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دانش آموزان با خواندن داستان و با توّجه به عناصر داده شده در متن، داستان را کامل بیان 
کنند و بنویسند. 

دانش آموزان از ابزارهای انسجام )کلمه های ربط و ...( در جمله های داستان به صورت مناسب 
استفاده کنند. 

دانش آموزان نامی برای داستان انتخاب کرده و بنویسند. 
دانش آموزان داستان را دوباره بخوانند و برای دیگران تعریف کنند. 

 

معلّم در ابتدا از داستان های بسیار آشنا یا ماجراهای روزمره استفاده می کند و از یک دانش آموز 

می خواهد داستانی را برای دوستانش تعریف کند و بنویسد. اّما قسمت پایانی را بازگو نکند و ننویسد. 

معلّم  هدایت  با  دانش آموزان  است.  شده  کشیده  داستان  عناصر  کوه ماننِد  نماد  تابلو  روی  هم زمان 

درباره ی قسمت های بیان شده ی داستان صحبت می کنند و عناصر داستان مشخص می گردد. بعد از 

صحبت درباره ی این موضوع که بخش پایانی داستان بیان نشده است، دانش آموزان در تعامل با هم 

پایانی برای داستان بیان می کنند )گفتاری و نوشتاری(. 

در مراحل بعدی داستانی بدون بیان حل مسئله، سپس داستانی بدون بیان مسئله و در پایان داستانی 

بدون آغاز بیان می شود و دانش آموزان هر داستان را با توّجه به عناصر دیگر داستان کامل می کنند. الزم 

است هر دانش آموز داستان ها را بازگو کرده و بازنویسی نماید. 

باهم بیاموزیم )فّعالیت های کالسی(
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همکار و والدین گرامی! برای انجام این تمرین به روش زیر عمل کنید:
1. از دانش آموزان بخواهید به تصاویر نگاه کنند. 

2. یکی از دانش آموزان با راهنمایی شما و با توجه به شکل نمادین عناصر و قسمت های مختلف داستان، داستان را بدون بیان 
آخر داستان بازگو نماید، دیگر دانش آموزان قسمت حذف شده را بگویند تا داستان کامل شود. 

3. به همین ترتیب دانش آموز دیگری داستان را بدون قسمت حل مسئله بگوید و دانش آموز بعدی با بیان آن قسمت، داستان 
را تکمیل و بازگو نماید. 

4. بیان داستان بدون قسمت »مسئله« و پس از آن بدون قسمت »آغاز« توسط دانش آموزان صورت می گیرد و دیگران قسمت 
حذف شده را بازگو می کنند و داستان را کامل می نمایند. 

5 . برای یک داستان تصویری آخرین مرحله، بیان عبارت آغاز یک داستان »یکی بود، یکی نبود« و بازگویی کل داستان 
توسط دانش آموزان است. 

6 . توجه به شکل نمادین داستان و پرسش و پاسخ درباره ی قسمت حذف شده از داستان به فهم دانش آموزان از عناصر 
داستان و توالی آن ها کمک می کند. 

7. انتخاب نامی مناسب برای داستان با توجه به محتوای آن و آموخته های سال چهارم صورت گیرد. 
8 . بر کاربست ابزارهای انسجام هنگام تعریف داستان توسط دانش آموزان بسته به توانایی هایشان، تأکید نمایید.          

متن داستان:
 یکی بود، یکی نبود، غیراز خدا هیچ کس نبود. رامین دانش آموز کالس ششم است، او خیلی مهربان و شجاع است. رامین یک 
روز عصر بعد از بازی با دوستانش به خانه برمی گشت که ناگهان در راه خانه پرنده ای زخمی دید. برای همین رامین پرنده را 

برداشت، به خانه بُرد و با کمک مادرش، زخم پرنده را بست. پرنده بعد از چند روز، خوب شد، پرواز کرد و رفت.

 1. ببینید، بشنوید و بگویید. 
آغاز 

آ محا

مسئله

حل مسئله

آخر پسر مهربان
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همکار گرامی!  برای انجام صحیح تمرین های این درس، پس از دیدن تصویرها و خواندن قسمت های 
داده شده ی داستان، دوباره بر شکل نمادین تأکید کنید و در تعامل با  دانش آموزان جمله های داده شده در 
متن را با عناصر داستان  تطبیق دهید. سپس با پرسش و پاسخ، توجه دانش آموزان را به بخش حذف شده ی 

 داستان جلب کنید و ذهن آن ها را به  سوی تکمیل قسمت حذف شده ی هر داستان هدایت کنید.   

2. به تصویرها نگاه کنید، داستان را بخوانید و آخر داستان را کامل کنید. نامی زیبا برای آن بنویسید. 

آغاز 

آ محا

مسئله

حل مسئله

آخر

یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. سه تا بز چاق و سفید با موهای بلند با هم دوست 

بودند. بزها در یک روز بهاری چمنزاری را آن طرف رودخانه می بینند و می خواهند از روی پل عبور 

کنند تا آنجا بروند. ناگهان آقا گرگه جلوی آن ها را می گیرد. اّما بزها به گرگ شاخ می زنند و گرگ را 

در رودخانه پرتاب می کنند. سرانجام  .

نام داستان:
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3. به تصویرها نگاه کنید، داستان را بخوانید و با یک جمله ی مناسب در ارتباط با حل مسئله ی داستان، جاهای 
خالی را کامل کنید. نامی زیبا برای داستان بنویسید.   

آغاز 

آ محا

مسئله

حل مسئله

آخر

نام داستان:

یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. نازنین 7 سال دارد و با پدر و مادرش در روستا زندگی می  کند. 

مادر نازنین دیروز از او خواست به مغازه برود و تخم مرغ  بخرد. او به مغازه رفت. اّما با همه ی پولش شکالت خرید 

و دیگر پولی برای خرید تخم مرغ نداشت.    

در آخر مادر او را بخشید و به نازنین پول داد تا دوباره به مغازه برود و تخم مرغ بخرد.
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4. به تصویرها نگاه کنید، داستان را بخوانید و با یک جمله ی مناسب در ارتباط با مسئله ی داستان، جاهای 
خالی را کامل کنید. نامی زیبا برای داستان بنویسید.  

آغاز 

آ محا

مسئله

حل مسئله

آخر

یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، موش کوچولوی الغر و قهوه ای یک شب از النه اش برای پیدا کردن 

غذا بیرون رفت که ناگهان  .

 در آن موقع موش کوچولو نترسید و فکر کرد. او با دندان های کوچکش طناب ها را جوید و پاره کرد. در پایان 

شیر آزاد شد و آن ها با هم دوست شدند.

والدین گرامی! از داستان هایی که بارها برای فرزندتان گفته اید یا خوانده اید استفاده کنید. داستان را 
بگویید و هر بار بخشی از آن را حذف کنید و با تغییر آهنگ و لحنی که به صدایتان می دهید و با تغییر 
در حالت چهره تان بخواهید فرزندتان قسمت حذف شده را بازگو کند. نوشتن داستان و تکمیل آن به 

دست فرزندتان فرصت تعاملی خوبی برای شما فراهم می آورد.  

نام داستان:
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5. به تصویرها نگاه کنید، داستان را بخوانید و با یک جمله ی مناسب در ارتباط با آغاز داستان جاهای خالی را کامل 
کنید. نامی زیبا برای داستان بنویسید.  

آغاز 

آ محا

مسئله

حل مسئله

آخر

روزی روزگاری، 

وقتی کشاورز از مزرعه دور شد، کالغ ها آمدند و دانه ها را خوردند. کشاورز فکر کرد و یک مترسک ترسناک 

درست کرد و در مزرعه گذاشت. از آن به بعد کالغ ها از مترسک می ترسیدند و دانه ها را نمی خوردند.  

نام داستان:
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6. با راهنمایی آموزگار خود یکی از داستان های این درس را نقاشی کنید، بگویید و بنویسید.  

آغاز 

آ محا

مسئله

حل مسئله

آخر

نام داستان:

د
ی
ش

ق با

ف
مو


