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      مشورت، ادراک و هوشیاری دهد    عقل ها مرعقل را یاری دهد
مثنوی معنوی، مولوی

توفیق  که  را  مهربان  و  پاک  پروردگار  سپاس، 
برنامٔه درسی زبان  تربیت و ارتقای  تعلیم و  پهنٔه  خدمت در 

فارسی را به ما عطا فرمود
اهّمیت و جایگاه زبان فارسی به عنوان میراثی ارجمند 
و حافظ وحدت و هویت ملّی، بر کسی پوشیده نیست زبان 
فارسی پیام آور جالل و عظمت فرهنگ ایرانی است بدان سان 
که حکیمان دین باوِر پهنٔه زبان و ادبیات فارسی با بهره مندی از 
ظرایف آن، معارف باورشناختی دین اسالم را به بن مایه های 
گسترٔه  در  درخشان  آثاری  و  زده اند  پیوند  ایرانیان  فرهنگی 

تعالیم بشری پدید آورده اند
برنامٔه  بر  مبتنی  ابتدایی  چهارم  پایٔه  فارسی  کتاب 
درسی ملی و نیز بر پایٔه چهارچوب برنامٔه درسی فارسی، با 
رویکرد پرورش مهارت های زبانی، سازماندهی و تألیف شده 
است تا بتواند برای رشد آموزش زبان فارسی و دستیابی به 

جایگاه واالی آن در جهان علم، گامی مؤثّر بردارد
توّجه  با  و  بنیاد  همین  بر  نیز  معلّم  راهنمای  کتاب 

به اهداف زیر، برای استفادٔه آموزگاران گرامی تدوین شده است:
 تبیین رویکرد خاص آموزش کتاب فارسی مبتنی بر مهارت های زبانی و فرازبانی 

)تفکر، نقد و تحلیل(؛
 ایجاد نگر شی نو در معلمان و حرکت صحیح از زبان آموزی به پهنٔه ادبیات فارسی؛

 آشنایی معلمان با ساختار جدید کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری و به کارگیری خالقانٔه 
ـ یادگیری؛ ریز   مهارت های خواندن و نوشتن در فرایند یاددهیـ 

 گسترش و تعمیق دانش معلمان در چهار حوزهٔ مهارت های زبانی )سخن گفتن، 
عناصر  اهداف  بر  مبتنی  دانش آموزان،  روشمند  آموزش  و  نوشتن(  خواندن،  دادن،  گوش 
سازه ای کتاب درسی شامل: درست و نادرست، درک مطلب، دانش زبانی، واژه آموزی، 
نمایش،  روان خوانی،  و صندلی صمیمیت،  قصه گویی  و صندلی صمیمیت،  تصویرخوانی 
گوش کن و بگو، بخوان و حفظ کن و بخوان و بیندیش شامل متن و درک و دریافت در کتاب 
خوانداری و فعالیت  های امالیی، دانش زبانی، واژه آموزی، هنر و سرگرمی، درک متن و 

نگارش در کتاب نوشتاری
مشارکت  و  گروهی  کار  تقویت  پایٔه  بر  تدریس  روش های  کاربست  و  توسعه   

دانش آموزان با ارائٔه روش ها و شگردهای علمی و تجربی متنوع در کتاب راهنما؛
 یکی از مهم ترین اهداف برنامٔه درسی فارسی، نظم فکری و سامان دادن به ذهن 
دانش آموزان است؛ به همین روی، انتظار داریم آموزگاران گرامی در آموزش و طبقه بندی 



مفاهیم ذهنی، دانش آموز را هدایت کنند؛ بنابراین، الزم است برای درک مبانی نظری برنامه و تحقق این هدف، کتاب 
راهنمای معلم به طور دقیق مطالعه شود

 تقویت مهارت درک متن، یکی دیگر از اهداف برنامٔه فارسی چهارم ابتدایی است برای این کار، 
باید با مطالعٔه دقیق این کتاب، ابتدا سطوح درک متن را بیاموزند؛ سپس به فراخور هر سطح،  معلمان محترم 

پرسشی طّراحی کنند و در جهت تکمیل آموزش کتاب به دانش آموزان ارائه نمایند 
  آموزش مهارت گوش دادن و تقویت درک شنیداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که الزم است 
معلمان محترم به آن توجه کافی داشته باشند درک شنیداری، پیش نیاز درک خوانداری است، اختصاص زمان کافی 
به انجام فّعالیت های شنیداری بسیار مهم است انجام این فّعالیت کتاب، به تهیه و کاربرد لوح فشردهٔ شنیداری وابسته 
است، چنانچه فایل صوتی را دریافت نکردید با وارد شدن به پایگاه رایانه ای گروه زبان و ادب فارسی آن را خواهید دید 
و دانش آموزان سوم  آغاز شده است  »بندنویسی«  با  ابتدایی  فارسی سوم  در  نگارش  مهارت  آموزش   
ابتدایی در پایان سال تحصیلی توانایی نوشتن یک بند منسجم را با رعایت اصول علمی نگارش فرا گرفته اند 
فارسی چهارم در ادامٔه این فرایند، پس از مرور آموخته ها به »معرفی انواع بند« می پردازد برای آموزش مهارت 
درست نویسی و نگارش الزم است دقیقاً در راستای مطالب صفحٔه نگارش کتاب مهارت های نوشتاری، کار تمرین 
و یادگیری، تداوم یابد برای درک بهتر از مطالب صفحه نگارش، الزم است همکاران ارجمند پانزده صفحٔه 

نگارش را کنار هم بگذارند و مطالب درس اول تا پایان کتاب را با یک نگاه طولی مورد بررسی و مطالعه قرار دهند
 در آموزش مهارت سخن گفتن، الزم است فّعالیت »تصویرخوانی و صندلی صمیمیت«، »قصه گویی 
و صندلی صمیمیت« و »نمایش« مورد توّجه کافی قرار بگیرند برای درک بهتر اهداف فّعالیت های این بخش نیز 
بهتر است مطالب به دنبال هم، با یک نگاه طولی مطالعه شوند در این صورت، چگونگی ارتباط سخن گفتن و 
نوشتن مشخص می گردد به این معنا که ابتدا مطالب در ذهن دانش آموز طبقه بندی، سپس بر زبان جاری می شود 

وسرانجام روی کاغذ می آید
 ارائٔه شگردهای ایجاد توازن و درهم تنیدگی آموزش و ارزشیابی کیفی با هدف پیشرفت تحصیلی 

دانش آموزان
برنامه و  کلّیات  به شرح  پیوست است؛ بخش نخست  پیشگفتار، دو بخش و یک  این کتاب شامل یک 
معرفی ساختار و محتوای کتاب درسی اختصاص دارد؛ در بخش دوم، درس ها بررسی و 
اهداف، روش آموزش و ارزشیابی، تدوین شده است؛ در این بخش بر پایٔه ساعت 
ویژهٔ آموزشی، چگونگی تدریس هر درس و فّعالیت های نوشتاری آن در حدود 
ده جلسه، برنامه ریزی و سازماندهی شده است دّقت آموزگاران ارجمند در 
مطالعٔه این اثر و ارائٔه پیشنهادهای سازنده، بر استواری علمی این کتاب و 

ارتقای سطح آموزش عمومی، خواهد افزود
سخن فرجامین اینکه تألیف کتاب فارسی، بر بنیاد نظریه های علمی 
استوار است و تردیدی نیست که اگر آموزش به درستی انجام شود، تأثیر 
ایجاد  مسلماً  داشت  خواهد  دانش آموزان  زبانی  توانایی های  بر  شگرفی 

چنین تحّولی در گرو دستان با کفایت و مهربان شما همکاران ارجمند است
         تو خشنود باشی و ما رستگار   خدایا، چنان کن سرانجام کار

گروه زبان و ادب فارسی 
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بودجه بندی پیشنهادی آموزش فارسی چهارم

اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر

ول تا پنجم
 

یادآوری
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مهر تا چهارم 

آبان
درس 3

بیست و هفتم 
آبان تا چهارم 

آذر
درس 6

بیست و چهارم 
آذر تا یکم دی

درس 9
د( )درس آز

م دی تا  سی 
یازدهم بهمن

درس 12

سوم تا سیزدهم
سفند
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چهاردهم
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چهارم تا 
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درس 4

چهارم تا 
شانزدهم
درس 7

سوم تا 
چهاردهم
درس 10

زدهم تا  دو
بیست و یکم
درس 13

تا آخر  سیزدهم 
سفند

مرور آموخته ها

پانزدهم تا 
بیستم فروردین

مرور 
آموخته ها

دهم تا بیستم 
ردیبهشت

مرور 
آموخته ها

پانزدهم تا 
بیست و سوم

درس 2

هفدهم تا 
بیست و ششم

درس 5

هفدهم تا 
بیست و سوم

درس 8
د( )آز

چهاردهم تا 
بیستم
مرور 

آموخته ها

پنجم  و  بیست 
سوم  تا  بهمن 

سفند
درس 14 

آخر ـــــــ تا  بیستم 
فروردین
درس 16

بیستم تا آخر 
ردیبهشت
ـــــــ  

تا  بیست و یکم 
بیست و نهم
درس ١١

7ساعتساعات آموزش فارسی پایۀ چهارم در یک هفته

9تا ١١ جلسهتعدادجلسات اختصاصی تدریس هردرس 

ایجاد  هدف  با  شده  ارائه  زمان بندی  تقویم  نکته: 
به  و  شده  تدوین  کشور  کل  معّلمان  تدریس  در  رویه  انسجام 
و  آب  شرایط  با  متناسب  لذا  می باشد.  پیشنهادی  صورت 
هوایی، موقعیت و امکانات مدارس و اعمال روش های تدریس 

تلفیقی؛ جدول فوق قابل تغییر می باشد . 
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 کتاب مهارت های خوانداری فارسی 
ادراکی  یا  دریافتی  قلمرو  بر  سو  یک  از 
درک  دیدن،  درست  لذا  دارد؛  تمرکز  زبان 
آموزش  را  شنیداری  درک  و  خوانداری 
می دهد و از سوی دیگر با قلمرو تولیدی زبان 
ـ  یادگیری  یاددهی ـ فرایند  در  و  می یابد  پیوند 
رعایت  مانند  خوانداری  ریزمهارت های  به 
درنگ  و  مکث  تکیه،  کالم،  لحن  آهنگ، 
انتقادی  سخن گفتن  و  متن  خواِنش  در 

می پردازد. 
 کتاب مهارت های نوشتاری فارسی به 
به  و  زبان  نوشتاری  و  خطی  نمادهای  قلمرو 
دیگر سخن، به پهنٔه مهارت های تولید مکتوب 
مهارت های  درکتاب  یعنی  می  پردازد؛  زبان 
و  اطاّلعات  زبان آموز،  فارسی،  خوانداری 
معارف را از طریق متِن درس ها و آموزه ها، دریافت می کند و این کار، 
سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنٔه واژگان و تقویت توانایی تفّکر و 
تحلیل دانش آموز می شود که در گفتار و بیان دیدگاه ها و حضور فّعال در 
کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشیابی است؛ 
اما در کتاب مهارت های نوشتاری فارسی، آموخته ها )مجموعٔه دیده ها، 
می شوند.  نمایان  نوشته،  قالب  در  اندیشیده ها(  و  خوانده ها  شنیده ها، 
افزون بر این، در تدوین کتاب مهارت های نوشتاری، به موضوع نگارش 

با رعایت سیر تدریجی و مرحله ای، توّجه کافی شده است.

 مقّدمه
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رویکرد برنامۀ درسی فارسی
کتاب فارسی پایٔه چهارم، بر بنیاد رویکرد عام »برنامٔه 

درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران«، یعنی شکوفایی فطرت الهی، 
استوار است و با توّجه به عناصر پنج گانه  )علم، تفّکر، ایمان، اخالق  و 

پایٔه  بر  و خالق(،  پهنه  )خود، خلق، خلقت  در چهار  آن  و جلوه های  عمل( 
چهارچوب »برنامٔه درسی فارسی دورهٔ ابتدایی«، سازماندهی و تألیف شده است.

یا  فرا زبانی  و  زبانی  مهارت های  آموزش  بر  زبان آموزی  برنامٔه  خاص  رویکرد 
مهارت آموزی، استوار است. به همین روی، همزمان به دو پهنٔه مهارت های خوانداری 
پرداخته شده  تحلیل(  و  نقد  )تفّکر،  فرازبانی  نیز مهارت های  و  نوشتاری  و مهارت های 

 است.
هنگامی که دانش  آموز فارسی زبان، در هفت سالگی وارد مدرسه می شود، می تواند 
از زبان فارسی برای انتقال و درک پیام استفاده کند؛ بنابراین به نظر می رسد دو مهارت 
سخن گفتن و گوش دادن را می داند. بدیهی است به این ترتیب دو مهارت خواندن و 
آغاز  آموزش  هنگام،  این  در  می شود.  برجسته  واقعی  نیاز  عنوان  به  که  است  نوشتن 
می شود و زمانی که زبان آموز بتواند متنی را درست و روان با صدای بلند بخواند و امالی 
دانش آموز دو  و  نظر می آید، هدف حاصل گردیده است  به  ارائه دهد،  بدون غلطی هم 
مهارت دیگر را نیز آموخته است. سؤالی که مطرح می شود این است: »آیا دانش آموزی 
که به این صورت تعلیم دیده است، واقعاً مهارت های زبانی را یاد گرفته است؟« پاسخ 
این سبک آموزش حاکم است بسیار  این پرسش کامالً روشن است. نگاهی که در  به 

سطحی است و از ابتدایی ترین مرحلٔه مهارت های زبانی فراتر نمی رود.
 بر پایٔه برنامٔه درسی فارسی، تقویت مهارت های زبانی هدف اصلی آموزش است. 
چهار  پیشرفتٔه  سطوح  آموزش  به  ابتدایی  سوم  فارسی  ادامٔه  در  چهارم  فارسی  کتاب 

مهارت اصلی زبان پرداخته است.
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 اهداف برنامۀ درسی فارسی در پایۀ چهارم ابتدایی
 اهداف برنامٔه درسی فارسی چهارم ابتدایی بر بنیاد عناصر پنج گانٔه برنامه درسی 

ملّی به شرح زیر است1:
تفکّر و تعّقل

ــ تشخیص تضادها، شباهت ها و تفاوت های واژه ها
ــ استدالل منطقی از طریق رعایت انسجام در سخن گفتن و نوشتن

ــ استدالل منطقی از طریق درک انسجام پیام شنیداری و خوانداری
ــ نظم فکری و درست اندیشیدن با ارائٔه طبقه بندی مفاهیم بر مبنای فرایندهای 

علمی و منطقی
ــ توانایی تحلیل نوشته ها و گفته ها با استفاده از روش قضاوت عملکرد 

ــ توانایی تخّیل خاّلقانه با استفاده از روش بدیعه پردازی
ــ توانایی تمیز و تشخیص پدیده های دیداری و شنیداری

ایمان، باور و عالئق
ــ نگرش  مثبت  به مسائل  اعتقادی ، فرهنگی ــ تربیتی ، ملّی، هنری  و اجتماعی 

ــ ارج گذاری  به  احساسات  و عواطف  و افکار دیگران 
ــ بیان  مناسب  و مؤثّر احساسات ، عواطف  و افکار خود
ــ ایجاد باور نسبت به جلوه های ارزشی انقالب اسالمی

ــ عالقه به مطالعٔه نوشته ها و قّصه های  ساده  و مناسب 
ــ عالقه به جنبه های  زیبایی  سخن  در گفتار و نوشتار

ــ نگرش مثبت به مشارکت در جمع و همکاری با گروه

اهداف  است؛  یكسان  ابتدایی  چهارم  و  سوم  پایٔه  در  اخالق  و  علم  ایمان،  تفّکر،  عنصر  چهار  در  اهداف  1ــ 
اختصاصی پایٔه چهارم متناسب با رویكرد خاص برنامه در عنصر عمل متفاوت است.        
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علم
ـ تربیتی، هنری ،  ــ گسترش آشنایی  با موضوع ها و مفاهیم  اعتقادی ، ملّی ، فرهنگیـ 

اجتماعی  و علمی 
ــ شناخت نشانه ها و معانی  مناسب   

ــ تعمیق  آشنایی  با ساختار زبان  فارسی  معیار
ــ آشنایی  با ساختار نظم  و نثر و نمونه های آن

ــ آشنایی  با انواع  پاره  مهارت های  خوانداری و نگارشی 
ــ آشنایی  مختصر با جلوه های  هنری  زبان 

ــ آشنایی  با شیوه های  خواندن  و نوشتن 
ــ آشنایی با شیوه های تفّکر و پژوهش

ــ آشنایی با شیوه های نگاه کردن، گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن
ــ شناخت عالئم صوری انسجام گزاره های متن

ــ شناخت برخی از چهره های علمی
ــ آشنایی با اهمیت مطالعه و کتاب خوانی

اخالق
ــ پایبندی به آموزه های دینی و ارزشی در مهارت های زبانی 

ــ پایبندی به آموزه های دینی و ارزشی در رفتارهای فردی و اجتماعی
ــ توجه به ارزش های اخالقی 

ــ رعایت الگوی اخالقی بزرگان دین 

عمل

نگاه کردن
ــ تشخیص و تمیز نمادهای خطّی و دیداری زبان 

ــ تمرکز و افزایش دّقت بصری
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ــ افزایش قدرت استنتاج بصری
ــ توجه به رفتارهای غیرکالمی در انتقال پیام

ــ درک پیام دیداری
گوش دادن 

ــ افزایش تمركز بر لحن كالم در متون شنیداری
ــ تقویت توجه به لحن كالم متناسب با بافت

ــ درک اطاّلعات صریح متن شنیداری
ــ رسیدن به  استنباط  با توجه به متن شنیداری

تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن شنیداری ــ 
ــ بحث و گفت وگو و اظهار نظر در مورد مطالب متن شنیداری

سخن گفتن
ــ استفاده از لحن و آهنگ مناسب 
ــ به کارگیری  گونه های  مختلف  زبان 

ــ انسجام  و انتظام  در رساندن  پیام
ــ سخن گفتن متناسب با بافت و مخاطب

ــ سخن گفتن در مقابل جمع
ــ درک پیام دیداری و سخن گفتن دربارٔه آن

ــ قصه گویی

خواندن 
ــ توانایی  خواندن  متن  متناسب  با محتوای  آن 
ــ خواندن  نثر و شعر با لحن  و آهنگ  مناسب 
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ــ تفسیر اطاّلعات متن 
ــ آشنایی با حروف ربط عطفی به عنوان ابزارهای زبانی انسجام متن
ــ آشنایی با حروف ربط سببی به عنوان ابزارهای زبانی انسجام متن
ــ آشنایی با حروف ربط تقابلی به عنوان ابزارهای زبانی انسجام متن

ــ آشنایی با عالئم و نشانه های ساختار بالغی شامل روش ها و فهرست ها با تکیه 
بر زمان مانند: اول، دوم، سوم…، سپس و بعد

نوشتن
ــ توسعٔه توانایی  تبدیل  نشانه های  آوایی و نوشتاری

ــ گسترش به کارگیری نشانه  های نگارشی
ــ زیبا و خوانانویسی

ــ آشنایی با اجزای جمله موضوع
ــ توانایی انتخاب عنوان بند

ــ آشنایی با بند توصیفی
ــ آشنایی با بند روایتی
ــ آشنایی با بند مقدمه

ــ آشنایی با بند نتیجه گیری
ــ آشنایی با بندهای بدنه

ــ توانایی نوشتن بندهای مختلف )توصیفی، روایی و ...(
ــ توانایی تولید یک نوشتٔه منسجم با رعایت اجزای آن )انشانویسی(

محتوا 
 در تدوین ساختار کتاب فارسی چهارم »نگرش شبکه ای« جایگاه ویژه ای دارد. 
در این نگرش همٔه اجزا و عناصر سازندٔه درس ها در یک فصل به یکدیگر پیوسته اند. 
این ویژگی به ذهن دانش آموز جهت می دهد و درک و دریافت را آسان می سازد. با توجه 



به اهداف تعیین شده در راستای راهبردهای آموزشی زبان آموزی، فارسی چهارم نیز در 
دو کتاب خوانداری و نوشتاری طراحی شده است.

 کتاب فارسی چهارم با هفت فصل و هفده درس در شکلی علمی و هدفمند، به 
به  درسی  کتاب  ساختار  ادامه،  در  است.  پرداخته  زبانی  مهارت های  همه جانبٔه  تقویت 

تفصیل در قالب جدول ارائه شده است. 

 نمای ساختار و محتوای فارسی چهارم  )خوانداری(

ی(
دار

وان
 )خ

سی
فار

ب 
کتا

فصل 1
آفرینش

فصل 2
دانایی و 
هوشیاری

فصل 3
ایران من

فصل 4
فرهنگ 
بومی 

)فصل آزاد(

فصل 5
نام آوران

فصل 6
راه زندگی 

فصل 7
علم وعمل

ستایش
درس 1: 
آفریدگار 

زیبایی

درس 3:
 راز نشانه ها

درس6:
 آرش 
کمان گیر

درس 8:
درس آزاد 

:1 درس
 باغچٔه اطفال

درس 13:
 لطف حق

درس 16:
 پرسشگری

بخوان و 
حفظ کن: 

خبر داغ

بخوان و 
حفظ کن: 
روباه و زاغ

بخوان و حفظ 
َمَثل کن: باران

بخوان و 
حفظ کن: 
همای رحمت

بخوان و 
حفظ کن: 

امید

بخوان و 
حفظ کن: 
خرد و دانش

درس 2:
 کوچ پرستوها

درس 4:
 ارزش علم

درس 7: 
بخوان و مهمان شهر ما

حفظ کن:

درس 11:
فرماندهِ  دل ها

درس 14: 
ادب از که 
آموختی؟

درس 17: 
مدرسهٔ  
هوشمند

بخوان و 
بیندیش: در 
جست و جو

درس 5: 
رهایی از 

قفس

بخوان و 
بیندیش: 

انتظار

درس 9:
درس آزاد 

درس 12: 
اّتفاق ساده

درس 15:
شیر و موش

بخوان و 
بیندیش: 

کارت 
اعتباری

حکایت

بخوان و 
بیندیش: قدم 

َمَثلَمَثلیازدهم

بخوان و 
بیندیش: 
دوست 
بّچه های 

خوب

بخوان و 
بیندیش: 

هفت مروارید 
سرخ

َمَثل

نیایشَمَثلحکایتَمَثل
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مهارت خواندن
به طور  ابتدایی  دورٔه  در  که  است  زبانی  مهارت های  مهم ترین  از  یکی  خواندن   
خود  نیز  روخوانی  است.  روخوانی  خواندن  سطح  اّولین  است.  توّجه  مورد  خاص 
در  بعدی  گام  است.  متن  یک  روان  و  درست  آن خواندن  اّول  گام  که  دارد  سطوحی 
روخوانی، رعایت لحن و آهنگ متن با توّجه به شرایط موجود و متناسب با فضای حاکم 
می شود  پرداخته  متن  روخوانی صحیح  به  معموالً  در کالس های درس  است.  متن  بر 
پیکرٔه  بر  مانند دمیدن روح  زیبا  آن مغفول می ماند. خواندن  آهنگ  و  به لحن  توجه  اّما 
بی جان متن است. در صورتی که متن با لحن مناسب خوانده نشود، زنده نیست و برای 

دانش آموزان جّذابیتی نخواهد داشت. 
 سطح دوم خواندن، درک متن است که در یک فرایند گام به گام این مهارت در 
دانش آموزان تقویت می شود. گام های فرایند درک خوانداری از طریق مراحل زیر طی 

می گردد.
 تقویت تمرکز خوانداری و ایجاد عادت صامت خوانی

 درک اطاّلعات صریح متن

 نمای ساختار و محتوای فارسی چهارم )نوشتاری( 
کتاب فارسی 

نوشتاری

امال و واژه آموزی/ 
دانش زبانی 

نگارش درک متنهنر و سرگرمی

صفحۀ پنجمصفحۀ چهارمصفحۀ سوم صفحۀ اول و دوم 

تمرین های امالیی ، 
دانش زبانی، 
واژه سازی 

خط تحریری 
و حل جدول

تقویت درک 
خوانداری

آموزش 
انشانویسی
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 رسیدن به استنباط
 تلفیق اطاّلعات متن
 تفسیر اطاّلعات متن

 برای درک بیشتر مفاهیم فوق به معرفی آنها همراه با ارائه مثال می پردازیم:
 اّطالعات صریح متن: منظور مطالبی است که صراحتاً در متن بیان شده است؛ 
اهل  »علی  می شود  از خواننده سؤال  و  است«،  یزد  اهل  »علی  است  آمده  متن  در  مثالً 
کجاست؟«. در صورتی که خواننده، هنگام خواندن متن تمرکز خوانداری کافی داشته باشد 

می تواند به سؤال پاسخ دهد، در این صورت او اطاّلعات صریح متن را درک کرده است.
 استنباط: استنباط از درک اطاّلعات صریح متن فراتر است. منظور از رسیدن 
به استنباط درک مطالبی است که صراحتاً در متن بیان نشده است و دانش آموز با توجه 
به سرنخ هایی که در متن آمده است و دانسته های پیشین خود درباره جهان پیرامونش، 
می تواند بفهمد. به عنوان مثال در متن آمده است »صدای خش خش برگ ها در زیر پایش 
شنیده می شد…«، و از خواننده سؤال می شود »داستان متن در چه فصلی اتفاق افتاده 
است«. در اینجا کلمٔه پاییز صراحتاً در متن نیامده است و خواننده با توجه به صدای 
خش خش برگ ها و با توجه به شناختی که نسبت به فصل پاییز دارد می تواند به استنباط 
پیشرفته تر  سطوح  در  اما  است  استنباط  سطح  ابتدایی ترین  سؤال ها  این گونه  برسد. 

سؤال های استنباطی دشوارتر شده و نیاز به دقت و دانش پیشین بیشتری دارد. 
 تلفیق اّطالعات متن: چنان که از نام آن مشخص است منظور کنار هم گذاشتن 
تمامی اطاّلعات متن و نتیجه گیری است. بهترین مثال برای سؤال های تلفیق اطاّلعات 
متن، درک سیر رویدادهای متن است. وقتی خواننده متنی را می خواند باید رخدادهای 
آن را به خاطر بسپارد، در این صورت می تواند مطالب را با هم تلفیق کند. برای سنجش 
به  ریخته  به هم  به صورت  متن  رویدادهای  که  است  این صورت  به  موضوع سؤال  این 
خواننده داده می شود و از او خواسته می شود طبق ترتیب رویدادهای متن، جمله ها را 
شماره گذاری کند. نوع دیگر سؤال به این صورت است که مثالً در متن یک داستان دو 
با هم  پایان دو شخصیت را  شخصیت وجود دارد که از خواننده خواسته می شود در 
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مقایسه کند.
 تفسیر اّطالعات متن: تفسیر اطاّلعات به نوعی ترکیبی از تلفیق اطاّلعات متن 
و استنباط است. در واقع خواننده قادر است تمام اطاّلعات متن را با هم تلفیق کند، 
ترتیب  این  به  و  دهد  پیوند  پیرامونش  درباره جهان  پیشین خود  دانش  با  را  آنها  سپس 

خألهای متن را پر کرده و به جمع بندی برسد. 

واگرا  یاد  شده  سؤال های  از  یک  هیچ  که  کنند  توجه  گرامی  همکاران  نکته: 
تفسیری  و  تلفیقی  استنباطی،  سؤال های  است  بدیهی  دارند.  واحدی  پاسخ  و  نیستند 
انعطاف بیشتری دارند و هر دانش آموز به درک و دریافت خود می تواند پاسخ صحیح 

دهد اما به این معنی نیست که به تعداد دانش آموزان پاسخ وجود دارد. 

خواندن روان و صحیح

 
نی

خوا
رو

 

رعایت لحن و آهنگ متن   

تن
ک م

 در

 خواندن 
تقویت تمرکز خوانداری و ایجاد عادت صامت خوانی

درک اّطالعات صریح متن  
رسیدن به استنباط    

تلفیق اّطالعات متن   

تفسیر اّطالعات متن  

روخوانی  مهارت  از  دانش آموزان  از  بسیاری  که  است  آن  از  حاکی  تحقیقات 
برخوردارند و متن را با صدای بلند، روان و صحیح می خوانند، اما در بازیابی اطاّلعات 
متن و تعبیر و تلفیق مطالب، عملکرد ضعیفی دارند. پیامد این درِک ضعیف متن، در 
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درک  اما  می خواند،  را  ریاضی  مسئله  دانش آموز،  خواهد  یافت.  نمود  دروس  تمامی 
 نمی کند که  مسئله از او چه خواسته  است؛ ازاین رو در حل آن دچار مشکل خواهد شد. 
وقتی دانش آموز نمی تواند مطالب مطرح شده در کتاب درسی علوم را درک کند، آنها را 
حفظ  می کند؛ بنابراین اندکی پس از امتحان، مطالب حفظ شده را فراموش خواهد کرد. 
این امر موجب می گردد که دانش آموز از همان دورٔه ابتدایی عادت کند که فقط به مهارت 
نیابد.  اندیشیدن دست  مهارت  به  و  کند  بسنده  به صورت سطحی  هم  آن  دانش،  کسب 
از طرفی، زمانی که اندیشیدن و خاّلقیت در امر یادگیری نادیده  گرفته  شود، این فرایند 
بتوانند  دانش آموزان  شد.  در حالی که  اگر  خواهد  کسالت آور  و  خسته کننده  تدریج  به 
دانش  از کسب  بخوانند،  آگاهی  و  درک  با  همراه  و  هدفمند  به صورت  را  متون  انواع 
به این ترتیب  و  لّذت بخش خواهد شد  و  پویا  آنها،  برای  یادگیری  و  رفت  فراتر خواهند  

دانش آموزان توانایی استدالل و تولید علم را کسب خواهند  کرد. 
 نتایج آزمون بین المللی سواد خواندن )پرلز( نشان می دهد دانش آموزان ایران در 
درک متن عملکرد بسیار ضعیفی دارند. دانش آموزان کالس چهارم ابتدایی در سه دوره 
پرلز  در  ایران  جایگاه  کرده اند.  شرکت   2011 و   ،2006  ،2001 سوادخواندن  آزمون 
2001 میان 35 کشور شرکت کننده رتبٔه 32، در پرلز 2006 میان 45 نظام آموزشی جهان 
رتبه 40 است و در پرلز 2011 میان 46 نظام آموزشی جهان 39 بوده است. چنان که 
مالحظه می گردد عملکرد دانش آموزان ایرانی در آزمون پرلز قابل قبول و مطلوب نیست. 
به  نگاه ویژه ای  توانایی ادراکی زبان آموزان،  تقویت  برای   کتاب فارسی چهارم 
به  مطلب«  »درک  و  نادرست«  و  »درست  فّعالیت  هر درس  پایان  در  دارد.  متن  درک 
و  بیندیش«  و  »بخوان  متن های  صامت خوانِی  همچنین  می پردازد.  متن  درک  آموزش 
عادت  ایجاد  به  ویژه ای  کمک  آنها،  انتهای  در  دریافت«  و  »درک  به سؤال های  پاسخ 
فرایند  تمرکز خوانداری می کند. موضوع درک متن در یک  تقویت  و  صامت خوانی 
گام  به گام طّراحی شده است و سازماندهی عناصرکتاب بر نظمی استوار است. سؤال های 
»درست و نادرست«، »درک مطلب« و »درک و دریافت« با توّجه به سطوح درک متن 
اطاّلعات  بر درک  ابتدای کتاب، سؤال ها  به عبارت دیگر در دروس  طراحی شده اند. 
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صریح متن، متمرکز شده است و به ترتیب استنباط، تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن نیز مورد 
توجه قرار می گیرد. 

نوشتاری،  مهارت های  کتاِب  متن  درک  فّعالیت های  صفحٔه  این،  بر  عالوه   
و  »بخوان  متن  از  نیز سؤال هایی  آن  بخش  دارد. در  متن اختصاص  آموزش درک  به 
بیندیش«، »َمَثل« و »حکایت« طراحی شده است که در راستای پیمودن مراحل آموزش 

درک خوانداری، سازماندهی شده است. 

فّعالیت های مربوط به خواندن
فّعالیت های مربوط به روخوانی:

 متن درس
 شعرهای بخوان و حفظ کن

 متن های بخوان و بیندیش
 متن مثل و حکایت

 روان خوانی

فّعالیت های مربوط به درک متن:
 درست و نادرست در انتهای درس

 درک مطلب در انتهای درس
 درک و دریافت در انتهای بخوان و بیندیش

 فّعالیت های درک متن کتاب نوشتاری
 واژه آموزی

 دانش زبانی 
 

درست و نادرست، درک مطلب و درک و دریافت
 سؤال های بخش درست و نادرست، درک مطلب و درک و دریافت از سطح 
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مقدماتی تا پیشرفته تنظیم شده است. در طرح سؤال ها سطوح زیر مورد نظر بوده است:
 درک اطاّلعات صریح متن

 رسیدن به استنباط
 تلفیق اطاّلعات متن
 تفسیر اطاّلعات متن

واژه آموزی
 در این بخش، واژه های پایٔه دانش آموزان منظم می گردد و گسترش می یابد. پیامد 
گسترش واژگان دانش آموز، در درک خوانداری و شنیداری، همچنین در سخن گفتن 
و نوشتن نمود می یابد. در این بخش  ارائٔه مطالب از آسان به مشکل و با توجه به بسامد 
فرایند واژه سازی است. در دروس اول ابتدا با استفاده از روابط معنایی، واژگان ذهنی 
دانش آموز طبقه بندی می شود و در ادامه، فرایند »ترکیب« و در آخر، فرایند »وندافزایی« 

اساس تولید واژهٔ جدید است. آموزش با مالک معنایی انجام می شود.

مطلب آموزشی هر درسفرایند واژه سازی درسردیف
شمول معناییروابط واژگانیاول1
کلمات هم آواروابط واژگانیسوم2
اسم یا بن فعل + نامه مانند روزنامه، شناسنامهترکیبپنجم3
خود + بن فعل مانند خودخواه، خودبینترکیبهفتم4
اسم + ناپذیر مانند وصف ناپذیر، تسخیرناپذیرترکیبیازدهم5
اسم + بیناوند + اسم مانند لبالب، دمادمتکرارسیزدهم6
اسم + پسوند »زار« مانند سبزه زار، چمن زاروند افزاییپانزدهم7
بن فعل + پسوند »نده« مانند بینندهوند افزاییهفدهم8

 واژه آمــوزی
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دانش زبانی
اجزای  با  آشنایی  می شود،  بگو«  دنبال  و  »بیاموز  مطالب  آموزش  از  که  هدفی   
جمله است؛ به عبارت دیگر دانش آموز یاد می گیرد جمله را به اجزای آن خرد کند. این 
امر در تقویت درک خوانداری و شنیداری بسیار مؤثر است. الزم به ذکر است آشنایی 
با اجزای جمله و منطق حضور آنها در ساخت جمالت مختلف در کتاب فارسی سوم 
آغاز گردید. در آنجا مباحث به صورت غیرمستقیم به صورت تلگرافی مورد اشاره قرار 
گرفت؛ اّما در فارسی چهارم آموزش همان مطالب به صورت گسترده تر ارائه شده است.

 جدول دانش زبانی

موضوعاتدرسردیف

کاربرد ویرگول و تأثیر آن در درک متندوم1

معرفی جمله به عنوان ظرفی برای انتقال پیام به مخاطبچهارم2

توجه دانش آموزان به مظروف ظرف جمله )کلمه ها(ششم3

معرفی فعل و نهاد به عنوان اجزای جمله دهم4

معرفی گروه اسمی با گسترش اسم دوازدهم5

معرفی مفعول به عنوان جزئی از اجزای جملهچهاردهم6

معرفی متمم به عنوان جزئی از اجزای جملهشانزدهم 7
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مهارت گوش دادن
 درک شنیداری، پیش نیاز درک خوانداری است، به همین سبب الزم است در 
دورٔه ابتدایی مورد توّجه ویژه قرار گیرد. در کتاب فارسی سوم، فّعالیت  »گوش کن و بگو« 
از درس یازدهم، برای پرورش تمرکز شنیداری و درک پیام اصلی و دّقت در جزئیات 
شده  است  طراحی  فّعالیت هایی  اّول  درس  از  چهارم  فارسی  در  اّما  شد؛  طراحی  متن 
فّعالیت ها سبب  این  که موجب تقویت تمرکز و درک شنیداری دانش آموزان می شود. 
می شود مهارت شنیداری در یک فرایند سنجیده، به دانش آموزان آموزش داده شود. 

گام های این فرایند عبارت اند از:
 گام اّول: دانش آموزان با تمرکز کافی به متن شنیداری گوش بسپارند.

 گام دوم: اطاّلعات صریح متن شنیداری را درک کنند.
 گام سوم: سیر رویدادهای متن شنیداری را به خاطر بسپارند.

 گام چهارم: اطاّلعات متن شنیداری را تلفیق کنند.
 گام پنجم: اطاّلعات متن شنیداری را تفسیر کنند.

 
می شود،  پخش  دانش آموزان  برای  شنیداری  متن  فّعالیت ها ،  این  انجام  در   
آنها با دّقت گوش می کنند و به پرسش های مربوط به آن پاسخ می دهند. دانش آموزان 
کتاب  در  متن ها  این  سبب،  همین  به  باشند.  شنیده  یا  دیده  قبالً  را  یادشده  متن  نباید 
درسی نیامده است. معلّمان گرامی الزم است توّجه کنند که اگر کالس آنها امکانات 
می توانند  آنها  نکنند.  غفلت  فّعالیت  این  انجام  از  ندارد،  را  شنیداری  متن  پخش 
از دانش آموزان که در خواندن تسلط کافی دارد،  یکی  یا  بخوانند  را  متن  خودشان 
متن را بخواند. متن های شنیداری در پیوست انتهای کتاب راهنمای معلّم ارائه شده 

است.
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فّعالیت های مربوط به گوش دادن
 گوش کن و بگو

 نمایش
 قصه گویی و صندلی صمیمیت

 روان خوانی
 

 در انجام این فّعالیت ها، متن شنیداری برای دانش آموزان پخش می شود، آنها با 
دقت گوش فرامی دهند و به پرسش های مربوط به آن پاسخ می دهند و یا در کسب مهارت 

مورد نظر آموزش می بینند. 

مهارت سخن گفتن
شمار  به  فکری  شکوفایی  و  رشد  در  مهمی  عامل  سخن گفتن،  خوب  توانایی   
می آید. خداوند، آفریدگار بهترین هاست و در قرآن مجید از ما نیز در سخن گفتن بهترین 

را می خواهد.
 »َو ُقل ِلِعبادی یَُقولُوا الَّتی ِهَی َاحَسُن… و به بندگانم بگو که سخن بهتر را به زبان 

آورند…)سورٔه إسرا، آیٔه 53(«
با  بیان«  »فن  پرورش  و  سخن گفتن  آموزش  ابتدایی،  سوم  فارسی  کتاب  در   
برنامه ای مشخص آغاز گردید. فّعالیت های فارسی چهارم در تکمیل مهارت سخن گفتن 

طراحی ویژه ای دارد. 
می شود.  آغاز  بگو«  و  کن  »نگاه  تصویری  فّعالیت  با  آموزش  سوم  فارسی  در   
تصاویر به گونه ای انتخاب شده اند که به کمک آنها موضوع در ذهن دانش آموز طبقه بندی 
فّعالیت »صندلِی صمیمیت«  کتاب،  اواسط  در  ادامه  در  بگوید.  و منسجم سخن  شود 
جایگزین »نگاه کن و بگو« می شود و در واقع آموزش سخن گفتن یک گام جلوتر می رود 
فّعالیت،  این  می گوید.  سخن  تصویر،  ارائٔه  بدون  موضوع،  یک  با  تنها  دانش آموز  و 
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سخن گفتن منسجم و پیوسته به موضوع را آموزش می دهد و تمرینی برای سخن گفتن 
ترتیب  بانظم و  اندیشیده و  بیان در کودکان است.  برابر جمع و پرورش فن  مناسب در 

سخن گفتن، پیش  درآمد درست نویسی و نوشتٔه خاّلق است. 
 در فارسی چهارم فّعالیت صندلی صمیمیت به طور تخصصی تر ارائه شده است 
با دو عنوان »تصویرخوانی و صندلی صمیمیت« و »قصه گویی و صندلی صمیمیت«  و 
در کتاب به چشم می خورد. آموزش مهارت سخن گفتن در این فّعالیت ها پیشرفته تر از 
فارسی سوم است که در فصل دوم به توضیح آنها پرداخته خواهد شد. همچنین فّعالیت 

نمایش سخن گفتن متناسب با مخاطب را آموزش می دهد.

فّعالیت های مربوط به سخن گفتن
 تصویرخوانی و صندلی صمیمیت

 قصه گویی و صندلی صمیمیت
 نمایش

سخن گفتن  و  جمع  مقابل  در  کردن  صحبت  سخن گفتن،  منسجم  بخش  این  در 
متناسب با بافت و مخاطب، آموزش داده می شود. فّعالیت ها در این بخش به گونه ای طراحی 
شده است که دانش آموز بتواند ابتدا مطالب را در ذهن خود طبقه بندی و بعد صحبت کند.

مهارت نوشتن 
می تواند  شخص  آن،  طریق  از  که  است  زبانی  مهارت های  از  یکی  نوشتن   
اندیشه ها، باورها، احساسات و تجربه های دیداری، شنیداری و خوانداری خویش را به 
نوشتار درآورد. مهارت نوشتن به نویسنده، این امکان را می دهد تا در مورد مطالبی که 
می خواهد بنویسد، تفکر کند و نوشته های خود را پیرایش و ویرایش کند. نویسنده  هرچه 
در به کارگیری هنجارهای نگارشی توانا تر باشد، مطلبی که می نویسد، منسجم تر خواهد 



19

بود و پیام او شفاف و روشن به خواننده، انتقال خواهدیافت. 
شامل  امال خود  است.  آن  مقدماتی  از سطوح  امال  که  دارد  نوشتن سطوحی   
مراحلی است که از آن جمله می توان به نوشتن  درست  نشانه ها،  توانایی  تبدیل  نشانه های  
آوایی به نوشتاری و توانایی خوانا و زیبانویسی اشاره کرد. کتاب فارسی سوم ابتدایی 

عالوه بر پرداختن به امال، به دومین سطح نوشتن توجه ویژه ای دارد.
 سطح دیگر نوشتن، نگارش و انشا است. از آنجایی که بند، اصلی ترین جزء انشا 
است، آموزش نگارش در پایٔه سوم ابتدایی با بندنویسی شروع شده است. در واقع هدف 
این است که دانش آموز در پایان سال سوم ابتدایی قادر باشد یک بند منسجم بنویسد و 

نشانه های نگارشی را درست به کارگیرد.
 آموزش سطوح پیشرفته تر بندنویسی در فارسی چهارم دنبال شده است و سپس 
در ادامه انشانویسی ارائه شده است. صفحٔه »نگارش« کتاب نوشتاری کامالً آموزشی 
است و مطالب پیوسته به هم، در زمینٔه آموزش بندنویسی و انشانویسی تدوین شده است. 
آموزش این مهارت به هدایت و نظارت علمی و آموزشی آموزگاران محترم، وابسته است. 
بهترین راهبرد در ارتقای بهینٔه دانش آموزان در تقویت توانایی انشانویسی، ورزش های 
ذهنی و تجربه های قلمی سادٔه آنان است. به همین سبب، الزم است همکاران گرامی با 

دّقت و با حوصله، دانش آموزان را به انجام این فّعالیت ها تشویق کنند. 
 

فّعالیت های مربوط به نوشتن در کتاب نوشتاری
 فّعالیت های درس 

 هنر و سرگرمی
 نگارش

 فّعالیت های درک متن
 

تثبیت  و  تمرین  به  و  شده است  سازماندهی  صفحه  دو  در  درس  فّعالیت های   
یادگیری امال، واژه آموزی و دانش زبانی می پردازد.
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 هنر و سرگرمی، دو نوع فّعالیت را با موضوع های خوش نویسی، جدول و بازی 
با کلمات، درخود جای داده است.

به تعمیق و تجربه های  انشانویسی می پردازد و  بندنویسی و  به آموزش   نگارش، 
یادگیری در این زمینه اختصاص دارد. در این بخش موارد زیر آموزش داده می شود. 

 فّعالیت های درک متن، با هدف تقویت درک خوانداری طراحی شده است؛ اّما 
زمانی که دانش آموز می خواهد به پرسش ها پاسخ دهد الزم است درک خود را در قالب 

نوشتار ارائه کند که تمرینی برای منظم نوشتن او خواهد بود. 

استفاده اهداف فّعالیت ها
از لحن 

و آهنگ 
مناسب 

به کارگیری  
گونه های  
مختلف  

زبان 

انسجام  و 
انتظام  در 
رساندن  

پیام

سخن گفتن 
متناسب 
با بافت و 
مخاطب

سخن 
گفتن 
در 

مقابل 
جمع

درک پیام 
دیداری و 
سخن گفتن 
درباره آن

قصه گویی

تصویرخوانی و 
√√√√صندلی صمیمیت

قصه گویی و صندلی 
√√√√√√صمیمیت 

نمایش
√√√√√

 جدول مهارت سخن گفتن
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افزایش اهداففّعالیت ها
تمرکز 

برلحن کالم 
در متون 
شنیداری

تقویت 
توجه به 

لحن کالم 
متناسب 
با بافت

درک 
اّطالعات 

صریح متن 
شنیداری

رسیدن 
به 

 استنباط  
باتوجه 
به متن 

شنیداری

تلفیق و 
تفسیر 

اّطالعات 
متن 

شنیداری 

بیان 
نتیجه 

دریافت 
شده 

از متن 
شنیداری

بحث و 
گفت وگو و 
اظهارنظر 
در مورد 
مطالب 

متن 
شنیداری

√√√√√√√گوش کن و بگو

قصه گویی و صندلی 
√√√صمیمیت

√√روان خوانی

√√√نمایش

 جدول مهارت گوش دادن

تشخیص و تمیز اهداففّعالیت ها

نمادهای خطی و 

دیداری زبان

تمرکز و 

افزایش دقت 

بصری

افزایش 

قدرت 

استنتاج 

بصری

توجه به 

رفتارهای 

غیرکالمی

 در انتقال 

پیام

درک پیام 

دیداری

√روخوانی

تصویرخوانی و 
√√√صندلی صمیمیت

√√√نمایش

 جدول مهارت خوب دیدن )مشاهده(
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توسعۀ اهداففعالیت ها
توانایی  
تبدیل  

نشانه های  
آوایی و 
نوشتاری 

زیبا و 
خوانانویسی

گسترش 
به 

کارگیری 
نشانه  های 
نگارشی

آشنایی 
با 

اجزای 
جمله 

موضوع

توانایی 
انتخاب 
عنوان 

بند

آشنایی 
با بند 

توصیفی

آشنایی 
با بند 

روایتی

آشنایی 
با بند 
مقدمه

آشنایی 
با بند 

نتیجه گیری

آشنایی 
با 

بندهای 
بدنه

انشانویسی

س √√√فّعالیت های د

√√هنر و سرگرمی

ش √√√√√√ √√نگا

بانی نش  √√د

 جدول مهارت نوشتن
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توانایی  اهداففعالیت ها
خواندن  

متن  
متناسب  

با 
محتوای  

آن 

خواندن  
نثر و 

شعر با 
لحن  و 
آهنگ  
مناسب 

درک 
اطالعات 

صریح 
متن

رسیدن 
به 

استنباط

تفسیر 
اطالعات 

متن

آشنایی 
با حروف 

ربط عطفی 
به عنوان 
ابزارهای 

زبانی 
انسجام 

متن

آشنایی 
با حروف 

ربط سببی 
به عنوان 
ابزارهای 

زبانی 
انسجام 

متن

آشنایی 
با حروف 

ربط تقابلی 
به عنوان 
ابزارهای 

زبانی 
انسجام 

متن

آشنایی با عالئم و 
نشانه های ساختار 

بالغی شامل روش ها 
و فهرست ها با تکیه 
بر زمان مانند اول، 

دوم، سوم....، 
سپس، بعد

س نی متن د √√وخو

ن وحفظ کن √√بخو

ن و بیندیش √√√√√√√بخو

نی ن خو √√و

ست ست و ناد √√√د

ک مطلب √√√د

یافت ک و د √√√د

ک  فّعالیت های د
ی √√√√√√√متن کتاب نوشتا

ی مو ژه  √√√و

بانی نش  √√√د

روش تدریس 
 اعتالی کیفیت آموزش و ثمربخشی معلّمان در زمینٔه بهبود یادگیری شاگردان، 
در گرو حرفه ای شدن معلّمان است. معلّم حرفه ای کسی است که به شناخت علمی و 
مهارت های عملی در راستای رشد و شکوفایی استعدادهای فطری خود مجهز باشد و 

 جدول مهارت خواندن



24

از روش های نوین تدریس در کالس و آموزش بهره ببرد. کتاب های زیادی در خصوص 
روش ها و الگوهای تدریس موجود است که معلّمان با مطالعٔه آنها می توانند دانش نظری 
با تجربٔه عملی این روش ها در کالس، موجبات  نمایند و  خود را در این زمینه تکمیل 

ارتقای یادگیری را فراهم نمایند.
کتاب،  این  دوم  فصل  در  تدریس،  روش های  با  معلّمان  آشنایی  منظور  به 
روش های تدریس علمی متناسب با محتوای متن هر درس به صورت پیشنهادی ارائه 
شده است. معلّمان عزیز می توانند با توّجه به فضای فیزیکی کالس، موقعیت جغرافیایی 
و بومی، وضعیت روحی دانش آموزان، وضعیت آب و هوای منطقه، امکانات مدرسه، 
توانایی های شخصی و خاّلقیت های فردی خود، روش ها و الگوها را جابه جا نمایند. 
روش های تدریس پیشنهادی در این کتاب منطبق با سطح توانایی های جسمی و ذهنی 
مبانی  براساس  تدریس  مراحل  مواقعی  در  و  شده  طراحی  چهارم  پایه  دانش آموزان 
نظری دستخوش تغییر و ساده نویسی شده است تا معلّمان بتوانند به صورت کاربردی از 
آنها بهره ببرند. اضافه یا کم نمودن مراحل تعریف شده در روش ها و الگوهای تدریس 
تدریس،  در  مختلف  روش های  به کارگیری  از  هدف  است.  بالمانع  معلّمان  جانب  از 
متکلم وحده  از  معلّم  نگاه،  این  در  یادگیری است.  تنوع و جذابیت در محیط  ایجاد 
استعدادها  از  و  می دهد  نقش  تغییر  یادگیری  ــ  یاددهی  فرایند  تسهیل کنندٔه  به  بودن 
بهره  آموزشی  وضعیت  بهبود  جهت  در  سن  این  در  دانش آموزان  مسئولیت پذیری  و 
می برد. در کتاب راهنمای معلّم فارسی سوم به صورت مبسوط به چهار روش قضاوت 
عملکرد، روش تدریس اعضای گروه، کارایی گروه و روشن سازی طرز تلقی با تأکید 
بر فّعالیت های گروهی، همیاری و مشارکتی که در دورٔه ابتدایی جایگاه ویژه ای دارد، 
پرداخته شد. در این کتاب الگوی ساختن گرایی، تفکّر استقرایی و نمایش خاّلق ارائه 

شده است. 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
همٔه  است  استوار  شبکه ای  نگرش  بر  زبان آموزی  برنامٔه  اینکه  به  توجه  با   
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مهارت های زبانی به صورت درهم تنیده آموزش داده می شوند. یعنی همزمان با خوانش 
نوشتاری  شکل  ضبط  و  دریافت  و  درک  ذهنی،  تصویربرداری  دیداری،  سواد  متن، 
کلمات نیز تقویت می شود. بنابراین به هنگام آموزش مهارت های خوانداری یا شفاهی 
زبان، مقدمات مهارت های کتبی یا نوشتاری نیز آموخته می شود. پس ارزشیابی نیز باید با 
آموزش درهم تنیده باشد؛ ارزشیابی کیفی )توصیفی( این فرصت را در پایه چهارم فراهم 

نموده است. 
معلّمان با به کارگیری درست و منطقی ارزشیابی کیفی به عنوان ابزاری در خدمت 
آموزش می توانند امکان بهبود فرایند یادگیری را در محیط فعال و پویای کالس فراهم 

آورند.
 معلّمان می توانند با استفادٔه به موقع از ابزارهای ارزشیابی کیفی به اطاّلعات 
معتبرو مستند برای شناخت دقیق و همه جانبٔه فراگیران دست یافته و بر اساس تفاوت های 
فردی آنان به حذف مقایسٔه بچه ها پرداخته و هر کس را با توجه به توانایی های خودش 

مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. 
 در ارزشیابی کیفی با ارائٔه بازخوردهای مناسب می توان فضای روانی و عاطفی 

مطلوب را برای اولیا و دانش آموزان فراهم آورد. 
 ارزشیابی کیفی فرصت خوبی برای شناخت استعدادهای دانش آموزان فراهم 
انگیزٔه  تقویت  فضای  بچه ها،  به  توانایی ها  این  شناساندن  با  متعهد  معلّم  یک  و  می کند 

یادگیری و مهارت خودارزیابی و اعتماد به نفس را برای آنان ایجاد می کند .
 ارزشیابی کیفی فرایندی است تا معلّم بخواهد و بتواند به توانایی های دانش آموزی 
ـ تربیتی  پیشرفت تحصیلی ـ بتواند در خصوص  و  بخواهد  بخشد.  بها  دارد،  باورش  که 
زمانی  پروسه  تکوینی، در یک  و  فرایندی  با مجموعه مستندات  دانش آموزانش، مطابق 
معنادار، و نه بر اساس یک ورقٔه امتحانی پایانی، که معلوم نیست در چه فضای روانی 
به بار نشسته و شکل بخشیده شده، داوری کند و تصمیم بگیرد. ارزشیابی کیفی فضای 
مقایسٔه هر دانش آموز با خودش را شکل می دهد تا هر دانش آموز خودش باشد و طعم 
تلخ شکست و قالبی بار آمدن را مرور نکند. یعنی مدرسه محیطی باشد برای جستجو، 
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دست ورزی،حل مسئله، پرورش خاّلقیت.ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، در کیفیت بخشی 
به برنامه های مدرسه، نقش بی بدیلی دارد، و در حقیقت کانون اصالحات نظام های آموزشی 
به حساب می آید و همواره ضرورتی اجتناب ناپذیر برای قضاوت صحیح، تصمیم درست 

و اقدام آگاهانه می باشد. 
به کارگیری  بهره گیری اصولی از شیوه ارزشیابی کیفی و  با  باید   معلّمان محترم 
اطاّلعات الزم، معتبر و مستند، برای شناخت دقیق و همه جانبٔه فراگیران در ابعاد مختلف 
ویژه  )به  آزمون ها  همانند  سنجش  مناسب  ابزارهای  و  روش ها  از  استفاده  با  یادگیری 
آزمون های عملکردی( پوشه کار، مشاهدات در حول فرایند یاددهی ــ یادگیری را فراهم 
نموده تا بر اساس آن، بازخوردهای کیفی مورد نیاز، برای کمک به یادگیری بهتر، در 

فضای روانی ــ عاطفی مطلوب تر را ارائه نمایند.

رویکرد ارزشیابی کیفی در فارسی پایه چهارم ابتدایی
 فراهم نمودن زمینه مشارکت فعال دانش آموز و اولیا در فرایند ارزشیابی چهار 

مهارت زبان آموزی )سخن گفتن، گوش دادن، خواندن و نوشتن(
 استفادٔه بهینه از ابزارهای متنوع ارزشیابی کیفی در جمع آوری اطاّلعات در 
اهداف دروس  با  متناسب  دانش آموزان  مهارت  و  نگرشی  دانش،  خصوص حوزه های 

فارسی
 بهره گیری از نتایج ارزشیابی کیفی در رفع موانع یادگیری دانش آموز و ارتقای 

توانمندی های وی در مهارت های زبان آموزی و مهارت فرازبانی تفکر
 تقویت فّعالیت های گروهی و مشارکتی در یاددهی و یادگیری عناصر سازه ای 

کتاب خوانداری و نوشتاری

اهداف ارزشیابی کیفی ــ توصیفی در فارسی چهارم ابتدایی
ـ یادگیری درس فارسی و ایجاد فضای   افزایش بهداشت روانی محیط یاددهیـ 
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التذاذ و عالقه مندی به ادبیات فارسی به عنوان میراث گران سنگ و معتبر
 کمک به رشد همه جانبه و متعامل دانش آموزان در چهار مهارت زبان آموزی، 

با افزایش شناخت آنان از طریق ابزارهای مختلف ارزشیابی
به  نسبت  دانش آموزان  در  بیشتر  تالش  انگیزٔه  و  سالم  رقابت  فضای  ایجاد   

یادگیری آموزه های زبان فارسی 
 رشد خاّلقیت و افزایش روحیٔه پرسشگری در خصوص محتوای دروس و 

انجام فّعالیت های یادگیری در کتاب های خوانداری و نوشتاری

توصیه های کلی به معّلمان در بهبود فرایند ارزشیابی کیفی درس فارسی 
چهارم

به جای  دانش آموزان  ـ یادگیری  یاددهی ـ فرایند  در  مؤثر  عوامل  شناسایی   
شناسایی میزان یادگیری آنان

 استفادٔه متنوع از ابزارهای ارزشیابی کیفی به جای آزمون های کتبی پیاپی
 استفادٔه صحیح از عبارت های توضیحی کیفی ــ توصیفی در ارائه بازخورد

 تغییر نقش انفعالی و پاسخ دهندگی )به سؤاالت طرح شده( دانش آموزان به نقشی 
فعال در جریان سنجش از طریق خودارزیابی و مشارکت در تولید ابزارها

 تغییر نگاه معلّم از تهیه و تولید سؤاالت آزمون ها و اجرای آنها به فراهم آورنده 
زمینٔه یاری دانش آموز در ارتقا سطح تالش و کوشش در یادگیری فارسی

 تأکید به ابعاد مختلف یادگیری مبتنی بر وجوه شخصیتی به جای تأکید بر دانش 
و معلومات 
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 ایجاد درهم تنیدگی بین ارزشیابی و آموزش به صورت جریانی پیوسته و توأمان
 توجه به عملکرد واقعی دانش آموز در جریان یادگیری مهارت های زبان آموزی 

به جای توجه به محفوظات آنان

انتظارات از آموزگاران پایهٴ چهارم در ارزشیابی کیفی درس فارسی
 معلّم با به کارگیری ارزشیابی کیفی یادگیری مهارت خواندن، نوشتن، سخن گفتن 

و گوش دادن را از سطح قابل قبول به سطح بسیار خوب عمق و بهبود بخشد.
ابزارهای ارزشیابی کیفی نگرش  با برقراری رابطه انسانی و استفاده از   معلّم 

مطلوبی نسبت به یادگیری درس فارسی در دانش آموزان ایجاد کند.
 معلّم با کاهش بازپرسی های پیوسته و مالل آور و تعدد امتحانات کتبی، بهداشت 

روانی کالس فارسی را افزایش دهد.
 معلّم با شفاف سازی انتظارات آموزش خود از درس فارسی، اعتماد به نفس، 

انگیزش تحصیلی و استقالل عمل دانش آموزان را افزایش دهد.
 معلّم با بازخوردهای پی در پی دوستانه و صادقانه به شناسایی وضعیت پیشرفت 

دانش آموز کمک نموده و روحیٔه نقدپذیری در دانش آموز را تقویت نماید.
و  یادگیری  فرایند  بهبود  و  اصالح  توانایی  کیفی  ارزشیابی  قالب  در  معلّم   

خودتنظیمی را به دانش آموز آموزش دهد.
 در ادامه این فصل جدول ارزشیابی کیفی فارسی چهارم می آید و مبتنی بر آن 
پیشنهادات و الگوهایی کاربردی در هر درس جهت استفادٔه معلّمان محترم گنجانده شده 

است.
 در این کتاب متناسب با ساختار هر درس نمونه ای از انواع ارزشیابی کیفی و 
ابزارهای گردآوری اطاّلعات ارائه گردیده است که از طریق آنها بهبود یادگیری، افزایش 
و  مشارکت  حس  نفس،  به  اعتماد  نقدپذیری،  روحیٔه  افزایش  کالس،  روانی  بهداشت 
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مهارت خود تنظیمی در دانش آموزان ایجاد می شود. معلّمان توجه داشته باشند که از 
همٔه ابزارهای ارزشیابی مثل آزمون های عملکردی،پوشٔه کار، مشاهده،فهرست وارسی 
با حفظ تعادل براساس مقتضیات کالس و نوع روش درس و  به دور از افراط و  و… 
روحیات دانش آموزان استفاده کنند و از مداخله های مؤثر در مواقع لزوم بهره ببرند. در 
این قسمت نمونه ای از بازخوردهای مناسب با توجه به روش های مطرح شده در کتاب 

ارائه می گردد. 
 درس اّول: استفاده از فهرست وارسی )چک لیست (

دختر خوبم خوشحالم از اینکه درپنج عنصر عمل، علم، اخالق، ایمان، و تفکر 
عملکرد خوبی داشتی. 

 درس دوم: ارزشیابی آزمون خودسنجی 
به  دادن  پاسخ  از عهدٔه  زیاد می گویم که شما خیلی خوب  با خوشحالی  پسرم!   

سؤاالت برآمدی.
 درس چهارم: آزمون مدادکاغذی

فرزندم توانایی تو در پاسخ دان به سؤاالت بهتر شده است.
 درس پنجم: ارزشیابی شفاهی

وقتی می بینم که نسبت به قبل بهتر به سؤاالت جواب می دهی خوشحال می شوم؛ 
و یا جمالتی مانند:

امروز موفق شدی که مطالب مفیدی دربارٔه درس بنویسی. از تو ممنونم.
امروز از کار تو لذت بردم؛ اما دوست دارم باز هم در انجام کارها دقت بیشتری 

داشته باشی.
داشته  بهتری  عملکرد  آینده  در  بتوانی  بیشتر  پشتکار  و  تمرین  با  می رسد  به نظر 

باشی.
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نوع لحن  ارزشیابی کیفی روش تدریس 
پیشنهادی

عنوان درس 

روایی فهرست وارسی 
)چک لیست(

الگوی ساختن گرایی  درس اّول: 
آفریدگارزیبایی 

روایی  آزمون خودسنجی  نمایش خاّلق  درس دوم: 
کوچ پرستوها 

روایی الگوی تفکر انتقادی درس سوم:
راز نشانه ها

روایی آزمون مداد کاغذی روش سخنرانی  درس چهارم:
ارزش علم

روایی روش روشن سازی 
طرز تلقی

 

درس پنجم: 
رهایی ازقفس

روایی ــ خبری 1ــ مهارت سنجی و 
استفاده از ابزار

)واژه آموزی(
2ــ آزمون 
خودسنجی

الگوی پیش سازمان 
دهنده 

درس ششم: 
آرش کمانگیر

 جدول نمای کلی روش ها و ابزارهای ارزشیابی
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گفت وگو روش روشن سازی 
طرز تلقی

درس هفتم: 
مهمان شهرما 

داستانی ــ روایی ــ درس هشتم

توصیفی ــ درس نهم 

عاطفی ــ خبری تفکر استقرایی درس دهم:
باغچٔه اطفال 

روایی پرسش شفاهی روش کارایی گروه درس یازدهم: 
فرمانده دل ها

میهنی )وطنیه( الگوی بدیعه پردازی
1ــ توصیف مطلب
2ــ قیاس مستقیم 

3ــ قیاس شخصی 
4ــ تعارض فشرده

درس دوازدهم: 
اتّفاق ساده

روایی ــ خبری  آزمون عملکردی  ــ 
کتبی 

بحث گروهی  درس سیزدهم: 
لطف حق
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توصیفی آزمون عملکردی 
نمونه کار 

روش تدریس اعضای 
گروه

درس چهاردهم:
ادب از که آموختی؟

روایی آزمون عملکردی در 
موقعیت شبیه سازی 

شده

روش ایفای نقش  درس پانزدهم: 
شیر و موش

روایی  استفاده از 
کارت های شفاهی 

الگوی کاوشگری  درس شانزدهم: 
پرسشگری 

روایی ــ خبری  الگوی بارش مغزی درس هفدهم: 
مدرسٔه هوشمند



33

بررسـی درس به درس
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عالی  مقّدمه شورای  مصوبٔه  اساس  بر   
ساعت  هفت  هفته،  یک  در  چهارم،  پایٔه  در 
نوشتاری(  و  )خوانداری  فارسی  درس  به 
ساعت  هفت  از  منظور  دارد.  اختصاص 
دقیقه ای  پنج  و  چهل  )زنگ(  جلسٔه  هشت 
فّعالیت های  کلیٔه  به  پرداختن  که  است 
در   … و  امالیی  نگارشی،  ادبی،  دستوری، 
این بازٔه زمانی اتفاق می افتد. به همین جهت 
در تدوین برنامٔه کالسی تفکیک عنوان )امال، 
نوشتاری  خوانداری،  جمله نویسی،  انشا، 
جلسه  هشت  این  و  نمی گیرد  صورت  و…( 
با نام فارسی قید می شود و معلّم به تشخیص 
فرایند  کالس،  به موقعیت  توجه  با  و  خود 
مثال  برای  می کند.  برنامه ریزی  را  آموزش 
اگر اکثر دانش آموزان در امال ضعف دارند، 
معلّم ساعات بیشتری را به تقویت مهارت امال 
اختصاص می دهد و یا اگر اکثریت کالس استعداد باالیی در نگارش و 
بندنویسی دارند، وقت بیشتری در جهت توسعٔه این مهارت می گذارد. 
مهم تکمیل آموزش محتوای کتاب، مطابق با جدول بودجه بندی مورد 

توافق شورای آموزشی مدرسه است.
 در این فصل با احتساب هشت ماه مفید آموزشی و در نظر گرفتن 
پیش بینی  تعطیلی  و  پرجمعیت  دوزبانه،  چندپایه،  کالس های  موقعیت 
نشده، بر اساس تنوع آب و هوایی در کشور، تعطیالت نوروزی و...

برای تدریس کامل هر درس فارسی حدود نه تا یازده جلسه درنظرگرفته 
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کلیٔه  انجام  فرصت  آرامش،  با  معلّمان  تا  است،  شده 
فّعالیت ها را منطبق با اهداف بیان شده، داشته باشند. تقلیل 

با هدف تعمیق و تثبیت  تعداد درس ها از 22 درس به 17 درس 
مطالب درسی ایجاد شده است تا سطح یادگیری به یادگیری پایا، ارتقا 

پیدا کند و محتوای آموزشی در ذهن و اندیشٔه دانش آموزان نهادینه گردد. 
ادبیات فارسی با همٔه اجزا و ارکان زندگی روزمرٔه دانش آموزان در هم تنیده است؛ 

برای همٔه  تعهد و تالش،  با  از معلّمان گرامی درخواست می گردد  تأکید فراوان  با  لذا 
عناصر سازندٔه کتاب فارسی اهّمیت قائل شوند.

مهارت های  با  دانش آموزان  لطیف  روح  پیوند  عطف  نقطٔه  چهارم،  فارسی 
زبان آموزی است که در شکلی دل نشین و روان در بستر ذائقٔه کودکانٔه دانش آموزان این 
پایه، جاری می شود. تداوم این جریان زالل بر عهدٔه معلّمان دلسوز است که فضای انس 
دانش آموزان با زبان و ادبیات فارسی را مهیا نمایند. روش ها، شگردها و پیشنهادهایی که 
در این فصل به صورت درس به درس ارائه گردیده، تلنگری بر گسترٔه دانش و خاّلقیت 

معلّمانی است که خالق زیبایی هایی شگرف در کالس ادبیات فارسی خواهند بود.
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سخنی با معّلمان محترم کالس های چند پایه
 در نظام آموزش رسمی ما کالس های 6 پایه بر اساس دو دورٔه ابتدایی و متوسطه 
ابتدایی،  دورٔه  به سه  آموزش رسمی  ماه 1345  مهر  از  و  داشت  رواج  تا سال 1345 
راهنمایی و متوسطه تقسیم گردید و دورٔه آموزش ابتدایی 5 ساله شد؛ از سال 1391 با 
تصویب برنامٔه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، نظام آموزش شش،سه،سه به اجرا 

در آمد و دورهٔ ابتدایی در شش سال، سازماندهی گردید. 
برنامٔه آموزشی مستقل از   از آغاز تاکنون در نظام آموزشی ما کالس چندپایه، 
آموزش رسمی و دارای معلّم و کتاب ویژه نبوده است و این خود سرآغاز پیدایی گره ها 

و مشکالت آموزشی است.
 مقصود از کالس های چند پایه، کالسی است با حضور دانش آموزان دو یا چند پایٔه 
تحصیلی که با تدریس یک معلّم و در یک کالس درس تشکیل و اداره می شود)آقازاده 

و فضلی، 1384(.
برخی از مشکالت این گونه مدارس:

1ــ مشکل نیروی انسانی: در کالس چند پایه، معلّم عالوه بر تدریس 
محتوای آموزشی همٔه برنامه های درسی، امور اداری مربوط به مدیر، متصدی 

امور دفتری، وظایف مربی بهداشت، معلّم ورزش و... را به عهده دارد. 
2ــ الگوی آموزشی: آموزش چندپایه، به دلیل داشتن شرایط 

ویژه، نیازمند تغییر و طراحی الگوی ویژه است. 
3ــ آموزش: معموالً معلّمان برای تدریس در این کالس ها، 
الزم  آموزش  از  و  ندارند  مناسب  تجربیات  و  اطاّلعات  آمادگی، 
تدریس  دربارٔه  جدی  تفکر  و  عملی  تجربٔه  زمینه ساز  که  ویژه  و 

چندپایه باشد؛ برخوردار نیستند. 
درسی  برنامٔه  درسی:  برنامۀ  سازماندهی  4ــ 
غیرقابل انعطاف و پایه محور ، مشکل دیگری است که در 
آموزش چند پایه وجود دارد؛ آموزش مطالب و مفاهیم 
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حجم  با  کم  زمان  در  عادی،  کالس های  با  یکسان 
زیاد و کمبود امکانات برای معلّمی که معموالً آموزش 

خاصی ندیده، معلّم را به آزمایش و خطا دچار می کند. 
5  ــ موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی: 

اکثر کالس های چند پایه )30 درصد کالس های روستایی( در 
مناطق محروم روستایی، مناطقی با جمعیت کم، کمبود امکانات، 

مشکالت اقتصادی با تفاوت های زبانی و گویش های محلی )مسئلٔه 
دوزبانگی( قرار دارند. 

وقت  کمبود  چندپایه  معلّمان  مشکالت  از  یکی  وقت:  6ــ 
است. براساس استانداردهای جهانی آموزش و پرورش مدت آموزش 

به طور متوسط 311 دقیقه در روز است. در مدارس ابتدایی کشور ما 
در حدود 240 دقیقه در روز است این مدت زمان برای هر پایه در کالس 5 

پایه به طور متوسط 50 دقیقه، 4 پایه 60 دقیقه، 3 پایه 80 دقیقه و 2 پایه 120 
دقیقه است )آقازاده و فضلی،1384(.

برنامٔه درسی فارسی با توجه به این مسائل و واقعیت های موجود در فضای 
آموزش رسمی کشور، طراحی شده و کتاب فارسی نیز بر پایٔه همین نگرش تدوین و 

سازماندهی گردیده است و روح برنامه با اصل انعطاف پذیری، همخوانی دارد. 
توجه به نکات زیر در آموزش فارسی در کالس های چندپایه مؤثر است:

 تعداد دروس از بیست و دو درس به هفده درس کاهش پیدا کرده و این کاهش 
باعث آزاد شدن زمان بسیار زیادی خواهد شد.

 ارتباط بین مطالب کتب پایٔه دوم و ششم با کتاب فعلی بسیار باال و منطقی بوده 
و تدریس به پایه های پایین تر بازآموزی را در پایه های باالتر و بالعکس پیش خوانی را در 

پایه های پایین تر باعث می شود.
 در صورت رعایت لحن ادبی شعر، متن درس ها و بخوان و بیندیش، فضای 

التذاذ برای دیگر دانش آموزان پایه های موجود در یک کالس ایجاد خواهد شد. 
گروه  در  که  فّعالیت هایی  به صورت  نوشتاری  و  خوانداری  فّعالیت های  اکثر   
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انجام می شود پیش بینی گردیده؛ لذا فرصتی را به معلّم می دهد تا نسبت به نظارت و هدایت 
فرایند آموزش همزمان سایر پایه ها اهتمام ورزد.

 روش های آموزش امال به صورت های مختلف و خالقانه پیشنهاد گردیده است، 
معلّمین محترم می توانند در تدریس امالی آموزشی، تمام پایه ها را در یک زنگ درگیر نمایند.
تقویت  این کتاب جهت  بارز در  فّعالیت های  از  دیگر  یکی   صندلی صمیمیت 
مهارت سخن گفتن و شکوفا ساختن استعداد سخنوری و تقویت حس اعتماد به نفس 
در دانش آموزان می باشد، در این قسمت معلّم می تواند با توجه به توانایی راهبری کالس 
از  مباحثی  حتی  و  آسمان  هدیه های  اجتماعی،  مطالعات  کتاب  موضوعات  از  بسیاری 

علوم و ریاضی را با این قسمت تلفیق نماید.
در  کرد،  خواهد  تقویت  را  آنها  حافظٔه  شعر  حفظ  به  دانش آموزان  کردن  ملزم   
به  آموزش فّعالیت مذکور پیشنهاد شده هر روز چند دقیقه به صورت همخوانی مبادرت 

حفظ شعر شود، دانش آموزان دیگر پایه ها هم می توانند در این فّعالیت شرکت نمایند. 
 در صورت نبود لوازم پخش صوت برای استفاده از کتاب گویا یا متن های 
شنیداری، دانش آموزان پایه های باالتر می توانند با نظارت معلّم این کار را انجام 

دهند.
 دانش آموز پایٔه باالتر به عنوان »معلّم یار«، می تواند در تمرین خواندن 
خوانی،  سطر  خطابی،  به صورت  که  معلّم  نظارت  و  راهنمایی  با  متون، 

دکلمه خوانی و جمله خوانی انجام می گردد، بسیار مؤثر باشد.
یکی از موضوع های مهم در اجرای موفق برنامٔه آموزش در 
برنامه ریزی  و  زمان  دقیق  و  درست  مدیریت  پایه،  چند  کالس های 
سنجیده برای این کار است. از این رو انتظار می رود آموزگاران 
گرامی با هماهنگی معاونت آموزشی و بنا بر تشخیص خود و با 
توجه به میزان پیشرفت فرایند یاددهی ــ یادگیری و توانایی 
فراگیران و نیز شرایط ویژٔه اقلیمی در اجرای بهینه و مؤثرتر 

آموزش گام بردارند.
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فصـــل اّول   : آفـریـنش
درس اّول : آفـریـدگـار  زیبایی
درس دوم : کــوچ     پـرستـوهـا
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اهـــــــداف فــــــصل اّول

1ــ آشنایی با آفرینش و تأمل در آن
2ــ تقویت مهارت روخوانی

3ــ تقویت مهارت درک متن و بهبود سواد خواندن 
4ــ تقویت توانایی حفظ شعر

5  ــ تقویت مهارت رونویسی، امال و نگارش 
بین  منطقی  ارتباط  درک  و  گفتن  سخن  مهارت  تقویت  6  ــ 

تصاویر 
7ــ تقویت دّقت دیداری

8  ــ تقویت تمرکز شنیداری
9ــ پرورش عالقه مندی به زیبانویسی

10ــ توسعٔه شبکه واژگانی دانش آموزان 
11ــ تقویت تفکّر منطقی نسبت به جهان هستی و آفریده ها و 

نعمت های خداوندی 
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 درس اّول: 

آفریدگار زیبایی

1ــ تقویت تأمل و تفّکر با معرفی برخی از نمونه های 
زیبای طبیعت

از  پاسداری  و  شکرگزاری  مهارت  تقویت  2ــ 
آفریده های خدا

3ــ طبقه بندی واژگان ذهنی دانش آموز با درک رابطٔه 
شمول معنایی

فّعالیت  با  تفّکر  و  دیداری  دقت  تقویت  4ــ 
تصویرخوانی

فّعالیت های  انجام  با  زبانی  مهارت های  تقویت  5ــ 
خوانداری و نوشتاری

6ــ یادگیری و تمرین زیبا نویسی 
7ــ تقویت مهارت درک متن

8  ــ تقویت مهارت سخن گفتن

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 
توجه: این زمان بندی، پیشنهادی است و شامل آماده سازی کالس و جمع بندی پایان 

وقت نیز می شود.

روش های تدریس پیشنهادی
گردش علمی، بحث گروهی، قضاوت عملکرد، الگوی ساختن گرایی

الگوی ساختن گرایی
خود  تجارب  با  مستقیم  تعامل  از  پس  دانش آموزان  ساختن گرایی،  الگوی  در   
و  استدالل  داده ها،  جمع آوری  به  می پردازند؛  فّعال  آموزش  به  یادگیری  محیط  در 
فردی دست می زنند؛  اکتشاف  و  الگوهای ذهنی  داده پردازی های هوشمندانه، ساخت 
تکالیف  انجام  به  گروه  به  نسبت  و مسئولیت پذیری  یادگیری  مدیریت شخصی محیِط  با 
را  نظر  مورد  مفهوم  پایان، خود  در  و  می کنند  اقدام  دانش پروری  و  معنی دار  یادگیری 

شکل می دهند.
حواس  از  هدفمند  استفادٔه  داده ها  جمع آوری  برای  نکات  مهم ترین  از  یکی   
دارند،  خود  پیرامون  شناخت  برای  دانش آموزان  که  ابزاری  مهم ترین  است.  پنج گانه 
حواس آنهاست که معلّم باید آن را پرورش دهد، به طوری که نگاه کردن دانش آموزان 
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به پدیده های اطرافشان با یک انسان معمولی متفاوت باشد، یا دقت گوش دادن آنها به 
گونه ای دیگر باشد. الزم است همکاران محترم در استفاده از روش های تدریس همواره 

به پرورش حواس پنج گانه دانش آموزان توجه داشته باشند.
تذکر مهم: در کل مراحل این الگو به هیچ وجه مستقیماً به خالق آفریده ها اشاره 
نکنید؛ چنان که دیدید در متن درس هم اشارهٔ  مستقیمی به این موضوع نشده است. شما 
فقط نمونه هایی از آنچه در طبیعت است را مثال می زنید، دانش آموزان خود با الگوی 

ساختن گرایی باید به این نتیجه برسند که خداوند خالق این نظم و زیبایی هاست.

مراحل اجرای الگوی ساختن گرایی:
1ــ درگیر کردن: حس کنجکاوی و عالقٔه دانش آموزان را نسبت به طبیعت و 
آفریده های خدا با طرح یک سؤال جالب، نشان دادن فیلم از مناظر زیبا و شگفتی های 
آفرینش و یا قرار دادن بچه ها در محیط طبیعت )بوستان، دشت و …( برانگیزید. طراحی 

این مرحله با ایجاد هیجان و انگیزه شکل می گیرد. 
2ــ کاوش: در این مرحله دانش آموزان را در یک حیطه فّعالیت مشخص شده 

به تفکر آزاد وادار کنید. پیشنهاد می شود کار را به صورت گروهی دنبال کنید. 
مثال:

الف( بچه ها این فیلم یا تصویر یا صحنه طبیعت را با دقت مشاهده کنید و موارد 
مهم را یادداشت برداری نمایید. 

ب( بچه ها لطفاً در گروه دربارٔه آنچه در طبیعت می بینید، بحث و تبادل نظر نمایید 
و یادداشت ها را مرور کنید.

ج( اگر نیاز به رسم تصویر، نمودار، جدول و … هست؛ در گروه به این فّعالیت 
بپردازید. 

نقش معلّم با طرح سؤاالت تفکر برانگیز در گروه ها، اهمیت بسیار دارد.
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3ــ توصیف: از هر گروه یک نفر را انتخاب کنید تا به توصیف مشاهدات گروه 
بپردازد. دانش آموزان برای این توصیف می توانند از برگه های یادداشتی که در مرحله قبل 

کامل شده استفاده نمایند. 
4ــ شرح و بسط: در این قسمت دانش آموزان پس از جمع داده ها و توصیف 
آنها، یک مرحله فراتر می روند و با تفکر و تعمق در مورد آنچه بررسی کردند، در ذهن 

خود به نتیجه گیری رسیده و مطالب و مفاهیم اصلی درس را بیان می کنند.

خوانش متن
برای دانش آموزان  با استفاده از لوح فشردٔه صوتی »کتاب گویا« متن درس را 
پخش کنید. توجه دانش آموزان را به رعایت صوت، لحن، آوا و تکیه گاه متن جلب کنید؛ 
به مهارت  با الگوبرداری از خوانش متن و تمرین روخوانی  بدیهی است دانش آموزان 

رعایت لحن متناسب با متن دست می یابند. 

درک متن 
 سؤاالت درک متن درس در دو قسمت طّراحی شده است: 

 الف( بخش اّول )درست و نادرست( درک اطاّلعات آشکار متن را می سنجد. 
این کار،  برای  دهد.  پاسخ  سؤال  به  خود  دانش آموز  هر  که  است  این  مهم  بسیار  نکتٔه 
و در موقع طرح سؤال  باشد  اختیار داشته  دانش آموز عالئمی در  پیشنهاد می شود هر 

)درست و نادرست( از آنها استفاده کند.
 مثال: در زنگ هنر آدمک هایی به رنگ سبز و قرمز با مقّوا بسازند و به نی وصل 
کنند. اگر جمله ای که می خوانید درست بود، دانش آموز آدمک سبز را بلند کند و اگر 

جمله، نادرست بود، از آدمک قرمز استفاده کند.
 ب( بخش دوم سؤاالت درک مطلب است. در بخش درک مطلب، پرسش هایی 
طرح شده اند که کلیٔه سطوح درک متن را شامل می شوند. در پاسخ به سؤال های استنباطی 
الزم است دانش آموزان از فضای متن فراتر رفته و از دانش گذشتٔه خود استفاده کنند و 
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به این ترتیب خألهای متن را پر کنند. به عبارت دیگر برای پاسخ به سؤال های استنباطی 
تا  تلفیق کنند  با دانش پیشین خود دربارٔه موضوع  باید اطاّلعات متن را  دانش آموزان 

بتوانند به استنباط برسند.
از  یکی  است.  شده  گذاشته  خالی  مطلب  درک  در  سؤال  یک  درس  هر  در   
روش های فراشناختی در تقویت درک متن، طرح سؤال از متن است؛ بنابراین پرداختن 
به این سؤال در افزایش درک متن دانش آموزان بسیار مؤثر است؛ لذا توصیه می شود به 

طرح یک پرسش اکتفا نشود و سؤال های متعددی بیان گردد.
ایجاب  متن،  درک  در  ایران  دانش آموزان  ضعف  مسئلٔه  و  متن  درک  اهّمیت   
می کند یک سوم از وقت کالس به آموزش آن اختصاص داده شود. الزم است توجه 
آنها  به  ابتدا  باید  برای این منظور  به سؤال ها پاسخ دهند.  شود که تمامی دانش آموزان 

زمان دهیم تا فکر کنند و به سؤال ها پاسخ دهند.
 سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و نادرست« و »درک مطلب« این درس 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 
نمونه  و  بشناسند  را  متن  معلّمان محترم سطوح درک  تذکر مهم: الزم است   
سؤال هایی برای آنها طراحی کنند تا کامالً بر این حوزه مسلط شوند. مطالب صفحٔه 10 

و 11 فصل اّول به روشن شدن مطلب بسیار کمک می کند.
درست و نادرست

سؤال اّول تا سوم: درک اطاّلعات آشکار متن
درک مطلب

سؤال اّول: درک اطاّلعات آشکار متن
سؤال دوم: تلفیق اطاّلعات متن
سؤال سوم: رسیدن به استنباط

سؤال چهارم: تلفیق اطاّلعات متن
سؤال پنجم: سؤال واگرا برای اظهارنظر خالقانه و آزاد دانش آموزان

سؤال ششم: تفسیر اطاّلعات متن
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 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ واژه آموزی
   25 دقیقه2ــ تمرین خواندن )روخوانی(

واژه آموزی
 هدف از واژه آموزی این درس ایجاد نظم ذهنی و طبقه بندی واژگان است که با 
استفاده از روابط معنایی واژگان انجام می شود. در این درس از رابطه شمول معنایی 
استفاده شده است. زمانی که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود بین 
»الله«،  واژه های  »گل«  واژٔه  مفهوم  مثالً  بود؛  برقرار خواهد  معنایی  رابطٔه شمول  آنها 
»سنبل«، »میخک« و جز آن را در برمی گیرد یا مفهوم واژٔه »پرنده« شامل »گنجشک«، 

گنجشک  کبوتر   عقاب الله    سنبل    میخک

پرندهگل

»کبوتر«، »عقاب« و غیره می شود.
 برای فّعالیت واژه آموزی پیشنهاد می شود، دانش آموزان گروه بندی شوند. بعد 
از اینکه گروه بندی انجام شد، حوزه های مختلف واژگانی را برای گروه، تعیین کنید )مثالً 
گروه تالش، همٔه کلماتی را که شمول معنای کلمٔه »درخت« می شوند را روی کارت هایی 

بنویسند و آنها را دسته بندی نمایند.(.
 ممکن است شما دسته های کلمات را به صورت کارت از قبل آماده کرده باشید 
و بین گروه ها توزیع نمایید و یا فقط به کشیدن نمودار از سوی گروه ها روی یک برگه 
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کار )آزمون عملکردی( بسنده کنید. مهم این است که واژه آموزی به بهترین شکل اتفاق 
بیفتد. سپس نمایندگان گروه ها، نمودارها و کارت های دسته بندی خود را روی تابلو به 
بقیٔه گروه ها نشان می دهند. در انتها با ارجاع دادن بّچه ها به کتاب درسی، این فّعالیت را 

می توان در کالس تکمیل کرد. 

تمرین خواندن
 یکی از ارکان مهم زبان آموزی مهارت خواندن است. خواندن از دو منظر روخوانی 
و درک مطلب قابل بررسی است. دانش آموزان در پایه سوم تمرین های قابل توجهی جهت 
به  توجه  با  پایه چهارم  معلّمان  است  شایسته  داده اند.  انجام  کیفیت خوانش خود  بهبود 
پیوستگی محتوای کتب درسی فارسی و با در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزان از 
قبیل شرایط جسمانی، آمادگی ذهنی، رشد عاطفی و پرداختن همزمان به مهارت های دیگر 

زبان آموزی، به تقویت مهارت خواندن دانش آموزان همت بگمارند.

 جلســۀ ســـوم
  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(

 20 دقیقه2ــ آموزش لحن

 
فّعالیت های نوشتاری )1(: امال و واژه آموزی

 ابتدا دانش آموزان به صورت انفرادی به سه پرسش این صفحه پاسخ دهند؛ سپس 
در گروه به بررسی و تصحیح پاسخ های خود بپردازند، در پایان بررسی کلی توسط معلّم 

به عمل آید.
 در تمرین دوم اشاره به این نکته ضروری است که امال یکی از جلوه های مکتوب 
زبان است و زبان یک مهارت است و مهارت جز از راه تمرین و تکرار به دست نمی آید. 
تأکید معلّمان بر کلماِت دارای ارزش امالیی، دانش آموزان را به سمت شناسایی درست 

کلمات رهنمون می سازد.
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 تمرین سوم این صفحه به فّعالیت واژه آموزی می پردازد.

خواندن با لحن مناسب
 چنان که در فصل اّول ذکر شد، روخوانی سطوحی دارد که یکی از گام های اّول 
آن، خواندن درست و روان یک متن است. گام بعدی روخوانی، رعایت لحن و آهنگ 
متن با توّجه به شرایط موجود و متناسب با فضای حاکم بر متن است. در کالس های 
آن  آهنگ  و  لحن  چگونگی  و  می شود  توّجه  متن  صحیح  روخوانی  به  معموالً  درس 

آموزش داده نمی شود؛ لذا آموزش خواندن ناتمام رها می شود. 
 برای رفع این مشکل از سال گذشته در فارسی سوم بر آموزش لحن خواندن 
تأکید شد و در آموزش دروس فارسی چهارم نیز در هر درس، یک جلسه به آموزش 
از  ابتدا  لحن،  آموزش  برای  می یابد.  اختصاص  مناسب  آهنگ  و  لحن  با  خواندن 
چهار دانش آموز که لحن خواندن متفاوتی دارند، بخواهید بند اّول درس را به ترتیب 
توّجه  ترتیب  این  به  کنند.  گوش  بادّقت  فقط  و  ببندند  را  کتاب  دیگران  و  بخوانند 
بر  اثرگذاری  در  آن  تفاوت  و  خواندن  هنگام  به  مختلف  لحن های  به  دانش آموزان 

شنونده جلب می شود.
 در ادامه به دانش آموزان بگویید که هر متن، لحن و آهنگ خاّصی دارد. استفاده 
از لوح فشردٔه صوتی کتاب گویا در آموزش لحن مؤثر است. خواندن با لحن مناسب 

مهارتی است که با گوش دادن به الگوی مناسب و تمرین و تکرار حاصل می شود.
 متن درس اّول یک متن توصیفی است. در خواندن چنین متن هایی باید به نکات 

زیر توّجه داشت.
 در لحن توصیفی آهنگ کالم، معموالً نرم است و آرامشی خاص دارد.

کامل  دیگر  بخش  توصیف  لحن   کنار  در  می تواند  بخش  یک  توصیف  لحن   
شود. یعنی توصیف زیبایی های چیزی با توصیف زشتی ها متفاوت است.

 به هنگام خواندن، دّقت نظر و عنصر تخّیل نقشی مهم دارند.
 این لحن از نظر معنای کلّی آهنگ سخن به لحن روایی نزدیک است.
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 نکاتی که به طور کلی در خواندن متن با لحن مناسب مهم هستند، عبارتند از:
تناسب  به  و  کنید  پرهیز  متن  خواندن  لحنی  تک  از  روایی  لحن  در  1ــ   

شخصیت ها به تغییرات مناسب آهنگ توّجه کنید. 
2ــ رعایت سرعت مناسب خواندن در تأثیرگذاری، مهم است.  

3ــ با رعایت دقیق فراز و فرودهای آوایی متناسب با جریان داستان، حالت   
کشش و انتظار در شنونده برانگیخته می شود و با ایجاد گسست های آوایی و وصل و 

درنگ های مناسب، او را به گوش دادن ترغیب می کنیم.
4ــ کلماتی را که می خواهید تأثیرگذار باشند، برجسته کنید. این کار با رعایت »تکیه« 

محّقق می شود. 
تا امتداد  ـُـ خوانده شود  َو ( به صورت  5  ــ بهتر است در میانٔه متن ها، حرف ) 
دل انگیز  و  آوایی کالم حفظ شود، به عنوان نمونه در خط پنجم درس »اّول بهار زیبا 
قلم به دست گرفت.« این مطلب از اهّمیت زیادی برخوردار است که متأّسفانه در کالس 

کمتر به آن توجه می شود. رعایت این نکته در خواندن شعر نیز ضروری است.
به آن توّجه  باید  ابزارهای زیبایی لحن در خواندن است که  6  ــ مکث کردن از 

شود؛ مکِث به موقع و متناسب با جریان آوایی، بر زیبایی خواندن تأثیر می گذارد.

 جلســۀ چهــارم
  45 دقیقهتصویرخوانی و صندلی صمیمیت

تصویرخوانی و صندلی صمیمیت
 سال گذشته دانش آموزان، سطوحی از فرایند درک تصاویر و سخن گفتن منسجم 
و پرهیز از پراکنده گویی را تمرین کرده اند. در تثبیت اهداف این فّعالیت، که وجه برجستٔه 
)تصویرخوانی(  تصویر  خوانش  به  دانش آموزان  است،  گفتن  سخن  مهارت  تقویت  آن 
می پردازند. تصاویر انتخاب شده به گونه ای است که دانش آموزان را به تفّکر وامی دارد 
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تا الیه های عمیق تر پیام تصویر را کشف کنند و همچنین موجب خاّلقیت آنها در بیان 
مطالب از جنبه های مختلف می شود. 

 در آموزش این فّعالیت دانش آموزان در گروه به بیان دیدگاه های خود در مورد 
تصویرخوانی،  خصوص  در  مغزی  بارش  فضای  ایجاد  از  بعد  می پردازند.  تصویر 
دانش آموز روی صندلی صمیمیت قرار می گیرد و با توجه به مراحل سخن گفتن، مطالب 

خود را بیان می کند. 
دانش آموزان  گفتن  مهارت سخن  و  تفّکر  تقویت  در  فّعالیت  این  که  آنجایی  از   
است.  شده  داده  اختصاص  آن  به  آموزشی  کامل  جلسٔه  یک  دارد  زیادی  اهّمیت 
لذا شایسته است  برجسته می کند؛  را  آن  اهّمیت  فّعالیت  به یک  اختصاص یک جلسه 
همکاران محترم از اختصاص جلسات درس فارسی به سایر دروس خودداری کنند و 
توجه داشته باشند که در جلسه های درس فارسی، مهارت هایی به دانش آموزان آموزش 

داده می شود که در موفّقیت آنها در زندگی اجتماعی، بسیار مؤثر هستند.

 جلســۀ پنجــم
 30دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )٢(

 15دقیقه2ــ  تمرین خواندن

فّعالیت های نوشتاری )2(: امال
این صفحه  پرسش  ابتدا  است.  امال  آموزش  به  مربوط  این صفحه  پرسش  دو   
به صورت انفرادی توسط دانش آموزان به انجام برسد. سپس در گروه به تصحیح فّعالیت 

خود بپردازند، در پایان بررسی کلی توسط معلّم به عمل آید.

تمرین خواندن
 از دانش آموزان بخواهید متن درس را صامت خوانی کنند. هنگام خواندن حتماً 
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با انگشت خط و مسیر خواندن را نشان دهند. به دانش آموزان بیاموزید بین حرکت چشم 
و حرکت دست خود هماهنگی ایجاد کنند؛ این کار به تقویت تمرکز آنان می انجامد.

 جلســـۀ ششــم

  30 دقیقه1ــ امال
 15 دقیقه2ــ تمرین خوشنویسی از صفحٔه هنر و سرگرمی

امال
 امالنویسی یک مهارت است که جز از راه تمرین و تکرار به دست نمی آید. در این 

درس روش آموزشی امال مبتنی بر حافظٔه دیداری پیشنهاد می گردد. 
را  متن درس  از  کلماتی  بخواهید  دانش آموزان  از  کنید.  انتخاب  »نشانه«   یک 
به  این تمرین شما فقط صدای آن حرف را  پیدا کنند. در  که دارای آن نشانه هستند، 
دانش آموزان بگویید و تشخیص شکل صحیح آن را به عهدٔه دانش آموز بگذارید. سپس 

کلمات توسط دانش آموزان روی تخته نوشته  شود )امال پای تخته ای(.

تمرین خوشنویسی از صفحۀ هنر و سرگرمی
 انتخاب قلم مناسب برای تحریر و رعایت 30 تا 40 سانتی متر فاصلٔه چشم برای 

تمرین خط و کسب آموزش الزم، برای تسلط بر زیبانویسی ضروری است.
 نظارت برتمرین خط تحریری از طرف معلّم تأثیر بسزایی در پیشرفت دانش آموزان 
دراین زمینه دارد و بازخوردهای کتبی معلّم با خط خوش و خوانا نقش مهمی دارد. 
حتماً تا پایان سال تحصیلی برای هر دانش آموز یک یا دو پیام مثبت در بخش خوشنویسی 

هنر وسرگرمی بگذارید. 
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مثال: 
ــ به به! چه خّط زیبایی! 

ــ از دیدن خّط زیبای تو لّذت می برم.
ــ تالش تو برای زیبا نوشتن قابل تقدیر است. 

ــ آفرین! چه خّط قشنگی! 

 جلسـۀ هفتــم

  30دقیقه1ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس
 15 دقیقه2ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی

ارزشیابی از فّعالیت های درس
در  می توانید  که  است  شیوه ای  لیست(،  )چک  مشاهدات  فهرست  از  استفاده   
پنج گانٔه جدول  مبنای عناصر  بر  آنان  از  گروهی  یا  دانش آموز  آموخته های  مورد حدود 
هدف گذاری برنامه درسی، قضاوت کنید. این یادداشت ها به شما این امکان را می دهد تا 
در برنامٔه تدریس خود میزان حصول به هدف های آموزشی را تعیین کنید و بر اساس این 
اطاّلعات فرایند تدریس خود را بازنگری نمایید. چگونگی تنظیم فهرست مشاهدات به 
شما بستگی دارد و نیاز نیست برای همه درس های فارسی چک لیست داشته باشید بلکه 

بر حسب ضرورت در بعضی از دروس از آن بهره می برید. 
در ادامه یک نمونه فهرست مشاهدات )فردی( مربوط به درس اّول می آید:
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بسمه تعالی
فهرست مشاهدات )چک لیست(

پایه : چهارم درس اّول فارسی »آفریدگار زیبایی«  نام و نام خانوادگی:  

نیاز به تالش بیشتر×در حد انتظار√باالتر از حد انتظار √√عالئم قراردادی:

ف آموزشی
هد

انتظارات معّلم از دانش آموزان
موقعیت دانش آموز

حد باالتر از انتظار در 
انتظار

نیاز به 
تالش 
بیشتر

تقویت تفکر و تعقل

1ــ در تکمیل واژه آموزی طبقه بندی ذهنی واژگانی دارد.

سخن  در  صمیمیت  وصندلی  تصویرخوانی  فّعالیت  در  2ــ 
گفتن انسجام را رعایت می کند.

3ــ از طریق درس پیام های شنیداری، دیداری و خوانداری 
قدرت استدالل منطقی دارد.

تقویت ایمان، باور و عالئق

نگرش  به مشارکت  و  گروهی عالقه مند  کارهای  انجام  به  1ــ 
مثبت دارد.

2ــ به شعر بخوان و حفظ کن عالقه نشان می دهد.

3ــ در تصویر خوانی به بیان مناسب و مؤثر احساسات خود 
می پردازد.

4ــ به نعمت ها و آفریده های خدا ارج می گذارد.

علم

1ــ جایگاه ویرگول در جمالت را درست تشخیص می دهد.

2ــ معانی واژگان جدید درس را می شناسد.

3ــ در مورد هستی و آفرینش خدا مطالب و مفاهیم را می داند.

4ــ با ساختار شعر و نظم و نمونه های آن آشناست.

5ــ شیوه های خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن را 
می شناسد.
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اخالق
1ــ نسبت به شکرگزاری از آفریده های خداوند پایبند است.

2ــ به ارزش های اخالقی در کار گروهی توجه دارد.

3ــ احترام به معّلم و هم کالسی ها را رعایت می کند.

عمل

1ــ نمادهای خطی را خوب تشخیص داده و امال می نویسد.

2ــ به متن درس و گفته های معّلم خوب گوش می کند.

شرکت  نادرست ها  و  درست  و  گفت وگوها  و  بحث  در  3ــ 
دارد.

4ــ هنگام خواندن تمرکز داشته و به درک متن می رسد.

5ــ توانایی منسجم نوشتن در فّعالیت های نوشتاری را دارد. 

6ــ خوانا و زیبا می نویسد.

جدول صفحۀ هنر و سرگرمی 
 حل جداول در حقیقت بهره گیری از شگرد »بازی و یادگیری« است که عالوه بر 

ایجاد فضای سرگرمی، بر دانش و اطاّلعات دانش آموزان نیز می افزاید.

 جلســۀ هشتـم

  25دقیقه1ــ  فّعالیت های نوشتاری )٤(
 20دقیقه2ــ بخوان و حفظ کن
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فّعالیت های نوشتاری)4(: درک متن
 این صفحه به مهارت درک متن اختصاص یافته است. تفاوت این بخش با کتاب 
خوانداری، تولید کتبی بر اساس یافته های ذهنی می باشد. دانش آموزان پس از خواندن 
متن به سؤاالت پاسخ می دهند و ذهنیات خود را به رشتٔه تحریر در می آورند. مطلبی که 
بسیار اهّمیت دارد این است که در فضای سکوت کامل هر دانش آموز، خود متن را 
پاسخ  پاسخ دانش آموزان  بررسی  برای  بنویسد.  صامت خوانی کند و پاسخ سؤال ها را 
یک سؤال را پنج تا ده نفر از آنها از روی نوشتٔه خود بخوانند. پاسخ شفاهی به هیچ وجه 
در این بخش پذیرفته نشود؛ آنها باید یاد بگیرند چگونه پاسخ خود را به رشتٔه تحریر در 

آورند و با دّقت پاسخ دهند.

بخوان و حفظ کن
 بخوان و حفظ کن، شعر زیبایی از خانم شکوه قاسم نیا است که مضمون آن دربارٔه 

فصل پاییز است.
 خوب خواندن شعر برای دانش آموزان تأثیر مثبتی دارد. به طور کلی شعر را باید 
اجرا کرد و خواندن به تنهایی برای نشان دادن تمامی زیبایی های شعر کافی نیست. عباس 
یمینی شریف معتقد است: »اگر کودک در برابر شعر این سه عکس العمل را داشته باشد 

شعر به خوبی به او عرضه شده است«:
3ــ عمیق شدن  2ــ کنجکاوی و اکتشاف  1ــ لذت و شور و شعف 

فهم و ادراک
 شعرهای بخوان و حفظ کن اگر به صورت گروهی خوانده شود و تقریباً در اکثر 
جلسات فارسی به صورت تفّننی، جمع خوانی شود، راحت تر حفظ خواهد شد. نوشتن 

شعرها و معنی آن ضرورت ندارد بلکه درک و رساندن پیام شعر مهم است.
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 جلســـۀ نهــم

  25دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری)5(
 20دقیقه2ــ امال

فّعالیت های نوشتاری)5(: نگارش
پایٔه   فّعالیت این صفحه، یادآوری مراحل نوشتن بند است که دانش آموزان در 
صفحٔه  هفده  می شود  توصیه  چهارم  پایٔه  محترم  همکاران  به  فراگرفته اند.  را  آن  سوم 
مطالعه  آن  معلّم  راهنمای  کتاب  مطالب  همراه  به  را  ابتدایی  فارسی سوم  کتاب  نگارش 

کنند.
 سال گذشته دانش آموزان مطالب زیر را آموختند:

 آشنایی با بند به لحاظ ساختاری و معنایی
  اولین گام نوشتن یعنی انتخاب موضوع

 ُخرد کردن موضوع کلی
 آشنایی با جملٔه موضوع

 منسجم نوشتن 

امال 
امال یک مهارت زبانی است که بر اساس نمادها و نشانه های خط و قواعد دستور 
زبان، کار انتقال زبان گفتاری را به زبان نوشتاری به عهده دارد. یادگیری صحیح امال 
تنها از طریق حفظ طوطی وار کلمات حاصل نمی شود، به همین دلیل آموزش امال حائز 
اهّمیت است. پس از اتمام جلسات تدریس هر درس یک امالی پایانی شامل دو بخش 

برگزار نمایید. 
در بخش اّول، امالی تقریری اجرا می شود. متنی را تهیه کنید و با رعایت نکات 
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مربوط به شمرده خوانی، رعایت صدای متعادل، عدم حرکت اضافی در کالس و … به 
بّچه ها دیکته بگویید. 

توانایی  اساس  بر  و  خود  صالحدید  به  برگه،  همان   پشت  و  دوم  بخش  در 
دانش آموزان، چند فّعالیت امالیی طراحی کنید تا بّچه ها به آنها پاسخ دهند. مجموعٔه این 

دو بخش یک واحد کار امال را شکل می دهد. 
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 درس دوم: 

کوچ پرستوها

کوچ  خلقت،  عالم  شگفتی های  از  یکی  معرفی  1ــ 
پرستوها

2ــ ایجاد فرصتی برای تفّکر دربارٔه آفریده های خدا 
3ــ ایجاد نگرش مثبت به مطالعٔه نوشته ها و قّصه های 

ساده
متن  معنی  در  نگارشی  عالئم  تأثیر  با  آشنایی  4ــ 

)عالمت نگارشی ویرگول(
5ــ تقویت مهارت گوش دادن و سخن گفتن
6ــ تقویت حافظٔه شنیداری در دانش آموزان

انجام  با  نوشتن  مهارت  و  متن  درک  تقویت  7ــ 
فّعالیت های نوشتاری

٨ ــ توجه به حکایات و مثل ها برای تقویت درک متن

 اهـــــــــــــــــــــــداف 

 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 
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روش های تدریس پیشنهادی
قّصه گویی، نمایش خاّلق

نمایش خاّلق: نمایش خاّلق فّعالیت  سازمان یافته ای است که کودک از طریق 
بازی به ایفای نقش خودجوش و خاّلق می پردازد و در آن خود را کشف و درک می کند 
و می سازد. در این روش دانش آموزان پس از شنیدن و یا خواندن داستان، خودشان 
امکانات، صحنه، شخصیت ها و گفت وگوها را همان لحظه خلق می کنند. برای اجرای 

این روش مراحل زیر انجام می شود:
1ــ هر کس متن درس را جداگانه و با چشم مطالعه کند. متن درس در حقیقت 

همان مرحلٔه انتخاب قّصٔه مناسب است. 
تصمیم  گفت وگو  و  بحث  از  پس  تا  بدهید.  قرار  گروه  در  را  دانش آموزان  2ــ 
چه  قسمت ها  این  و  دهند  نمایش  می خواهند  را  داستان  قسمت های  کدام  که  بگیرند 
حوادثی را در بر می گیرند. هر یک از این حوادث، یک پرده نمایش را تشکیل می دهند.
بر عهده  که شخصیت ها  نقش هایی  به  را  دانش آموزان  توجه  مرحله  این  در  3ــ 

دارند، جلب کنید تا بازیگران نقش ها تعیین شوند.
در متن درس »کوچ پرستوها« هیچ کدام از شخصیت ها گفت و گوی متنی ندارند و 
قسمت خاّلقانٔه کار اینجاست که بچه ها به خلِق موقعیت و تولید بافت سخن، بین پرستوها 

می پردازند.
استفاده از ساده ترین امکانات مثالً کاغذ به جای بال و … به زیبایی کار می افزاید.

4ــ دانش آموزان به ایفای نقش پرداخته، سر جای خود برمی گردند.
5  ــ سپس بخش مهم بحث و مناظره بر روی نقش ها و نتیجه گیری از محتوا و 
پیام داستان و نمایش شروع می شود. از این قسمت در بحث ارزشیابی نیز می توانید بهره 

ببرید. 
6  ــ نقش شما در ارزیابی از نمایش خاّلق روشن سازی زوایای مختلف نمایش، 
غیرعادالنٔه  انتقادات  پاره  ای  از  جلوگیری  و  مسیر  یک  در  دانش آموزان  بحث  هدایت 

تماشاگران است.
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تکرار  نمایش خاّلق،  به صورت  پرستوها«  »کوچ  قّصٔه  بازسازی  نکات جالب  از  یکی    

دانش آموزان  که  است  بعدی  در جلسات  دیگر  بازیگران  وسیلٔه  به  نمایش  همان  دوبارٔه 
نه تنها از تماشای آن خسته نمی شوند بلکه حتی با هیجان بیشتر که با نوعی قضاوت و 

سنجش همراه است عملکرد گروه های دیگر را با هم مقایسه می کنند. 

درک متن
 سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و نادرست« و »درک مطلب« این درس 

آمده است، به ترتیب زیر است: 
درست و نادرست

سؤال اّول و دوم: درک اطاّلعات آشکار متن
درک مطلب

سؤال اّول: رسیدن به استنباط
سؤال دوم: درک اطاّلعات آشکار متن 

سؤال سوم: سؤال واگرا برای اظهار نظر خاّلقانه و آزاد دانش آموزان 
سؤال چهارم: تفسیر اطاّلعات متن 

 جلســۀ دوم

  20 دقیقهدانش زبانی 
   25 دقیقهتمرین خواندن )روخوانی(

دانش زبانی 
معناست؛  انتقال  در  نگارشی  عالئم  نقش  کردن  برجسته  درس،  آموزشی  نکتٔه   
و  تأثیر  و  نگارشی  عالئم  به  را  دانش آموزان  توجه  که  است  این  هدف  دیگر  عبارت  به 
کارکردهای آنها به عنوان ابزارهایی برای درک متن معطوف کنیم. در این درس، نقش 
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درنگ نما )ویرگول( مورد تأکید است اما شما می توانید متنی مبتنی بر محتوای درس تهّیه 
کنید و در اختیار گروه ها بگذارید تا جایگاه عالمت ویرگول و سایر عالئم نگارشی را که 

سال های گذشته آموخته اند، تشخیص داده و در جای مناسب قرار دهند.

دانستنی هایی برای معّلم 
درنگ نما )ویرگول( نشانٔه مکث یا وقفی کوتاه و تابع لحن کالم است و در موارد 

ذیل به کار می رود: 
الف( در بین عبارت ها و جمله های غیرمستقلی که با هم در حجم یک جمله کامل 

باشد.
مثال: این همه خلف وعده، از شما بعید بود.

ب( بعد از یک عبارت قیدی و آغاز جمله
مثال: باألخره، به مقصود خود رسید.

ج( در مورد کلمه یا عبارتی که به عنوان توضیح، به صورت عطف بیان یا بدل و 
قید در ضمن جمله یا عبارت دیگر آورده می شود.

مثال: احمد، برادر مسعود آمد.
د( جدا کنندٔه عبارات توضیحی

مثال: مستطیلی است به طول 20 متر،  به عرض 14 متر
هـ( در پایان جمله های ناقص پیرو

مثال: چو بد کردی، مباش ایمن ز آفات.
و( هرگاه کلماتی از یک نوع دستوری یا همپایه، جفت جفت با هم بیایند.

مثال: شب و روز، تنها یا در جمع، آشکار و نهان، ذکر خدا می کرد.
ز( گاه در آغاز و پایان جمله دعایی و معترضه

مثال: علی، علیه السالم، می فرماید: …
ح( بعد از هر یک از اعضای رشته ای از کلمات یا اعداد یا حروف
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مثال: محصوالت این ناحیه گندم، جو، پنبه، ارزن، غالت و میوه است.
ط( به منظور جدا کردن بخش های یک نشانی یا مرجع و مأخذ یک نوشته 
مثال: نیشابور، شهرک فرهنگیان، خیابان غزالی، کوچه ناهید، پالک 10

ی( در موردی که چند کلمه دارای اسناد واحدی باشد.
مثال: علی، حسین، داریوش و احمد آمدند

ک( پس از پرانتز
مثال: سعدی )شیخ اجل(، از شاعران قرن هفتم است. 

ل( هرگاه چند کلمه در جمله دارای نقشی مشترک باشند دو تای آخر را با حرف 
»و« به هم می پیوندند اما بقیه را با عالمت ویرگول )،(.

مثال: بهار، تابستان، پاییز و زمستان زیبا هستند. 

تمرین خواندن
 باید تمرین خواندن در کالس طوری برنامه ریزی شود که به یک خواندن غیرفّعال 
تبدیل نشود. در این حالت به جای یادگیری مطالب و درک متن فقط بازشناسی مطلب 

مورد خواندن اتفاق می افتد.
در کتاب راهنمای معلّم پایه سوم صفحه 78 »خواندن خطابی« پیشنهاد شده است.

 
 جلســۀ ســـوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )١(
 20 دقیقه2ــ خواندن با لحن

فّعالیت های نوشتاری )1(: امال و دانش زبانی
پاسخ سؤال 3: روزی مبینا، زهرا، هانیه و مریم در حیاط مدرسه نشسته بودند. 
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مریم گفت: »امروز زنگ آخر کالس نمی رویم.« زهرا پرسید: »چرا؟« هانیه گفت: »مگر 
محلّه  سرای  به  محمد)ص(  حضرت  والدت  جشن  مراسم  برای  است  قرار  نمی دانی؟ 

برویم.«

 جلســـۀ چهـــارم

  25 دقیقه1ــ گوش کن و بگو 
 20 دقیقه2ــ امال

گوش کن و بگو
 فّعالیت »گوش کن و بگو« در جهت تقویت تمرکز و درک شنیداری است. برای 
داستان  به  دانش آموزان  پخش شود،  در کالس  متن  فایل صوتی  است  آن الزم  انجام 
گوش  کنند و سپس به سؤاالت پاسخ دهند. برای اجرای این فّعالیت طبق مراحل زیر 

عمل کنید:
1ــ ابتدا از دانش آموزان بخواهید سکوت کنند، پس از حدود سی ثانیه از آنها 

بپرسید چه صداهایی شنیدند.
2ــ مجددًا از آنها بخواهید سکوت کنند اما این دفعه تأکید  کنید به صداهایی که 
می شنوند، توجه کنند. بدیهی است این بار نوع گوش دادن دانش آموز تغییر خواهد کرد.

3ــ در اینجا دانش آموزان برای گوش دادن متن شنیداری آماده شده اند. به آنها 
بگویید به متن شنیداری با دقت گوش کنند. این متن شنیداری است و دانش آموزان نباید 

متن را پیِش رو داشته باشند. 
4ــ برای افزایش دقت دانش آموزان از آنها بخواهید پاسخ سؤال ها را روی یک 

برگه بنویسند. حدود 15 دقیقه زمان پاسخگویی به آنها بدهید.
5   ــ بار دیگر متن شنیداری را پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید سؤال هایی 

را که ناقص جواب داده اند کامل کنند. 
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6  ــ تعدادی از دانش آموزان پاسخ های خود را در کالس بخوانند و به بررسی و 
تکمیل آنها بپردازید.

امال
 در جلسٔه چهارم هدف از امال، آموزش آن و تثبیت شکل درست واژگان در ذهن 
دانش آموزان است. لذا پیشنهاد می شود جدولی از نشانه های هم آوا )س، ث، ص، ض، 
ز، ذ، ظ، غ، ق، …( تهیه نموده، در اختیار دانش آموزان بگذارید. سپس کلماتی از متن 
درس را بخوانید تا دانش آموز پس از شنیدن کلمه و تشخیص نشانٔه صحیح، آن را در 
جدول جایگزین نماید. در انتها از او بخواهید کتاب را باز کند و جدول امالیی خود را 
تصحیح نماید و کلماتی را که در امالی آنها اشتباه داشته است، زیر برگه بنویسد. پس 
از جمع آوری برگه ها به صورت فردی نسبت به رفع اشکاالت دانش آموزان اقدام نمایید. 

نمونه: در جدول امالیی زیر، به ترتیب، دو، سه و چهار شکلی دیده می شود.

قغظذزضثصس

سبز
سفر

ساختن
سالمت
سپری

درازبعضیصبح
جز

گذشته
می گذارد

قرقیآغاز

هجژتطحهـ ـهـ

همتا
نهاده

خطرهاحشرات
طوالنی

اشتباهجانورانپرستو
راه
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 جلســۀ پنجـــم

 25دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )٢(
 20دقیقه2ــ  تمرین خواندن

 به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ ششـــم

  25دقیقه1ــ امال 
 20دقیقه2ــ تمرین خوشنویسی از صفحٔه هنر و سرگرمی 

امال
 دراین درس نیز امالی دو قسمتی شامل متن امالی تقریری و فّعالیت های امالیی 

با هدف شناسایی نقاط قّوت و ضعف دانش آموزان به اجرا گذاشته می شود. 
امالیی  فّعالیت های  از  نمونه ای  نوشتاری  و دوم کتاب  اول  فّعالیت های صفحٔه   

بوده که قابل استفاده در آزمون امال می باشند. 

 جلســۀ هفتم

  25دقیقه1ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس 
 20دقیقه2ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی 
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ارزشیابی از فّعالیت های درس
 برای ارزشیابی از این درس »آزمون خودسنجی« پیشنهاد می شود. متناسب با 
انتظاراتی که از دانش آموز دارید سؤاالتی را مطرح کنید تا بدان ها پاسخ گوید. در ادامه  

نمونه ای از سؤاالت یک آزمون خودسنجی ارائه می گردد.

بسمه تعالی
»آزمون خودسنجی درس دوم فارسی«        نام و نام خانوادگی:               تاریخ:

1ــ در این درس چه چیزهایی را بیشتر یاد گرفتم؟
2ــ برای یادگیری چه چیزهایی باید بیشتر تالش کنم؟

3ــ برای اینکه بیشتر یاد بگیرم چه کارهایی باید انجام بدهم؟

تمرین 2: رمزجدول کلمٔه »آفریدگار« است.

 جلســۀ هشتم

 45دقیقهفّعالیت های نوشتاری )4(

فّعالیت های نوشتاری)4(: درک متن
 این صفحه شامل دو بخش فّعالیت های درک متن و کتابخوانی است. در قسمت 
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کتابخوانی، یک داستان واحد برای کل کالس خوانده می شود. سپس بچه ها به صورت 
توسط  می نمایند. طرح سؤال  نموده، شماره گذاری  فهرست  را  آن  رویدادهای  گروهی 

دانش آموزان از شیوه های فراشناختی افزایش درک متن است.

 جلســۀ نهم

  25دقیقهفّعالیت های نوشتاری )5(
 20دقیقهحکایت 

فّعالیت های نوشتاری )5(: نگارش
 سال گذشته دانش آموزان با »جملٔه موضوع« آشنا شدند، اما اجزای این جمله 
به طور مستقیم آموزش داده نشد. در این درس دانش آموزان با اجزای جمله موضوع 
به درستی عمل  آنها کمک می کند در نوشتن جملٔه موضوع  به  آشنا می شوند. این امر 

کنند. 
جملٔه موضوع دو قسمت اصلی دارد:

1ــ موضوع کلی
2ــ موضوع ُخرد شده

 به عنوان نمونه در جملٔه »کوچ پرستوها خطرهای بسیاری دارد.« موضوع کلی، 
کوچ پرستوهاست و موضوع کوچک تری که قرار است در آن بند در مورد آن نوشته 
شود، خطرات کوچ پرستوهاست. یا در جملٔه »کوچ پرستوها یکی از شگفتی های دنیایی 
است که ما در آن زندگی می کنیم.« موضوع کلی کوچ پرستوهاست و موضوع کوچک تر 

شگفتی کوچ پرستوهاست.
موضوع  برای  اّما  نیست؛  مشکل  دانش آموزان  برای  کلی  موضوع  تشخیص   
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کوچک تر، با خواندن بند می توانند آن را بفهمند. در صورتی که در این بخش مشکل 
داشتند از آنها بخواهید چندین بار دو بند این صفحه را با دقت بخوانند تا متوجه شوند 
بند اول خطرات را بیان کرده است و بند دوم شگفتی کوچ را، درواقع از مقایسٔه دو بند 

به این موضوع پی می برند. 

حکایت 
حکایت قوی ترین حیوان جنگل با یک درون مایٔه  طنز در راستای اهداف بهبود 
سواد خواندن و افزایش درک متن دانش آموزان طراحی شده است و در ضمن به کاربرد 
شده،  مطرح  المثل های  ضرب  با  داستان  ارتباط  تشخیص  می پردازد.  نیز  ضرب المثل 

برعهدٔه  دانش آموزان می باشد و می توانند در گروه دربارٔه آن صحبت کنند.

 جلســۀ دهم

  45دقیقهبخوان و بیندیش )در جست وجو(

بخوان و بیندیش
سواد  سنجش  جهانی  آزمون  نتایج  شد،  اشاره  اّول  فصل  در  که  همان گونه   
خواندن )پرلز( نشان می دهد که توانایی درک متن دانش آموزان ایرانی کم است. در واقع 
دانش آموزان، عادت به مطالعٔه متن طوالنی ندارند و تمرکز به هنگام صامت خوانی متن را 
تمرین نکرده اند. متن های »بخوان و بیندیش« با هدف تقویت درک متن در کتاب گنجانده 
شده است. هدف اصلی ایجاد عادت به مطالعٔه متن طوالنی، تقویت تمرکز و افزایش درک 
بنابراین کل 45 دقیقه  به این هدف، بسیار اهّمیت دارد؛  خوانداری می باشد. دستیابی 
وقت کالس به صامت خوانی و پاسخ به سؤاالت درک و دریافت اختصاص داده شده 
است. داستان  »درجست و جو« با بیانی کودکانه به توصیف پروردگار عالم می پردازد. 
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دانش آموزان پس از خواندن داستان باید بتوانند به سؤاالت آن پاسخ دهند. الزم است 
دانش آموزان داستان را به صورت فردی و با روش صامت خوانی مطالعه کنند، برای این 
منظور، معلّم باید فضای کالس را تبدیل به کتابخانه کند و از دانش آموزان بخواهد در 
سکوت مطلق، متن را صامت خوانی کنند. پیشنهاد می شود در صورتی که مدرسه مجهز 
به کتابخانه با فضای کافی است، این جلسه در کتابخانه برگزار گردد. از دانش آموزان 
برای  پاسخ  بدهند.  سؤاالت  به  فردی  طور  به  یک  هر  متن،  خواندن  از  پس  بخواهید 
افزایش دّقت دانش آموزان از آنها بخواهید پاسخ سؤال ها را روی یک برگه بنویسند. 
در پایان، تعدادی از دانش آموزان پاسخ های خود را در کالس بخوانند و به بررسی و 

تکمیل آنها بپردازید.
به ترتیب به صورت  سطوح سؤاالتی که در بخش »درک و دریافت« آمده است 

زیر است: 

درک و دریافت
سؤال اّول: تلفیق اطاّلعات متن 
سؤال دوم: رسیدن به استنباط 
سؤال سوم: رسیدن به استنباط 

سؤال چهارم: سؤال واگرا برای اظهار نظر خاّلقانه و آزاد دانش آموزان 
سؤال پنجم: درک اطاّلعات آشکار متن 
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فصـــل دوم   : دانایی و هوشیاری

درس ســوم : راز نشانــه هــا
درس چهــارم :   ارزش     عــلـم
درس پنجـم : رهـایـی از قـفس
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اهـــــــداف فــــــصل دوم:

1ــ توسعه و کار بست تفّکر و تعّقل در زندگی دانش آموزان
2ــ تقویت نقش تفّکر در حل مسائل و مشکالت اجتماعی

3ــ تقویت توانایی حفظ شعر
4ــ تقویت مهارت درک متن و بهبود سواد خواندن

5ــ کسب مهارت در کاربرد ضرب المثل ها
6ــ تقویت پاره مهارت های نوشتاری در کتاب نوشتاری

7ــ تقویت مهارت سخن گفتن و دّقت بصری
خصوص  در  دانش آموزان  در  مثبت  نگرش  ایجاد  8  ــ 

بهره گیری از نیروی فکر
9ــ گسترش شبکه واژگان دانش آموز

10ــ ایجاد عالقه مندی به خط تحریری و اصول درست نویسی
11ــ تقویت مهارت روان خوانی

12ــ تقویت قّصه گویی و روان خوانی و نمایش
13ــ پرورش سواد شنیداری و توّجه به لحن در خوانش 

متون
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس سوم: 

راز نشانه ها

در  تعّقل  و  تفّکر  نیروی  از  بهره گیری  به  ترغیب  1ــ 
زندگی

2ــ تقویت قدرت درک متن در دانش آموزان
3ــ آشنایی با کلمات هم آوا 

4ــ تقویت مهارت گوش دادن و فن بیان 
5ــ آشنایی با نقش جمله در رساندن پیام

6ــ تقویت مهارت درک مطلب و نوشتن دانش آموزان
7ــ آشنایی با چگونگی بیان آغاز قّصه 

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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روش تدریس پیشنهادی
الگوی تفّکر )حل مسئله(، روش سازی طرز تلّقی

الگوی تفکّر )حل مسئله(: تشویق و ترغیب دانش آموزان به تفّکر و اندیشه در 
کالس درس و بهره گیری از روش حّل مسئله در کارهای روزمره یکی از اساسی ترین 
فّعالیت های آموزشی معلّم به شمار می رود. دانش آموز می تواند از طریق فکر کردن یاد 

بگیرد و کار اصلی معلّم، رشد قؤه تفکر وی می باشد. 
با این روش، هدف اصلی آن است که دانش آموز به کاربرد تفّکر در حل مسائل 

روزمرٔه زندگی پی ببرد. 
اجرای این روش در گروه های سنی مختلف، متفاوت است. 

1ــ دانش آموزان را گروه بندی کنید.
2ــ یک چیستان، معما و یا مسئلٔه ساده را مطرح نمایید.

3ــ برای ترغیب دانش آموزان به تفّکر و تعمق از سکوت استفاده کنید. سکوت 
می تواند به رشد تفکّر کمک کند، زیرا الزمٔه تفّکر جدی، سکوت و تعمق است. 

4ــ فضای کالس را طوری آماده کنید که موجب کنش متقابل اعضای گروه ها 
شود.

5ــ بّچه ها پس از سکوت و تفکّر به حل مسئله یا چیستان بپردازند.
جمعی  خرد  از  بهره  گیری  و  تفّکر  با  که  می گیرند  یاد  دانش آموزان  ترتیب  بدین 

می توانند به حل مسائل بپردازند. 
مثال هایی از چیستان و معما

1( ساخت 4 مثلث متساوی االضالع با شش چوب کبریت
2( قرار دادن 6 مهره در 3 ظرف در صورتی که تعداد مهره ها در هر ظرف »فرد« 

باشد.
3( تقسیم یک کیک با 3 برش به هشت قسمت مساوی
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 اینک داستان »راز نشانه ها« را به روش قصه گویی برای کالس روایت نمایید و یا 
اینکه در گروه، متن درس را بخوانند از آنها سؤال  زیر را بپرسید و بخواهید دربارٔه آن با 

هم به بحث و گفت وگو بپردازند:
 دو ویژگی مهم »پسر« چه بود که او را از سایرین متمایز می کرد؟ 

نکنیم.  عبور  آن  از  سرعت  به  است  الزم  و  است  کلیدی  بسیار  سؤال  این   
دانش آموزان باید به این نتیجه برسند که پسر هوشیار از حس بینایی خود خیلی خوب 
استفاده کرده است، در حالی که دیگران اینطور نبوده اند؛ به عبارت دیگر، ابزار تفکر و 
رسیدن به شناخت، حواس ظاهری هستند که اگر خوب از آنها بهره بگیریم می توانیم مانند 
پسر هوشیار عمل کنیم. دانش آموزان باید یاد بگیرند نوع نگاه کردن آنها به اطرافشان 
با یک آدم معمولی فرق کند. پس از بحث دربارٔه استفاده از حواس، ویژگی دوم پسر 
هوشیار قدرت استنتاج و استنباط او بوده است، وقتی دیده های خود را کنار هم می گذارد 
و فکر می کند به نتایجی می رسد که مانند حل چیستان توسط آنهاست؛ الزمٔه این گونه 

استنباط تفّکر و دّقت است.
به  بخواهید  آنها  از  دانش آموزان  ذهن  در  مطلب  کردن  نهادینه  برای  پایان  در 
مشاهدٔه چیزی پیرامون خود بپردازند و بر اساس مشاهدات خود دست به استنباط بزنند. 
مثالً دانش آموزان تهران و شهرهای بزرگ را تشویق کنید تا رنگ آسمان را به مدت دو 
هفته ببینند و نتیجٔه مشاهدات خود را در جدولی ثبت کنند؛ به عالوه شرایط آب و هوایی 
هر روز )ابری، آفتابی، بارانی، وزش باد( را نیز بنویسند. در پایان آنها از کنار هم قرار 
دادن مشاهدات خود می توانند به استنباط برسند که مثالً روزی که باد می وزد، آسمان 

آبی است.
پس از روخوانی متن به تمرین های درک مطلب و درست و نادرست بپردازید. 
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درک متن
 سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و نادرست« و »درک مطلب« این درس 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 
درست و نادرست

سؤال اّول تا سوم: درک اطاّلعات آشکار متن
درک مطلب

سؤال اّول: رسیدن به استنباط
سؤال دوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

سؤال سوم: تفسیر اطاّلعات متن 
سؤال چهارم: سؤال واگرا برای اظهار نظر خاّلقانه و آزاد دانش آموزان

سؤال پنجم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ واژه آموزی  
   25 دقیقه2ــ تمرین خواندن

واژه آموزی )کلمات هم آوا( 
سال گذشته دانش آموزان با کلمات »هم نویسه« آشنا شدند؛ کلمات زیر هم نویسه هستند:

چای را با شکر شیرین کرد.
شکر نعمت های بی شمار خداوند از عهدٔه ما خارج است. 

فراگرفته اند، کلمات  همچنین کلمات هم آواــ هم نویسه یا چند معنایی را نیز قبالً 
زیر هم آواــ هم نویسه هستند: 

شیر به معنای نوشیدنی خوراکی، شیر با مفهوم حیوان وحشی، شیر به عنوان 
یک ابزار
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تلّفظ  کلمات،  این  اگرچه  می شود،  داده  آموزش  هم آوا  کلمات  درس،  این  در 
به لحاظ معنا و امال متفاوت هستند؛ مثل خوار و خار، خواست و  مشترک دارند اما 
خاست. آموزش این بخش سبب می شود دانش آموزان به هنگام نوشتن امال، متناسب با 

بافت متن و معنا، امالی صحیح را بنویسند. 

تمرین خواندن
برای بهبود سواد خواندِن بّچه ها می توانید از آنها بخواهید متن درس را به صورت 
خواندن  مهارت  تقویت  به  جمع  با  همسویی  بخوانند.  زمزمه  حالت  در  و  جمعی  دسته 

می انجامد.

 جلســۀ سوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )١( 
   20 دقیقه2ــ خواندن با لحن

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ چهارم

  45 دقیقهقصه گویی و صندلی صمیمیت 

قّصه گویی و صندلی صمیمیت
 »سخن گفتن« یکی از مهارت های اصلی زبانی است که در ایجاد ارتباط مؤثر 
با افراد جامعه نقش بسزایی دارد. در کتاب فارسی سوم، مهارت سخن گفتن در قالبی 
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سوم  فارسی  کتاب  اّول  درس  هشت  در  است.  یافته  گسترش  پویا  فّعالیتی  و  هدفمند 
فّعالیتی با عنوان »نگاه کن و بگو«، با هدف تقویت مهارت سخن گفتن طراحی شده بود. 
به کمک تصویر، ذهن دانش آموز طبقه بندی می شد و به صورت منسجم  در آن فّعالیت 
سخن می گفت. بعد از تمرین در این فّعالیت طی هشت درس، انتظار می رفت دانش آموز 
فّعالیت  لذا از درس نهم  به سطحی از توانایی برسد که بدون تصویر هم سخن بگوید. 
»صندلی صمیمیت« جایگزین »نگاه کن و بگو« گردید. مراد از صندلی صمیمیت، صندلی 
معلّم است که هر دانش آموز روی آن می نشیند و برای هم کالسی هایش سخن می گوید. 
نشستن دانش آموزان در جای معلّم، حّس خوبی در آنها ایجاد می کند و سبب می شود 
دانش آموز به لحاظ عاطفی، خود شکوفایی و ارتقای شخصیت، احساس مناسبی داشته 
باشد. به همین دلیل عنوان فّعالیت نیز بار عاطفی مثبت را القا می کند. صندلی صمیمیت 
و  وا  می دارد  برابر جمع  مفید در  به صحبت کردن  را  در فضایی دوستانه، دانش آموزان 
زمینٔه بسیار مناسبی برای پرورش سخنوری و توانایی فّن بیان و تقویت اعتماد به نفس 

بوده است.
از  برخی  بود.  مثبت  بسیار  داشتند  فّعالیت  این  دربارٔه  معلّمان  که  بازخوردی   
معلّمان خوش ذوق، صندلی را تزیین و انجام این فّعالیت را برای دانش  آموزان بسیار 
دانش آموزان  مشکل  سوم،  پایۀ  معّلمان  اظهارات  طبق  بودند.  کرده  دل چسب 
هم  همکارانی  متأسفانه  البته  شد.  برطرف  فّعالیت  این  با  خجالتی  و  کم حرف 
بودند که زمان این گونه فّعالیت ها را به درس ریاضی اختصاص داده بودند و با 

این کار هم به خود لطمه زده بودند هم به دانش آموزان.
 پرورش فّن بیان در کتاب فارسی چهارم، در قالب فّعالیت »صندلی صمیمیت و 
قصه گویی« ارائه شد تا هم تکراری نباشد و تنّوع و جاذبه داشته باشد، هم اینکه صحبت 
کردن در قالب بیان قّصه تخصصی تر شود. در این درس ابتدا دانش آموزان به داستانی 
که برایشان پخش می شود، گوش می کنند؛ این امر خود موجب تقویت تمرکز و درک 
شنیداری می شود. در ادامه از آنها می خواهیم از شیوه ای که راوی، قصه را روایت 
کرد، الگوبرداری کنند. در این درس تأکید بر شروع داستان است، بسیار مهم است که 
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راوی چطور شروع کند و در ابتدا به گونه ای سخن بگوید که مخاطبش را جذب کند.
 

 جلســۀ پنجم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )٢(
20 دقیقه2ــ تمرین خواندن

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ ششم

  25 دقیقه1ــ امال 
صفحه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 

هنر و سرگرمی
20 دقیقه

امال
به یک پای تخته آمده، هر کدام یک کلمه از  اّول، دانش آموزان یک  در بخش 
درس را که شما می خوانید روی تخته می نویسند. پس از آنکه مجموعه ای از کلمات با 
ارزش امالیی از متن درس روی تخته گردآوری شد همه با هم کلمات را جمع خوانی 
نمایند. در بخش دوم کلمات را از روی تابلو پاک کنید و از بّچه ها بخواهید کلماتی را 
که به خاطر سپرده اند روی برگٔه امال خود بنویسند. پس از جمع آوری برگه ها و تصحیح 
آنها به رفع اشکاالت دانش آموزان بپردازید. این شگرد امالیی، چند فایده دارد و اهداف 

آموزشی زیر را دنبال می کند:
 بازخوانی درس
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 تقویت تأمل و دّقت در نگاه
 تشخیص و استخراج واژگان امالیی

 تقویت حافظٔه دیداری
 پرورش حافظٔه کوتاه مّدت

 رشد و تقویت توانایی درست نویسی امالی کلمات

 جلســۀ هفتم

  25 دقیقه1ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس 
20 دقیقه2ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ هشتم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )4(
20 دقیقه2ــ بخوان و حفظ کن

فّعالیت های نوشتاری )4(: درک متن
 از آنجایی که آشنایی با نوع متن در انتخاب روش خواندن و افزایش درک متن 
مؤثر است، در این درس می خواهیم دانش آموزان را با متن های  علمی و ادبی آشنا کنیم. 
عمدٔه متن هایی که دانش آموزان با آن سر و کار دارند یا داستانی است مانند متن های درس 
و بخوان و بیندیش کتاب فارسی که همان متن های ادبی هستند یا علمی است مانند متن 

دروس کتاب علوم و مطالعات اجتماعی که به خواننده اطاّلعات علمی می دهند. 



82

 برای تدریس این بخش، همین که دانش آموزان تشخیص دهند یک متن داستانی 
است اما دیگری داستانی نیست، کافی است. در ادامه معلّم آنها را هدایت می کند تا به 
متن داستانی واقعی نیست و حاصل تخّیل نویسنده  ببرند که معموالً  این تفاوت هم پی 

است اما متن علمی واقعی و مستند است و اطاّلعاتی را به خواننده می دهد. 

بخوان و حفظ کن
 شعر کودک و نوجوان سخنی است زیبا و موسیقایی و سرشار از احساس و عواطف 
نرم و لطیف و تصاویر رنگارنگ برآمده از دنیای کودکان و تخیل حسی با زبانی ساده و آشنا و 
بی پیچش کالمی. شعر روباه و زاغ ترجمٔه منظوم حبیب یغمایی است از شعر شاعر فرانسوی 
قرن هفدهم یعنی »ژان دو الفونتن«، این در حالی است که دو ترجمٔه آزاد دیگر هم از این 
به  ترجمٔه فرانسه  شعر در زبان فارسی منتشر شده است. آن طور که در کتاب »اصول فن 
فارسی« )انتشارات سمت( آمده، ایرج میرزا و نیر سعیدی هم این شعر را ترجمه کرده اند. 

 متن ترجمٔه حبیب یغمایی که در کتاب آمده است دو ترجمٔه دیگر موجود از این 
شعر در زبان فارسی در پی می آید:

»روباه و زاغ« / ترجمۀ ایرج میرزا 

جای گیر شاخی  به  پنیر کالغی  قدری  بگرفته  منقار  به 
شنید طعمه  بوی  روبهی  برگزید یکی  او  مدح  و  آمد  پیش  به 
که آیی مرا در نظر شوخ و شنگ!بگفتا: »سالم ای کالغ قشنگ!
تو آوای  بود  راستی  تو! اگر  زیبای  پرهای  مانند  به  
بر این مرغ ها جمله سرور بودی!«در این جنگل اکنون سمندر بودی 
شاد  زاغ،  شد  روباه  تعریف  یاد ز  به   را  خود  بیاورد  شادی  ز 
ربود به آواز خواندن دهان چون گشود روبه  و  بیافتاد  شکارش   
 که هر کس بود چرب و شیرین زبان بگفتا که: »ای زاغ این را بدان
 که بر گفت او گوش دارد بسی خورد نعمت از دولت آن کسی
بیان و  نطق  چربی  به   دهان«هم اکنون  از  را  تو  پنیر   گرفتم      

٭  ٭  ٭
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»روباه و زاغ« / ترجمۀ نیر سعیدی 

باغ  به  روباهی  رفت  کالغ بامدادان  بامی  بر  است  بنشسته  دید 
داشت بی اندازه  شادی  و  داشت نشئه  تازه  پنیری  منقارش  زیر   
فن  و  پرمکر  روبه  دل  در  من گفت  کام  اندر  لقمه  این  بود  کاش 
گفت پس با وی که: ای عالیجناب با زبانی چرب و با صد آب و تاب 
سری  بستان  این  مرغان  همه  وه! چه مه رویی چه شوخ و دلبری از 
پر  و  بال  ندیدم  زیبا  پر و بال توست این یا مشک تر! این چنین 
نَیم اهل گزاف  خالف خود تو دانی من  نمی گویم  سر،  بُرندم  گر 
داشتی بانگ خوش و آواز خوش گر تو با این بال و این پرواز خوش 
می شدی شهره چون سیمرغ و عنقا  می شدی باال  اقلیم  ساکن 
خودپسند آسان فتد در دام و بند غّره شد بر خود کالغ خودپسند 
اوفتاد تا که منقار از پی خواندن گشاد  دهانش  از  چرب  لقمٔه 
حیله ساز نغمه چون سر داد در شور و حجاز  رند  کام  شیرین  کرد 
نابکار  محیل  آن  نصیب  آب دار شد  و  لذیذ  آن سان  طعمه ای 
شاهوار گشت روبه چون ز حیلت کامکار  دّر  چو  اندرزی  داد 
است گفت هر جا خودپسندی ساده است  استاده  درش  بر  چاپلوسی 
هوشمند  رند  پیشٔه  تملق  نان خورد از خوان مرد خودپسند آن 

در سال های اخیر اسدالله شعبانی هم دست به باز آفرینی این سروده زده است.

 جلســۀ نهم

  30 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )٥(
  15 دقیقه2ــ امال

فّعالیت های نوشتاری )5(: نگارش
 نگارش این درس در جهت تکمیل و تثبیت مطالب درس قبل است. در اینجا به 

طور مستقیم اجزای »جملٔه موضوع« آموزش داده می شود. 
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پاسخ سؤال صفحۀ  نگارش
موضوع کوچک تر: دالیل آلودگی   الف( موضوع کلی: آلودگی هوا  
موضوع کوچک تر: رنگ پرچم   ب( موضوع کلی: پرچم ایران  

موضوع کوچک تر: انواع جانوران   ج( موضوع کلی: جانوران  

امال
بُعد  امالی پایان هر درس، عالوه بر سنجش پیشرفت دانش آموز در این زمینه، 
آموزشی را نیز پوشش می دهد. مثل دروس قبل، امالی دو قسمتی شامل امالی تقریری 

و تمرینات امالیی پیشنهاد می گردد.
ارائه  امالیی  فّعالیت های  شامل  امال  دوم  بخش  از  نمونه ای  قسمت،  این  در 

می گردد.
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خ خ: خیلی خوب    ق ق: قابل قبول    ن: نیاز به تالش

صفحه دوم     نام و نام خانوادگی:            فّعالیت امالیی درس راز نشانه ها        تاریخ:
نق قخ خنمونه آزمونردیف

جای خالی کلمات را با نشانه های مناسب تکمیل کن1
ـ   ـ اشته / قهوــ خانه ای / حد  ــ زد ـ  ش / گ اال ـ

در جای خالی، کلمٔه مناسب را بگذار2
: »همان االغی که چشم چپش کور  پسر 

« )پرسید ــ پرصید( بود
 شد و گفت: »نشانی هایش درست  مرد 

 )خوشهال ــ خوشحال( است
چطور  ندیده ای  را  االغ  تو  اگر  پسرجان! 
ــ  )نشان هایش  داری؟«  را   

نشانی هایش(
دور کلمات درست خط بکش3

فقط ــ گود ــ گزشته ــ َاَلف ها ــ حرص ــ دانه ها
جمله را با کلمه های مناسب تکمیل کن4

حاکم به هوش و فهم پسر    گفت و مرد از او    خواست
کلمه ها را به ترتیب حروف الفبا مرتب کن5

گندم ــ فهمیدم ــ راستش ــ خشمگین
بازخورد معّلم:
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس چهارم: 

ارزش علم

1ــ آشنایی با ارزش علم و کاربردهای آن در زندگی
٢ــ آشنایی با بند توصیفی

ارتباطات  و  پیام  انتقال  در  نقش جمله  با  آشنایی  3ــ 
بین فردی

4ــ افزایش قدرت درک متن 
5ــ آشنایی با مفهوم و کاربرد علم و تفّکر در زندگی

6ــ آشنایی با لحن خواندن واژه در فّعالیت روان خوانی
7ــ ایجاد نگرش مثبت نسبت به موضوع دانش اندوزی 

و تفّکر
8  ــ تقویت مهارت خوب دیدن

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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روش  تدریس پیشنهادی 
بارش فکری، بحث گروهی، دریافت مفهوم، سخنرانی

اّما  دارند  تاریخی  سابقٔه  سخنرانی  مانند  روش ها  از  بعضی  سخنرانی:  روش 
با  و  هستند  متداول  پرورش  و  آموزش  جهانی  نظام های  اغلب  در  هنوز  که  آنجایی  از 

روش های کامالً جدید در هم آمیخته اند جزو روش های نوین به حساب می آیند.
می شود.  استفاده  مطالب  تفهیم  و  توضیح  برای  شفاهی  بیان  از  روش  این  در   
نحؤه توضیح دادن مطالب، نحؤه سخن گفتن، تحّرک و جنب و جوش، طرح سؤال و 
یادداشت برداری عوامل مؤثر در کاربرد این روش می باشند. عالوه بر معلّم سخنرانان 
می توانند دانش آموزانی باشند که به صورت داوطلبانه به ارائٔه مطلب به روش سخنرانی 

می پردازند و بقیه دانش آموزان گوش فرا می دهند. 

خوانش متن
فردی و صامت خوانی یک بار  به صورت  ابتدا  تا  بدهید  دانش آموزان فرصت  به 
از متن درس بخوانند. بعد از آن با رعایت صوت، لحن، آوا و تکیه گاه ها متن را برای 
دانش آموزان بخوانید و توّجه آنها را به نکات مهم خواندنی جلب کنید. استفاده از »کتاب 

گویا« در آموزش لحِن خواندن توصیه می شود.

درک متن
 سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و نادرست« و »درک مطلب« این درس 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درست و نادرست
سؤال اّول و دوم: درک اطاّلعات آشکار متن

سؤال سوم: رسیدن به استنباط
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درک مطلب
سؤال اّول: درک و تلفیق اطاّلعات آشکار متن

سؤال دوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 
سؤال سوم: تفسیر اطاّلعات متن 

 جلســۀ دوم
  20 دقیقه1ــ دانش زبانی )جمله(

   25 دقیقه2ــ تمرین خواندن

گوینده  که  است  پیامی  و  معنا  آن  مظروف  که  است  زبانی: جمله، ظرفی  دانش 
تعجبی،  پرسشی،  )خبری،  نظر محتوا شامل  از  کند. جمله  منتقل  به شنونده  می خواهد 
امری( می باشد. همکاران محترم توجه داشته باشند هدف ما از معرفی جمله این نیست که 
دانش آموزان تعریفی از جمله حفظ کنند و بعد انواع آن را نام ببرند؛ بلکه هدف این است که 
آنها را نسبت به اجزای گفتار خود هوشیار کنیم. در آموزش جمله به دانش آموزان با نگاه 
دستوری وارد نشوید و سعی کنید ایجاد »زبان  آگاهی« در آنها از طریق کاربرد جمله در کالم 
خود آنها باشد. به عنوان نمونه به دانش آموز می گویید »از دوستت ساعت را بپرس«، وقتی 
او رو به دوستش می کند و می گوید: »ساعت چنده؟« به او بگویید آنچه تو گفتی جمله است 

که از طریق آن توانستی آنچه می خواستی بیان کنی و پیامت را انتقال دهی.

 جلســۀ سوم

  25 دقیقه1ــ  فّعالیت های نوشتاری )1(
   20 دقیقه2ــ خواندن با لحن
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به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ چهارم

  30 دقیقه1ــ امال
   15 دقیقه2ــ تمرین خواندن

امالی دّقت و سرعت )رکوردی( 
از جلسٔه قبل به دانش آموزان نوع امال را توضیح داده و از آنها بخواهید برای 
امال آماده باشند. تخته سیاه را به دو قسمت تقسیم کنید و از دو دانش آموز بخواهید 
پای تابلو آمده و هر یک قسمتی از تخته را دراختیار گیرند. دانش آموزان باید از متن 
درس کلماتی که دارای ارزش امالیی هستند و همچنین کلمات دیگر را با دقت مطالعه 
تابلو صدا  برای نوشتن کلمات پای  آنها را  تا زمانی که معلّم  به خاطر بسپارند  کرده و 
باید شروع به نوشتن کلمات روی  با اعالم معلّم، دو دانش آموز  می کند، آماده باشند. 
پایان وقت توسط معلّم دست از نوشتن بردارند. هر دانش آموز  با اعالم  تخته کنند و 
بتواند تعداد کلمات بیشتری را بدون اشتباه بنویسد، رکورد دار می باشد. خواندن  که 
هیجان صورت  و  نشاط  از  فضایی  در  تصحیح  و  دانش آموزان کالس  توسط  کلمات 

می پذیرد. 

 جلســۀ پنجم

  20 دقیقه1ــ  فّعالیت های نوشتاری )2(
   25 دقیقه2ــ روان خوانی



9

فّعالیت های نوشتاری )2(: امال 
 تمرین پرکردن جای خالی جمله ها با کلمات مناسب یکی از بهترین راه های توسعٔه 
مهارت امالنویسی برای دانش آموزان می باشد. اگر دانش آموز از کلمٔه هم  معنای کلمٔه متن 
درس استفاده کند و امالی آن کلمه را صحیح بنویسد، از منظر ارزشیابی مورد قبول است. 

مثال
جمله کتاب: روزی، کشتی گرفتار توفان شد.

جملٔه دانش آموز و تکمیل جای خالی: روزی کشتی گرفتار حادثه شد.
 ارزشیابی از فّعالیت های درس می تواند در قالب آزمون های مداد ــ کاغذی یا 
ــ کاغذی انسجام ذهنی دانش آموز را در  به صورت شفاهی انجام پذیرد. آزمون مداد 

ارائٔه مکتوب پاسخ ها و سطح یادگیری محک می زند. 

روان خوانی
این درس  در  لحن خواندن طراحی شده است.  تقویت  فّعالیت در جهت  این   
بیان یک کلمه هم می تواند  به این نکته جلب می شود که حتی لحن  توجه دانش آموزان 
در انتقال معنای آن تفاوت ایجاد کند، به عبارت دیگر اینکه تکیه روی هجای اّول کلمه 
باشد یا روی هجای دوم آن، موجب تفاوت معنای آن می شود. به عنوان نمونه در کلمٔه 
»گفتی« که در فّعالیت »روخوانی« آمده است، وقتی تکیه روی هجای اّول است، گفتی 
معنی یک جملٔه خبری را دارد؛ در حالی که وقتی تکیه روی هجای دوم است، مفهوم 

جملٔه پرسشی را پیدا می کند.
 

 جلســۀ ششم
1ــ ارزشیابی )آزمون مداد ــ 

کاغذی و دوره ای(
  20 دقیقه

2ــ تمرین خوشنویسی از صفحٔه 
هنر و سرگرمی

   25 دقیقه
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به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ هفتم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )4(
سرگرمی  و  هنر  صفحٔه  جدول  2ــ 

مرور آموخته ها
   20 دقیقه

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ هشتم

  45 دقیقهفّعالیت های نوشتاری )5(

فّعالیت های نوشتاری )5(: نگارش
 در این درس نوشتِن »بند توصیفی« آموزش داده می شود. وقتی صحبت از بند 
توصیفی می شود در تصّور برخی همکاران، بندی است که به لحاظ ادبی کامالً غنی باشد 
و آرایه های ادبی در آن استفاده شده باشد. این تصور درست نیست، بند توصیفی در 
سطح نخست آن بیان اجزای ظاهری چیزی است که نویسنده می خواهد توصیف کند. 
در باالی صفحه، توصیفی از کتابخانٔه مسجد ارائه شده است؛ در واقع همان چیزهایی که 
نویسنده دیده در نوشتٔه خود به تصویر کشیده است. شرط اّول برای نوشتن بند توصیفی، 
خوب دیدن است که همواره در آموزش دروس مختلف از ابتدای کتاب مورد تأکید بوده 
است. در این درس انتظار داریم دانش آموز مهارت خوب دیدن را تمرین کند و اجزای 

ظاهری چیزی را که می خواهد توصیف کند، در نوشتٔه خود معرفی کند.
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پاسخ سؤال صفحۀ  نگارش
جملۀ موضوع: دیروز به کتابخانٔه مسجد رفتم.

موضوع کّلی: کتابخانه
موضوع کوچک تر: کتابخانٔه مسجد

 جلســۀ نهم

  30 دقیقه1ــ امال
 20 دقیقه2ــ مرور آموخته ها

امال
مانند دروس قبل امالی دو قسمتی با هدف آموزش و ارزشیابی انجام یافته و نقاط 

ضعف هر یک از دانش آموزان به صورت موردی برطرف خواهد شد. 

مرور آموخته ها 
نکاتی را که  بزنند و  از دانش آموزان بخواهید در گروه، کتاب فارسی را ورق   

آموخته اند، برای هم توضیح دهند.
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس پنجم: 

رهایی از قفس

آن  کاربرد  و  تفّکر خاّلق  با  دانش آموزان  آشنایی  1ــ 
در زندگی 

2ــ معرفی مولوی و آثار وی به دانش آموزان 
3ــ گسترش واژگان با استفاده از فرایند ترکیب 

4ــ تقویت مهارت های زبان آموزی با طّراحی نمایش 
)بـه طـور  بـهره گـیـری از آرایـٔه تشبیه  5  ــ آمـوزش 

غیرمستقیم( در نوشتن بند توصیفی 
6ــ پرورش سواد دیداری و بهره گیری از آن در بند 

توصیفی
7ــ تقویت مهارت درک متن 

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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روش های تدریس پیشنهادی
ایفای نقش، روشن سازی طرز تلّقی

روش تدریس روشن سازی طرز تلّقی: این طرح برای دانش آموزان فرصتی را 
فراهم می کند تا عقاید متنوع هم کالسی های خود را بشنوند و آنان را قادر می سازد که کشف 
کنند آیا طرز تلّقی شان بر یک پایٔه محکم از حقایق، اطاّلعات و منطق استوار است یا خیر؟ 
در داستان طوطی و بازرگان، طوطی نماد انسان، بازرگان نماد دنیا و قفس نماد 
جماد و ماده و در حقیقت شهرت طلبی است که جان انسان را دربند خود گرفته است. 
طوطیان هند نماد پیران طریقت یا انسان های به کمال رسیده هستند که راه رهایی را به 
سالکان می آموزند. اما از آنجا که درک مفاهیم عرفانی برای دانش آموزان در این دوره 

سنی سخت است به تفهیم بحث تفکر و جایگاه آن در زندگی فرد بسنده می شود. 
مراحل اجرا

١ــ فایل صوتی متن درس را در کالس پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید 
با دّقت گوش کنند. 

بین  است،  درس  متن  از  تفّکر برانگیز  سؤالی  حاوی  که  را  برگه هایی  ٢ــ 
دانش آموزان توزیع کنید. 

٣ــ هر دانش آموز به صورت فردی به سؤال پاسخ دهد. )این قسمت با اظهار نظر 
دربارٔه یک تصویر و یا حتی تکمیل جملٔه ناقص و ... نیز قابل اجراست.( 

از  آنان  تلقی  در حقیقت طرز  که  را  پاسخ های خود  گروه  در  دانش آموزان  4ــ 
موضوع است، به بحث می گذارند. 

5  ــ اعضای گروه باید در یک پاسخ مشترک به اجماع برسند.
٦ــ نمایندهٔ هر گروه پاسخ کل گروه را در جمع کالس مطرح می کند. 

٧ــ در مرحلٔه آخر پس از ارائٔه همٔه گروه ها، نتیجه و جمع بندی پیام متن توسط 
دانش آموزان انجام شود.

 دانش آموزانی که اطاّلعات و دانش کمی دربارٔه موضوع دارند با این روش، به 
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تکمیل آن می پردازند. مهم ترین امتیاز این روش به اجماع رسیدن افراد یک گروه است. 
درواقع افراد گروه سعی می کنند تا دوستان خود را با رأی و نظر خود همراه ساخته و 
هم گروهی های  منطقی  دالیل  آوردن  با  هم گروه  دانش آموزان  نمایند.  مجاب  را  یکدیگر 

خود را در تقریب نگرش نسبت به موضوع ترغیب می کنند.

درک متن
 سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و نادرست« و »درک مطلب« این درس 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درست و نادرست
سؤال اّول: رسیدن به استنباط

سؤال دوم: درک اطاّلعات آشکار متن 

درک مطلب
سؤال اّول: رسیدن به استنباط 

سؤال دوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 
سؤال سوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ واژه آموزی
   25دقیقه2ــ تمرین خواندن 

واژه آموزی
 یکی از فرایندهای پر بسامد واژه سازی در زبان فارسی فرایند »ترکیب« است. 
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 اسم« آمده است. کلمات مرکب که بر اثر فرایند  در این درس ترکیب »اسم یا بن فعل 
ترکیب حاصل می شوند، کلماتی هستند که اجزای آنها به تنهایی معنی مستقل دارند و پس 

از ساخت ترکیب و شکل گیری واژٔه جدید، معنای تازه ای می دهند.

مثال
 اسم مانند کتاب نامه اسم 

 اسم مانند شناسنامه بن فعل 
بازی از جمله فّعالیت هایی است که در برنامهٔ درسی زبان آموزی مورد تأکید است؛ 
زیرا دانش آموزان در بازی به ارتقای درک شنوایی و رشد و پرورش قؤه بیان، دست 
به حّل  و  بدهند  افکار خود سامان  به  و  یکدیگر فکر کنند  با  که  یاد می گیرند  و  می یابند 
و  تحّرک  با  همراه  زبانی  بازی های  پایٔه چهارم،  در  برآیند.  یکدیگر  با مشارکت  مسائل 
 نامه ( در قالب بازی نیز به یادگیری  نشاط موردنظر است. تدریس کلمات مرکب )کلمه 

آسان آن می انجامد.
 نامه( روی مقواهای  مثال: کلمات مختلفی از ترکیب درست و نادرست )کلمه
قالب  بّچه ها بخواهید در  از  بنویسید و در حیاط مدرسه روی دیوار نصب کنید.  گرد 
مسابقه ، »دارت« را به سوی ترکیبات نادرست نشانه بگیرند. گروهی که زودتر کار خود 

را به انجام رساند، برنده اعالم می شود.

تمرین خواندن
لحن  با  و  رسا  شمرده،  درست،  شود.  انجام  گذشته  دروس  مانند  خواندن  تمرین 
مناسب خواندن، مثل همٔه دروس مورد توّجه و دّقت قرار گیرد. در این درس »جمله خوانی« 
هر  می کنند.  آغاز  را  خواندن  نشسته اند،  که  ترتیبی  به  دانش آموزان  می شود.  پیشنهاد 
دانش آموز یک جمله می خواند و جملٔه بعدی توسط دانش آموز دیگر خوانده می شود. این 
کار ادامه پیدا می کند تا متن به پایان برسد. این روش خواندن، مورد عالقه دانش آموزان 

است. مراحل خواندن به اختصار، در نمودار صفحٔه بعد نشان داده شده است: 
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 جلســۀ سوم

  20 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(
   25دقیقه2ــ خواندن با لحن 

فّعالیت های نوشتاری )1(: امال و واژه آموزی
درتمرین سوم کلمات در جای خالی به این ترتیب می باشند:

 سالنامه ــ هفته نامه ــ هفته نامه ــ کتابنامه ــ سالنامه ــ قولنامه ــ قولنامه
  

 جلســۀ چهارم

  45 دقیقه1ــ نمایش

نمایش: دانش آموزان در سال قبل با چهار نوع نمایش و اجرای آن آشنا شدند. 
در اجرای این درس ابتدا دانش آموزان باید به متن نمایشنامه گوش فرا دهند و سپس به 
طراحی و اجرا بپردازند. هنگامی که آنها به متن شنیداری گوش می کنند، تمرکز و درک 
شنیداری آنها تقویت می شود و زمانی که به طراحی نمایش می پردازند خاّلقیت و تفّکر 
آنها در  نیز رفتارهای کالمی و غیرکالمی  اجرا  پرورش می یابد. زمان  آنها  و تخیل در 

شناخت حرف             کلمه خوانی              گروه کلمه / عبارت خوانی            جمله خوانی
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انتقال پیام به هنگام سخن گفتن تقویت می شود. از همکاران محترم تقاضا می شود وقت 
فّعالیت هایی مانند این را که در تقویت مهارت های زبانی دانش آموزان بسیار مؤثر هستند، 
به سایر دروس ندهند. توانمند کردن دانش آموزان در مهارت های زبانی نوع تفّکر آنها را 

نیز شکل می دهد و موجب موفقیت آنها در زندگی اجتماعی می شود.

 جلســۀ پنجم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )2(
   20دقیقه2ــ تمرین خواندن  

فّعالیت های نوشتاری )2(: امال
در تمرین دو، عالوه بر تقویت مهارت امالنویسی استفاده از رنگ به ایجاد روحیٔه 
نشاط در دانش آموزان کمک می کند. طراحی این قبیل جداول به عنوان تکلیف شب 

برای دانش آموزان جالب و مهّیج است.
 

 جلســۀ ششم

  25 دقیقه1ــ امال 
صفحٔه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 

هنر و سرگرمی 
 20دقیقه

امال: امالی بگرد و پیدا کن 
دانش آموزان در گروه، یک متن امال با 10 جای خالی از متن درس تهیه می کنند 

)جای خالی از کلمات مهم درس باشد بهتر است(.
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در باالی متن امال یک جدول با 12 یا 13 خانه کشیده می شود و کلماتی که باید 
جاهای خالی را تکمیل کنند، به عالؤه چند کلمٔه اضافه در این خانه ها نوشته می شود. 
قبل از شروع فرایند امال از دانش آموزان خواسته می شود متن درس را با دقت در زمان 
معین )سه تا پنج دقیقه( مطالعه کنند. سپس کتاب را بسته و برگه های امالی تهیه شده، 
باید  تعیین شده توسط معلّم  بین گروه ها جابه جا  شود. دانش آموزان هر گروه در زمان 
کلمات را از داخل جدول پیدا کرده و در جاهای خالی بنویسند. تصحیح امال با نظارت 
معلّم در گروه انجام می شود. روش دوم که در راهنمای پایه سوم نیز پیشنهاد شده به شرح 

زیر می باشد.
با هدف تمرکز برروی لغات و آموزش درست نویسی از دانش آموزان بخواهید که 
در گروه، جدولی طّراحی نمایند و طبقه بندی واژه های متن درس را انجام بدهند. معیار 

تفکیک لغات را به عهدٔه گروه بگذارید.
مثال

اسم هایی که در متن 
کلماتی که نشانه مکان هادرس آمده است

ط دارند 
طوطیهندوستانبازرگان

 جلســۀ هفتم

  45 دقیقه فّعالیت های نوشتاری )4( 

فّعالیت های نوشتاری )4(: درک متن
در  می باشد.  کتابخوانی  و  متن  درک  فّعالیت های  بخش  دو  شامل  صفحه  این 
بّچه ها  برای کل کالس خوانده می شود. سپس  کتابخوانی، یک داستان واحد  قسمت 

به صورت گروهی رویدادهای آن را فهرست نموده، شماره گذاری می نمایند.
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 جلســۀ هشتم
  45 دقیقه بخوان و بیندیش

برای آموزش »بخوان و بیندیش« به مطالبی که در فصل اّول بیان شد، مراجعه کنید. 
سطوح سؤاالتی که در بخش »درک و دریافت« آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درک و دریافت
سؤال اّول: درک اطاّلعات آشکار متن 

سؤال دوم: رسیدن به استنباط 
سؤال سوم: رسیدن به استنباط 

سؤال چهارم: رسیدن به استنباط 
سؤال پنجم: سؤال واگرا برای اظهار نظر خاّلقانه و آزاد دانش آموزان

سؤال ششم: درک اطاّلعات آشکار متن و تفسیر آن 

 جلســۀ نهم

  25 دقیقه1ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس
   20دقیقه2ــ نقاشی صفحٔه هنر و سرگرمی 

ارزشیابی از فّعالیت های درس
به  بنا  می گردد.  پیشنهاد  درس  این  برای  وارسی(  )فهرست  لیست  تهیٔه چک   
فضای غالب در کالس درستان یکی از پنج عنصر )علم ، ایمان و باور ، اخالق ، تفّکر 
و عمل( را انتخاب کنید و براساس آن یک چک لیست فردی برای قرار دادن در پوشٔه 

کار دانش آموزان تهیه کنید.
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نمونه چک لیست
باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی: ............. فهرست وارسی مربوط به درس پنجم فارسی »رهایی ازقفس«
تاریخ:  » حیطه نگرشی«

پایه: چهارم دبستان:  

گویه هاردیف
معیارها

نق قخخ خ 

1
در روش تدریس روشن سازی طرز تلقی، در رسیدن به 

اجماع نظر فرد با اعضا گروه همکاری دارد

به 2 احترام  و  نوبت  رعایت  به  گروهی  فّعالیت  انجام  در 
هم کالسی ها مقّید است

3
در گوش دادن به متن  روایی داستان “رهایی از قفس” از 

خود عالقه نشان می دهد

در خواندن متن درس، با رعایت نکات عاطفی در لحن، 4
به عالئق هم کالسی ها احترام می گذارد

بازی 5 قالب  در  واژه آموزی  واژه های  فراگیری  در 
مشارکت فّعال دارد

در انجام تمرین های کتاب نوشتاری اعتماد به نفس داشته، 6
داوطلب پاسخگویی می باشد

خوب 7 ایده های  پردازی،  شخصیت  و  نمایش   انجام  در 
خود را در اختیار گروه قرار می دهد

از تماشای نمایش که توسط هم کالسی ها اجرا می شود، 8
لّذت می برد

برای زیبانوشتن در خط تحریری تالش کرده، دّقت می کند9

حّس 1 و  داشته  لطیف  روحیٔه  انشانویسی  و  نگارش  در 
مثبت خود را به هم گروهی ها منتقل می کند

ــ بیان نقاط قّوت و تفسیر نگرش دانش آموز توسط معّلم
امضا:                                                                        تاریخ: 

خ خ: خیلی خوب    خ: خوب     ق ق:قابل قبول   ن: نیاز به تالش
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 جلســۀ دهم

  45 دقیقهفّعالیت های نوشتاری )5(

فّعالیت های نوشتاری )5(: نگارش
 در درس گذشته دانش آموزان نوشتن بند توصیفی را آموختند. این درس نیز در 
ادامٔه درس گذشته به آموزش بند توصیفی اختصاص دارد با این تفاوت که یک سطح 
فراتر رفته و به لحاظ ادبی متن زیباتری خلق خواهد شد. به همین منظور از آرایٔه ادبی 
آموزش  تشبیه چیزی  آرایه  مورد  در  که  باشیم  داشته  توجه  استفاده شده است.  تشبیه 

ندهیم و با سبکی که در کتاب نوشتاری ارائه شده، مطلب را بیان کنیم.

پاسخ سؤال صفحۀ  نگارش
جملهٔ موضوع: استخر بسیار زیبا بود.

موضوع کّلی: استخر
موضوع کوچک تر: زیبایی استخر

 جلســۀ یازدهم

  25 دقیقه1ــ امال
   20دقیقه2ــ  َمثَل

امال
 امال مطابق با برنامٔه تدریس کلیٔه دروس به صورت دو بخشی شامل امالی تقریری 
و فّعالیت های امالیی طّراحی می شود و سطح پیشرفت دانش آموز نسبت به خودش، با 

توّجه به میزان درست نویسی در ارزشیابی های امالیی قبلی، سنجیده می شود. 
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برای  گردد  تدوین  معلّم  توسط  کوتاه  داستانی  قالب  در  ترکیبی  متن  یک  اگر   
دانش آموزان جّذاب و قابل توّجه است. برای تولید متن ترکیبی می توانید از روش زیر 

استفاده کنید:
١ــ ابتدا کلمات مورد نظر خود را استخراج نمایید.

٢ــ حاال متنی تهیه کنید که تا حّد امکان از این کلمات در آن استفاده شده باشد.
 مثال زیر، بخشی از امالی تقریری معلّم ساخته از متن درس است. 

است.  بوده  معروف  زیبا  خطّٔه  یک  عنوان  به  هندوستان،  کشور  دور  روزگاران  از 
آنجا  از  می برند.  لّذت  طوطی  دسته های  پرواز  تماشای صحنٔه  از  ثروتمند  بازرگانان 
طوطی ها را به همراه می آورند و این سوغاتی گران بها را به دوستان همزبان خود ارمغان 

می دهند. تجارت در این کشور ..........

َمثَل
 مثل »هیچ ارزانی بی علت نیست و هیچ گرانی بی حکمت« در قالب داستانی زیبا 
به دانش آموزان تفهیم می شود. برای آموزش آن از اجرای نمایشنامه و یا فّن قّصه گویی 

می توان بهره برد. 
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فصــل سـوم   : ایـران من
درس ششم : آرش کـمـان گـیـر
درس هفتـم : مـهـمـان شهر مـا
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درس ششم:
آرش کمان گیر
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گوش کن و بگو

 درک و دریافت

فعالیت های درس 

هنر و سرگرمی

ندن مهارت خو

فعالیت های درس

هنر و سرگرمی

مهارت نوشتن

درس ششم:
آرش کمان گیر 

درس هفتم: 
ندنمهمان شهر ما  مهارت خو

مهارت نوشتن

درک متن

نگارش

ژه آموزی مال و و

مال
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اهــــداف فــــــصـل  سـوم: 

1ــ تقویت حّس میهن دوستی 
2ــ احترام به رهبر و مسئوالن کشور 

3ــ آشنایی با صفت پایداری و مقاومت 
4ــ تقویت مهارت قصه خوانی و قصه گویی 

5ــ تقویت مهارت درک متن و دریافت مفهوم 
6ــ تقویت مهارت خواندن و رعایت لحن و آهنگ متن 

7ــ ایجاد عالقه به داستان گویی و قصه سرایی 
8ــ گسترش واژگان دانش آموز

9ــ تقویت مهارت سخن گفتن و سخنوری 
10ــ آشنایی با اجزای جمله

11ــ تقویت مهارت گوش دادن از طریق تقویت حافظٔه  شنیداری 
اشعار  خواندن  و  شعر  حفظ  به  عالقه مندی  ایجاد  12ــ 

مختلف 
13ــ تقویت مهارت نوشتن 

14ــ تقویت قدرت درک مثل و عالقه مند شدن به مطالعٔه مثل ها
15ــ آشنایی با کارکرد حروف ربط و نقش آنها در درک متن

16ــ ایجاد عالقه به خوش نویسی و خط تحریری 
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 درس ششم: 

آرش کمانگیر

1ــ معرفی یکی از نمادهای اسطوره ای فرهنگ ایران 
)همچنین معرفی فردوسی و شاهنامه(

2ــ تقویت روحیٔه دفاع از وطن و میهن دوستی 
3ــ آشنایی بیشتر با پهلوانان ایرانی

4ــ آشنایی با افسانه های ملّی 
اصلی  پیام  دریافت  و  متن  درک  قدرت  تقویت  5ــ 

درس
6ــ تقویت درک و بیان پیام تصاویر 

7ــ آشنایی با ساختار جمله 
ابزار  عنوان  به  "عطفی"  ربط  نشانٔه  با  آشنایی  8ــ 

انسجام گزاره های متن
9ــ آشنایی با بند روایتی

 اهــــــــــــــــــداف 

 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 
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روش های تدریس پیشنهادی
نّقالی و قصه گویی، ایفای نقش، بارش ذهنی

فّن  از  بهره گیری  با  پیش سازمان دهنده ها  الگوی  پیشنهادی:  تدریس  روش 
داستان سرایی )قّصه گویی به شکل شاهنامه خوانی با لحن و آهنگ حماسی(

ارائۀ تدریس: پیش سازمان دهنده ها
مرحلۀ اّول: قبل ازشروع تدریس ابتدا مفاهیم کلی و اطاّلعات جامعی دربارٔه 
دهید.  ارائه  دانش آموزان  به  خالصه  به صورت  زمین  ایران  آوازٔه  بلند  شاعر  فردوسی 
پیش سازمان دهنده ها اطاّلعاتی فراتر از متن درس می باشند که ارائٔه آن به دانش آموزان، 
درک مفهوم درس را تسهیل می کند. لذا در این خصوص معرفی فردوسی شاعر بزرگ 
به  آن  معروف  داستان  و چند  معرفی شاهنامه  ایرانی،  بزرگ ترین حماسه سرای  و  ایران 
دانش آموزان برای آشنایی بیشتر آنها با فضای حماسه و وطن دوستی، نشان دادن تصاویر 

یا فیلم در ایجاد انگیزه در دانش آموزان گام مؤثری خواهد بود.

آرش کمانگیر
افراسیاب، سپاهیان  توران،  با  پیشدادی، در جنگی  پادشاهی منوچهر  در زمان 
و  می دهد  صلح  پیشنهاد  منوچهر،  سرانجام  می کند.  محاصره  مازندران  در  را  ایران 
تورانیان می پذیرند و قرار بر این می گذارند که کمانداری ایرانی بر فراز البرز  کوه برود و 
تیری بیندازد که تیر به هر کجا نشست آنجا مرز ایران و توران باشد. آرش از پهلوانان 
ایران داوطلب این کار می شود. به فراز دماوند می رود و تیر را پرتاب می کند. تیر از صبح 
تا غروب حرکت کرده و در کنار رود جیحون یا آمودریا بر درخت گردویی فرود می آید و 

آنجا مرز ایران و توران می شود.
تیر می ریزد، پیکرش  برپای  تیراندازی آرش از خستگی، هستی اش را  این  از  پس 
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پاره پاره شده، در خاک ایران پخش می شود و جانش در تیر دمیده می شود. مطابق با برخی 
روایت ها اسفندارمذ تیر و کمانی را به آرش داده بود و گفته بود که این تیر خیلی دور می رود 
ولی هر کسی که از آن استفاده کند، خواهد مرد. اّما آرش از سر فداکاری و جانفشانی برای 
حفظ میهن حاضر شد که از آن تیر و کمان استفاده کند. وی نماد جانفشانی در راه میهن 
است. از این رو، بسیاری آرش را از نمونه های بی همتا در اسطوره های جهان دانسته اند؛

ایران است که در  باستانی و اسطوره های  پهلوانان  از  به کمانگیر،  آرش معروف 
ایرانیان از تورانیان برای  تیراندازی بسیار زبردست و بی مانند بود. او پس از شکست 
تعیین مرز دو کشور تیری را از نقطٔه شکست، که ساری یا آمل بود پرتاب کرد و جان خود 
را در راه میهن از دست داد. جشن تیرگان که به ستارٔه تیر و ایزد تیشتر مربوط است، 
به یاد قهرمانی آرش کمانگیر برگزار می شود و در این روز مردم به یکدیگر آب می پاشند.

داستان آرش در منابع کهن
در اوستا بهترین تیرانداز را »َاَرخش« نامیده اند و تصور می رود که مقصود آرش 
است. برخی محققان این کلمه را تصحیف عبارت اوستایی »خشوی وی ایشو« می دانند 
زیرا معنی این عبارت »صاحب تیر سریع« است که صفت یا لقب آرش بوده و در تیریشت 

بند 7ــ6 چنین آمده است:
»تیشتر ستارٔه زیبا و باشکوه را می ستائیم که به جانب فراخکرت به همان تندی 

روان است که تیر از کمان »آرش« آریایی، که از همه آریائیان سخت کمان تر بود.«
نرفته است. در نوشته های دوران  نامی  از داستان آرش،  در شاهنامه، مستقیماً 
اسالمی نظیر »مجمل التواریخ« که برگرفته از روایات کهن پارسی است، این داستان ذکر 

شده است.
ابوریحان بیرونی نیز در »آثار الباقیه« همین داستان را آورده است.

اثیر، شاهنامه، ویس و رامین،  نامدار در تاریخ طبری، تاریخ ابن  از آن قهرمان 
مجمع التواریخ، غرر السیر، البدء و التاریخ هم یاد شده است.

تیرگان  جشن  نام  به  بوم  و  مرز  این  کهن  جشن های  از  یکی  با  ماه  تیر  سیزدهم 
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به دلیل  نام روز و ماه است،  تیرگان که یکی از جشن های همنام شدن  هم زمان است. 
ستایش از آب و نیز سالگرد تیرانداختن آرش و بزرگداشت پیروزی او از اهمیت ویژه ای 

در میان جشن های ایرانی برخوردار است.
مرحلۀ دوم: در این مرحله به بیان مطالب جزئی که درواقع مفهوم اصلی درس 
هستند )داستان آرش کمانگیر( بپردازید. با این الگو شما از پیش سازمان دهنده ها بهره 
و  بحث  پاسخ،  و  پرسش  از روش سخنرانی،  می توانید  مفاهیم درس  بیان  در  برده اید. 
گفت وگو و یا نمایش فیلم و قّصه گویی حماسی و نّقالی استفاده کنید. توجه داشته باشید 
که پیش سازمان دهنده ها یک عبارت خالصه از درس آرش کمانگیر نیست بلکه مطلبی 

جدا و کلّی تر از داستان درس است.
داستان  مثالً  بپردازید.  مطلب  تثبیت  و  تحکیم  به  مثال  ارائٔه  با  سوم:  مرحلۀ 

دیگری از شاهنامه بگویید.

خوانش متن درس
 آخرین رکن درس، خوانش متن درس است که به خاطر داشتن متن خاص )لحن 
حماسی حاکم بر متن( بهتر است که ابتدا معلّم از روی متن بخواند. پس از روخوانی 

معلّم پخش فایل صوتی متن درس برای تکرار مناسب است. 
 پس از چند بار خوانش متن درس، برای سنجش میزان درک مطلب متن درس با 
پرسش های صحیح )درست و نادرست و درک مطلب( دانش آموزان را ارزیابی می کنیم؛ 
اگر تعدادی از دانش آموزان قادر به پاسخ گویی نبودند می توانیم با توضیحات الزم این 

چالش را برطرف سازیم.

درک متن
 سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و نادرست« و »درک مطلب« این درس 

آمده است به ترتیب به این صورت است: 
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درست و نادرست
سؤال اّول تا سوم: درک اطاّلعات آشکار متن 

درک مطلب
سؤال اّول: رسیدن به استنباط 

سؤال دوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 
سؤال سوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ دانش زبانی
   25دقیقه2ــ تمرین خواندن 

دانش زبانی
در ادامٔه بحث دانش زبانی درس چهارم، در این درس نیز مجددًا دربارٔه جمله 
آموزش داده می شود. در درس چهار مالک معرفی، بیشتر معنایی و کاربردی بود اما در 
این درس به لحاظ ساختاری و صوری نیز به دانش آموزان این آگاهی داده می شود که 

جمله از کنار هم قرار گرفتن کلمات تشکیل می شود. 
تذکر: از دادن تمرین های شمارش تعداد جمله به دانش آموزان جدًا خودداری 

کنید. 

 جلســۀ سوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(
   20دقیقه2ــ آموزش لحن 
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آموزش لحن 
لحن متن درس ششم از نوع روایی ــ حماسی می باشد. این متن دارای آهنگی 
نرم و گاهی کوبنده و حماسی است، به گونه ای که شنونده یا از آن پند می گیرد و یا تحت 
تأثیر آن قرار می گیرد. این متن در بردارندٔه مفهوم میهن دوستی است که مثل یک قّصه 
سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. بنابراین باید از شخصّیت های متن، 
فضا و سایر عناصر، کمک گرفت تا لحن، شکل درستی به خود بگیرد. بهتر است عالئم 
نگارشی را رعایت کرد تا تأثیر کالم بیشتر شود؛ سکون ها و سکوت ها نیز این تأثیر را 

دوچندان می کند.

 جلســۀ چهارم
  45 دقیقهتصویرخوانی و صندلی صمیمیت

به توضیحات تصویرخوانی درس اّول مراجعه شود.

 جلســۀ پنجم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )2(
   20دقیقه2ــ تمرین خواندن  

 
فّعالیت های نوشتاری )2(: امال

باید عملکرد  تأکید می باشد.  نوشتاری در کالس مورد  فّعالیت های کتاب  انجام 
مطالب  تصحیح  از  پس  حتماً  و  بگیرد  قرار  بررسی  مورد  معلّم  جانب  از  دانش آموزان 
بازخورد کتبی هر چند کوتاه، گوشٔه صفحات درج شود تا اولیا و دانش آموزان در جریان 

نقاط قوت و ضعف قرار بگیرند.
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 جلســۀ ششم
  25 دقیقه1ــ امال 

صفحٔه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 
هنر و سرگرمی 

   20دقیقه

امالی پای تخته ای دو نفره 
 ابتدا آموزگار تابلو را به دو بخش تقسیم کرده و از دو دانش آموز می خواهد پای 

تخته آمده و هر کدام روبه روی یک بخش ایستاده و نام خود را در باالی آن بنویسند.
از هر قسمت درس که دوست دارد،  از دانش آموزان می خواهد  از یکی   معلّم 
دیگر  دانش آموز  باشد.  بیشتر  بند  یک  از  نباید  امال  البته  بگوید،  امال  خود  دوست  به 
شروع به نوشتن می کند. وقتی بخش اول امال گفتن به پایان رسید دانش آموزی که امال 
می نوشت، حاال گویندٔه امال شده و دوستش شروع به نوشتن می کند. پس از پایان یافتن 
این بخش معلّم از دو دانش آموز دیگر می خواهد که پای تخته آمده و امالی دوستان خود 

را تصحیح کنند. 

 جلســۀ هفتم

  20 دقیقه 1ــ  بخوان و حفظ کن
  25 دقیقه2ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی

بخوان و حفظ کن 
 شعر باران وزن خوب و مصراع های کوتاه دارد و در کنار تکرارها و به کارگیری 
آزاد، شعری مناسب کودکان است. لحن عمومی حاکم بر فضای این  قافیه های تقریباً 
شعر، لحن شاد و نشاط انگیز روایی به شیؤه بیان خاطره است که سه چهارم آغاز شعر را 
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شامل می شود. در ادامه از شیؤه بیان توصیفی برای توصیف تفریحات کودکانه همراه با 
لطافت و لذت ناشی از یادآوری آنها بهره می گیرد.

نمایش  به  را  زیبا  بسیار  فرودی  و  اوج  شاعر  شعر،  این  توصیفی  قسمت  در 
را  کار  باران  آغاز  و  جنگل  در  حضور  لذت های  توصیف  با  ابتدا  است؛  گذاشته 
به اوج  باد مخاطب را  برق و  به تصویر کشیدن قدرت رعد و  با  شروع کرده، سپس 
هیجان رسانده است. پس از آن دوباره با وصف قطرات باران و جمع شدن آب در 
با  پایان  در  و  می رسد  فرود  به  اوج  نقطٔه  از  آب،  در  مشاهدٔه جنگل  و  سبزه ها  میان 
این تنش ایجاد  باران!«  باران!« و »به! چه زیبا بود  جمالت عاطفی »بس گوارا بود 
شده را به آرامش محض بدل می کند تا جایی که سکوتی همراه با لّذت و تخّیل را در 

پی دارد. 

 جلســۀ هشتم

  30 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )4( 
  15دقیقه2ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس

فّعالیت های نوشتاری )4(: درک متن 
 یکی از ابزارهای صوری انسجام گزاره های متن، »حروف ربط« هستند. هوشیار 
کردن دانش آموزان نسبت به این حروف و نوع کاربرد آنها در متن به افزایش درک متن 
آنها کمک می کند. در این درس حرف ربط عطفی »و« آموزش داده شده است که هم پایه 

بودن دو جمله را نشان می دهد. 

ارزشیابی از فّعالیت های درس
دراین درس برگزاری آزمون خودسنجی پیشنهاد می شود.



115

بسمه تعالی

تاریخ: درس ششم »آرش کمانگیر«   نام و نام خانوادگی: 

از این درس یاد گرفتم که 

از خواندن درس آرش کمانگیر لّذت بردم چون 

با خواندن این درس تصمیم گرفته ام 

تاریخ و امضا: اظهار نظر معّلم: 
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 جلســۀ نهم

  45 دقیقه فّعالیت های نوشتاری )5(

فّعالیت های نوشتاری )5(: نگارش
 موضوع آموزش این درس، نوشتن بند روایتی )روایی( است. دانش آموزان 
توصیفی  بند  با  بند  این  مقایسه  می کنند.  تحلیل  و  می خوانند  را  نمونه  بند  ابتدا 
برای  روایتی  و  توصیفی  بند  تفاوت های  اینکه  برای  است  مناسبی  روش  قبل،  درس 
دانش آموزان مشخص شود؛ البته مقایسه و تشخیص تفاوت ها به صورت کار گروهی 
انجام شود و دانش آموزان خود ویژگی های هر دو نوع بند را در کنار هم قرار داده، 

کنند. تحلیل 
در بندهای روایتی توّجه به چند مطلب اهمیت دارد: 

 زاویۀ دید که نویسنده، مطلب را به صورت اّول شخص بیاورد یا سوم شخص؛ 
معموالً دانش آموزان در نوشته های خود اّول شخص را ترجیح می دهند. 

 نوع لحن نوشته که نویسنده باید آن را انتخاب کند و در کل نوشته رعایت کند. 
لحن نوشته می تواند دوستانه باشد یا خیلی رسمی، حتی گفتاری باشد یا نوشتاری.

 توالی و ترتیب مطالب که یکی پس از دیگری بیان شود.
 زمان افعال که باید در کل نوشته ارتباط منطقی داشته باشند.

پاسخ سؤال صفحۀ  نگارش
جملۀ موضوع: می خواهم خاطرٔه اولین روز مدرسه ام را برایتان تعریف کنم.

موضوع کّلی: خاطره گویی
موضوع کوچک تر: خاطره اولین روز مدرسه
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 جلســۀ دهم

  25 دقیقه1ــ امال 
   20دقیقه2ــ مرور آموخته ها 

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس هفتم: 

مهمان شهر ما

١ــ آشنایی با رسم مهمان نوازی ایرانی
٢ــ آشنایی با مفهوم انتظار

مقام  شخصیت  به  نسبت  عاطفی  گرایش  تقویت  ٣ــ 
معظم رهبری 

4ــ تقویت درک شنیداری 
5ــ گسترش دامنٔه واژگان با استفاده از فرایند ترکیب

6ــ تقویت درک متن و سواد خواندن 
ربط  )کلمات  متن  انسجام  ابزارهای  با  آشنایی  7ــ 

تقابلی »اّما« و »ولی«(
8 ــ تشخیص تفاوت دو نوع بند توصیفی و روایتی

 اهـــــــــــــــــــداف 
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روش تدریس پیشنهادی
سخنرانی، دریافت مفهوم، روشن سازی طرز تلّقی

روش تدریس روشن سازی طرز تلّقی
 روشن سازی طرز تلّقی، تأثیری عمیق بر رضایت شخصی افراد می گذارد و از 
می آیند. چنانچه  به حساب  اجتماعی  یادگیری  از  مهّمی  تلّقی ها، جنبه های  رو طرز  این 
افراد بتوانند آزادانه طرز تلّقی هایشان را مورد بررسی قرار دهند، بینشی کسب می کنند 
که می توانند رفتار خویش را کنترل کنند و دریابند که طرز تلّقی آنها تا چه حد ممکن است 

در کیفیت کارشان تأثیر بگذارد.
رفتارهای  که  می خواهیم  دانش آموزان  از  متن  از خوانش  پیش  روش،  این  در 
مورد انتظار ما و مراحل آن را به خوبی و با دّقت انجام دهند. این رفتارها و مراحل از 

این قرارند:
١ــ یک جملٔه پرسشی )یا تکمیل یک جمله یا عبارت ناتمام( را که ناظر بر محتوا و 
مضمون اصلی درس است، مطرح می کنیم و از دانش آموزان می خواهیم که به آن پرسش 

پاسخ دهند.
و گفت وگو  بحث  یکدیگر  با  گروه  در  داده اند،  پرسش  به  که  پاسخی  دربارٔه  ٢ــ 

کنند.
٣ــ بر روی بهترین پاسخ به توافق برسند و آن را به عنوان محصول نهایی فّعالیت 

گروه به کالس عرضه کنند.
٤ــ نظرات گروه ها روی تختٔه کالس نوشته شود و بهترین پاسخ ها و نظرات مورد 

تأیید قرارگیرند.
مرحلۀ اّول: برای آموزش این درس سؤال های زیر برای فرایند آموزش مناسب 

است:
ــ اگر شخص بسیار عزیز و دانشمندی برای مّدت کوتاهی مهمان شما باشد، برای 

او چه کار می کنید؟
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ــ فردا یک مهمان بسیار عزیز داریم باید ...
فرض کنید سؤال اّول در تدریس استفاده شود.

مرحلۀ دوم: دانش آموزان پاسخ های گوناگونی را در گروه خود تولید می کنند.
مرحلۀ سوم: پس از چند دقیقه بحث و گفت و گو در گروه، نهایتاً یک جمله به 

عنوان محصول نهایی کارگروه ها، به کالس عرضه می شود.
یک  یک  و  می شود  نوشته  تخته  روی  گروه  هر  برگزیدٔه  جملٔه  چهارم:  مرحلۀ 
جمله ها برای دانش آموزان خوانده می شود. جمله هایی که در هر گروه تهیه و برگزیده شده 

است، ممکن است از این قرار باشند:
ــ بهترین غذا را برایشان تهیه می کنیم.

ــ خانه را تمیز و مرتّب می کنیم و از او خوب پذیرایی می کنیم.
ــ برای او یک هدیٔه خوب می خریم.

ــ هر چه که بخواهد، برایش انجام می دهیم.
ــ ..........

دانش آموزان دربارهٔ هر جمله نظر خود را بیان می کنند تا بر روی بهترین جمله 
)طرز تلّقی( به توافق برسند.

مرحلۀ پنجم: در این مرحله معلّم به جمع بندی نظرات می پردازد و جملٔه برتر یا 
بهترین جمله ها را انتخاب می کند.

نسبت  ما  دیدگاه  و  عواطف  احساس،  بیانگر  آن،  فرایند  و  انتخاب  این 
به موضوع است و به گونه ای پس از رویارویی اندیشه ها و بیان حّس و حال، 

گرایش درونی افراد تقویت می شود.

خوانش متن
 با استفاده از کتاب گویا انجام شود.
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درک متن
 سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و نادرست« و »درک مطلب« این درس 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درست و نادرست
سؤال اّول: درک اطاّلعات آشکار متن

سؤال دوم: رسیدن به استنباط
سؤال سوم: رسیدن به استنباط 

درک مطلب
سؤال اّول: رسیدن به استنباط 

سؤال دوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 
سؤال سوم: سؤال واگرا برای اظهارنظر خاّلقانه و آزاد دانش آموزان

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ واژه آموزی
   25دقیقه2ــ تمرین خواندن 

واژه آموزی
 در این درس، ساخِت واژٔه مرکب »ضمیر خود  بن مضارع« تدریس می شود. 
با هم  تابلو بنویسید و دانش آموزان همه  بار کلمات را روی  تثبیت یادگیری یک  جهت 
آنها را بخوانند. بدین ترتیب، یکی از راه های واژه سازی )خود  کلمه( آموزش داده 

می شود.
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 جلســۀ سوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(
   20دقیقه2ــ خواندن با لحن 

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ چهارم

  45 دقیقهگوش کن و بگو

به مطالب فّعالیت »گوش کن و بگو« درس دوم مراجعه شود و مانند آن آموزش 
انجام شود.

 جلســۀ پنجم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )2(
   20دقیقه2ــ تمرین خواندن  

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ ششم

  25 دقیقه1ــ امال 
صفحٔه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 

هنر و سرگرمی 
   20دقیقه
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امالی حروف گمشده 
 آموزگار از قبل یک متن امال با کلمات دارای ارزش امالیی که بعضی از حروف 
آنها افتاده، تهیه می کند. تعداد این کلمات با توجه به متن درس می تواند متغیر باشد  )مانند: 
نشا...ــ انت...ارــ غو... ای ــ...( البته در باالی صفحه، جدولی با حروفی که از 
کلمات افتاده است )حروف گمشده( به اضافٔه چند حرف بیشتر قرار می دهد. سپس معلّم از 
دانش آموزان می خواهد که متن درس را در زمان معین )سه تا پنج دقیقه( مطالعه کنند. پس از 
آن، دانش آموزان کتاب را بسته و با توزیع برگه های امال شروع به پیدا کردن حروف گمشده در 
زمان تعیین شده می کنند )آموزگار می تواند از حروف چند شکل و یک صدا استفاده کند(.

 جلســۀ هفتم

  30 دقیقه ١ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس
  15 دقیقه٢ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی

پاسخ جدول
1ــ سیل  2ــ ال به ال  3ــ انبوه  4ــ هین  5ــ نسیم  6ــ موج  7ــ جنبش  8ــ شوق

 جلســۀ هشتم

  45 دقیقهفّعالیت های نوشتاری )4(

فّعالیت های نوشتاری )4(: درک متن
چنان که در درس قبل گفته شد یکی از ابزارهای صوری انسجام گزاره های متن، 
»حروف ربط« هستند. هوشیار کردن دانش آموزان نسبت به این حروف و نوع کاربرد آنها در 
متن، به افزایش توانایی درک متن آنها کمک می کند. در این درس حرف ربط تقابلی »اّما« 
و »ولی« آموزش داده شده است که نشان می دهد مفهوم دو جمله در تقابل با یکدیگر است. 
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 جلســۀ نهم

  45 دقیقه فّعالیت های نوشتاری )5(

فّعالیت های نوشتاری )5(: نگارش
درس  این  در  شد.  داده  آموزش  روایتی  و  توصیفی  بند  گذشته  درس  سه  در   
دانش آموز با نوشتن همزمان این دو نوع به خوبی به تفاوت های بین آنها احاطه پیدا می کند 

و مطلب برایش تثبیت می شود.

 جلســۀ دهم

  45 دقیقهبخوان و بیندیش

 برای آموزش »بخوان و بیندیش« به مطالبی که در فصل اّول بیان شد، مراجعه کنید. 
سطوح سؤاالتی که در بخش »درک و دریافت« آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درک و دریافت
سؤال اّول: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 
سؤال دوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 
سؤال سوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

سؤال چهارم: این سؤال تحلیل داستان است که تقریباً همٔه سطوح را در بر دارد.

 جلســۀ یازدهم

  25 دقیقه1ــ امال
   20دقیقه2ــ  َمثَل

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه ارائه شود.
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فصل چهارم   : فرهنگ بومی
درس هــشــتــم: درس آزاد
درس نــــهـــم : درس  آزاد
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مقدمه
درس های آزاد ایستگاه اندیشیدن و درنگ کردن و آفریدن است. این فصل، فرصتی 
است تا دانش آموز و معلّم به یاری هم به فراخور ذوق و عالقه، دلبستگی های فرهنگ بومی 
و نیازها و بایسته هایی که در دیگر درس ها به چشم نیامده اند، مطالبی را بازگو نمایند. به بیان 
دیگر درس آزاد، فرصتی است تا دانش آموز و معلّم در تألیف کتاب مشارکت داشته باشند 
و هر یک خود را در شکل گیری کتاب سهیم ببینند وکتاب را از آِن خود بدانند؛ به گونه ای 
که دانش آموزان پس از تألیف درس آزاد می توانند نام خود را در ردیف نام پدیدآورندگان 

کتاب ثبت کنند. بر پایٔه آنچه گفته شد، اهداف درس آزاد را می توان بدین گونه بر شمرد: 
١ــ تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای مناسب 

2ــ پرورش توانایی تولید مادهٔ درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت آموزگاران
3ــ پاسخ به نیازهای معلّمان، دانش آموزان و اولیا 

4ــ بهره گیری از مشارکت همکاران در تألیف کتاب 
5  ــ بهره گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تألیف کتاب 

ـ آشنایی با برخی از نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و سّنت های  6  ـ
بومی یا منطقه ای

7ــ شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محل زندگی 
8  ــ توجه عمیق تر به لهجه، گویش و نشانه های زبان محلی

9ــ پرورش توانایی بندنویسی و بهره گیری از تفکر و نقد و تحلیل
10ــ ایجاد عالقه نسبت به فرهنگ محلی و آثار ادبی و زبانی منطقه ای 

روش های تولید درس آزاد
برای نوشتن و تولید درس آزاد یکی از روش های زیر پیشنهاد می شود:

 هر دانش آموز به صورت مستقل و فردی برای تولید درس آزاد اقدام نماید.
بندی  )تقسیم  گروه  افراد  تمام  مشارکت  با  و  گروهی  به صورت  دانش آموزان   
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دانش آموز کالس به چند گروه( برای تولید درس آزاد اقدام نمایند.
 تولید درس در کالس )مجموعه نظرهای کالس با راهنمایی و رهبری معلّم کالس(

در تولید درس آزاد می توان از توانمندی دانش آموزان در بندنویسی بهره برد. 
موضوع نوشته : »محل زندگی«، موضوع خیلی کلی است و باید به موضوعات کوچک تر 
غذاهای  و  منطقه  زبان  رسوم،  و  آداب  محل،  جغرافیایی  وضعیت  مثالً  شود.  محدود 
خاص آن منطقه ، چهار موضوع کوچک تری هستند که در مورد هر یک می توان یک بند 
نوشت. الزم است معلّم به دانش آموزان کمک کند تا چهارچوب متن خود را مشخص 
نمایند، سپس اقدام به نوشتن کنند. به عنوان نمونه، چهارچوب نوشته، می تواند شامل 
سه بند باشد که بند اّول وضعیت جغرافیایی محل را توضیح دهد؛ بند دوم زبان و بند سوم 

آداب و رسوم منطقه را بیان کند. 
 در تدوین متن می توان از روش های پیش سازمان  دهنده، بدیعه پردازی و بارش مغزی 
بهره برد. در این قسمت ، موضوعاتی مناسب با عنوان و محتوای فصل در حوزهٔ فرهنگ و 
زبان و آداب محلّی، پیشنهاد می شود. درس آزاد در فصل »فرهنگ بومی« آورده شده است 

و این موضوع دامنٔه گسترده ای دارد؛ لذا امکان تولید متن زیبا فراهم  است. 
 در طراحی فّعالیت های کتاب نوشتاری نیز تطابق فّعالیت ها با روند طراحی کتاب 
ضروری است. از دید ساختاری توجه به عناصر مبتنی بر نگرش شبکه ای، نقش معلّم به 

عنوان ناظر و راهنما و نقش دانش آموز در مقام تولیدکننده ضروری است. 
فصل،  این  در  شده  تولید  متون  استان  هر  در  می شود  پیشنهاد  مهم:  نکتۀ   
گردآوری و جمع بندی شود. نوشته به گونه ای باشد که ویژگی های آن استان را به خواننده 
معرفی کند. این مطالب برای گروه زبان و ادب فارسی دفتر تألیف ارسال شود تا از کنار 
هم قرار دادن آنها کتابی با عنوان دایرة  المعارف استان شناسی تولید شود که مخاطبش 
دانش آموز دورهٔ ابتدایی است. بدیهی است استان هایی که مطلبی ارسال نکنند، در آن 

کتاب غایب خواهند بود.
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فصـــل  پـنـجـم   : نـام آوران

درس دهـم : بـاغـچۀ  اطـفـال
درس یـازدهم :   فـرماندِه دل هـا
درس دوازدهــم : اّتـفـاق ساده
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صمیمیت

درس دهم:
طفال باغچٔه 

کن:  حفظ  و  ن  بخو
)همای رحمت(

درس یازدهم: 
فرمانده دل ها

زدهم: درس دو
تفاق ساده

ن و بیندیش:  بخو
)دوست بچه های خوب(
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 درک و دریافت

درست و نادرست 

درک مطلب 

ژه آموزی و

نی ن خو رو
ترکیب کلمه  ناپذیر

درست و نادرست 

درک مطلب 

نش زبانی د
قصه گویی و صندلی

صمیمت

سمی گسترش گروه 

نوشتن نامه

درس دهم:
طفال باغچٔه 

فعالیت های درس

هنر و سرگرمی

ندن مهارت خو

مهارت نوشتن

درک متن

نگارش

درس یازدهم:
فرمانده دل ها

فعالیت های درس

هنر و سرگرمی

ندن مهارت خو

مهارت نوشتن

درک متن

نگارش

زدهم: درس دو
تفاق ساده

فعالیت های درس

هنر و سرگرمی

ندن مهارت خو

مهارت نوشتن

درک متن

نگارش



اهـــداف فـصـــل پـنــجــم:

1ــ توسعٔه دامنٔه واژگان
2ــ تقویت سواد خواندن و درک متن 

گفتن،  )سخن  زبان آموزی  چهارگانه  مهارت های  تقویت  3ــ 
گوش دادن، خواندن و نوشتن(

4ــ کسب مهارت در نوشتن خط تحریری
5  ــ آشنایی دانش آموزان با اجزای جمله 

بـاغچه بـان،  جـبّار  مثل  مـانـدگـار  چهره هـای  شناسانـدن  6  ــ 
حماسه  آفرینان دفاع مقدس مانند شهید خرازی، مهدی آذریزدی 

و ...
7ــ تقویت روحیٔه پشتکار و خدمت به مردم 
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس دهم: 

باغچۀ اطفال

1ــ آشنایی با جبّار باغچه بان 
2ــ تقویت پشتکار و صبر و شکیبایی 
3ــ تقویت درک متن و سواد خواندن

4ــ تقویت مهارت امالنویسی و نگارش
ـ تثبیت مهارت قّصه گویی 5  ـ

ابزارهای  به عنوان  با حروف ربط سببی  6  ــ آشنایی 
انسجام متن 

7ــ آشنایی با اجزای جمله
8  ــ آشنایی و تشخیص بندهای بدنه در انشانویسی

 اهـــــــــــــــــــــداف 
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روش تدریس پیشنهادی 
تفّکر استقرایی، ایفای نقش، نمایشی

تفکّر استقرایی
 درس دهم با متنی روان و ساده، نوشته ای جّذاب است. محتوای درس، دارای 
مفهومی است که دانش آموزان با مطالعٔه دقیق متن، متوّجه آن می شوند. به همین دلیل 
بهتر است با روش »تفّکر استقرایی« ذهن دانش آموزان را فّعال نموده، ایشان را از راه 
به  با ساختار این درس  یادگیری رساند. مراحل انجام کار متناسب  به استنتاج و  تفّکر 

شرح ذیل پیشنهاد می گردد.
مرحلۀ اّول: تکوین مفهوم

1ــ فهرستی از انواع رفتارهای فردی و اجتماعی تهیه کنید و آن را در اختیار گروه ها 
بگذارید. الزم به ذکر است فهرست رفتارها با توجه به مفاهیم مورد نظر درس )خدمت به مردم 

و پشتکار( انتخاب شود.
2ــ از دانش آموزان بخواهید تا براساس وجوه اختالف یا تشابه آنها را دسته بندی 

نمایند.
3ــ در این بخش، دانش آموزان برای مطالب طبقه بندی شده، اسم انتخاب می کنند 

و کم کم مفهوم در ذهن آنها شکل می گیرد. 
مرحلۀ  دوم: تفسیر مطالب

1ــ نمایندٔه گروه ها، طبقه بندی انجام شده در گروه را روی تابلو نصب کند.
2ــ به دانش آموزان فرصت بدهید تا جنبه های مختلف عملکرد گروه های دیگر را 

بررسی کنند.
به مردم و پشتکار(  3ــ سؤاالتی در خصوص مفاهیم مورد نظر درس )خدمت 
مطرح نمایید تا دانش آموزان روابط بین طبقه بندی ها را جستجو کرده و به سؤاالت پاسخ 

دهند.
و  برسد  نتیجه گیری  و  استنباط  به  تا  برسانید  روابط  به کشف  را  دانش آموز  4ــ 
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مفاهیم »اعتماد به نفس و پشتکار« را استنباط کند.
مرحلۀ  سوم: کاربرد

١ــ به دانش آموزان کمک کنید تا با گسترش و وسعت دادن ظرفیت ذهنی خود 
به بررسی و تفسیر اطاّلعات دریافتی بپردازند و به این نقطه برسند که هر فرد با تالش و 

کوشش خود و با امید به خدا، به اهداف خود در زندگی دست می یابد.
با لحن »روایی ــ داستانی« برای دانش آموزان بخوانید  2ــ متن درس پنجم را 
تا درک بهتر محتوا حاصل آید و دانش آموزان بتوانند به سؤاالت درک متن پاسخ های 

درست و منطقی بدهند.

درک متن
نادرست« و »درک مطلب« این درس  سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درست و نادرست
سؤال اّول تا سوم: درک اطاّلعات آشکار متن

سؤال چهارم: رسیدن به استنباط

درک مطلب
سؤال اّول: درک اطاّلعات آشکار متن 

سؤال دوم: تلفیق و درک اطاّلعات آشکار متن 
سؤال سوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

سؤال چهارم: تلفیق اطاّلعات متن 
سؤال پنجم: سؤال واگرا برای اظهار نظر خاّلقانه و آزاد دانش آموزان
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 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ دانش زبانی
   25دقیقه2ــ تمرین خواندن 

دانش زبانی
 هدفی که از آموزش مطالب »بیاموز و بگو«  دنبال می شود، آشنایی با اجزای جمله 
است؛ به دیگر بیان هدف این است که دانش آموز یاد بگیرد جمله را به اجزای آن خرد 

کند. این امر در تقویت درک خوانداری و شنیداری بسیار مؤثر است. 
موضوعی که در این درس آموزش داده شده است، برجسته کردن فعل به عنوان 
در  فعل  اهمیت  نشان دادن  برای  می کنید،  مشاهده  که  چنان  است  جمله  معنایی  محور 
شکل گرفتن جمله، فعل در رأس قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر ابتدا باید فعلی باشد 

تا جمله ای شکل گیرد.
توجه: هدف از طرح این قبیل مباحث، آشنایی دانش آموز با اجزای جمله است. 
او باید منطق قرارگرفتن اجزای جمله را در کنار هم درک کند. یادگیری این مطلب در 
تقویت درک متن دانش آموزان تأثیر عمده ای دارد، معلّمان گرامی از ارائٔه این مطالب، 

با نگاه تدریس دستور زبان، به صورت مجموعه ای از قواعد حفظی جدًا پرهیز کنند.

 جلســۀ سوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(
   20دقیقه2ــ آموزش لحن  

آموزش لحن
لحن متن درس دهم از نوع »عاطفی ــ خبری« می باشد. خواندن زیبا، دمیدن 
به  آداب را  این  باید  بی جان متن است. روخوانی آداب خاصی دارد که  پیکرٔه  به  روح 
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دانش آموزان آموخت. در دورٔه معاصر متن های نشر بیشتر ساده، روزمره و همه فهم اند. 
با  را  خود  باید  خواننده  می باشد،  عاطفی  جمالت  دارای  که  درس  این  خواندن  برای 

احساسات نویسنده هماهنگ کند و لحنش را شکل دهد.

 جلســۀ چهارم

  45 دقیقهقصه گویی و صندلی صمیمیت

سوم  درس  صمیمیت  صندلی  و  قّصه گویی  فّعالیت  در  ارائه شده  توضیحات  به 
مراجعه شود. در آن درس بیشتر تمرکز بر شروع داستان بود؛ در این درس شیوه ارائٔه 

سیر قّصه مورد نظر است.
فّعالیت صندلی صمیمیت با گوش دادن به قّصه آغاز می شود. دانش آموزان مّدتی برای 
انتخاب قّصٔه مورد عالقٔه خود فکر می کنند، سپس روی صندلی می نشینند و قّصه را روایت 

می کنند. انتظار می رود قّصه گویی به شیوه ای جّذاب اتفاق بیفتد تا مخاطب را جذب کند.

 جلســۀ پنجم

  30 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )2(
   15دقیقه2ــ تمرین خواندن  

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود. 

 جلســۀ ششم

  25 دقیقه1ــ امال 
صفحٔه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 

هنر و سرگرمی 
   20دقیقه
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امال: امالی تصحیح کردنی
آموزگار از قبل یک متن امالی ده سطری تهیه کرده و در آن ١٠ کلمه با امالی 
ناصحیح قرار می دهد. قبل از شروع فّعالیت امالیی دانش آموزان متن درس را مرور 
می گردد.  توزیع  دانش آموزان  بین  امال  برگه های  و  رامی بندند  کتاب ها  می کنند. سپس 
دانش آموزان با دّقت، متن امال رامطالعه کرده، کلمات نادرست را شناسایی می کنند و 

شکل درست کلمات را باالی آنها می نویسند.

 جلســۀ هفتم

  25 دقیقه 1ــ  ارزشیابی از فّعالیت های درس
  20 دقیقه2ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی

ارزشیابی از فّعالیت های درس
برای ارزشیابی برگزاری یک »آزمون کتبی« پیشنهاد می گردد از دانش آموز بخواهید 
بنویسد. نوشتٔه دانش آموز که  یاد گرفته است، به صورت خالصه  آنچه را که از درس دهم 

حاصل تفکّر و مهارت او در نوشتن است، می تواند مورد ارزشیابی قرار گیرد.

 جلســۀ هشتم

  45 دقیقه فّعالیت های نوشتاری )4(

فّعالیت های نوشتاری )٤(: درک متن
چنان که در درس قبل گفته شد یکی از ابزارهای صوری انسجام گزاره های متن، 
»حروف ربط« هستند. در این درس حرف ربط سببی »چون« و »زیرا« آموزش داده شده 
است. کاربرد این حروف در جمالت مرکبی است که گزارٔه یک جمله مفهومی را بیان 
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می کند و علت و سبب آن در گزارٔه جملٔه بعد ارائه می شود.

 جلســۀ نهم

  45 دقیقهفّعالیت های نوشتاری )٥(

فّعالیت های نوشتاری )٥(: نگارش
که  است  مهم  بسیار  می گیرد.  شکل  انشانویسی  آموزش  اساس  درس،  این  از 
به مطالب راهنمای معلّم  با توجه  همکاران محترم دقیقاً طبق مراحل صفحٔه نگارش و 

آموزش دهند.
نکتٔه بسیار کلیدی و مهم این است که تا حاال دانش آموزان با یک بند سر و کار 
ارائه شده است.  بند  این درس، سه  بند است، در  انشا شامل چند  داشتند ولی چون 
چنان که مالحظه می کنید این سه بند از متن درس »کوچ پرستوها« انتخاب شده است؛ 
دلیل این بوده است که دانش آموزان با آن آشنا هستند و در مرحلٔه تشخیص به زحمت 
ذهن  چالش کشیدن  به  نه  است  انشا  ساختار  آموزش  مهم  دیگر  عبارت  به  نمی افتند. 
دانش آموز با ارائٔه متنی که قبالً ندیده اند. در این درس دانش آموز باید موضوع کوچک 
تک تک بندها را با توجه به جملٔه موضوع و مفهوم بیان شده در هر بند، تشخیص دهد 
و با جمع بندی مطلب، سه بند موضوع کلی را تشخیص دهد که در واقع همان موضوع 
انشا است. در این جلسه فعالً صحبتی از انشا و موضوع انشا نمی شود و دقیقاً مطابق 

با مطلب کتاب آموزش انجام شود.
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پاسخ سؤال صفحۀ نگارش
موضوع بند اّول: دشواری کمبود غذا در پاییز

موضوع بند دوم: چگونگی کوچ/ شکل کوچ
موضوع بند سوم: خطرات کوچ

موضوع کلی: کوچ پرستوها

 جلســۀ دهم

  25 دقیقه١ــ بخوان و حفظ کن
   20دقیقه٢ــ امال 

بخوان وحفظ کن 
 شعر زیبا و مشهوری است از "شهریار" که با نشان دادن کتاب اشعار این شاعر 
بلند آوازه، ارائٔه اطاّلعاتی درخصوص خطّٔه زیبای آذربایجان با مردمانی غیور و متعهد 
و  است  تدریس  قابل  زیبایی  نحو  به  شهریار  استاد  از  ترکی  زبان  به  اشعاری  پخش  و 
همخوانی آن به نشاط کالس می افزاید. متن شعر دربارٔه بزرگ ترین نام آور تاریخ بشریت 
است که برخی از ویژگی های ایشان در شعر آمده است. الزم به ذکر است در آموزش 
با  شعر  حفظ  بلکه  شود  تأکید  خیلی  آن  معنای  روی  نیست  الزم  کن،  حفظ  و  بخوان 
توجه به وزن آهنگین آن مورد نظر است. مطلب دیگر این که معرفی شهریار نیز به عنوان 

شاعری نامدار در راستای اهداف فصل و نگرش شبکه ای است.

امال
امالیی  فّعالیت های  و  تقریری  امالی  شامل  دوقسمتی  امالی  قبل  دروس  مثل   

برگزار می شود.
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس یازدهم: 

فرماندِه دل ها

1ــ تقویت روحیٔه وطن دوستی و دفاع از میهن 
این  نامداران  و  مقدس  دفاع  حماسه  با  آشنایی  ٢ــ 

عرصه به ویژه شهید حسین خرازی
3ــ تقویت درک متن 

مناسب  لحن  رعایت  با  خواندن  مهارت  تقویت  4ــ 
)آموزش لحن انواع جمله(
5  ــ گسترش دایرٔه واژگان 

و  نـگارشی  امالیـی،  مهـارت هـای  تـقویـت  6  ــ 
خوش  نویسی 

7ــ تولید بندهای بدنه در انشانویسی
8  ــ تثبیت یادگیری ابزارهای انسجام متن

 اهـــــــــــــــــــــداف 
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روش تدریس پیشنهادی
کارایی گروه

کارایی گروه )به شکل ساده(
دانش آموزان  به  کوتاهی  توضیحات  مقدس،  دفاع  حماسه  دربارٔه  ابتدا   )1

بدهید.
با دّقت مطالعه  و  به صورت کامل  بار، متن درس را  بّچه ها بخواهید یک  از   )2

کنند.
3( کاربرگ سؤاالت مربوط به درس را بین دانش آموزان توزیع کنید و فرصت 

بدهید به صورت انفرادی به سؤاالت پاسخ بدهند.
4( حاال از همان نمونه سؤال در اختیار گروه بگذارید تا اعضای گروه، دربارٔه 
پاسخ سؤاالت گفت وگو کنند، به توافق برسند و برگه را پاسخ بدهند. )طرح سؤاالت 

به صورت چهارگزینه ای توصیه می شود.(
5( پاسخ ها را در کالس مرور کنید تا دانش آموزان جلوی سؤاالتی که نادرست 
تصحیح  را  گروهی  و  انفرادی  برگه های  نوعی  به  و  بگذارند  عالمت  گفته اند؛  پاسخ 

کنند.
6( هر دانش آموز برگٔه خود را با برگٔه گروه مقایسه کند و اگر در کارکرد گروهی، 
و  می برد  پی  گروه  کارایی  به  دانش آموز  باشد،  یافته  کاهش  نادرست  پاسخ های  تعداد 
مشارکت را در فرایند یادگیری اثربخش می داند. چون ارزشیابی به صورت کیفی برگزار 
ندارد.  این روش ضرورت  نمره گذاری در جداول  به صورت کّمی و  می شود، تصحیح 
فلسفٔه بهره گیری از این روش، پافشاری بر خرد جمعی و برتری دادن نتیجٔه کار گروه بر 

عملکرد فرد است.
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نمون برگ سؤاالت روش کارایی گروه:

                                                                 باسمه تعالی                       نام و نام خانوادگی:
درس یازدهم: فرمانده دل ها                   روش کارایی گروه                 تاریخ:

1ــ داستان فرمانده دل ها در مورد کدام نامدار جنگ تحمیلی است؟
 الف(شهید بهنام محمدی
ب( شهید حسین خّرازی

 ج( شهید بابایی

ارزشیابی

 درست پاسخ داده ام

 درست پاسخ نداده ام
2ــ چرا شهدای جنگ تحمیلی از نامداران ایران زمین هستند؟

 الف( چون نامشان در کتاب شهدا ثبت شده است
ب( چون از جانشان گذشتند تا سرزمین را از دست دشمن نجات 

 دهند
ج( چون شور و شوقی وصف ناپذیر برای از بین بردن دشمن 

 نداشتند

 درست پاسخ داده ام

 درست پاسخ نداده ام

3ــ در حماسٔه دفاع مقّدس کدام عامل در پیروزی رزمندگان از 
همه مهم تر بود؟

 الف( ترس و ضعف دشمن
 ب( دعای خیر فرزندان شهدا

 ج( شجاعت و خستگی ناپذیری رزمندگان

 درست پاسخ داده ام

 درست پاسخ نداده ام

4ــ چرا پدرانمان زمان حملٔه دشمن به کشور، ازسرزمینمان دفاع 
کردند؟

 الف( تا چیزهای بیشتری یادبگیرند
ب( برای اینکه آزادی و استقالل کشور حفظ شود و سرزمینمان به 

 دست بیگانگان نیفتد
 ج( چون قوی و شجاع هستند

 درست پاسخ داده ام

 درست پاسخ نداده ام

نظر معّلم: 
امضا:                                             تاریخ:

تعداد سؤاالت درست: 
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نکته: برای تعداد سؤاالت، چهارچوب ویژه ای طراحی نشده است و بنا به سطح 
توانمندی های دانش آموزان تعداد سؤاالت تغییر پیدا می کند.

درک متن
نادرست« و »درک مطلب« این درس  سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درست و نادرست
سؤال اّول: درک اطاّلعات آشکار متن
سؤال دوم: درک اطاّلعات آشکار متن

سؤال سوم: رسیدن به استنباط 

درک مطلب
سؤال اّول: درک اطاّلعات آشکار متن 

سؤال دوم: درک اطاّلعات آشکار متن تلفیق 
سؤال سوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

سؤال چهارم: سؤال واگرا برای اظهار نظر خاّلقانه و آزاد دانش آموزان

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ واژه آموزی
   25دقیقه2ــ تمرین خواندن 

واژه آموزی
 متن این درس شامل کلماتی مانند » وصف ناپذیر« است که در ادامٔه آموزش کلمات 
مرکب به آنها پرداخته شده است. اگر به ساختمان این ترکیب، توّجه کنید درمی یابید جزء 
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دوم ترکیب با فرایند » وندافزایی « تولید شده است )نا  پذیر(؛ سپس طی فرایند "ترکیب" در 
کنار بخش دیگر قرار گرفته، کلمٔه مرکب ایجاد گردیده است. همکاران محترم توّجه کنند 
که از ذکر این مطالب برای دانش آموزان پرهیز کنند. هدف این است که دانش آموز نسبت 
به این ترکیب، هوشیار شود و تالش کند ترکیب هایی با این ساخت در ذهن خود بسازد. 

تمرین خواندن
 روان خوانی درست و شمردٔه دانش آموزان را مثل دروس گذشته، درنظر داشته 
سال  از  قسمت  این  در  خواندن،  زمینٔه  در  مستمر  و  اصولی  تمرین های  از  باشید.بعد 
با  توأم  به خواندن  و  رفته  باالتر  یک سطح  »روخوانی«  از  باید  دانش آموزان  تحصیلی 
درک رسیده باشند. روخوانی، بیان کلمات از روی نوشته است که در آن ارتباطی بین 
کلمات و درک و دریافت وجود ندارد. یعنی دانش آموز آنچه را دیده به زبان می آورد. در 

حالی که خواندن عالوه بر بیان نوشته ها، باید منجر به درک و فهم شود.

 جلســۀ سوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(
   20دقیقه2ــ خواندن با لحن مناسب 

فّعالیت های درس )واژه آموزی و امال( 
انجام فّعالیت های کتاب نوشتاری در کالس درس مورد تأکید مؤلفان می باشد. 

تمرین خواندن )تأکید بر لحن، آوا و آهنگ مناسب(
تناسب شخصیت  ها،  به  لحن  انتخاب  که  است  روایی  متن  این درس یک  متن   
بیشتری  تأثیرگذاری  خواندن،  مناسب  سرعت  رعایت  و  درنگ ها  و  مکث ها  تشخیص 

ایجاد می نماید.



144

 جلســۀ چهارم

  45 دقیقهروان خوانی

در  واژه داشت؛  لحن خواندن  به  تأکید  فّعالیت روان خوانی در درس چهارم،   
آنجا توضیح دادیم که قرار دادن تکیه بر هجای اّول و آخر کلمه در انتقال پیام، تفاوت 
توجه  آموزش،  برای  لحن خواندن جمله است.  بر  تأکید  این درس  در  می کند.  ایجاد 
امری  و  عاطفی  پرسشی،  خبری،  جمله های  خواندن  متفاوت  لحن  به  را  دانش آموزان 

جلب می کنیم. 
انواع جمله   لحن  دربارٔه  توضیحی  می کنید،  پخش  را  فایل صوتی  که  اّول  بار   
ندهید؛ فقط از دانش آموزان بخواهید با دّقت گوش کنند و مانند آن از روی متن بخوانند. 
اجازه دهید دانش آموزان خود به لحن متفاوت انواع جمله پی ببرند؛ الزم هم نیست بر 
زبان بیاورند، همین که در خواندن، لحن جمله را رعایت کنند، کافی است. پس از اینکه 
چند نفر از روی متن خواندند و دانش آموزان لحن خواندن آنها را مقایسه کردند، فایل 
لحن  موضوع  دانش آموزان  کمک خود  به  مرحله  این  در  شود.  پخش  مجددًا  صوتی 
متفاوت انواع جمله آموزش داده شود. بهترین شیوه در آموزش، خواندن تعدادی از 

دانش آموزان و مقایسٔه لحن آنها است. 

 جلســۀ پنجم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )2(
   20دقیقه2ــ تمرین خواندن  

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.
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 جلســۀ ششم

  25 دقیقه1ــ امال 
صفحٔه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 

هنر و سرگرمی 
   20دقیقه

امال: امالی همگانی 
 در این نوع امال همٔه دانش آموزان در تقریر امال مشارکت دارند. ابتدا معلّم از 

دانش آموزان می خواهد که متن درس را به طور کامل و دقیق مطالعه کنند.
انتخاب  که  ترتیبی  به  می خواهد  دانش آموزان  از  معلّم  و  بسته  را  کتاب   سپس، 
کرده، نامشان را صدا می زند از هر قسمت از درس که می خواهند، یک جمله بگویند 
تا بقیٔه دانش آموزان بنویسند. بیان جمله از حفظ در اولویت است اما اگر دانش آموزی 

برای گفتن جمله، احتیاج به کتاب پیدا کرد، منعی ندارد. 

 جلســۀ هفتم

  30 دقیقه ١ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس
  15 دقیقه2ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی

ارزشیابی
 روش »پرسش شفاهی« با توّجه به وقت در نظرگرفته شده، مناسب می باشد. برای 

افزایش تأثیر پرسیدن به این نکات توّجه کنید:
به جای   سؤاالتی طرح کنید که موجب ایجاد تفّکر در دانش آموز شود. مثالً 
را  شهدا  و  رزمندگان  »چرا  بپرسید  دارید؟«،  دوست  را  رزمندگان  »آیا  بپرسید  اینکه 

دوست دارید؟«
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 فرصت پاسخ گویی را افزایش دهید تا دانش آموز فرصت فکر کردن پیدا کند.
 از همٔه دانش آموزان، انتظار پاسخ گویی داشته باشید.

 پاسخ های صحیح یا اشتباه دانش آموزان، هر دو می تواند شما را در شناخت 
میزان درک و فهم دانش آموزانتان کمک کند. زیرا هدف، اصالح متفّکرانه است نه اینکه 

در لحظٔه اّول، پاسخ درست را دریافت نمایید.

 جلســۀ هشتم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )4( 
  20دقیقه2ــ امال

فّعالیت های نوشتاری )4(: درک متن
 در سه درس گذشته کلمات ربط عطفی، تقابلی و سببی به عنوان ابزارهای انسجام 
گزاره های متن ارائه شد. در این درس به منظور تثبیت آموخته ها متنی ارائه شده است که 

دانش آموز باید کلمٔه ربط مناسب جاهای خالی را تشخیص دهد.

امال 
بعد از برگزاری آزمون امالی دو قسمتی می توانید از دانش آموزان در تصحیح 
برگه ها کمک بگیرید. این کار موجب افزایش یادگیری و اعتماد به نفس دانش آموزان 

می شود.

 جلســۀ نهم

  45 دقیقه فّعالیت های نوشتاری )5(
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فّعالیت های نوشتاری )5(: نگارش
این  در  با مرحلٔه »تشخیص« شروع شد؛  انشانویسی  آموزش   در درس گذشته 
و  بود  شده  ارائه  بند  سه  قبل  درس  در  می رسد.  »تولید«  مرحلٔه  به  دانش آموز  درس، 
دانش آموز برای اّولین بار در صفحٔه نگارش از سال سوم تاکنون، بیش از یک بند را 
دید. در آنجا دانش آموز سه بند را خواند و موضوع بندها را تشخیص داد، سپس ارتباط 

بندها را درک و موضوع نوشته را بیان کرد. 
موضوع  سه  باید  دانش آموز  و  است  شده  ارائه  نوشته  موضوع  درس،  این  در 
کوچک و مرتبط به هم برای سه بند بنویسد و متن تولید کند؛ درواقع، انشانویسی در این 
درس شروع می شود. الزم به ذکر است که موضوع »نان« برای دانش آموزان آشناست و 
قبالً هم در کالس سوم با آن آشنا شده اند؛ بنابراین اطاّلعات کافی دارند. آنچه در اینجا 
اهمیت دارد این است که سه موضوع بند، طوری انتخاب شود که بندها مانند حلقه های 

زنجیر مکّمل هم شوند و یکی در پی دیگری با منطق روشنی ارائه شوند.
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس دوازدهم: 

اتّفاق ساده

1( تقویت مهارت خواندن شعر با رعایت لحن
2( بهبود سواد خواندن و درک متن 

3( آشنایی با نحؤه نقل رویدادهای قّصه 
4( تثبیت یادگیری ابزارهای انسجام متن 

6( آشنایی با گسترش گروه اسمی در جمله
7( آشنایی با بند مقّدمه

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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روش تدریس پیشنهادی
سخنرانی، دکلمه خوانی، بدیعه پردازی

الگوی بدیعه پردازی
1ــ یک توصیف زیبا و ساده از »رزمنده« با همیاری دانش آموزان ارائه دهید.

2ــ قیاس مستقیم )مقایسٔه سادٔه دو مفهوم(: از بّچه ها بخواهید »رزمنده« را یک 
آنها »رزمنده« چگونه کتابی است؟ مطالب  به نظر  کتاب در نظر بگیرند و سپس بگویند 

دانش آموزان را روی تخته یادداشت کنید.
مثال:

محمد: رزمنده یک کتاب پر از مطالب با ارزش است.
جواد: رزمنده یک کتاب بزرگ است.

رضا: رزمنده یک کتاب سبز رنگ است.
3ــ قیاس شخصی: از دانش آموزان بخواهید خود را جای »رزمنده« بگذارند و 

احساسات خود را بیان کنند؛ یعنی بگویند چه حّسی دارند.
 مثال:

حسین: احساس غرور و امنیت می کنم.
طه: احساس یک پرنده را دارم.

4ــ تعارض فشرده: در این مرحله از دانش آموزان بخواهید تا از بین قیاس ها و 
تشبیه های مرحلٔه دوم و سوم کلماتی را جدا کنند و بگویند که کدامیک از این کلمات )اگر 

متضاد باشند بهتر است( برایشان جالب تر است.
مثال: کلمات انتخاب شده: پرنده، غرور، امنیت، سبز، بزرگ، با ارزش
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5ــ توصیف خاّلق: حاال از دانش آموزان بخواهید از میان قیاس های برگزیده، 
چند تا را انتخاب کرده، با استفاده از آنها موضوع »رزمنده« را دوباره توصیف کنند. بین 
توصیف سادٔه اول زنگ و این توصیف تفاوت بسیاری است. این توصیف دارای غنا و 

ارزش زیادی است؛ چون حاصل تالش جمعی می باشد.
 آنچه توضیح داده شد یک نمای خیلی ساده و کاربردی از الگوی بدیعه پردازی 
است. این روش در تقویت مهارت نوشتن دانش آموزان بسیار راهگشا است. در پی این 
روش از رزمندگان به عنوان نامداران ایران زمین یادکنید و نقش آنها را در حفظ استقالل 

کشور تبیین نمایید و صبرخانواده های رزمندگان را در زمان جنگ توضیح دهید.

خوانش متن 
متن را با آهنگی مناسب و با روش دکلمه خوانی بخوانید و سپس دانش آموزان 

جمع خوانی نمایند.

درک متن
نادرست« و »درک مطلب« این درس  سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و 

آمده است، به ترتیب به صورت زیر است: 

درست و نادرست
سؤال اّول: درک اطاّلعات آشکار متن

سؤال دوم: رسیدن به استنباط

درک مطلب
سؤال اّول: رسیدن به استنباط 
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سؤال دوم: رسیدن به استنباط 
سؤال سوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

سؤال چهارم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

 جلســۀ دوم

  25 دقیقه1ــ دانش زبانی
   20دقیقه2ــ تمرین خواندن 

دانش زبانی
قطعٔه  بودند.  با دو خانه  پازلی  مانند  که  داد  آموزش  را   درس گذشته، جمالتی 
اصلی پازل فعل بود که تعیین می کرد با اضافه شدن چند قطعٔه دیگر به این پازل معنی 
کامل می شود. مثالً فعلی مانند »آمد« با گرفتن یک قطعه مثل »بهار« کامل می شد و معنا 
را انتقال می داد. درواقع بدون اینکه به فعل الزم و نهاد و عبارات و الفاظ دستوری مانند 

این اشاره کنیم، تنها منطق قرار گرفتن اجزای جمله را آموزش می دهیم.
 در این درس با گسترش گروه اسمی از طریق اضافه کردن صفت، نشان می دهیم هنوز 
هم پازل جمله، دو قطعه ای است؛ فقط قطعٔه پازل بزرگ تر شده است. دانش آموز باید درک 
کند که کلمٔه »معلّم« با کلمٔه »مهربان« متفاوت است؛ الزم نیست به او بگوییم یکی اسم است 
و دیگری صفت، بلکه به لحاظ معنایی و کاربرد باید متوّجه شود که مهربان به تنهایی استقالل 
ندارد اّما معلّم مستقل است. بهترین روش برای آموزش آشنایی دانش آموز با اجزای جمله و 
خرد کردن آن از راه مقایسه با پازل میسر است. برای یادگیری بهتر پازل هایی با مقّوا ساخته 

شود تا دانش آموز به صورت عملی قطعات جمله را در کنار هم بگذارد و از هم جدا کند.
 توّجه کنید هدف این درس، آموزش صفت نیست، بلکه این موضوع مهم است 
که دانش آموز بتواند تشخیص دهد در جملٔه »برادر خوبم آمد.« برادر خوبم، یک قطعٔه 
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جمله است؛ درواقع همان چیزی که در دستور به گروه اسمی معروف است، بدون اینکه 
اشاره ای به گروه اسمی شود.

 جلســۀ سوم

  30 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(
   15دقیقه2ــ آموزش لحن 

آموزش لحن 
لذا  به شکل منظوم است؛  بیانگر روایت و نقل یک واقعه   درس »اتّفاق ساده« 
لحن اصلی، "روایی" برای تعریف واقعه، همراه با نمایش احساسات است. از نکات مهم 
در این درس عالوه بر تعریف کردن، توصیف فضاها و موقعیت های پیش آمده برای مادر، 

فرزندان و قطرٔه باران است که به شیؤه جان بخشی در ماجرا حضور دارد.
لحن های این شعر را می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد:

 الف( لحن اصلی: روایی
 ب( لحن های فرعی

 توصیفی برای فضاسازی در آغاز و پایان شعر )بند اول و سه بند پایانی(
 توصیفی برای حاالت مادر )بند پنجم(

 نقل مطالب از مطالب نامه )بندهای سه و چهار(

 جلســۀ چهارم

  45 دقیقهقّصه گویی و صندلی صمیمیت
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بیان شده  فّعالیت »قّصه گویی و صندلی صمیمیت« درس سوم  به مطالبی که در 
است مراجعه شود. در آن درس تأکید بر شروع داستان بود، در حالی که در این درس 

بیان رویدادهای داستان اهمیت دارد.

 جلســۀ پنجم
  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )2(

   20دقیقه2ــ تمرین خواندن  

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 
 جلســۀ ششم

  25 دقیقه1ــ امال 
صفحٔه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 

هنر و سرگرمی 
   20دقیقه

امال: جملۀ گم شده 
 معلّم از دانش آموزان می خواهد تا متن شعر را با دّقت مطالعه کنند. سپس کتاب را 
می بندند و معلّم یک کلمه می گوید و دانش آموزان باید جمله و یا سطری که این کلمه در آن قرار 
داشت را به یاد آورده و بنویسند. در این نوع امال حفظ شعر به دانش آموزان کمک می کند.

 جلســۀ هفتم
  30 دقیقه ١ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس

  15 دقیقه٢ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی
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به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه ارائه 
شود.

 جلســۀ هشتم

  45 دقیقهفّعالیت های نوشتاری )4(

فّعالیت های نوشتاری )4(: درک متن
ارائه شده است که در فضای سکوت کامل صامت خوانی می شود و هر   متنی 
متن  این  در  می کنید  مالحظه  که  چنان  می نویسد.  را  زیر  پرسش های  پاسخ  دانش آموز 
ضمایر و حروف ربط که از ابزارهای انسجام گزاره های متن هستند، برجسته شده اند و 
سؤاالتی در مورد آنها طرح شده است. مجددًا تأکید می شود برای بررسی پاسخ سؤال ها 
کسی به صورت شفاهی پاسخ ندهد؛ دانش آموزان را ملزم کنید پاسخی را که نوشته اند، 

بخوانند.

 جلســۀ نهم

  30 دقیقه فّعالیت های نوشتاری )5(

  15 دقیقهحکایت
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فّعالیت های نوشتاری )5(: نگارش
انشا چارچوبی دارد که در نمودار زیر اجزای آن مشخص شده است:

موضوع: 
 بند مقدمه

 بندهای بدنه شامل:
 بند اّول 

 بند دوم 

 بند سوم 

 بند نتیجه 

انشا »موضوعی« دارد که دربارٔه آن می نویسیم. پس  چنان که مالحظه می کنید 
بند مقدمه، نوشتن جمالت  از  باشید که منظور  از آن »بند مقدمه« می آید. توّجه داشته 
کلیشه ای، یکنواخت و تکراری نیست؛ بلکه بند مقدمه که در آغاز نوشته می شود فضای 
بیان  نوشته  اصلی  اندیشٔه  مقدمه  بند  در  که  آنجایی  از  می دهد  نشان  را  نوشته  بر  حاکم 
نوشته  اگر موضوع  ندارد. مثالً  به جملٔه موضوع  نیازی  و  می شود، مطالب کلّی است 

»بهار« باشد، بند مقدمه می تواند این گونه باشد:
 

 »بهار یکی از فصل های سال است. بهار را همٔه مردم دوست 
و  شاعران  می دانند.  سال  فصل های  عروس  را  بهار  بعضی ها  دارند. 
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نویسندگان دربارٔه فصل بهار چیزهای زیادی نوشته اند. حاال می خواهیم 
بدانیم که بهار چگونه فصلی است.«

 پس از بند مقدمه، بندهای بدنه می آید که معموالً دو بند یا بیشتر است؛ در نمودار، 
سه بند نشان داده شده است اما معنی آن این نیست که حتماً تعداد بندهای بدنه باید سه بند 

باشد. چنان که در نگارش این درس، در متن انشا، چهار بند بدنه وجود دارد. 
 در انتها بند »نتیجه گیری« می آید؛ این بند در حقیقت فرودگاه ذهن نویسنده است؛ 
باید دّقت کنید  نتیجه گیری  نتیجه گیری می آید. در  بند  بندهای دیگر در  درواقع عصارهٔ 
که از نوشتن جمالت تکراری پرهیز شود. نوشتن جمالتی مثل: »پس نتیجه می گیریم 
نتیجه گیری  بند  برای  که...«  است  این  می گیریم  نوشته  این  از  که  »درسی  یا  که....« 

درست نیست. 
دلیل،  همین  به  است  بوده  مقدمه«  »بند  آموزش  این درس هدف،  نگارش  در   
از  استفاده  اینکه  دیگر  مهّم  نیامده است. مطلب  انشا  انتهای  در  نتیجه گیری  بند  فعالً 
متن درس اّول در این صفحه، هدفمند بوده است. موضوع درس اّول به گونه ای است 
با  مقدمه«  »بند  تفاوت  آموزش  برای  می شود. ضمناً  طبقه بندی  در ذهن  راحتی  به  که 
»بندهای بدنه« از متنی استفاده شده است که برای دانش آموز آشنا باشد و مقایسه به 
آسانی در ذهنش اتفاق بیفتد و هدف درس آسانتر محّقق گردد. قرار دادن متن جدید، 
ذهن دانش آموز را بیشتر به مفاهیم و گزاره های متن، مشغول می کند و سبب اختالل 

در یادگیری می شود.

 جلســۀ دهم
  45 دقیقهبخوان و بیندیش

 برای آموزش »بخوان و بیندیش« به مطالبی که در فصل اّول بیان شد، مراجعه کنید. 
سطوح سؤاالتی که در بخش »درک و دریافت« آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 
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درک و دریافت
سؤال اّول: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 
سؤال دوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

سؤال سوم: سؤال واگرا برای اظهار نظر خاّلقانه و آزاد دانش آموزان 
سؤال چهارم: درک اطاّلعات آشکار متن 

سؤال پنجم: درک اطاّلعات آشکار متن 
سؤال ششم: تلفیق اطاّلعات متن 
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فصـــل  ششـم   : راه زنــدگی

درس سیزدهــم : لـطـف حـق
درس چهاردهم :   ادب از که آموختی؟

درس پـانـزدهــم : شیر   و  موش
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درک مطلب 
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لطف حق
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ندن مهارت خو

مهارت نوشتن

درک متن

نگارش
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هنر و سرگرمی
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درس پانزدهم:
شیر و موش

فعالیت های درس

هنر و سرگرمی

ندن مهارت خو

مهارت نوشتن

درک متن

نگارش
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اهــــــداف فــــصـل ششـــم:

١ــ آشنایی با صفات برجستٔه انسانی مانند بخشش و چشم پوشی
٢ــ یادآوری چگونگی تولّد و بزرگ شدن حضرت موسی)ع(

٣ــ افزایش اعتماد و توکّل به خدا در همٔه مراحل زندگی 
ایرج  ایرانی »پروین اعتصامی و  با دو شاعر بزرگ  4ــ آشنایی 

میرزا«
5  ــ تقویت مهارت خواندن اشعار با لحن مناسب 

6  ــ تقویت درک مفهوم شعرها 
و  ضرب المثل ها  مطالعٔه  به  دانش آموزان  در  عالقه  ایجاد  7ــ 

درک پیام و کاربرد آنها 
8  ــ افزایش درک دانش زبانی در دانش آموزان با انجام تمرین های 

مرتبط 
9ــ بسط و گسترش دایرٔه واژگان 

10ــ افزایش درک مفهوم تصویر و بیان پیام آن 
11ــ افزایش عالقه و تقویت مهارت های قصه گویی و قصه خوانی

12ــ تقویت درک شنیداری 
13ــ تقویت مهارت انشانویسی

14ــ آشنایی با ابزارهای انسجام گزاره های متن
15ــ تقویت مهارت امال و خوشنویسی 

16ــ آشنایی با اجزای جمله
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس سیزدهم: 

لطف حق

1( آشنایی با شاعر بزرگ ایران »پروین اعتصامی«
2( افزایش درک متن

3( گسترش واژگان با فرایند واژه سازی »تکرار«
4( تقویت درک دیداری و سخنوری 

5( آشنایی با نشانه های ساختار بالغی متن مانند »بعد، 
سپس«

5( تثبیت یادگیری بند مقدمه و بندهای بدنه

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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روش تدریس پیشنهادی
بحث گروهی 

دربارٔه  منظّم  و  سنجیده  است  گفت  وگویی  گروهی  بحث  روش  گروهی:  بحث 
موضوعی خاص که مورد عالقٔه مشترک شرکت کنندگان در بحث است. 

مراحل اجرا:
1( دانش آموزان را گروه بندی کنید.

2( با طرح یک سؤال یا نشان دادن تصویر، دانش آموزان را هدایت کنید تا نظر، 
عقیده و بینش خود را نسبت به آن در گروه ابراز دارند. همچنین می توانید موضوعی 
را تعیین کنید تا دانش آموزان دربارهٔ آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهار نظر بپردازند و 

نتیجه بگیرند. مثال:
موضوع اّول: همیشه به لطف خدا مطمئن هستیم چون ...............

موضوع دوم: چرا خدا را دوست داریم؟ ...........
خود  تلّقی  طرز  و  عقیده  فّعاالنه  هرگروه،  در  دانش آموزان  تا  بدهید  فرصت   )3
را دربارٔه موضوع تعیین شده، برای هم گروهی هایشان بیان کنند و در ضمن مباحثه، از 
اندیشه و نگرش خود با ذکر دلیل دفاع کنند. در اجرای صحیح بحث گروهی، شاگردان 
باید توانایی سازمان دهی عقاید و دیدگاه های خود را در ضمن بحث داشته باشند. در 
این روش نقش شما نظم بخشی و ساماندهی مباحث گروهی است. باید دّقت داشته باشید 
ضمن اینکه جریان بحث از محور اصلی خارج نشود، منجر به ارائٔه کامل مطلب شود و 
رابطٔه مطلوبی را بین بّچه ها شکل دهد؛ بنابراین بین گروه ها حرکت کنید با آرامش کنار 

هر گروه بنشینید و در بحث آنان شرکت نمایید.
4( نمایندٔه هر گروه نتیجٔه بحث را در جمع کالس مطرح کرده و جمع بندی  شود.

5( متن درس را با رعایت تکیه ها و آواها برای بّچه ها بخوانید. 
 مزایای این روش، پرورش اعتماد به نفس و توانایی اظهار نظر در جمع، تقویت 
تقویت قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در دانش آموزان  بیان و استدالل،  قدرت 
است. )بیان خاطرات، خواندن قصه های کوتاه، پخش فیلم های کوتاه مستند درخصوص 
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لطف خداوند به زیبایی بحث گروهی می افزاید.( 

درک متن
نادرست« و »درک مطلب« این درس  سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درست و نادرست
سؤال اّول: درک اطاّلعات آشکار متن

سؤال دوم: رسیدن به استنباط

درک مطلب
سؤال اّول: رسیدن به استنباط 

سؤال دوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 
سؤال سوم: درک اطاّلعات آشکار متن و رسیدن به استنباط 

سؤال چهارم: تفسیر اطاّلعات متن 

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ واژه آموزی
   25دقیقه2ــ تمرین خواندن 
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واژه آموزی
با  این فرایند  "تکرار" است؛ در  از فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی   یکی 

تکرار یک پایه یا واژه، کلمٔه جدیدی ساخته می شود. فرایند تکرار دو نوع دارد:
 تکرار تام مانند آرام آرام، پرسان پرسان، دستی دستی 

 تکرار افزایشی مانند لبالب، گرداگرد، دمادم 
 کلماتی که در این درس آمده است حاصل فرایند واژه سازی تکرار افزوده است. 

الزم به ذکر است این اطاّلعات تنها برای افزایش دانش همکاران محترم است.

 جلســۀ سوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(
   20دقیقه2ــ خواندن با لحن 

 
فّعالیت های نوشتاری )1(: امال و واژه آموزی

جواب سؤال )3(: کلمه ها درجاهای خالی به ترتیب: لبالب، سراسر، گرداگرد، 
دمادم

خواندن با لحن مناسب 
اثر پروین اعتصامی در اصل داستانی است که شاعر )راوی(   شعر لطف حق، 
مادر موسی)ع( و  یعنی  آنگاه دو شخصیت اصلی داستان  آغاز می کند،  آن را  مقدمات 
)بیان  روایی  اصلی،  لحن  ترتیب  بدین  می کنند؛  گفت و گو  هم  با  مکالمه ای  در  خداوند 

داستان( است و لحن فرعی، شبه مکالمه. 
 لحن های این شعر را می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد:
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 الف( لحن اصلی حاکم بر فضای شعر که لحن روایی است؛ گویی شاعر داستانی 
را روایت می کند.

 ب( لحن فرعی که به تناسب رویدادها و تغییر شخصیت ها خودنمایی می کند و در 
این شعر عبارت اند از:

 پرسشی )همراه نگرانی و دلشوره(: بیت سوم
 مفاخره: بیت های چهارم تا نهم

 مناظره: بیت های ششم و دهم
 ترغیبی: بیت دهم

 جلســۀ چهارم
  45 دقیقهتصویرخوانی و صندلی صمیمیت

به توضیحات تصویرخوانی درس اّول مراجعه شود.

 جلســۀ پنجم
  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )2(

   20دقیقه2ــ تمرین خواندن  

فّعالیت های نوشتاری )2(: امال
جواب سؤال )1(: رب جلیل ، اندوه ، عدل ، طغیان 

 جلســۀ ششم
  25 دقیقه1ــ امال 

صفحٔه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 
هنر و سرگرمی 

   20دقیقه
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امال: امالی کلمۀ گمشده 
مهّم  کلمات  دانش آموزان  ابتدا  است.  مفّرح  بازی  قالب یک  در  امال  نوع  این   
درس را روی تابلو می نویسند و همه  با هم آنها را همخوانی می کنند. سپس دانش آموزی 
را از کالس خارج کرده، معلّم یکی از کلمه ها  را پاک می کند. وقتی دانش آموز به کالس 
بازگشت باید کلمٔه گمشده را پیدا کند و آن را بنویسد؛ البته صحیح نوشتن کلمه بسیار 

مهم است. این کار با دانش آموزان دیگر ادامه می یابد.

 جلســۀ هفتم

  25 دقیقه 1ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس
  20 دقیقه2ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی 

ارزشیابی از فّعالیت های درس 
از  و  کرد  استفاده  کتبی  عملکردی  آزمون  از  می توان  ارزشیابی  قسمت  در   
دانش آموزان خواست تا مفهوم شعر را به نثر ساده و روان در قالب یک داستان کوتاه 

بنویسند. پس از ارزشیابی و ارائٔه بازخورد این برگه ها در پوشٔه کار نگهداری شود.

 جلســۀ هشتم

  45 دقیقه فّعالیت های نوشتاری )٤(

 
فّعالیت های نوشتاری )4(: درک متن 

انسجام  صوری  ابزارهای  با  دانش آموزان  کردن  آشنا  ادامٔه  در  درس  این  در   
تکیه  با  فهرست ها  و  شامل روش ها  بالغی  نشانه های ساختار  و  متن، عالئم  گزاره های 
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این  به  بعد معرفی می شود. هوشیار کردن دانش آموزان نسبت  مانند: سپس و  بر زمان 
سرنخ ها در متن باعث افزایش دقت آنها می شود و در تقویت درک متن آنها مؤثر است.

 جلســۀ نهم

  25 دقیقه١ــ فّعالیت های نوشتاری )5( 
   20دقیقه2ــ امال 

فّعالیت های نوشتاری )5(: نگارش
این درس به تثبیت مطالب سه درس پرداخته است. در آنجا بند مقدمه و بندهای 

بدنه آموزش داده شد.

امال 
 امال به صورت دو قسمتی مثل دروس قبل برگزار می گردد. در قسمت امالی 
متن  و یک  نموده  استخراج  را  متن شعر  امالیی  ارزش  دارای  کلمات  تقریری می توان 

کوتاه ساخت و امال گفتن از خود شعر نیز بالمانع است.
قسمتی از یک متن معّلم ساخته: 

 »رودخانٔه نیل همیشه طغیان، طوفان و موج را به خود دیده است، اّما رّب جلیل 
با عشق و بنده پروری مسافران کشتی را به منزل رساند. لطف خدا ........«

گاهی می توان لغات را دراختیار گروه های دانش آموزی گذاشت تا به تولید متن 
امال بپردازند واز همان متون در زنگ امال بهره برد .

 جلســۀ دهم

  45 دقیقهبخوان و حفظ کن
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس چهاردهم: 

ادب از که آموختی؟

1( آشنایی با آداب زندگی و مفاهیم اخالقی
2( آشنایی دانش آموزان با اجزای جمله

3( تقویت درک شنیداری 
4( آشنایی با نشانه های ساختار بالغی متن مانند »اّول، 

دوم، سوم ...«
5( آشنایی با بند نتیجه گیری 

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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روش تدریس  پیشنهادی 
روش تدریس اعضای گروه: 

روش تدریس اعضای گروه زمانی قابلیت اجرایی بهتری پیدا می کند که بتوان متن 
درس را به قسمت های مختلف تقسیم کرد و درس »ادب از که آموختی؟« دارای این 

قابلیت است.
1( متن درس رابه چهار قسمت تقسیم کرده و برای هر قسمت شماره بگذارید. 
)بخش دو کس رنج ....شماره 1ــ بخش یکی راگفتند ...شماره 2ــ لقمان ....شماره 

3ــ بخش مشک و عطار ....شماره 4....(
2( دانش آموزان کالس را به گروه های چهار نفره تقسیم کرده و به اعضای گروه ها 

نیز شماره های 1 تا 4 را بدهید.
3( به دانش آموزان به شرح ذیل فرصت صامت خوانی متن درس را بدهید. 
1ــ3( دانش آموزان شماره 1 هر گروه فقط بخش 1 درس را مطالعه کنند.
2ــ3( دانش آموزان شماره 2 هر گروه فقط بخش 2 درس را مطالعه کنند.

3ــ3( دانش آموزان شماره 3 هر گروه فقط بخش 3 درس را مطالعه کنند. 
4ــ3( دانش آموزان شماره 4 هر گروه فقط بخش 4 درس را مطالعه کنند. 

آمده،  هم  گرد  گروه ها  در  هم شماره،  دانش آموزاِن  صامت خوانی  از  پس   )4
گروه های جدید را تشکیل دهند. 

مثال: گروه الله )همٔه دانش آموزان شماره یک(، گروه شقایق )همٔه دانش آموزان 
شماره دو( و ....

کرده اند،  مطالعه  را  مشترک  متن  یک  همه  که  جدید  گروه  در  دانش آموزان   )5
تکرار  می دهند.  توضیح  هم گروهی ها  برای  را  مطالعٔه خود  از  دریافتی  مفهوم  نوبت  به 
یک مطلب واحد، باعث تثبیت، تکمیل و تعمیق مفهوم محتوا در دانش آموزان هرگروه 

می شود. 
6( دانش آموزان را به گروه های اصلی خود برگردانید. ) از شماره 1 تا 4( 

قسمت   4 ترتیب  به   4 شماره  تا   1 شماره  از  دانش آموزان  مرحله  دراین   )7
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درس را در گروه برای یکدیگر توضیح می دهند و آموزش از طریق گروه هم سال اتفاق 
می افتد.

مطالب  بندی  جمع  به  گروه ها  در  دانش آموزان  گفت وگوی  اتمام  از  پس   )8
بپردازید. در این قسمت نمایندٔه گروه ها نیز می توانند کمک کنند. 

 در پایان با استفاده از کتاب گویا، خوانش متن درس را انجام دهید.

درک متن
نادرست« و »درک مطلب« این درس  سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درست و نادرست
سؤال اّول: درک اطاّلعات صریح متن

سؤال دوم: رسیدن به استنباط

درک مطلب
سؤال اّول: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

سؤال دوم: رسیدن به استنباط 
سؤال سوم: درک اطاّلعات صریح متن 

سؤال چهارم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ دانش زبانی
   25دقیقه2ــ تمرین خواندن 
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دانش زبانی
قطعٔه  بودند.  خانه  دو  با  پازلی  مانند  که  داد  آموزش  را  جمالتی  گذشته  درس   
اصلی آن، فعل بود که تعیین می کرد با اضافه شدن چند قطعٔه دیگر به این پازل معنی کامل 
می شود. مثالً فعلی مانند »رفت« با گرفتن یک قطعه مثل »علی« کامل می شد و معنا را 
انتقال می داد. درواقع بدون اینکه به فعل »الزم« و »نهاد« و عبارات و الفاظ دستوری 

مانند این اشاره کنیم، تنها منطق قرار گرفتن اجزای جمله را آموزش می دهیم.
 در این درس فعل جمله به گونه ای است که پازل جمله، سه خانه ای می شود. 
تأکید می شود هدف، آموزش  باز هم  به مفعول دارد.  نیاز  درواقع فعل متعدی است و 
دستور نیست لذا از توضیح فعل متعدی و مفعول و غیره پرهیز شود و تنها از طریق بازی 
با پازل، انواع و اقسام جمالت به دانش آموزان داده شود تا اجزای آن را جدا کنند یا 

اجزای جمله را جدا کنید تا آنها پازل را بسازند.

نمونه سؤال
 با این کلمه ها جمله بسازید و نمودار جمله را رسم کنید. پازل این جمله، چند 

خانه دارد؟

تذکر: چنان که مالحظه می کنید با اینکه در این سؤال اشاره ای به فاعل و مفعول 
و فعل و گروه اسمی نشده است، ولی اگر دانش آموز، درست جواب داد یعنی همٔه آنها 

را درک کرده است.

پیرزنمهربان    

غمگین

 
کودک               را            خنداند
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 جلســۀ سوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(
   20دقیقه2ــ خواندن با لحن 

فّعالیت های نوشتاری )1(: امال و دانش زبانی
معطّر،  )عطر،  ــ  عالم(  )معلوم، علم،  ــ  نظر(  منظور،  )ناظر،  جواب سؤال 2: 

عطّار( 
امالی  به  کمک  منظور  به  صرفاً  کلمات  این  با  دانش آموزان  آشنایی  نکته: 

دانش آموز است.

 جلســۀ چهارم

  45 دقیقهگوش کن و بگو

به توضیحات گوش کن و بگو در درس دوم مراجعه شود.

 جلســۀ پنجم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )2(
   20دقیقه2ــ تمرین خواندن  

فّعالیت های نوشتاری )٢(: امال
جواب سؤال 1: میان تهی ــ بلند آوازه ــ هنرنمای 

جواب سؤال 2: سعی ــ غازی ــ لقمان 
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 جلســۀ ششم

  25 دقیقه1ــ امال 
صفحٔه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 

هنر و سرگرمی 
   20دقیقه

امال: امالی توپ کاغذی 
تعداد  )به  نوشته  کاغذ  تکه های  داخل  را  کلمه  چند  یا  یک  از  بخشی  آموزگار   
دانش آموزان( و آن کاغذها را به شکل یک توپ کاغذی مچاله می کند و از سرگروه ها 
می خواهد که کاغذها را به طرف دانش آموزان گروه خود پرتاب کنند. دانش آموزان بعد 
از گرفتن توپ ها آنها را باز کرده، کامل می کنند. سپس معلّم از بچه ها می خواهد به ترتیب 
پای تخته بیایند و کلمه ها را به شکل کامل و صحیح بنویسند و بقیه دانش آموزان کلمات 
را در دفتر فّعالیت یادگیری خود می نویسند. معلّم می تواند از همین کلمات برای تکلیف 

شب در قالب تمرین جمله سازی استفاده کند.
 

 جلســۀ هفتم

  25 دقیقه ١ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس
  20 دقیقه٢ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی

ارزشیابی از فّعالیت های درس 
از  معلّم  دارد.  کاربرد  درس  این  در  کار  نمونٔه  عملکردی  آزمون  ارزشیابی 

دانش آموز می خواهد تا متون کهن درس را به صورت نثر امروزی برگرداند و بنویسد. 

 جلســۀ هشتم

  45 دقیقهفّعالیت های نوشتاری )4(
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فّعالیت های نوشتاری )٤(: درک متن 
 در این درس در ادامٔه آشنا کردن دانش آموزان با ابزارهای صوری انسجام 
گزاره های متن، عالئم و نشانه های ساختار بالغی شامل روش ها و فهرست ها با تکیه 
معّرفی  آخر  نخست،  ابتدا،  دومین،  اولین،  سوم....،  دوم،  اول،  مانند:  زمان  بر 

می شود. 

 جلســۀ نهم

  25 دقیقه١ــ فّعالیت های نوشتاری )5(
20 دقیقه٢ــ امال

فّعالیت های نوشتاری )5 (: نگارش
بند مقدمه و بندهای بدنه  این درس در ادامٔه آموزش انشانویسی پس از معرفی 
با  توضیح داده شد. در این درس دانش آموز  نتیجه گیری پرداخته است که قبالً  بند  به 
خواندن متن در مرحلٔه تشخیص بندها را با هم مقایسه می کند، موضوع هر یک را بررسی 
می کند و ساختار انشا را درک می کند. بدیهی است در این درس باید تمرکز معلّم بر بند 

نتیجه گیری باشد.

امال 
چون متن درس نثر کهن است برای ایجاد مهارت درست نویسی در دانش آموزان 
کمک  دانش آموزان  امالی  تقویت  به  کلمات،  معانی  تداعی  است.  الزم  بیشتری  تمرین 
می کند. امالی دو قسمتی شامل امالی تقریری و فّعالیت های امالیی مثل دروس گذشته با 
هدف ارزشیابی و سنجش میزان پیشرفت مهارت امالنویسی و آموزش امال انجام می شود. 
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس پانزدهم: 

شیر و موش

١ــ تقویت مهارت خوانش شعر با رعایت لحن 
٢ــ گسترش دایرٔه واژگان با فرایند واژه سازی اشتقاق 

)گل + زار(
٣ــ آشنایی با چگونگی بیان پایان قصه  

٤ــ آشنایی با ابزارهای انسجام متن 
٥ ــ تقویت فضایل اخالقی به ویژه گذشت 
٦ ــ تثبیت یادگیری ابزارهای انسجام متن

٧ــ انشانویسی شامل کلیٔه بندها )بند مقدمه، بندهای 
بدنه، بند نتیجه گیری( 

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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روش تدریس  پیشنهادی 
ایفای نقش: ایفای نقش روشی است که می تواند برای تجسم عینی موضوعات 
یا افرادی  و درس هایی که برای نمایش مناسب باشند، به کار رود. در این روش فرد 
موضوعی را به صورت نمایش کوتاه اجرا می کنند. دانش آموزانی که در صحنٔه نمایش 
گفت وگوهایی  و  می دهند  قرار  مخاطب  را  یکدیگر  معموالً  می پردازند،  نقش  ایفای  به 
ترتیب داده شود  باید طوری  نمایش  آنها رد و بدل می شود. صحنٔه اجرای  بین خود 
صحبت  بلند  باید  آنان  همچنین  ببینند.  را  نقش  ایفای  بتوانند  دانش آموزان  همٔه  که 
روش  اجرای  در  بیشتر  مطلوبیت  برای  بشنوند.  را  آنان  صدای  بتوانند  همه  تا  کنند 
تدریس "ایفای نقش" باید از دانش آموزانی مدد گرفت که نسبت به یکدیگر حس خوبی 
دارند. این روش تدریس یادگیرندگان را تا پای واقعیت می برد چون فقط به اجرا در 
تنها موقعیت ها و مهارت هایی  نه  این جریان دانش آموزان  بلکه در  نیست  آوردن نقش 
به تجسم عینی موضوعات  بلکه  اقدام می کنند  آنها  به کسب و فهم  و  بررسی کرده  را 

درس  نیز دست می یابند. 
مراحل اجرای روش تدریس: 

١ــ انتخاب بازیگران: سعی کنید اکثر دانش آموزان به نوبت در گروه های ایفای 
نقش قرار بگیرند. 

بر هدف اصلی آموزش، در آماده  ٢ــ آماده سازی: روشن شدن نقش ها مبتنی 
شدن بّچه ها مؤثر است. 

٣ــ بیان اهداف برای دانش آموزان 
٤ــ اجرای نمایش 

دانش آموزان  از  را  سؤاالتی  نمایش  رخدادهای  به  توجه  با  پرسش:  طرح  5 ــ 
بپرسید و آنان را به پاسخگویی در زمینه اهداف مورد نظر هدایت کنید. 

ارائه  توضیحاتی  درسی،  محتوای  دانش  و  تجربه  بسط  برای  توضیح:  6 ــ 
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از  از زندگی و  بر مبنای تجربٔه دانش آموزان  آنچه می گوییم  تا  باید دقت شود  می شود؛ 
نمایش کالس باشد.

نمایش  قالب  در  که  ارزندٔه اخالقی است  مطالب  و موش« حاوی   درس »شیر 
می توان به بّچه ها انتقال داد. پس از اجرای نمایش و تکمیل فرایند تدریس، خوانش متن 

با استفاده از کتاب گویا انجام می شود. 

درک متن
نادرست« و »درک مطلب« این درس  سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درست و نادرست
سؤال اّول: درک اطاّلعات صریح متن 
سؤال دوم: درک اطاّلعات صریح متن 

سؤال سوم: رسیدن به استنباط

درک مطلب
سؤال اّول: درک اطاّلعات صریح متن 

سؤال دوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 
سؤال سوم: تلفیق اطاّلعات متن 

سؤال چهارم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن

 جلســۀ دوم
  20 دقیقه1ــ واژه آموزی

   25دقیقه2ــ تمرین خواندن 
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واژه آموزی 
 یکی از فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی »وندافزایی« است. در این درس 
افزودن پسوند »زار« به اسم باعث ایجاد اسم مکان شده است. چنان که قبالً هم ذکر آن 
رفت نیازی به انباشتن ذهن دانش آموزان با الفاظ دستوری پسوند و اسم مکان و مانند 

این نیست؛ و درک مفهوم کفایت می کند. 

 جلســۀ سوم
  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(

   20دقیقه2ــ خواندن با لحن 

فّعالیت های نوشتاری )1(: امال و واژه آموزی
ـ ) غازی، رازی( ـ )شیر، گیر (ـ  ـ ) گوش، موش (ـ  جواب سؤال 2: )گاز، باز (ـ 

 
 جلســۀ چهارم

  45 دقیقهقصه گویی و صندلی صمیمیت

 در ادامٔه جلسات قبل در این درس نحؤه ارائٔه پایان قّصه آموزش داده می شود. 
و صندلی  قّصه گویی  فّعالیت  کتاب چهار  کل  در  که  است  این  دارد  اهمیت  که  مطلبی 

صمیمیت است و باید همٔه دانش آموزان در انجام این فّعالیت شرکت داده شوند. 

 جلســۀ پنجم
  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )2(

   20دقیقه2ــ تمرین خواندن  
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به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ ششم
  25 دقیقه1ــ امال 

صفحٔه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 
هنر و سرگرمی 

   20دقیقه

امال
صدای  با  شعر  متن  روی  از  منزل  در  که  می خواهد  دانش آموزان  از  آموزگار   
بلند و رسا بخوانند و با تلفن همراه یا ضبط صوت یا…، صدای خود را ضبط کنند. 
اقدام  آنها  پخش  به  نسبت  معلّم  و  آورده  کالس  به  را  خود  صوتی  فایل  دانش آموزان 
می نماید و دانش آموزان امال می نویسند. با این روش دانش آموزان می توانند اشکاالت 

خواندن خود را نیز برطرف کنند.

 جلســۀ هفتم
  25 دقیقه ١ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس

  20 دقیقه٢ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی

ارزشیابی از فّعالیت های درس 
 در قسمت ارزشیابی می توان از آزمون عملکردی در موقعیت شبیه سازی شده 
و  تهیه  کند.  بازی  کرده  تعیین  معلّم  که  را  قسمتی  نقش  می تواند  دانش آموز  برد.  بهره 
اجرای این آزمون ها نیازمند اندکی مهارت و دقت است. در صورتی که معلّم قادر باشد 
یادگیری  چگونگی  از  ارزشمندی  اطاّلعات  کند،  اجرا  و  طّراحی  مطلوبی  آزمون های 



18

دانش آموز کسب خواهد کرد.

 جلســۀ هشتم
  45 دقیقهفّعالیت های نوشتاری )4(

فّعالیت های نوشتاری )٤(: درک متن 
 در این درس به منظور تثبیت یادگیری دو درس قبل که دانش آموزان را با عالئم 
و نشانه های ساختار بالغی آشنا کرد، متنی ارائه شده است که دانش آموزان با پر کردن 
جاهای خالی، ارتباط معنایی بین گزاره های متن را درک خواهند کرد. پیشنهاد می شود 
برای ایجاد روحیه همکاری و نشاط در این جلسه به کمک دانش آموزان در کالس پورٔه 

سیب زمینی درست کنید.

 جلســۀ نهم
  45 دقیقه فّعالیت های نوشتاری )5(

فّعالیت های نوشتاری )5 (: نگارش
 پس از آموزش انشانویسی و آشنایی دانش آموزان با ساختار انشا در این درس 
برای تثبیت یادگیری دانش آموز باید انشا بنویسد؛ به عبارت دیگر به مرحلٔه تولید رسیده 
است. در این درس موضوع انشا و موضوع کوچک تر بندهای بدنه به او داده شده است 

تا راحت تر ذهنش را مرتب کند.

 جلســۀ دهم
  45 دقیقهبخوان و بیندیش
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برای آموزش »بخوان و بیندیش« به مطالبی که در فصل اّول بیان شد، مراجعه 
کنید. سطوح سؤاالتی که در بخش »درک و دریافت« آمده است به ترتیب به صورت زیر 

است: 

درک و دریافت
سؤال اّول: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

سؤال دوم: رسیدن به استنباط 
سؤال سوم: درک اطاّلعات صریح متن 

سؤال چهارم: رسیدن به استنباط 
سؤال پنجم: تفسیر اطاّلعات متن
سؤال ششم: تلفیق اطاّلعات متن 

 جلســۀ یازدهم
  25 دقیقه1ــ امال
   20دقیقه2ــ  مثل

در این درس نیز مانند دروس قبل امالی دو قسمتی پیشنهاد می شود. یک نمونه 
آزمون مداد ــ کاغذی ارائه می گردد. 
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باسمه تعالی
فّعالیت امالیی درس »شیر و موش« 

1ــ دورکلمه هایی که هنگام خواندن آهنگ یکسانی دارند، خط بکشید
)غازی، بازی( ــ )مغفرت، آمرزش( ــ )گوش، موش( ــ )چمن زار، گندم زار(

٢ــ جای خای را باکلمٔه مناسب پر کنید
یعنی جایی که سبزه روییده است 

یعنی جایی که گل روییده است 

٣ــ درهرگروه کلمه ای را که با بقیٔه کلمات فرق دارد، مشخص کنید
)حاصل، محصول، حول(:   )متغّیر، مغفرت، تغییر(: 

٤ــ زیر کلمه هاِی درست خط بکشید 
)خطا ــ ختا( / )رحایی ــ رهایی( / )صّیاد ــ صیاد( / )خالص ــ خالس(

5 ــ کلمه ها را در جای مناسب بگذارید )البه، هراس، بیشه ای، مغفرت( 
 ــ از تو امید  دارم شیر از این 

 رحم حاصل کرد
ــ موش بیچاره در  افتاد بود شیری به 

خفته 
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فصــل هفـتم   : علم و عمل
درس   شانـزدهـم :   پــرسشگری
درس هـفدهـم : مدرسۀ  هوشمند
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مال
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نگارش
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کتا

درست و نادرست 
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نش زبانی د

نی ن خو رو

درس شانزدهم:
پرسشگری

ن و حفظ کن  بخو
نش( )خرد و د

درس هفدهم:
مدرسٔه هوشمند

عتباری( ن و بیندیش )کارت  بخو

مثل     

ری
شتا

 نو
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کتا

درست و نادرست 

درک مطلب 

ژه آموزی و

نمایش

 درک و دریافت

فعالیت های درس 

هنر و سرگرمی

ندن مهارت خو

فعالیت های درس

هنر و سرگرمی

مهارت نوشتن

درس شانزدهم:
پرسشگری 

درس هفدهم: 
ندنمدرسٔه هوشمند مهارت خو

مهارت نوشتن

مال

ژه آموزی مال و و

درک متن

نگارش

رطب خورده منع رطب کی کند
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اهــــداف فصــــل هفتــــــم: 

١ــ آشنایی با دانشمند ایرانی ابوریحان بیرونی
2ــ ایجاد و تقویت روحیٔه پرسشگری و کسب علم

3ــ تقویت مهارت درک متن و بهبود سواد خواندن
4ــ ایجاد عالقه به کتاب خوانی

5 ــ تقویت مهارت گوش دادن و توجه به لحن داستان
6 ــ آشنایی با سخن گفتن متناسب با مخاطب و موقعیت

7ــ آشنایی با اجزای جمله
8  ــ گسترش دایرٔه واژگان

9ــ تقویت توانایی حفظ شعر
10ــ آشنایی با تکنولوژی و کاربرد علم در زندگی

11ــ آشنایی با کاربرد ضرب المثل 
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس شانزدهم: 

پرسشگری

١ــ آشنایی با ابوریحان بیرونی 
٢ــ تقویت روحیه پرسشگری 

٣ــ تشخیص عناصر سازندٔه جمله 
٤ــ آشنایی با لحن مناسب در خوانش متن

5 ــ تقویت درک متن با تثبیت آموزه های قبلی
6 ــ انشانویسی شامل کلیٔه بندها )بند مقدمه، بندهای 

بدنه، بند نتیجه گیری( 

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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روش تدریس پیشنهادی
الگوی کاوشگری: آموزش کاوشگری وارد کردن مستقیم شاگردان در فرایند 
بسیار کوتاه فشرده  را در زمان  فرایند علمی  که  تمرین هایی است  از طریق  تفّکر علمی 
و  خّلق  تفّکر  بهره وری  علوم،  درک  افزایش  به  منجر  کاوشگری  آموزش  می سازد. 

مهارت هایی برای دریافت و تحلیل اطّلعات می شود.
مراحل اجرای الگوی کاوشگری

 گام اّول: بر هم زدن عادت ذهنی: ارائه یک موقعیت پرسش برانگیز، معّماگونه، 
مهّیج و غیرمعمول شروع خوبی برای الگوی کاوشگری است. برای ایجاد این موقعیت، باید 
سطح اطّلعات علمی دانش آموزان را در نظر داشته باشید و از موارد ساده و پیش    پا  افتاده 

دوری کنید.
گام دوم: پرسشگری: وقتی یک موقعیت ابهام دار را به دانش آموزان ارائه 
می دهید، عادت و تعادل ذهنی آنها را بر هم می زنید. آنها بلفاصله شروع به پرسیدن 
می کنند. برخی از دانش آموزان از شما می خواهند که پاسخ صحیح را ارائه دهید. 
باید هوشمندانه و با صبر و حوصله فرایند پرسشگری دانش آموزان را هدایت کنید. 
از دانش آموزان بخواهید پرسش هایی مطرح کنند که پاسخ آنها "بله" یا "خیر" یا یک 
عبارت کوتاه باشد. در واقع در این مرحله، دانش آموزان افکار خود را روی مسئله 
متمرکز کرده، آن را سازمان می دهند. آنها در صدد شناختن هر چه بیشتر آن رویداد 

هستند.
پاسخ هایی  به سؤاالت  این مرحله دانش آموزان  در  گام سوم: فرضیه سازی: 
می دهند که درستی آن معلوم نیست. از هر گروه یک نفر بهترین فرضیه ها را می خواند و 

می توان پاسخ ها را روی تابلوی کلس نوشت.
نادرستی  یا  درستی  دربارٔه  تصمیم گیری  برای  آزمایشگری:  چهارم:  گام 
موضوع  دربارٔه  توضیحاتی  دانش آموزان  به  است،  بیشتری  اطّلعات  به  نیاز  فرضیه ها 
مورد بحث ارائه دهید و برای گردآوری اطّلعات بیشتر در این زمینه، تا جلسٔه بعد به 
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آنها فرصت دهید. )منابع علمی معتبر جهت گردآوری اطاّلعات را به دانش آموزان معرفی 
نمایید.(

گام پنجم: تحلیل و نتیجه گیری: پس از تأیید فرضیه از دانش آموزان بخواهید 
به توضیح آنچه گذشت بپردازند و در واقع فرایند کاوشگری خود را شرح دهند. هدف 

اصلی آگاه شدن و تسلط بر فرایند کاوشگری است نه محتوای مسئله.

درک متن
نادرست« و »درک مطلب« این درس  سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درست و نادرست
سؤال اّول تا سوم: درک اطاّلعات صریح متن

درک مطلب
سؤال اّول: درک اطاّلعات صریح متن

سؤال دوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 
سؤال سوم: سؤال واگرا برای اظهارنظر خاّلقانه و آزاد دانش آموزان 

سؤال چهارم: تفسیر اطاّلعات متن 

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ دانش زبانی
   25دقیقه2ــ تمرین خواندن 
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دانش زبانی
درس گذشته جمالتی را آموزش داد که مانند پازلی با سه خانه بودند. قطعٔه اصلی 
پازل معنی کامل  این  به  با اضافه شدن چند قطعٔه دیگر  تعیین می کرد  بود که  پازل فعل 
می شود. به عنوان مثال فعل »خورد« قطعٔه اصلی پازل جمله است که با گرفتن دو قطعٔه 

»مریم« و »سیب« کامل می شود. 
 در این درس جمالتی ارائه می شود که مانند پازلی با چهار خانه هستند. در این 
جمالت ظرفیت فعل به گونه ای است که با گرفتن سه قطعه کامل می شود. به عنوان نمونه 
فعل »گذاشت« به سه قطعٔه »رضا«، »کیف« و »میز« احتیاج دارد تا بتواند جمله  ای تولید 

کند که معنای کاملی داشته باشد.
 چنان که مالحظه می کنید در حقیقت در این درس متمم معرفی می شود؛ حروف 
اضافه نیز به عنوان نشانٔه متمم ارائه می شود؛ ولی به هیچ وجه آموزش به سبک دستور 
سنتی انجام نمی شود. باز هم تأکید می شود هدف از مباحث دانش زبانی آشنایی با اجزای 

جمله به نوعی است که دانش آموز بتواند جمله را به اجزای آن خرد کند.

 جلســۀ سوم
  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(

   20دقیقه2ــ خواندن با لحن 

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ چهارم

  45 دقیقهروان خوانی
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 در دروس گذشته لحن خواندن کلمه و جمله آموزش داده شد. در این درس 
در  قبالً  فّعالیت روایی است؛  این  متن شنیداری  نظر است.  متن مورد  لحن خواندن 
مورد لحن متون روایی مطالب الزم ارائه شد. در این متن توجه کنید که دانش آموز 
هم لحن کلمه را رعایت کند، هم لحن انواع جمله را و هم لحن متن روایی را در نظر 

بگیرد. 

 جلســۀ پنجم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )2(
   20دقیقه2ــ تمرین خواندن  

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ ششم

  25 دقیقه1ــ امال 
صفحٔه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 

هنر و سرگرمی 
   20دقیقه

امال
برای این درس امالی خوشه ای پیشنهاد می شود. دانش آموزان نمونٔه این امال 
را سال گذشته دیده اند. دانش آموز کلمه ای را به دلخواه از متن درس انتخاب می کند. 
نشانه شروع  این  با  پیدا می کند که  از متن درس  این کلمه دو کلمه  نشانٔه آخر  با  سپس 
شده باشند و این کار را تا زمانی ادامه می دهد که دیگر کلمه ای نباشد و خوشٔه بعدی را 

می کشد.
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مثال: 
شنیدن     

نقاشی  نشان       
ایران                  این  نوری      

نرم نمایان          

 جلســۀ هفتم
  25 دقیقه 1ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس

  20 دقیقه2ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی 

ارزشیابی از فّعالیت های درس 
می باشد.  ارزشیابی  برای  خوبی  روش  شفاهی  کارت های  جعبٔه  از  استفاده   
دانش آموز از کارت های سؤال درون جعبه یک کارت را انتخاب می کند، با صدای بلند 

خوانده و پاسخ آن را می گوید. 

 جلســۀ هشتم

  45 دقیقه فّعالیت های نوشتاری )٤(

 
فّعالیت های نوشتاری )٤(: درک متن

کند  صامت خوانی  باید  دانش آموز  که  است  شده  ارائه  متنی  درس  این  در   
انسجام  ابزارهای  متن  این  در  دهد.  پاسخ  مکتوب  به صورت  آن  پرسش های  به  و 
تثبیت  به  که  است  شده  مرور  مجددًا  ضمایر  و  ربط  حروف  مانند  متن  گزاره های 

می انجامد. یادگیری 
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 جلســۀ نهم

  25 دقیقه١ــ فّعالیت های نوشتاری )5( 
   20دقیقه2ــ امال 

فّعالیت های نوشتاری )5 (: نگارش
 در درس گذشته برای نوشتن انشا به دانش آموز کمک شد و موضوع کوچک تر 
بندها ارائه شد. در این درس دانش آموزان ابتدا باید موضوع را خرد کنند و انشایی با 
چهار بند بنویسند که شامل مقدمه، دو بند بدنه و بند نتیجه گیری است. انتخاب موضوع 
کوچک تر بندهای بدنه بسیار اهّمیت دارد و دانش آموزان باید موضوعات را به گونه ای 

انتخاب کنند که یکی مکمل دیگری باشد تا انشا منظم و منسجم باشد.

 جلســۀ دهم

  45 دقیقهبخوان و حفظ کن
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

 درس هفدهم: 

مدرسۀ هوشمند

1ــ آشنایی دانش آموزان با کاربرد فناوری در زندگی 
2ــ گسترش دایرٔه واژگان با فرایند واژه سازی اشتقاق 

)بین + نده(
و  مخاطب  با  متناسب  سخن    گفتن  با  آشنایی  3ــ 

موقعیت از طریق نمایش
4ــ تقویت درک متن و کتابخوانی 

5ــ انشانویسی شامل کلیٔه بندها )بند مقدمه، بندهای 
بدنه، بند نتیجه گیری( 

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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روش تدریس پیشنهادی
نمایش )مدل علمی(، بارش مغزی 

روش بارش مغزی: الگوی بارش مغزی یکی از راهبردهای پرورش خاّلقیت 
به آفرینش اندیشه هایی فراتر  است. استفاده از روش بارش مغزی، افراد یک گروه را 

از آنچه تاکنون بوده است، سوق می دهد.
کنید که مطالب  تعیین  را  این مرحله موضوعی  بیان موضوع: در  اّول:  گام 
چند  هر  آن  مورد  در  دانش آموزان  اّما  باشد،  نیامده  درس  متن  در  عیناً  آن  به  مربوط 
رغبت  تفّکربرانگیز،  سؤاالت  قالب  در  موضوع  طرح  باشند.  داشته  اطاّلعاتی  اندک، 

دانش آموزان را در ارائه پاسخ های بهتر برمی انگیزد.
یا  و  تصویر  دادن  نشان  یا  رایانه،  مورد  در  فیلم  یک  از  قسمتی  دادن  نشان  با   
قالب سؤال  در  را  ابزار  این  مهّم  کاربردهای  رایانه،  دربارٔه  خواندن یک مطلب جالب 
دانش آموزان  که  محدود  چنان  آن  نه  و  کلی  نه  باشد  مشخص  باید  سؤال  کنید.  مطرح 

نتوانند اندیشه های خود را به هدف معینی نشانه گیری کنند.
گام دوم: گروه بندی و بیان هنجارها: کار حتماً باید به صورت گروهی انجام 
نفر  دو  یا  یک  و  شده  انتخاب  سرگروه،  عنوان  به  دانش آموز  یک  گروه  هر  در  پذیرد. 
وظیفٔه نوشتن نظریات و اندیشه های اعضای گروه را به عهده می گیرند. در کالس های 
دانش آموزان کالس  تمام  آن  که اعضای  بدهید  تشکیل  گروه  می توانید یک  کم جمعیت 

هستند و یکی از دانش آموزان نظرات را روی تابلوی کالس می نویسد.
گام سوم: بارش دیدگاه ها و نظرات: اصلی ترین و فّعال ترین مرحلٔه این الگو، 
تولید اندیشه و خاّلقیت )بارش فکری( است. در این مرحله دانش آموزان با نظم و آرامش 
نظرات خود را دربارٔه سؤال و موضوع مطرح شده بیان می کنند و مسئول نگارش آنها را 
ثبت می کند. در این مرحله اگر عضوی نخواهد نظر خود را اعالم کند، آزاد است؛ زیرا 

انگیزٔه درونی در خاّلقیت شخصی و آزاداندیشی اهّمیت بسیار دارد. 
با تعدد نظرات  گام چهارم: طبقه بندی نظرات: در این قسمت دانش آموزان 
مواجه هستند. از آنها بخواهید که جمالت تکراری را حذف، جمالت مشابه را ویرایش 
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و جمالت اصلی را در صورت نیاز اصالح نمایند.
گام پنجم: ارزشیابی افکار و نظرات: در این مرحله نظرات گروه ها مورد 
نوبت،  به  بخواهید  گروه ها  از  کار  این  انجام  برای  می گیرند.  قرار  ارزیابی  و  بررسی 
اندیشه های نهایی خود را بیان کنند. از دانش آموزان بخواهید دربارٔه این افکار اظهار 

نظر نمایند.
پایان جمع بندی نهایی را انجام دهید و اگر الزم می دانید مطالب مورد نظر   در 

خودتان را اضافه کنید.

خوانش متن
به  سپس  بخوانند؛  را  درس  متن  صامت خوانی  روش  به  دانش آموزان  ابتدا 
تشخیص معلّم متن درس توسط دانش آموزان، کتاب گویا یا خود معلّم خوانده می شود. 

درک متن
نادرست« و »درک مطلب« این درس  سطوح سؤاالتی که در بخش »درست و 

آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درست و نادرست
سؤال اّول: رسیدن به استنباط 

سؤال دوم: درک اطاّلعات صریح متن 
سؤال سوم: درک اطاّلعات صریح متن

درک مطلب
سؤال اّول: درک اطاّلعات صریح متن 

سؤال دوم: تلفیق اطاّلعات متن و رسیدن به استنباط 
سؤال سوم: سؤال واگرا برای اظهار نظر خاّلقانه و آزاد دانش آموزان 
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 جلســۀ دوم
  20 دقیقه1ــ واژه آموزی

   25دقیقه2ــ تمرین خواندن 

واژه آموزی 
 یکی از فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی »وندافزایی« است. در این درس 
افزودن پسوند »نده« به بن فعل باعث ایجاد اسم فاعل شده است. چنان که قبالً هم ذکر 
آن رفت نیازی به انباشتن ذهن دانش آموزان با الفاظ دستوری پسوند و اسم فاعل و مانند 

این نیست؛ و درک مفهوم کفایت می کند. 

 جلســۀ سوم
  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )1(

   20دقیقه2ــ خواندن با لحن 

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ چهارم
  45 دقیقهنمایش

گفتن  سخن  کنند،  کسب  باید  دانش آموزان  که  مهارت هایی  مهم ترین  از  یکی 
دوستانه  و  غیررسمی  بافت رسمی،  بدانند  باید  آنها  است.  بافت  و  مخاطب  با  متناسب 
گفتار خاص خودش را دارد. هدفی که از اجرای این نمایش دنبال می شود آموزش و 

تمرین سخن گفتن متناسب با بافت و مخاطب است. 
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 جلســۀ پنجم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری )2(
   20دقیقه2ــ تمرین خواندن  

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ ششم

  25 دقیقه1ــ امال 
صفحٔه  از  خوشنویسی  تمرین  2ــ 

هنر و سرگرمی 
   20دقیقه

امال
 برای برگزاری امال جمالتی از متن درس را انتخاب کرده و جای برخی از کلمات 
با امالی  تا توسط دانش آموزان در گروه تکمیل شود. دانش آموزان  را خالی بگذارید 

جاخالی آشنایی دارند و از آن استقبال می کنند. 
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 جلســۀ هفتم
  25 دقیقه ١ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس

  20 دقیقه٢ــ جدول صفحٔه هنر و سرگرمی

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.

 جلســۀ هشتم
  45 دقیقهفّعالیت های نوشتاری )4(

می باشد.  کتاب خوانی  و  متن  درک  فّعالیت های  بخش  دو  شامل  صفحه  این 
سپس  می شود.  خوانده  کالس  کل  برای  واحد  داستان  یک  کتاب خوانی،  قسمت  در 
دانش آموزان به صورت گروهی رویدادهای آن را فهرست نموده و شماره گذاری می نمایند. 

طرح سؤال توسط دانش آموزان از شیوه های فراشناختی افزایش درک متن است.

 جلســۀ نهم
  45 دقیقه١ــ فّعالیت های نوشتاری )5(

نگارش
در این درس تولید انشایی با پنج بند خواسته شده است. در واقع هدفی که از 
پایٔه سوم ابتدایی در صفحٔه نگارش دنبال می شد این نقطه بود. به عبارت دیگر دو سال 
آموزش داده شد تا مهارت نوشتن دانش آموز در گام های مشخص مرحله به مرحله ارتقا 
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یابد و به نقطه ای برسد که حاال قادر است به صورت روشمند انشایی بنویسد که بند مقدمه 
و نتیجه گیری دارد، بندهای بدنٔه آن کامالً مرتبط و مکمل یکدیگر هستند و در مجموع 

انشای منظم و منسجمی با پنج بند است. 

 جلســۀ دهم
  45 دقیقهبخوان و بیندیش

برای آموزش »بخوان و بیندیش« به مطالبی که در فصل اّول بیان شد، مراجعه کنید. 
سطوح سؤاالتی که در بخش »درک و دریافت« آمده است به ترتیب به صورت زیر است: 

درک و دریافت
سؤال اّول: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

سؤال دوم: رسیدن به استنباط 
سؤال سوم: تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن 

سؤال چهارم: تلفیق اطاّلعات متن و رسیدن به استنباط 
سؤال پنجم: درک اطاّلعات صریح متن و رسیدن به استنباط 
سؤال ششم: درک اطاّلعات صریح متن و رسیدن به استنباط

سؤال هفتم: سؤال واگرا برای اظهار نظر خاّلقانه و آزاد دانش آموزان 

 جلســۀ یازدهم
  25 دقیقه1ــ امال
   20دقیقه2ــ  مثل

به کمک مطالب قبلی و بهره گیری از خاّلقیت خود در تدریس، مطالب این جلسه 
ارائه شود.
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کتاب خوانداری

و  کن  گوش  فّعالیت  دوم:  درس 
بگو

راز خوشبختی، پند سوم گنجشک

حکایت کرده اند که مردی گنجشکی 
به  گنجشک  خانه،  راه  در  کرد،  شکار 
سخن آمد و مرد را گفت: در من فایده ای، برای تو نیست. اگر مرا 
آزاد کنی، تو را سه پند می گویم که هریک، همچون گنجی است و 
اگر هر سه را به کار بگیری خوشبخت شوی که هر سٔه این پندها راز 
خوشبختی انسان است. دو پند را وقتی در دست تو اسیرم می گویم و 
پند سوم را، وقتی آزادم کردی و بر شاخ آن درخت نشستم، می گویم. 
مرد با خود اندیشید که سه پند از پرنده ای که همه جا را دیده و همه 
را از باال نگریسته است، به خوردن گوشت او می ارزد. پذیرفت و به 
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گنجشک گفت که پندهایت را بگو.
آنچه از  پند اول آن است که  گنجشک گفت: 
دستت رفت بر آن افسوس مخور؛ زیرا اگر آن نعمت، حقیقتاً از 

آن تو بود، هیچ گاه تباه نمی شد.
پند دوم آنکه، سخن غیرممکن را باور مکن و از آن درگذر. مرد، چون 

این دو پند و نصیحت را از گنجشک شنید؛ طبق وعده، گنجشک را آزاد کرد.
دید،  رها  و  آزاد  را  خود  چون  نشست.  درختی  بر  و  کشید  پر  کوچک  پرندٔه 

خنده ای کرد.
مرد گفت: پند و نصیحت سوم را بگو!

نادان، زیان کردی! در شکم من دو گوهر گرانبهاست که  گنجشک گفت: ای 
هریک چهل مثقال وزن دارد. تو را فریفتم تا از دستت رها شوم. اگر می دانستی که چه 

گوهرهایی نزد من است، هرگز، مرا رها نمی کردی.
مرد، با شنیدن این سخن پشیمان شد اما از افسوس و حسرت، نمی دانست، چه 
کند. دست بر دست می مالید و خود را ناسزا می گفت. به گنجشک گفت اگر پیش من 

برگردی تو را گرامی می دارم و دانه و آب فراوان به تو می دهم.
گنجشک گفت: من رفتم، منتظر پند سوم مباش!

مرد رو به گنجشک کرد و گفت: تو به من، وعده دادی و حاال آخرین پندت را 
بگو.

گنجشک گفت: تو دو پند قبلی مرا فراموش کردی! ای نادان! با تو گفتم که اگر 
نعمتی را از کف دادی، غم مخور؛ اما اینک تو غمگینی که چرا مرا از دست داده ای. نیز 
گفتم که سخن ناممکن را نپذیر؛ اما تو هم اینک پذیرفتی که در شکم من گوهرهایی است 
که چهل مثقال وزن دارد. آخر من خود چند مثقالم که چهل مثقال، گوهر با خود حمل 
کنم؟! پس تو سزاوار آن دو پند، نبودی؛ پند سوم را نیز با تو نمی گویم که قدر آن نخواهی 

دانست. این را گفت و پر گشود و رفت تا از نظرها ناپدید شد.
) )حکایت »پندهای پرنده« از قصه های شیرین »مثنوی مولوی« بازنویسی شده است
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 درس سوم: قّصه گویی و صندلی صمیمیت

 پرتقال بزرگ

برای دانش آموزان تعریف شود. در این بخش  به صورت قصه  متن زیر 
روش  با  باید  قصه  آغاز  بنابراین  می شود؛  داده  آموزش  قصه  شروع  بیان  چگونگی 

مخصوص بیان شود. برای شروع قصه می توانید از این جمالت استفاده کنید:
»خوب بچه های خوب من، می خواهم یک قصٔه قشنگ و کوچولو براتون تعریف 
کنم. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. روزی بود و روزگاری 

بود…«
پیرمرد فقیری درخت پرتقالی در باغچٔه خانه اش داشت. میؤه آن درخت شیرین تر 

و بزرگ تر از دیگر پرتقال ها بود.
روزی از روزها درخت، پرتقال بسیار بزرگ، بزرگ تر از یک توپ فوتبال داد، 
احتیاط  با  پادشاه هدیه کنم.« سپس  به  را  بزرگ  پرتقال  این  »بهتر است  پیرمرد گفت: 
پرتقال را چید. در یک گاری دستی گذاشت و به قصر پادشاه برد. پادشاه که تاکنون 

چنین پرتقالی ندیده بود، گفت: »هرگز در تمام عمرم پرتقالی به این بزرگی ندیده ام.«
پادشاه از آن هدیه خیلی خوشش آمد و به پیرمرد پول زیادی داد. یکی از درباریان 
داد.  پول  این قدر  پرتقال  یک  برای  »پادشاه  با خود گفت:   دید،  را  ماجرا  این  که  شاه 
اگر فنجان طالیم را که خیلی از این پرتقال باارزش تر است به پادشاه هدیه کنم حتماً او 

چیزهای ارزشمندتری به من هدیه خواهد داد.«
پس فنجان طالیش را به کاخ برد و به شاه هدیه کرد. شاه فنجان طالیی را گرفت و 
گفت: »به به. چه فنجان زیبایی هدیه دادی، پس ما هم بهترین چیزی را که خیلی دوست 

داریم هدیه می دهیم. بیا این پرتقاِل بزرگ را بردار و برو.«
سید جمال میرخلف
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 درس چهارم: روان خوانی

گوسفندان، مشغول چَرا بودند، پسرک چوپان زیر درختی 
نشست و شروع به نی زدن کرد. در یک لحظه، بّرهٔ سفید کوچولو از جلوی 
چشم مادرش دور شد. ناگهان گوسفند مادر از صدای بّره به خود آمد. بّره کوچولو 

کنار پرتگاه رفته بود. مادر با عجله پیش او رفت و گفت:
ــ به تو نگفتم که از من دور نشو؟

ــ گفتی.
ــ آفرین! مرحبا! این طوری به حرف مادرت گوش می کنی؟ پایت چه شده؟

ــ نفهمیدم چی شد که پایم پیچ خورد.
ــ درد می کند؟

ــ خیلی!
ــ عجب بّرٔه بازیگوشی هستی!

ــ من؟
 

 درس پنجم: فّعالیت نمایش

                           تماشای هستی

در دشتی بزرگ و سرسبز، پروانه ای زندگی می کرد با بال های زیبا و خوش آب و 
رنگ، پروانه آن قدر زیبا بود که پروانه های دشت همیشه دربارٔه او حرف می زدند و بعضی 

از آنها به زیبایی بال های او حسرت می خوردند. 
هر روز صبح که خورشید زیبا از پشت کوه بیرون می آمد، پروانه از خواب بیدار 
می شد صورتش را با شبنم گل ها می شست و بعد به سراغ برکه ای که در کنار دشت قرار 
داشت می رفت، چرخی بر روی آن می زد و بال های رنگارنگش را در آب می دید و زیبایی 
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خودش را تحسین می کرد.
او با غرور شاخک هایش را باال می گرفت و در 

دشت به پرواز در می آمد تا بال های زیبایش را به نمایش بگذارد.
یک روز هنگام غروب که خورشید، نورش را پشت کوه ها پنهان 

می کرد پروانه ها کنار یکدیگر جمع شدند و تصمیم گرفتند که دربارٔه غرور پروانه 
با برکه صحبت کنند و از او خواستند تا کاری کند که پروانه دیگر نتواند خودش را در 

آب برکه تماشا کند.
صبح روز بعد پروانه از خواب بیدارشد و مثل همیشه به سراغ برکه رفت تا خود را در 
آب تماشا کند و از زیبایی بال های خود لّذت ببرد. وقتی به برکه رسید، ناگهان برکه با کمک 
نسیم مالیمی که می وزید شروع به تکان خوردن کرد و موج های کوچکی روی آن پدید آمد.

پروانه هر چه تالش کرد نتوانست خود را در آب ببیند. او که از کار برکه بسیار 
ناراحت شده بود، مثل همیشه با غرور به سمت علفزار به پرواز در آمد. ولی به هر طرف 
تعریف  او  از زیبایی  بزنند و  به دورش حلقه  پروانه های دیگر  اینکه  به جای  که می رفت 
پروانٔه مغرور  به سمتی دیگر پرواز می کردند.  کنند، از او فاصله می گرفتند و هر کدام 
به او توجهی نمی کنند ناراحت و غمگین به روی گل سرخی که  وقتی دید که پروانه ها 

گلبرگ هایش را باز کرده بود، نشست. 
دیدن  با  کند  تعریف  دیگری  از کس  از خودش  غیر  به  نداشت  عادت  که  پروانه 

زیبایی و شادابی گل به شگفت آمد و گفت: به به! چه بویی، تو چقدر زیبایی! 
گل سرخ لبخندی زد و گفت: من باید از گلبرگ هایم تشّکر کنم که سرخی، زیبایی 

و بوی خوش من از آنهاست. 
بود که همٔه گلبرگ ها یک صدا گفتند:  تمام نشده  هنوز صحبت های گل سرخ 
از برگ ها تشکّر کن که نور خورشید را می گیرند و برای ما غذا درست می کنند و باعث 

خوش بویی و خوش رنگی ما می شوند. 
لحظه ای بعد برگ ها گفتند: از ساقه تشّکر کن که آب و مواد الزم را از ریشه 

می گیرد و به ما می رساند تا با آن غذا درست کنیم. 
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و  آب  که  کن  تشّکر  ریشه  از  گفت:  ساقه 
امالح الزم را از زمین جذب می کند تا من بتوانم آنها 

را به برگ ها برسانم.
ریشه گفت: تو نباید از من تشّکر کنی، بلکه باید سپاسگزار زمین 

باشی چون من آب و مواد غذایی را از زمین می گیرم. 
در آن لحظه زمین به صدا درآمد و گفت: از من هم الزم نیست تشّکر کنی بلکه 
باید سپاسگزار خورشید باشی که با گرما و نور خودش آب دریاها و اقیانوس ها را بخار 

می کند تا ابرها در آسمان باعث ریزش برف و باران و رشد گل های زیبا شوند. 
خورشید زیبا و درخشان که تا آن لحظه ساکت و آرام شاهد گفت وگوی آنها بود 
لب به سخن باز کرد و گفت: دوستان خوبم! از من هم نباید تشّکر کنید، بلکه همٔه ما باید 

از لطف خداوند بزرگ و مهربان تشکر کنیم. اوست که خالق همٔه زیبایی هاست. 
در این لحظه نسیم مالیمی شروع به وزیدن کرد، پروانه آرام به پرواز درآمد و به 

سوی دشت رفت. 
مهدی مراد حاصل

 درس هفتم: گوش کن و بگو

برف سفید

برف روی قلٔه کوه نشسته بود. به دشتی که پایین پایش گسترده بود، نگاه کرد. بعد 
خنده ای سر داد و با خود گفت: »من از همه برترم.«

ناگهان صدایی به گوشش خورد.
ــ ای برف باشکوه، من بسیار تشنه ام. می توانی کمی سیرابم کنی؟

ــ من نمی توانم. از کسی دیگر کمک بخواه.
صدای مزرعه بود. مزرعه ادامه داد: »در دل من دانه های کوچکی هستند که اگر 

آب ننوشند، می میرند.«
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ــ خب بمیرند، به من چه!
هم  بهار  نشوند،  شکوفا  بمیرند،  دانه ها  اگر  ــ 

خواهد مرد!
ــ خب بمیرد!

مزرعه بسیار ناراحت شد. رودی کوچک که از نزدیکی اش می گذشت، 
به او گفت: »نگران نباش؛ من همٔه آبم را تا آخرین قطره به تو می بخشم.«

مزرعه خوش حال شد. از آب رودخانه نوشید و دانه های کوچکش را سیراب کرد. 
و  که خشک شود  بود  نمانده  بود. چیزی  آب شده  کم  رود  روز گذشت.  چند 
بمیرد. بنابراین نزد برف رفت و گفت: »ای برف بزرگوار من آبم را از دست داده ام. به 

کمک تو نیاز دارم.«
ــ چرا از من کمک می خواهی؟

ــ چون تو قوم و خویش من هستی.
ــ من و تو فامیلیم؟!

ــ بله؛ ما هر دو از آب هستیم.
ــ من که شباهتی بین تو و خودم نمی بینم. ببین من چقدر سپید و پاکیزه ام. تو 

چطور می توانی فامیل من باشی؟
رود چیزی نگفت و ناامیدانه از نزد برف بازگشت.

خورشید گفت و گوی آنها را شنید. از حرف های غرورآمیز برف عصبانی شد 
تابید، گرمای خورشید، برف را قطره قطره آب کرد. آب ها قطره قطره از کوه  و گرم تر 
رود  به  تا  رفتند  و  رفتند  آن قدر  و  کردند  سیراب  را  راهشان دشت  سر  سرازیر شدند. 

رسیدند. نهر به آنها خوشامد گفت و آنها را در آغوش گرفت.
رود کوچک حاال پر از آب بود. او شاد و آواز خوان پیش می رفت و به هر باغ و 

مزرعه ای می رسید، از آب سیرابش می کرد.
به مزرعٔه قصٔه ما هم سر زد و زمین تشنٔه آن را باز هم سیراب کرد. آن قدر به او آب 
داد تا دانه ها از خاک سر بیرون آوردند و به سوی نور قد کشیدند. بهار از راه رسید و 
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گل های رنگارنگ شکوفا شدند و بوی خوش آنها 
همه جا را پر کرد.

عارف الخطیب 
ترجمۀ بهروز رضایی

 درس دهم: قّصه گویی و صندلی صمیمیت

داستان کودک باهوش 

متن زیر باید به صورت قّصه برای دانش آموزان تعریف شود. دّقت کنید که نحوه 
بیان شروع قّصه را رعایت کنید.

در  و  هم گذاشتند  را روی  پول هایشان  داشتند.  پول  دینار  هزار  بازرگان  چهار 
کیسه ای نهادند و به قصد تجارت سفر کردند. در میان راه به باغی رسیدند؛ خواستند 
بیاسایند و چیزی بخورند. پس، کیسٔه پولشان را به امانت به باغبان سپردند و خودشان 
وارد باغ شدند و به تفریح و تماشا پرداختند. همچنان که می گذشتند، به لب جوی آبی 
رسیدند. در آنجا نشستند و از خوردنی هایی که با خود داشتند، خوردند. آنگاه خواستند 
سر و رویشان را با آب روان بشویند. یکی گفت: »کاش لیف و صابون و شانه داشتیم.« 

دیگری گفت: »از باغبان بپرسیم؛ شاید داشته باشد.«
یکی از ایشان فورًا برخاست و نزد باغبان رفت و به او گفت: »کیسٔه پول را به 
من بده.« باغبان گفت: »همٔه دوستان خود را حاضر کن یا اینکه بگو با صدای بلند به من 

بگویند که کیسٔه پول را به تو بدهم.«
دوستان مرد در جایی نشسته بودند که باغبان آنان را می دید و آوازشان را می شنید. 
مرد دوستان خود را صدا زد و گفت: »باغبان چیزی به من نمی دهد.« ایشان با صدای 
بلند باغبان را آواز دادند و گفتند که هر چه دوست ما می خواهد، به او بده. چون باغبان 
سخن آنان را شنید، کیسٔه پول را به او داد. مرد کیسه را گرفت و از باغ بیرون رفت و 
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گریخت. چون آمدن او به نزد دوستان طول کشید، 
پیش باغبان رفتند و به او گفتند: »چرا وسایلی را که 

خواستیم، نفرستادی؟«
باغبان گفت: »رفیق شما از من فقط کیسٔه پول خواست و من تا 

دستور شما را شنیدم، کیسه را دادم؛ او هم آن را گرفت و بیرون رفت.«
بازرگانان چون سخن باغبان را شنیدند، خشمگین و ناراحت، با باغبان بیچاره گالویز 
شدند و گفتند: »ما جز شانه و لیف و صابون از تو چیزی نخواستیم. چرا کیسٔه پول را بدون 

اجازهٔ ما به دوستمان دادی؟« باغبان گفت: »او اصالً نام شانه و لیف و صابون را نبرد.«
پس، بازرگانان باغبان را گرفتند و نزد قاضی بردند. چون نزد قاضی حاضر شدند 
و ماجرا را برای او گفتند، قاضی حکم کرد که باغبان باید تاوان دهد. بازرگانان چون 
حکم قاضی را شنیدند، پول خویش را طلب کردند. باغبان گفت: »به من فرصت بدهید 
تا لختی بیندیشم که چه باید کرد.« او از نزد قاضی بیرون آمد و حیران می رفت و راه 
از بی راهه نمی شناخت. کودکی حیرت و سرگردانی او را دید و پرسید: »ای پدر، چرا 
حیرانی؟« باغبان پاسخ نداد و او را خردسال و حقیر شمرد. کودک سؤالش را تکرار 
به  مرا  قاضی  اکنون  که  افزود  و  او گفت  به  بود،  افتاده  اتّفاق  را  آنچه  هم  باغبان  کرد. 

پرداخت تاوان امر فرموده است.
کودک گفت: »من راه خالص تو را می دانم.« گفت: »کدام است؟« گفت: »ای 
پدر، به نزد قاضی برگرد و به او بگو که شرط من با ایشان این بود که کیسٔه پول را وقتی بدهم 
که همگی حاضر باشند. هر وقت که چهار تن با هم حاضر شوند، من آن را پس می دهم.«

باغبان به سوی قاضی بازگشت و آنچه را از کودک آموخته بود، به قاضی گفت. 
قاضی بازرگانان را حاضر کرد و از آنان پرسید: »آیا این شرط در میان شما بود که زمانی 
پولتان را بگیرید که هر چهار تن حاضر باشید یا نه؟« گفتند: »آری، چنین شرط کرده ایم.« 

قاضی گفت: »چون شرط چنین است، رفیق خود را حاضر سازید تا کیسه را بستانید.«
باغبان با این تدبیر که از کودکی خردسال آموخته بود، از دست آنان نجات یافت 

و پی کار خود رفت.
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 درس یازدهم: روان خوانی

                                             مداد و پاک کن

درون یک جامدادی قشنگ، پاک کنی بود و مدادی.
یک روز پاک کن به مداد گفت: »حالت چطور است، دوست من!«

ــ من دوست تو نیستم.
ــ چرا؟

ــ چون از تو خوشم نمی آید.
ــ چرا از من بدت می آید؟

مداد گفت: »چون چیزهایی را که من می نویسم، پاک می کنی.«
ــ من فقط نوشته های اشتباه را پاک می کنم.

مداد گفت: »به تو چه ربطی دارد که نوشته های دیگران را پاک کنی؟«
ــ من پاک کنم و کارم همین است.
ــ تو خیلی مغرور و یک دنده ای.

ــ برای چه؟
ــ برای اینکه نوشتن بهتر از پاک کردن است.

پاک کن گفت: »پاک کردن اشتباه، مثل درست نوشتن است.«
مداد لحظه ای سرش را پایین انداخت، کمی به حرف پاک کن فکر کرد، بعد سرش 

را باال آورد و گفت: »بله، درست می گویی دوست من.«
ــ پس چرا از من بدت می آید؟

ــ من دیگر از کسی که اشتباهم را پاک کند، بدم نمی آید.
ــ من هم سخن درست و خوب را پاک نمی کنم.

قشنگ  چقدر  و  من  دوست  هستی،  بزرگوار  »چه  گفت:  خوش حالی  با  مداد 
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حرف می زنی.«
بعد هر دو خندیدند و از آن پس این دو، دوستانی 

صمیمی شدند و دیگر هیچ وقت با هم دعوا نکردند و هیچ وقت 
از هم جدا نشدند.

 درس دوازدهم: قّصه گویی و صندلی صمیمیت

خرچنگ و مرغ ماهی خوار

متن زیر باید به صورت قّصه برای دانش آموزان تعریف شود. دّقت کنید که نحوه 
بیان شروع قّصه را رعایت کنید.

روزی بود و روزگاری؛ مرغ ماهی خواری بود که در کنار برکه ای وطن کرده بود 
و از همٔه کارهای دنیا، دلش به این خوش بود که هر روز یک ماهی بگیرد و بخورد.

مّدت ها کار ماهی خوار این بود تا پیر و رنجور شد. یک روز دید که دیگر نمی تواند 
مانند سابق، کنار آب کمین کند و به چابکی، ماهی بگیرد؛ چون پیش از آنکه به خودش 
بجنبد، ماهی ها در می رفتند. سرانجام، از خستگی در گوشه ای نشست و با خود فکر 
کرد: »افسوس که عمر عزیز بر باد دادم و در جوانی، چیزی برای روزگار پیری ذخیره 
نکردم. حاال هم قدرت ندارم حّتی یک ماهی بگیرم. پس بهتر است حیله ای به کار ببرم 

و راه آسان تری پیدا کنم. دِر دنیا را که نبسته اند!«
بود،  خرچنگ  خانٔه  که  آنجا  آبگیر،  نزدیک  رفت  و  گفت  را  این  ماهی خوار 
نشست. قیافٔه ماتم زده ای به خودش گرفت و بنا کرد با خودش حرف زدن و از روزگار 

شکایت کردن.
خرچنگ که با ماهی خوار آشنا بود، وقتی صدای او را شنید، از آب بیرون آمد و 
گفت: »دوست عزیز، بال دور است. می بینم خیلی پریشان و غمگینی؛ آیا اتّفاقی افتاده 
است؟« ماهی خوار جواب داد: »ای برادر، چرا غمگین نباشم؟ می دانی که کار و زندگی 
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من این بود که هر روز از این برکه، یکی دو تا ماهی 
می گرفتم و به این خوراک بخور و نمیر راضی بودم؛ 
چون فکر می کردم به این ترتیب، تعداد ماهی ها کم نمی شود اّما 
امروز دو صّیاد، که با تورهای بزرگ ماهی گیری از اینجا می گذشتند، 
نگاهی به این برکه انداختند و یکی از آنها گفت: اینجا هم برای ماهی گیری بد 
نیست اّما چون در فالن دریاچه ماهی بیشتر است، اّول ماهی های آنجا را می گیریم و 
بعد به سراغ اینجا می آییم. حاال من می بینم عالوه بر اینکه خودم بی روزی می مانم، همٔه 

ماهی ها هم از بین می روند؛ این است که دلم می سوزد.«
خرچنگ این خبر را به ماهی ها داد. آنها خیلی ترسیدند و جوش و خروشی در 
اینکه  با  او  ماهی خوار راست می گوید؛  »مرغ  گفتند:  به خرچنگ  افتاد. پس  میانشان 
دشمن ما بود، روزی بیشتر از یکی دو تا ماهی نمی گرفت و از جمع ما چیزی کم نمی شد 
ولی اگر صّیادان بیایند، همٔه ما را می گیرند. پس، بهتر است از خود ماهی خوار بپرسیم 

که چه کار کنیم.«
چون  اّما  کرد  مشورت  دشمن  با  نباید  که  گفته اند  »قدیمی ها  گفت:  خرچنگ 
این حرف،  با  باشد.«  بیشتر  ما  از  عقلش  شاید  می کند،  زندگی  در خشکی  ماهی خوار 
ما  دانا،  مرغ  »ای  گفتند:  ماهی خوار  به  و  رفتند  آب  کنار  به  خرچنگ  همراه  ماهی ها 
می دانیم که وقتی بالی سخت   و بزرگی پیش می آید، باید دشمنی های کوچک را فراموش 
تو  به عقل و هوش  ما  اّما حاال زندگی  بود  ما وابسته  به وجود  تو  کرد. همیشه زندگی 

وابسته است. برای نجات ما چه راهی به عقلت می رسد؟«
ماهی خوار گفت: »زور من و شما به ماهی گیران نمی رسد. به عقیدٔه من، بهترین 
راه این است که همه از این برکه، به دریاچه ای که در پشت کوه قرار دارد، فرار کنیم. 
من آن دریاچه را دیده ام. اگر همه بتوانید به آنجا بروید، همیشه راحت هستید؛ چون پای 

هیچ آدمیزادی به این دریاچه نرسیده است.«
ماهی ها گفتند: »فکر بسیار خوبی است اّما از آبگیر ما تا آن دریاچه، راه زیادی 

است. پس ما نمی توانیم بدون کمک تو این کار را انجام بدهیم.«
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مرغ ماهی خوار گفت: »من حرفی ندارم اّما 
وقت کم است و ممکن است صّیادان تا چند روز دیگر 

سرانجام،  و  کردند  التماس  هم  باز  ماهی ها  برسند.«  اینجا  به 
قرار شد مرغ ماهی خوار هر روز دو بار، چند ماهی را به دریاچه ببرد. 

ماهی خوار یک نصفه پوست هندوانه پیدا کرد و از علف های دریایی برای آن 
به  را  بند  و  ماهی می کرد  و  آب  از  پر  را  آن  هر روز، صبح و عصر،  او  بندی ساخت. 
و  بود، می رفت  نزدیکی  آن  تپّه ای که در  باالی  به  بعد  پرواز می کرد.  و  نوک می گرفت 
با  و  با خیال راحت ماهی ها را می خورد. استخوان هایشان را هم، همان جا می ریخت 
ماهی ها  در دلش  او  بود.  ماهی خوار همین  کار  تا چند روز،  بر می گشت.  ظرف خالی 
در  تنبل  است،  جهان  در  احمق  تا  که  گفته اند  »راست  می گفت:  و  می کرد  مسخره  را 
تماشا  را  جدید  دریاچٔه  می خواهم  »من  گفت:  او  به  روز خرچنگ  یک  اّما  نمی ماند!« 
با  کنم و خبر سالمتی ماهی ها را برای دوستانشان بیاورم. پس، خوب است امروز مرا 

خودت ببری.«
ماهی خوار این حرف ها را که شنید، با خودش گفت: »این خرچنگ برای ماهی ها 
نگران شده و ممکن است ماهی های اینجا را به شّک و تردید بیندازد. پس، بهتر است او 
را هم پیش دوستانش بفرستم تا از ّشر این دشمن وسواسی راحت بشوم.« برای همین، 
به خرچنگ گفت: »همین اآلن بر پشت من سوار شو تا هم پروازی بکنیم و هم ماهی ها 

و دریاچه را ببینی و برگردی.«
ماهی خوار، پروازکنان، راه بیابان را در پیش گرفت. او می خواست خرچنگ را 
به جای دوری ببرد که دیگر راه برگشت نداشته باشد اّما وقتی که از باالی تپّه می گذشتند، 
خرچنگ باهوش، استخوان ماهی ها را دید و فهمید که اوضاع از چه قرار است. آن 
وقت با خود گفت: »بهتر است حاال که می توانم، با او بجنگم و انتقام ماهی ها را بگیرم. 
اگر بتوانم او را از بین ببرم، جان خودم و بقّیٔه ماهی ها را نجات داده ام. اگر هم زورم به 

او نرسد، با افتخار می میرم.«
ماهی خوار  گردن  روی  را  خود  ناگهان  گرفت؛  را  خودش  تصمیم  خرچنگ 
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انداخت و با چنگک هایش گلوی او را فشار داد. 
افتاد.  زمین  به  باال  آن  از  و  شد  بی هوش  ماهی خوار 
خرچنگ وقتی مطمئن شد که ماهی خوار مرده است، به سختی 
خود را به برکه رساند. او خبر حیلٔه مرغ ماهی خوار را به ماهی ها داد 
و گفت: »ماهی خوار شنیده بود که بعضی وقت ها مکر و حیله، بیشتر از زور 
بازو اثر دارد اّما نمی دانست که خیانت کردن به دوستان، به قیمت جانش تمام می شود.« 
ماهی ها از اینکه مرغ ماهی خوار به سزای خیانتش رسیده بود، خیلی خوش حال شدند و 
با خود عهد کردند که دیگر هیچ وقت خبری را که از جانب دشمن می رسد، باور نکنند.
بازنویسی از کتاب »کلیله و دمنه«

 درس چهاردهم: گوش کن و بگو

کژدم و سنگ پشت

کژدمی بود که همیشه تنها بود. نه کسی با او دوست می شد و نه او دوست کسی 
بود. 

کژدم، تنها می رفت. تنها می گشت. فقط، نیش پُر زهرش بود که همیشه همراهش 
بود و همه جا دنبالش می آمد!

به  تا  روزی از روزها، کژدم راهش را گرفت و به سفر رفت ... رفت و رفت 
رودی رسید.

رود پُر آب بود. گذشتن از آب رود برایش ناممکن بود. فکر کرد که چگونه این همه 
راه رفته را باید برگردد. یک مرتبه سنگ پشتی را دید که آرام و آهسته از کنار رود می گذشت.
سنگ پشت هم کژدم را دید و درماندگی و خستگی اش را از زبان او شنید. دل 

سنگ پشت به حال کژدم سوخت.
گفت: »من برای گذشتن از رود، به تو کمک می کنم.«
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کژدم خوشحال شد. نیشش را تکانی داد. 
سنگ پشت او را بر پشت خود سوار کرد و آهسته، تن 

به آب زد.
سنگ پشت مانند قایقی در آب پیش می رفت. کژدم بر پشت او 

نشسته بود و تماشا می کرد. صدایی نبود جز آهنگ دلنشین رود!
سنگ پشت به خاطر کمک به کژدم، احساس خوبی داشت. اما ناگهان صدای 

تق  تقی شنید. انگار چیزی را بر پشت او می کوبیدند!
سنگ پشت تعجب کرد و پرسید: »چیزی بر پشتم می کوبد. این صدای چیست؟ 

تو نمی دانی دوست من؟«
کژدم جواب داد: »این صدای نیش من است که بر پشتت می کوبم!«

سنگ پشت از گفتٔه کژدم دلگیر شد. با خودش گفت: »من به او کمک می کنم. 
اما او بر پشتم نیش می زند.«

کژدم گفت: »می دانم کوبیدن نیشم بر پشت تو اثر ندارد. اما این عادتم را نمی توانم 
از خود دور کنم.«

سنگ پشت به میانٔه رود رسیده بود. او با خود گفت: »نیش او بر من اثر ندارد. اما 
دیگران از زهر او در امان نیستند. بهتر است آنها را برای همیشه از شر او نجات دهم.«

این را گفت و به سرعت در آب فرو رفت.
آب خروشان، کژدم را از روی سنگ پشت جدا کرد و با خود بُرد. کژدم هر چه 
فریاد زد و کمک خواست، فریادش به جایی نرسید. سنگ پشت گفت: »من هم عادت 
دارم گاهی در آب فرو بروم. نمی توانم این عادت را از خود دور کنم! سزای کسی که به 

دوستانش بدی می کند، همین است.«
سنگ پشت، آرام از آب بیرون آمد و آهسته و پیوسته به راهش ادامه داد.

بازنویسی: مجید راستی
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درس پانزدهم: قصه گویی و صندلی صمیمیت

                                          سنگی میان راه

متن زیر باید به صورت قّصه برای دانش آموزان تعریف شود. در این 
بنابراین پایان قّصه را با شیوه  بخش چگونگی بیان پایان قّصه آموزش داده می شود؛ 
مشخصی بیان کنید. برای پایان قّصه می توانید از جمالتی که در فعالیت قصه گویی و 

صندلی صمیمیت کتاب خوانداری  آمده ، استفاده کنید.
داشت.  قرار  هوایی  و  آب  کوهستان خوش  دامنٔه  در  زیبایی  پیش شهر  سال ها 
راه پر پیچ و خم شهر از میان کوه های بلند و سر به فلک کشیده می گذشت. مسافران با 
زحمت زیاد راه طوالنی و کوهستانی شهر را می پیمودند. سال ها بود که سنگ بزرگی 

وسط جاده کوهستانی شهر افتاده بود.
مسافرانی که روزها به شهر می آمدند راهشان را کج می کردند و از کنار سنگ 
و  می کردند  برخورد  بزرگ  به سنگ  تاریکی  در  گاهی  مسافراِن شب  اما  می شدند،  رد 
مجروح می شدند. هر کس به سنگ می خورد غرولندکنان سنگ را نفرین می کرد و از 
آنجا می رفت. بیشتر مردم شهر سنگ بزرگ را نفرین شده می پنداشتند. آنها از سنگ 
بزرگ افسانه ها و حکایت های تلخی تعریف می کردند. هیچ کس جرأت نداشت سنگ را 
جابه جا کند، چون همه از آن می ترسیدند. روزی مسافر غریبی با اسبش به سنگ رسید. 
مسافر غریب به سنگ بزرگ نگاهی کرد و گفت: »اگر بتوانم این سنگ بزرگ را از سر 

راه بردارم شاید به مردم خدمتی کرده باشم.«
او از اسبش پیاده شد. طنابی را محکم دور سنگ گره زد و بعد با کمک اسبش 

سنگ را کنار جاده غلتانید و با تعجب کیسه ای چرمی را زیر سنگ پیدا کرد.
مسافر به سرعت کیسه را باز کرد. باور کردنی نبود. او خیال کرد خواب می بیند. 

هفت سکٔه طال با یک نامه در کیسه بود.
مسافر غریب با هیجان و شور و شوق زیاد نامه را باز کرد و خواند: »از حاکم 
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می رسد،  نامه  این  به  که  مسافر خوشبختی  به  شهر 
این پاداش کسی است که به سنگ نفرین شده اعتقادی 

ندارد و بی هیچ چشمداشتی به مردم خدمت می کند. ای مسافر 
ناشناس، سّکه های طال را بردار و با نامه به قصرم بیا تا تو را مقامی نیکو 

دهم.«
سّید جمال میرخلف

 درس شانزدهم: روان خوانی

پیروز  بر دشمن  بودند  نتوانسته  هنوز  بود. مسلمانان  جنگ روزها طول کشیده 
شوند و تمام قلعه های خیبر را فتح کنند. سربازها خسته و گرسنه بودند و غذایی برای 

خوردن نداشتند. گاهی مجبور بودند هر کدام با یک خرما شکم خود را سیر کنند.
پیامبر)ص( در خیمه نشسته بودند که سر و صدایی از بیرون شنیدند، مسلمانان با 
شادمانی فریاد می زدند: »یک گلّه گوسفند ... یک گلّه گوسفند به این سو می آید. دیگر 

از گرسنگی عذاب نخواهیم کشید. خدا را شکر، ما از گرسنگی نجات پیدا کردیم.«
پیامبر)ص( از خیمه بیرون آمدند، گلّٔه بزرگی دیدند که همراه چوپانی الغر و سیاه 
به سوی آنها می آمد. چوپان که نزدیک شد، مسلمانان دورش را گرفتند؛ او می خواست 
پیامبر)ص( را ببیند. مردم پیامبر)ص( را به او نشان دادند. او رو به پیامبر)ص( کرد و 
آشنا  بیشتر  دین اسالم  با  مرا  دارم  »دربارٔه دین شما چیزهایی شنیده ام، دوست  گفت: 

کنید.« 
پیامبر )ص( او را به خیمه اش دعوت کردند و مّدتی دربارٔه اسالم با او حرف زدند. 
چوپان در همان جلسٔه اّول مسلمان شد. از خیمه که بیرون آمد، گلّه اش را جلوی خیمه ها 
دید. مردم دور تا دور گلّه ایستاده بودند. وقتی نگاه چوپان به گوسفندها افتاد، گفت: 
»ای رسول خدا با این گوسفندها چه کنم؟ این گوسفندها امانت و مال مردم خیبر است. 

حاال که مسلمان شده ام تکلیف چیست؟«
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از  نگاهشان  با  و  بودند  گرسنه  آنها  کردند.  سربازانش  به  نگاهی  پیامبر)ص( 
با  پیامبر)ص(  اما  کنند.  قربانی  را  گوسفندها  دهند  اجازه  تا  می خواستند  پیامبر)ص( 
گناهان  بزرگ ترین  از  یکی  امانت  به  خیانت  ما  دین  »در  گفتند:  به چوپان  بلند  صدای 

است. تو باید گوسفندها را تا قلعه ببری و به صاحبانشان بدهی.«

جهت تهیه بسته آمادگى براى آزمون استخدامى آموزگار ابتدایى، اینجا کلیک نمایید.

https://iranarze.ir/ES423
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