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جدول پیشنهادی ارزشیابی پایان هر درس

چگونگی اجراابزار ارزشیابینوع ارزشیابینام درس

کیفی ، شفاهی ستایش
کتبی گروهی یا فردی

ــ آزمون عملکردی 
ــ شعر را به آهنگ مناسب بخوانند        ــ نمونه کار

ــ درک و دریافت متن را به خوبی انجام دهند

درس اول
 معرفت آفریدگار

شفاهی
)پرسش و پاسخ(

ــ آزمون عملکردی   
              ــ نمونه کار 

از  فیلم،  پخش  یا  و  علمی  گردش  برگزاری  از  پس   معلم 
دانش آموزان می خواهد مظاهر آفرینش را گردآوری نموده و در 
جدولی خالصه و طبقه بندی نمایند و یافته های خود را در گروه 

به بحث بگذارند

درس دوم 
معلم از محتوای درس سؤاالتی را پرسیده و دانش آموزان پس ــکیفی ، کتبی و شفاهیپنجره های شناخت 

از مشورت در گروه پاسخ را ارائه می دهند

درس سوم 
داستان من و شما

کیفی ، کتبی
)گروهی یا فردی(

فعالیت یادگیری
)یادداشت برداری(

ــ دانش آموزان متن درس را به دقت مطالعه کنند و سپس نکات 
مهم آن را یادداشت برداری کنند

درس چهارم 
کیفی ، گروهیهفت خان رستم

آزمون عملکردی
در موقعیت شبیه سازی شده 

)ایفای نقش(

بر  و  تقسیم کرده  بین خود  را  نقش ها  آموزان در گروه،  دانش 
اساس متن درس به ایفای نقش می پردازند

درس پنجم 
زنگ انشا

کیفی ،کتبی
دانش آموزان در متن درس جستجو کرده و تشبیهات درس را آزمون عملکردی شناساییفردی یا گروهی

پیدا می کنند

درس ششم 
ثبت مشاهدهکیفی ، گروهیاخالق پسندیده

)واقعه نگاری(

تدارک  با کمک دانش آموزان، سفره ای را در هر گروه  معلم 
دیده و به خوردن غذا می پردازند و معلم در این حین به توصیف 
این رخداد، و میزان رعایت آداب غذا خوردن دانش آموزان 

می پردازد

درس هفتم
دوستی، مشاورت

کیفی ، فردی
خودسنجیکتبی

معلم پس از تدریس برگه هایی را که حاوی جمالتی ناقص در 
حد فهم و توانایی خواندن دانش آموزان است تهیه کرده و از 

آنان می خواهد که تکمیل کنند مثال:
ــ در این درس یاد گرفتم

ــ مواردی که در رفتار خود باید اصالح کنم
ــ در انتخاب دوست

ــــدرس آزاددرس هشتم

















راهنمای تدریس فارسی )ششم ابتدایی(16

ضرورت ها
تولید برنامه ای مکتوب و مدون با رویکرد مشخص زبان شناختی و روان شناختی که بتوان اصول آموزش را بر آن بنیان نهاد و 
بین »اهداف، محتوا، روش ها، ارزشیابی« و نیازهای کلی جامعه هماهنگی ایجاد کرد، بسیار ضروری است. همخوانی و پیوستگی در 
سیر و تداوم اصول و مبانی زبان آموزی و توجه به همٔه جنبه های آن و همگام شدن با انتظارات برنامٔه درسی ملی ضرورت طراحی برنامٔه 

درسی جدید و نوگرا را بیش از پیش متجلی می نماید.
لذا در راستای تحوالت بنیادین نظام آموزش و پرورش و برقراری طرح آموزشی 3ــ3ــ6 تبیین رویکرد جدید برنامٔه درسی 

فارسی ابتدایی نیز اتفاق می افتد.

رویکردهای حاکم بر برنامۀ درسی
در هر برنامٔه درسی مجموعه ای از بنیادهای نظری، با هدف جهت گیری اساسی نسبت به یاددهی و یادگیری استفاده می شود.

رویکرد عام برنامٔه درسی فارسی »فطرت گرایی توحیدی« است. که محتوای آن باید زمینٔه رشد و پرورش فطرت  الهی دانش آموزان 
را فراهم آورده و ایشان را به سوی »حیات طیبه« رهنمون سازد.

برنامٔه درسی فارسی دوره ابتدایی، انتخاب رویکردهای ذیل مدنظر  به تنوع و گوناگونی در رویکردهای مختلف، در  با توجه 
می باشد:

انسان هنگام  این رویکرد )روان شناسی گشتالت(  بنیاد  روان شناختی  براساس   :)holistic approach ( رویکرد کلی )1
برخورد با امور و پدیده ها ابتدا به کل آن ها توجه می کند و پس از آن به اجزای سازندٔه کل می پردازد. به همین جهت در برنامه های درسی 

تبیین رویکرد برنامۀ درسی فارسی ابتدایی
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اهمیت تفّکرانتقادی درمهارت خواندن  
  توانائی خواندن متون، مهارتی است که اولیا و مربیان کودکان، از بدو ورود آنان به مدرسه، به آن عالقه و توجه دارند. به واقع در 
مدرسه است که دانش آموز با متن به عنوان گونه ای دیگر از زبان یعنی زبان نوشتاری آشنا می گردد.اما هدف آموزش این مهارت به دانش آموز 
چیست؟ یکی از پاسخ های متداول این است که می خواهیم به دانش آموز سواد بیاموزیم. درواقع، ازنظر بسیاری از کسان، سواد، ادای 
درست کلمات  درسخن گفتن و یافتن معنای مراد نویسنده در نوشته است درحالی که، درآموزش انتقادی و در ذهنیت طرفداران آن، نظر 
دیگری وجود دارد. از نظر اینان، هدف آموزش آن است که خواننده بتواند، درخواندن متن، ویژگی ها و ساختار و اهداف آن رابیابد. چنین 
آموزشی به کسب سواد انتقادی منجر می شود که ناظر برجوانب فرهنگی و مرامی  و مسلکی متن است. درواقع، خوانندگان، دراین شیؤه 
آموزشی، تالش می کنند تا ویژ گی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متن را بیابند و نشان دهند متن در جهت منافع و عالیق چه کسانی 
نوشته شده است. اهمیت نظام آموزش انتقادی، در مقاطع باالتر مانند دبیرستان ودانشگاه، نمایان تر می گردد. از آنجاکه، در این مقاطع دیگر 
تأکید بر درست خوانی و روان خوانی منتفی است، راحت تر می توان مهارت خواندن را با تفکر انتقادی همسو ساخت. تفکر انتقادی جزء 

الینفّک آموزش انتقادی، تفکری است هدفمند و منطقی که در تصمیم گیری ها به ما کمک می کند.                                     
شیوه های آموزش خواندن در زبان اول و دوم به کودکان و بزرگساالن تا حدودی به هم   مروری بر روش های خواندن: 
مربوط اند چنانکه آموزش خواندن به کودکان و هم آموزش زبان دوم به بزرگساالن باروش هایی مانند آواخوانی و کلمه خوانی آغاز 
می شود. آواخوانی، در واقع، شیوه ای است که، درآن باید هر حرف را باصدای او مطابقت داد. بنابراین، دراین روش، اولویت با حروف 
است سپس نوبت به کلمات و عبارات و درنهایت، جمالت می رسد. امتیاز این روش، کاربرد آن درآموزش به کسانی است که دچار 
آسیب های مغزی شده اند و در یادگیری مهارت های زبانی مثل خواندن دچارمشکل اند.این روش همچنین برای بهبود مهارت خواندنی 
دانش آموزان مؤثراست.امااین روش بردرک متن تأکید نداردبلکه هدف آن صرفاً آموزش درست خوانی است.روش کلمه خوانی نیز، که 
در سال 1931 مطرح شد، مثل آواخوانی، بر درک متن تأکید ندارد. فرق آن با روش آواخوانی در آن است که خواندن درست کل کلمه 
به جای حرف را هدف اختیار می کند. به مهارت خواندن، متعاقباً، در بسیاری از روش های تدریس مثل روش دستور ــ ترجمه توجه 
شده است. در این روش، که بیشتر از متون ادبی در آن استفاده می شود، خواندن درست متن و یافتن اطالعات اهمیت بسیار دارد. در 
واقع، اطالعات مندرج در متن با پاسخ به سه نوع پرسش که به دنبال هر متن مطرح می شوند بدست می آید: پرسش های مستقیم مبتنی 
بر اطالعات درون متن؛ پرسش های مبتنی بر درک و استنتاج خواننده از متن؛ و پرسش های مربوط به تجربٔه خواننده در زمینٔه موضوع 

متن. 
ادبیات تفکر انتقادی: محققان حوزه های متعدد علمی  دیدگاه های کم و بیش متفاوتی دربارٔه تفکر انتقادی دارند. مثالً تمرکز 
روان شناسان شناخت گرا بر عملکرد تفکر انتقادی است در حالی که استادان فلسفه به تفکر انتقادی به حیث فرایند دستیابی به معیارها و 
استاندارد های تفکر می نگرند. به نظر آنها تنها تعامل صوری با این نوع تفکر کافی نیست بلکه  این تعامل باید پایه های اعتقادی ما را بسازد 
و بر اعمال و رفتار ما اثر گذارد. ویلینگهام ارائه برهان و دلیل، قضاوت صحیح، و حل مسائل و مشکالت را سه جزِء تشکیل دهنده تفکر 

انتقادی در دیدگاه روان شناسان شناخت گرا می داند. 
تعریفی جامع که وجوه مشترک  به حیث  تعریف  هالپرن  به  توان  ارائه شده می  انتقادی  برای تفکر  تعاریف متعددی که  بین  در 
بسیاری با تعاریف دیگر دارد اشاره کرد. او از تفکر انتقادی به عنوان تفکری هدفمند و منطقی یاد می کند که در حل مسئله، درک و 
استنباط مطالب، سنجش احتماالت، و اخذ تصمیمات متفاوت نقش اساسی دارد. »دام و ِلَمن« برآنند که دیدگاه انتقادی با چگونگی 
انتخاب ها و نیز آگاهی از دلیل این انتخاب ها پیوند دارد. احترام به آرا دیگران؛ تعامل و گفتگو درباره آراِء متفاوت، پایه گذاری آراِء 

خود و بیان آنها نیز از شاخصه های مهم این نوع تفکرند. 
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 مهارت در مباحثه یا صحبت های متقاعد کننده
 توانائی در توضیح دادن مسائل

 استفاده از شوخ طبعی به هنگام بیان داستان ها
بدنی، انجام عملیات و کنترل  باالیی دارند در حرکت های  کسانی که هوش حرکتی ــ جسمانی  هوش حرکتی ــ جسمانی: 
فیزیکی قوی هستند. هوش حرکتی ــ جسمانی  یعنی به کارگیری کل بدن برای بیان افکار و احساسات. این هوش مهارت های فیزیکی 

خاص از قبیل تعادل، هماهنگی، چاالکی، انعطاف پذیری سرعت و همچنین قابلیت های لمسی را شامل می شود.
ویژگی های هوش حرکتی ــ جسمانی:

 مهارت در ورزش 
 لذت بردن از ساختن چیزها با دست

 هماهنگی فیزیکی عالی
 به خاطر سپردن چیزها از طریق انجام دادن آن ها، به جای گوش کردن یا دیدن

 مهارت در اجرای نمایش
با دیگران و درک آن ها قوی هستند. این افراد در  کسانی که هوش میان فردی باالیی دارند در تعامل  هوش میان فردی: 
سنجش هیجانات، انگیزه ها، تمایالت و منظور کسانی که دور و برشان هستند مهارت دارند. هوش میان فردی مستلزم شناسایی حاالت 

چهره، صدا ها و توانایی تشخیص انواع نشانه های بین فردی است.
ویژگی های هوش میان فردی:

 مهارت در برقراری ارتباط کالمی
 مهارت در ارتباط غیرکالمی

 نگاه کردن به موقعیت ها از زوایای مختلف
 ایجاد روابط مثبت با دیگران

 مهارت در فرو نشاندن اختالفات در داخل گروه ها
هوش درون فردی:کسانی که هوش درون فردی باالیی دارند، آگاهی خوبی از وضعیت هیجانی، احساسات و انگیزه های خود 
دارند. این افراد از خودآزمایی، تخیل روزانه، کند و کاو کردن روابط خود با دیگران و برآورد توانائی های فردی خود لذت می برند واز 

مقاصد، ادراک، حاالت درونی و  تمایالت خود به خوبی آگاهند. 
ویژگی های هوش درون فردی:

 مهارت در تحلیل نقاط قوت و ضعف خود
 لذت بردن از تجزیه و تحلیل نظریه ها وایده ها

 خودآگاهی زیاد
 داشتن درک روشن از ریشه انگیزه ها و احساسات خود

فعالیت های مرتبط با هوش های چندگانه درحوزه زبان فارسی
هوش زبانی:

١ــ فعالیت های نوشتاری 
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در »کارگاه درس پژوهی « به خاطرسپاری شعر و جزئیات در »بخوان و حفظ کن« به یادسپاری اسامی، مکان ها، تاریخ و... در بخش 
»اعالم« لذت بردن از خواندن »متون درس«، »حکایات« و » بخوان و بیندیش« و ادا کردن درست کلمات آن ها و دانستن لغات زیاد در 

قسمت »واژه نامه « از مصادیق بارز »هوش زبانی« می باشند.
یا هنگام خواندن، از تصاویر مطالب بیشتری  به دیدن فیلم و نمایش عالقه نشان داده و  اگر دانش آموزانی در کالس فارسی 
می آموزند تا از کلمه ها  و یا اگرخیال پردازی کرده و برخی از آنان تصاویر بصری کتاب را به طور واضح گزارش می دهند »هوش مکانی« 

در آنان توسعه یافته تر می باشد.
گاهی دانش آموزان بیانات خود را در شعر خوانی  و نقل حکایات با احساس و ادا ایراد می کنند که از سطح »هوش حرکتی ــ 

جسمانی« باالتری نسبت به گروه همسال خود بهره مند هستند.
دانش آموزانی که در پاسخ دهی به سؤاالت بخش »خودارزیابی« موزون رفتار کرده  و یا به صوت و آوای دل نشین معلم هنگام 
اجرای شعر و یا بیان  مطلب با دقت گوش داده  و با یکی یا دو بار شنیدن  و هم خوانی »شعرها« تقریباً همٔه آنها را بدون اشتباه می خوانند 

»هوش موسیقایی «گسترده ای دارند.
در روش های تدریس همیاری ــ مشارکتی )قضاوت عملکرد ــکارایی گروه ــ روش تدریس اعضای گروه و روشن سازی 
طرز تلقی( اگر در بیان عقاید خود با هم گروهی ها مشورت نموده و در رفع مشکالت دوستان خود کوشا بوده و از در کنار جمع بودن 
احساس خرسندی نماید به مراتبی از »هوش میان فردی« دست یافته است. در میان دانش آموزان تعدادی از آنان به یادداشت برداری 
وقایع روزانه عالقه مندند و حس استقالل طلبی آنان، ایشان را در مواجهه با مشکالت انعطاف پذیر نموده و با اندیشیدن به سؤاالت 
مطروحه در کتاب فارسی، اهدافی را برای خود بر می شمرند،اینان »هوش درون فردی« باالیی دارند که عزت نفس خوبی را  برایشان 
به ارمغان می آورد و دانش آموزانی که به بهانه های مختلف مطالب درس فارسی را به طبیعت و عناصر آن پیوند داده و به مطالعه کتب یا 

مجالتی در حوزه طبیعت عالقه نشان می دهند »هوش طبیعت گرا« را در نهانخانٔه ذهن خود، ودیعه دارند. 
در کتاب نوشتاری در بخش »کارگاه نویسندگی« اگر نسبت به سن خود، خوب بنویسد ودر »فعالیت های امالیی« از بازی با 
کلمات لذت ببرد »هوش زبانی« و اگر در »نگارش خالق« به خیال پردازی مشغول شود »هوش مکانی« او توسعه یافته و غنی می باشد. 

یک معلم متبحر و توانمند با تعریف منطقی گسترهٔ کار و تدریس خود می تواند با تکنیک ها و شگردهای خاص که در زنگ 
ادبیات، مجال پرداختن به آنان بیشتر فراهم است به تقویت هوش های چند گانه توأم با هم همت گمارده و سطح آموزش کالس درس 
کتاب خوانی،  ویژه  اختصاص ساعتی  نمایشگاه های کالسی،  برگزاری  علمی،  گردش  روزنامه دیواری،  ه  هی ت بخشد.  ارتقا  را  خود 
طراحی بازی های آموزشی، ایفای نقش، ایجاد دریچه هایی به سمت یادگیری، بهره گیری از موسیقی فراذهنی، استفاده از کتاب های 
گویا و ایجاد موقعیت های تجسم، فقط بخشی از دنیای ابتکار و روش هایی است که به واسطٔه آن، معلمان، در گسترٔه غنای ادبی، 
هوش های چند گانه را در آموزش ادبیات به خدمت می گیرند. تا ادبیات بتواند؛ »کشف کند«، »باز آفرینی نماید« و همواره در جستجوی 

معانی، چشمٔه طراوت و بایستگی های شیرین و هوشمندانٔه روزگار را به ذائقٔه نوگرای دانش آموزان و معلمان جاری نماید. 

هوش هیجانی و آموزش مهارت های زبانی
دکتر گاردنر به هوش هیجانی عنوان هوش بین مرزی و هوش فرامرزی )جمعی( داده است. بهترین تعریف از هوش هیجانی 
چنین است: هوش هیجانی انتخاب هوشیارانٔه تفکر، احساس و عمل برای دستیابی به بهترین نتیجه در ارتباط با خود و دیگران است.

) فریدمن و جنس 2005( گلمن )1995( پنج حیطه برای هوش هیجانی توصیف می کند:
١ــ درک احساسات فردی: خودآگاهی بنای هوش هیجانی است. توانایی شناخت احساسات همان گونه که در زندگی واقعی 




























