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را واال نگشت هیچ کس و عالم واال  معلّم  َمـر  نـادیـده 

                                                                                                                                                                                                        ناصرخسرو 

توفیق  که  را  سبحان  حضرت  سپاس 
زبان آموزی  درسی  برنامٔه  تحقق  در  خدمت 
غنی  مایٔه  دست  یک  تولید  با  تا  فرمود  عطا  را 
ایران  پرتوان  و  معلّمان کوشا  آموزشی در کنار 

اسالمی، کارا و مؤثّر، گام برداریم. 
به صورت  پرورش  و  آموزش  در  تحول 
بنیادین با هدف ترسیم ساختار آموزشِی کارآمد، 
در  )3ــ3ــ6(  جدید  آموزشی  نظام  استقرار  با 
رقم  جدی  صورت  به   92ــ91  تحصیلی  سال 
از  رونمایی  و  اخیر  تحوالت  با  همگام  خورد. 
زبان  جایگاه  و  اهّمیت  ملی،  درسی  برنامٔه  سند 
فارسی به عنوان میراثی ارجمند و حافظ وحدت و هویت ملی، فزونی یافته 
که  است  ایرانی  ناب  فرهنگ  عظمت  و  جالل  پیام آور  فارسی  زبان  است. 

و  حافظ  سعدی،  فردوسی،  همچون  ادبیات  پهنٔه  دین باور  حکیمان 
مولوی با بهره مندی از ظرایف آن، معارف باورشناختی دین اسالم 

را به بن مایه های فرهنگی ایرانیان پیوند زده اند.
برنامٔه درسی  بر  پایٔه سوم دبستان مبتنی  کتاب فارسی 
و  تربیت  حوزٔه  درسی  برنامٔه  چهارچوب  پایٔه  بر  نیز  و  ملی 

یادگیری فارسی دورٔه ابتدایی، با رویکرد پرورش مهارت های 
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زبانی سازماندهی و تألیف شده است. کتاب راهنمای معلّم نیز با توّجه به اهداف 
ذیل جهت استفادٔه بهینٔه معلّمان محترم طّراحی و تدوین گشته است:

 تبیین رویکرد خاص آموزش کتاب فارسی مبتنی بر مهارت های 
زبانی و فرازبانی )تفکر، نقد وتحلیل(.

پلکان  از  صحیح  حرکت  و  معلّمان  در  نو  نگرشی  ایجاد   
زبان آموزی به پهنٔه شگرف ادبیات فارسی.

نگارش  و  فارسی  کتاب  جدید  ساختار  با  معلّمان  آشنایی    
فرایند  در  نوشتن  و  خواندن  مهارت های  ریز  خاّلقانٔه  به کارگیری  و 

ـ  یادگیری.  یاددهی  ـ
 گسترش و تعمیق دانش معلّمان در چهار حوزٔه مهارت های زبانی 

)سخن گفتن، گوش دادن، خواندن، نوشتن( و آموزش روشمند دانش آموزان، 
فّعالیت های درک مطلب،   بر اهداف عناصر سازه ای کتاب درسی شامل:  مبتنی 

بیاموز و بگو، نمایش، صندلی صمیمیت، گوش کن و  واژه آموزی، نگاه کن و بگو، 
کتاب  در  دریافت  و  و درک  بیندیش  و  بخوان  کن،  و حفظ  بخوان  مثل،  بگو، حکایت ، 

)خط  سرگرمی  و  هنر  واژه سازی(،  و  ادبی  دستوری،  )امالیی،  درس  فّعالیت های  و  فارسی 
تحریری، حل جدول و جمله سازی( و نگارش در کتاب نگارش.

 توسعه و کاربست روش های تدریس بر پایٔه تقویت کار گروهی و مشارکت دانش آموزان با 
ارائٔه روش ها و شگردهای علمی و تجربی متنوع در کتاب راهنما.

 ارائٔه شگردهای ایجاد توازن و در هم  تنیدگی آموزش و ارزشیابی کیفی با هدف 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. 

این کتاب شامل یک پیشگفتار و دو بخش و یک پیوست است؛ 
محتوای  و  ساختار  معّرفی  و  برنامه  کلیات  شرح  به  نخست  بخش 
و  درس ها  بررسی  به  دوم  بخش  دارد؛  اختصاص  درسی  کتاب 
این  در  است؛  پرداخته  ارزشیابی  و  آموزش  اهداف، روش  تبیین 
درس  هر  تدریس  چگونگی  آموزشی،  ویژٔه  ساعت  پایٔه  بر  بخش 
و  برنامه ریزی  جلسه،  ده  حدود  در  آن  نوشتاری  فّعالیت های  و 
سازماندهی شده است. دّقت آموزگاران ارجمند در مطالعٔه این اثر 
و ارائٔه پیشنهادهای مفید، بر غنای علمی این کتاب و ارتقای سطح 

آموزش عمومی خواهد افزود.
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بودجه بندی پیشنهادی آموزش فارسی سوم

اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر

اّول تا دهم 

یادآوری

اّول تا دهم

درس 3

اّول تا دهم

درس 6

اّول تا دهم

درس 9

اّول تا دهم

درس 11

اّول تا دهم

درس 14

اّول تا دهمـــــــ

درس 17

دهم تا بیستم
درس 1

دهم تا بیستم
درس 4

دهم تا بیستم
درس 7

دهم تا بیستم
درس 10

دهم تا بیستم
درس 12

دهم تا بیستم
درس 15

دهم تا بیستم
مرور 

آموخته ها

دهم تا بیستم
مرور 

آموخته ها

آخر  تا  بیستم 
مهر

درس 2

آخر  تا  بیستم 
آبان

درس 5

آخر  تا  بیستم 
آذر

درس 8

آخر  تا  بیستم 
دی

مرور 
آموخته ها

آخر  تا  بیستم 
بهمن

درس 13 
)آزاد(

آخر  تا  بیستم 
اسفند
مرور 

آموخته ها

آخر  تا  بیستم 
فروردین
درس 16

بیستم تا آخر 
اردیبهشت
 ــ ــ ــ ــ 

سوم  فارسی  درس  به  آموزشی  ساعت   8 هفته  هر  در  ــ 
اختصاص دارد.

درس  هر  کتاب،  این  محتوای  آموزش  برای  ــ   
به طور متوسط در ده جلسه سازماندهی شده است و در 
تکمیلی  فّعالیت های  برای  جلسه  یک  فصل  هر  پایان 
کتاب  ضرب المثل های  و  حکایات  و  نگارش  کتاب 

فارسی پیش بینی شده است.
پیشنهادی  آموزشی،  زمان بندی  این  توّجه: 
است و با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام در فرایند 
آموزش عمومی کشور، تنظیم شده است و در شرایط 
آب و هوایی متفاوت، با رعایت اهداف و اصول آموزشی 
کتاب، پس از هماهنگی با معاونت آموزشی، قابلیت انعطاف 

و همسویی دارد. 
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 مقّدمـــــــــــــه
کتاب فارسی از یک سو بر قلمرو دریافتی یا ادراکی زبان تمرکز 
را  شنیداری  درک  و  خوانداری  درک  دیدن،  درست  لذا  دارد؛ 
آموزش می دهد و از سوی دیگر با قلمرو تولیدی زبان پیوند می یابد 
به ریزمهارت های خوانداری مانند  یادگیری  ــ  و در فرایند یاددهی 
رعایت آهنگ، لحن کالم، تکیه، مکث و درنگ در خوانش متن و 

سخن گفتن انتقادی می پردازد. 
کتاب نگارش فارسی به قلمرو نمادهای خطی و نوشتاری زبان 
و به دیگر سخن، به پهنٔه مهارت های تولید مکتوب زبان می  پردازد؛ یعنی 
و  درس ها  متن  طریق  از  را  معارف  و  اطاّلعات  زبان آموز،  فارسی،  درکتاب 
آموزه ها، دریافت می کند و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنٔه واژگان 
فّعال  دیدگاه ها و حضور  بیان  و  تحلیل دانش آموز می شود که در گفتار  و  تفّکر  توانایی  تقویت  و 
در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشیابی است؛ اما در کتاب نگارش 
نمایان  نوشته،  قالب  در  اندیشیده ها(  و  خوانده ها  شنیده ها،  دیده ها،  )مجموعٔه  آموخته ها  فارسی، 
و  تدریجی  سیر  رعایت  با  نگارش  موضوع  به  نگارش،  کتاب  تدوین  در  این،  بر  افزون  می شوند. 

مرحله ای، توّجه کافی شده است.
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حوزۀ  درسی  برنامۀ  رویکـــرد   
تربیت و یادگیری فارســی

بنیاد  بر  سوم،  پایٔه  فارسی  کتاب   
جمهوری  ملّی  درسی  »برنامٔه  عام  رویکرد 
فطرت  شکوفایی  یعنی  ایران«،  اسالمی 
عناصر  به  توّجه  با  و  است  استوار  الهی، 
پنج گانه  )علم، تفّکر، ایمان، اخالق، عمل( 
و جلوه های آن در چهار پهنه  )خود، خلق، 
»برنامٔه  چهارچوب  پایٔه  بر  خالق(،  و  خلقت 
دورٔه  فارسی  یادگیری  و  تربیت  حوزٔه  درسی 

ابتدایی«، سازماندهی و تألیف شده است.
 رویکرد خاص برنامٔه زبان آموزی بر آموزش مهارت های 
زبانی و فرا زبانی یا مهارت آموزی، استوار است. به همین روی، همزمان به 
مهارت های  نیز  و  نوشتاری  مهارت های  و  خوانداری  مهارت های  پهنٔه  دو 

فرازبانی )تفّکر، نقد و تحلیل( پرداخته شده  است.
از  می تواند  می شود،  مدرسه  وارد  در هفت سالگی  زبان،  فارسی  دانش  آموز  که  هنگامی   
زبان فارسی برای انتقال و درک پیام استفاده کند؛ بنابراین به نظر می رسد دو مهارت سخن گفتن 
و گوش دادن را می داند. بدیهی است به این ترتیب دو مهارت خواندن و نوشتن است که به عنوان 
نیاز واقعی برجسته می شود. در این هنگام، آموزش آغاز می شود و زمانی که زبان آموز بتواند متنی 
را درست و روان با صدای بلند بخواند و امالی بدون غلطی هم ارائه دهد، به نظر می آید، هدف 
حاصل گردیده است و دانش آموز دو مهارت دیگر را نیز آموخته است. سؤالی که مطرح می شود 
این است: »آیا دانش آموزی که به این صورت تعلیم دیده است، واقعاً مهارت های زبانی را یاد گرفته 
است؟« پاسخ به این پرسش کامالً روشن است. نگاهی که در این سبک آموزش حاکم است بسیار 

سطحی است و از ابتدایی ترین مرحلٔه مهارت های زبانی فراتر نمی رود.
 بر پایٔه برنامٔه درسی فارسی، تقویت مهارت های زبانی هدف اصلی آموزش است. در کتاب 

فارسی سوم دبستان به آموزش سطوح پیشرفتٔه چهار مهارت اصلی زبان پرداخته شده است.
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 اهداف برنامۀ درسی حوزۀ تربیت و یادگیری فارسی پایۀ 
سوم دبستان

 اهداف برنامٔه درسی فارسی سوم دبستان بر بنیاد عناصر پنج گانٔه 
برنامٔه درسی ملّی به شرح زیر است:

 تفکّر و تعّقل
 تشخیص تضادها، شباهت ها و تفاوت های واژه ها

 استدالل منطقی از طریق رعایت انسجام در سخن گفتن و نوشتن
 استدالل منطقی از طریق درک انسجام پیام شنیداری و خوانداری
بر  مفاهیم  طبقه بندی  ارائٔه  با  اندیشیدن  درست  و  فکری  نظم   

مبنای فرایندهای علمی و منطقی
 توانایی تحلیل نوشته ها و گفته ها با استفاده از روش قضاوت عملکرد 

 توانایی تخّیل خاّلقانه با استفاده از روش بدیعه پردازی
 توانایی تمیز و تشخیص پدیده های دیداری و شنیداری

 ایمان، باور و عالئق
 نگرش  مثبت  به مسائل  اعتقادی ، فرهنگی، تربیتی، ملّی، هنری  و اجتماعی 

 ارج گذاری  به  احساسات  و عواطف  و افکار دیگران 
 بیان  مناسب  و مؤثّر احساسات ، عواطف  و افکار خود

 باور به جلوه های ارزشی انقالب اسالمی
 عالقه به مطالعٔه نوشته ها و قّصه های  ساده  و مناسب 
 عالقه به جنبه های  زیبایی  سخن  در گفتار و نوشتار

 نگرش مثبت به مشارکت در جمع و همکاری با گروه

 علم
ملّی ،  اعتقادی ،  مفاهیم   و  موضوع ها  با  آشنایی   گسترش   

فرهنگی، تربیتی، هنری ، اجتماعی ، علمی 
 شناخت نشانه ها و معانی  مناسب   
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 تعمیق  آشنایی  با ساختار زبان  فارسی  معیار
 آشنایی  با ساختار نظم  و نثر و نمونه های آن

 آشنایی  با انواع  پاره  مهارت های  خوانداری و نگارشی 
 آشنایی  مختصر با جلوه های  هنری  زبان 
 آشنایی  با شیوه های  خواندن  و نوشتن 
  آشنایی با شیوه های تفّکر و پژوهش

سخن  دادن،  گوش  کردن،  نگاه  شیوه های  با  آشنایی    
گفتن، خواندن و نوشتن

 شناخت عالئم صوری انسجام گزاره های متن
 شناخت برخی از چهره های علمی

 آشنایی با اهّمیت مطالعه و کتاب خوانی

 اخالق
 پایبندی به آموزه های دینی و ارزشی در مهارت های زبانی 

 پایبندی به آموزه های دینی و ارزشی در رفتارهای فردی و اجتماعی
 توّجه به ارزش های اخالقی 

 رعایت الگوی اخالقی بزرگان دین 

 عمل

  نگاه کردن) مشاهده(
 تشخیص و بازشناسی نمادهای خطّی و دیداری زبان 

 تمرکز و افزایش دّقت بصری
 افزایش قدرت استنتاج بصری

 توّجه به انواع نگاه کردن در روابط اجتماعی 
 درک پیام دیداری
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 گوش دادن
 حساسیت شنیداری نسبت به پاره مهارت های آوایی زبان فارسی )تکیه، مکث، زیر و بمی، 

کشش آوایی(
 درک درست بافت هجایی واژگان زبان فارسی

 افزایش تمرکز شنیداری
 تسلّط در خوب شنیدن و به یاد سپردن رئوس مطالب 

اظهار شده
از  اعم  شنیداری  متن  وفرعی  اصلی  پیام  درک   

قّصه، خاطره و مانند آن
 تمرکز بر قّصه ها و بازگویی آنها

  سخن گفتن
 توّجه به پاره مهارت های آوایی زبان فارسی

رعایت زبان فارسی معیار
 شرکت  فّعال  در بحث  و گفت وگوها

 انسجام  و نظم  در رساندن  پیام
 تمرکز بر نکات اصلی در انتقال پیام

 سخن گفتن در مقابل جمع

 خواندن
 توانایی  خواندن  متن  متناسب  با محتوای  آن 
 خواندن  نثر و شعر با لحن  و آهنگ  مناسب 

 تشخیص ساخت  واژه های زبان فارسی
 درک اطاّلعات صریح متن

  رسیدن به  استنباط 
 تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن

 تشخیص نشانه های انسجام گزاره های متن
 تمرکز در حین خواندن
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 نوشتن
 نوشتن  درست  نشانه ها 

 توسعٔه توانایی  تبدیل  نشانه های  آوایی و نوشتاری 
 به کارگیری نشانه  های نگارشی

 توانایی انتخاب موضوع و محدود کردن آن 
 آشنایی با جملٔه موضوع و جمالت تقویت کننده

 توانایی منسجم نوشتن
 نوشتن بند

 توانایی خوانا و زیبانویسی

  محتـــوا 
سوم  فارسی  کتاب  ساختار  تدوین  در   

»نگرش شبکه ای« جایگاه ویژه ای دارد. در این 
در  درس ها  سازندٔه  عناصر  و  اجزا  همٔه  نگرش 

به  این ویژگی  پیوسته اند.  به یکدیگر  یک فصل 
ذهن دانش آموز جهت می دهد و درک و دریافت 

را آسان می سازد. با توّجه به اهداف تعیین شده در 
راستای راهبردهای آموزشی زبان آموزی، فارسی سوم نیز 

در دو کتاب فارسی و نگارش طّراحی شده است.
در  درس  هفده  و  فصل  هفت  با  سوم  فارسی  کتاب   

شکلی علمی و هدفمند، به تقویت همه جانبٔه مهارت های زبانی 
پرداخته است. در ادامٔه ساختار کتاب درسی به تفصیل در 

قالب جدول ارائه شده است. در بخش دوم کتاب نیز به 
کاربردی جهت  راهنمایی های  به درس،  صورت درس 

آورده شده  کتاب درسی،  به محتوای  معلّمان  اشراف 
است. 
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 نمای ساختار و محتوای فارسی سوم

فصل 1
نهادها 

فصل 2
بهداشت

فصل 3
اخالق فردی 

واجتماعی

فصل 4
راه زندگی

فصل 5
هنر و ادب

فصل 6
ایران من

فصل 7
طبیعت

درس 1:
 ستایش
محّلٔه ما

درس 3:
 آسمان آبی، 
طبیعت پاک

درس 5:
 برزگر و 
بلدرچین

درس 8:
پیراهن 
بهشتی

درس 10:
 یار مهربان

درس 12:
 ایران عزیز

درس 15:
 دریا

بخوان و 
حفظ کن: 

پدربزرگ

بخوان و 
حفظ کن: 

هم بازی

درس 6:
 فداکاران

بخوان و 
حفظ کن: 
لحظٔه سبز 

دعا

بخوان و 
حفظ کن: 
نّقاش دنیا

درس 13: 
درس آزاد

درس 16: 
اگر جنگل 

نباشد

درس 2:
زنگ

 ورزش

درس 4:
آواز 

گنجشک

بخوان و 
حفظ کن: 
مثل باران

درس 9:
 بوی نرگس

درس 11:
نویسندٔه 

بزرگ

بخوان و 
حفظ کن: 

وطن

بخوان و 
حفظ کن: 

بهاران

بخوان و 
بیندیش: 

قّصهٔ
 تنگ بلور

بخوان و 
بیندیش: 
مورچه  ریزه

درس 7: 
کار نیک

بخوان و 
بیندیش: 
حوض 

فیروزه ای

بخوان و 
بیندیش: 

خواب خلیفه

درس 14: 
ایران آباد

درس 17: 
چشم های 

آسمان

بخوان و َمَثلَمَثل
بیندیش: 

پری 
کوچولو

بخوان و حکایتَمَثل
بیندیش: 

بوی 
سیب و یاس

بخوان و 
بیندیش: 
آفرینش 
حلزون

حکایتحکایتحکایت
نیایش

ی(
دار

وان
 )خ

سی
فار

ب 
کتا
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هفده درس کتاب فارسی در هفت فصل 

ش
گار

ب ن
کتا

نگارش هنر   و  سرگرمیفّعالیت های درس 
پایان هر فصل، صفحۀ 

فّعالیت های تکمیلی صفحه چهارمصفحه سوم صفحه اّول و دوم 

امالیی، دستوری، ادبی، 
واژه سازی 

خط تحریری 
جمله سازی 

بازی با کلمات و حل 
جدول

آموزش مرحله به 
مرحلٔه 

بند نویسی 

  مهارت خواندن
به طور خاص  ابتدایی  از مهم ترین مهارت های زبانی است که در دورٔه   خواندن یکی 
دارد  سطوحی  خود  نیز  روخوانی  است.  روخوانی  خواندن  سطح  اّولین  است.  توّجه  مورد 
که گام اّول آن خواندن درست و روان یک متن است. گام بعدی در روخوانی، رعایت لحن 
و آهنگ متن با توّجه به شرایط موجود و متناسب با فضای حاکم بر متن است. در کالس های 
اّما توّجه به لحن و آهنگ آن مغفول  به روخوانی صحیح متن پرداخته می شود  درس معموالً 
که  در صورتی  متن است.  بی جان  پیکرٔه  بر  دمیدن روح  مانند  زیبا  می ماند. خواندن 
متن با لحن مناسب خوانده نشود، زنده نیست و برای دانش آموزان جّذابیتی 

نخواهد داشت. 
سطح دوم خواندن، درک مطلب یا متن است که در یک فرایند 
گام های  می شود.  تقویت  دانش آموزان  در  مهارت  این  گام به گام، 

فرایند درک خوانداری از طریق مراحل زیر طی می گردد:
 تقویت تمرکز خوانداری و ایجاد عادت صامت خوانی

 درک پیام های آشکار)اطاّلعات صریح( متن

 نمای ساختار و محتوای کتاب نگارش سوم 
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 رسیدن به استنباط
 تلفیق اطاّلعات متن
 تفسیر اطاّلعات متن

مثال  ارائٔه  با  همراه  آنها  معّرفی  به  فوق  مفاهیم  بیشتر  درک  برای   
می پردازیم:

که  است  مطالبی  منظور  متن:  صریح(  آشکار)اّطالعات  پیام های   
صراحتاً در متن بیان شده است؛ مثالً در متن آمده است »علی اهل یزد است«، و از خواننده 

سؤال می شود »علی اهل کجاست«. در صورتی که خواننده، هنگام خواندن متن تمرکز خوانداری 
کافی داشته باشد، می تواند به سؤال پاسخ دهد، در این صورت او اطاّلعات صریح متن را درک 

کرده است.
به  استنباط از درک اطاّلعات صریح متن فراتر است. منظور از رسیدن   استنباط: 
استنباط درک مطالبی است که صراحتاً در متن بیان نشده است و دانش آموز با توّجه به سرنخ هایی 
که در متن آمده است و دانسته های پیشین خود دربارٔه جهان پیرامونش، می تواند بفهمد. به عنوان 
مثال در متن آمده است »صدای خش خش برگ ها در زیر پایش شنیده می شد.…«، و از خواننده 
سؤال می شود »داستان متن در چه فصلی اتفاق افتاده است«. در اینجا کلمٔه پاییز صراحتاً در متن 
نیامده است و خواننده با توّجه به صدای خش خش برگ ها و با توّجه به شناختی 
گونه  این  برسد.  استنباط  به  می تواند  دارد،  پاییز  فصل  به  نسبت  که 
سؤال ها ابتدایی ترین سطح استنباط است اما در سطوح پیشرفته تر، 
سؤال های استنباطی دشوارتر شده و نیاز به دّقت و دانش پیشین 

بیشتری دارد. 
آن  نام  از  که  چنان  متن:  اّطالعات  تلفیق   
اطاّلعات  تمامی  گذاشتن  هم  کنار  منظور  است،  مشّخص 
سؤال های  برای  مثال  بهترین  است.  نتیجه گیری  و  متن 
است.  متن  رویدادهای  سیر  درک  متن،  اطاّلعات  تلفیق 
به  را  آن  رخدادهای  باید  می خواند  را  متنی  وقتی خواننده 
خاطر بسپارد، در این صورت می تواند مطالب را با هم تلفیق 
کند. برای سنجش این موضوع، سؤال به این صورت است که 
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داده  خواننده  به  ریخته  هم  به  به صورت  متن  رویدادهای 
رویدادهای  ترتیب  طبق  می شود  خواسته  او  از  و  می شود 
این  به  سؤال  دیگر  نوع  کند.  شماره گذاری  را  جمله ها  متن، 
در متن یک داستان دو شخصیت وجود دارد  صورت است که مثالً 

که از خواننده خواسته می شود در پایان دو شخصیت را با هم مقایسه کند.
تفسیر اطاّلعات به نوعی ترکیبی از تلفیق  تفسیر اّطالعات متن:   
اطاّلعات متن و استنباط است. در واقع خواننده قادر است تمام اطاّلعات متن را با 
هم تلفیق کند، سپس آنها را با دانش پیشین خود دربارٔه جهان پیرامونش پیوند دهد و به این 

ترتیب خألهای متن را پر کرده و به جمع بندی برسد. 
 

 توّجه: همکاران گرامی توّجه کنند که هیچ یک از سؤال های یاد شده، واگرا نیستند و 
پاسخ واحدی دارند. بدیهی است سؤال های استنباطی، تلفیقی و تفسیری انعطاف بیشتری دارند و 

هر دانش آموز به تناسب توانایی زبانی خود می تواند پاسخ دهد.

خواندن روان و صحیح

 
نی

خوا
رو

 

رعایت لحن و آهنگ متن   

ب(
مطل

ن )
 مت

ک
 در

 خواندن 
تقویت تمرکز خوانداری و ایجاد عادت صامت خوانی

درک پیام های آشکار)اّطالعات صریح( متن  
رسیدن به استنباط    

تلفیق اّطالعات متن   

تفسیر اّطالعات متن  
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از  از دانش آموزان  بیانگر آن است که بسیاری  تحقیقات، 
و  روان  بلند،  با صدای  را  متن  و  برخوردارند  روخوانی  مهارت 

تلفیق  و  تعبیر  و  متن  اطاّلعات  بازیابی  در  اما  می خوانند،  صحیح 
متن،  ضعیف  درک  این  پیامد  دارند.  ضعیفی  عملکرد  مطالب، 

را  ریاضی  مسئلٔه  دانش آموز،  خواهد   یافت.  نمود  دروس  تمامی  در 
در  ازاین   رو  شده  است؛  خواسته  چه  او  از  که   درک  نمی کند  اما  می خواند، 

حّل آن دچار مشکل خواهد شد. وقتی دانش آموز نمی تواند مطالب مطرح شده در کتاب 
بنابراین اندکی پس از امتحان، مطالب  درسی علوم را درک کند، آنها را حفظ  می کند؛ 
حفظ شده را فراموش خواهد کرد. این امر موجب می گردد که دانش آموز از همان دورٔه 
ابتدایی عادت کند که فقط به مهارت کسب دانش، آن هم به صورت سطحی بسنده  کند 
امر  در  خاّلقیت  و  اندیشیدن  زمانی که  طرفی،  از  نیابد.  دست  اندیشیدن  مهارت  به  و 
یادگیری نادیده  گرفته  شود، این فرایند به تدریج خسته کننده و کسالت آور خواهد شد. 
 در حالی که  اگر دانش آموزان بتوانند انواع متون را به صورت هدفمند و همراه با درک 
و آگاهی بخوانند، از کسب دانش فراتر خواهند  رفت و یادگیری برای آنها، پویا و 
لّذت بخش خواهد شد و به  این ترتیب دانش آموزان توانایی استدالل و تولید علم را 

کسب خواهند  کرد. 
)پرلز( نشان می دهد دانش آموزان  بین المللی سواد خواندن  نتایج آزمون   
ایران در درک متن عملکرد بسیار ضعیفی دارند. دانش آموزان کالس چهارم 
شرکت   2011 و   ،2006  ،2001 سوادخواندن  آزمون  دوره  سه  در  ابتدایی 
کرده اند. جایگاه ایران در پرلز 2001 میان 35 کشور شرکت کننده رتبٔه 32، در 
پرلز 2006 میان 45 نظام آموزشی جهان رتبٔه 40 است و در پرلز 2011 میان 
46 نظام آموزشی جهان 39 بوده است. چنان که مالحظه می گردد عملکرد 
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دانش آموزان ایرانی در آزمون پرلز قابل قبول و مطلوب نیست. 
ادراکی  توانایی  تقویت  برای  سوم  فارسی  کتاب   
زبان آموزان، نگاه ویژه ای به درک متن دارد. در پایان هر درس، 
فّعالیت »درست و نادرست« و »درک مطلب« به آموزش درک 
و  »بخوان  متن های  صامت خوانی  همچنین  می پردازد.  متن 
بیندیش« و پاسخ به سؤال های »درک و دریافت« در انتهای 
تقویت  و  ایجاد عادت صامت خوانی  به  ویژه ای  آنها، کمک 
تمرکز خوانداری می کند. موضوع درک متن در یک فرایند گام 
به گام طّراحی شده است و سازماندهی عناصرکتاب بر نظمی استوار 
است. سؤال های »درست و نادرست«، »درک مطلب« و »درک و دریافت« 
با توّجه به سطوح درک متن طّراحی شده اند. به عبارت دیگر در دروس ابتدای کتاب، 
سؤال ها بر درک اطاّلعات صریح متن، متمرکز شده است و به ترتیب استنباط، تلفیق و 

تفسیر اطاّلعات متن نیز مورد توّجه قرار می گیرد. 
پایان هر فصل،  نگارش در  فّعالیت های تکمیلی کتاب  این، صفحٔه  بر  عالوه 
به آموزش درک متن اختصاص دارد. در آن  بخش نیز سؤال هایی از متن »بخوان 
و بیندیش«، »َمثَل« و »حکایت« طّراحی شده است که در راستای پیمودن مراحل 

آموزش درک خوانداری، سازماندهی شده است. 

 فّعالیت های مربوط به خواندن
فّعالیت های مربوط به روخوانی

 متن درس
 شعرهای بخوان و حفظ کن

 متن های بخوان و بیندیش
 متن َمثَل و حکایت
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 فّعالیت های مربوط به درک متن
 درست و نادرست در انتهای درس

 درک مطلب در انتهای درس
 درک و دریافت در انتهای بخوان و بیندیش

 فّعالیت های تکمیلی کتاب نگارش
 واژه آموزی

 بیاموز و بگو

 درست و نادرست، درک مطلب و درک و دریافت 
سؤال های بخش درست و نادرست، درک مطلب و درک و دریافت از سطح 
مقدماتی تا پیشرفته تنظیم شده است. در طرح سؤال ها سطوح زیر مورد نظر بوده است:

 درک اطاّلعات صریح متن
 رسیدن به استنباط

 تلفیق اطاّلعات متن
 تفسیر اطاّلعات متن

 واژه آمـــــوزی
می گردد  منظّم  دانش آموزان  پایٔه  واژه های  بخش،  این  در 
درک  در  دانش آموز،  واژگان  گسترش  پیامد  می یابد.  گسترش  و 
نمود  نوشتن  و  گفتن  سخن  در  همچنین  شنیداری،  و  خوانداری 
می یابد. در این بخش  ارائٔه مطالب از آسان به مشکل و با توّجه به 
بسامد فرایند واژه سازی است. در دروس اّول ابتدا واژگان ذهنی 
دانش آموز طبقه بندی می شود و در ادامه، فرایند »ترکیب« و در آخر، 
فرایند »وند  افزایی« اساس تولید واژهٔ جدید است. آموزش با مالک 

معنایی انجام می شود.
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کتاب سومفرایند واژه سازی درس       ردیف

شبکه معناییروابط واژگانیاّول1

شبکه معناییروابط واژگانیدوم2

شبکه معناییروابط واژگانیسوم3

شبکه معناییروابط واژگانیچهارم4

کلمات هم نویسهروابط واژگانیپنجم5

اسم+ پایٔه فعل »کش« مانند دودکش ترکیبششم6

اسم »سر« + اسم یا صفت مانند سرسبز، سرحالترکیبهفتم7

صفت »خوش« + اسم مانند خوشمزهترکیبهشتم8

اسم »دل« + پایٔه فعل مانند دل خواهترکیبنهم9

پسوند صفت ساز »ــ مند« مانند سودمند وندافزایی دهم10

پسوند مکان »ــ ستان« مانند بیمارستان وندافزایییازدهم11

پسوند مکان »ــ دان« مانند نمکدانوندافزاییدوازدهم12

پسوند مکان و شغل »ــ ی« مانند عکاسی وندافزاییچهاردهم13

پسوند اسم ساز » ــ ه« با اضافه شدن به اعضای بدن مانند چشمهوندافزاییپانزدهم14

پسوند صفت ساز » ــ ناک« مانند خطرناکوندافزاییشانزدهم15

پسوند صفت ساز » ــ انه« مانند کودکانهوندافزاییهفدهم16

 بیامـــوز و بگــــو
هدفی که از آموزش مطالب »بیاموز و بگو«  دنبال می شود، آشنایی با 
یاد  دانش آموز  که  این است  دیگر هدف  به عبارت  اجزای جمله است؛ 
به اجزای آن خرد کند. این امر در تقویت درک  بگیرد جمله را 

خوانداری و شنیداری بسیارمؤثّر است. 

 واژه آمـــــــــوزی
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 جــــدول نکــــات نگارشی و ادبی

مطالب بخش بیاموز و بگو شامل دو قسمت است:
 نکات زبانی

 نکات نگارشی و ادبی

موضــــــــوعاتردیف

تصریف )مفهوم جمع( پسوندهای:»ــ ها«، »ــ ان«، »ــ ات«1

تطابق فاعل و فعل با تمرین دوسویه جای خالی فعل و فاعل2

آشنایی با دو گونه زبان با تبدیل گفتار به نوشتار 3

معّرفی زمان حال، با توّجه به کاربرد، با مثال از کارهایی که دانش آموز در حال حاضر انجام می دهد.4

معّرفی زمان گذشته، با توّجه به کاربرد، با مثال  از کارهایی که دانش آموز دیروز انجام داده است.5

معّرفی زمان آینده، با توّجه به کاربرد، با مثال از کارهایی که دانش آموز فردا قرار است، انجام  دهد.6

معّرفی فعل به عنوان هستٔه معنایی جمله با ارائٔه مثال هایی از مقایسٔه جمالت با افعال مختلف 7

معّرفی فعل به عنوان هستٔه معنایی جمله با ارائٔه مثال هایی از فعل الزم به تنهایی )همراه با شناسه(8

معّرفی فاعل با ارائٔه مثال هایی از فعل الزم بدون اشاره به واژٔه فاعل9

معّرفی مفعول با ارائٔه مثال هایی از فعل متعدی بدون اشاره به واژٔه مفعول10

 

موضـــــــــوعاتردیف

نشانه های نگارشی1

معّرفی عالمت های )س(، )ع(، )ص(2

معّرفی حکایت3

معّرفی شعر4

مثالی از تشبیه و معّرفی غیرمستقیم آن5

یادداشت  برداری6

 جــــدول نکــــات زبانــی
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 مهارت گوش دادن
همین سبب الزم  به  است،  پیش نیاز درک خوانداری   درک شنیداری، 
است در سه سالٔه اّول ابتدایی مورد توّجه ویژه قرار گیرد. در کتاب فارسی سوم، 
فّعالیت  »گوش کن و بگو« از درس یازدهم، برای پرورش تمرکز شنیداری و درک 
پیام اصلی و دّقت در جزئّیات متن طّراحی شده است که نیاز به نرم افزار دارد. این 
فّعالیت سبب می شود مهارت شنیداری در یک فرایند سنجیده، به دانش آموزان 

آموزش داده شود. گام های این فرایند عبارت اند از:
 گام اّول: دانش آموزان با تمرکز کافی به متن شنیداری گوش بسپارند.

 گام دوم: اطاّلعات صریح متن شنیداری را درک کنند.
 گام سوم: سیر رویدادهای متن شنیداری را به خاطر بسپارند.

 گام چهارم: اطاّلعات متن شنیداری را تلفیق کنند.
 گام پنجم: اطاّلعات متن شنیداری را تفسیر کنند.

دانش آموزان پخش می شود،  برای  متن شنیداری  فّعالیت ،  این  انجام  در 
آنها با دّقت گوش می کنند و به پرسش های مربوط به آن پاسخ می دهند. 
دانش آموزان نباید متن یادشده را قبالً دیده یا شنیده باشند. به همین 
سبب، این متن ها در کتاب درسی نیامده است. معلّمان گرامی 
الزم است توّجه کنند که اگر کالس آنها امکانات پخش متن 
شنیداری را ندارد، از انجام این فّعالیت غفلت نکنند. آنها 
می توانند خودشان متن را بخوانند یا یکی از دانش آموزان 
که در خواندن تسلط کافی دارد، متن را بخواند. متن های 
ارائه  معلّم  راهنمای  کتاب  انتهای  پیوست  در  شنیداری 

شده است.
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 فّعالیت های مربوط به گوش دادن
 گوش کن و بگو

 در انجام این فّعالیت ها، متن شنیداری برای دانش آموزان پخش می شود، آنها 
بادّقت گوش فرامی دهند و به پرسش های مربوط به آن پاسخ می دهند. 

 مهارت سخن گفتن
 توانایی خوب سخن گفتن، عامل مهمی در رشد و شکوفایی فکری به شمار 
می آید. خداوند، آفریدگار بهترین هاست و در قرآن مجید نیز در سخن گفتن بهترین را 

می خواهد.
 »َو ُقل ِلِعبادی یَـُقولُوا الَّتی ِهَی َاحَسُن… و به بندگانم بگو که سخن بهتر را به 

زبان آورند… )سوره إسرا، آیه 53(«
در کتاب فارسی سوم ابتدایی، برای آموزش سخن گفتن و پرورش »فن بیان«، 
طّراحی ویژه ای شده است. آموزش با فّعالیت تصویری »نگاه کن و بگو« آغاز می شود. 
دانش آموز  ذهن  در  موضوع  آنها  کمک  به  که  شده اند  انتخاب  گونه ای  به  تصاویر 
معلّم  راهنمایی  با  فرایند  این  آموزش  بگوید.  منسجم سخن  و  طبقه بندی شود 
انجام می شود. مطلبی که اهّمیت دارد این است که دانش آموز در سال 
اندازٔه کافی در مورد تصاویر خاّلقانه صحبت کرده است؛  به  دوم، 
به سخن او جهت داده شود و از  تا  حاال زمان آن رسیده است 

پراکنده گویی جلوگیری شود. 
تا درس هشتم ادامه دارد.  فّعالیت »نگاه کن و بگو«   
طی این هشت درس دانش آموز به کمک تصاویر، یاد می گیرد 
ابتدا یک موضوع را در ذهنش طبقه بندی کند، سپس سخن 
صمیمیت«  »صندلی  عنوان  با  فّعالیتی  نهم،  درس  از  بگوید. 
گفتن  آموزش سخن  فّعالیت،  این  در  است.  شده  آن  جایگزین 
بدون  موضوع،  یک  با  تنها  دانش آموز  و  می رود  جلوتر  گام  یک 
و  منسجم  گفتن  سخن  فّعالیت،  این  می گوید.  سخن  تصویر،  ارائٔه 
به موضوع را آموزش می دهد و تمرینی برای سخن گفتن مناسب  پیوسته 
در برابر جمع و پرورش فن بیان در کودکان است. اندیشیده و با نظم و ترتیب سخن 

گفتن، پیش  درآمد درست نویسی و نوشتٔه خاّلق است. 
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 فّعالیت های مربوط به سخن گفتن
 نگاه کن و بگو

 صندلی صمیمیت
 در این بخش منسجم سخن گفتن و صحبت کردن در مقابل جمع، آموزش داده 
می شود. فّعالیت ها در این بخش به گونه ای طّراحی شده است که دانش آموز بتواند ابتدا 

مطالب را در ذهن خود طبقه بندی و بعد صحبت کند.

 مهارت نوشتن 
نوشتن یکی از مهارت های زبانی است که از طریق آن، شخص می تواند اندیشه ها، 
نوشتار  به  را  خویش  خوانداری  و  شنیداری  دیداری،  تجربه های  و  احساسات  باورها، 
درآورد. مهارت نوشتن به نویسنده، این امکان را می دهد تا در مورد مطالبی که می خواهد 
به  در  هرچه  نویسنده   کند.  ویرایش  و  پیرایش  را  خود  نوشته های  و  کند  تفکر  بنویسد، 

کارگیری هنجارهای نگارشی توانا تر باشد، مطلبی که می نویسد، منسجم تر خواهد 
بود و پیام او شفاف و روشن به خواننده، انتقال خواهدیافت. 

نوشتن سطوحی دارد که امال از سطوح مقدماتی آن است. امال 
نوشتن  درست   به  آن جمله می توان  از  خود شامل مراحلی است که 

نشانه ها،  توانایی  تبدیل  نشانه های  آوایی به نوشتاری و توانایی خوانا 
بر  عالوه  ابتدایی  سوم  فارسی  کتاب  کرد.  اشاره  زیبانویسی  و 

پرداختن به امال، به دومین سطح نوشتن توّجه ویژه ای دارد.
 سطح دوم نوشتن، نگارش و انشا است. از آنجایی که بند، 
اصلی ترین جزء انشا است، آموزش نگارش در پایٔه سوم ابتدایی با 

بندنویسی شروع می شود. درواقع هدف این است که دانش آموز در 
پایان سال سوم ابتدایی قادر باشد یک بند منسجم بنویسد و نشانه های 

درس،  هر  برای  نگارش،  کتاب  در  کارگیرد.  به  درست  را  نگارشی 
صفحه ای با عنوان »نگارش« وجود دارد که به آموزش بندنویسی می پردازد. 
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 در صفحٔه »نگارش« مطالبی پیوسته به هم، در زمینٔه آموزش »بندنویسی« تدوین شده است. 
آموزش این مهارت به هدایت و نظارت علمی و آموزشی آموزگاران محترم، وابسته است. بهترین 
راهبرد در ارتقای بهینٔه دانش آموزان در تقویت توانایی انشانویسی، ورزش های ذهنی و تجربه های 
قلمی سادٔه آنان است. به همین سبب، الزم است همکاران گرامی با دّقت و با حوصله، دانش آموزان 

را به انجام این فّعالیت ها تشویق کنند. 
 

 فّعالیت های مربوط به نوشتن در کتاب نگارش
 فّعالیت های درس 

 هنر و سرگرمی
 نگارش

  فّعالیت های تکمیلی
 فّعالیت های درس، در دو صفحه با شش پرسش، سازماندهی شده است و 

به تمرین و تثبیت یادگیری امال، واژه آموزی و بیاموز و بگو می پردازد.
 هنر و سرگرمی، سه نوع فّعالیت را با موضوع های خوش نویسی، جمله سازی، جدول و 

بازی با کلمات، درخود جای داده است.
این زمینه  یادگیری در  تعمیق و تجربه های  به  و  بندنویسی می پردازد  آموزش  به  نگارش،   

اختصاص دارد. در این بخش موارد زیر آموزش داده می شود:
 انتخاب موضوع

 محدود کردن دامنٔه موضوع
 آشنایی با جملٔه موضوع1

 نوشتن بند منسجم
فّعالیت های تکمیلی، این بخش در پایان هر فصل ارائه شده است و هدف آن تقویت درک متن 

است.

1ــ اّولین جملٔه بند، جملٔه موضوع است که پیام اصلی متن را بیان می کند.
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 جدول مهارت سخن گفتن

ت ها
ّعالی

ف

 

ف
ـدا

اهـ

توّجه به 
پاره مهارت های 

آوایی زبان 
فارسی

رعایت زبان 
فارسی 
معیار

شرکت  فّعال  در 
بحث  و 

گفت وگوها

انسجام  و 
انتظام  در 

رساندن  پیام

تمرکز بر 
نکات اصلی 
در انتقال پیام

سخن گفتن 
در مقابل 

جمع

نگاه کن و 
بگو

گوش کن 
و بگو

صندلی 
صمیمیت
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 جدول مهارت گوش دادن

ت ها
ّعالی

ف

ف
ـدا

اهـ

حساسیت 
شنیداری نسبت به 

پاره مهارت های 
آوایی 

زبان فارسی )تکیه، 
مکث، زیر و بمی، 

کشش آوایی(

افزایش 
تمرکز 

شنیداری

درک درست 
بافت هجایی 
واژگان زبان 

فارسی

تسلط در 
خوب 

شنیدن و 
به یاد 

سپردن رئوس 
مطالب اظهار 

شده

درک پیام 
اصلی 

و فرعی متن 
شنیداری 

اعم از قصه، 
خاطره و 
مانند آن

تمرکز بر 
قصه ها 

و 
بازگویی 

آنها

گوش کن و 
بگو

گوش دادن به 
روخوانی از 

متن درس
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 جدول مهارت نگاه کردن

      

ت ها
ّعالی

ف

ف
ـدا

اهـ

تشخیص و تمیز 
نمادهای خطی و 

دیداری زبان

تمرکز و 
افزایش 

دّقت بصری

افزایش قدرت 
استنتاج بصری

توّجه به انواع 
نگاه  کردن از 

رفتارهای 
غیرکالمی در روابط 

اجتماعی

درک پیام 
دیداری

روخوانی

نگاه کن و بگو

حرکات گویا 
)پانتومیم(

نمایش
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 جدول مهـــارت نوشتن

ت ها
ّعالی

ف

ف
ـدا

اهـ

نوشتن  
درست  
نشانه ها

توسعۀ
توانایی  
تبدیل  

نشانه های  
آوایی و 
نوشتاری

به کارگیری 
نشانه  های 
نگارشی

توانایی 
خوانا 

و 
زیبانویسی

توانایی 
انتخاب 
موضوع 
و محدود 
کردن آن

آشنایی 
با جملۀ 
موضوع

توانایی
منسجم 
نوشتن

نوشتن 
بند

فّعالیت های 
امال و 

رونویسی 

فّعالیت 
خوش نویسی 

هنر و 
سرگرمی

فّعالیت های 
مربوط به 
نگارش و 
بندنویسی
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 جدول مهارت خواندن

ت ها
ّعالی

ف

ف
ـدا

اهـ

توانایی  
خواندن  

متن  
متناسب  

با 
محتوای  

آن 

خواندن  
نثر و 

شعر با 
لحن  و 
آهنگ  
مناسب 

تشخیص 
ساخت 

واژه های 
زبان 
فارسی

در ک 
اّطالعات 

صریح 
متن

 رسیدن 
به

 استنباط 

تلفیق و 
تفسیر 

اّطالعات 
متن

آشنایی با 
برخی 

نشانه  ها ی
 انسجام 

گزاره های 
متن

تمرکز 
در حین 
خواندن

روخوانی 
متن درس

بخوان 
وحفظ کن

بخوان و 
بیندیش

درست و 
نادرست

درک و 
دریافت

واژه آموزی

بیاموز و بگو
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 روش هــای تدریس 
یادگیری شاگردان، در گرو  بهبود  معلّمان در زمینٔه  ثمربخشی  و  آموزش  فرابردن کیفیت   
حرفه ای شدن معلّمان است. معلّم حرفه ای کسی است که به شناخت علمی و مهارت های عملی 
در راستای رشد و شکوفایی استعدادهای فطری خود مجهز باشد و از روش های نوین تدریس 
در کالس و آموزش بهره ببرد. کتاب های زیادی در خصوص روش ها و الگوهای تدریس موجود 
است که معلّمان با مطالعٔه آنها می توانند دانش نظری خود را در این زمینه تکمیل نمایند و با تجربٔه 

عملی این روش ها در کالس، موجبات ارتقای یادگیری را فراهم نمایند.
در  تدریس،  روش های  با  معلّمان  آشنایی  منظور  به   
فصل دوم این کتاب، شانزده روش تدریس علمی متناسب با 
محتوای متن هر درس به صورت پیشنهادی ارائه شده است. 
کالس،  فیزیکی  فضای  به  توّجه  با  می توانند  عزیز  معلّمان 
دانش آموزان،  بومی، وضعیت روحی  و  موقعیت جغرافیایی 
توانایی های  مدرسه،  امکانات  منطقه،  هوای  و  آب  وضعیت 
را  الگوها  و  روش ها  خود،  فردی  خاّلقیت های  و  شخصی 
جا به جا نمایند. روش های تدریس پیشنهادی در این کتاب 
دانش آموزان  ذهنی  و  جسمی  توانایی های  سطح  با  منطبق 
پایه سوم طّراحی شده و در مواقعی مراحل تدریس براساس 
تا  است  شده  ساده نویسی  و  تغییر  دستخوش  نظری  مبانی 
معلّمان بتوانند به صورت کاربردی از آنها بهره ببرند. اضافه 
الگوهای  و  روش ها  در  شده  تعریف  مراحل  نمودن  کم  یا 
به کارگیری  از  تدریس از جانب معلّمان بالمانع است. هدف 
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محیط  در  جّذابیت  و  تنّوع  ایجاد  تدریس،  در  مختلف  روش های 
یادگیری است. در این نگاه، معلّم از متکلّم وحده بودن به تسهیل کنندٔه 

ـ یادگیری تغییر نقش می دهد و از استعدادها و مسئولیت پذیری  فرایند یاددهی ـ
دانش آموزان در این سن در جهت بهبود وضعیت آموزشی بهره می برد. در این کتاب 

به صورت مبسوط به چهار روش قضاوت عملکرد، روش تدریس اعضای گروه، کارایی 
گروه و روشن سازی طرز تلقی با تأکید برفّعالیت های گروهی، همیاری و مشارکتی که در دورٔه 

نهادینه  سازی فرهنگ سازگاری و  با  معلّمان  تا  پرداخته شده است  ویژه ای دارد،  ابتدایی جایگاه 
همکاری بین دانش آموزان به ارزش کارکرد آموزشی کالس بیفزایند و دوازده روش دیگر به صورت 
مختصر و مفید به تناسب فضای درس، ارائه گردیده و به کاربرد آنها مطابق با محتوای درس اشاره 
پیشرفت  به تشخیص همکاران گرامی و میزان  این روش ها  از  بهره گیری از هریک  شده است . 

تحصیلی بستگی دارد.

 ارزشیـابی پیشـرفت تحصیلی 
 با توّجه به اینکه برنامٔه زبان آموزی بر نگرش شبکه ای استوار است همٔه مهارت های زبانی 
دیداری،  سواد  متن،  خوانش  با  هم زمان  یعنی  می شوند.  داده  آموزش  تنیده  هم  در  صورت  به 
تصویربرداری ذهنی، درک و دریافت و ضبط شکل نوشتاری کلمات نیز تقویت می شود. بنابراین 

یا  یا شفاهی زبان، مقدمات مهارت های کتبی  به هنگام آموزش مهارت های خوانداری 
نوشتاری نیز آموخته می شود. پس ارزشیابی نیز باید با آموزش در هم تنیده 

فراهم  پایٔه سوم  در  را  فرصت  این  )توصیفی(  کیفی  ارزشیابی  باشد؛ 
نموده است. 

 هدف از ارزشیابی عالوه بر اندازه گیری میزان پیشرفت 
تحصیلی دانش آموز، تکمیل فرایند آموزش نیز هست. بنابراین 
معلّمان به جای اینکه پس از تدریس به ارزشیابی بپردازند، بهتر 
است حین تدریس، در تکمیل فّعالیت های خود از ارزشیابی 
به  بازخوردها  توصیفی،  ــ  کیفی  ارزشیابی  در  ببرند.  بهره 

آموزش  کالس های  در  معلّمان  می گردد.  ارائه  کیفی  صورت 
ضمن خدمت، با  اهّمیت، ضرورت، اهداف و ویژگی های ارزشیابی 
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کیفی ــ توصیفی آشنا شده اند. در این مجال به اختصار به یادآوری مطالب کاربردی در پایٔه سوم 
می پردازیم.

 معلّمان با به کارگیری درست و منطقی ارزشیابی کیفی ــ توصیفی،  به عنوان ابزاری در 
خدمت آموزش می توانند امکان بهبود فرایند یادگیری را در محیط فعال و پویای کالس فراهم آورند.
 معلّمان می توانند با استفادٔه به موقع از ابزارهای ارزشیابی کیفی ــ توصیفی به اطاّلعات 
معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبٔه فراگیران دست یابند و بر اساس تفاوت های فردی 
آنان به حذف مقایسٔه بچه ها بپردازند و هر کس را با توّجه به توانایی های خودش مورد سنجش و 

ارزیابی قرار دهند. 
 در ارزشیابی کیفی با ارائٔه بازخوردهای مناسب می توان فضای روانی و عاطفی مطلوب 

را برای اولیا و دانش آموزان فراهم آورد. 
می کند  فراهم  دانش آموزان  استعدادهای  شناخت  برای  خوبی  فرصت  کیفی  ارزشیابی   
و مهارت  یادگیری  انگیزٔه  تقویت  بچه ها، فضای  به  توانایی ها  این  با شناساندن  متعهد  معلّم  و یک 

خودارزیابی و اعتماد به نفس را برای آنان ایجاد می کند .
 

فرصت  بلکه  نیست،  گرفتن  امتحان  ارزشیابی،  نکته:   
همٔه  در  دانش آموز  پیشرفت  فرایند  دربارٔه  اندیشیدن  و  داوری 

مراحل آموزش است و نه فقط نتیجٔه آموزش.
در این کتاب متناسب با ساختار هر درس نمونه ای از انواع 
ارائه  اطاّلعات  گردآوری  ابزارهای  و  توصیفی  ــ  کیفی  ارزشیابی 
گردیده است که از طریق آنها بهبود یادگیری، افزایش بهداشت روانی 
کالس، افزایش روحیٔه نقدپذیری، اعتماد به نفس، حس مشارکت 
معلّمان  می شود.  ایجاد  دانش آموزان  در  خود  تنظیمی  مهارت  و 
آزمون های  مثل  ارزشیابی  ابزارهای  همٔه  از  که  باشند  داشته  توّجه 
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عملکردی، پوشٔه کار، مشاهده، فهرست وارسی و… به دور از افراط و با حفظ 
دانش آموزان  نوع روش درس و روحیات  و  بر اساس مقتضیات کالس  تعادل 
ببرند. در این قسمت  بهره  استفاده کنند و از مداخله های مؤثّر در مواقع لزوم 
نمونه ای از بازخوردهای مناسب با توّجه به روش های مطرح شده در کتاب ارائه 

می گردد. 
 درس اّول: آزمون عملکردی )برگٔه کار( در بخش واژه آموزی

یاد  به  زمستان  دربارٔه  خوبی  کلمات  شدی  موفّق  شما  خوبم  دختر   
بیاوری.

 درس دوم: ارزشیابی شفاهی )جعبٔه سؤاالت(
عهدٔه  از  خوب  خیلی  شما  که  می گویم  زیاد  خوش حالی  با  پسرم!   

پاسخ  دادن به سؤاالت برآمدی.
 درس سوم: آزمون مدادکاغذی

 فرزندم توانایی تو در پاسخ دادن به سؤاالت بهتر شده است.
 درس پنجم: چک لیست )درقسمت بیان نقاط قوت(

وقتی می بینم که کارت نسبت به قبل بهتر شده خوش حال می شوم؛ بنابراین برای زیبا نوشتن 
در خط تحریری باز هم تالش کن.

 درس ششم: )خودسنجی(
 امروز موفق شدی که مطالب مفیدی دربارٔه توانمندی خودت بنویسی. از تو ممنونم.

 درس هفتم: )نقشٔه داستان ( 
امروز از کار تو لذت بردم؛ اما دوست دارم باز هم در تکمیل نقشٔه داستان دّقت بیشتری 

داشته باشی. 
 درس نهم: ) آزمون عملکردی نمونٔه کار(

به نظر می رسد با تمرین و پشتکار بیشتر بتوانی در آینده نقاشی های بهتری بکشی.
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 کارافــزارهای آمـــوزشی

تأثیر  تدریس،  فرایند  در  آموزشی  رسانه های  از  استفاده 
معلّمان،  لذا  دارد.  آموزشی  اهداف  به  دستیابی  در  چشمگیری 
انتخاب  تدریس  برای  که  روشی  و  درس  هر  ساختار  با  متناسب 
فرصت  یا  و  می پردازند  نیاز  مورد  رسانه های  تهیٔه  به  کرده اند، 
استفاده از ابزار و کارافزارهای آموزشی در موقعیت های یادگیری 
غیر از کالس درس را مهّیا می نمایند و بدین ترتیب به غنای آموزش 

و تسهیل امر یادگیری و ماندگاری و پایایی آموخته ها می افزایند.
در این کتاب جدولی تحت عنوان مواد و وسایل آموزشی 
خلق  به  را  معلّمان  تا  است  شده  گنجانده  اّول  فصل  ابتدای  در 
با وضعیت  تا منطبق  نماید  این زمینه ترغیب  دیدگاه های جدید در 
کالس درس خود، کارافزارهای مناسب را در طّراحی آموزشی 
بگنجانند و از یکنواختی در رفتار و یکصدایی در آموزش بپرهیزند 
یادگیری«  و  »بازی  با  آموزش  تا  کنند  ایجاد  متنوع  فضایی  و 

درآمیخته شود.
 در بقیٔه فصل های این کتاب، جدول مواد و کارافزارهای 
پیشنهادی  در ال به الی روش های  اما  است  نشده  تکرار  آموزشی 
آموزشی  کمک  رسانه های  به  محتوا  ویژگی  فراخور  به  تدریس 

درس های مختلف اشاره شده است.
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 جدول نمای کلی روش ها و ابزارهای ارزشیابی

نوع لحن  روش های 
خواندن 

ارزشیابی 
ـ توصیفی کیفی ـ

شگردهای 
آموزش امال

روش تدریس 
پیشنهادی

عنوان درس 

ستایش

روایی سطرخوانی 
دانش آموزان 

1( آزمون 
عملکردی 

)برگٔه کار در 
واژه آموزی(

2( آزمون مداد 
کاغذی

امالی پای 
تخته ای 
)معلّم به 

دانش آموز(

روش بحث گروهی  درس اّول 
محلّٔه ما 

روایی  خطابی 
)خط بردن(

ارزشیابی شفاهی 
با استفاده از جعبٔه 

سؤاالت 

امالی گروهی 
تهیٔه متن در 

گروه 

روش گردش علمی  درس دوم  
زنگ ورزش 

روایی آموزش 
صامت خوانی

آزمون مداد 
کاغذی

امال به خود
)تهیهٔ متن ...(

روش تدریس اعضای 
گروه

درس سوم 
آسمان آبی، 
طبیعت پاک

روایی همخوانی 
)زمزمه یا 
بلندخوانی(

بیان شفاهی 
آموخته ها در گروه 

1( امال از حفظ
2( امالی رنگی 

)نشانه ها(

الگوی دریافت مفهوم
شناسایی مفهوم، آزمون  
دریافت مفهوم،تحلیل  

راهبردهای تفکر 

درس چهارم
آواز گنجشک

روایی گروه خوانی 
)عبارت خوانی( 

تهیٔه چک لیست
 )فهرست وارسی(

امالی 
طبقه بندی

طّراحی جدول 
و تفکیک 

کلمات

الگوی تفکر استقرایی
1( تکوین مفهوم
2( تفسیر مطالب 

3(کاربرد 

درس پنجم 
برزگر و 
بلدرچین 
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روایی ــ 
خبری

جمله خوانی مهارت سنجی و 
استفاده از ابزار
)واژه آموزی(

آزمون خودسنجی

امالی تقریری 
با متن ترکیبی

الگوی بارش مغزی  درس ششم 
فداکاران

لحن 
گفت و گو

1( برگٔه کار ــ 
2( نقشٔه داستان

جشنوارٔه 
کلمات

ایفای نقش  درس هفتم 
کار نیک 

داستانی ــ 
روایی

پرسیدن ــ  امالی 
کلمه ای 

)پای تخته ای(
دانش آموز به 

دانش آموز

الگوی 
پیش سازمان دهنده ها
1( ارائه مفاهیم کلّی

2( مفاهیم درس
3( تحکیم و تثبیت مطلب

درس هشتم
پیراهن بهشتی

توصیفی 1( آزمون  ــ 
مدادکاغذی
2( آزمون 

عملکردی ــ 
نمونٔه کار 

آزمون از 
فّعالیت های 

امالیی

روشن سازی طرز تلّقی درس نهم 
بوی نرگس

عاطفی ــ 
خبری

آزمون های کتبی  ــ 
)خالصه نویسی 
مطالب درس (

امالی 
سفره ای

قضاوت عملکرد درس دهم 
یار مهربان 

روایی شفاهی  ــ 
بازگویی داستان 
خارکن به زبان 
سادٔه امروزی

امالی 
ایستگاهی 

روش کارایی گروه درس یازدهم 
نویسندٔه بزرگ 
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لحن 
میهنی 
)وطنیه(

دکلمه خوانی فّعالیت یادگیری 
)تکلیف(

ساخت ماکت و 
نمایشگاه 

امالی 
خوشه ای

الگوی بدیعه پردازی
1(توصیف مطلب
2(قیاس مستقیم 

3( قیاس شخصی 
4(تعارض فشرده

درس دوازدهم 
ایران عزیز

روایی ــ 
خبری

عروسک گردانی  ــ 
آزمون شناسایی 

)نقشه یابی(

بازی امالیی
)مکعب های 

حروف(

پرسش و پاسخ درس 
چهاردهم 
ایران آباد

توصیفی فّعالیت یادگیری  ــ 
)ارائٔه 

جان بخشی و 
مناظره در 

کالس(

امالی تلفیقی  روش فّعال )فّعالیت 
ذهنی(

درس پانزدهم
 دریا

لحن روایی کارت های  ــ 
ماهی گیری 
)واژه آموزی(

امالی طلقی روش قّصه گویی  درس شانزدهم 
اگر جنگل 

نباشد 

لحن روایی  آزمون  ــ 
عملکردی، 
نمونٔه کار 

)تابلوی نمایش، 
دفتر 
کارنما(

امالی رفاقتی 
)دو به دو (

پروژٔه علمی  درس هفدهم 
چشم های 

آسمان 

نیــایش
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اهداف مهارتعنوان
کلی

سطوح عملکردنشانه های تحقق

ری
ندا

خوا
ی 

ت ها
هار

م

تن
 گف

خن
س

تن
 گف

خن
ت س

قوی
ت

 زبان رسمی 
فارسی 

 شرکت  فّعال  
در بحث  و 
گفت وگوها

 انتخاب 
موضوع و 

محدود کردن آن

 نظم و انسجام  
در 

رساندن  پیام

 سخن گفتن در 
مقابل جمع

 نقد سخن 
دیگران

خیلی 
خوب

با رعایت زبان فارسی معیار در گفت  و گو با دیگران 
را  سخن  موضوع  خوبی  به  دارد.  مشارکت 
محدود می کند و پیام خود را به صورت منسجم 
کار  به  گفتار  در  را  زبانی  اطاّلعات  بیان می کند. 
سخن  کافی  تسلط  با  جمع  مقابل  در  و  می گیرد 

می گوید. سخن دیگران را به خوبی نقد می کند.

با خوب گفت و گو  در  معیار  فارسی  زبان  رعایت  با 
را  سخن  موضوع  دارد.  مشارکت  دیگران 
محدود می کند و پیام خود را به صورت منسجم 
بیان می کند. اطاّلعات زبانی را در گفتار به کار 
می گیرد و در مقابل جمع سخن می گوید. سخن 

دیگران را نقد می کند.

قابل 
قبول

با  گفت و گو  در  معیار  فارسی  زبان  رعایت  با 
را  سخن  موضوع  دارد.  مشارکت  دیگران 
محدود می کند و در بیشتر موارد پیام خود را به 
صورت منسجم بیان می کند. اطاّلعات زبانی را 
در گفتار به کار می گیرد و در مقابل جمع سخن 

می گوید.

نیازمند 
آموزش

کردن  محدود  معیار،  فارسی  زبان  رعایت  در 
نیازمند  گفتن  سخن  منسجم  و  سخن  موضوع 

آموزش بیشتر است.

 جدول ارزشیابی توصیفی فارسی سوم 
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ری
ندا

خوا
ی 

ت ها
هار

م

دن
 دا

ش
گو

ری
یدا

شن
ک 

 در
ن و

داد
ش 

گو
ت 

قوی
ت

 تمرکز شنیداری 
و به یاد سپردن 
رئوس مطالب 

اظهار شده

 به خاطر 
سپردن ترتیب 

رویدادهای متن 

 درک پیام 
اصلی متن و 

توانایی بازگویی 
و خالصه  کردن

 متن 
شنیداری 

خیلی 
خوب

رئوس  و  دارد  کافی  تمرکز  دادن  گوش  هنگام 
مطالب را به خوبی به یاد می سپارد. ترتیب وقوع 
رویدادهای متن شنیداری را تشخیص می دهد. 
در  و  می کند  درک  به خوبی  را  متن  اصلی  پیام 
بسیار  شنیداری  متن  کردن  خالصه  و  بازگویی 

تسلط دارد.

رئوس خوب و  دارد  کافی  تمرکز  دادن  گوش  هنگام 
مطالب را به یاد می سپارد. در اکثر موارد ترتیب 
تشخیص  را  شنیداری  متن  رویدادهای  وقوع 
و  می کند  درک  را  متن  اصلی  پیام  می دهد. 
متن شنیداری  کردن  بازگویی و خالصه  توانایی 

را دارد.

قابل
 قبول

هنگام گوش دادن تمرکز کافی دارد و در بیشتر 
موارد رئوس مطالب را به یاد می سپارد. ترتیب 
تا حدودی  را  شنیداری  متن  رویدادهای  وقوع 
تشخیص می دهد. در اکثر موارد پیام اصلی متن 
قابل  تا حد  را  متن شنیداری  می کند.  را درک 

قبولی بازگویی می کند.

نیازمند
آموزش

در درک پیام اصلی متن و بازگویی و خالصه کردن 
متن شنیداری نیازمند آموزش بیشتر است.



46

ری
ندا

خوا
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ت ها
هار

م

دن
وان

خ

ری
ندا

خوا
ک 

 در
ی و

وان
وخ

ت ر
قوی

ت

 روخوانی 
صحیح متون

 خواندن  نثر و 
شعر با رعایت 
لحن  و آهنگ  

مناسب 

 تمرکز 
خوانداری و 

درک اّطالعات 
صریح متن

 رسیدن به 
استنباط

 تلفیق و تفسیر
 اّطالعات متن

خیلی 
خوب

)اعم  را  متن  و  می کند  تلفظ  درست  را  واژه ها 
لحن  می خواند.  روان  و  درست  نثر(  یا  شعر  از 
هنگام  می کند.  رعایت  را  متن  مناسب  آهنگ  و 
صریح  اطاّلعات  و  دارد  کافی  تمرکز  خواندن، 
متن را به خوبی درک می کند. در تلفیق و تفسیر 
اطاّلعات متن بسیار تسلط دارد و به سؤال های 

استنباطی به خوبی پاسخ می دهد.

واژه ها را درست تلفظ می کند و متن را )اعم از خوب
اکثر  در  می خواند.  روان  و  درست  نثر(  یا  شعر 
رعایت  را  متن  مناسب  آهنگ  و  لحن  موارد 
و  دارد  کافی  تمرکز  خواندن  هنگام  می کند. 
اطاّلعات صریح متن را به خوبی درک می کند. 
در بیشتر موارد توانایی تلفیق و تفسیر اطاّلعات 
پاسخ  استنباطی  سؤال های  به  و  دارد  را  متن 

می دهد.

قابل 
قبول

واژه ها را درست تلفظ می کند و متن را )اعم از 
اکثر  در  می خواند.  روان  و  درست  نثر(  یا  شعر 
رعایت  را  متن  مناسب  آهنگ  و  لحن  موارد 
و  دارد  کافی  تمرکز  خواندن  هنگام  می کند. 
اطاّلعات صریح متن را به خوبی درک می کند. 
در بیشتر موارد توانایی تلفیق و تفسیر اطاّلعات 
پاسخ  استنباطی  سؤال های  به  و  دارد  را  متن 

می دهد.

نیازمند 
آموزش

تلفیق  متن،  مناسب  آهنگ  و  لحن  رعایت  در 
سؤال های  به  پاسخ  و  متن  اطاّلعات  تفسیر  و 

استنباطی نیازمند آموزش بیشتر است.
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ری
شتا

 نو
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تن
وش

  ن

مال
و ا

سی 
نوی

ست 
در

سی
نوی

زیبا
 و 

سی
نوی

ست 
 در

رت
مها

ت 
قوی

ت

 نوشتن  درست 
 نشانه ها

 پاسخ به 
پرسش های 

امالیی

 رعایت 
خوانانویسی و 

خط خوش

خیلی
خوب

شکل امالیی واژه ها را تشخیص می دهد، آنها را 
خوانا، درست و زیبا می نویسد و به پرسش های 

امالیی به طور کامل پاسخ می دهد.

آنها خوب می دهد،  تشخیص  را  واژه ها  امالیی  شکل 
اکثر  به  و  می نویسد  زیبا  و  درست  خوانا،  را 

پرسش های امالیی به طور کامل پاسخ می دهد.

قابل 
قبول

پایٔه  فارسی  کتاب   واژه های  بیشتر  امالیی  شکل 
خوانا  را  آنها  بیشتر  می دهد،  تشخیص  را  سوم 
تا  امالیی  پرسش های  به  و  می نویسد  درست  و 

حدودی پاسخ می دهد.

نیازمند 
آموزش

واژه های  صحیح  شکل  نوشتن  و  تشخیص  در 
پرسش های  به  پاسخ  و  سوم  پایٔه  فارسی  کتاب  

امالیی به آموزش بیشتری نیاز دارد.
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ری
شتا

 نو
ای

ت ه
هار
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تن
وش

ن

ش
گار

ن

سی
نوی

بند
 و 

ش
گار

ت ن
هار

ت م
قوی

ت

 گسترش واژگان و 
ترکیب سازی

 جمله سازی

 پاسخ درست به 
پرسش های نگارشی

 
 نوشتن بند با 

رعایت 
نکات نگارشی

 انتخاب موضوع و 
محدود کردن آن

 تشخیص و 
نوشتن جملۀ  

موضوع 

 منسجم نوشتن

خیلی 
خوب

خاّلقیت کافی در تولید جمله های متنوع 
دارد. به پرسش های نگارشی به درستی 

پاسخ می دهد. هنگام نوشتن بند، نشانه های 
نگارشی را رعایت می کند. موضوع را 

انتخاب و به خوبی آن را محدود می کند. 
جملٔه موضوع مناسب می نویسد و در 

تولید بند منسجم بسیار تسلط دارد.

خاّلقیت کافی در تولید جمله ها دارد. خوب
به پرسش های نگارشی به درستی پاسخ 

می دهد. در اکثر موارد هنگام نوشتن بند، 
نشانه های نگارشی را رعایت می کند. 

موضوع را انتخاب و آن را محدود 
می کند. جملٔه موضوع مناسب می نویسد و 

در بیشتر موارد بند منسجم تولید می کند.

قابل 
قبول

خاّلقیت کافی در تولید جمله ها دارد. در 
اکثر موارد به پرسش های نگارشی پاسخ 
می دهد. در برخی موارد هنگام نوشتن 

بند نشانه های نگارشی را رعایت می کند. 
موضوع را انتخاب و تاحدودی آن را 

محدود می کند. جملٔه موضوع می نویسد و 
در برخی موارد بند منسجم تولید می کند.

نیازمند 
آموزش

خاّلقیت کافی در تولید جمله ها دارد. در 
اکثر موارد به پرسش های نگارشی پاسخ 
می دهد. در برخی موارد هنگام نوشتن 

بند نشانه های نگارشی را رعایت می کند. 
موضوع را انتخاب و تاحدودی آن را 

محدود می کند. جملٔه موضوع می نویسد و 
در برخی موارد بند منسجم تولید می کند.
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هـــا
بررسـی درس 
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 بر اساس مصوبٔه شورای عالی آموزش 
هشت  هفته،  یک  در  سوم،  پایٔه  در  پرورش  و 
اختصاص  نگارش  و  فارسی  درس  به  ساعت 
جلسٔه  هشت  ساعت،  هشت  از  منظور  دارد. 
)زنگ( چهل و پنج دقیقه ای است که پرداختن 
نگارشی،  ادبی،  دستوری،  فّعالیت های  کلیٔه  به 
می افتد.  اتفاق  زمانی  دورٔه  این  در  امالیی    و … 
تفکیک  برنامٔه کالسی  تدوین  به همین جهت در 
عنوان )امال، انشا، جمله نویسی، خواندن، نوشتن 
و …( صورت نمی گیرد و این هشت جلسه با نام 
و  به تشخیص خود  معلّم  و  قید می شود  فارسی 
را  آموزش  فرایند  کالس،  موقعیت  به  توّجه  با 
برای مثال اگر اکثر دانش آموزان در امال ضعف دارند،  برنامه ریزی می کند. 
اگر  یا  و  می دهد  اختصاص  امال  مهارت  تقویت  به  را  بیشتری  ساعات  معلّم 
بیشتری  بندنویسی دارند، وقت  باالیی در نگارش و  اکثریت کالس استعداد 
در جهت توسعٔه این مهارت می گذارد. مهم تکمیل آموزش محتوای کتاب، 

مطابق با جدول بودجه بندی مورد توافق شورای آموزشی مدرسه است.
نظر گرفتن  ماه مفید آموزشی و در  با احتساب هشت  این فصل   در 
موقعیت کالس های چندپایه، دوزبانه، پرجمعیت و با توّجه به تعطیلی پیش بینی 
و...برای  نوروزی  تعطیالت  کشور،  در  هوایی  و  آب  تنوع  اساس  بر  نشده 

 مقّدمه


