه بنويسند.

توسط  تصاوير  يا  درس  از  استفاده  با  جمالت   
دانش آموزان کامل می شود.

جمله ای  تمرين،   اين  تصوير  به  توّجه  با  دانش آموزان 
دربارٔه آن می نويسند.

زيبا  نّقاشی  يک  به  را  نظر  مورد  شکل  آموزان  دانش 
تبديل می کنند و برای هر  يک از شکل های (ع) يک يا 

چند کلمه می نويسند.
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 نمايش: معلّم می تواند از رفتار بّچه ها (معلّم بازی)،  به بررسی کار معلّمی خود بپردازد و از 
زاوئه نگاه دانش آموزان، عملکرد خود را ارزيابی کند.

 کتاب خوانی: يک نفر به صورت داوطلب کتابی را که هفتٔه پيش خوانده شد،  برای ديگران 
تعريف می کند. بهتر است: 

۱ــ سؤاالتی از کتاب مطرح شود .
۲ــ چند نفر،  هرکدام بخشی از کتاب را تعريف کند.

۳ــ هر  يک از دانش آموزان، داستان را به شکل ديگری تمام کند.
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نمونه چک ليست پيشنهادی برای ارزشيابی
درس هجدهم

گروه ۳گروه ۲گروه ۱مشاهدات

انتظارات
 

.…مينازهرافاطمه
.
.
.

.………

دانش آموز بتواند:
از روی درس روان و درست بخواند.

ويژگی های بّچٔه با ادب را به درستی بيان کند.
گوش  دّقت  با  درگروه  دوستانش  صحبت های  به 

کرده و به موقع  واکنش نشان دهد.
پاسخ  می شود  پرسيده  او  از  که  سؤال هايی  به 

مناسب بدهد.
جهت  در  را  ديگران  واحترام  نوبت  درگروه، 

صحبت کردن رعايت کند.
دليل  با  ديگران  نظرات  با  را  خود  مخالفت 

نشان  دهد. (نقد  کند)
اند  شده  ساخته  جديد  نشانه های  با  که  را  کلماتی 

به راحتی بخواند و بنويسد.
بيان  را  جديد  نشانٔه  های  شکل  از  هريک  اسم 

کند. 
پيدا  متن  در  دارند،  جديد  نشانه ای  که  کلمه هايی 

کرده و با آنها جمله سازی  کند .
نظراتش را درکالس به راحتی با ديگران درميان 

گذارد.  
شرکت  فعاالنه  نمايش،  موضوع  درتشخيص 

کند.
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درس نوزدهم:                                          حلزون

رس
ف د

هدا
١ــ آموزش صدا و نشانٔه (حـ  ح)ا

٢ــ تشخيص نشانٔه (حـ  ح) در کلمات مختلف
٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده

٤ــ آشنايی با زندگی حلزون

شاعرشعر کلمات جديدنشانه

ــآزادحلزون ــ احساس ــ حال ــ حرکت ــ حيوان ــ صبححـ  ح 

فعاليتفعاليت های کتاب «فارسی»

١ــ گوش کن و بگو: پاسخ پرسش های مطرح شده در درس (درک مطلب)
٢ــ ببين و بگو: بيان تصاويری که دارای صدای (حـ ح) می باشند مانند: 

(حوله، تمساح، حمام، ساحل)
(هـ   )  و  ح)  (حـ  صدای  دارای  که  کلماتی  کردن  پيدا  کن:  پيدا  و  بگرد  ٣ــ 

هستند.
٤ــ به دوستانت بگو: بيان کردن حالت دفاعی حيوانات هنگام خطر و ترس 

و بيان اطالعات دانش آموزان دربارٔه حيوانات
٥ ــ نمايش: نمايش نوع حرکت جانوران

شده  خوانده  کتاب  به  نسبت  کودک  عالقه  بيان  کتاب خوانی:  ٦ ــ 
وشخصّيت های داستان 

١ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و 
جمله های مربوط به درس

کردن  کامل  کن:  کامل  ٢ــ 
ساختن  و  حروف  جدول 
با  جمالت  کامل کردن  کلمه، 

کلمات مناسب
٣ــ جمله سازی: جمله سازی 

دربارٔه تصويرها و کلمات
نام  نوشتن  نوشتن:  ٤ــ 

تصاوير

حـ  ح (حلزون) روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل و صدای 
فعاليت ۱

الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنوع در کالس مشخص می کنيم و کلمات کليدی مثل حلزون، 
احساس، حرکت، حال، صبح، حيوان روی تابلو نوشته می شود.

تصويرهای پيشنهادی:
۱ــ حلزونی روی شاخه ای مشغول حرکت است.

۲ــ کودکی در حال تماشای حلزون
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۳ ــ حلزون سرش را به داخل صدفش برده.
۴ــ حلزون های زيادی اطراف بّچه ها را گرفته و بّچه ها ترسيده اند.

ب) معلم می تواند از تصاوير باال به عنوان پازل استفاده کند.
فعاليت ۲:  آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر الزم باشد، بقّيه تکرار 

می کنند. سپس از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند.
اين کلمات عبارتند از: حلزون، احساس، حرکت، حال، صبح، حيوان.

فعاليت های کتاب «فارسی»
 گوش کن و بگو

۱ــ بدن حلزون چگونه است؟ نرم و چسبناک است.
۲ــ وقتی حلزون می ترسد به کجا می رود؟ درون صدفش که به پشتش چسبيده است.

۳ــ حلزون چگونه راه برگشت خود را پيدا می کند؟ از اثرش که روی زمين و چيزهای ديگر 
می ماند.

 ببين و بگو
تصوير ۱ــ حوله (توّجه به سالمت و بهداشت، استحمام، حولٔه شخصی و ...)

تصوير ۲ــ تمساح (آشنايی با حيوانات و تنّوع در مخلوقات الهی)
تصوير ۳ــ حّمام با دوش (توّجه به بهداشت و نقش آن در سالمتی)

تصوير ۴ــ ساحل (توّجه به دريا و فايدٔه آن و زيبايی های آفرينش)
نکته: بهتر است معلّم کلمات استخراج شده از تصاوير را (خودش يا دانش آموزان) روی تابلو 

بنويسند.کلماتی را که خود يا دانش آموزان از تصاوير استخراج می کنند.
 بگرد و پيدا کن

۱ــ سه کلمه از درس پيدا کن که شکل (هـ ) داشته باشد. هزاران، همه، همين، هرچيز،آنها و... 
مانند:  حلزون،  احساس،  حرکت،  حال،  صبح،  باشد؛  داشته  ح)  (حـ  شکل  که  ۲-کلمه هايی 

 حيوان و...
 به دوستانت بگو

۱ــ حيواناتی مانند جوجه تيغی والک پشت هنگام ترس چه کارمی کنند؟ جوجه تيغی،  تيغ پرت 
می کند وخودش را گرد می کند .الک پشت درالک خود پنهان می شود.
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۲ــ نام بردن حيواناتی مثل حلزون که بدنی نرم دارند .مانند کرم،  مار و... .
 نمايش:  نام بردن حيوان مورد عالقه وتقليد حرکت آن . معلّم کوشش کند که اين حيوانات را 

دسته بندی کند مثالً حيوانات خانگی، جنگلی، پرنده ها و... .
داستان،  نام ها،  شکل  بردی؟  لذت  چيزهايی  چه  از  بپرسد:  معلم  است  بهتر  خوانی:  کتاب   

کتاب و... .
 باهم بخوانيم:  برای اين درس، شعر کوتاهی انتخاب و درکالس خوانده شود.(شعر بايد  مورد 

عالقه بّچه ها باشد و از شعر شاعران منطقٔه خود نيز درصورت امکان استفاده شود و...). 
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درس بيستم:                                   رضا ــ خاطرات انقالب

رس
ف د

هدا
ا

۱ــ آموزش صدا و نشانه های (ضـ ض) و(ط)
۲ــ تشخيص نشانه های (ضـ ض) و (ط) درکلمات مختلف

۳ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده
۴ــ اهمّيت عيادت از مريض واحوال پرسی ازدوستان

۵ ــ آشنا کردن دانش آموزان با مسجد وآداب آن
٦ــ آشنايی با انقالب و شعارهای آن

٧ــ تقويت روحئه تجليل از شهدا و امام خمينی

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
ضـ ض 
ط

رضا ــ  وضو ــ  حوض ــ مريض ــ حياط ــ  
خاطرات ــ وطن ــ طولی

هاشمیجشن بهمن

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
۱ــ گوش کن و بگو: پاسخ پرسش های مطرح شده در درس

(درک مطلب)
ض)  (ضـ  صدای  دارای  که  تصاويری  بيان  وبگو:  ببين   ۲ــ 

و(ط) می باشند؛ مانند: حوض، طوطی، قطار، وضو
 ۳ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که دارای صدای (ضـ ض) 

و (ط) هستند.
 ۴ــ به دوستانت بگو: بيان کردن اوقات اذان وآنچه مردم در۲۲ 

بهمن انجام می دهند.
ـ بازی: نام بردن وسايل پنهان   ۵  ـ

 ۶ ــ کتاب خوانی: انتخاب کتاب و خواندن آن       

به  مربوط  وجمله های  کلمه ها  نوشتن  بنويس:  ۱ــ 
درس

۲ــ کامل کن: کامل کردن جمالت ناقص و نوشتن 
کلمات  

۳ــ جمله سازی: جمله سازی دربارٔه تصويرها و 
کلمات 

۴ــ مرتّب کردن: مرتّب کردن کلمات مطرح شده  و 
ساختن جملٔه مناسب

۵ ــ نوشتن: نوشتن نام تصوير
با  درکتاب  شده  مطرح  پرسش های  به  پاسخ  ۶ ــ 

کمک تصوير و درک مطلب

ـ  ض (رضا) ض روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل وصدای 
فعاليت ۱ 

کليدی  وکلمات  می کنيم  مشّخص  درکالس  وخّالق  متنّوع  روش های  با  را  درس  مفاهيم  الف) 
درس مثل:  حوض،  وضو،  رضا و  مريض را روی تابلو می نويسيم.
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تصويرهای پيشنهادی
۱ــ نمايی از مسجد 

۲ــ پسری به مسجد وارد می شود.
۳ــ پسردرحال وضو گرفتن 

۴ــ پسر درصف نماز جماعت نماز می خواند.
ب ) معلّم ازتصاوير باالبه عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.

باشد،  اگرالزم  و  می خواند  درس  روی  از  دانش آموزان  از  يکی  يا  آموزگار     :۲ فّعالّيت 
درس  درکلمات  را  جديد  صدای  شکل  که  می خواهد  دانش آموزان  از  سپس،  می کنند.  تکرار   بقّيه 

پيداکنند.
اين کلمات عبارت اند از:  حوض،  وضو، رضا و مريض 

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 گوش کن وبگو

۱ــ صدای اذان از کجا به گوش می رسد؟ از بلندگوی مسجد 
۲ــ انقالب اسالمی در چه روزی پيروز شد؟ بيست ودوم بهمن

 ببين وبگو
تصوير۱ــ طوطی (آشنايی با پرندگان)

تصوير ۲ــ قطار (آشنايی با وسايل نقليه)
تصوير ۳ــ حوض (توّجه به اهّميت آب، اين نعمت الهی درحفظ بهداشت و سالمتی)

تصوير ۴ــ وضوگرفتن (آشنايی برای نزديک تر شدن به پروردگار با نماز و مقدمات آن)
تابلو  روی  دانش آموزان)  يا  معلم  (توسط  ازتصاوير  شده  استخراج  کلمات  است  بهتر  نکته: 

نوشته شود.

ط (خاطرات انقالب) روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل وصدای 
فّعالّيت ۱ 

الف) مفاهيم درس را با روش های گوناگون درکالس روشن می کنيم وکلمات کليدی درس  مثل 
حياط،  خاطرات،  طولی،  وطن را روی تابلو می نويسيم.
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تصويرهای پيشنهادی 
۱ــ تصويری از مردم درحال شعاردادن درخيابان و درطرف ديگر سربازانی که با تفنگ ايستاده اند.

۲ــ سربازانی که مشغول تيراندازی به مردم هستند.
۳ــ چند نفر شهيد شده اند ودرخيابان افتاده اند.

۴ــ شهيدان با آمبوالنس به بيمارستان منتقل می شوند.
۵ ــ معلّم از تصاوير باال به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.

۶ ــ فعاليت ۲: آموزگار يا يکی ازدانش آموزان از روی درس می خواند و اگرالزم بود بقّيه 
تکرار می کنند. سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را درکلمات درس پيدا کنند.

اين کلمات عبارتند از:  حياط،  خاطرات، طولی، وطن

فعالّيت های کتاب فارسی
 بگرد و پيدا کن 

۱ــ برای هرکدام از شکل های (ضـ ض) يک کلمه بگو.ضـ: رضا، وضو، حاضر، رياضی.
ض: مريض،  حوض

۲ــ کلمه هايی را که نشانٔه «ط» دارند: حياط،  خاطرات،  طول و وطن
به دوستانت بگو 

۱ــ مردم در روز بيست و دوم بهمن چه می کنند؟ جشن می گيرند، شادی می کنند و خاطرات 
انقالب را می گويند.

۲ــ چه وقت هايی اذان می گويند؟ قبل از هر نوبت نماز
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درس بيست ويکم:                       الک پشت و مرغابی ها ــ  درس آزاد

رس
ف د

هدا
ا

۱ــ آموزش صدا و نشانٔه (غـ ـغـ ـغ غ)
۲ــ تقويت روحيه همکاری وکمک به ديگران 

۳ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده 
۴ــ تشخيص نشانٔه (غـ ـغـ ـغ غ) درکلمات مختلف

۵ ــ رعايت ادب و احترام هنگام سخن گفتن
شاعرشعرکلمات جديدنشانه

ــــمرغابی ــ غمگين ــ جغد ــ کالغ ــ جيغ غـ ـغـ  ـغ غ
فّعالّيت های کتاب«کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

درس  در  شده  مطرح   پرسش های  پاسخ   بگو:  و  کن  گوش   ۱ــ 
(درک مطلب)

درآنها  (غ)  صدای  دارای  که  تصاويری  بيان  وبگو:  ببين   ۲ــ 
می باشد.

دارند.  ( (غ  صدای  که  کلماتی  کردن  کن:پيدا  پيدا  و  بگرد   ۳ــ 
(دردرس)

 ۴ــ به دوستانت بگو: آشنايی با پرندگان که درآب زندگی می کنند.
۵ ــ بازی: بازی با کلماتی که صدای مشترک دارند.

 ۱ــ بنويس: نوشتن کلمه ها وجمله های 
مربوط به درس

جمالت  کردن  کن:کامل  کامل   ۲ــ 
ناقص  وکامل  کردن جمالت با حروف 

مطرح شده،کامل کردن جدول
که  کلماتی  نوشتن  سازی:  کلمه   ٣ــ 

صدای (غ) دارند. 
و  درست  جمالت  تشخيص   ٤ ــ 

نادرست با توّجه به متن درس

وصدای  غـ ـغـ ـغ  غ  شکل  آموزش  برای  پيشنهادی  تدريس  روش های 
( الک پشت ومرغابی ها)

فّعالّيت ۱
الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنّوع وخّالق درکالس روشن  می کنيم وکلمات کليدی درس 

مثل:  مرغابی، جيغ، غمگين، جغد و کالغ را روی تابلو می نويسيم.
تصويرهای پيشنهادی

۱ــ پرواز مرغابی ها درآسمان
۲ــ شکارچی به سمت مرغابی تيراندازی می کند.

۳ــ يکی از مرغابی ها درحال زمين افتادن
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۴ــ خواهر و برادری کنار مرغابی با  ناراحتی نشسته اند.
ب) معلّم از تصاوير باال به عنوان پازل نيز می تواند استفاده کند.

فعاليت ۲: آموزگار يا يکی ازدانش آموزان ازروی درس می خواند واگر الزم باشد، بقّيه تکرار 
می کنند. سپس ازدانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را درکلمات درس پيداکنند.

اين کلمات عبارتند از:  مرغابی، غمگين ،جيغ وکالغ. 

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 گوش کن و بگو 

۱ــ چرا الک پشت از باال به زمين افتاد؟ چون دهانش را باز کرد تا فرياد بزند.
۲ــ وقتی مرغابی ها می خواستند پرواز کنند،  به الک پشت چه گفتند؟ هرکسی هرچه گفت الک پشت 

گوش نکند و جواب ندهد. 
 ببين وبگو

تصوير ۱ــ غنچه (آشنايی با رشد گياهان: دانه، غنچه،گل)
تصوير ۲ــ جغد (آشنايی با پرندگان شکاری در شب)

تصوير ۳ــ چراغ راهنمايی (آشنايی با مقررات عبور و مرور و قوانين در شهرها)
نکته: بهتراست معلّم يا دانش آموزکلمات استخراج شده از تصاوير را روی تابلو بنويسد.

  بگرد وپيداکن
۱ــ کلمه هايی که شکل (غ) دارند.مرغابی، غمگين، جيغ،  جغد، کالغ

 به دوستانت بگو 
۱ــ چه پرنده هايی را می شناسی که درکنار آب زندگی می کنند؟ لک لک،  مرغابی، قو و....

 بازی: بهتر است معلّم تعداد بيشتری ازکلمات مشترک را به کارببرد.
توّجه:«درس آزاد» با راهنمايی،  نظارت و هدايت آموزگاران محترم و به کمک گروه های دانش آموزی 
توليد می شود.بهتر است در اين درس به موضوع های محّلی،  بازی ها،  آداب و مسايل زبانی و فرهنگ 

بومی پرداخته شود.مشارکت اوليا، شيرينی و لّذت توليد دانش آموزان را بيشتر خواهد کرد.
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درس بيست ودوم:                                   پيامبر مهربان 

رس
ف د

هدا
ا

۱ــ  آموزش صدا ونشانٔه (ظ)
۲ــ آشنايی با اعياد مذهبی (عيد مبعث و..) 

۳ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده 
۴ــ تشخيص نشانٔه (ظ) درکلمات مختلف

۵ ــ شناخت «مکه» به عنوان خانٔه خدا

شاعرشعرکلمات جديدنشانه

علی اصغر نصرتیپيغمبر ما ظلمظ

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
در  شده  مطرح   پرسش های  پاسخ  بگو:  و  کن  گوش   ۱ــ 

درس (درک مطلب)
آنها  (ظ)در  صدای  که  تصاويری  بيان  بگو:  و  ببين   ۲ــ 

می باشد.
(ظ)  صدای  که  کلماتی  کردن  پيدا  کن:  وپيدا  بگرد   ۳ــ 

دارند.
و  ملی  واعياد  جشن ها  با  آشنايی  بگو:  دوستانت  به   ۴ــ 

مذهبی و بيان داستانی دربارٔه حضرت محمد (ص)
 ۵ ــ نمايش:  شستن  ظرف در آشپزخانه 

 ۶ ــ کتاب خوانی: نام بردن اسامی داستان های هفتٔه گذشته 

جمله های  و  کلمه ها  نوشتن  بنويس:   ۱ــ 
مربوط به درس

ناقص  جمالت  کردن  کامل  کن:  کامل   ۲ــ 
باتوجه به فعل جمله

دربارٔه   سازی    جمله  سازی:  جمله   ۳ــ 
تصويرها وکلمات 

درهم  کلمات  کردن  مرتب  کن:  مرتب   ۴ــ 
ريخته و ساختن جمالت مناسب. 

 ۵ ــ پاسخ به پرسش های مطرح شده درکتاب 
و درک مطلب

ظ  روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل وصدای  
فعالّيت 

الف) مفاهيم درس را به شکل متنّوع وخّالق درکالس روشن می کنيم وکلمات کليدی درس، 
مثل:  مواظبت، ظلم را روی تابلو می نويسيم.

تصويرهای پيشنهادی 
۱ــ بچه ها درحال تزيين کردن کوچه 
۲ــ پدر با جعبٔه شيرينی به منزل می آيد

۳ــ پدر به بچه ها هديه می دهد.
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۴ــ روی هديه، کارتی است که برروی آن عبارت «عيد مبعث مبارک» نوشته شده است.
ب) معلّم ازتصاوير باال به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.

فعاليت های کتاب «فارسی»
 گوش کن وبگو 

۱ــ پيامبر (ص) در چه شهری به دنيا آمد؟ مّکه 
۲ــ روز مبعث چه روزی است؟ بيست وهفتم رجب روزی که  حضرت محمد (ص) به پيامبری 

رسيد.
 ببين و بگو 

تصوير ۱ــ ظرف (آشنايی با وسايل آشپزخانه )
تصوير۲ــ خداحافظی (تقويت مهارت های اجتماعی و رعايت ادب هنگام خروج)

نکته: بهتر است معلّم يا شاگرد،کلمات استخراج شده از تصاوير را روی تابلو بنويسند.
 بگرد و پيدا کن

ـ کلمه هايی که شکل (ضـ  ض) دارند؛ مانند: حضرت، مريض، بعضی. ۱ـ
کلمه هايی که شکل (ظ) دارند؛ مانند: اعظم، ظلم

 به دوستانت بگو
۱ــ چه روزهايی را می شناسی که مردم در آن روزها جشن می گيرند؟ جشن های مذهبی مانند 

مبعث،  غدير، قربان، فطر و جشن های ملّی مانند نوروز،  ۲۲بهمن.
۲ــ داستانی که دربارهٔ حضرت محّمد(ص) می دانی، بگو.(باتوجه به سطح درک و دانش بچه ها)

 نمايش:  دانش آموزان شستن ظرف در آشپزخانه را نمايش می دهند.
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      ٭ خدايا، زبانم را به گفتن سخن حق، عادت بده.
                  امام سجاد (ع)

روان خوانی



١٥٨

روان خوانی 
دراين بخش، چند متن برای روان خوانی انتخاب شده است. روان خوانی ها برای تقويت مهارت 
خواندن، پرورش ذوق و عالقه به مطالعه، ايجاد فرصت های مناسب برای تقويت و  هدايت عواطف،  
به  بخش،  اين  کردن  عرضه  خوب  است.  دانش آموز  روان  و  ذهن  دنيای  وگسترش  تفکر  احساسات، 
ملّی  هنری،  دينی،  اجتماعی،   ارزش های  زندگی و  به  مثبت  نگرش  گرايش و  تخيل و  ذوق و  پرورش 

وتربيتی بسيار مؤثر است.
٭٭٭
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گزارشی از چگونگی طّراحی واجرای خّط تحريری آموزان درکتاب های 
درسی دورۀ دبستان

  «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر»
                                                                                                                         علی (ع)

خط مخصوص آموزش را می توان به دو دوره تقسيم کرد:
ـ  قبل ازحروف چينی و ماشين چاپ ۱ـ

ـ  پس ازحروف چينی و استفاده از ماشين چاپ ۲ـ
قبل ازحروف چينی و ماشين چاپ:  اين دوره را می توان به چند بخش  و خطوط مختلف تقسيم 
کرد و از ديد آموزش مورد بررسی قرار داد؛  که دراينجا به آن نمی پردازيم. دراين قسمت به دورٔه اخير 
می توان اشاره داشت؛ جايی که  خط به  صورت  دست نويس، مبتنی بر نستعليق آموزش داده می شد. 
به  صورت دست نوشته، تکثير می شده و چند  در اين دوره کتاب های موردنظر برای آموزش احتماالً 
نفر از يک کتاب استفاده می کرده اند. خوشنويسان معتقد هستند که در آن دوره، مردم خوش خط تر 
بوده اند اما به سرعت و يادگيری درآموزش هيچ اشاره ای نمی کنند واين مهم را نبايد از نظر دور داشت 
که تعداد کاراکترهای  مورد استفاده به مراتب بيش از آن چيزی بوده که درحال حاضر عامه با آن آشنايی 
دارند. به عنوان مثال ما برای حرف «ب» چهارشکل را می شناسيم: ( ب   ب   ب ب ).اما در آن دوره با 
 ،  ، توجه به حرف بعد از آن مشخص می شده که حرف به چه شکلی بايد نوشته شود: مثل  ،  ، 

 ،  و.... وطبيعتاً دراين حالت بيش ازچهار حالت می توان برای «ب» شناسايی کرد.
پس از حروف چينی و ماشين چاپ: پس از اختراع  ماشين چاپ و رواج يافتن آن در ايران 
که از دوران مشروطيت آغاز شده بود و رشد جمعيت، نياز به سرعت در امر اطالع رسانی واستفاده 
از فناوری جديد بيش از پيش احساس شد و آموزش  نيز جدا از اين امر نبود،  پس استفاده از ماشين 

چاپ برای چاپ کتاب درسی مورد نظر و به تبع آن استفاده از حروفچينی الزم آمد.
مالک و محور چاپ، همچنان دست نوشت ها بود؛ اما به تدريج الفبای چاپی جايگزين دست 
نوشته ها شد،  با اين توضيح که شکل حروف چاپی را از خط نسخ ــ البته با دخل و تصرف هايی ــ اقتباس 
می کردند نه از خط نستعليق، زيرا برای ساختن حروف سربی و نيز چيدن آن به صورت افقی، الفبای 
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سادگی  مثال کلمه «حجج» با سه حرف« ح  » «  ج  » «  ج » به  مناسب تر بود.برای  درعمل،  نسخ  خط 
درکنارهم چيده می شود ولی اين چينش در خط نستعليق با دشواری همراه بود؛ زيرا شکل  به دليل 

ترکيب عمودی آن جدايی ناپذير بوده،  اشکال فنی و عملی  پيدا می کرد.
پس خط های شبه نسخ چون روی خط کرسی قرار می گرفتند،  بهترين گزينه برای حروفچينی 
بوند. دوره ای با خط جديد يا فونت های جديد آغاز شد که از آن جمله می توان به خط آموزشی کالس 

اول اشاره کرد.
می دانيم روش تدريس الفبا و همچنين انتخاب خطی که درکالس اول ابتدايی، الفبا را با آن ياد 
می دهند (قبل از سال ۱۳۸۰) نتيجٔه زحمات و نظرات دواستاد فقيد، مرحوم دکتر محمدباقر هوشيار 
شيرازی و مرحوم جبار باغچه بان است. اين خط شباهت زيادی به نسخ دارد و به همين جهت آن را 
شبه نسخ می نامند.با توجه به اين که در نسخ،  هريک از حروف دراتصال ها،  شکل های گوناگونی دارد،  
مثالً حرف «ب» درخط نسخ چاپی چهار حالت دارد « ب  ،   ب  ،  ب ، ب » و بسته به اين که تنها نوشته شود يا 
به حرف قبل يا بعد خود بچسبد، از يکی از شکل های فوق استفاده می شود. مؤلفان کتاب اول ابتدايی 
برای راحتی و سادگی، تنها دو شکل از شکل های باال را برای نوشتن کلمات مختلف مورد استفاده 
قرار داده اند ( ب  ب ). لذا خطی که قسمتی از کتاب اول را با آن نوشته اند نسخ کامل نيست،  شبيه نسخ 

است به عبارت ديگر از کمترين شکل حروف استفاده شده است.
آن  در  عربی  شيؤه  عمدتاً  که  خط  چند  ترکيب  از  ساده،  متشکل  بسيار  ساختاری  با  خط  اين 
مشهود بود توسط اساتيد آن دوره به کارگرفته شد. از فوايد اين خط ساختار سادٔه آن، جهت آموزش 
واز اشکاالت آن می توان به زاويه دار و ناهمگون بودن حروف اشاره کرد که بعضی ها اين امر را سرآغاز 
بدخطی می دانند و معتقد هستند چيزی که باعث می شود حروف فارسی زيباتر به نظر برسند وجود انحنا 

درآن است .درقسمت زيرنمونه ای ازخط موردنظر مشاهده می شود.
خدا 

به مادرم گفتم:«آخر اين خدا كيست 
كه هم درخانه ی ما هست و هم نيست؟

توگفتی مهربانتر از خدا نيست 
دمی از بندگان خود جدا نيست 

چراهرگز نمی آيد به خوابم؟
چرا هرگز نمی گويد جوابم؟
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نماز صبحگاهت را شنيدم 
تو را ديدم، خدايت را نديدم.»

...

...
همانگونه که اشاره شد حروف دراين فونت برای ساده شدن فقط دوشکل يا يک شکل بيشتر 

ندارند:
مثل: « ب  ، ب» ، « ج  ، ج» يا « د»  و ...

ولی درخط نسخ ماشينی، حروف چهارشکل دارند « ب  ،   ب  ،  ب ، ب » يا « ج  ،  ج  ،  ج ، ج » که 
شايد يکی از داليل نازيبا شدن خط همين شکل های مختلف حروف  باشد .

درحقيقت، خط نسخ به کارگرفته شده در اين فونت، به علت نداشتن مسيرهای دايره ای وانحنا 
درمفردات وکلمات، صرفاً يادگيری در خواندن و نوشتن را ساده می کند و اين امر موجب می شود که 
فرايند آموزش از کارآيی بيشتری درنزد معلّمان برخوردار گردد. با جا افتادن حروف وکلمات به شکل 
نسخ با شکل حروف محدود درذهن کودک،  رسم الخطی غالب می شود که به علت نداشتن ويژگی 

«انحنا» فاقد ارزش هنری است .
البته درادامه ودرکالس های باالتر از فونت «بدر» و «زر» نيز استفاده شده که شايد يکی ازداليل 
استفاده ازآن عالوه برماشينی بودن،  خوانابودن اين فونت ها بوده باشد. اين فونت ها با توجه به ساختار 
آن که حالتی از نسخ بوده،  برای راحت خواندن مناسب است؛ منتهی به زيبا نوشتن کمکی نکرده،  ولی 
درجهت خوانانوشتن شايد مؤثر بوده است .البته ويژگی  بعضی از اين فونت ها داشتن حروف ترکيبی 

،  جنات،  حبر و.. درآنها است که آن ر ا به حالت دستنويس نزديک می کند. مثل:  عيل،  ب
يا می توان به نمونٔه زير اشاره کرد:

خدا 
يست  به مادرم گفتم: «آخر اين خدا 
ه هم درخانه ي ماهست وهم نيست؟

توگفرت مهربانتر از خدا نيست 
دمي از بندگان خود جدا نيست 

چرا هرگز مني آيد به خوامب؟
چرا هرگز مني گويد جوامب؟
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مناز صبحگاهت را شنيدم 
تورا ديدم،  خدايت را نديدم.»

پس از ورود کامپيوتر به عرصٔه نشر و چاپ ماجرا شکل ديگری گرفت. سرعت درتهئه کتاب 
باال رفت وفونت های مورد نياز در اختيار همگان قرار گرفت.کامپيوتر و نرم افزارهای موجود درآن، 
ابزار طراحی فونت را در اختيار کاربر قرار دادند و اين وسوسه را ايجاد کردند که فونت های موجود 
را کمی  درجهت آموزش تغيير شکل داده و تصحيح کنند.با توسعٔه علوم کامپيوتر و رشد  نرم افزار های 
به  هم  آن  حروف،  شکل  تعدد  از  بتوان  تا  شد  فراهم  تدريج  به  امکان  اين  آرايی،  وصفحه  حروفچينی 
صورت حروف انتخابی درتايپ متن استفاده کرد .دراين مقطع محل قرار گرفتن اعراب نيز درکتاب 

قرآنی،  دينی وعربی تصحيح شد. 
در جهت باالبردن کيفيت خط آموزشی، ابتدای سال ۱۳۸۰ به دعوت گروه ادبيات،  طرح فونت 
کامپيوتری بر مبنای دست خط تحريری و اجرای آن عنوان شد و گروه ادبيات با توجه به اينکه مطالب 
درحال تغيير می باشد، خواستار اين  بود که فونت قابل اجرا درکامپيوتر باشد تا به راحتی بتوان  دائماً 
مطالب را ويرايش و تصحيح کرد و در غير اين  صورت می بايست با اجرای فردی اين کار انجام می شد، 
 که مشکِل يکنواخت نبودن خط در مقاطع و حاالت مختلف و ويرايش و تصحيح آن قابل تأّمل بود و از 
همه مهم تر اين که ممکن بود شخص مورد نظر هميشه در دسترس  نباشد و ديگر اينکه می بايست  خط 

فرد مورد نظر پس از تهيه،  اسکن شده  و در قالب تصوير روی لی آوت کتاب بازسازی شود.
درتاريخ ۱۳۸۰/۲/۲۹ به پيشنهاد گروه زبان وادبيات فارسی طی حکمی از سوی مدير کل دفتر 
برنامه ريزی و تأليف کتب درسی، شورای خط شکل گرفت تا ضمن تبادل نظر با ساير اعضا نسبت به 
دفاع  وقابل  پسنديده  نتيجٔه  به  ابتدايی  دورٔه  در  درسی  کتاب های  خط  مسأله  اساسی  مشی  خط  تعيين 
دست پيدا کند. پس از اين با طرح محدوديت های ابزاری و زمان با مشاورٔه ساير اعضا روی نوعی خط 
که تقريبا شامل ۲۲۰ حرف می شد توافق حاصل گرديد. اين خط که «آموزان» ناميده شد برای سيستم 
«َاپل» وبرنامٔه کامپيوتری «پيج ميکر» طراحی گرديد و همان سال در کتاب درسی اول ابتدايی به طور 
آزمايشی استفاده شد و در سال بعد پس ازتصحيح، درکتاب درسی اول و دوم ابتدايی استفاده گرديد.از 
ويژگی های اين خط،  دستنويس وساده بودن آن بود. در اين خط برخالف خط قبلی که دارای زاويه در 
اکثر حروف بود از انحنا استفاده شد که به اعتقاد بسياری اين امر به زيبا نوشتن کمک می کند. اين کار 
از آن جايی که با محدوديت هايی انجام شد،  دارای اشکاالت فراوانی نيز بود از جمله می توان به يکدست 
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نبودن حروف اشاره کرد. دراين قسمت نمونه ای از فونت آموزان که درآن سال درکتاب درسی سال 
اول  و دوم استفاده شد، آورده شده است:

خدا 
به مادرم گفتم:«آخر اين خدا کيست 

که هم درخانه ی ما هست و هم نيست؟
توگفتي مهربانتر از خدا نيست 

دمي از بندگان خود جدا نيست 
چرا هرگز نمي آيد به خوابم؟
چرا هرگز نمي گويد جوابم؟

نماز صبحگاهت را شنيدم 
تو را ديدم، خدايت را نديدم.»

...

...
البته بعدها اين فونت تصحيح گرديد و تعداد حروف آن نيز افزايش يافت. حروف ترکيبی برای 

آن تعريف شده و در سال دوم نيز مورد استفاده قرار گرفت، مطابق نمونه زير: 

دا
يست  دا  ادرم گفتم: «آ اين  به 

ست؟ ا هست و هم  ه هم درخانه ی 
ست  دا با از  وگف 

ست  دا  ن خود  د د از 
؟ د به خوا می آ گز  ا
؟ د جوا می گو گز  ا 

يدم  هت را ش ماز صبح
دم.» د دايت را  دم،  ورا د
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ادبيات  گروه  پيشنهاد  به  بود  مطرح  نيز  بعد  به  سوم  سال  درسی  کتاب  خط  چون  اين،  از  پس 
فارسی درتاريخ ۸۱/۶/۱۶ تدارک فونت جديدی  با نام «تحريری آموزان » ديده شد. در اينجا سعی شد 
محدوديت ابزاری که درفونت قبل وجود داشت از بين  برود؛ به طوری که خط مورد نظر در سيستم 
از  پس  که  شد.  نظرگرفته  در  کاراکتر   ۱۴۰۰ ابتدا  فونت  اين  برای  شود.  استفاده  قابل  ويندوز  و  اپل 
چند ماه در همان  سال قابل استفاده شد  و در کتاب سوم ابتدايی سال ۸۲ به طور آزمايشی از آن مورد 

استفاده قرار گرفت.
کتاب های  توزيع  و  چاپ  دفتر  موافقت  و  فارسی  اديبات  گروه  پيشنهاد  به   ۱۳۸۲ سال  اواخر 
درسی اين فونت ارتقا داده شد و تعداد کاراکترهای آن به حدود ۲۰۰۰ عدد افزايش يافت. ارتقا اين 
فونت تا اواخر سال ۱۳۸۶ ادامه پيدا کرد و  حروف ترکيبی تعريف شده درآن شامل بيش از ۴۰۰۰ 
فونت  ازاين  نمونه ای  می شود.  استفاده  ابتدايی  پنجم  و  چهارم  سوم،  درسی  درکتاب  که  است  شکل 

درقسمت ذيل آمده است.

ا 
ت  ا  : «آ ا  درم   

ت؟ ت و     در ي 
ت  ا  رت  از 

ت  ا  ن خود  د د از 
ا  آ  خوامب؟
ا   گو جوامب؟

م  مناز  را 
م.» ا را  م،  را د

...

...
پژوهش  سازمان  رياست  پشتيبانی  و  فارسی  ادبيات  و  زبان  گروه  پيشنهاد  به   ۱۳۸۷ سال  اواخر 
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و برنامه ريزی و موافقت دفتر چاپ وتوزيع کتاب های درسی، لزوم بازنگری مجدد در شکل حروف و 
قانونمند کردن رفتار حروف در قالب کلمه ها احساس گرديد و قرار بر اين شد فونتی بر مبنای فونت های 
نظر  در  با  کرد.  استفاده  ابتدايی  دورٔه  آخر  تا  اول  کالس  درکتاب های  آن  از  بتوان  که  گردد  توليد  قبلی 
خوشنويسی  قواعد  از  االمکان  حتی  همچنين  بماند.  ثابت  آن  حروف  شکل  که  مشخصه  اين  گرفتن 
استفاده شود ( اين خط به علت يکنواخت بودن ضخامت درمقايسه با خط نستعليق از سادگی بيشتری 
برخوردار است، ولی قواعد خوشنوسی را بدون پيچيدگی، حتی االمکان رعايت کرده مگر جايی که کفٔه 
و  انجاميد  طول  به   ۱۳۹۰ سال  ابتدای  تا  فونت  اين  توليد  باشد).  شده  سنگين تر  آموزش،  نفع  به   ترازو 
بالفاصله در کتاب اول دبستان از آن استفاده گرديد. دراين قسمت نمونٔه اين فونت که «آموزان تحريری» 

نام دارد مشاهده می شود:

ا 
ا   : «ٓآ ا  م   
؟ ٔ   و     

ا     از 
ا   د  ن  د از 

؟ ا ا  ٓآ  
؟ ا ا    

م  ز  را 
م.» ا را  م،  را د

! ز » :   ٓآ  
ی   د  ا را  دل 
ن ا ی   ا  ر و 
ن ا غ و  از او  ر و 
ز  ، ا    و  ا

  . او د  رو  
دی و  دو ٓآ     
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در ادامه به مشخصه های اين فونت اشاره می شود، تا راحت تر بتوان آن را درک کرد و آموزش داد: 
۱ــ از آنجا که حروف کمی شيب دار است پس اتصال ها لزوماً روی خط کرسی قرار نمی گيرند 
، پس آموزش مبتنی بر نوع  اتصال فونت کالس اول قديم، درمورد فونت جديد  مانند:   يا 

صادق نمی باشد و حروف کلمات از هر جايی که شروع شوند  در   انتها به خط کرسی ختم می شوند.
۲ــ در هر کلمه نوع اتصال بين حروف  وابسته به حرف بعدی می باشد. يعنی هرحرف نوع شکل 

و اتصال قبل از خود را تعيين می کند.
۳ــ با توجه به اينکه الفبای فارسی يکی از پرنقطه ترين الفباها در زبان های جهان است و حتی از 
الفبای عربی که خود برگرفته از آن است پرنقطه تر است. (زيرا ازچهار حرف خاص فارسی (پ ــ ژــ 
چ  ــ گ)  سه حرف آن  سه نقطه ای است.) در اين فونت محل اعراب و نقاط قابل تعريف و تغيير می باشد.

۴ــ دراين فونت چند نکته می بايست مورد توجه قرارگيرد:
 طرز نوشتن «د»،«ذ» وقتی که به حرف قبل می چسبد: «    »

 پر نوشتن حروف توخالی «ف، ق» وقتی در اول کلمه می آيد. اين حروف اگر در اتصال وسط 
کلمه قرار گيرند توخالی نوشته می شوند. وحرف «ف» اگر در اتصال آخر کلمه واقع شود توخالی ولی 

حرف ق پر نوشته می شود.
ف   ق               

و   پر نوشتن حرف «و» در اول و آخر کلمات؛ مانند:  
 حرف ميم در حالت  اتصال هميشه توپر نوشته می شود. مانند:   

۵  ــ در اين  فونت حروف را با توجه به  شکل آنها می توانيم به صورت زير دسته بندی کنيم.
 حروفی که باالی خط کرسی قرار می گيرند، مانند:  ا   د   ذ   ر  ژ  و  ه

 حروفی که به حالت کشيده نوشته می شوند، مانند: ب  ت پ ث  ف ك  گ 
 حروفی که در آنها حالتی از دايره يا نيم دايره ديده می شود وقسمتی از آنها باالی خط کرسی 

قرار می گيرد:  ج ح  چ خ س ش ص ض  ع غ ق ل ن ی
 ساير حروف  م  ط  ظ                                            

                                                                                   ٭(طراح خط رايانه ای: کامران  انصاری)
٭٭٭

سخن فرجامين اينکه، اين گام ها از سال هزار و سيصد و هفتاد و هشت، برنامه ريزی شده بود 
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و در طول دوازده سال گذشته، ازجنبه های مختلف،کاربست اين خط ها بررسی گرديد؛  همايش خط 
خوش وعلل بدخطی دانش آموزان هم برگزار گرديد که، مقاالت  نوشته شده و نتايج مهم اين پويه ها،  
نگاه  هنری  پرورش  شناسی و  جمال  تربيت حّس  کارگيری خط خوش و  تأکيد بر حرکت به سمت به 
کار  اين  برای  مناسبی  سازی های  زمينه  گذشته  سال های  طول  در  واقع،  در  است.  بوده  درکودکان 
صورت پذيرفته و چاپ ۱۳۹۰ در واقع تبلور تمام يافته ها و گام های پيچيده در پهنٔه آموزش رسمی 
وکاربست نمونه های خط خوش آموزشی درکشور است، به همين سبب از مهر ۱۳۹۰ همزمان سه نوع 

خط: نسخ، تحريری و نستعليق  ساده  در کتاب فارسی اّول دبستان ديده می شود.
خط شبه نستعليق/ نستعليق ساده:  اين خط که در حقيقت، ُمرده ريگ و ميراث عظيم فرهنگ 
مکتوب و زيبايی شناسی هنر اسالمی ايرانيان است  فقط در بخش های «باهم بخوانيم »، برای شعرها 
استفاده شده است تا پس از رويارويی با جلوه های زيبايی و هنر چشم نواز،  سواد بصری دانش آموزان 
در مسير درستی پرورده شود؛ زيرا ُحسن و جمال خط،  بَهجت و شادابی باطن را نيز برخواهد انگيخت. 

اسنادی که مؤيد اين سخن است: 
۱ــ پژوهش بررسی علل بدخطی دانش آموزان  ۱۳۷۷

۲ــ همايش کشوری خط خوش   ۱۳۷۸
۳ــ بررسی نظام خط در بدو آموختن  ۱۳۷۸ 

۴ــ صورت جلسه ها و مصوبات شورای خط سازمان تا ۱۳۹۰
۵ ــ پيشنهادهای معلّمان وکارشناسان و پژوهشگران تا ۱۳۹۰

۶ ــ رساله های دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه پيام نور تهران در سال های ۱۳۸۷تا ۱۳۹۰.
٭٭٭

با  را  اثر  اين  و  آوريم  می  نواز  بنده  پروردگار  و  نياز  بی  آن  يگانٔه  آن  درگاه  به  رو  اينکه،  آخر  سخن 
نيايْش سرودی از شاعر عاشورايی عهد قاجار، «ميرزا محمود فدايی مازندرانی»، به فرجام می رسانيم: 

روا نـاروا،  هـر  حـِق  در  تـو  رحمِت  رسـاای  نارسا،  هـر  قـِد  بـر  تـو  خلعِت  وی 
رحمتيـم سزاوار  و  گنـاه  سر  بـه  سر  مــا را مـده ز فعـِل بــد  و  نـا سـزا،  سـزاما 
ُسلوک مکـن  عدالت،  روی  ز  بنده ات  وز فضـِل خـود مگيـر ز فعِل خطـا،  خطابر 
قبول ُمستقبلم  به  خويش  لطِف  ز  بر ماضـی ام  ز فضل بگو: َما َمضٰی، َمضٰیبنما 

                                                                             (َمقَتل منظوم فدايی مازندرانی، ۱۳۸۸،ص ۳۱۶)
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کتاب نامه
ــ آموزش هنرهای زبانی (تدريس زبان فارسی در دبستان، دفتر اّول)، سليم نيساری، دانشسرای عالی، تهران، ۱۳۴۴

آموزش مهارت های زبانی، صفارپور، عبدالرحمن،  انتشارات مدرسه، تهران،  چاپ چهارم، س ۱۳۸۱ ــ
ادبيات کودکان و نوجوانان، اکبری شلدره و همکاران، انتشارات آيندگان، تهران، چاپ چهارم، س ۱۳۸۸ ــ

ارزشيابی در خدمت آموزش،  رستگار، طاهره،  منادی تربيت،  تهران، چاپ اول،  س ۱۳۸۲ ــ
ــ اصول يادگيری و آموزش زبان، اچ داگالس، براون، ترجمه دکتر منصور فهيم، انتشارات رهنما، تهران،  چاپ

دوم،  س ۱۳۸۴
الفبای قّصه نويسی، سرشار، محمدرضا،  نشر پيام آزادی، چاپ دوم، تهران، س ۱۳۷۷ ــ

اندازه گيری، سنجش و ارزشيابی آموزشی، سيف، علی اکبر، نشر دوران، تهران،  ويرايش پنجم، س ۱۳۸۷ ــ
برنامه درسی ملّی جمهوری اسالمی ايران،  جمعی ازصاحب نظران، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، ــ

نگاشت چهارم، س ۱۳۹۰
راهبردهای آموزش مهارت های زبانی فارسی،  صفارپور، عبدالرحمان، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، س ۱۳۷۸ ــ
راهنمای برنامٔه درسی فارسی دورٔه ابتدايی،  تهيه شده درگروه زبان و ادب فارسی، دفتر برنامه ريزی و تأليف ــ

کتاب های درسی ويراست س ۱۳۸۹.
پرورش، و  آموزش  وزارت  همکاران،  و  احمدی  تأليف،  و  توصيفی، گردآوری  درارزشيابی  معلّم  راهنمای  ــ

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، چاپ دوم،  س ۱۳۸۹
راهنمای معلّم فارسی اول دبستان،  عمرانی و همکاران،  انتشارات مبتکران، تهران، چاپ اول، س ۱۳۸۲ ــ

انتشارات شريفی،  وفريده  حقيقی  فريدون  ترجمٔه  سيلويا،  و  برگ  جنيز  پياژه،  ديدگاه  از  کودک  عقالنی  رشد  ــ
فاطمی،  تهران،  چاپ اول ۱۳۷۱

روان شناسی پرورشی، سيف، علی اکبر، انتشارات آگاه، تهران،  چاپ ششم، س ۱۳۷۱ ــ
ــ روش های نوين ياددهی ــ يادگيری، قاسم پور مقدم و ديگران، انتشارات فرتاب، تهران، چاپ چهارم،  ۱۳۹۰

ــ روش تدريس زبان فارسی دبستان،  زندی،  بهمن، انتشارات سمت، تهران چاپ نهم،  س ۱۳۸۶
رويکردها و روش های آموزش زبان،  ريچاردز و ديگران، رهنما، تهران،  چاپ دوم س۱۳۸۴ ــ

زبان و مهارت های زبان، جميزفالدوپيتر، اچ سالوس، ترجمٔه علی آخشينی،  آستان قدس،  س ۱۳۶۹ ــ
طراحی آموزشی اول دبستان، سنگری و همکاران، انتشارات مدرسه، س ۱۳۸۲ ــ

فارسی اول دبستان و کتاب کار، گروه مؤلفان، دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی، اداره کل چاپ و ــ
توزيع کتاب های درسی، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۰

قصه گويی و نمايش خالق، ديويی، چمپرز، ترجمه ثريا قزل اياغ، نشر دانشگاهی،  ۱۳۸۷ ــ
قصه های مجيد،  مراد کرمانی، هوشنگ، انتشارات معين، تهران چاپ ۱۳۷۴ ــ

مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در آموزش، نجفی، ابوالحسن،  انتشارات نيلوفر، تهران، چاپ پنجم، س ۱۳۷۶ ــ
ــ مقتل منظوم فدايی مازندرانی (سوگ نامٔه عاشورايی)، ميرزامحمود فدايی، انتشارات فرتاب، تهران، چاپ دوم،

س ۱۳۸۹
ويژگی های آدمی و يادگيری آموزشگاهی، بلوم، اس بی،  ترجمٔه علی اکبر سيف، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ــ

چاپ اول، س ۱۳۶۳

جهت تهیه بسته آمادگى براى آزمون استخدامى آموزگار ابتدایى، اینجا کلیک نمایید.

https://iranarze.ir/ES423
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