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درست و نادرست 

درک مطلب 

واژه آموزی

قّصه گویی و صندلی صمیمیت

واژه  + گر
واژه + گار

درس سوم:
رازی و ساخت بیمارستان

بخوان و حفظ کن:

درس چهارم: 
بازرگان و پسران

درس پنجم:
چنار و کدوبن

بخوان و بیندیش: 

حکایت:
ری

شتا
 نو

سی
فار

ب 
کتا

گلدان خالی

درست و نادرست 

درک مطلب 

دانش زبانی

گوش کن و بگو
خوب گوش دادن

درست و نادرست 

درک مطلب 

واژه آموزی

نمایش

ترکیب کلمه + بن

زیرکی

درس سوم:
رازی و ساخت بیمارستان

امال و واژه آموزی

درک متن

نگارش

درس چهارم:
بازرگان و پسران

امال و دانش زبانی

درک متن

نگارش

درس پنجم:
چنار و کدوبن

امال و واژه آموزی

درک متن

نگارش

هنر و سرگرمی

خرد رهنمای و خرد دلگشای
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اهـــــــداف فــــــصل دوم:

1ــ زمینه سازی برای توسعه و کار بست تفّکر و تعّقل در زندگی 
2ــ تقویت توانایی حفظ شعر و پرورش حافظه

3ــ تقویت مهارت درک متن و بهبود سواد خواندن
4ــ کسب مهارت درک محتوا و کاربرد ضرب المثل ها
5ــ تقویت مهارت سخن گفتن به کمک سواد دیداری

بهره گیری  دانش آموزان در زمینٔه  مثبت در  نگرش  ایجاد  6ــ 
از نیروی فکر

7ــ گسترش شبکٔه واژگان ذهنی دانش آموز
8 ــ ایجاد عالقه مندی به خّط تحریری و اصول درست نویسی

9ــ تقویت مهارت روان خوانی با رعایت لحن ها
10ــ تمرین خاطره گویی و قّصه گویی

11ــ توانایی حّل مسائل با تفّکر و کمک گرفتن از توانایی های 
ذهنی

12ــ تقویت روحیٔه دانش اندوزی و خرد ورزی
آن  از  بهره گیری  و  دادن  مهارت گوش  به  توّجه خاص  13ــ 

در نوشتن
14ــ آشنایی بیشتر با شاعران بزرگ: فردوسی و ناصرخسرو 
به  جدید  کلمات  ساخت  طریق  از  لغات  دامنٔه  گسترش  15ــ 

روش ترکیب واژه ها 
به  نویسی  خاطره  )نگارش(،  نوشتاری  مهارت  تقویت  16ــ 

شکل صحیح و قاعده مند 
17ــ آشنایی بیشتر با معنا و مفهوم اشعار و بازگردانی آنها به 

نثر ساده و روان
18ــ تقویت برخی صفات پسندیده  مانند صداقت و راستی.
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  50 دقیقهآموزش درس

 درس سوم: 

رازی و ساخت بیمارستان

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

2ــ تقویت قدرت درک متن در دانش آموزان
از  واژه سازی،  از شیوه های  یکی  با  آشنایی  3ــ 

راه» واژه + گر « و » واژه + گار «
4ــ تقویت مهارت گوش دادن و فّن بیان 
5ــ آشنایی با نقش جمله در رساندن پیام

6ــ آشنایی با دانشمند بزرگ »زکریای رازی «.

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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روش پیشنهادی آموزش
حّل مسأله و پرسش و پاسخ

روش حّل مسأله
تشویق وترغیب دانش آموزان به تفّکر و اندیشه در کالس درس و بهره گیری از 
روش حّل مسأله در کارهای روزمره یکی از اساسی ترین فّعالیت های آموزشی معلّم به 
شمار می رود. دانش آموز می تواند از طریق فکر کردن یاد بگیرد و کار اصلی معلّم، رشد 

قّؤه تفّکر وی می باشد. 
با این روش، هدف اصلی آن است که دانش آموز به کاربرد تفّکر در حّل مسائل 

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

1ــ دانش آموزان را گروه بندی کنید.
2ــ یک چیستان، معّما و یا مسئله ای ساده را مطرح نمایید.

یا  راه  و  بپردازند  تفّکر  به  فردی  به صورت  ابتدا  بخواهید  دانش آموزان  از  3ــ 
راه هایی برای حّل مسألٔه مطرح شده، بیابند. 

اعضای  با سایر  را  پیشنهادی خود  راه حل های  بخواهید  دانش آموزان  از  4ــ 
گروه در میان بگذارند و مناسب بودن راه حّل خود را با استدالل، اثبات نمایند. 

و  بحث  مورد  کالس  در  هرگروه،  شدٔه  تصویب  و  پیشنهادی  راه حل های  5ــ 
گفت وگو قرار گیرد.

6ــ راه حل های عملی تر و منطقی تر، روی تابلو نوشته شود.
از خرد جمعی،  بهره  گیری  و  تفکّر  با  یاد می گیرند که  ترتیب، دانش آموزان  بدین 

می توانند به حّل مسائل بپردازند. 
برای  قّصه گویی  روش  به  «را  بیمارستان  ساخت  و  رازی   « داستان  اینک 
کالس روایت نمایید و یا اینکه در گروه، متن درس را بخوانند و سپس از آنها سؤال  زیر 

را بپرسید و بخواهید دربارهٔ آن با هم به بحث و گفت وگو بپردازند:
ویژگی مهم »طبیب بزرگ شهر « چه بود که او را از سایرین، متمایز می کرد؟  ــ 
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این سؤال، بسیار کلیدی است و نباید به سرعت از آن گذشت. دانش آموزان باید 
به این نتیجه برسند که طبیب بزرگ از قدرت عقل و دانش و هوشمندی خود به خوبی 
از حواّس  او  و همچنین  نبوده اند؛  این طور  دیگران  که  در حالی  کرده است،  استفاده 

ظاهری که ابزار تفکّر و رسیدن به شناخت هستند، خوب بهره گرفت .
دانش آموزان باید یاد بگیرند، نوع نگاه کردن آنها به اطرافشان با یک آدم معمولی 
فرق کند. پس از بحث در بارٔه استفاده از حواس، ویژگی دوم، قدرت استنتاج و استنباط 
نتایجی  به  است، دانش آموز  وقتی دیده های خود را کنار هم می گذارد و فکر می کند، 

می رسد که مانند حّل چیستان است؛ الزمٔه این گونه استنباط تفّکر و دّقت است.
به  بخواهید  آنها  از  دانش آموزان،  در ذهن  مطلب  کردن  نهادینه  برای  سرانجام، 
استنباط  به  دست  خود،  مشاهدات  اساس  بر  و  بپردازند  خود  پیرامون  چیزی  مشاهدٔه 
بزنند. مثالً دانش آموزان را تشویق کنید تا چگونگی اجرای مراسم صبحگاهی مدرسه 
را به مّدت دو هفته، زیر نظر بگیرند و نتیجٔه مشاهدات خود را در جدولی ثبت کنند. در 
پایان آنها از کنار هم قرار دادن مشاهدات خود می توانند به استنباطی برسند و برنامه های 
و  شدن  بهتر  برای  سازنده ای  پیشنهادهای  و  کنند  بررسی  و  نقد  را  مراسم صبحگاهی 

تنّوع، ارائه نمایند.
پس از روخوانی متن، به تمرین ها و درست و نادرست درک مطلب بپردازید.

 جلســۀ دوم

  25 دقیقه1ــ درک متن
   25 دقیقه2ــ واژه آموزی

 
درک متن

درک متن، بدان سان که پیش از این، توضیح داده شد؛  فرایندی است که براثر 
تمرین و تکرار، پدید می آید و تثبیت می شود. اجرای این مرحله، می تواند با گام های زیر، 
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همراه باشد:
ایجاد فرصت برای بازخوانی ــ 

رایزنی و هم اندیشی ــ 
طرح پرسش هایی از متن ــ 
ارائٔه پرسش ها به گروه ها ــ 

بررسی پاسخ ها. ــ 

واژه آموزی )ترکیب کلمه + پسوند گر و گار( 
در این بخش، دانش آموزان را به »روش استقرایی« با یکی از راه های ساخت 
از یک ساخت  نمونه های مختلف  پیش،  از  یعنی  آشنا می کنیم.  فارسی،  زبان  در  واژه 
واژگانی) در این درس» کلمه + پسوند« »گر و گار«( و کلماتی با ساخت های متفاوت 
روی  یا  می دهیم؛  قرار  گروه ها  اختیار  در  و  می کنیم  آماده  جداگانه،  برگه هایی  در  را 
تخته می نویسیم و از بّچه ها می خواهیم تفاوت ها و شباهت ها را بیان کنند و آنها را در 
دسته های همسان، طبقه بندی نمایند؛ به این طریق، نمونٔه پرتکرار و همسان این درس، را 

خواهند شناخت.

 جلســۀ ســـوم
  25 دقیقه1ــ تمرین خواندن

 25 دقیقه2ــ فّعالیت های کتاب نوشتاری

تمرین خواندن
به  را  درس  متن  بخواهید  آنها  از  می توانید  بّچه ها  خواندِن  سواد  بهبود  برای 
صورت گروهی و یا فردی در حالت زمزمه بخوانند. همسویی با جمع به تقویت مهارت 
خواندن می انجامد. بهتر است در هر جلسٔه خواندن، از گونٔه متفاوت خواندن) فردی، 
تا  استفاده شود  دقیق خوانی، گذرا خوانی و…(،  بی صدا خوانی،  تندخوانی،  گروهی، 
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فرصت تمرین و آزمون هر گونه، در کالس فراهم آید.

فّعالیت های کتاب نوشتاری )کلمات با ارزش امالیی(
نخست الزم است به چند پرسش و پاسخ آنها بیندیشیم:

خواست ما از » کلمات با ارزش« چیست؟ ــ 
چرا یک واژه ارزش یا اهّمیت امالیی دارد و واژٔه دیگر ندارد؟ ــ 

امالیی بودن یک واژه به چه عواملی وابسته است؟ ــ 
کلماتی در نوشتن امال با ارزش هستند که احتمال خطانویسی در آنها بیشتر باشد. 
یعنی هرچه میزان خطا باالتر و بیشتر باشد، آن واژه در امال، مهم تر خواهد بود. کلمه ای 
که میزان خطا پذیری آن هنگام نوشتن، هیچ یا بسیار کم است؛ پیداست که ارزش امالیی 
آن هم بسیار اندک است. مثالً کلمٔه »درک« را کسی خطا نمی نویسد؛ زیرا هر سه نشانٔه 

آن) د، ر، ک ( یک صدا و یک سیما دارند و انتخاب دیگری وجود ندارد. 
اّما کلمٔه » درس« را احتمال دارد، نادرست بنویسیم، چون صدای / س/ در خّط 

فارسی چند شکل دارد:
س ــ 
ث ــ 

ص. ــ 
بنابراین، هنگام نوشتن، سه گزینه برای انتخاب، پیش روی ماست و همین نکته، 
در  صدا  این  که  می شود  کلماتی  همٔه  و  واژه  این  امالیی  ارزش  و  یافتن  اهّمیت  سبب 

ساختمان آنها وجود دارد.
البّته، افزون بر چند شکلی بودن برخی از نشانه ها، عوامل دیگری نیز بر امالیی 
شدن و اهّمیت یافتن واژگان از دید نوشتاری تأثیرگذار هستند، در پی، برخی از آنها را 

نام می بریم:
همسانی آوایی مثل صدای / ر / و صدای / ل /. ــ 

ضعف شنیداری  ــ 
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نابسامانی و شلوغی فضا )تزاحم شنیداری( ــ 
نارسایی صدای خوانندٔه متن ــ 

وجود نشانه های لهجه ای و گویشی در خوانندٔه متن. ــ 

 جلســۀ چهارم
 20دقیقه١ــ خواندن با لحن

 30 دقیقه٢ــ بخوان و حفظ کن

خوانش متن
این  متن  لحن  دادیم.  توضیح  این  از  پیش  لحن،  و  خواندن  چگونگی  بارٔه  در 
درس، لحن داستانی ــ روایی است. یعنی متن را باید به آهنگی بخوانیم که شنونده، از 
طریق خواندن آن حس کند و دریابد که انگار داستانی در حال روایت و بازگویی است؛ 
بنابراین، متن باید مالیم و کشدار خوانده شود. رسا و شمرده خواندن و تغییر آهنگ صدا 

بر زیبایی خوانش و میزان تأثیرگذاری آن می افزاید. 

شعر فردوسی، خرد رهنمای و خرد رهگشای
در بخش » بخوان وحفظ کن« چند هدف اصلی، مورد توّجه ماست:

پرورش حافظه و حضور ذهن ــ 
تقویت فّن بیان از راه حفظ شعر ــ 

تقویت درک زبان شعر ــ 
خوانش و فهمش یا فهم، که در پی هر »بخوان و حفظ کن« آمده، در حقیقت 
ایستگاهی برای تأّمل بیشتر دربارٔه مفاهیم و محتوای شعر است. همکاران گرامی از معنی 
کردن تک تک بیت های شعر به طور جّدی باید پرهیز کنند. گفتن معنی واژه و راهنمایی 

کردن، ایرادی ندارد؛ اّما کشف معنا را باید به عهدٔه گروه های دانش آموزی بگذاریم.
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و  از موضوع هایی است که در آموزش  درست خوانی و رعایت لحن مناسب، 
ارزش یابی از این بخش باید مورد توّجه قرار بگیرد. بهره گیری از » لوح فشرده« و کتاب 
گویا برای آشنایی با خواندن صحیح و تلّفظ برخی واژگان، به شما کمک می کند و فضای 

کالس را شاداب  و متنّوع می سازد.

 جلســۀ پنجم
 25دقیقه1ــ فّعالیت های کتاب  نوشتاری

 25 دقیقه 2ــ تمرین خواندن

دانش آموزان به صورت انفرادی متن را مطالعه کرده، سپس پاسخ سؤاالت را که 
برخاسته از میزان درک مطلب در ذهنشان است، ارائه  می دهند. 

 جلســـۀ ششــم

  50 دقیقهامال

امال
به یک پای تخته آمده، هر کدام یک کلمه از  اّول، دانش آموزان یک  در بخش 
درس را که شما می خوانید، روی تخته می نویسند. پس از آنکه مجموعه ای از کلمات با 
ارزش امالیی از متن درس روی تخته گردآوری شد، همه با هم کلمات را جمع خوانی 

می کنند. 
در بخش دوم، کلمات را از روی تابلو پاک کنید و از بّچه ها بخواهید کلماتی را 
که به خاطر سپرده اند، روی برگٔه امالی خود بنویسند و جمالتی از متن درس را که این 
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کلمات در آن به کار رفته است، به خاطر آورده و بنویسند. پس از جمع آوری برگه ها و 
تصحیح آنها به رفع اشکاالت دانش آموزان بپردازید.

 این شگرد امالیی، چند فایده دارد و اهداف آموزشی زیر را دنبال می کند:
بازخوانی درس  

تقویت تأّمل و دّقت در نگاه  
تشخیص و استخراج واژگان امالیی  

تقویت حافظٔه دیداری  
پرورش حافظٔه کوتاه مّدت  

رشد و تقویت توانایی درست نویسی امالی کلمات.  

 جلسـۀ هفتــم

  50 دقیقهارزشیابی از فّعالیت های درس

با طّراحی آزمون مداد ــ کاغذی از دانش آموزان، آنها را ارزشیابی کرده، نتیجه 
را در پوشٔه کار ثبت کنید. 

 جلســۀ هشتـم

 50دقیقهفّعالیت کتاب نوشتاری)نگارش (

نگارش: خاطره نویسی
در بخش تمرین های نوشتاری، آموزش و تمرین مهارت نوشتن و نگارش یکی از 
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اصلی ترین اهداف ماست. در این درس، یکی از گونه های نوشتن )خاطره نویسی( آزموده 
می شود. خاطره یکی از اندوخته های ذهنی و بیشتر مبتنی بر حافظٔه بلند مّدت است. در 
اندوخته های ذهنی  مرور  و  یادیاری  دانش آموزان، فرصت  نوشتاری،  این دست ورزی 
خود را پیدا می کنند. در تبدیل خاطرٔه شفاهی به نوشته، افزون بر نکات یاد شده در کتاب، 

بهتر است نکات زیر هم رعایت شود:
حفظ ترتیب رویدادها ــ 

توّجه به زمان دقیق خاطره ــ 
توّجه به سیر زمانی وقوع خاطره ــ 

ذکر مکان وقوع خاطره  ــ 
بیان جزئیات و معّرفی موضوع دقیق خاطره ــ 

بهره گیری از توصیف  ــ 
حفظ ارتباط طولی و انسجام فکری نوشته ــ 

رعایت ساختار نوشته ــ 
به کارگیری نشانه های مناسب نگارشی. ــ 

 جلســـۀ نهــم

  50 دقیقهامال
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دانش آموز،  نوشتاری  پیشرفت  میزان  سنجش  بر  عالوه  درس،  هر  پایان  امالی 
بُعد آموزشی را نیز پوشش می دهد. مثل دروس قبل، امالی دو قسمتی شامل امالی 

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

 خ خ: خیلی خوب،     خ:خوب      ق ق: قابل قبول،       ن: نیاز به تالش
به نام خدا

نام و نام خانوادگی:   
فّعالیت امالیی درس: رازی و ساخت …                                                           

تاریخ: 
نق قخخ خنمونۀ آزمونردیف

جای خالی کلمات را با نشانه های مناسب، تکمیل کن.1
خال…ه٭  پر… وجو  ٭     ت…میم     ٭      …بیب   ٭     مسـ…

له   ٭     …وس

دور کلمات درست، خط بکش.2
تّکه ــ  بیمارستان  ــ   ــ  محّمد زکریای رازی  ــ  َشرت   فاسد   

گوشت ــ  گرماِب

جمالت را با کلمه های مناسب، تکمیل کن.3
بزرگ و دانشمند کسی است که بسیار ……………………

است.
داده فراوانی  ما ………………………  به  مهربان   پروردگار 

 است .
در ناچار  جوانی،  ابتدای  در  رازی  زکریای   محّمد 

 ……………… کار می کرد .
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کلمه ها را به ترتیب حروف الفبا، مرّتب کن.4
 پیشنهاد ــ اندیشه ــ شگفت زده ــ خشکیده ــ محل

………………………………………………

بازخورد معّلم:
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 درس چهارم: 

بازرگان و پسران

 اهـــــــــــــــــــــــداف 

1ــ آشنایی با ارزش علم و دانایی وکاربردهای آن 
در زندگی

2ــ تقویت مهارت ساده نویسی در نوشتن بند 
3ــ معّرفی کتاب کلیله ودمنه به دانش آموزان 

4ــ افزایش قدرت درک متن 
5ــ آشنایی با آینده نگری در زندگی 

6ــ آشنایی دقیق تر با لحن خواندن واژه در فّعالیت 
روان خوانی

موضوع  به  نسبت  مثبت  نگرش  ایجاد  7ــ 
دانش آموزی و تفّکر

8  ــ تقویت مهارت خوب شنیدن 
9ــ تأکید برنقش خانواده و بنیان های آن

10ــ آموزش کاربرد نشانه های ربط » هم « و »نیز« 
درجمله.
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  50 دقیقهآموزش )تدریس درس(

    
روش  تدریس پیشنهادی

کارایی گروه
روش کارایی گروه )به شکل ساده(

1ــ از بّچه ها بخواهید یک بار، متن درس را به صورت کامل و با دّقت به صورت 
فردی صامت خوانی کنند.

2ــ کاربرگ سؤاالت مربوط به درس را بین دانش آموزان توزیع کنید و فرصت 
بدهید به صورت انفرادی به سؤاالت پاسخ بدهند.

3ــ حاال از همان نمونه سؤال در اختیار گروه بگذارید تا اعضای گروه، دربارٔه 
پاسخ سؤاالت گفت وگو کنند، به توافق برسند و برگه را پاسخ بدهند. )طرح سؤاالت به 

صورت چهارگزینه ای توصیه می شود.(
4ــ پاسخ  سؤاالت را در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا هم برگٔه فردی خود 
پاسخ  نادرست  آنها تطبیق دهند و جلوی سؤاالتی را که  با  برگٔه گروهی خود را  و هم 

گفته اند؛ عالمت بگذارند و به نوعی برگه های انفرادی و گروهی را تصحیح کنند.
5ــ هر دانش آموز، برگٔه خود را با برگٔه گروه مقایسه کند و اگر در کارکرد گروهی، 
و  می برد  پی  گروه  کارایی  به  دانش آموز  باشد،  یافته  کاهش  نادرست  پاسخ های  تعداد 
مشارکت را در فرایند یادگیری اثربخش می داند. چون ارزشیابی به صورت کیفی برگزار 
ضرورت  روش،  این  جدول های  در  نمره گذاری  و  کّمی  صورت  به  تصحیح  می شود، 
ندارد. فلسفٔه بهره گیری از این روش، پافشاری بر خرد جمعی و برتری دادن نتیجٔه کار 
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گروه بر عملکرد فرد است. چند فکر، توانایی بیشتری از یک فکر است.

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ درک متن
   30 دقیقه2ــ دانش زبانی )خوب گوش کردن(

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

گویا« در آموزش لحِن خواندن، توصیه می شود.

مهارت گوش دادن
نخست باید دانست که شنیدن با مهارت گوش دادن تفاوت دارد: زیرا در شنیدن 
فرد به طور ناخواسته جمله ها را می شنود و هیچ گونه توّجهی به آنها ندارد در حالی که 
هنگام گوش دادن، انسان به طور ارادی و با دّقت به سخنان گوینده توّجه کرده، می کوشد 

آنها را درک کند و به آنچه می شنود، اهّمیت دهد.
آن  تمرکز حواس، دو عمل ضروری در گوش دادن است که  و  بنابراین، دّقت 
را از )شنیدن( متمایز می کند. در حقیقت دو گوش انسان، دو درگاه و آستانٔه دریافت و 
پذیرش سخنان و نواهای پیرامونی اند، چونان بستر دو رود هستند که به دریای ذهن و 
زبان آدمی  مدد می رسانند و آن را زنده، زایا، گوارا و پرمایه نگه می دارند و بر شکوفایی و 
گسترش دامنٔه فکر و خیال می افزایند. بدان سان که »موالنا جالل الّدین محّمد« در دفتر 

ششم مثنوی معنوی فرموده است:
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تا خیال و فکر خوش بر وی زدند«. » فکر شیرین مرد را فربه کند
  

برای تقویت مهارت گوش دادن، باید به نکات زیر، توّجه کرد:
 دّقت و تمرکز در شنیده ها

 دّقت در لحن ها و تکیه های سخن دیگران)زیر و بم و کشش های آوایی(
 توانایی تحّمل سخن دیگران

 شناخت موسیقی کلمات برای ایجاد مکث ها و درنگ ها
توانایی  و  دامن می سازد  فراخ   و  فربه  را  زبان شنونده  و  دادن چون ذهن  گوش 
درک و دریافت او را می پرورد، مهارتی ادراکی است. توانایی فرد در گوش دادن دقیق 
و عقاید  افکار  انتقال  برای  آن  از  که می توان  مهارتی است  به سخنان گوینده،  منظّم  و 

استفاده کرد.

 جلســۀ ســـوم
  25 دقیقه1ــ تمرین خواندن

 25 دقیقه2ــ فّعالیت های کتاب نوشتاری

تمرین خواندن
رجوع شود به توضیحات خواندن در درس های گذشته.

گرفته  کار  به  گذشته،  جلسات  از  مربوط،  فّعالیت های  همان  قسمت،  این  در 
می شود.

فّعالیت های این بخش کتاب نوشتاری، در راستای تقویت مهارت امال نویسی و 
گسترش دامنٔه دانش زبانی می باشد که شرح آن در درس های گذشته آمده است.
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 جلســۀ چهارم
 20دقیقه1ــ خواندن با لحن

 30 دقیقه2ــ امال

خواندن با لحن: توضیحات مربوط به لحن هم پیش از این، بازگو شده است. 
اّما به سبب تازگی این موضوع، می افزاییم که:

حالت های  اجتماع  یا  صدا  کشیدن  نوا،  موزون،  و  خوش  آواز  یعنی  لحن   
مختلف صداها.

 انواع لحن: در اینجا فقط چهار نوع را می آوریم:
1(  لحن ستایشی: مخصوص ستایش خداوند است و در آن شاعر به ستایش 

ممدوح می پردازد.
احساسات  تحریک  با  شاعر  که  است  میهن  وصف  برای  وطنی:  لحن   )2

ملّی گرایانه مخاطب خود را به محافظت از کشور خود تشویق می کند.
3( لحن خاطره: مخصوص بیان خاطرات است که خواننده باید آن را به شیوه ای 

بخواند که  گویی ماجرا برای خودش اتّفاق افتاده است.
4( لحن حماسی: لحنی کوبنده و استوار است و خوانندٔه شعر حماسی به ویژه 

شاهنامه باید با توّجه به این ویژگی ها شعر را بخواند.
) ر.ک، کتاب: مبانی خواندن در زبان فارسی(

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

می پذیرد. 

 جلســۀ پنجـــم

 15دقیقه1ــ گوش کن و بگو
 35دقیقه2ــ فّعالیت های کتاب نوشتاری )درک متن(

 گوش کن و بگو 
در این فّعالیت با دو مهارت زبانی، رویارو هستیم. عنوان این قسمت خود گویای 
دو فعل و عمل زبانی » گوش دادن« و » گفتن« است. در حقیقت، دو مهارت با هم مورد 
آموزش و ارزشیابی قرار می گیرد. گوش دادن، پیش درآمد و مقّدمٔه خوب سخن گفتن 

است و فّن بیان و سواد شنیداری را پرورش می دهد.

فّعالیت های کتاب نوشتاری ) درک متن (                                                           
قبل از انجام این فّعالیت به دانش آموزان اعالم شود که کتاب داستانی را همراه 
قابل  به صورت گروهی،  به صورت فردی و هم  تمرین هم  این  بیاورند.  به کالس  خود 
نگاه  به درس های گذشته،  متن،  فرایند درک  زمینٔه  در  بیشتر  توضیح  برای  اجراست. 

کنید.
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نشانه های ربط »نیز« و »هم«
نشانه یا حرف ربط، کلمه ای است که دو عبارت یا دو جمله را به هم پیوند می زند 

و از نظر ساختمان دو قسم است: ساده و مرکّب.
نشانه های ربط ساده، عبارت اند از: اگر، اّما، باری، پس، تا، چه، خواه، زیرا، 

که، لیکن، نیز، و، ولی، هم، یا.
نشانه های ربط مرکّب، مجموعه ای از دو یا چند کلمه هستند و عبارت اند از: 
از بهر آنکه، اکنون که، اگر چه، اگر چنانچه، ااّل، اینکه، با این حال، با اینکه، با وجود 

این، بس که، به شرط آنکه و... .

 جلســۀ ششـــم

  50 دقیقه فّعالیت های نوشتاری )نگارش(

دراین بخش، می توانید کتاب گلستان و بوستان سعدی را با خود به کالس ببرید 
و پس از معّرفی آثار سعدی از دانش آموزان بخواهید حکایت کوتاهی را انتخاب کنند 
و بخوانند و  سپس آن  را به زبان سادۀ امروزی در دو بند، بنویسند یا بازنویسی کنند. 
بهتر است پس از اتمام کار نوشتن، بّچه ها به نوبت مطالب خود را بخوانند و هم کالسی ها 

به نقد آن بپردازند. 

بازنویسی و بازآفرینی
در بازنویسی، نویسنده با حفظ ویژگی های یک اثر، بدون کمترین دخل و تصّرف 

در اصل محتوا، اقدام به دوباره نویسی و ساده سازی زبان آن اثر می کند. 
 برای باز نویسی تعاریف متعّددی به کار برده شده است، ازجمله:

با زمان و شرایط  »بازنویسنده«  متناسب  نوشتن یک متن،  بازنویسی، دوباره  ــ 
است. 
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ــ بازنویسی یک اثر، حفظ ویژگی های کلّی متن بدون کمترین دخل و تصرف در 
محتوای متن است.

ــ  بازنویسی، برگردان متون کهن)شعر یا نثر( به نثرامروزی و زبان ساده و زدودن 
بازنویسی،  در  و محتوا دگرگون شود.  بی آنکه مفهوم  آن است؛  از چهرٔه  متن  کهنگی 
و  می گیرد  انجام  زبانی  در محدودٔه  فقط  تغییر  و  است  متن  کردن  اصلی ساده  مقصود 
بازنویس، متن اصلی را تمام و کمال حفظ می کند بدون آنکه چیزی به آن بیفزاید یا از 

آن بکاهد. 
در باز آفرینی، نویسنده از متون کهن الهام می گیرد و خودش دست به آفرینش 

و خلق می زند و نوشته ای جدید می آفریند.
 باز آفرینی، برگردان  متون کهن)شعر یا نثر( به  نثر امروزی با دخل و تصّرف در 
محتوا و مفهوم  و تبدیل آن به اثری  مستقل و جدید  است که با متن اصلی، متفاوت است.
 بازنویسی مثل تعمیرات جزیی یک ساختمان و تغییر نمای ظاهری آن است، اّما 
باز آفرینی، تغییرات کلّی در اسکلت و طرح و نقشٔه یک ساختمان است  که چه بسا نقشٔه 
ساختمان و کیفیت چهار چوب اّولیه، به هم می  خورد. در بازنویسی، مضمون متن قدیم 
حفظ می  شود، تغییرات در جا به جایی حوادث و الفاظ و ترکیب ها انجام می  گیرد. اصول 

زبان فارسی حفظ می  گردد و از شکسته نویسی پرهیز می  شود. 

 اهداف کّلی بازنویسی و بازآفرینی 
1ــ تقویت رابطٔه کودک و نوجوان با محیط تاریخی و فرهنگی خود در تمامی ابعاد، 

به گونه ای که بتواند بین فرهنگ دیرین خود و فرهنگ امروزی پیوند برقرار نماید.
2ــ تلطیف ذوق ادبی کودکان و نوجوانان و باالبردن درک کلّی از تمامی جنبه های 

فرهنگی، دینی، اخالقی و تاریخی از گذشته تاکنون.
3ــ برانگیختن اشتیاق کودکان و نوجوانان به مطالعه با استفاده از متون جّذاب.

4ــ تقویت توان نوشتاری مخاطبان به گونه ای که بتوانند آثار و متون کهن فارسی 
را به زبان فارسی امروزی باز نویسی کنند.
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5ــ دست یافتن به اطاّلعات عمومی و پایه ای که می تواند زیر بنای تخّصص های 
علمی، فرهنگی و ادبی آینده قرار گیرد .

6ــ آشنا کردن کودکان با تجارب مختلف زندگی برای رویارویی با مسائل جامعٔه 
امروز و آینده . 

7ــ استفاده از جنبه های اخالقی، اجتماعی و فرهنگی متون کهن در راستای 
اهداف ادبیات کودکان. )ر. ک: سایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(

برای بازنویسی، می توان از ساختار زیر، بهره گرفت:
 نام حکایت: ……………………………………………
پدید آورنده: ……………………………………………

قالب: حکایت یا روایت یا ……………………………………………
نوع: تعلیمی / اخالقی یا ……………………………………………

موضوع: ……………………………………………
سبک: ……………………………………………

زاویۀ دید: سوم شخص )دانای کل( یا ……………………………………
زمان روایت: ……………………………………………

 جلســۀ هفتم

  25دقیقه١ــ ارزشیابی از درس                                                                           
 25دقیقه٢ــ مرور آموخته ها                        
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تأکید   » فهمیدن  برای  یادگیری   « اهّمیت  بر  »سازنده گرایی«  یادگیری  درنظریٔه 
می شود. از این رو، توصیه می شود در ارزشیابی به جای تمرکز بر یاد سپاری اطاّلعات، 
بر میزان یادگیری مفهومی اطاّلعات تأکید شود. لذا، روش سنجش عملکردی در پیشبرد 
اهداف، مفید است. عملکرد به معنای توانایی استفاده از دانش و مهارت های آموخته شده 
در موقعیت های زندگی یا مشابه با موقّعیت های زندگی است. سنجش عملکرد به گسترٔه 
وسیعی از روش های اندازه گیری اشاره دارد و از آن برای بررسی توانایی دانش آموز در 
استفاده از آموخته ها در موقعیت های واقعی زندگی استفاده می شود )ویگنز،2005 نقل 
از خوش خلق 1391(. یکی از ابزارهای این گونه سنجش در کالس، آزمون عملکردی 
است که معلّم با مشاهدهٔ عملکرد، کیفیت آن را توصیف می کند و مورد قضاوت قرار 

می دهد. آزمون عملکردی شامل دو بخش است:
ــ تکالیف 

ــ برگٔه )فرم( راهنمای توصیف عملکرد. 
در تکلیف، معلّم بیان مسئله، لوازم و تجهیزات و دستورالعمل اجرای  تکلیف را 
می گوید. در طّراحی آزمون عملکردی، گام هایی وجود دارد که متناسب با این درس، 

یادآوری می کنیم. 
الف ( طبقه بندی هدف یادگیری: از طبقه بندی های موجود یادگیری )6 طبقٔه 
بلوم، اندرسون و  کراتون، استیگنز(  یکی را انتخاب کرده، انتظار خود را مطرح کنید. 

مثال: 
انتظار دارم دانش آموز متن درس » بازرگان و پسران « را روان بخواند و پیام آن 

را به خوبی تشخیص دهد و بنویسد . 
می پرسد:  خود  از  معلّم  عملکرد:  آزمون  شواهد  و  معیارها  نوشتن  ب( 
به  نسبت  این سؤال،  به  پاسخ  پی  و در  ؟  یادگیری چیست  این هدف  به  شواهد رسیدن 
نوشتن معیارها اقدام می کند و دقیقاً روشن می سازد که یک عملکرد مطلوب از نظر او 
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چه ویژگی هایی دارد. مثال: 
ــ دانش آموز در روان خوانی، بلندی صدا، شمرده خوانی و آوا و لحن را رعایت 

می کند. 
ــ دانش آموز، هنگام خواندن، پیام متن  را درک می کند. 

ــ اصول بندنویسی را رعایت می کند . 
پ ( نوشتن تکلیف: 

پ  ــ 1 (: در این آزمون » چگونگی مسئله « و » شیؤه اجرای تکلیف « تلفیق 
شده است. 

مثال: متن درس» بازرگان و پسران« را با دّقت بخوان. دربارٔه پیام درس، خوب 
فکر کن و دربارٔه این پیام، دو بند بنویس.

پ ــ 2( وسایل و کارافزارها: کتاب فارسی، کاغذ و قلم، لوح فشردٔه کتاب گویا 
و...

ت( تدوین راهنمای توصیف عملکرد: می توان یکی از روش های کلّی نگری 
و یا تحلیلی را با در نظرگرفتن دو بخش تعیین مقیاس اندازه گیری و توصیف مقیاس، 

به کار گرفت . 
مثال: 

مقیاس اندازه گیریمراحلردیف

خوببسیار خوب
 قابل
قبول

 نیاز به
آموزش
بیشتر

 متن درس را روان خوانی می کند.1

پیام درس را درک و بیان می کند.2
  پیام درس بازرگان و پسران را نوشته است. 3

بازخورد توصیفی: …………………………......…………………………
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مرور آموخته ها 
از دانش آموزان بخواهید در گروه های خود، کتاب فارسی را بررسی و بازخوانی 
و  بپرسند  یکدیگر  از  و  کنند  مناسبی طرح  پرسش های  آموخته اند،  که  نکاتی  از  و  کنند 
برای هم توضیح دهند. این کار، فی الواقع، گونه ای خودیادگیری مشترک است. البّته، 
این گونه یادگیری به سبب نقش و حضور فّعال شخص در فرایند آموزش، اثرگذارتر و 

ماندگارتر است.

 جلســۀ هشتم

  50 دقیقهامال

امال 
امالی دو قسمتی شامل امالی تقریــری و امال از فّعالیت های امالیی است که 
به  امالیی،  فرایندهای  بیشتر  توضیح  برای  می شود.  گذاشتـه  اجـرا  به  درس  پایان  در 

درس های پیش، مراجعه کنید.
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  50 دقیقهتدریس درس

 درس پنجم: چنار و کدوبُن

1ــ توّجه به دانایی و هوشمندی در رفتار اجتماعی
2ــ آشنایی با آداب سخن گفتن با بزرگ ترها

3ــ معّرفی ناصرخسرو و آثار وی به دانش آموزان 
ترکیب  فرایند  از  استفاده  با  واژگان  4ــ گسترش 

)کلمه + بن (
طّراحی  با  زبان آموزی  مهارت های  تقویت  5ــ 

نمایش.
و  از ظاهربینی  پرهیز  به  دانش آموزان  ترغیب  6ــ 

سطحی نگری 
ارزشمندی  به  دانش آموزان  توّجه  جلب  7ــ 
تفّکر و تعّقل در مورد دیده ها و شنیده ها و تقویت 

قضاوت منطقی در آنان.

 اهـــــــــــــــــــــــداف 

109



روش های تدریس پیشنهادی
روش  ایفای نقش + قّصه گویی

مراحل تدریس:
1ــ آموزگار با هماهنگی قبلی با سه نفر از دانش آموزان و تقسیم نقش بین آنان 
)قّصه گو یا راوی، چنار و کدوبُن( و فضاسازی مناسب کالس )فضای فیزیکی( درس 

را از طریق ایفای نقش تدریس می نماید.
2ــ مفهوم درس در کالس به بحث گروهی گذاشته می شود تا دانش آموزان پیام 
درس را که عدم ظاهربینی و ارزشمندی تفّکر و تعّقل است، خودشان کشف و بیان کنند.

پخش  گویا  کتاب  طریق  از  یا  می شود  خوانده  معلّم  سوی  از  درس،  متن  3ــ 
می گردد.

بخش نثر درس، از سوی راوی یا قّصه گو و شعرها به صورت ایفای نقش، بیان 
می شوند.

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه١ــ درک متن
   30 دقیقه٢ــ واژه آموزی

درک متن
سؤاالت درست و نادرست و درک مطلب از دانش آموزان پرسیده می شود.

بعداز تدریس، متن شعر را با آهنگی زیبا و دلنشین برای بّچه ها بخوانید تا فرایند 
تدریس کامل شود.

 
واژه آموزی

یکی از فرایندهای پُر بَسامد واژه سازی در زبان فارسی، فرایند »ترکیب« است. 
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در این درس، ترکیب »اسم +  پسوند بن « آمده است. کلمات مرکّب که بر اثر فرایند ترکیب 
حاصل می شوند، کلماتی هستند که اجزای آنها به تنهایی معنی مستقل دارند؛ مانند کلمٔه 
» بُن« که به تنهایی به معنای ته، پایین، ریشه و بوته است. وقتی می گوییم: بُن دیوار، یعنی 

پایین، زیر و پای دیوار. 
پسوند بن، هنگامی که با کلمه ای ترکیب می شود؛ کلمٔه جدیدی می آفریند.

مثال: اسم + بن، مانند کدو + بن   کدوبن.
بازی از جمله فّعالیت هایی است که در برنامٔه درسی زبان آموزی مورد تأکید است؛ 
زیرا دانش آموزان در بازی به ارتقای درک شنوایی و رشد و پرورش قّؤه بیان، دست 
می یابند و یاد می گیرند که با یکدیگر فکر کنند و به افکار خود سامان بدهند و با مشارکت 
یکدیگر به حّل مسائل بپردازند. در اینجا، بازی های زبانی همراه با تحّرک و نشاط مورد 
آن  آسان  یادگیری  به  نیز  بازی  قالب  در  بن (   + مرکّب)کلمه  کلمات  تدریس  است.  نظر 

می انجامد.
مثال: کلمات مختلفی از ترکیب درست و نادرست )کلمه+ بن ( روی مقواهای 
قالب  بّچه ها بخواهید در  از  بنویسید و در حیاط مدرسه روی دیوار نصب کنید.  گرد 
مسابقه ، »دارت« یا توپ  را به سوی ترکیبات نادرست نشانه بگیرند. یا هر بازی دیگری 
که امکان اجرای آن را داشته باشید. گروهی که زودتر کار خود را به انجام رساند، برنده 

اعالم می شود.

 جلســۀ سوم

  20 دقیقه١ــ فّعالیت های کتاب نوشتاری
   30 دقیقه٢ــ خواندن شعر با لحن مناسب
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تمرین خواندن
با  و  رسا  شمرده،  درست،  شود.  اجرا  گذشته  دروس  مانند  خواندن  تمرین 
رعایت لحن مناسب خواندن، مثل همٔه دروس، مورد توّجه و دّقت قرار گیرد. در این 
درس»بیت  خوانی« پیشنهاد می شود. دانش آموزان به ترتیبی که نشسته اند، خواندن را 
آغاز می کنند. هر دانش آموز یک بیت می خواند و بیت بعدی توسط دانش آموز دیگر 
خوانده می شود. این کار ادامه پیدا می کند تا متن به پایان برسد. این روش خواندن، 
مورد عالقٔه دانش آموزان است. مراحل خواندن به اختصار، در نمودار نشان داده شده 

است: 

جمله خوانی و خوانش کلمهتشخیص تلّفظ کلمهشناخت کلمه
درک معنا

فّعالیت های نوشتاری: امال و واژه آموزی
از نمونه های فّعالیت امالیی در این بخش از کتاب، می توان در آزمون مدادکاغذی 

امال بهره برد.

 جلســۀ چهارم
 30دقیقه١ــ خواندن شعر با لحن مناسب

 20 دقیقه٢ــ نمایش

خواندن شعر با لحن مناسب
از  پیش  را  مناسب در خواندن  و لحن  معیارها  به خوانش شعر،  مربوط  مسائل 
این، در درس های گذشته، توضیح دادیم. برای تثبیت مباحث، می توانید به آن نوشته ها 

مراجعه کنید.
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نمایش     
دانش آموزان در سال های قبل با انواع نمایش و شیوه های اجرای آن آشنا شدند. 
آنها  تفّکر و تخّیل در  به طّراحی نمایش می پردازند، خّلقیت و  زمانی که دانش آموزان 
پرورش می یابد. زمان اجرا نیز رفتارهای کلمی و غیرکلمی آنها در انتقال پیام به هنگام 
سخن گفتن تقویت می شود. بنا به تاثیرگذاری مثبت نمایش بر فرایند یادگیری، معلّمان 
نباید این فرصت را که در تقویت مهارت های زبانی دانش آموزان بسیار مؤثّر است؛ به 
سایر دروس بدهند یا از آن غفلت کنند. توانمند کردن دانش آموزان در مهارت های زبانی، 
نوع تفّکر آنها را نیز شکل می دهد و موجب موفّقیت آنها در زندگی روزمّره و رفتارهای 

اجتماعی می شود. 
اجرای نمایش، در حقیقت ایجاد موقعیت های مختلف زندگی و یا شبیه سازی 
موقعیت هاست که در آنها زمینه های مناسبی برای رشد و شکوفایی شایستگی های فردی 
فراهم می آید. در این قسمت از دانش آموزان خواسته شود که نمایشی طّراحی و اجرا 

کنند که متفاوت با نمایش اّولیٔه تدریس درس می باشد.

 جلســۀ پنجم
 25دقیقه1ــ فّعالیت های کتاب  نوشتاری

 25 دقیقه2ــ تمرین خواندن

فّعالیت های نوشتاری: نقش ضمیر در درک متن  
در این فّعالیت، برکاربرد ضمیر »او، تو، همین و آنها« در جملت و نقش آنها در 
ارتقا سطح درک و روابط معنایی عناصر متن، تأکید می شود. ضمیر، کلمه ای است که 

در جمله به جای اسم می آید و از تکرار آن جلوگیری می کند. 
گاهی در گفتار یا نوشتار به جای آنکه کسی یا چیزی را نام ببریم، یعنی اسمش 
را بر زبان بیاوریم، کلمٔه دیگری می آوریم  که جایگزین همان اسم می شود، مثلً به جای 
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آنکه بگوییم:
پروانه را دیدم  و از پروانه پرسیدم؛ پروانه، با آرامشی خاص، به من پاسخ داد.

 می گوییم: پروانه را دیدم  و از او پرسیدم؛ او، با آرامشی خاص، به من پاسخ 
داد.

در این جمله، واژٔه »او« جای اسم )پروانه( نشسته است، این گونه کلمات که جای 
اسم می نشینند » ضمیر« نامیده می شوند. اگر ضمیر نبود، اسم ها خیلی تکرار می شدند. 
همین  در  می گویند.  ضمیر«  »مرجع  اسم  آن  به  اسمی  برمی گردد،  به  ضمیر  هر  معموالً 
نمونه، دو ضمیر »او« به »پروانه« اشاره دارند. یعنی پروانه، مرجع ضمیر است. کشف 
رابطٔه میان ضمیر و مرجع آن در نوشته های بلند و جمله های طوالنی، بسیار با اهّمیت 

است و به درک و دریافت بهتر مفاهیم متن، کمک می کند.
 

 جلســـۀ ششــم

  25 دقیقه١ــ امال
  25 دقیقه٢ــ تمرین خوشنویسی از صفحٔه هنر و سرگرمی

امال: امالی بگرد و پیدا کن 
دانش آموزان در گروه، یک متن امال با 10 جای خالی از متن درس تهیه می کنند 
)جای خالی از کلمات مهم درس باشد، بهتر است(. اگرچه متن درس به صورت شعر 

آمده، استفاده از ابیات شعر نیز در این روش امال می گنجد.
در باالی متن امال یک جدول با 12 یا 13 خانه کشیده می شود و کلماتی که باید 
جاهای خالی را تکمیل کنند، به همراه چند کلمٔه اضافه در این خانه ها نوشته می شود. 
قبل از شروع فرایند امال، از دانش آموزان خواسته می شود متن درس را با دّقت در زمان 
معّین )پنج دقیقه( مطالعه کنند. سپس کتاب را ببندند و برگه های امالی تهیه شده، بین 
گروه ها توزیع  شود.دانش آموزان هر گروه در زمان تعیین شده توسط معلّم، باید کلمات را 
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از داخل جدول پیدا کنند و در جاهای خالی بنویسند. تصحیح امال با نظارت معلّم در 
گروه انجام می شود. روش دوم که در راهنمای معلّم پایٔه سوم نیز پیشنهاد شده، به شرح 

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

تفکیک لغات را به عهدهٔ گروه بگذارید. مثال: 

 اسم هایی که در متن درس آمده
است

فعل ها
 کلماتی که نشانه » ه «

دارند .
و ....

 چنار
 کدوبن

 نشنیده ای
 بررست
 پرسید
 گفتا
وزد

 کاهل
 هنگام

 مهرگان

 جلسـۀ هفتــم

  50 دقیقهفّعالیت های نوشتاری )نگارش(

بخوان و بیندیش:
در این بخش، یکی از فّعالیت های مهارت نوشتن، تمرین و تکرار می شود. در 
درس های گذشته، موضوع بازنویسی و بازگردانی و تفاوت این دو را آموخته ایم. اکنون 
تبدیل نظم به نثر با مضمون واحد و رعایت ساده نویسی، مورد توّجه است. مقصود ما از 

ساده نویسی در این درس، تبدیل شعر به زبان سادٔه نوشتار معیار امروز است.
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برخی از ویژگی های نثر ساده، عبارت اند از:
 جمله ها کوتاه، ساده و گویا هستند. 

 کلمات و عبارت های دشوار و کم کاربرد در آنها دیده نمی شود. 
 زبان آن ساده و صمیمی و به زبان گفتار، نزدیک است.

 تفاوت شعر و نثر
اّولین تفاوت شعر و نثر در شکل ظاهری است. نثر  به شکل پیوسته و در قالب 
بند)پاراگراف( نوشته می شود. شعر معموالً به شکل های مختلف، پدیدار می شود. مانند 

غزل، مثنوی و...
 داشتن وزن و قافیه، دومین تفاوت، شعر با نثر است. شعرها معموالً وزن و قافیه 

دارند ولی این دو ویژگی در نثر یا نوشته های عادی به کار نمی آید.
و   شده  استفاده  واژه های  نوع  یعنی  است.  نثر  و  شعر  زبان  در  تفاوت،  سومین 

چگونگی به هم پیوستن آنها در جمله های شعری با نثر ساده، متفاوت است. 
دیگر آنکه در شعر از خیال یا عنصر تخّیل استفاده می شود اّما در نثر ساده )نثر 
یا نوشته ای که فقط با هدف ایجاد ارتباط و پیام رسانی نوشته می شود و در پی آفرینش 

زیبایی و هنری نیست(، ضرورتی برای به کار گیری این عنصر وجود ندارد.
پس، به هنگام تبدیل شعر به نثر ساده، باید به نکات یاد شده، توّجه داشته 

باشیم و ویژگی های شعر را در نثر ساده، نیاوریم.

 جلســۀ هشتـم

 50 دقیقهبخوان و بیندیش

بخوان و بیندیش:
برای آموزش »بخوان و بیندیش« این فصل به مطالبی که در فصل نخست این 

116



کتاب، بیان شده است، مراجعه کنید. اصوال در همٔه »بخوان و بیندیش«ها، فرصت سازی 
برای کالبدشکافی، تحلیل و تقویت » درک و دریافت«، اصلی ترین هدف و کارکرد است.

 جلســـۀ نهــم

  25 دقیقه١ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس
  25 دقیقه٢ــ صفحٔه هنر و سرگرمی پایان فصل

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

دانش آموزان تهیه کنید.  
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نمونۀ چک لیست
به نام پروردگار

فهرست وارسی مربوط به درس پنجم فارسی: »چنار و کدو بن»
 نام و نام خانوادگی: ……………………

تاریخ: ……………………  » حیطٔه نگرشی«
پایه: پنجم    دبستان: ……………

 

گویه هاردیف
معیارها

نق قخ خ خ

با اعضای1 به اجماع نظر، فرد   در روش تدریس مورد نظر، در رسیدن 
گروه همکاری دارد.

 در انجام فّعالیت گروهی به رعایت نوبت و احترام به هم کالسی ها مقّید2
است.

در گوش دادن به شعر درس از خود عالقه نشان می دهد.3

عالئق4 به  لحن،  در  عاطفی  نکات  رعایت  با  شعر،  متن  خواندن   در 
هم کالسی ها  احترام می گذارد.

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

داوطلب6 داشته،  نفس  به  اعتماد  نوشتاری  کتاب  تمرین های  انجام   در 
پاسخ گویی می باشد.

اختیار7 در  را  دیدگاه های خود  پردازی،  و شخصیت  نمایش   انجام   در 
گروه قرار می دهد.

نشان8 عالقه  می شود،  اجرا  همکالسی ها  توسط  که  نمایشی  تماشای   به 
می دهد.

خّط تحریری را با دّقت و زیبا می نویسد.9

 در نگارش و انشانویسی روحیٔه لطیف و حّس مثبت اندیشی خود را به10
هم گروهی ها منتقل می کند.

 ــ بیان و تحلیل عملکرد دانش آموزان: …………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

                         تاریخ                         امضا:

خ خ: خیلی خوب               خ: خوب              ق ق: قابل قبول         ن: نیاز به آموزش بیشتر  
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 جلســـۀ دهــم

  50 دقیقه حکایت »زیرکی«

همان گونه که پیش از این نوشته ایم، در پایٔه پنجم، تشخیص تناسب و همخوانی 
معنایی بین حکایت و ضرب المثل، یکی از موضوع های مهم برنامه است.از این رو، پس 

از مطالعٔه حکایت، ارتباط معنایی آن با ضرب المثل ها، بررسی می شود. 
دریافت محتوای حکایت، درک محتوای ضرب المثل ها، کشف تناسب و ارتباط 
پایٔه آموزش،  بر  محتوایی میان حکایت ها و مثل ها از گام های مهّم درک متن است که 

تمرین و تکرار، کسب خواهد شد.
هدف از این بخش، افزون بر ایجاد التذاذ و تنّوع در آشنایی با متن های مختلف 
و مطالعٔه حکایت، شناخت ظرفیت زبانی ضرب المثل ها و خوگیری با آنهاست. این کار 
سبب می شود بّچه ها با ضرب المثل ها که گنجینه ای از لطافت های زبانی و معنایی فارسی 
هستند، آشنا شوند. آشنایی با ضرب المثل ها توانایی گفتاری و نوشتاری دانش آموزان 
را خیلی خوب تقویت می کند. یعنی از ضرب المثل ها در موقعیت های مناسب زبانی، هم 

در سخن گفتن و هم در نوشتن می توانند، بهره بگیرند.

 جلســـۀ یازدهــم

  50 دقیقهامال

امال
امال مطابق با برنامٔه تدریس کلیٔه دروس به صورت دو بخشی، شامل امالی تقریری 
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و فّعالیت های امالیی طّراحی می شود و سطح پیشرفت دانش آموز نسبت به خودش، با 
توّجه به میزان درست نویسی در ارزشیابی های امالیی قبلی، سنجیده می شود. 

تذکّر: امال نویسی از متن درس شعر نیز مهم است؛ به همین سبب الزم است 
همکاران گرامی در آموزش، این سخن را به دانش آموزان یادآور شوند که هر متنی در 
کتاب درسی آمده، موضوع آموزش و ارزشیابی است. واژگان شعر را هم از دید معنا و 

هم از نظر شکل نوشتاری می بایست بشناسیم و درست به کار ببریم.
اگر یک متن ترکیبی در قالب داستانی کوتاه، از سوی معلّم تدوین گردد؛ برای 
دانش آموزان جّذاب و قابل توّجه است. برای تولید متن ترکیبی می توانید از مراحل زیر 

استفاده کنید:
1ــ ابتدا کلمات مورد نظر خود را استخراج نمایید.

2ــ متنی تهیه کنید که تا حّد امکان از این کلمات در آن استفاده شده باشد.
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