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بهنامخدا

یکی از اهداف کلیدی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پرورش تربیت یافتگانی است که از 
دانش های پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسالمی برخوردار گردند و با روحیة مسئولیت پذیری 
رعایت  با  اجتماعی  و  خانوادگی  حیات  در  ارتباطی،  مهارت های  از  برخوردار  و  تعالی خواهی  و 
اصول برگرفته از نظام معیار اسالمی، مشارکت مؤثر داشته باشند. زمینة تحقق چنین هدفی را 
راهکارهای مبتنی بر نظریه و پژوهش بنیان، نظیر طراحی، تدوین و بازتولید برنامه های درسی 
موجود با تأکید بر متناسب سازی حجم و محتوای کتاب های درسی و ساعات و روزهای آموزشی 

با توانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان فراهم می کند. 
 بر این اساس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در مسیر اجرای سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش و به پشتوانة اهداف مندرج در اساسنامه خود، اقدام به تدوین محتوای کتاب های 
نوآموزان و دانش آموزان با نیازهای ویژه، مبتنی بر برنامة درسی ملی نموده است. در طراحی و 
تدوین محتوا برای این گروه از دانش آموزان، ضمن توجه به ویژگی های شناختی، حسی، جسمی 
و هیجانی نوآموزان و دانش آموزان تالش گردیده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه 
تعلیم و تربیت که ناظر به رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک و فهم  دانش پایه و عمومی، 
انتقادی،  تفکر  توان  منطقی،  و  علمی  تفکر  شیوه  کارگیری  به  دانش افزایی،  مهارت های  کسب 
آمادگی جهت بروز خالقیت، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه 
قرار گیرد تا زمینه های مساعد برای به فعلیت رساندن استعدادها و توانایی های آنان را فراهم 

سازد.
 سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر خود واجب می داند از تالش و مساعی تمامی گروه های 
تألیف کتاب های درسی و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در 

مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماید.
با نظرات و پیشنهادهای  امید است معلمان، کارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش   

ارزشمند خود این سازمان را در ارتقای کیفیت این محتوا یاری رسانند.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
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مقدمه

پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که هم زمان با تحول بنیادین و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش و 

پرورش، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و نیز با توّجه به چارچوب برنامه ی درسی ویژه ی 

دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی در آموزش و پرورش استثنایی، به نگارش این کتاب بپردازیم. امیدواریم 

که آموزش مناسب این محتوا، زمینه ي شکوفایی استعدادها و گسترش توانایی های نوآموزان و پرورش و 

تقویت مهارت های زبان شفاهی و نوشتاری دانش آموزاِن آسیب دیده ی شنوایی میهن اسالمی را، به ویژه در 

جمله سازی و نگارش )انشا( فراهم سازد و آموزگاران گرامی را در امر تدریس یاری نماید. 

برای پیشبرد بهتر فرایند یاددهی ـ یادگیری و کمک به بهبود روند آموزش این محتوا، توّجه آموزگاران 

گرامی را به نکات زیر جلب می کنیم:

• در تهیه  و تدوین این کتاب و نیز انتخاب عناِصر زبانی و روند آموزش، تالش بر این بوده است که به روند 
رشد طبیعی گفتار و زبان و در حد امکان به محتوای آموزشی هر پایه و مطالب کتاب فارسی آن ها توّجه 

شود، ولی به دلیل نیازهای ویژه ی دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی، ممکن است مواردی   ناهمخوانی نیز 

مشاهده گردد. 



• در هر پایه، محتوای کتاب زبان آموزی و جمله سازی با نظمی زمانی و با توجه به اصول توالی محتوا، شامل 
»توالی ساده به مشکل«، »جزء به کل« و »عینی به ذهنی«، تدوین شده است. آموزش پایه ی اّول مقدماتی 

با یادآوری و افزایش خزانه ی واژگانی آغاز می شود و به جمله های دو کلمه ای پایان می یابد. در پایه های باالتر، 

گسترش جمله ها و عناصر زبانی ادامه پیدا می کند، به گونه ای که در پایان دوره ي ابتدایی، از دانش آموزان 

انتظار می رود به سطح مطلوبی از مهارت های زبانی، به ویژه در جمله سازی و نگارش، دست یابند. 

• تدریس این کتاب، در جدول ساعات هفتگی، بخشی از زمان درس »زبان و ادبیات فارسی )انشا(« را به 
خود اختصاص می دهد. 

• دستور زبان فارسی شامل ساخت واژه و جمله )صرف و نحو( براساس قواعد زبانی است. در این مجموعه 
کتاب ها، مباحث وابسته به ساخت جمله و گفته/متن مورد نظر است، بنابر نیاز، به مباحث ساخِت واژه 

)مانند چگونگی ساخت کلمه های جمع( و به مهارت هایی همچون دّقت، شناخت، تشخیص و کاربرد نیز 

توّجه کرده ایم.

• خواسته ی بنیادی مؤلفان محتوای زبان آموزی، جمله  سازی و نگارش )راهنمای تدریس و کتاب درسی(، 
گسترش همه ی مهارت های زبانی است اما گسترش و پیچیدگی زبان و مهارت های وابسته به آن ها ما را 

بر آن داشت تا انتخاب مطالب، بنابر ضرورت و نیاز دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی صورت گیرد و به 

آموزش مهارت های نوشتاری )در سطوح فّعال نوشتن( گرایش داشته باشد، هرچند اجزا و ارکان دیگر زبان 

و مهارت های آن نادیده گرفته نشده ا ند. 

• آموزش و یادگیری مهارت های زبانی در دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی تنها از راه شنیدن دچار مشکل 
مي شود. از این رو جهت جبران و رفع مشکل یادگیري بر گفتار خوانی، داشتن تعامالت کالمی/غیر کالمی و 

ارائه ي مطالب آموزشی به شکل عینی و نوشتاری تأکید مي گردد. 

• همکاران گرامی، سطح توانایی ها و نوع روش ارتباط دانش آموزان را هنگام تدریس و ارزشیابی در نظر 
داشته باشید. 

• همکاران گرامی، برای تسهیل در روند آموزشی از حرکات بیانگر بدنی و اشاره ها، از تصاویر بزرگ، تخته ی 
هوشمند، تخته ی کالسی، نوشتاری و ... استفاده کنید. 

• افزون براین، »کتاب معلّم )راهنمای تدریس( پایه ی ششم« را برای هر درس مطالعه کنید و تدریس خود 
را با اهداف، انتظارات ، روش های تدریس و جدول زمان بندی آموزش هر عنوان درسی، مطابقت دهید. ضمن 



آنکه از فّعاليت های پيشنهادی و نکته های مربوط به تدریس استفاده نمایيد و برای آگاهی از اهداف و اجرای 

تمرین های کتاب درسی از دانستنی های کتاب معلّم بهره مند شوید. 

• براي آشنایي شما همکاران ارجمند، جدول درس های پایه های دوره ی ابتدایی، در کتاب معلّم )راهنماي 
تدریس(، با عناوین درس ها تهيه شده است. جدول زمان بندی درس های پایه ی ششم نيز در آغاز فصل 

دوم همان کتاب آمده است. این جدول شما را در برنامه ریزی دقيق تدریس یاری می کند. در کتاب معلّم 

)راهنمای تدریس( به آموزگار گرامی توصيه شده است که هر دو گونه ی نوشتاری و گفتاری فارسی معيار 

را در هنگام آموزش و تدریس به دانش آموزان به کار برند و متناسب با سطح توانایی و آسيب  شنوایی 

دانش آموزان، ایشان را از تفاوت های هر دو گونه و بيان گفتاری و نوشتاری مناسب آگاه سازند. 

• در کتاب معلّم )راهنمای تدریس( و کتاب درسی زبان آموزی، جمله سازی و نگارش پایه ی ششم، فّعاليت ها 
و تمریناتی برای ارتقای هر پنج  مهارت زباني، پيش بينی شده است. هر دانش آموز، به ترتيب قرارگيری 

فّعاليت ها و تمرین ها، ابتدا می شنود  )یا گفتارخوانی مي کند( و درک می کند )مي فهمد( سپس می گوید. 

در مرحله ی بعد، هر دانش آموز با درک خوانداری جمله ها تکليف مربوط را انجام می دهد و در انتها با 

تمرین های متنّوِع نوشتاری می تواند خودش نوشتن خود انگيخته داشته باشد. 

  هدف و انتظارات از تأليف هر درس برای آموزگاران، در این قسمت آمده است. 

  چگونگي اجراي یك فرایند یاددهيـ  یادگيري به شکل عملي )مجّسم( در کالس در این قسمت، 

مطابق با کتاب معلّم )راهنماي تدریس(، آورده شده است.

  نحوه ي اجرای تمرین » ببين، بشنو و بگو« در این قسمت ها شرح داده شده است.

  در این قسمت نکته هایی که باید در زمان انجام دادن تمرین توسط دانش آموزان مورد توّجه همکاران 

عزیز قرار بگيرد، آمده است. 

 در بيشتر درس ها، نکات و راهکارهایی ارائه شده است که والدین ارجمند می توانند با به کارگيری آنها 

به گسترش و تثبيت مهارت های آموخته شده کمك کنند. مهارت ها در شرایط و موقعيت های طبيعی تکرار 

و تمرین می شوند و بهتر است در همه ی مراحل تبادل نظر با آموزگاران صورت گيرد. این قسمت در پایين 

هر درس با نماد آغاز جمله مشّخص شده است.

در این صفحه با توّجه به محتواي هر درس و مطابق با راهنماي تدریس )معلّم( همکاران گرامي 

فّعاليت هایي براي دانش آموزان پيش بيني و اجرا مي کنند.

• ارزشيابی این درس توصيفی است و فرصت مناسبی برای شناسایی دقيق توانایی و استعدادهای فراگيران 



فراهم آورده است. برای بهره گیری بهتر از این روش، الزم است از آغاز سال تحصیلی، ابزارهای مناسب 

همچون آزمون های عملکردی، کارپوشه و سیاهه ی رفتار، تهّیه شود. 

ساختار تمرین های این کتاب 

در این کتاب درسی، فّعالیت ها و تمرین ها با روال و نظم خاصی در کنار هم قرار گرفته اند. از نکته های دارای 

اهّمیت در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

• فّعالیت ها از شفاهی به سمت نوشتاری تهیه و تدوین شده است.
• در ابتدا درک شنیداری و خوانداری سپس بیان گفتاری و نوشتاری مّدنظر است. 

• مهارت پنجم زبانی یعنی سازمان دهی ذهنی و تفکر در دانش آموزان ارتقا داده می شود.
• تکلیف ها و فّعالیت های دانش آموزان می تواند به صورت های زیر باشد: 

شنیدن )گفتارخوانی(ـ دیدن: هر دانش آموز درک کند و نشان بدهد.

شنیدن )گفتارخوانی(ـ گفتن: هر دانش آموز درک کند و بگوید )کالمي/ غیرکالمي(.

شنیدن )گفتارخوانی(ـ انجام دادن: هر دانش آموز درک کند و انجام دهد. 

خواندنـ  نوشتن:  هر دانش آموز درک خواندن داشته باشد و بنویسد.

• در این کتاب 9 درس وجود دارد که در فرایند مرحله اي دانش آموزان یاد مي گیرند که یک شخص را 
توصیف کنند و شرحی بر زندگی فردی بگویند و بنویسند؛  همچنین عناصر تشکیل دهنده داستان را 

شناسایی می کنند و قادر خواهند بود به شکل مناسبي داستانی بگویند و حداقل در یک بند بنویسند. در 

این فرایند بر رعایت توالي مهارت هاي زباني شنیدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن و نیز توالي ساده به 

مشکل فّعالیت ها تأکید و توّجه شده است.

• در هر درس، بخش »    با هم بیاموزیم  « به درک و بیان شفاهي و نوشتاري توّجه دارد و در ادامه ی 
فّعالیت های پیشنهادی در کتاب معلّم )راهنمای تدریس(  به شکل عملی در کالس اجرا می شود. 

• در تمرین اول با عنوان »   ببینید، بشنوید و بگویید  «، درک شفاهی و پاسخ شفاهی با توّجه به تصویر و 
مطابق دستورالعمل، هدف آموزشی قرار گرفته است.

• تمرین دوم هر درس به طور معمول با تصویرها و جمله  هایی همراه است تا هر دانش آموز با صدای بلند 
بخواند و توانایی درک خواندن، هدف آموزشی را کسب و تثبیت نماید. 

• از تمرین سوم به بعد تکالیف متنّوعی برای نشان دادن درک خواندن، تکمیل جمله و سپس نوشتن جمله 
و متن به صورت گام به گام ارائه شده است. 



نمونه ی ساختار تمرین های مربوط به درک خواندن: 

خواندن جمله؛ انتخاب تصویر؛ خواندن متن؛ انتخاب/ تکمیل/ نوشتن جمله.

نمونه ي ساختار تمرین ها برای تکمیل یک جمله/ متن:

ارائه ی تصویر، کلمه و انتخاب کلمه ی مناسب با توّجه به تصویر و تکمیل جمله/ متن؛

ارائه ي کلمه و انتخاب کلمه ي مناسب و تکمیل جمله/ متن؛ 

ارائه ی تصویر و تکمیل جمله/ متن با توّجه به تصویر داده شده.

نمونه ی ساختار تمرین ها برای نوشتن یک جمله/ متن :

ارائه ي تصویر و کلمه/ کلمه ها و نوشتن جمله/ متن؛

ارائه ي کلمه/کلمه ها و نوشتن جمله/ متن؛

ارائه ي تصویر و نوشتن جمله/ متن؛

• ساختار تمرین ها در درس هاي این کتاب به گونه اي تنظیم شده است که دانش آموزان به توانایی تفکر، 
توصیف انسان، بیان شرح حال و روایت کردن برسند. در ابتدا هدف آن است که بتوانند یک انسان را بر 

اساس پنج ویژگی )سن، شغل، ظاهر، رفتار و احساس و محل زندگی( توصیف کنند؛ سپس بتوانند  با 

استفاده از اطالعاتی  مانند آثار، کارها و رویدادهای مهم، دوره ی زمانی زندگی، تحصیالت و محل تولد یک 

فرد زندگی نامه ای برای او بگویند و بنویسند. در درس های بعدی آن ها با طی فرایند یاددهی و یادگیری 

مناسب خواهند توانست یک رویداد، خاطره، اتفاق وغیره را در قالب یک داستان کوتاه متشکل از چهار 

بخش )آغاز، مسئله، حل مسئله و آخر( بگویند و بنویسند.


