٭ ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرت.
ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
آﻣﻮزش ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ )ﻳﮏ(
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ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :آﻣﻮزش ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ )(١
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ )اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ( اﺧﺘﺼﺎص دارد از درس ّاول ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺑﻬﺎﻧﻪ
اول :ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﻮزشٔ ،
ﻗﺴﻤﺖ ّ
ﺗﺤﺮک و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻠّﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ّ
واژه ﮐﻠﻴﺪی ّ
اﻳﺠﺎد ﮔﻔﺖ وﮔﻮ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ٔ
در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ از اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرگ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﺨﺮاج
و زﻳﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎم آن ﺑﻪ ﺧﻂّ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :ﺷﺎﻣﻞ واژهﻫﺎی ﮐﻠﻴﺪی ﻫﺮ درس اﺳﺖ و در ﻫﺮ واژه ﻳﮏ ﺻﺪا ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ آﻣﺪه
ﻣﺠﺮد ﺑﺮای ﻧﻮآﻣﻮز
ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ درس ،ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﻤﺎن ﺻﺪاﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺻﺪا ﺑﻪﺻﻮرت ّ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
واژه آﺷﻨﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮق دادن ﻧﻮآﻣﻮز ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ٔ
ﻫﻴﭻ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را اﻟﻘﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ )= واژهﻫﺎی ﮐﻠﻴﺪی( ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش اﺳﺖ.ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻠّﻢ ﭘﺲ از ﻳﺎﻓﺘﻦ
واژهﻫﺎی ﮐﻠﻴﺪی ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .او ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ واژ ٔه ﮐﻠﻴﺪی را از ﻣﻴﺎن واژهﻫﺎی ﮐﻠﻴﺪ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ــ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺪای ﻣﺸﺘﺮک در واژهﻫﺎ
ــ ﮐﻪ از دﻫﺎن ّ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺪای ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﺎی آن را در واژهﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﮑﺘﻮب
آن ﻣﯽﭘﺮدازد و روی ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آﻣﻮزش ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻗﺒﻠﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ
ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ
ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ّ
اﻧﺤﻨﺎدار ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻂّ زاوﻳﻪدار اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮدنّ ،
ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر« ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم
ٔ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﺗﺴﻠّﻂ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻮآﻣﻮز ﺑﺮ آن ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﻠّﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ،ﺑﺨﺶ ﮐﺮدن واژهﻫﺎ و ﺻﺪاﮐﺸﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ّ
اداﻣﻪ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺮدن و ﺻﺪاﮐﺸﻴﺪن ﺑﻪوﻳﮋه زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻼلآور ﻣﯽﺷﻮد و روﻧﺪ ﮐﺎر را
ﮐﻪ ﻧﻮآﻣﻮز ﺑﻪ ّ
ﺷﻴﻮه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﮐُﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ٔ
اﻧﺪازه ﻻزم آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ،ﺑﻪ
ٔ
ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﺪرﻳﺲ) ،ﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ روﻧﺪ آن( ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب،
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ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺮدن و ﺷﻤﺮدن ﺻﺪاﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم:ﻣﺘﻦ آﻫﻨﮕﻴﻦ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﻧﻮآﻣﻮز ﺑﻪ
ﻫﻴﺌﺖ دﻳﮕﺮی از واژه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﻂّ ﺗﺤﺮﻳﺮی .ﻣﻌﻠّﻢ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻮآﻣﻮز ،در
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ واژهﻫﺎی اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪّ .
ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺎ ﺧﻂّ ﺧﻮاﻧﺪن )ﻧﺴﺦ( آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﻫﻴﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﻮآﻣﻮز ﺻﺪاﻫﺎی اﻳﻦ واژهﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﺮز ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ؛ ﻫﺪف
ّ
آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﻮآﻣﻮز ﺑﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﮐﻠّﯽ واژه اﺳﺖ.
ﺷﺪه اﻣﺮوز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻮآﻣﻮز
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ :ﻫﻴﺌﺖ درﺷﺖ و ﺧﻮاﻧﺎی ﺷﮑﻞ ﻳﺎ اﺷﮑﺎل ﺣﺮف ﺗﺪرﻳﺲ ٔ
ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را در
ٔ
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ :ﻃﺮح اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف دﻳﺮوز )ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه( ،ﺣﺮف اﻣﺮوز )ﺑﺎ
ﺑﺪﻧﻪ آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺗﺎ
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ( و ﺣﺮف ﻓﺮدا )ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ( در ﺳﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﺨّﺺ ٔ
ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ) (١اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻮآﻣﻮز ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره آﻧﭽﻪ را ﺗﺎﮐﻨﻮن
آﻣﻮﺧﺘﻪ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ )ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ( ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺠﺎد اﺑﻬﺎم و ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک در اﻳﻦ
ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮآﻣﻮز ﻧﺨﻮاﻧﺪه و ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ّ
ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻧﺎم آن را ﮐﺸﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﻧﺎم ﻫﺮ ﺷﮑﻞ را در زﻳﺮ آن ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ ،ﺑﻴﻦ
ﻫﻤﻪ واژهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه
ﺷﮑﻞ و ﻧﺎم،
راﺑﻄﻪ ﻋﻴﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﻳﻦ رؤ ،
ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺷﮑﻞ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،واژهﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ و ﻣﺤﺴﻮس ﻳﺎ ﻣﻠﻤﻮس زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ٔ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﮑﺮار و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻫﻤﻴﻦ واژهﻫﺎ در درس ﺑﻌﺪی ،ﮐﺎر
ﻳﺎدﮔﻴﺮی آﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ :در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻮآﻣﻮز اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود
ّ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ واژهﻫﺎی داده ﺷﺪه را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف از آﻣﻮزش اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻓﻘﻂ
ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و ﺻﺪای آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﻤﺎم واژهﻫﺎ ،ﻧﻮآﻣﻮز را در ﻓﺸﺎر
ﺻﻔﺤﻪ  ٢٨ﺑﺎ
ﺻﻔﺤﻪ  ٢٧ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ »آ« را ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ ًا در
ﮔﺬاﺷﺖ .اﮔﺮ در
ٔ
ٔ
واژه »آب و ﺑﺎﺑﺎ« را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺷﮑﻞ »ب« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ٔ
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اول:
درس ّ

اﻫﺪاف درس
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آب ـ ﺑﺎران
 -١ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻣﻮزش ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ)آ ا( و )ﺑـ ب(
 -٢ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺪای )آ ا( و )ﺑـ ب( در ﮐﻠﻤﺎت
 -٣ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ
 -٤ﻧﻘﺶ آب و ﺑﺎران در ﻃﺒﻴﻌﺖ و زﻧﺪﮔﯽ
 -٥آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮدش آب در ﻃﺒﻴﻌﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از آب و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ آن
ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
ّ -٦
ٔ
ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آب
ّ -٧
 -٨آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
 -٩آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﺑﺎران

ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

آا

آب ـ آﺑﯽ ـ درﻳﺎ

ــ

ــ

ﺑـ ب

ﺑﺎران ـ آب ـ ﺑﺎد

ــ

ــ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ْ
ﻓﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ اﺑﺮ در آﺳﻤﺎن
و رﻳﺰش ﺑﺎران ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای ) آ ،ب( در ﮐﻠﻤﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻴﺎن ﮐﺮدن
ﭼﺮﺧﻪ آب
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :داﺳﺘﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﮏ
ٔ
٣ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ درس ﻣﺜﻞ آب ،آﺑﯽ و...
٤ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎد ٔه ﺻﺤﻴﺢ از آب،
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺼﻮص در ﻳﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﺜﻞ
ﭼﺘﺮ و...
ﻣﺼﻮﺑﺎت )آ ا(
 ٥ــ ﺑﺎزی :ﮐﺸﻴﺪه ﮔﻔﺘﻦ ّ
 ٦ــ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدن ﺧﻼﺻﻪای از داﺳﺘﺎن
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
ٔ

ﻧﺸﺎﻧﻪ )آ ا(
١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﮑﻞ ٔ
و )ﺑـ ب(
ﻧﺸﺎﻧﻪ )آ ا( و
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮدن ٔ
)ﺑـ ب( در ﺟﺎﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد در ﮐﻠﻤﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ
٣ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه )آب و ﺑﺎﺑﺎ(
ٔ
٤ــ رﻧﮓآﻣﻴﺰی

روشﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ و آﻣﻮزش ﺷﮑﻞ و ﺻﺪای )آب(

آ ا
ــ

ﺎﻟﻴﺖ :ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﺎ ﻟﻴﻮان آﺑﯽ وارد ﮐﻼس ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
ﻓﻌ ّ
اﻟﻒ ــ ﭘﺎزﻟﯽ )ﺟﻮرﭼﻴﻨﯽ( ﺳﻪ ﺗﮑّﻪ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ درس ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ
ﭘﺲ از درﺳﺖ ﮐﺮدن ﭘﺎزل )ﺟﻮرﭼﻴﻦ( در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،در ﮔﺮوه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ً:
١ــ درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و آﺳﻤﺎﻧﯽ آﺑﯽ.
٢ــ آﺳﻤﺎن آﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﮑّﻪﻫﺎی اﺑﺮ ﺳﻔﻴﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﻨﺎر درﻳﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﻣﻨﻈﺮهای ﺑﺎ آﺳﻤﺎن آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ّ
٤ــ ﻗﺎﻳﻘﯽ ﺑﺮ روی آب درﻳﺎ روان اﺳﺖ.
 ٥ــ ﻣﻨﻈﺮهای از درﻳﺎ ﮐﻪ در ﺧﻂّ اﻓﻖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ روی درﻳﺎ ﻗﺮار دارد.
ب ــ ﺗﺼﻮﻳﺮی از درﻳﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ،
ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ج ــ ﻣﻌﻠّﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ در ﮔﺮوه داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻠّﻢ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﮑﯽ از ﺳﻪ روش ﺑﺎﻻ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ دﻳﺪن ،ﺷﻨﻴﺪن ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ وا ﻣﯽدارد
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﮔﺮوه آﻧﭽﻪ را دﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای
و اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻠ ّﻔﻈﯽ و ﮔﻔﺘﺎری آﻧﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ٔ
دﻳﮕﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﺎﮔﺮدان در ﺑﺤﺚ ﮐﻼس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﻌﻠّﻢ در
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
درسﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺎت ّ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮕﺮدﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﻳﺎﺳﺎزی آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮی
١ــ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی
ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه ،ﮐﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی آب را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ؛ )ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی  ٣ﻧﻔﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(.
ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺎرت ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔﺮوه ﺑﻪ
ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻳﮏ ﻧﺎم ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ را روی ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻴﻢ و روی ﻣﻴﺰ ﮔﺮوه ﻳﺎ روی دﻳﻮار
ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﺪ.ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ٔ
٧٩

ﺑﺎﻻی ﻣﻴﺰ ﮔﺮوه ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
٢ــ اراﺋﮥ ﻳﮏ ﮐﺎر ﻫﻨﺮی
ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽدﻫﻴﻢ و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ٔ
]ﺗﺬﮐﺮ :ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را روز ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎرج از ﮐﻼس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ روز ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ
ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ[.
٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮﺧﻮاﻧﯽ
درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ
از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮد را در ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و
ٔ
ﺳﻮالﻫﺎی ﺟﻬﺖدار آﻧﻬﺎ را
ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﺸﻴﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﻼس ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ٔ
راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
٤ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺳﻨﺠﺶ
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ« را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎره ﺳﺆالﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهای ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺆال در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،در ٔ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﺪ.
 ٥ــ ﺑﻴﺎن ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺳﺎﻳﻪ درﺧﺘﯽ ﮐﻨﺎر رود ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﺲ
ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ در ٔ
ٔ
از ﻣﺪﺗﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ) .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی(
 ٦ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮب دﻳﺪن ،ﺧﻮب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺧﻮب ﮔﻮش دادن
از اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﻫﺮﮐﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ
ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﻫﺮ
ﮔﺮوه از ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻳﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻼس
ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﻴﺪ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ
ﮔﺰارش دﻫﺪ .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،وﻗﺘﯽ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔﺮوه ٔ
ٔ
دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻫﻤﺎن واژه را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﺠﺪد ،ادا ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﺎ و ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎ آﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ٔ
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﻢ.
٧ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺤﻦ و آﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻌﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٨٠

 ٨ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎرج از ﮐﻼس
داﻧﺶآﻣﻮزان در دﻓﺘﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺸﺎن » ٣ﻳﺎ  «٥ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺻﺪای اول آﻧﻬﺎ »آ« ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و
»٣ﻳﺎ  «٥ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺻﺪای »آ« در اول آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ورق دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ.
ﺻﺪای اول آن »آ« ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﺪای اول آن »آ« ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﻫﺪاف:
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای »آ« در ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ﺗﺸﺨﻴﺺ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺎی ﺻﺪای »آ« در ﮐﻠﻤﻪ
 ٩ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎﻧﮥ »آ ا«
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ دو ﺷﮑﻞ »آ ا« ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،در دﻓﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ.
آ

١٠ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﮐﻠﻤﺎت آب ــ درﻳﺎ ــ آﺑﯽ را روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻴﻢ و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ،ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﻤﺎن ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ:
ﮐﻠﻤﻪ آب در ﺧﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ﮐﻠﻤﻪ آب را روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﺻﺪای » آ« را در ٔ
ــ ٔ
ﮐﻠﻤﻪ درﻳﺎ رﻧﮕﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻠﻤﻪ درﻳﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﮔﭻ رﻧﮕﯽ ﺻﺪای »ا« را در ٔ
ــ ٔ
ﮐﻠﻤﻪ آﺑﯽ ﺑﺎ ﮔﭻ رﻧﮕﯽ ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻠﻤﻪ آﺑﯽ را روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﺻﺪای » آ« را در ٔ
ــ ٔ
١١ــ آﻣﻮزش دو ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﺸﺎﻧﮥ )آ ــ ا( ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ »آ ــ ا« را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻴﻢ.
ٔ
١٢ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ
وﻗﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﻧﻮع ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮد ،از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﮑﯽ از
دو ﺷﮑﻠﯽ را ﮐﻪ در ﺳﻄﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ  :١آب ،درﻳﺎ ،آﺑﯽ
درﺑﺎره آب ،درﻳﺎ و ﭼﻴﺰﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺎﻟﻴﺖ  :١داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮد
ّ
ﻓﻌ ّ
ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺟﻮد دارد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎ ،رﻧﮓ آﺑﯽ ،درﻳﺎ وّ ...
٨١

درﺑﺎره
ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ درس ﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ درس اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ
ٔ
ﻓﺎﻳﺪه ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و آب ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ و
آب را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و
درﺑﺎره ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮای آﺷﺎﻣﻴﺪنٔ ،
ٔ
ﮔﺮدش آب در ﻃﺒﻴﻌﺖ ،اﺑﺮ ،ﺑﺎران ،ﺑﺮف و آب ﺷﺪن ﺑﺮف ﻗﻠّﻪﻫﺎی ﮐﻮهﻫﺎ ،ﺟﺎری ﺷﺪن آن و ﺗﺸﮑﻴﻞ آب
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ را اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪم زدن در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ،اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻠ ّﻔﻈﯽ و ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان را
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎن
رﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻳﺎ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ زﻳﺮﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺎﻟﻴﺖ ّ :٢
ّ
ﻓﻌ ّ
در ﮔﺮوه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ در ﮐﻼس ،داﻧﺶآﻣﻮزان را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺗﻠ ّﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت اﻳﻦ درس :آب ،درﻳﺎ ،آﺑﯽ
ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺣﺮوف ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺻﺪاﻳﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٣ﻣﻌﻠّﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ّ
ّ
ﻓﻌ ّ
ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮔﺮوه آن را ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ﺷﮑﻞ آن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و
اﻣﺮوز ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖّ .
ﺻﺪای آن را ادا ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻠّﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای »آ ــ ا« دو ﺷﮑﻞ دارد .در روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ »آ« در ّاول و ﺷﮑﻞ »ا« در وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ) ،آ( ّاول) ،ا( ﻏﻴﺮ ّاول.
آﻣﻮزﮔﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت زﻳﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺗﮏﺗﮏ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺎﻟﻴﺖ  ،٣داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻦ درس را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ
ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٤ﭘﺲ از ّﻓﻌ ّ
ﻓﻌ ّ
ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ ،ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ و آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺷﮑﻞ ،ﺻﺪای آ ــ ا را در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان ّ
دﻫﺪ و ﻣﺮﺗﺐ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ) .ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ(

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ۲
وﺳﺎﻳﻞ :ﮐﺎرتﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ،ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪای آب .ﮐﺎرتﻫﺎی
ﻧﻮﺷﺘﻪ آب ،ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺻﺪا آ ا ،رﻧﮓ ﮔﻮاش ،ﻻﺟﻮرد،
ﻧﮕﺎره آب ﻳﺎ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪای ﭘﺨﺶ ﺷﺪهٔ ،
ﭘﻮدر ﮔﭻ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪون رﻧﮓ.
٨٢

ﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻓ ّﻌ ّ

١ــ اﺑﺘﺪا ﮐﺎرتﻫﺎی رﻧﮕﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻴﺎن ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرت در داﺧﻞ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻢ رﻧﮓ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ِ
رﻧﮓ ﮐﺎرت ﺧﻮد ،در ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ــ ﮐﺎرتﻫﺎی رﻧﮕﯽ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺎﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧ ٔﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ و ﻳﺎ ﺳﻪ رﻧﮕﯽ آﺑﯽ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ّ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﮐﺎرت ﺑﺮاﺳﺎس رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ )درﻳﺎ ،ﻣﺪاد،
٢ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد ــ
ٔ
ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ آﺳﻤﺎن ،ﮐﻴﻒ ،آب و (...ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ٔ
دﻫﻨﺪ» .اﻳﻦ رﻧﮓﻫﺎ را در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ دﻳﺪهاﻳﺪ؟«
٣ــ ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی آب در ﻃﺒﻴﻌﺖ ــ ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭼﮑﻪ ّ
را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪای ﺑﺎران ،آﺑﺸﺎر ،درﻳﺎّ ،
درﺑﺎره ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﭼﮑﻪ آورﻧﺪ و در ﮔﺮوه
ٔ
آب ،آبﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ،رﻳﺨﺘﻦ آب داﺧﻞ ﻟﻴﻮان و ...ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺖ ،ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ــ ﺻﺪاﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻗّﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﮔﻮش دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ را در ﮐﺠﺎ ﺷﻨﻴﺪهاﻧﺪ ﻳﺎ
ﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ) .اﻳﻦ ﻓ ّﻌ ّ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد(.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آوردن ﺻﺪاﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ،
ﻣﺠﺪد ًا ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮار ﺻﺪا را ّ

٨٣

ﺗﺨﻴﻠﯽ
٤ــ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎ از ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  -در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ّ
ﮐﻤﮏ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺪاﻫﺎی ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪه ﻳﮏ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺗﺨﻴﻠﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس
داﺳﺘﺎن ّ
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
 ٥ــ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ را ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ  -ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ ،ﮐﺎرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺪا را ﭘﻴﺪا
ﻣﺠﺪد ﺻﺪاﻫﺎ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺧﻄﺎ ﮐﺮدن،
ﭘﺨﺶ ّ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪای ﭘﺨﺶ ﺷﺪه را از ﻣﻴﺎن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺧﻮد ﮐﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﮐﻠﻴ ٔﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ّ
در ﻫﺮ ﮐﺎرت ،ﻧﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓ ّﻌ ّ
ﺻﺪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮ آب ،ﺑﺎران،
آﺑﺸﺎر ،درﻳﺎ ،آﺳﻤﺎن ،رﻧﮓ آﺑﯽ ،آﻫﻮ ،آﺗﺶ ،ﺑﺎدام و آدﻣﮏ اﺳﺖ.

ﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻓ ّﻌ ّ

ﻧﻮﺷﺘﻪ زﻳﺮ آن را روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ و از
 -٦ﺗﺼﻮﻳﺮ آب و
ٔ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
و ﺻﺪای ّاول و آﺧﺮ آب را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن
ﺻﺪای ّاول آب ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرتﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺻﺪای ّاول آﻧﻬﺎ »آ« اﺳﺖ ،ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
و ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ »آ« ّاول را روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .در
ٔ
ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﮐﻪ ﺻﺪای وﺳﻂ ﻳﺎ
آﺧﺮ آﻧﻬﺎ »ا« اﺳﺖ ،ﺑﺎﻻ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺻﺪای »آ« را ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻧﻴﺰ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺪای »ا« دوم را روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ــ زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ــ ﺻﺪای »آ« را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ــ ﮐﺎرتﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ »آ« و »ا« دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ــ در ﺻﻮرت ﺧﻄﺎ ﮐﺮدن ،ﮐﺎرتﻫﺎ را اﺻﻼح
ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺪای »آ«
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﻗّﺖ و ّ

در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮی را ﮐﻪ »آ« ا ّول دارﻧﺪ ،در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
و ﺗﺼﺎوﻳﺮی را ﮐﻪ »ا« دوم دارﻧﺪ ،در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺘﮑﺎرات ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
»آ« و »ا« را ّ
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٧ــ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺎرت ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ــ دور ﺻﺪای »آ« ﺧﻂ آﺑﯽ و دور ﺻﺪای »ا« ﺧﻂ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و در زﻳﺮﺻﺪای »آ« ﺑﺎ ﻣﺪاد آﺑﯽ ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﻗﺮﻣﺰ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠ ٔﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻗﺮﻣﺰ دور ﺻﺪای »ا« ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
 ٨ــ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﮐﻪ در زﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ــ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در روی ﺗﺨﺘﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﻣﺎ ﺟﺎی »آ« و »ا« در آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،روی ﺗﺎﺑﻠﻮ از ﮐﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ،از ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ــ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺣﺮوف ،ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪای
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی »آ« و »ا« آن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان »آ« و »ا« ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ــ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﻧﺶآﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.

ﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﺑﺘﺪا ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ دادن
ﻫﻨﮕﺎم ﻓ ّﻌ ّ
ﺻﺪای »آ«» ،ا« در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
٩ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و در ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮ
ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﻳﺮ آﻧﻬﺎ
١٠ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﺎن ــ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
١١ــ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮐﻠﻤﺎت زﻳﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ــ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺟﻤﻼت را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺟﻤﻼت ﺧﻮد را در ﮐﻼس ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
١٢ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر« را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ــ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﮐﺘﺎب» ،ﮐﺎر« را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺻﺪای »آ ،ا« را در ﺟﺪول ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﺪای »آ« را در ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺰرگ ﮐﻼس ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
١٣ــ ﻣﻘﺪاری رﻧﮓ ﮔﻮاش ﺑﺎ ﻻﺟﻮرد در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻗﺮار ــ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯽ را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﻘﺪاری آب ،رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را رﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،در رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﺑﺎ ﮔﭻ ،رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آﺑﯽ را ﮐﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺪای »آ« را ﺑﺎ آﺑﯽ ﭘﺮرﻧﮓ و
ﮐﻤﮏ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﺪای »ا« را ﺑﺎ آﺑﯽ ﮐﻢرﻧﮓ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ذوق و ﺳﻠﻴﻘ ٔﻪ ﺧﻮد رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﮐﻨﻨﺪ و در زﻳﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮد ﺻﺪای
»آ« را ﺑﺎ آﺑﯽ ﭘﺮرﻧﮓ و »ا« را ﺑﺎ آﺑﯽ ﮐﻢرﻧﮓ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
ﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد
ﻗﻄﻌ ًﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان رﻧﮓﻫﺎی آﺑﯽ ّ
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﻓ ّﻌ ّ
ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ٣
وﺳﺎﻳﻞ :ﺷﮑﻞﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع درس )درﻳﺎ و ﻗﺎﻳﻖ،
ﻣﺎﻫﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻟﻴﻮان آب ،ﮔﻠﺪان و ﭘﺎرچ آب و (...ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واژهﻫﺎ )آب ،درﻳﺎ ،آﺑﯽ( ــ
ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس ــ ﮐﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت درس ــ ﺧﻤﻴﺮﺑﺎزی ــ ﭼﺴﺐ ﻣﺎﻳﻊ ــ
ﺗﻌﺪادی ورق .A4
ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ

ﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻓ ّﻌ ّ

١ــ اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞﻫﺎی رﻧﮕﯽ )ﻣﺮ ّﺑﻊ آﺑﯽ رﻧﮓ ــ ﻣﺜ ّﻠﺚ ﻗﺮﻣﺰ
داﻳﺮه ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ ــ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ و(...
رﻧﮓ ــ ٔ
را ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و از
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﮐﺎرت ﺧﻮد،
در ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرت در داﺧﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻫﻢرﻧﮓ و ﻫﻢﺷﮑﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
)ﮔﺮوه آﺑﯽرﻧﮓ ،ﮔﺮوه ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ،ﮔﺮوه ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ،
ﮔﺮوه ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و(...

 -٢از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ و ﺷﮑﻞ ﮐﺎرت ــ درﺑﺎر ٔه ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜ ًﻼ ﮔﺮوه آﺑﯽ :رﻧﮓ درﻳﺎ ــ ﻣﺪاد ــ آﺳﻤﺎن
ﺧﻮد ّ
ﺳﻮالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ:
ﺳﻮال  ٢ﮐﻪ
ٔ
ــ ﮐﻴﻒ و آب و ...را دﻳﺪهاﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ٔ
ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ آﻳﻨﻪ ،ﮐﺘﺎب و ...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻬﺎرﮔﻮش
اﻳﻦ رﻧﮓﻫﺎ را در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ دﻳﺪهاﻳﺪ؟
اﺳﺖ ،ﻣﺮ ّﺑﻊ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
٣ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع درس )درﻳﺎ ،ﻗﺎﻳﻖ ،ﻣﺎﻫﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻮرﭼﻴﻦ )ﭘﺎزل( را از داﺧﻞ
ﻟﻴﻮان آب ،ﮔﻠﺪان و ﭘﺎرچ آب و (...را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎزل ﭘﺎﮐﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎت را ﺟﻮر
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ
)ﺟﻮرﺟﻴﻦ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻳﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ را ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ّ
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
درﺑﺎره ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﻣﺜ ًﻼ ﮔﺮوه ) ١آﺑﯽرﻧﮓ(
ٔ
از آب )ﺗﺼﻮﻳﺮ آب و ﻟﻴﻮان آب( .آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ــ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف آب ــ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد را در
ﻗﻄﺮه آب ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﮏ ٔ
ــ ﮔﺮوه  ٢ﺳﺒﺰ رﻧﮓ )ﻣﺎﻫﯽ در آب( ــ ﻫﻤ ٔﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﺑﻪ آب ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ــ آﻟﻮده ﻧﮑﺮدن آب درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ــ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی در آب ــ ﺧﻮد را ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺎﻫﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ــ ﮔﺮوه  ،٣ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ )درﻳﺎ و ﻗﺎﻳﻖ( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﻳﺎ و آﻧﭽﻪ دﻳﺪهاﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ روی آب
ﻣﻮﺿﻮع درس ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و زﻳﺮ آب ﻧﻤﯽرود ،ورزشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب.
وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت روی آب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﮔﺮوه  ٤ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ )ﮔﻠﺪان و ﭘﺎرچ آب( ــ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ آب دارﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع آﺑﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آب ﻧﺪﻫﻴﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ )ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻞ در ﮔﻠﺪان ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد(.
 ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮد را روی ﺗﺎﺑﻠﻮدرﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ٔ
ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٤ــ ﻣﻌ ّﻠﻢ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻮرﭼﻴﻦ اﺳﺖ روی ﻳﮏ ورق ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ و روی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻼس ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺮوه  .١آب .ﮔﺮوه  .٢درﻳﺎ .ﮔﺮوه  .٣آﺑﯽ.
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺷﺎره ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ
ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﺘﻨﻮع ّ
ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ّ
ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ٥ــ واژﮔﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
)آب ،درﻳﺎ ،آﺑﯽ( از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ّ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.

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

واژه ﻣﺮﺑﻮط ــ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﮐﻪ »آ« اول دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
٦ــ ﻣﻌ ّﻠﻢ از ﮔﺮوه  ١ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آب ﺑﺎ ٔ
ﺑﻪ آن را روی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻼس ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺪای »آ« دﻗّﺖ و
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺻﺪای
ّ
ا ّول آن را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﺻﺪای ا ّول »آب«
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ،از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرتﻫﺎﻳﯽ را
ﮐﻪ ﺻﺪای ا ّول آﻧﻬﺎ »آ« اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻧﻴﺰ
»آ« ا ّول را روی ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ در ﻣﺮﺣﻠ ٔﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮوهﻫﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ ﺻﺪای وﺳﻂ ﻳﺎ آﺧﺮ
آﻧﻬﺎ »ا« اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺻﺪای »ا« را ﮐﺸﻴﺪه ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
»ا« ﻏﻴﺮ ا ّول روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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٧ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺼﺎوﻳﺮی را ﮐﻪ »آ« ا ّول ــ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
درﻳﺎ
دارﻧﺪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺗﺼﺎوﻳﺮی را ﮐﻪ »ا« ﻏﻴﺮ ا ّول آب
دارﻧﺪ ،در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺪای آﺑﯽ
»آ« و »ا«
 ٨ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت دﻳﮕﺮی ﺑﻴﺎن آﻫﻮ ــ آﺗﺶ ــ آﻟﺒﺎﻟﻮ ــ آدم...
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای اول آﻧﻬﺎ »آ« و ﺻﺪای آﺧﺮ آنﻫﺎ »ا« ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎ -ﺳﺎرا -آﻗﺎ و ﺧﺪا...
اول ﺑﺎﺷﺪ) .آ( اول) ،ا( ﻏﻴﺮ اول
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ،ﮐﺎرت ﮐﻠﻤ ٔﻪ
٩ــ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس )آب ،درﻳﺎ ،ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ّ
آﺑﯽ( را ﻳﮑﯽﻳﮑﯽ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان آن را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻳﺮ آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
واژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را زﻳﺮ آن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ٔ
١٠ــ ﺧﻤﻴﺮﺑﺎزی در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﺎ )آ ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﺪای » آ« ا ّول و » ا« ﻏﻴﺮا ّول را روی ﻣﻴﺰ
ا( درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺧﻮد درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺻﺪای »آ« ا ّول و »ا« ﻏﻴﺮا ّول را درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
١١ــ ﻣﻌ ّﻠﻢ از ّﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای »آ« ا ّول و »ا« ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺻﺪای »آ« ا ّول و »ا«
ﻏﻴﺮا ّول را روی ﻫﻮا ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻨﺪ.
ﻏﻴﺮا ّول را روی ﻫﻮا ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
١٢ــ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﮐﻪ در زﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﮐﻠﻤﺎت ــ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻠﻤﺎت ،درﮐﺎرتﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ا ّﻣﺎ ﺟﺎی »آ« و »ا« را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﺘﻪ ،ﺻﺪای » آ« و »ا« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ
١٣ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب » ﻓﺎرﺳﯽ« ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ّ
ﺻﻔﺤﻪ  ٢٧را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ٔ
١٤ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮی را ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
١٥ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ درس را اﺑﺘﺪا ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ درس را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی
١٦ــ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻻزم ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ّ
ﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
را ﺑﺪﻫﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻓ ّﻌ ّ

٨٨

روشﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﮑﻞ و ﺻﺪای )ﺑﺎران(

ﺑـ ب

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ۱
ﺎﻟﻴﺖ ١
ّ
ﻓﻌ ّ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ از
اﻟﻒ( ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ ای از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ درس ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ّ
درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺟﻮرﭼﻴﻦ ،در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ در ﮔﺮوه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً:
١ــ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺑﺮف اﺳﺖ.
٢ــ درﺧﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎد آﻧﻬﺎ را ﺧﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
٣ــ ﻣﻨﻈﺮهای ﮐﻪ در آن ﺑﺮف در ﺣﺎل ﺑﺎرﻳﺪن اﺳﺖ.
٤ــ آﺳﻤﺎن اﺑﺮی در ﺣﺎل ﺑﺎرﻳﺪن ﺑﺎران اﺳﺖ.
 ٥ــ رودﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺳﻤﺎن در آن ﭘﻴﺪاﺳﺖ.
ب( ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﻃﺒﻴﻌﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوهﻫﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﺗﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ
ﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ج( ﻣﻌﻠّﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺘﺎب ،ﺟﻬﺖ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﮔﺮوﻫﯽ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف درس
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺷﻴﻮه ﺑﺎﻻ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ دﻳﺪن ،ﺷﻨﻴﺪن ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ واﻣﯽدارد
ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﮑﯽ از ﺳﻪ ٔ
و اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻠ ّﻔﻈﯽ و ﮔﻔﺘﺎری آﻧﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهای از ﮔﺮوهﻫﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﻳﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای
دﻳﮕﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﺎﮔﺮدان در ﺑﺤﺚ ﮐﻼس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ(.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .آب ،ﺑﺎد ،ﺑﺎران
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ زﻳﺮ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺎﻟﻴﺖ ّ :٢
ّ
ﻓﻌ ّ
در ﮔﺮوه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ در ﮐﻼس ،داﻧﺶآﻣﻮزان را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻤﻪ آن را ﺗﻠ ّﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت اﻳﻦ درس :آب ،ﺑﺎد ،ﺑﺎران
ﺎﻟﻴﺖ  :٣ﺑﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ )آ ا( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ّ
ﻓﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٤ﺑﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ )آ ا( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ّ
ﻓﻌ ّ
٨٩

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ٢
ﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻓ ّﻌ ّ

١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮﺟﺎی ــ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی ﺣﺎوی ّﺗﮑﻪﻫﺎی ﺟﻮرﭼﻴﻦ را ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺧﻮد ،ﻫﺮﮐﺪام ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ )ﺗﺎب،
ــ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺟﻮرﭼﻴﻦ را ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﺑﺎران ،ﺑﺮگ ،اﺑﺮ ،ﺑﺎدام ،ﺑﺮف ،آب ،ﺑﺎر ،ﺑﺒﺮ ،ﺑﺎد( را ﺑﺮدارﻧﺪ
ﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺎﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﺎﮐﺖ در ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻮرﭼﻴﻦ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
و ﻧﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.

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

٢ــ از ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ــ ﺟﻮرﭼﻴﻦ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﮐﻪ ﺻﺪای »ب« در ا ّول ﻳﺎ وﺳﻂ آن ــ ﺻﺪای »پ« را در ا ّول ،وﺳﻂ ﻳﺎ آﺧﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﺳﺖ ،در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﮐﻪ ﺻﺪای »ب« در دﻫﻨﺪ.
آﺧﺮ آن اﺳﺖ .در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻮرﭼﻴﻦﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮﺗّﺐ ﺷﺪن ،ﺷﮑﻞ و ﻧﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻫﺎ
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻼس ﻧﺼﺐ ﮐﺮد ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ روی ﮐﺎﻏﺬ زﻣﻴﻨﻪ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ،ﻳﮏ ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺎدر را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را
ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﻴﺪی وﺟﻮد دارد.
روی ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﮐﻼس ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺟﻮرﭼﻴﻦ ،ﻳﮏ ٔ

٩٠

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

ــ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ــ در ﮐﺸﻴﺪن ﺻﺪای »ب« ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ــ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﻣﻌ ّﻠﻢ ّ

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

ﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌ ّﻠﻢ
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻓ ّﻌ ّ

٤ــ ﺟﺪوﻟﯽ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﻳﮏ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار ــ ﺣﺮف را در ﺟﺪول ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺗﮑﻤﻴﻞ ــ ﺟﺪول ﺧﻮد را در ﮔﺮوه ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺪول از ﻧﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺪای ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺒﻞ
ﺎﻟﻴﺖ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ را ﺧﻮب آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﺪول
از اﻧﺠﺎم دادن اﻳﻦ ﻓ ّﻌ ّ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘ ٔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎی
ﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ،
ﺻﺪای ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ّ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓ ّﻌ ّ
اﻣﺎ در ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪا دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﺠﺪد ًا ﻣﺮور ﮐﺮد.

٩١

 ٥ــ ﺻﺪای ﺟﺪﻳﺪ را در ﺟﺪول ﮐﻼس ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺎﻟﻴﺖ ،از داﻧﺶآﻣﻮزان
٦ــ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓ ّﻌ ّ
درﺑﺎره ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ« را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و
ٔ
درس ،ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻦ درس را ﺑﺮای
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
٧ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر« را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻓ ّﻌ ّ

٩٢

ــ ﺻﺪای ﺟﺪﻳﺪ را در ﺟﺪول ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
ــ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌ ّﻠﻢ
ﮔﻮش دﻫﻨﺪ.
ــ در ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر« را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ــ ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ٔ
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﺘﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ ﺗﺎﺑﻴﺪن ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ آب درﻳﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ ﺗﺸﮑﻴﻞ اﺑﺮﻫﺎ در آﺳﻤﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ ﺑﺎرش ﺑﺎران روی درﻳﺎ
ﺎﻟﻴﺖ ،ﻣﻌﻠّﻢ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ واژه را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :در اﻳﻦ ّﻓﻌ ّ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن واژﮔﺎن را در درس ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺑﺎزی :آﻣﻮزﮔﺎر از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ )ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ( ﺻﺪای »آ ا« را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ ،ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺷﻔﺎﻫﺎً ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﻼس ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻴﺎن
ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ :داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ٔ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ّﻓﻌ ّ
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس )ا آب( و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس )ﺑﺎران( در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد.
)ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ در ﻳﮏ روز(.

٩٣

درس دوم

اﻫﺪاف درس

١ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ) َا َ ( و )د(
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪای )اَ( و )د(
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻗﺪرت ﺧﺪا )اﺑﺮ ،ﺑﺎد و(...
٤ــ ّ
ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻃﺒﻴﻌﺖ در زﻧﺪﮔﯽ
 ٥ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﺎ ٔ
 ٦ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اﺑﺮ در ﭼﺮﺧ ٔﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ آب
٧ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎد در ﺣﺮﮐﺖ اﺑﺮﻫﺎ

ﻧﺸﺎﻧﻪ
َا

ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ
َ

د

:

اﺑﺮ ــ ﺑﺎد

اَﺑﺮ ــ اَﻣﻴﻦ ــ ﺑﺎدﺑﺎدک ــ َدرﻳﺎ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ از ﻣﺎدر

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﺎنﻧﮋاد

ﺑﺎد ــ َدرﻳﺎ ــ داد
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ:
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺗﺸﺨﻴﺺ ١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ) َا َ ( و )د(
ٔ
ﺻﺪاﻫﺎ »اَ« و »د« در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮوﻫﯽ
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ) َا َ( و )د( در
٣ــ ﺑِ ﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﺟﺎﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ) َا َ و د( ﻫﺴﺘﻨﺪ
٣ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در ﮐﻠﻤﺎت
٤ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﻧﺎم ﺑﺮدن ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻮه ﮐﻪ دارای ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺻﺪای )آ( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺎران.
٤ــ وﺻﻞ ﮐﺮدن واژهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد
 ٥ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ :ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه
 ٥ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
ﻣﺼﻮت
 ٦ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺻﺎﻣﺖ و ّ
 ٦ــ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽّ :
٧ــ رﻧﮓآﻣﻴﺰی

٩٤

اول ﻳﺎ روش اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روش ﺗﺪرﻳﺲ :ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی درس ّ

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺻﺪای ) َا( ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﯽﺷﻮد:
١ــ ﺑﺎدﺑﺎدک ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻧﻘّﺎﺷﯽ زﻳﺒﺎ
٢ــ درﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ و ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎدﺑﺎدک ﺑﺎزی اﺳﺖ.
٣ــ آﺳﻤﺎن اﺑﺮی ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﺎدﮐﯽ در آن
٤ــ آﺳﻤﺎن اﺑﺮی ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺎدﺑﺎدک ﺧﻴﺲ در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
 ٥ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎدﺑﺎدک از دﺳﺖ او رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮرﭼﻴﻦ در ﺗﺪرﻳﺲ »د«
١ــ آﺳﻤﺎن اﺑﺮی و درﻳﺎ
٢ــ ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺑﺮ درﻳﺎ
٣ــ وزش ﺑﺎد و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ اﺟﺴﺎم ﺳﺒﮏ
٤ــ ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ
 ٥ــ ﻳﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﭼﺘﺮ و ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب»ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ:
ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﺧﺘﯽ ﻣﯽروﻧﺪ.
ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ درﺧﺖ را روی ﺑﻮم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺧﺖ )ﻧﻘﺎﺷﯽ( را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ــ ّ
ٔ
ﺗﺨﻴﻞ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ( ،ﭘﻮﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺶ) :ﻫﺪف :ﺗﻘﻮﻳﺖ د ّﻗﺖّ ،
ﺗﻮﺟﻪ و ّ
ﮐﻨﺪن ﻣﻴﻮه و ﺧﻮردن آن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﻧﻮع ﻣﻴﻮه را
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ

٩٥

درس ﺳﻮم :

اﻫﺪاف درس

١ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ)ﻣـ م( و )ﺳـ س(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )ﻣـ م( و )ﺳـ س( در ا ّول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻘﺮرات آن
 ٥ــ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ
 ٦ــ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و اوﻟﻴﺎی آن
٧ــ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎ

ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ﺷﻌﺮ

ﻣـ م

ﻣﺪاد ــ ﻣﻴﺰ ــ ﻧﻴﻤﮑﺖ ــ ﻣﺪرﺳﻪ ــ ﻣﺪﻳﺮ ــ
ﭘﺮﭼﻢ

ـــ

ﺳـ س

٩٦

ﻣﺪرﺳﻪ ــ ﮐﻼس

ﺷﺎﻋﺮ
ـــ

دﺳﺖ ــ ﺳﺒﺪ ــ ﻳﺎس ــ ﮐﻼس ــ آزاده
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان و رﻧﮓﻫﺎی
آن ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )ﻣـ م( و )ﺳـ س( در ﮐﻠﻤﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴ ٔﻪ ﺳﭙﺎس ﮔﺰاری از ﻣﻌﻠﻢّ
٣ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪاﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای
»م« آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪای »س« ﺧﺘﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
٣ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ:ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )ﮐﻼس(
٤ــ ﺑﺎزی :ارﺗﺒﺎط دادن ﺑﻴﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺜﻞ آدمﺑﺮﻓﯽ ،ﻣﺪاد ،ﺑﺮف
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب
ﻣﻌﺮﻓﯽ
ّ
 ٥ــ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽّ :

١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ)ﻣـ م( و
)ﺳـ س( و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ)ﻣـ م( و )ﺳـ
س( در ﺟﺎﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
٣ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎی )ﻣـ م( و )ﺳـ س( در
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
٤ــ وﺻﻞ ﮐﺮدن واژهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد
 ٥ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﺼﻮت
 ٦ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺻﺎﻣﺖ و ّ
٧ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﻤﻼت ﻧﺎﻗﺺ
 ٨ــ رﻧﮓآﻣﻴﺰی
٩ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ

اول ﻳﺎ روش اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روش ﺗﺪرﻳﺲ :ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی درس ّ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش »م«
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
١ــ ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ّ
ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺻﻒ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
٢ــ ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ّ
ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻼس و ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان ﻣﺸﺨّﺺ اﺳﺖ.
٣ــ ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ در آن
ٔ
٤ــ داﺧﻞ ﮐﻼس ﮐﻪ روی ﻣﻴﺰﻫﺎ ﻣﺪاد و دﻓﺘﺮ وﺟﻮد دارد.
 ٥ــ داﺧﻞ ﮐﻼس ﺑﺎ ﻧﻴﻤﮑﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠّﻢ در اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺪن ﺷﺎﮔﺮدان اﺳﺖ.
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش »ﺳـ س«
ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺣﺎل درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
١ــ ﮐﻼس درﺳﯽ ﮐﻪ ّ
٢ــ ﻣﻴﺰ ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﺒﺪ ﮔﻞ ﻳﺎس و ﻣﻌﻠّﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﻪ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
٣ــ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺎرک ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺰ ﺳﺮو
٤ــ ﺳﺒﺪی از ﮔﻞﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ
 ٥ــ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﮔﻞ در دﺳﺖ دارد.

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ﻣﻐﺎزه ﮔﻞﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽرود.
ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر ﺑﻪ ٔ
ــ از ﮔﻞﻓﺮوﺷﯽ ﮔﻞ ﻣﯽﺧﺮد.
ــ از ﻣﺎدر ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرود.
ــ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮔﻞ را ﺑﻪ ﻣﻌﻠّﻢ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٩٧

درس ﭼﻬﺎرم:

اﻫﺪاف درس
ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﺗﻮت ــ ﺗﺎب

١ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ )او ـــ ،و ( و )ﺗـ ت(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪا و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )او ،و ( در ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻴﻮهﻫﺎ
٥ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
٦ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎدر
٧ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ
٨ــ ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺎزیﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
٩ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی و ورزش در ﺳﻼﻣﺘﯽ
١٠ــ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ورزش و ﺑﺎزی
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

او ـ و

ﺗﻮت ــ ﻫﻠﻮ ــ آﻟﻮ ــ اﻧﮕﻮر ــ او ــ دوﺳﺖ

ﺗـ ت

ﺗﺎب ــ ﺗﻮپ ــ ﺳﻮت ــ دﺳﺖ ــ ﭘﺴﺖ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ـــ

ـــ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ْ
ﻓﻌ ّ

ﻧﺸﺎﻧﻪ )او ـ و(
١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺑﻴﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای »او« ،ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ از ١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﮑﻞ ٔ
و )ﺗـ ت( و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
درس ﺑﺎ ﺻﺪای »ت«
ﻧﺸﺎﻧﻪ )او ـ و( و )ﺗـ
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :داﺳﺘﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﮓ ورزش
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮدن ٔ
٣ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﺪای )او( ت( در ﺟﺎﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
٣ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺻﺪاﻫﺎی ﮐﻠﻤﺎت در
و )ت( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٤ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﻧﺎم ﺑﺮدن ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ذﮐﺮ ﺟﺪول
٤ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﻤﻼت ﻧﺎﻗﺺ
ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه اﻧﺠﺎم داد.
٥ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎدام ــ ﺑﻮدم و...
٥ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ :اﺟﺮای ﻳﮏ ﺑﺎزی )ورزش( و ﺣﺪس زدن آﻧﻬﺎ
ﻣﺼﻮت در ﺟﺪول
٦ــ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ :ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪه
٦ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺻﺎﻣﺖ و ّ
٧ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﻢ ﺗﺼﺎوﻳﺮ )ﺑﺎدام ،اﺳﺐ ،ﺑﺎد و(...
٨ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎی ّاول و آﺧﺮ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
٩ــ رﻧﮓآﻣﻴﺰی
١٠ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎی ّاول در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ

٩٨

اول ﻳﺎ روش اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روش ﺗﺪرﻳﺲ :ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی درس ّ

اﻟﻒ( ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش »او ــ و«
١ــ ﺳﺒﺪی از ﻣﻴﻮه روی ﻣﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻮت ــ ﻫﻠﻮ ــ آﻟﻮ ــ اﻧﮕﻮر
٢ــ ﮐﻮدﮐﯽ در ﺣﺎل ﺧﻮردن اﻧﮕﻮر ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آن ،روی زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﻴﺪن اﻧﮕﻮر از درﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٣ــ ّ
ﺑﭽﻪﻫﺎ در زﻳﺮدرﺧﺖ ﺗﻮت ﭼﺎدری ﭘﻬﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻی درﺧﺖ ،ﺗﻮت ﻣﯽﭼﻴﻨﺪ و ﺑﺎ
٤ــ ّ
ﺗﮑﺎن دادن درﺧﺖ ،ﺗﻮتﻫﺎ در ﭼﺎدر ﻣﯽرﻳﺰﻧﺪ.
٥ــ ﻣﺎدری در ﺣﺎل ﺑﻮﺳﻴﺪن ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﺖ.
ب( ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش »ﺗـ ت«
ﺑﭽﻪﻫﺎ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺎب ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
١ــ ﭘﺎرﮐﯽ ﮐﻪ ّ
ﺑﭽﻪﻫﺎ در زﻣﻴﻦ ﺑﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮپﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٢ــ ّ
٣ــ داوری ﮐﻪ ﮐﻨﺎر زﻣﻴﻦ ﺑﺎزی در ﺣﺎل ﺳﻮتزدن اﺳﺖ.
٤ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ دﺳﺖ ﮐﺘﺎب و در دﺳﺖ دﻳﮕﺮش دﻓﺘﺮ دارد.
٥ــ دو ﮐﻮدک ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﺪن و دﻳﮕﺮی در ﺣﺎل ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ.

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ــ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻣﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ــ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺗﻮپ را از ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ــ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺣﻴﺎط ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮپﺑﺎزی و ﻃﻨﺎبﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺲ از ﺑﺎزی ،دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﻣﺎﻳﻊ دﺳﺘﺸﻮﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ
ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮرد
ٔ
ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه ،ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.

٩٩

ﻣﺎدر ــ ﻧﺎن

درس ﭘﻨﺠﻢ :

اﻫﺪاف درس
ﻧﺸﺎﻧﻪ

١ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ )ر ( و )ﻧـ ن(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )ر( و )ﻧـ ن( در ا ّول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی )اﺑﺮ ،ﺑﺎد ،ﺑﺎران(
٥ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎن و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن
٦ــ رﻋﺎﻳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
٧ــ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ر

ﻣﺎدر ــ آرام ــ اَﺑﺮ ــ ﺑﺎران ــ َدر

ﻧـ ن

ﻧﺎن ــ ﻧﺎﻧﻮا ــ ﺑﺎران ــ ﻧﻢﻧﻢ ــ اﻣﻴﻦ

ﺷﻌﺮ
زردآﻟﻮ

ﺷﺎﻋﺮ
ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای )ر( و ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدن ﺻﺪای )ن( در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :داﺳﺘﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻮه
٣ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﺪاﻫﺎی )ر(
و )ن( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٤ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﮐﻤﮏ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﻮاع ﻧﺎنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﭘﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
٥ــ ﺑﺎزی :ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮپ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم داﻧﺶآﻣﻮز
٦ــ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ :ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪه

ﻧﺸﺎﻧﻪ )ر(
١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﮑﻞ ٔ
و )ﻧـ ن( و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﻧﺸﺎﻧﻪ )ر( و )ﻧـ
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮدن ٔ
ن( در ﺟﺎﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺻﺪاﻫﺎی ﮐﻠﻤﺎت
ﺑﺮادر ،اﺑﺮو و ...در ﺟﺪول
٤ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﻤﻼت ﻧﺎﻗﺺ
٥ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ دوﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ّاول آن
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
٦ــ ﮐﻠﻤﻪﺳﺎزی )ﺑﺎدام ــ ﺳﺮﻣﺎ و(...
٧ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﻢ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٨ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎی )ر( و )ﻧـ ن( در
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
٩ــ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺟﻤﻼت در ﻫﻢرﻳﺨﺘﻪ
١٠ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎی آﺧﺮ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ

١٠٠

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺪای ر )ﻣﺎدر(
١ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎرﻳﺪن ﺑﺎران ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
٢ــ ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﻣﺮدم در ﺧﻴﺎﺑﺎن
٣ــ ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺘﺮ در ﺑﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٤ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎرش ﺑﺎران را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٥ــ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮ از اﺑﺮ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ

روش ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﮑﻞ و ﺻﺪای ﻧـ ن )ﻧﺎن(
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺪای )ﻧـ ن(
١ــ آﺳﻤﺎن اﺑﺮی ﮐﻪ از آن ﺑﺎران ﻧﻢﻧﻢ ﻣﯽﺑﺎرد.
٢ــ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ در زﻣﻴﻦ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ )ﭘﺲ از ﺑﺎران(.
٣ــ ﻳﮏ ﻧﺎﻧﻮا در ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺎن اﺳﺖ.
٤ــ آﺳﻤﺎن ﺻﺎف ﺑﺎ رﻧﮕﻴﻦﮐﻤﺎن ﭘﺲ از ﺑﺎران )دﻳﮕﺮ اﺑﺮی ﻧﻴﺴﺖ(.
٥ــ ﭘﺴﺮی ،در ﻳﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ دوﺳﺘﺶ را ﺑﻪ زﻳﺮﭼﺘﺮش دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ــ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک ﭘﻮل ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﻨﺪ.
ــ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻣﯽرود و در ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽاﻳﺴﺘﺪ.
ــ ﻣﻐﺎزهدار ﭘﺎﮐﺖ ﺳﻴﺐ را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﮐﻮدک ﻣﻴﻮهﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آورده و ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ
ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻮع ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎی ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﺎنﻫﺎﻳﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

١٠١

درس ﺷﺸﻢ:

اﻫﺪاف درس
ﻧﺸﺎﻧﻪ

١٠٢

اﻳﺮان ــ ﺳﺮﺑﺎز
١ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ )اﻳـ ﻳـ ی ( و )ز(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )اﻳـ ﻳـ ی ای( و )ز( در ا ّول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﻳﺮان و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ آن
٥ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﯽ ) ُﻟﺮ ،ﺗﺮک ،ﮐﺮد ،ﻋﺮب و (...
٦ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸ ٔﻪ اﻳﺮان
٧ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﻔﻴﺪ ،آﺑﯽ ،ﺳﺮﻣﻪای و(...
٨ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان
٩ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴ ٔﻪ دﻓﺎع از ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ
١٠ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم درﻳﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ﺷﻌﺮ

اﻳـ ﻳـ ی ای

اﻳﺮان ــ اﻳﺮاﻧﯽ ــ ﺳﻔﻴﺪ ــ ﺳﺮﻣﻪای ــ
اﻣﻴﻦ ــ آﺑﯽ ــ ﭘﻴﺪا

ای اﻳﺮان

ز

ﺳﺮﺑﺎز ــ ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ــ زرد ــ ﺳﺒﺰ

ﺷﺎﻋﺮ
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )اﻳـ ( و )ز( در
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ارﺗﺒﺎط دادن ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻳﺮان ،ﭘﺮﭼﻢ و
ﺳﺮﺑﺎز
٣ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای
ﺻﺪاﻫﺎی )اﻳـ( و )ز( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٤ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﺑﻴﺎن ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ اﻳﺮان ــ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ
٥ــ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدن داﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای
ﮐﻼس

١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در
آﻧﻬﺎ )اﻳـ ﻳـ ی ای( و )ز( ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :اﺳﻢ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺲ،
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن
ﺟﺪولﻫﺎی ﺑﺨﺶ و ﺻﺪا )آﺑﯽ ،ﺑﻴﺪاری( ــ ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮدن ﺟﻤﻼت ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺼﻮت در ﺟﺪول
٤ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺻﺎﻣﺖ و ّ
٥ــ ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی ﺑﺎ
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
٦ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻠﻤﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ

اول ﻳﺎ روش اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روش ﺗﺪرﻳﺲ :ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از روش ﻫﺎی درس ّ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺪای »اﻳـ ﻳـ ی ای«
ﻧﻘﺸﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان
١ــ ٔ
٢ــ ﺳﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﻴﺪ ،آﺑﯽ و ﺳﺮﻣﻪای ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٣ــ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺎرﻧﺠﯽ در ﺣﺎل رﻧﮓ ﮐﺮدن ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان روی دﻳﻮار اﺳﺖ.
ﻧﻘﺸﻪ اﻳﺮان اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
٤ــ اﻣﻴﻦ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ٔ
ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ ّ
٥ــ ٔ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺪای »ز«
١ــ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎز در ﭘﺸﺖ ﺧﺎﮐﺮﻳﺰ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
٢ــ ﺳﺮﺑﺎزی در ﺣﺎل ﺗﻴﺮاﻧﺪازی اﺳﺖ.
٣ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس زرد ،ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان را رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٤ــ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎز ،در ﺣﺎل رژه رﻓﺘﻦ در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٥ــ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻧﮏ )ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان( از ﭘﺸﺖ ﺧﺎﮐﺮﻳﺰ در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ آﻣﺪن اﺳﺖ.

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﻳﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ٔ
ــ ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺳﻪ رﻧﮓ زﻳﺒﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

١٠٣

اﺳﺘﺨﺮ ــ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا

درس ﻫﻔﺘﻢ :
اﻫﺪاف درس
ﻧﺸﺎﻧﻪ

١ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ِ)ا ِـ ـﻪ ه ( و )ﺷـ ش(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای ِ)ا ِـ ـﻪ ه( و )ﺷـ ش( در ا ّول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ و ﺷﻨﺎ
٥ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﻳﻤﻨﯽ در ورزشﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎ
٦ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺜﻞ ﮔﻮش ،ﭼﺸﻢ و ...و راهﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﻬﺎ
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ِا ِـ ـﻪ ه

اﺳﺘﺨﺮ ــ ﻧﺮده ــ ﺧﺎﻧﻪ ــ درﺧﺖ

ﺷـ ش

ﭼﺸﻢ ــ ﮔﻮش ــ اﻧﮕﺸﺖ ــ ﺷﻨﻮا ــ
ﭼﺸﻤﺎن

ﺷﻌﺮ

ــ

ﺷﺎﻋﺮ

ــ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ِ)ا( و
)ش(
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ
ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻮﺟﻪ
ِ
٣ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎی )ا( و
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن
٤ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد،
ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
٥ــ ﺑﺎزی :ﻣﺎﻫﯽﮔﻴﺮی ﺑﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎ از ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٦ــ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ :ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب

١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ
ﺻﺪاﻫﺎﻳﯽ ِ)ا( و )ش( ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺑﺨﺶ و ﺻﺪاﮐﺸﯽ در ﺟﺪول ،ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٣ــ ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
٤ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺻﺎﻣﺖ و ﻣﺼﻮت در ﺟﺪول
٥ــ وﺻﻞ ﮐﺮدن :ارﺗﺒﺎط ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪوﺳﻴﻠ ٔﻪ )ـ(ِ
ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺜﻞ آبﺷﻮر
٦ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ا ّول ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
٧ــ ﮐﻠﻤﻪﺳﺎزی
 ٨ــ رﻧﮓآﻣﻴﺰی

١٠٤

ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻃﺮح درﺳﯽ ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ﺷﻤﺎرۀ درس :ﻫﻔﺘﻢ ِ)ا ِـ ـﻪ ه(
اﻫﺪاف درس
ﻧﺸﺎﻧﻪ ِ)ا ِـ ـﻪ ه(
١ــ آﻣﻮزش ﺻﺪا و ٔ
٢ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮔﻮش دادن و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
٣ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در ورزشﻫﺎ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص »ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن«
٤ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺎﻧﻮران و ﻏﺬا دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ،در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان
٥ــ ّ
٦ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪا ِ)ا ِـ ـﻪ ه( در ّاول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٧ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
ﺷﮑﻞ ﮐﻼس :ﻧﻴﻢداﻳﺮه ،ﮔﺮوهﻫﺎی دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ِ)ا ِـ ـﻪ ه( ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ
اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ :ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ،ﺟﺪول اﻟﻔﺒﺎ ،ﮐﺎرت ٔ
ِ ِ
ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه،
)ا ـ ـﻪ ه( را ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎژﻳﮏٔ ،
ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻔﻴﺪ ،ﺣﺮوف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺮﻳﺪه ٔ
ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت )ﺑﺎ ــ ﺑـ ــ ِﺑـ ــ ﺑﻪ؛ دا ــ د ــ ِد ده؛ ﺳﺎ ــ ﺳـ ــ ِ
ﺳـ ــ ﺳﻪ ؛ ﻣﺎ ــ َﻣـ ــ ِﻣـ ــ ﻣﻪ( و
َ
َ
َ
روزﻧﺎﻣﻪ
واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ :اﻣﺎم ،ﺳﺎده ،ﻣﺎﺳﻪ ،ﻣﺪاد ،داده ،آﻣﺎده ،آﺑﺎده ،اﺳﻢ و...
روشﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ :ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ و...
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع درس :ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﻠﻮم ،رﻳﺎﺿﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﺧﻼق ،ﻫﻨﺮ و...
اﻧﺘﻈﺎرات
١ــ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ :ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺻﺪای ِ)ا ِـ ـﻪ ه( را ﺧﻮب ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺎزد و ﺑﮕﻮﻳﺪ .ﮐﻠﻤﺎت و واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻦ درس را روان و ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ) .ﻓﺎرﺳﯽ(
٢ــ در دﻓﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻳﮏ درﺧﺖ ﺑﮑﺸﺪ .ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ ،ﺑﺮگ ،ﮔﻞ
و ...را ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻮﻳﺪ) .ﻋﻠﻮم(
ﻧﺸﺎﻧﻪ ِ)ا ِـ ـﻪ ه( را ﺑﮕﻮﻳﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی »اﻣﺎم«» ،ﺳﺎده« و »ﻣﺪاد«
٣ــ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎی ٔ
را ﺑﺸﻤﺎرد .
٤ــ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ را ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ،ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ.
ﻋﻨﻮان درس :اﺳﺘﺨﺮ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ
ٔ
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٥ــ در روزﻫﺎی ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ،ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﮕﻮﻳﺪ )اﺧﻼق(
ﻧﺸﺎﻧﻪ ِ)ا ِـ ـﻪ ه( را در دﻓﺘﺮ ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﻫﻨﺮ(
٦ــ ﻳﮑﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ٔ
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ورودی :ﻣﻌﻠّﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ:
ﻧﺸﺎﻧﻪ )د( ﺑﺎﺷﺪ.
١ــ دو ﮐﻠﻤﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ در آن ٔ
ﺳـ ،ﻣﺎ ــ َﻣـ( را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
٢ــ ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت )ﺑﺎ ــ َﺑـ ،دا ــ َد ،ﺳﺎ ــ َ
ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ
١ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر.
٢ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ ِ)ـ( رﺑﻂ
ﻧﺸﺎﻧﻪ )ـﻪ ه( در روزﻧﺎﻣﻪ
٣ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ٔ
ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ِ)ا ِـ ـﻪ ه( ﺑﺎﺷﺪ.
١ــ ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻳﮑﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ٔ
٢ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ »اﻣﺎم«» ،ﻣﺪاد« و...
٣ــ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ِ
)ــ( رﺑﻂ در ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی :ﻣﻘﻮاﻫﺎی رﻧﮕﯽ زرد ،ﺳﺒﺰ ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،آﺑﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﻔﻴﺪ و ...را ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ٥×٥ﺑﺒﺮﻳﺪ و
روی ﻫﺮ ﮐﺎرت ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﮐﺎرتﻫﺎ را داﺧﻞ ﮐﻴﺴﻪ ﻳﺎ ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺟﻠﻮی ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﺗﺎ ﻳﮏ ﮐﺎرت ﺑﺮدارد .ﮐﺎرتﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ،ﻳﮏ ﮔﺮوه را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ آن را
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﺮﺗّﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻠﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﺮوه ٔ
ﻧﮑﺘﻪ :ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد) .ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ(
ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﻘﻮای زرد :ﺳﺎم ﺑﺎ اﺳﺐ آﻣﺪ.
ﻣﻘﻮای ﻗﺮﻣﺰ :ﺳﺒﺎ ﺳﺒﺪ داد.
ﻣﻘﻮای ﻧﺎرﻧﺠﯽ :اﺳﺪ ﻣﺪاد داد.
ﻣﻘﻮای ﺳﻔﻴﺪ :ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎدام داد.
ﻣﻘﻮای آﺑﯽ :اﻳﺮاﻧﯽ آزاد اﺳﺖ.
ﻣﻘﻮای ﺳﺒﺰ :اﻳﺮان ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺳﺖ.

١٠٦

ﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌ ّﻠﻢ
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻓ ّﻌ ّ

■ ﺟﻠﺴ ٔﻪ ا ّول و دوم ) ٩٠دﻗﻴﻘﻪ(
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﻢرﻧﮓ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠ ٔﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی رﻧﮕﯽّ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﻣﺮﺗّﺐ ﮐﺮدن ﺳﻪ ﮐﺎرت ،ﺟﻤﻠ ٔﻪ ﮔﺮوه
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ) .ﻓﺎرﺳﯽ(
و آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻗﺒ ًﻼ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ّﺑﭽﻪﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از او
داﻧﺶآﻣﻮز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﻴﻢ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﻴﻤﯽﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻮا ﺧﻴﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ.
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده و
ﺑﻌﺪاز ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻌ ّﻠﻢ از ّﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :در ﻫﻮای ﮔﺮم
راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻞ :روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﭼﻪ راهﻫﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟
ﮐﻮﻟﺮ ﻳﺎ ﭘﻨﮑﻪ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ،ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن و) ...ﻋﻠﻮم
و ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﯽ(
ﻣﻌ ّﻠﻢ از ّﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻳﺎ
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮد؟
ﻣﻌ ّﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﮐﺮده و ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﮐﻼه ﻳﺎ ﻋﻴﻨﮏ ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﺘﻦ درس اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ آب ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﻤﺎن ﻧﺮود.
ــ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ و ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز
اﺷﮑﺎﻟﺸﺎن را از ﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.
ــ ﻫﻞ ﻧﺪادن ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و) ...ﺑﻬﺪاﺷﺖ(
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻦ درﺳﯽ ِ»اﺳﺘﺨﺮ« را اﺑﺘﺪا ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﻌ ّﻠﻢ» :ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرگ ،داﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪای را
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮای
ﻓﺮدی و ﺑﻌﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﻌﺪ
ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ«.
ٔ
ﮐﻼس ﻣﺘﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )ﻓﺎرﺳﯽ(
ﻣﻌ ّﻠﻢ» :ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ زﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرگ را
ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ،ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻴﺎن
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ«.
ﻣﻌ ّﻠﻢ» :آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی(
ﻫﺮ ﻧﻔﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ«.
ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻳﮏ ﮐﺎرت ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﯽدﻫﺪ و از آﻧﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ )ﻓﺎرﺳﯽ ـ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺧﻮاﻧﯽ(
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎرت ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺜﺎل:
ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ﻗﺮﻣﺰ را در
ﮐﺎرت ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی آن را در ﮐﻠﻤﻪ ــ ﭘﺮده ﻣﺎل ﭘﻨﺠﺮه اﺳﺖ.
ٔ
ــ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮده دارد.
ﺧﻮدﺷﺎن ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ و روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ و) ...ﻓﺎرﺳﯽ(
ّﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال را ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

١٠٧

ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎرت ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪای
ﻣﻌ ّﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮود و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ
را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرت را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ و زﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﺧﺎﻧ ٔﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺮ دارد.
و) ...ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی(
ﻣﻌ ّﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ﺟﺪﻳﺪ ِ)ا ِـ ـﻪ ه( را ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ درس را ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ واژهﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺟﺪول اﻟﻔﺒﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی
ﻣﯽدﻫﺪ و از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ِ)ا ِـ ـﻪ ه( را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ
و آن را رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ِ
ِ
ﻣﻌ ّﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت )ا ـ ـﻪ ه(
را از ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﺎرت ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و آن را در ﺟﺪول اﻟﻔﺒﺎ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺎرت ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺜ ًﻼ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ در »ﻧﺮده« آﺧﺮ ﮐﻠﻤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ و...
)ﻓﺎرﺳﯽ(
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎﻳﯽ را
داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽرود و ﺑﺎ ّ
ﮐﻪ وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ﻗﺮﻣﺰ را در زﻳﺮ آن ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
)ﻓﺎرﺳﯽ(
ّ
داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻧﺎﻣﯽرا ﺑﺮای ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)ِ .ا( ا ّول ِ)ــ( وﺳﻂ )ـﻪ ه(
آﺧﺮ) .ﻓﺎرﺳﯽ(
ﻫﺮ ﻧﻔﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﻣﺘﻦ درس را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﻦ درس را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
)ﻓﺎرﺳﯽ(
ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ِ
ای)ا ِـ ـﻪ ه( را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را رﻧﮓ
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) .ﻓﺎرﺳﯽ ــ ﻫﻨﺮ(
داﻧﺶآﻣﻮزان ِ)ا ِـ ـﻪ ه( را از ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌ ّﻠﻢ
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را در ﺟﺪول اﻟﻔﺒﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .ﻓﺎرﺳﯽ(

١٠٨

ﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌ ّﻠﻢ
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻓ ّﻌ ّ

■ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم ) ٤٥دﻗﻴﻘﻪ(
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه روی ﺗﺎﺑﻠﻮ را
ﻣﻌ ّﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﯽ را ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و در دﻓﺘﺮﺷﺎن ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻨﺪ) .ﻓﺎرﺳﯽ(
روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ ِ)ﺑـ ــ ﺑﻪِ ،د ــ دهِ ،
ﺳـ ــ ﺳﻪِ ،ﻣـ ــ
ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﻣﻪ( ،ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
ﺷﺪه ﮔﺮوه ،ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﺜ ًﻼ ﺑﺮای ِ)ﺑـ(،
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ٔ
ﻣﻌ ّﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺮوز ،ﺑﻬﻨﺎز و ...را ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ) .ﻓﺎرﺳﯽ(
ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌ ّﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ« را
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﮑﺮار ﺷﺪه را ﭘﻴﺪا
ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت »ﻧﺮده« و »اﺳﺘﺨﺮ« را در درس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ :اﺳﺘﺨﺮ )٣ﺑﺎر( ﻧﺮده )٢ﺑﺎر( و...
ﺷﻤﺮده و ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
)ﻓﺎرﺳﯽ ــ رﻳﺎﺿﯽ(
ﻫﺮ ﮔﺮوه ،ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ،ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌ ّﻠﻢ» :در روزﻫﺎی ﺳﺮد ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺜﻼً» :در ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﻣﯽرﻳﺰﻳﻢ و ﺟﻠﻮی ﭘﻨﺠﺮه
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؟«
ﻳﺎ در ﺣﻴﺎط ﻣﯽﮔﺬارﻳﻢ و) «...اﺧﻼق ــ ﻓﺎرﺳﯽ(
دو ﻧﻔﺮ از دو ﮔﺮوه ﻣﯽآﻳﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻳﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ را
ﻣﻌ ّﻠﻢ ﮐﻠﻤﺎت »اﻣﺎم«» ،ﻣﺪاد«» ،ﺳﺎده« و ...را روی ﺗﺎﺑﻠﻮ
ِ
ِ
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﺎل) :ا ــ ﻣـ ــ اــ م( و )ﻣـ ــ ــ ــ د ــ ا ــ
د( دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﯽآﻳﻨﺪ و ﻋﺪدﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻨﺪ.
را ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺪد آن را زﻳﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ
ﻣﺜﺎل ٤ :و ) ٥ﻓﺎرﺳﯽ ــ رﻳﺎﺿﯽ(

ﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌ ّﻠﻢ
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻓ ّﻌ ّ

ﻣﻌ ّﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﺑﮕﺮدﻧﺪ
و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺻﺪای ِ)ا ِــ ـﻪ ه( دارﻧﺪ ،ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
ﻣﻌ ّﻠﻢ دو ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻣﺎدر« و »اَﻣﻴﻦ« و  ..را ﺑﻪ ﮐﻼس ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دو ﺗﺼﻮﻳﺮ
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
ِ
»ﻣﺎدر اﻣﻴﻦ« و ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎی )ِ ( را ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ .ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ ،از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
دو ﮐﻠﻤﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻘﺶ
ﻧﻤﺎی )ِ ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً :ﺗﺨﺘﻪ ،ﭘﻨﺠﺮه ،ﭘﺮده و اﺳﻢﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان
و ) ...ﻓﺎرﺳﯽ(
داﻧﺶآﻣﻮزان دو ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻣﺎدر« و »اﻣﻴﻦ« را ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﺟﺪا ﺟﺪا و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ِ
»ﻣﺎدر اﻣﻴﻦ«
اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕﺮ» ،ﺳﺒﺪ« و »ﺑﺎدام« را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و آن را ﻧﻴﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﮔﺮوه دو
ﮐﻠﻤﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎی ) ِــ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻣﺜﺎلَ :د ِر ﮐﻼسِ ،
ﻣﻴﺰ َا ّول و ....
)ﻓﺎرﺳﯽ(
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ﻣﻌ ّﻠﻢ در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻨﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ درﺧﺘﯽ
را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ او ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺖ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺮگ ،ﺷﺎﺧﻪ ،رﻳﺸﻪ و … را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ﺟﺪﻳﺪ را در اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و آن را
ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

داﻧﺶآﻣﻮزان »درﺧﺖ« را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ِ)ا ـ ـﻪ ه( را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و دور آن را ﺧﻂ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ روی آن را ﺑﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
)ﻓﺎرﺳﯽ ــ ﻫﻨﺮــ ﻋﻠﻮم(

اول ﻳﺎ روش اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روشﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ :ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی درس ّ

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮرﭼﻴﻦ درس ِ)ا ـِـ ـﻪ ه(
ﺑﭽﻪﻫﺎ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻨﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺮدهﻫﺎی ﮐﻨﺎر آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
١ــ اﺳﺘﺨﺮی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ّ
ﭘﻨﺠﺮه آن ﺑﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎد ﭘﺮدهﻫﺎی آن را ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺑﺮد.
٢ــ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ
ٔ
٣ــ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮ از ﻣﻴﻮه ﮐﻪ ﺑﺎد ﻣﻴﻮهﻫﺎی آن را روی زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
٤ــ ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ زﻳﺮ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن داﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻴﺸﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮپ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
٥ــ ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮپ ﺑﺎزی و ﻳﮏ ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ
ٔ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮرﭼﻴﻦ درس )ﺷـ ش(
١ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ اﺷﮏ ﻣﯽرﻳﺰد) .ﮔﺮﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ(
٢ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد رﻧﮓ را ﺑﺮﻣﯽدارد و ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ(
ﺷﻴﺸﻪ ﻃﻼ ﻓﺮوﺷﯽ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﺮ و ﮔﻮﺷﻮاره ﻗﺮار دارد.
٣ــ ﭘﺸﺖ
ٔ
٤ــ ﮐﻮدﮐﯽ در ﺣﺎل ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎی دوﺳﺘﺶ اﺳﺖ.
٥ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﻮش ﭘﺎک ﮐﻦ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻻﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ــ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻻﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ــ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﯽآﻳﻨﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ــ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﺮواز ﺟﻮﺟﻪﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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درس ﻫﺸﺘﻢ :

اﻫﺪاف
ﻧﺸﺎﻧﻪ

درﻳﺎ ــ اردک

١ــ آﻣﻮزش ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ )ﻳـ ی( و ) ُا ـُـ(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )ﻳـ ی( و )اٌ ٌــ ( در ا ّول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدرﺑﺰرگ در ﺧﺎﻧﻮاده
٥ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در ﮐﻨﺎر درﻳﺎ
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ﻳـ ی

ﻗﺎﻳﻖ ــ درﻳﺎ ــ ﻳﺦ ــ ﭼﺎی ــ ﻗﺎﻳﻘﺮان ــ ِ
روی

ُا ُـــ

ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ــ ُاﺗﺎق ــ ُاردک ــ ُﺑﺰ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ــ

ــ

ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی )اٌ ٌـــ(
و )ﻳـ ی( دارﻧﺪ.
٢ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪای ﮐـﻪ ﺻﺪای »ی« در ا ّول
آن ﺑﺎﺷﺪ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم دو ﺣﻴﻮان ﮐﻪ ﺻﺪای )اٌ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٣ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﻧﺎم ﺑﺮدن ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﻀﻮر
ﮐﻨﺎر درﻳﺎ ،رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
٤ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ :ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺻﺪا
و ﺣﺮﮐﺎت آﻧﻬﺎ
٥ــ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ :اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه

١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
)ﻳـ ی( و )اٌ ٌـــ(
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﺑﺨﺶ و ﺻﺪاﮐﺶ در ﺟﺪول
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ
٣ــ ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ
٤ــ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن :ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی درﻫﻢ
رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ .ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺣﺮوف
ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ
٥ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٦ــ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎزی

اول ﻳﺎ روش اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روشﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ :ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی ّ

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮرﭼﻴﻦ درس )ﻳـ ی(
١ــ ﻳﮏ ﻗﺎﻳﻖ ،روی درﻳﺎ ﺷﻨﺎور اﺳﺖ.
٢ــ ﭘﻴﺮﻣﺮدی در ﻳﮏ ﻫﻮای ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﭼﺎی اﺳﺖ.
٣ــ ﮐﻮدﮐﯽ در ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ) ،ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻳﺦ( را از ﻳﺨﺪاﻧﯽ ﭘﺮاز ﻳﺦ ﺑﺮﻣﯽدارد و در ﻟﻴﻮان ﻣﯽرﻳﺰد.
٤ــ ﻗﺎﻳﻖ ﺷﮑﺴﺘﻪای در درﻳﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻳﻘﺮان آن در آب اﻓﺘﺎده و ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ.
١١١

٥ــ درﻳﺎ آرام اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک در آن ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮرﭼﻴﻦ آﻣﻮزش »اٌ «
ﺑﭽﻪﻫﺎﺳﺖ.
١ــ ﻣﺎدرﺑﺰرگ در اﺗﺎق ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺼﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮای ّ
٢ــ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺼﻮﻳﺮ اردک و ﺑﺰ ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻮدﮐﯽ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
٣ــ ﭼﻨﺪ اردک ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽروﻧﺪ.
٤ــ ﻣﻮﺷﯽ ﮐﻪ ُدﻣﺶ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ.

١١٢

ﻟﮏ ﻟﮏ ــ ورزش

درس ﻧﻬﻢ :
اﻫﺪاف درس
ﻧﺸﺎﻧﻪ

١ــ آﻣﻮزش ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ )ﮐـ ک( و )و(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )ﮐـ ک( و )و( در ا ّول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ورزش و ﻧﻘﺶ آن در ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن
٥ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ﮐـ ک

ﮐﺒﻮﺗﺮ ــ اردک ــ ﮔﻨﺠﺸﮏ ــ ﮐﻨﺪو ــ ﻟﮏ ﻟﮏ ــ ﮐﺒﮏ ــ ﻣﯽﮐﻨﺪ ــ ﮐﻨﺎر

و

ورزش ــ ﺳﻮارﮐﺎر ــ وزﻧﻪ ﺑﺮدار ــ داور ــ دوﻧﺪه ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ــ ورزﺷﮑﺎر

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ــ

ــ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آب زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ورزشﻫﺎ.
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﻣﺴﺎﺑﻘ ٔﻪ ﻻک ﭘﺸﺖ و ﺧﺮﮔﻮش
٣ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﻧﺎم ﺑﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﺪای )ک(
در آﺧﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺎم ﺑﺮدن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای )و( در وﺳﻂ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
٤ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﻧﺎم ﺑﺮدن اﻧﻮاع ورزش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ.
٥ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ :ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﭼﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ورزﺷﯽ )ﻓﻮﺗﺒﺎل و …(
٦ــ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ :ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی داﺳﺘﺎن
ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه و ﻧﺎم ﺑﺮدن
ّ

١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
درس
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﺑﺨﺶ
ﻣﺼﻮت در
و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﻤ ٔﻪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺻﺎﻣﺖ و ّ
ﺟﺪول
٣ــ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزی :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٤ــ ﻣﺮﺗّﺐﮐﺮدن
٥ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٦ــ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎزی

اول ﻳﺎ روش اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روشﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ :ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی درس ّ

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺪای »ک«
١ــ ﺑﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮐﻨﺎر آن ،ﺷﺎﻣﻞ :اردک ــ ﻻک ﭘﺸﺖ ــ زﻧﺒﻮر ــ ﺧﺮﭼﻨﮓ ــ ﻟﮏ ﻟﮏ
٢ــ درﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺪوی ﻋﺴﻞ ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻣﯽروﻧﺪ و اردک ﻧﺰدﻳﮏ درﺧﺖ در آب

اﺳﺖ.
٣ــ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺒﻮﺗﺮان در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
١١٣

ِ
ﺑﭽﻪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎ در ﻻﻧﻪ ،روی درﺧﺖ
٤ــ ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﺮم را از زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون ﻣﯽﮐﺸﺪ و ّ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٥ــ ﺳﮕﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻻک ﭘﺸﺘﯽ را ﺑﺨـﻮرد و ﻻک ﭘﺸﺖ در ﻻک ﺧـﻮد ﭘﻨﻬـﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻬﻴﮥ ﺟﻮرﭼﻴﻦ آﻣﻮزش »و«
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ّ
١ــ ﭼﻨﺪ دوﻧﺪه در ورزﺷﮕﺎه ﻣﯽدوﻧﺪ و داور ﺳﻮت ﻣﯽزﻧﺪ.
٢ــ ﭼﻨﺪ ﺳﻮارﮐﺎر ﺑﺮ روی اﺳﺐ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
٣ــ ﭼﻨﺪ ورزﺷﮑﺎر در ﺣﺎل وزﻧﻪﺑﺮداری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ واﻟﻴﺒﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داور ﺳﻮت ﻣﯽزﻧﺪ.
٤ــ ﮔﺮوﻫﯽ از ّ
ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺻﻒ در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ورزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 ٥ــ ّ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺮﮔﻮش و ﻻک ﭘﺸﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ــ ﺧﺮﮔﻮش وﺳﻂ راه ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرود.
ــ ﻻک ﭘﺸﺖ آرام ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺧﺮﮔﻮش ﺟﻠﻮ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﻻک ﭘﺸﺖ ٔ
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ
ــ ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎس دروﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت.
ــ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ورزشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ
ــ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﻮاع ورزشﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮارﮐﺎری ،ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺷﻨﺎ ،ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﯽ و …
را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ورزﺷﯽ اﺳﺖ.

١١٤

ﭘﺮواز ــ ﺟﻨﮕﻞ

درس دﻫﻢ :
اﻫﺪاف درس

ﻧﺸﺎﻧﻪ )ﭘـ پ( و )ﮔـ گ(
١ــ آﻣﻮزش ﺻﺪا و ٔ
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )ﭘـ پ ( و )ﮔـ گ( در ّاول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻞ و ﺟﺎﻧﻮران آن و اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن
٥ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﭘـ پ

ﭘﺮ ــ ﭘﺮﺳﺘﻮ ــ ﭘﺮواﻧﻪ ــ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ــ ﭘﺎ ــ ﭘﺮﻧﺪه ــ ﺗﻮپ

ﮔـ گ

ﺟﻨﮕﻞ ــ ﺑﺰرگ ــ ﮔﺮگ ــ ﮔﻮزن ــ زﻧﺪﮔﯽ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ــ

ــ

ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ّ
ﻓﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﻨﮕﻞ ،ﻧﺎم
ﺑﺮدن ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای »پ« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
٢ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای
ﺻﺪاﻫﺎی )گ( و )پ( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٣ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﺑﻴﺎن راهﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮت و
درﺧﺘﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ.
٤ــ ﺑﺎزی :ﮐﻠﻤﻪﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺪای آﺧﺮ
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه.
ٔ
٥ــ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﻳﺎن داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﻟﺨﻮاه

١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
درس
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ،
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ )او و( و )و( در ﺟﺪول ،ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮدن ﺟﺪول ،ﺑﺨﺶ و ﺻﺪاﮐﺸﯽ.
٣ــ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزی :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺨﻠﺘﻒ
و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
٤ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه :ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه در ﺟﺪول رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد.

روشﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﮑﻞ و ﺻﺪای ﭘـ پ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی
اول
درس ّ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮرﭼﻴﻦ :ﺟﻮرﭼﻴﻨﯽ ﺳﻪ ﺗﮑّﻪ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ درس ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ّ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ از درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺟﻮرﭼﻴﻦ در ﻣﻮرد آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ّ
ﻣﺜﻼ ً:
١ــ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ در آن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
١١٥

٢ــ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮی زﻳﺒﺎ )دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ( و ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﮔﻞﻫﺎ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﺮواز اﺳﺖ و ﻳﮑﯽ از ﭘﺮﻫﺎﻳﺶ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
٤ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺗﻮپ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٥ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮپ ﺑﺎزی ﭘﺎﻳﺶ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﺗﻮپ او ﻫﻢ ﭘﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

روشﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﮑﻞ وﺻﺪای ﮔـ گ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی
اول
درس ّ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮرﭼﻴﻦ :ﺟﻮرﭼﻴﻨﯽ ﺳﻪ ﺗﮑّﻪ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ درس ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ّ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺲ از درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺟﻮرﭼﻴﻦ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً:
ّ
١ــ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺎﻣﻞ) :ﮔﺮگ ــ ﭘﻠﻨﮓ ــ ﮔﻮزن(
٢ــ ﮔﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﻣﻮش را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﮓ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﺑﻪ را ﺑﮕﻴﺮد.
٣ــ ﭘﻠﻨﮓ ،ﮔﻮزﻧﯽ را ﺷﮑﺎر ﮐﺮده و آن را ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﻳﮏ ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٤ــ روﺑﺎﻫﯽ ﺑﺎ ّ
٥ــ ﻳﮏ ﻧﻬﻨﮓ ﺑﺰرگ در درﻳﺎ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از دور ،ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻴﺪاﺳﺖ.

١١٦

رو ِز ﺑﺮﻓﯽ ــ درﺧﺖ

درس ﻳﺎزدﻫﻢ :

اﻫﺪاف درس

١ــ آﻣﻮزش ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ )ﻓـ ف( و )ﺧـ خ(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )ﻓـ ف( و )ﺧـ خ( در ا ّول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮف و ﺑﺎزی در روزﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ
٥ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ در روزﻫﺎی ﺳﺮد
٦ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮران
٧ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻧﻮران اﻃﺮاف آن

ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ﻓـ ف

ﮐﻔﺶ ــ ﮐﻴﻒ ــ آدم ﺑﺮﻓﯽ ــ ﺑﺮف ــ آﻓﺘﺎﺑﯽ ــ ﻓﺮزاﻧﻪ ــ ﻓﺮﺷﺘﻪ ــ ﻣﯽرﻓﺘﻢ

ﺧـ خ

ﻣﻠﺦ ــ ﺧﺮﮔﻮش ــ ﺷﺎﺧﻪ ــ درﺧﺖ ــ ﺧﺎﻧﻪ ــ رودﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺎ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻴﻢ

ﻋﺒﺎس ﻳﻤﻴﻨﯽ
ﺷﺮﻳﻒ

ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮران،
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :درﺳﺖ ﮐﺮدن آدم ﺑﺮﻓﯽ در ﻳﮏ روز ﺑﺮﻓﯽ
٣ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دارای
ﺻﺪای )ف( ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای )ﺧـ(
ﻏﻴﺮ آﺧﺮ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
٤ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ در ﻳﮏ
ﺗﺨﻴﻞ
روز ﺑﺮﻓﯽ و ﭘﺮورش ٔ
ﻗﻮه ّ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه
٥ــ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ :ﻧﺎم
ٔ
ﺑﮕﻮﻳﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب را ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﺪ.

١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت دو ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ دارای
ﺻﺪاﻫﺎی )ﻓـ ف( و )ﮔـ گ( ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ
ﺑﺪون ﺗﺼﻮﻳﺮ.
٣ــ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎزی :ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﺪاﻫﺎی )ﻓـ
ف() ،ﮔـ گ() ،ﮐـ ک() ،ﺧـ خ( و )ﭘـ پ( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٤ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ دوم ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ :ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﮏ
ﺑﺨﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
٥ــ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن :ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺣﺮوف ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ آن

اول ﻳﺎ روش اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روش ﺗﺪرﻳﺲ :ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی درس ّ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮرﭼﻴﻦ :ﺟﻮرﭼﻴﻨﯽ ﺳﻪ ﺗﮑّﻪ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ درس ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ّ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ از درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺟﻮرﭼﻴﻦ در ﻣﻮرد آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛
ّ
ﻣﺜﻼ ً:
ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺎرد.
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻴﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺮف ﺑﻪ ّ
١ــ روز ﺑﺮﻓﯽ ﮐﻪ ّ
١١٧

٢ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮف ﻟﻴﺰ ﺧﻮرده و ِدر ﮐﻴﻔﺶ ﺑﺎز ﺷﺪه و دﻓﺘﺮش ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ آدم ﺑﺮﻓﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺑﺮی ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﻴﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ّ
ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮف ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻴﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
٤ــ ّ
ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺣﺎل درﺳﺖ ﮐﺮدن آدم ﺑﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٥ــ ّ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺪای »ﺧـ خ«
ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ ﻣﻠﺦ ﻫﺎ روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
١ــ
ٔ
ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ اﺳﺖ.
٢ــ درﺧﺘﯽ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻠﺦ روی
ٔ
ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﭽﻪای ﮐﻪ از درﺧﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و
ٔ
٣ــ ّ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﮔﻮش ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ اﺳﺖ.
٤ــ ٔ

١١٨

درس دوازدﻫﻢ:

اﻫﺪاف درس
ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﻫﻤﮑﺎری ــ ﮔﻞ

١ــ آﻣﻮزش ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ )ﻗـ ق( و )ﻟـ ل(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )ﻗـ ق ( و )ﻟـ ل( در ا ّول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
٥ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آداب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺳﻼم(
٦ــ ّ
٧ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ﻗـ ق

ﻗﺎﺷﻖ ــ ﺑﺸﻘﺎب ــ ﭼﺎﻗﻮ ــ ﻗﻮری ــ ﻗﻨﺪ ــ ﻗﻨﺪان ــ اﺗﺎق

ﻟـ ل

ﺑﻠﺒﻞ ــ ﻻﻧﻪ ــ ﮔﻞ ــ ﻟﺒﺨﻨﺪ ــ ﺳﻼم
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ــ

ــ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﻧﺎم ﺑﺮدن وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای )ق( داﺷﺘﻪ ١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس
ﺑﺎﺷﻨﺪ .دو ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺻﺪای )ﻟـ ل( در آﻧﻬﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت دو
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎی زﺧﻤﯽو ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﻬﺎ
٣ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای »ﻗـ ق« دارﻧﺪ .ﺗﮑﺮار ﺑﺨﺸﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ و ﺻﺪا در ﺟﺪول
٣ــ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزی :ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎ
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای » ل« دارﻧﺪ.
٤ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٤ــ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎزی :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﺧﺮ
ﺷﺨﺼﯽ )اﮔﺮ ﺑﺎل داﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯽ؟(
آﻧﻬﺎ )ل( ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﻢ دو ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ
٥ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ :داﺳﺘﺎن ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی »ﻗـ ق«
٦ــ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ :ﺑﻴﺎن ﺧﻼﺻ ٔﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در ﮐﻼس
٥ــ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی:رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮی
ﮐﻪ ﺻﺪای آﺧﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ اﺳﺖ.

اول ﻳﺎ روش اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روش ﺗﺪرﻳﺲ :ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی درس ّ

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺪای »ﻗـ ق«
١ــ ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮی در ﺣﺎل ﭼﻴﺪن ﺳﻔﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آن ﺑﺸﻘﺎب و ﻗﺎﺷﻖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
٢ــ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪرش در ﻳﮏ ﺳﻴﻨﯽ ﻳﮏ ﻗﻮری و ﻳﮏ ﻗﻨﺪان ﭘﺮ از ﻗﻨﺪ ﻣﯽآورد.
١١٩

٣ــ ﮐﻮدﮐﯽ در اﺗﺎق ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﻳﺪه اﺳﺖ.
٤ــ ﭘﺴﺮی ﻣﻴﻮهﻫﺎ را در ﺑﺸﻘﺎب ﻣﯽﮔﺬارد.
٥ــ ﮐﻮدﮐﯽ در ﺣﺎل دوﻳﺪن ،ﻗﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻗﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮزﻣﻴﻦ ﻣﯽرﻳﺰد.
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺪای »ﻟـ ل«
١ــ ﻟﮏ ﻟﮏ روی ﻳﮏ درﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﻳﺒﺎر ،ﻻﻧﻪ دارد.
٢ــ ﻳﮏ ﻓﻴﻞ ﺑﺎ ﺧﺮﻃﻮم ﺧﻮد آب ﻣﯽرﻳﺰد و ﺧﻮدش را ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ) .در ﺟﻨﮕﻞ(.
ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن ﮐﻨﺎر ﺟﻮﻳﺒﺎر ﺑﺮگ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺮ آن ﺷﺎﺧﻪ ﻻﻧﻪ دارد.
٣ــ ﻣﻠﺦ ﺑﺮ روی
ٔ
٤ــ ﺑﻠﺒﻠﯽ در ﻗﻔﺲ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ و ﮔﺮﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٥ــ ﮐﻮدﮐﯽ در ﻳﮏ ﮔﻞزار ﮔﻞ ﻻﻟﻪ ﻣﯽﭼﻴﻨﺪ.

ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ زﻳﺮ درﺧﺖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﻣﻴﻦ آن را ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ.
ــ اﻣﻴﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﺪاوا ﮐﻨﺪ.
ــ اﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪه را ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺑﻪ او آب و داﻧﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ــ اﻣﻴﻦ و ﺧﻮاﻫﺮش آزاده ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﭘﺮﻧﺪه ،او را آزاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

١٢٠

درس ﺳﻴﺰدﻫﻢ :
اﻫﺪاف درس
ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺟـ ج

ﻧﺎرﻧﺞ و ﺑﺮﻧﺞ ــ ﺧﺮوس ﺧﻮشآواز

١ــ آﻣﻮزش ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ )ﺟـ ج ( و ) ُا اﺳﺘﺜﻨﺎ(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )ﺟـ ج( و ) ُا اﺳﺘﺜﻨﺎ( در ا ّول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻟﻴﺰار
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺎﻧﻮران
٥ــ ّ
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ
ﻧﺎرﻧﺞ ــ ﺑﺮﻧﺞ ــ اﻳﻦﺟﺎ ــ ﺟﻮﺟﻪ ــ ﮔﻨﺠﺸﮏ ــ
ﭘﻨﺞ

ُا اﺳﺘﺜﻨﺎ

ﺷﻌﺮ

ــ

ﺷﺎﻋﺮ

ــ

روﺷﻦ ــ ﺧﻮد ــ ﺧﻮرد ــ دو ــ ﺧﻮش ــ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ْ
ﻓﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻟﻴﺰار و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻣﺎ و روﺷﻨﺎﻳﯽ زﻣﻴﻦ
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﻧﻮع ﻏﺬای اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻔﺎوت
آﻧﻬﺎ
٣ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ  :ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ )ج( در آﺧﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ) ُا اﺳﺘﺜﻨﺎ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٤ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :دﻗّﺖ در ﺗﺼﻮﻳﺮ درس ﻧﺎرﻧﺞ و ﺑﺮﻧﺞ و ﻧﺎم
ﺑﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﻴﺎن ﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺎﻧﻮران
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺮوس
٥ــ ﺑﺎزی :ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﺣﺮف در آﻧﻬﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن
٦ــ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ :ﻧﺎم ﺑﺮدن
ّ

١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ درس
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﺪول ﮐﻠﻤﺎت
ﺗﻮﺟﻪ
)ﺧـ خ( و )ﺟـ ج( ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﻤﻼت ﺑﺎ ّ
ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ »و«
٣ــ ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی :ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت درﻫﻢ
رﻳﺨﺘﻪ ،ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ

اول ﻳﺎ روشﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روش ﺗﺪرﻳﺲ :ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی درس ّ

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺪای »ﺟـ ج«
١ــ ﻳﮏ ﺷﺎﻟﻴﺰار ﮐﻪ در آن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺳﮑﯽ ﮐﻪ روی آن ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ(.
١٢١

٢ــ ﻳﮏ درﺧﺖ ﻧﺎرﻧﺞ ﮐﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻧﺎرﻧﺞﻫﺎی آن را ﻣﯽﭼﻴﻨﺪ.
٣ــ ﺧﺎﻧﻪای در ﺷﻤﺎل ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺮغ و ﺧﺮوس و ﺟﻮﺟﻪ درﺣﺎل داﻧﻪ ﺧﻮردن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٤ــ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ ﻧﺎرﻧﺞ )ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب و ﻧﺎرﻧﺞ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٥ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽرﻳﺰد ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺪای » ُا اﺳﺘﺜﻨﺎ«
١ــ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻮک ﻣﯽزﻧﺪ و داﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮرد.
٢ــ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در آﺳﻤﺎن ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ و زﻣﻴﻦ را روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻮﺟﻪ ﺧﻮد داﻧﻪ ﻣﯽرﻳﺰد) .ﻳﮏ ﺧﺮوس ،ﻳﮏ ﻣﺮغ ،دو ﺟﻮﺟﻪ(
٣ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮای دو
ٔ
٤ــ ﭘﺴﺮی دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٥ــ ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎل درو ﮐﺮدن ﮔﻨﺪم ﻳﺎ ﺟﻮ اﺳﺖ.

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻏﺬا ﺧﻮردن اﺳﺖ و ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎل در دﺳﺖ دارد.
ــ ﭘﺮﻧﺪهای ﺑﺎ ﻧﻮک ﺧﻮد از زﻣﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽدارد و ﻣﯽﺧﻮرد.
ــ ﺣﻴﻮان ﻋﻠﻒﺧﻮاری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﻋﻠﻒ اﺳﺖ.
ــ ﺣﻴﻮان ﮔﻮﺷﺖﺧﻮاری ﮐﻪ درﺣﺎل ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ) .ﺗﻔﺎوت ﻧﻮع ﻏﺬای ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﻮردن آن ﺑﻴﺎن ﺷﻮد(.

١٢٢

ﻣﻬﺘﺎب ــ ﭼﺸﻤﻪ و ﭼﺮاﮔﺎه

درس ﭼﻬﺎردﻫﻢ :

اﻫﺪاف درس

١ــ آﻣﻮزش ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ )ﻫـ ـﻬـ ـﻪ ه( و )ﭼـ چ(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )ﻫـ ـﻬـ ـﻪ ه( و )ﭼـ چ( در ا ّول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
٤ــ ّ
٥ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﺧﺪاوﻧﺪ
٦ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﭼﺮاﮔﺎه
٧ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ﻧﺸﺎﻧﻪ
)ﻫـ ـﻬـ ـﻪ ه(

ﮐﻮه ــ ﻣﺎه ــ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ــ آﻫﻮ ــ ﺑﻪ ﺑﻪ
ــ ﻫﻮاﻳﯽ ــ ﻣﻬﺘﺎب ــ ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﭼـ چ

ﭼﻮﭘﺎن ــ ﭼﺮاﮔﺎه ــ ﻗﻮچ ــ ﭼﺸﻤﻪ
ــ ﭼﺎدر ــ ﻗﺎرچ ــ ﭼﻪ ــ ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ

ﺷﺎﻋﺮ

ﺷﻌﺮ

ﺟﺸﻦ در آﺳﻤﺎن

ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺸﺎورزی

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ْ
ﻓﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای )ﻫـ( و » ِا « در
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻴﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ )ﭼـ چ( دارﻧﺪ.
٢ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی )ﻫـ ـﻬـ ـﻪ ه( و ﺻﺪای )ﭼـ( ﻏﻴﺮآﺧﺮ دارﻧﺪ.
٣ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﻧﺎم ﺑﺮدن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎ در
آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ.
٤ــ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ  :ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ در داﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در ﮐﻼس

١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس.
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ  :ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ .ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﻤﻼت ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٣ــ ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی :ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ
٤ــ رﻧﮓآﻣﻴﺰی :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ و رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺻﺪای )ﻫـ ـﻬـ ـﻪ ه( دارﻧﺪ.
٥ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﻠﻤﺎت ﻫﻢآﻏﺎز ﻣﺜﻞ ﭼﺮخ ،ﭼﺎدر
 ٦ــ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎزی :ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ ﻣﺸﺘﺮک

اول ﻳﺎ روشﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روش ﺗﺪرﻳﺲ :ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی درس ّ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﻮرﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺪای )ﻫـ ـﻬـ ـﻪ ه(
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
١ــ ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﺷﺒﯽ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ّ

١٢٣

٢ــ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮ از ﺳﺘﺎره ﮐﻪ ﻣﺎه و ﺷﻬﺎب ﻫﻢ در آﺳﻤﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
٣ــ ﻳﮏ ﻣﺎﻫﯽ در ﺣﻮض اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎه در آب اﺳﺖ) .ﺷﺐ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ(
٤ــ ﻣﻨﻈﺮهای از ﮐﻮه و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﮐﻪ در آن آﻫﻮﻫﺎ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٥ــ ﺳﺒﺪی از ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﻪ ،ﻫﻠﻮ و...
ﺗﻬﻴﮥ ﺟﻮرﭼﻴﻦ آﻣﻮزش »چ«
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ّ
١ــ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻧﯽ ﻣﯽزﻧﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﭼﺮاﮔﺎه ﻣﯽﭼَﺮﻧﺪ.
٢ــ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﻮچﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ.
٣ــ ﮐﻮدﮐﯽ از ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ﻗﺎرچ ﻣﯽﭼﻴﻨﺪ.
٤ــ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻫﻨﺪواﻧﻪای را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻗﻮچﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
٥ــ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻋﺸﺎﻳﺮ ﮐﻪ در ﭼﺎدر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

١٢٤

درس ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :

اﻫﺪاف درس

ﻧﺸﺎﻧﻪ

ژاﻟﻪ و ﻣﻨﻴﮋه ــ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ

١ــ آﻣﻮزش ﺻﺪا و ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ )ژ( و )ﺧﻮا ــ ﺧﺎ(
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪای ) )ژ( و )ﺧﻮا ــ ﺧﺎ( در ا ّول ،وﺳﻂ و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮔﻞﻫﺎ و راهﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﻬﺎ
٥ــ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ٔﻪ ﮐﺘﺎب
٦ــ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و اﺑﺮاز ﻋﻼﻗ ٔﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ.

ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ

ژ

ژاﻟﻪ ــ ﻣﻨﻴﮋه ــ ﭘﮋﻣﺮده

ﺧﻮا ــ ﺧﺎ

ﺧﻮاﻧﺪن ــ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ــ ﺗﺨﺖﺧﻮاب ــ ﺧﻮاﻫﺮــ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ـــ

ـــ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ْ
ﻓﻌ ّ

١ــ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﻞﻫﺎ ،ﺑﻴﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ )ﺧﻮا( ١ــ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و
ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس.
دارﻧﺪ ،ﺗﮑﺮار ﮐﻠﻤﺎت
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ  :ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن
٢ــ ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎه
٣ــ ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺻﺪای )ژ( و )ﺧﻮا( ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻤﻼت و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٤ــ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ،ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺨﺼﯽ در ٣ــ ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی :ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺟﻤﻠ ٔﻪﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻮرد دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮔﻴﺎه و ﮔﻞ
٤ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺻﺪای
٥ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ :ﮐﺎﺷﺘﻦ داﻧﻪ و آب دادن ﺑﻪ آن
٦ــ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ :ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗ ٔﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در )ژ(
 ٥ــ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎزی :ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎزی
ﮐﻼس
ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮک )ﺧﻮا(

اول ﻳﺎ روش اﺑﺘﮑﺎری دﻳﮕﺮ
روش ﺗﺪرﻳﺲ :ﺑﺮاﺳﺎس روشﻫﺎی درس ّ
ﺗﻬﻴﮥ ﺟﻮرﭼﻴﻦ آﻣﻮزش »ژ«:
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ّ
١ــ ژاﻟﻪ و ﻣﻨﻴﮋه ﺑﻪ ﮔﻞ آب ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
٢ــ ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده در آن اﺳﺖ.
٣ــ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧﺦ و ﮐﺎﻣﻮا ژاﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﻓﺪ.

١٢٥

٤ــ آﻣﺒﻮﻻﻧﺴﯽ در ﺧﻴﺎﺑﺎن آژﻳﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ژﻳﺎن ﻫﻢ در ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﻫﺴﺖ.
٥ــ راﻧﻨﺪهای ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮد را در ﮔﺎراژ ﭘﺎرک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻬﻴﮥ ﺟﻮرﭼﻴﻦ آﻣﻮزش »ﺧﻮا«:
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ّ
١ــ ﻣﺎدر ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﻣﻴﻦ وآزاده ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ.
٢ــ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﮐﻮدﮐﯽ دﻳﮕﺮ ،ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
٣ــ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای ﭘﺮ از ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و ﮐﻮدﮐﯽ از آن ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻣﯽدارد.
٤ــ ﻣﺎدر ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ،ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
٥ــ ﮐﻮدﮐﯽ در ﺗﺨﺖﺧﻮاب ،ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﺳﺖ.

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ّ
ﻓﻌ ّ

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻣﻴﻦ و آزاده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎﺷﺘﻦ داﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ــ ﮔﻠﺪان را ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻠﻮی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ــ ﺑﻪ ﮔﻠﺪان آب ﻣﯽدﻫﻨﺪ و داﻧﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ از دﻳﺪن آن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ــ ﺟﻮاﻧﻪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ّ
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ
ــ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ ﺻﺪای )ژ( در ّاول آن ﺑﺎﺷﺪ) .ژاﻟﻪ ،ژﻳﺎن ،ژاﮐﺖ و(...
ــ ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺻﺪای )ﺧﻮا( در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺧﻮاﻫﺮ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺨﺖﺧﻮاب(

١٢٦

