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تدریس کامل هر درس فارسی حدود ده تا یازده جلسه 
درنظر گرفته شده است، تا معلّمان با آرامش، فرصت انجام 
کلیٔه فّعالیت ها را منطبق با اهداف بیان شده، داشته باشند. تقلیل 
تعداد درس ها از 22 درس به 17 درس با هدف تعمیق و تثبیت مطالب 
درسی ایجاد شده است تا سطح یادگیری به یادگیری پایا، ارتقا پیدا کند و 
محتوای آموزشی در ذهن و اندیشٔه دانش آموزان نهادینه گردد. ادبیات فارسی 
با همٔه اجزا و ارکان با زندگی روزمرٔه دانش آموزان در هم تنیده است؛ لذا با تأکید 
فراوان از معلّمان گرامی درخواست می گردد با تعهد و تالش، برای همٔه عناصر سازندٔه 
کتاب فارسی )متن درس، بخوان و حفظ کن، بخوان و بیندیش، مثل ، حکایت، گوش کن و 
بگو، صندلی صمیمّیت، واژه آموزی، بیاموز و بگو، نمایش، نگاه کن و بگو، نگارش، خط تحریری، 
فّعالیت های تکمیلی، حل جدول، فّعالیت های امالیی، جمله سازی( اهّمیت قائل شوند. نکات بارز 

این فصل عبارت اند از: 
 با توّجه به مبتنی بودن مفاهیم هر فصل  بر نگرش شبکه ا ی، اهداف کلی فصول در ابتدای 

فصل آمده است. 
برای  جلسه  یازده  و  فصل  اّول  درس های  برای  جلسه  ده  اساس  بر  آموزشی  طّراحی   
درس های پایان فصل، تنظیم شده است. به این ترتیب صفحٔه فّعالیت های تکمیلی کتاب نوشتاری، 

مثل ها و حکایات کتاب خوانداری نیز در برنامٔه زمان بندی پیشنهادی قرار می گیرد. 
 زمان بندی هر یک از فّعالیت ها نشان دهندٔه میزان اهّمیت هر یک از آنهاست؛ لذا معلّمان به 
حداکثر زمان در پرداختن به عناوین توّجه نمایند.آموزگاران دّقت داشته باشند که زمان پیشنهادی 

مانعی برای تصمیم گیری ها و برنامه های مفیِد منبعث از خاّلقیت آنان در کالس نیست. 
مهارت های  با  دانش آموزان  لطیف  روح  پیوند  عطف  نقطٔه  سوم،  فارسی 

کودکانٔه  ذائقٔه  بستر  در  روان  و  دل نشین  شکلی  در  که  است  زبان آموزی 
دانش آموزان این پایه، جاری می شود. تداوم این جریان زالل بر عهدٔه معلّمان 

دلسوز است که فضای انس دانش آموزان با زبان و ادبیات فارسی را مهّیا 
نمایند. روش ها، شگردها و پیشنهادهایی که در این فصل به صورت درس 
به درس ارائه گردیده، تلنگری بر گسترٔه دانش و خاّلقیت معلّمانی است که 

خالق زیبایی هایی شگرف در کالس ادبیات فارسی خواهند بود.
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 سخنی با معّلمان محترم 
کالس های چند پایه

در نظام آموزش رسمی ما کالس های 6 
پایه بر اساس دو دورٔه ابتدایی و متوسطه تا سال 
1345 رواج داشت و از مهر ماه 1345 آموزش 
رسمی به سه دورٔه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تقسیم 
گردید و دورٔه آموزش ابتدایی 5 ساله شد؛ از سال 1391 با 
تصویب برنامٔه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، نظام آموزش 6+3+3 به اجرا 

در آمد و دورهٔ ابتدایی در شش سال، سازماندهی گردید. 
از آغاز تا کنون در نظام آموزشی ما کالس چندپایه، برنامٔه آموزشی مستقل 
سرآغاز  این خود  و  است  نبوده  ویژه  کتاب  و  معلّم  دارای  و  رسمی  آموزش  از 

پیدایی گره ها و مشکالت آموزشی است.
 مقصود از کالس های چند پایه »کالسی است با حضور دانش آموزان دو 
یا چند پایٔه تحصیلی که با تدریس یک معلّم و در یک کالس درس تشکیل و اداره 

می شود« . )آقازاده و فضلی، 1384، مقدمه(.
برخی از مشکالت این گونه مدارس:

تدریس  بر  عالوه  معلّم  پایه،  چند  کالس  در  انسانی:  نیروی  مشکل  1ــ 
مدیر، متصدی  به  مربوط  اداری  امور  برنامه های درسی،  آموزشی همٔه  محتوای 

امور دفتری، وظایف مربی بهداشت، معلّم ورزش و… را به عهده دارد. 
ویژه،  شرایط  داشتن  دلیل  به  چندپایه،  آموزش  آموزشی:  الگوی  2ــ 

نیازمند تغییر و طّراحی الگوی ویژه است. 
آمادگی،  کالس ها،  این  در  تدریس  برای  معلّمان  معموالً  آموزش:  3ــ 
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اطاّلعات و تجربیات مناسب ندارند و از آموزش الزم و ویژه که 
باشد؛  چندپایه  تدریس  دربارٔه  جّدی  تفکر  و  عملی  تجربٔه  زمینه ساز 

برخوردار نیستند. 
انعطاف  قابل  غیر  درسی  برنامٔه  درسی:  برنامٔه  سازماندهی  4ــ 

دارد؛  وجود  پایه  چند  آموزش  در  که  است  دیگری  مشکل  پایه محور ،  و 
آموزش مطالب و مفاهیم یکسان با کالس های عادی، در زمان کم با حجم زیاد 

و کمبود امکانات برای معلّمی که معموالً آموزش خاّصی ندیده، معلّم را به آزمایش 
و خطا دچار می کند. 

پایه  چند  کالس های  اکثر  فرهنگی:  اقتصادی،  جغرافیایی،  موقعیت  5  ــ 
)30 درصد کالس های روستایی( در مناطق محروم روستایی، مناطقی با جمعیت کم، 
)مسئلٔه  محلی  گویش های  و  زبانی  تفاوت های  با  اقتصادی  مشکالت  امکانات،  کمبود 

دوزبانگی( قرار دارند. 
بر اساس  است.  وقت  کمبود  چندپایه  معلّمان  مشکالت  از  یکی  وقت:  6  ــ 
استانداردهای جهانی آموزش و پرورش، مّدت آموزش به طور متوسط 311 دقیقه در روز 
است. در مدارس ابتدایی کشور ما در حدود 240 دقیقه در روز است، این مدت زمان برای 
هر پایه در کالس پنج پایه به طور متوسط 50 دقیقه، چهار پایه 60 دقیقه، سه پایه 80 دقیقه و دو 

پایه 120 دقیقه است. )آقازاده، محرم و فضلی،1384(
برنامٔه درسی فارسی با توّجه به این مسائل و واقعیت های موجود در فضای آموزش رسمی 
کشور، طّراحی شده و کتاب فارسی نیز بر پایٔه همین نگرش تدوین و سازماندهی گردیده است و روح 

برنامه با اصل انعطاف پذیری، همخوانی دارد. 
 توّجه به نکات زیر در آموزش فارسی در کالس های چندپایه مؤثّر است:

 تعداد دروس از بیست و دو درس به هفده درس کاهش پیدا کرده و این کاهش باعث آزاد 
شدن زمان بسیار زیادی خواهد شد.

باال و منطقی است  بسیار  با کتاب سوم  پایٔه دوم و ششم  بین مطالب کتاب های  ارتباط   
و تدریس به پایه های پایین تر بازآموزی را در پایه های باالتر و بالعکس پیش خوانی را در پایه های 

پایین تر باعث می شود.
 در صورت رعایت لحن ادبی شعر، متن درس ها و بخوان و بیندیش، فضای التذاذ برای 

دیگر دانش آموزان پایه های موجود در یک کالس ایجاد خواهد شد. 
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 اکثر فّعالیت های خوانداری و نوشتاری به صورت فّعالیت هایی که در گروه انجام می شود 
پیش بینی گردیده؛ لذا فرصتی را به معلّم می دهد تا نسبت به نظارت و هدایت فرایند آموزش همزمان 

سایر پایه ها اهتمام ورزد.
خالقانه  و  مختلف  به صورت های  امال  آموزش  روش های   
امالی  تدریس  در  می توانند  محترم  معلّمین  است،  گردیده  پیشنهاد 

آموزشی، تمام پایه ها را در یک زنگ درگیر نمایند.
بارز  فّعالیت های  از  دیگر  یکی  صمیمیت  صندلی   
شکوفا  و  گفتن  سخن  مهارت  تقویت  جهت  کتاب  این  در 
نفس در  به  اعتماد  تقویت حس  و  ساختن استعداد سخنوری 
دانش آموزان می باشد، معلّم می تواند با توّجه به توانایی راهبری 
کالس بسیاری از موضوعات کتاب تعلیمات اجتماعی، هدیه های 
تلفیق  قسمت  این  با  را  ریاضی  و  علوم  از  مباحثی  حتی  و  آسمان 

نماید.
 ملزم کردن دانش آموزان به حفظ شعر، حافظٔه آنها را تقویت خواهد کرد. در 
آموزش فّعالیت مذکور پیشنهاد شده هر روز چند دقیقه به صورت همخوانی مبادرت به حفظ 
شعر شود، به این ترتیب دانش آموزان دیگر پایه ها هم می توانند در این فّعالیت شرکت نمایند. 
متن های  یا  گویا  کتاب  از  استفاده  برای  صوت  پخش  لوازم  نبود  صورت  در   

شنیداری، دانش آموزان پایه های باالتر می توانند با نظارت معلّم این کار را انجام دهند.
با  تمرین خواندن متون،  یار«، می تواند در  به عنوان »معلّم  باالتر  پایٔه   دانش آموز 
)راهنمایی و نظارت معلّم( که به صورت خطابی، سطرخوانی، دکلمه خوانی و جمله خوانی 

انجام می گردد، بسیار مؤثّر باشد.
یکی از موضوع های مهم در اجرای موفق برنامٔه آموزش در کالس های چند پایه، 
مدیریت درست و دقیق زمان و برنامه ریزی سنجیده برای این کار است. از این رو انتظار 
می رود آموزگاران گرامی با هماهنگی معاونت آموزشی و بنا بر تشخیص خود و با توّجه به 
میزان پیشرفت فرایند یاددهی ــ یادگیری و توانایی فراگیران و نیز شرایط ویژٔه اقلیمی در 

اجرای بهینه و مؤثّرتر آموزش گام بردارند.
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درس اّول:محّلۀ ما   درس دوم: زنگ ورزش
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پدر بزرگ

درس دوم: زنگ ورزش 
 متن و تصویر

بخوان و بیندیش: قّصٔه تنگ بلور

مثل: آشپز که دو تا شد، آش یا شور می شود یا بی نمک.
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درس دوم: زنگ ورزش 

فّعالیت های درس 

هنر و سرگرمی

نگارش

فّعالیت های درس

هنر و سرگرمی

نگارش

درک اطاّلعات صریح متنفّعالیت های تکمیلی 
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اهــداف فصل اّول: نهـــــادها

1ــ آشنایی با نهادهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی 
2ــ تقویت مهارت روخوانی

3ــ تقویت مهارت درک متن و بهبود سواد خواندن 
4ــ تقویت توانایی حفظ شعر

5  ــ توانایی کاربرد ضرب المثل در گفته ها و نوشته ها
6ــ تقویت مهارت رونویسی، امال و نگارش 

7ــ تقویت مهارت سخن گفتن و درک ارتباط منطقی بین 
تصاویر 

8  ــ تقویت دّقت بصری
9ــ توّجه به رفتارهای غیرکالمی در انتقال پیام

10ــ پرورش عالقه مندی به زیبانویسی
11ــ طبقه بندی واژگان ذهنی 

12ــ آشنایی با نکتۀ دستوری تطابق فاعل و فعل
13ــ تقویت تفکّر منطقی از طریق طبقه بندی ذهنی 
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رسانه و ابزارعنوان

درس اّول: محلّٔه ما
1 ــ ویدئو پروژکتور برای پخش فیلم مستند از یک محلّه.

2 ــ رایانه و نمایش عکس هایی از محلّه های قدیمی.
3 ــ دوربین عکاسی برای تهیهٔ عکس های مستند از محلّٔه زندگی دانش آموزان.

بخوان و حفظ کن
)شعر پدربزرگ(

کتاب گویا )ضبط یا رایانه(.

درس دوم: زنگ ورزش

1 ــ تصاویری از ورزش های مختلف.
2 ــ تصاویر ورزشکاران موردعالقٔه دانش آموزان.

3 ــ نرم افزار موسیقی مفّرح و مناسب با دنیای کودک برای انجام ورزش 
صبحگاهی.

بخوان و بیندیش
)دختر تنگ بلور(

آلبوم تصاویر زیبایی از موزه ها.

کتاب های ضرب المثل برای معّرفی به دانش آموزان.مثل 

نمونهٔ آثار خوش نویسی خط تحریری

جدول پیشنهادی مواد کمک آموزشی موردنیاز مربوط به فصل اّول
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 درس اّول: محّلۀ ما

 اهداف

1ــ معّرفی محلّه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای 
اجتماعی به دانش آموزان

2ــ آشنایی دانش آموزان با وظایف خود در خصوص 
محلّٔه زندگی

3ــ ایجاد درک گسترده از ارزش های اجتماعی، 
اخالقی، اقتصادی و فرهنگی محلّه  در دانش آموزان

4ــ طبقه بندی واژگان ذهنی دانش آموزان
5  ــ آشنایی با تکواژه های جمع1 )ها، ان، ات( .

6ــ تقویت رفتارهای غیرکالمی و افزایش دّقت بصری 

 اهـــــــــــــــــــــــداف 

 آموزش
 جلسـۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس

   15دقیقه2ــ درست و نادرست و درک مطلب

توّجه: این زمان بندی، پیشنهادی است و شامل آماده سازی 
کالس و جمع بندی پایان وقت نیز می شود.

1ــ تکواژ کوچک ترین واحد معنادار یا معنی ساز زبان است. در اینجا تکواژ جمع 
نوعی تکواژ صرفی است که معنای جمع را به واژٔه پایه می افزاید.
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 روش های تدریس پیشنهادی
بحث گروهی، گردش علمی، ایفای نقش

 بحث گروهی
انگیزه  ایجاد  از  بعد  روش  این  انجام  برای   
دربارٔه موضوع، از طریق پخش فیلم و یا نمایش تصاویر 
زیبا از محلّه، دانش آموزان را گروه بندی کنید. سپس 

موضوع »محلّه« را به عنوان یک نهاد اجتماعی مطرح 
نمایید. به دانش آموزان فرصت دهید تا در گروه به بحث 

و اظهار نظر بپردازند و دانش خود را به هم گروهی، منتقل 
مشارکت  بحث  در  و  سرزده  گروه ها  به  فاصله  این  در  نمایند. 

جمع بندی  گروه  در  را  خود  بحث  نتیجٔه  بخواهید  آنها  از  بعد  کنید. 
و  بگذارید  نظر  تبادل  به  در کالس  را  گروه ها  بحث  نتایج  نمایند. سپس 
کنترل عمومی بحث را به عهده بگیرید تا از مسیر خارج نشود. مطالب 
کامل  را  خود  تدریس  و  استخراج  دانش آموزان  بحث  از  را  موردنظر 
کنید. منظور از گفتگوی منظّم و منسجم در بحث گروهی دانش آموزان 
پایٔه سوم دبستان، سازماندهی بخش های مختلف محلّه و گفتگو دربارٔه 

آنهاست.

 خوانش متن
و  فردی  صورت  به  ابتدا  تا  بدهید  فرصت  دانش آموزان  به   
رعایت  با  آن  از  بعد  بخوانند.  درس  متن  از  بار  یک  صامت خوانی 
صوت، لحن، آوا و تکیه گاه ها متن را برای دانش آموزان بخوانید و 

توّجه آنها را به نکات مهم خواندنی جلب کنید. 

  درک مطلب
متن  اطاّلعات صریح  درک  بر  فقط  کتاب،  اّول  فصل  در   
تأکید می شود و به این وسیله، تمرکز خوانداری و حافظٔه دانش آموز 
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تقویت خواهد شد. سؤاالت درک متن درس در دو قسمت طّراحی شده که بخش اّول )درست و 
نادرست( درک اطاّلعات صریح متن را می سنجد. نکتٔه بسیار مهم این است که هر دانش آموز خود 
به سؤال پاسخ دهد. برای این کار، پیشنهاد می شود هر دانش آموز عالئمی در اختیار داشته باشد و 

در موقع طرح سؤال )درست و نادرست( از آنها استفاده کند.
 مثال: در زنگ هنر آدمک هایی به رنگ سبز و قرمز با مقّوا بسازند و به نی وصل کنند. 
اگر جمله ای که می خوانید درست بود، دانش آموز آدمک سبز را بلند کند و اگر جمله، نادرست 

بود، از آدمک قرمز استفاده کند.
 بخش دوم سؤاالت درک متن، تحت عنوان درک مطلب ارائه شده است. در بخش 
درک مطلب، سه سؤال طرح شده است که در سؤال اّول اطاّلعات صریح متن پرسش می شود. 
 سؤال دوم که در کلیٔه دروس وجود دارد، بحث دربارٔه پیام و مفهومی است که متن 
درس آموزش داده است. یکی از اهداف طرح این سؤال، مراجعٔه دانش آموز 
از عواملی که در  پیشین خود دربارٔه موضوع است. یکی  به دانش 
متن  خألهای  کردن  پر  است،  مهم  بسیار  متن  درک  افزایش 
برای  دانش آموزان  است.  خواننده  قبلی  دانسته های  با 
از فضای متن فراتر رفته  به سؤال دوم مجبورند  پاسخ 
ترتیب  این  به  کنند.  استفاده  گذشتٔه خود  دانش  از  و 
دانش آموز یاد می گیرد هنگام پاسخ گویی به سؤاالتی 
به  دارد،  متن  اطاّلعات  تفسیر  و  استنباط  به  نیاز  که 

دانش پیشین خود مراجعه کند. 
 سؤال سوم درک مطلب خالی گذاشته شده 
به فرایندی که در آموزش درک متن  با توّجه  است. 
طّراحی  گونه ای  به  سؤال  است  الزم  است،  نظر  مورد 
شود که مربوط به درک اطاّلعات صریح متن باشد. پیشنهاد 
دوم،  برای درس  و  کند  معلّم طرح  را  اّول  می شود سؤال درس 
در  فراشناختی  روش های  از  یکی  کنند.  طرح  سؤال  دانش آموزان 
تقویت درک متن، طرح سؤال از متن است؛ بنابراین پرداختن به سؤال 

سوم در افزایش درک متن دانش آموزان بسیار مؤثّر است.
 اهّمیت درک متن و مسئلٔه ضعف دانش آموزان ایران در درک 
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متن، ایجاب می کند یک سوم از وقت کالس به آموزش آن اختصاص داده شود. الزم است توّجه 
شود که تمامی دانش آموزان به سؤال ها پاسخ دهند. برای این منظور باید ابتدا به آنها زمان دهیم تا 

فکر کنند و به سؤال ها پاسخ دهند.

 جلسـۀ دوم

  20 دقیقه1ــ واژه آموزی
   25 دقیقه2ــ تمرین خواندن

 واژه آموزی
 واژه آموزی درس اّول، به نوعی رابطٔه معنایی جزء واژگی را نشان می دهد. این رابطه، نوعی 
رابطٔه سلسله مراتبی است که میان اجزا و کّل تشکیل دهندٔه آن اجزا برقرار می شود. درواقع شهر 
به عنوان کل در نظر گرفته شده است؛ هر شهر، شهرداری دارد؛ بیمارستان دارد؛ دانشگاه دارد، 
شهربازی دارد و محلّه هم دارد. اینها اجزای شهر هستند. محلّه به نوبٔه خود از خیابان، کوچه، 
نانوایی، پارک و غیره تشکیل شده است. هر جزء به نوبٔه خود از اجزایی تشکیل می شود و شبکه 
می تواند گسترده تر شود. هدف از واژه آموزی این درس طبقه بندی واژگان 

ذهنی دانش آموزان است که احتیاج به تمرین زیاد در کالس دارد.
برای فّعالیت واژه آموزی پیشنهاد می شود، دانش آموزان گروه بندی 
شوند. بعد از این که گروه بندی انجام شد، حوزه های مختلف واژگانی را 
با شنیدن  که  را  کلماتی  همٔه  گروه تالش،  )مثالً  کنید.  تعیین  گروه،  برای 
کلمٔه زمستان به یاد می آورند، روی کارت ها بنویسند و آنها را دسته بندی 

نمایند.(
قبل  از  کارت  به صورت  را  کلمات  دسته های  است شما  ممکن   
به کشیدن نمودار  یا فقط  نمایید و  بین گروه ها توزیع  باشید و  آماده کرده 
عملکردی(  )آزمون  کار  برگه  یک  روی  گروه ها  سوی  از  معنایی  شبکٔه 
بیفتد.  اتفاق  به بهترین شکل  بسنده کنید. مهم این است که واژه آموزی 
روی  را  خود  دسته بندی  کارت های  و  شبکه  گروه ها،  نمایندگان  سپس 
تابلو به بقیٔه گروه ها نشان می دهند. در انتها با ارجاع دادن بّچه ها به کتاب 

درسی، این فّعالیت را می توان در کالس تکمیل کرد. 
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انجام  کالس  در  نگارش  کتاب  اّول  صفحٔه  سوم،  جلسٔه  در  اینکه  به  توّجه  با  نکته :   
می شود و سؤال سوم این صفحه در تمام درس ها، مربوط به واژه آموزی است؛ لذا این فّعالیت قبل 
از نگاه کن و بگو تدریس می شود تا در جلسٔه بعد دانش آموزان در پاسخ گویی به پرسش های کتاب 

نگارش مشکلی نداشته باشند.

 تمرین خواندن 
 عوامل مؤثّر در خواندن عبارت اند از:

 شرایط جسمانی
 آمادگی ذهنی

 موفّقیت در گوش دادن و سخن گفتن
 رشد عاطفی و اجتماعی

 همکاری و هماهنگی والدین و معلّمان
 شایسته است همکاران محترم، با در نظر گرفتن این 

عوامل، وضعیت خواندن دانش آموزان را بهبود بخشند.
سطرهای  تقسیم بندی  با  روان خوانی،  تمرین  در 

نمایید.  فراهم  بّچه ها  همٔه  برای  را  خواندن  فرصت  درس،  متن 
درست خواندن کلمات با رعایت سرعت منطقی )پرهیز از تندخوانی و 

کند خوانی( و تنظیم آهنگ صدا )نه بلند، نه کوتاه( به صورتی که قابل شنیدن 
باشد، هدف اصلی این تمرین است. 

 جلســۀ ســوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
 20 دقیقه2ــ نگاه کن و بگو

 صفحۀ اّول کتاب نگارش
نظر  مورد  امال  آموزش  در  فرایندی  درس،  فّعالیت  اّولین صفحٔه  در 
بوده است. در این فرایند ابتدا دانش آموز کلمه هایی را که ارزش امالیی دارند، 
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می خواند. در واقع گام اّول در امالی یک کلمه، خواندن صحیح آن 
است. در گام بعد در متن به جستجوی کلمه ها می پردازد. این امر سبب 

می شود صورت کلمه در حافظٔه دیداری دانش آموزان ثبت شود. در آخر وقتی 
از روی کلمه ها می نویسد، امالی آنها در ذهن دانش آموزان نهادینه می شود. سؤال 

اّول و دوم صفحٔه اّول کتاب نگارش در هر درس مربوط به امال است.
 تمرین های این صفحه، ابتدا به صورت فردی توسط هر دانش آموز، در کالس انجام 

شود. سپس دانش آموزان پاسخ های خود را در گروه به یکدیگر نشان داده، درصدد رفع اشکاالت 
احتمالی برآیند. نظارت بر انجام درست فّعالیت ها در کالس، و ارائٔه پاسخ های درست و منطقی به 

دانش آموزان ضروری است.
 در تمرین سوم نوشتن کلمات خاصی مورد نظر نیست؛ هر کلمه ای که به ذهن دانش آموز 
برسد و مرتبط با شبکٔه معنایی باشد، درست است. چنان که قبالً ذکر شد، هدف، طبقه بندی واژگان 

ذهنی دانش آموز است.
 مثال:

ورزش

کشتی

تشک کشتی

داور کشتی

توپ

راکت

حسین 
رضا زاده

وزنه بردار

تنیس

وزنه برداری

 نگاه کن و بگو
 هدف از این فّعالیت، درک فرایند تصاویر و سخن گفتن منسجم دربارٔه آن است. لذا الزم 
است معلّمان گرامی، دانش آموزان را از پراکنده گویی دور کرده، درک ارتباط منطقی تصاویر را در 

ذهن دانش آموز تقویت کنند.
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قالب  در  را  تصاویر  نمودن  بزرگ  امکان  اگر   
نگاره های تصویری دارید، این کار را انجام داده و تصاویر 
این  غیر  در  بچسبانید.  تابلو  روی  توالی موضوعی  رعایت  با  را 
صورت بّچه ها کتاب را باز کرده، در گروه دربارٔه آنچه می بینند، با هم 
گفت وگو کنند. سپس از نمایندگان گروه ها بخواهید که یک به یک جلوی 
کالس بیایند و به تصاویر نگاه کنند و دربارٔه آنها سخن بگویند. همواره به رعایت 

نوبت و ایجاد فرصت برای همٔه دانش آموزان توّجه شود. 
 مهارت سخن گفتن در هشت درس اّول کتاب، در قالب فّعالیت »نگاه کن و بگو« 
ارائه شده است. در این فرصت دانش آموزان به کمک تصویر، مطالب را در ذهن خود طبقه بندی 
می کنند و منسجم سخن گفتن را یاد می گیرند. از درس نهم به بعد، فّعالیت »صندلی صمیمیت« این 

هدف را تقویت می کند.

 جلســۀ چهـارم

  25 دقیقه1ــ امال
 20 دقیقه2ــ بیاموز و بگو

 امال 
 آموزش امال یک رکن اساسی در کالس است. به 
همکاران توصیه می کنیم برای سنجش مهارت امالنویسی، 
از امالی تقریری )امالی گروهی یا پای تخته ای( استفاده 

کنند.

 بیاموز و بگو
یادآوری چگونگی جمع  بگو«  و  »بیاموز  فّعالیت  در   

انجام  ات«  ان،  »ها،  جمع   نشانه های  معّرفی  و  کلمات  بستن 
آزمون  برگه های  قبل،  از  که  است  این  پیشنهادی  روش  می پذیرد. 
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عملکردی، آماده شود. کلماتی روی برگه ها نوشته شود تا دانش آموزان در 
گروه هر کلمه را با خط به نشانٔه جمع باالی صفحه، وصل کنند و سپس کلمات 
تا اعضای  تابلو نصب کنید  جمع را زیر صفحه بنویسند. برگه های کار را روی 
گروه های دیگر ببینند و نظر خود را اعالم نمایند. سپس این بخش را از روی کتاب 

خوانده، آموزش را کامل کنند.

 چند نکته در مورد نشانۀ جمع 
 نشانٔه جمع به دنبال اسم ظاهر می شود. دو نشانٔه »ها« و »ان« بیش از همه کاربرد دارد.

 در شکل جمع همٔه اسم ها، نشانٔه »ها« به کار می رود.
 در گفتار و نوشتار رسمی، با اسم انسان و برخی اسم های جانداران و گیاهان، »ان« به 

کار می رود. مثال: زنان
 با اسم غیرجاندار، نشانٔه جمع »ها« ظاهر می شود. مثال: درخت ها

 در اسم های مختوم به مصوت پایانی »ا« ] a [ و »ی« ] i [، نشانٔه جمع »ان« به صورت 
»یان« ظاهر می شود. مثال: دانایان ــ روحانیان.

ـ« ) ه / ـه ( ] e [ نشانٔه جمع »ان« به صورت »گان«   در اسامی مختوم به مصوت پایانی »ـِ
ظاهر می شود. مثال: فرشتگان ــ زندگان

 جلســۀ پنجـم

 20دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
 25دقیقه2ــ  تمرین خواندن

 صفحۀ دوم کتاب نگارش
 دانش آموزان تمرین ها را یک به یک در کالس می خوانند و به صورت 

که  بگذارید  اختیارشان  در  کوتاه  زمانی  سپس  می دهند.  انجام  فردی 
پاسخ های خود را بررسی کنند تا بخشی از آموزش توسط گروه همسال 

دانش آموزان  و  کنید  بازخوانی  را  پاسخ ها  حتماً  بیفتد.   اتّفاق 
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را در یافتن پاسخ صحیح یاری نمایید.

 تمرین خواندن 
 روخوانی متن درس توسط همٔه بّچه ها به انجام برسد. اگر هر دانش آموز مقدار کمی هم 

بخواند، همان میزان تمرین نیز بر تقویت مهارت خواندن وی تأثیرگذار است.

 جلســۀ ششــم

  25دقیقه1ــ نمایش
 20دقیقه2ــ تمرین خواندن

 نمایش
 مقصود از نمایش، بروز افکار، احساسات، عواطف و تظاهر آنها است، به نحوی که بر 
فّعالیت های  از  یکی  نمایش،  گردد.  پدیدار  نقش  ایفای  در  بدن  اندام های  و  اعضا  دیگر  و  چهره 
مورد تأکید در برنامٔه درسی زبان آموزی است که اجرای مطلوب آن به تحّقق بسیاری از اهداف 
زبان آموزی می انجامد. دانش آموزان را قبل از اجرای نمایش گروه بندی کنید. از آنها بخواهید تا 
برای اجرای بهتر آن با یکدیگر گفت وگو کنند. هیچ وقت به خاطر نبودن امکانات، اجرای نمایش 
را متوّقف نکنید. زیرا دانش آموزان خود امکانات مورد انتظار را فراهم می سازند. دانش آموزان 
همٔه  به  بازی  نوبت  تا  کنید  برنامه ریزی  طوری  بنابراین  تماشاگر؛  تا  باشند  بازیگر  دارند  دوست 
دانش آموزان برسد. پس از اتمام بازی پانتومیم از دیگر بّچه ها بخواهید تا موضوع را حدس بزنند 
و دربارٔه آن گفت وگو کنند و احساس خود را از پانتومیم )نمایش بی کالم( بیان کنند. هدف از 
ببینند، دیده های  باید خوب  آنها  پانتومیم افزایش دّقت بصری دانش آموزان است.  اجرای 
خود را با تجربه های پیشین خود تلفیق کنند و نتیجه گیری نمایند. این یک فرایند ذهنی 
است که انجام آن سبب افزایش قدرت تفّکر در دانش آموزان می شود و درک آنها 

را تقویت می کند.
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 تمرین خواندن )تأکید بر لحن، آوا و آهنگ مناسب(
آن،  اّول  گام های  از  یکی  که  دارد  سطوحی  روخوانی  شد،  ذکر  اّول  فصل  در  چنان که 
خواندن درست و روان یک متن است. گام بعدی روخوانی، رعایت لحن و آهنگ متن با توّجه به 
شرایط موجود و متناسب با فضای حاکم بر متن است. در کالس های درس معموالً به روخوانی 
صحیح متن توّجه می شود اما لحن و آهنگ آن مغفول می ماند؛ لذا آموزش خواندن ناقص می شود. 
 برای رفع این مشکل در هر درس، یک جلسه به آموزش خواندن با لحن و آهنگ مناسب 
اختصاص می یابد. فرض بر این است که دانش آموزان تا جلسٔه ششم روخوانی درس را آموخته 
باشند و در این جلسه می توان به آموزش لحن در خواندن پرداخت. برای آموزش لحن، ابتدا از 
چهار دانش آموز که لحن خواندن متفاوتی دارند، بخواهید بند اّول درس را به ترتیب بخوانند و 
به لحن های  توّجه دانش آموزان  ترتیب  این  به  کنند.  بادّقت گوش  و فقط  ببندند  را  دیگران کتاب 

مختلف به هنگام خواندن و تفاوت آن در اثرگذاری بر شنونده جلب می شود.
 در ادامه به دانش آموزان بگویید که هر متن، لحن و آهنگ خاّصی دارد. متن درس اّول، 
متن روایی ــ داستانی است. شما می توانید به دانش آموزان بگویید متن، داستانی است. لحن متن 
روایی، آهنگی نرم و مالیم دارد که شنونده را مشتاق و منتظر شنیدن بقیٔه ماجرا می کند. نکاتی که 

در خواندن متن روایی، مهم هستند، عبارتند از:
1ــ در لحن روایی از تک لحنی خواندن متن پرهیز کنید و به تناسب شخصیت ها به 

تغییرات مناسب آهنگ توّجه کنید؛ برای مثال لحن شخصیت »امید« با لحن شخصیت 
»مادر امید« متفاوت است.

2ــ رعایت سرعت مناسب خواندن در تأثیرگذاری، مهم است.
3ــ با رعایت دقیق فراز و فرودهای آوایی متناسب با جریان 

داستان، حالت کشش و انتظار در شنونده برانگیخته می شود 
درنگ های  و  وصل  و  آوایی  گسست های  ایجاد  با  و 

مناسب، او را به گوش دادن ترغیب می کنیم.
4ــ کلماتی را که می خواهید تأثیرگذار 

با رعایت  این کار  برجسته کنید.  باشند، 
عنوان  به  می شود.  محّقق  »تکیه« 
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متن  در  را  تازه«  نان  »بوی  می خواهید  وقتی  نمونه، 
کند،  ایجاد  شنونده  در  خوبی  حّس  تا  کنید  برجسته 

کلمات آن را با فشار آوایی بر زبان آورید.
ـُـ  5  ــ بهتر است در میانٔه متن ها، ) َو ( به صورت 
خوانده شود تا امتداد آوایی کالم حفظ شود، به عنوان 
ثبت نام  سوم،  کالس  در  »او  درس  دوم  خّط  در  نمونه 
کرده بود و هنوز به محلّٔه جدید، عادت نکرده بود.« این 
مطلب از اهّمیت زیادی برخوردار است که متأّسفانه در 
در  نکته  این  رعایت  می شود.  توّجه  آن  به  کمتر  کالس 

خواندن شعر نیز ضروری است.
در  لحن  زیبایی  ابزارهای  از  کردن  مکث  6  ــ 
خواندن است که باید به آن توّجه شود؛ »مکث« بر زیبایی 

خواندن تأثیر می گذارد.
 الزم به یادآوری است که در تولید لوح فشردٔه 
کتاب گویا، لحن خواندن متناسب با فضای متن، مورد 
توّجه قرار گرفته است؛ بنابراین استفاده از آن در کالس 

درس کمک مؤثّری به آموزش لحن خواندن است. 

 جلســۀ هفتـم

  45دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری

 صفحۀ سوم کتاب نگارش )هنر و سرگرمی(
 در این صفحه، نکات مربوط به زیبا نوشتن در خّط تحریری با توّجه به لوح 

فشردٔه آموزش خوش نویسی، به دانش آموزان یادآوری می شود.
 در تمرین دوم این صفحه بر مهارت جمله سازی دانش آموزان 
تأکید شده است. در پایٔه سوم باید دانش آموزان را به تولید جمالتی 
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ساختار  بر  عالوه  نمایید.  راهنمایی  باشد،  بهتر  مطالب  حاوی  که 
درست جمله و قرار گرفتن واژگان در جایگاه مناسب خود به لحاظ 

نقش دستوری، بر نوشتن جمالتی زیبا و پرمحتوا تأکید شود. تمرین های 
جمله سازی تا پایان کتاب، طوری طّراحی شده است که به رشد و تقویت مهارت 

نگارش کمک می کند. 

 پاسخ گزینه های جدول
4ــ مغازه  3ــ قّنادی  2ــ بازار  1ــ نماز 

6  ــ ثبت نام 5  ــ بوستان 
ذهن  در  کلمات  از  برخی  درست  شکل  تثبیت  به  سرگرمی  جنبٔه  بر  عالوه  جدول  حّل   
دانش آموز کمک می کند. همچنین به تقویت حافظٔه دانش آموز می انجامد و فضای کالس را 

نشاط انگیز و یادگیری را جّذاب می کند.

 جلســۀ هشتـم

  25دقیقه1ــ  فّعالیت های نوشتاری
 20دقیقه2ــ مرور آموخته ها

 
 صفحۀ چهارم کتاب نگارش

 چنان که در فصل اّول اشاره شد، نوشتن یکی از مهارت های زبانی است که از طریق آن 
مخاطب  به  نوشتاری  به شکل  را  خود  تجربه های  و  احساسات  باورها،  عقاید،  می تواند  نویسنده 
آموزش  می کند.  درک  را  مطلب  بهتر  خواننده  بنویسد،  منسجم تر  نویسنده،  هرقدر  دهد.  انتقال 



71

نگارِش منسجم، موضوعی است که 
در فارسی سوم به آن توّجه شده است.
 نوشتن مراحلی دارد. در سال اّول 
خطّی  نمادهای  با  دانش آموزان  ابتدایی  دوم  و 
را  کلمه ها  و  آموختند  را  کلمات  امالی  و  شدند  آشنا 
در کنار هم قرار داده، جمله  نوشتند. به عبارت دیگر وقتی 
حّد  در  آنها  نگارش  می آیند،  ابتدایی  سوم  پایٔه  به  دانش آموزان 
جمله سازی است. اگر در فرایند آموزش بخواهیم یک گام فراتر برویم، 
الزم است در پایٔه سوم به دانش آموزان آموزش دهیم که جمالت را کنار هم 
قرار دهند و یک متن کوتاه تولید کنند. منظور از متن کوتاه یک بند است که در 
فارسی سوم در آموزش نگارش، بندنویسی هدف اصلی است و انشانویسی به سال های 

بعد موکول خواهد شد. 
دارد.  اختصاص  بندنویسی  آموزش  به  درس  هر  چهارم  صفحٔه  نگارش،  کتاب  در   
درواقع به جز درس آزاد، شانزده صفحٔه نگارش در هر درس، به گونه ای طّراحی شده است که 
پیشنهاد  می شود.  داده  آموزش  علمی  شیؤه  به  بند  نگارش  اصول  گام،  به  گام  و  هدفمند  کامالً 
به دنبال هم مطالعه کنند تا  می گردد در ابتدای سال تحصیلی، معلّمان شانزده صفحٔه نگارش را 

با این فرایند آشنا شوند. 
 در صفحٔه نگارش درس اّول، دانش آموز با شکل ظاهری بند که شامل چند جمله است، 
آشنا می شود. در این صفحه او به کمک تصاویر، جمالتی را می نویسد که با هم مرتبط هستند و 
در ادامه فقط یاد می گیرد که چند جمله را کنار هم بنویسد و یک متن کوتاه را تولید کند. این متن 
کوتاه، شبیه یک بند است. در گام اّول، هدف تنها آشنایی با بند از نظر شکل ظاهری است و انتظار 
بیشتری از دانش آموز نداریم. اگر بندی که نوشته اند به لحاظ معنایی منسجم نیست و اشکاالتی 
نوشته شوند، کافی است. در  تأکید می شود همین که چند جمله کنار هم  باز  نیست.  دارد، مهم 
دروس بعد وقتی دانش آموز نوشتن بند را با روش صحیح آموخت، می توان مجّددًا به این صفحه 

برگشت و از دانش آموزان خواست با شیؤه »قضاوت عملکرد« نوشتٔه خود را بررسی کنند.
 تذکّر مهم: مطالبی که در انتهای صفحٔه نگارش در داخل کادر ارائه شده است، تنها 
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با هدف کمک به دانش آموز در جمع بندی مطلب است. الزم است معلّمان گرامی توّجه کنند که 
از این مطالب سؤال طرح نکنند و اجازه بدهند دانش آموز در عمل و هنگام نوشتن، آن را بخواند 

و به نتیجه گیری ذهنی برسد.

 مرور آموخته ها
 در بخش دوم زنگ، با هدف تثبیت و تعمیق آموخته ها، به مرور مطالب فصل بپردازید.

 جلســـۀ نهــم

  25دقیقه1ــ بخوان و حفظ کن
 20دقیقه2ــ  ارزشیابی از فّعالیت های درس

 بخوان و حفظ کن 
 شعر، ذوقی و عاطفی است و حاصل جوشش های درونی افراد است. هر شعر 
به تناسب حال و هوای محتوایی، لحن و آهنگ مناسبی دارد که باید در خواندن به آن 
توّجه شود. شعر در کوتاه ترین، موجزترین، خوش آهنگ ترین و مناسب ترین هم نشینی 

واژه ها، ما را با معانی و دنیای سرشار از خیال و احساس آشنا می کند. 
 شعر »پدربزرگ« از آقای ناصر کشاورز، از نظر موضوعی با عنوان فصل و 
درس، پیوستگی دارد. از جمله آثار شاعر می توانید کالغ زرد، من و مرغابی ها، دانه ها، 
دانش آموزان  به  را  رنگارنگ  آواز  و  باغ قشنگ  پاییز خانم،  پروانه ها،  گنجشک ها، 

معّرفی کنید.
ابتدای هر فصل کتاب، هر  اگر در  به صورت گروهی خوانده شود.  بهتر است شعر   
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روز کالس درس فارسی را با همخوانی "شعر بخوان و حفظ کن" آغاز کنید، تا پایان فصل، کل 
دانش آموزان، شعر را حفظ خواهند کرد.

 شایان ذکر است نیازی به نوشتن معنای ابیات نیست و معّرفی قالب شعرها نیز ضرورت 
با درست خواندن شعر و رعایت تکیه های آوایی، فضای  ندارد. آنچه اهّمیت دارد این است که 

التذاذ از شعرخوانی را برای دانش آموزان فراهم کنیم.
 توّجه: لوح فشردٔه »کتاب گویا« با هدف پرورش سواد شنیداری و تقویت خوانِش معیار 
با خواندن معیار زبان فارسی  برای آشنایی دانش آموزان  ابزار  این  به کارگیری  تولید شده است. 

ضروری است.

 ارزشیابی از فّعالیت های درس
 ارزشیابی از فّعالیت های درس می تواند در قالب آزمون های مداد کاغذی طّراحی شود یا 
به صورت شفاهی انجام پذیرد. نتیجٔه ارزشیابی را در دفتر ثبت فرایند آموزشی بنویسید تا در موقع 
پیشرفت، تسهیل  ایجاد  با هدف  او  به خود  یا  اولیا و  به  نیاز، گزارش دهی از عملکرد دانش آموز 

گردد.

 جلســــۀ دهــــم

   20دقیقه1ــ ارزشیابی مهارت خواندن
  20دقیقه2ــ امال

 ارزشیابی مهارت خواندن
 در ارزشیابی از مهارت خواندن به نکات ذیل توّجه کنید:

 ارزشیابی را زمانی انجام دهید که اکثر بّچه های کالس به اندازٔه کافی در این زمینه، تمرین 
کرده باشند.

دانش آموز هنگام خواندن باید شکل کلّی کلمه را بخواند و چشمش روی اجزای کلمه،    
مکث نکند.
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آنچه  مفهوم  و  معنی  به  بتواند  باید  خواندن  هنگام  دانش آموز   
می خواند، توّجه کند و به درک درستی از مطلب برسد.

جمله  در  بعدی  کلمٔه  روی  را  خود  دید  دایرٔه  دانش آموز  اگر   
گسترش دهد، ارتباط کلمه های یک عبارت با مکث های نابجا قطع نمی شود.
 بهتر است بّچه ها حین خواندن با توّجه به معنی جمله و نشانه های 
نقطه گذاری، آهنگی مناسب به کالم خود بدهند. آنان باید بدانند که تکیٔه صدا 
باید روی کدام کلمه یا کدام صدا در کلمه باشد. در کجا باید مکث کنند، 
باید بتوانند حالت های تعّجب و شادی، طلب، خشم، خبر، سؤال و… را با 

رعایت آهنگ مناسب، مجّسم و بیان کنند.

 امال
صحیح  اصول  رعایت  با  را  امال  متن  امال،  برگٔه  طرف  یک  در   
بخوانید تا دانش آموزان بنویسند. پس از اتمام این مرحله، در پشت برگه، 
دانش آموز به سؤاالت امالیی که نمونٔه آن در کتاب نگارش آمده است، پاسخ 
می دهد. تقّدم مراحل یادشده، خیلی مهم نیست. مهم این است که همزمان با 
سنجش پیشرفت دانش آموز در امالنویسی، آموزش هم در این زمینه انجام 

شود.
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 درس دوم: زنگ ورزش 

1ــ معّرفی استخر به عنوان یک مکان ورزشی.
2ــ آشنایی دانش آموزان با فواید ورزش به ویژه شنا.

3ــ طبقه بندی و گسترش واژگان دانش آموزان با 
بهره گیری از شبکٔه معنایی.

4ــ ایجاد درک تطابق معنایی و دستوری بین فعل و 
فاعل.

 اهــــــــــــــــــــــداف 

 آموزش
 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درست و نادرست و درک مطلب

 روش تدریس پیشنهادی
گردش علمی، قصه گویی
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 گردش علمی
روش گردش علمی، گاهی برای مطالعٔه موضوع درس به کار گرفته می شود. از آنجایی که 
»طرح سباح«، در مدارس، ویژٔه دانش آموزان پایٔه سوم اجرا می شود، به راحتی می توان در مکان 
استخر، نکات الزم آموزشی را تدریس کرد و استخر را به عنوان یک مکان ورزشی معّرفی نمود.

 گردش علمی از نظر برنامه ریزی سه مرحله دارد:
مرحلٔه اّول: فّعالیت های قبل از رفتن به گردش علمی.

 مرحلٔه دوم: فّعالیت های ضمن گردش علمی.
 مرحلٔه سوم: فّعالیت های بعد از گردش علمی.

 رعایت نکات ایمنی، نظم و ترتیب و حضور و غیاب دانش آموزان و 
ارزشیابی گردش علمی بسیار مهم است. 

 خوانش متن
پردازش های  دربرگیرندٔه  و  است  تعاملی  فرایندی  خواندن   
هم زمان در سطوح چندگانٔه زبان و شناخت است؛ لذا باید به این امر به 
عنوان یک فرایند با معنا برخورد کرد و در یک برنامٔه کارآمد که توسط 

معلّمان طّراحی می شود، اهّمیت آن را برای بّچه ها تفهیم نمود.
 متن درس را با صدای رسا برای دانش آموزان بخوانید و بر نکات 

مهم تأکید نمایید.

 درک مطلب
 معلّمی که در آموزش خواندن، مهارت دارد، برای تدریس خواندن به کودکان بر چند الیه از 
دانش آنان تکیه می کند. چهار حوزهٔ وسیع و مهم خواندن از دیدگاه »گاف و هنری« )1986( به شرح ذیل 

می باشد:
1ــ رمزگشایی: تبدیل واژه های مکتوب به تلّفظ معادل آنها.

2ــ واژگان: درک معنای واژه ها و فّعال سازی شبکه ای از تداعی ها.
3ــ درک جمله و عبارت: درک جمله ها و واحدهای متن،   متناسب با نقش های کارکردی آنها.
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4ــ درک متن: ایجاد انسجام بین گزاره های متن و درک کّل متن به عنوان یک پیکرٔه 
واحد.

 بهتر است برای رسیدن به هدف درک متن، این فّعالیت حتماً در جلسٔه اّول تدریس و بعد 
از خوانش متن درس انجام گیرد تا مطالب در ذهن بّچه ها بماند.

 در انجام فّعالیت »درست و نادرست« و درک مطلب به همان شیؤه درس اّول اقدام  شود. 
الزم به ذکر است در درس دوم نیز تنها به درک اطاّلعات صریح متن بسنده شده است.

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ واژه آموزی
   25 دقیقه2ــ تمرین خواندن

 واژه آموزی
برخی واژه ها به لحاظ معنایی مخالف یکدیگرند. آموزش این 
با تکرار و تمرین میّسر می شود.  به دانش آموزان  دسته از کلمات 

با طّراحی یک بازی می توانید دانش آموزان را دو به دو 
را  کلمه ای  آنها  از  یکی  دهید.  قرار  هم  روبه روی 

بگوید و دانش آموز مقابل، به کلمٔه مخالف آن اشاره 
کند. در این درس با استفاده از شبکٔه معنایی به آموزش 

آموزش،  نوع  این  در  واقع  در  است.  شده  مبحث  پرداخته  این 
طبقه بندی  ذهن،  در  زمستان  و  تابستان  فصل  مخالف  واژه های 
می شوند. پیشنهاد می شود دانش آموزان در هر گروه، جدولی مانند 
جدول کتاب، طّراحی کنند و عنوان را به جای تابستان و زمستان، 
دو واژهٔ متضاد دیگر قرار دهند. پس از تکمیل، جدول را به تابلو 
بچسبانند تا اعضای گروه های دیگر آن را ببینند و دربارهٔ آن اظهارنظر 
نمایند. الزم است معلّم در انتخاب عناوین باالی ستون، دّقت کند که 

مسیر آموزش هموار باشد.
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 تمرین خواندن
 در این قسمت، خواندِن با صدا از نوع "خواندن خطابی" پیشنهاد می شود. در این روش 
بّچه ها به انتخاب معلّم به نوبت متن درس را می خوانند و بقیه ضمن گوش دادن، به متن کتاب هم 
نگاه می کنند. شما باید هنگامی که دانش آموز به صورت خطابی متن را می خواند، به طرز خواندن 
وی دّقت کنید؛ اشکاالت و اشتباهاتش را یادداشت کرده، پس از پایان خواندن به وی تذکّر دهید.

 جلســـۀ ســـوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
 20 دقیقه2ــ نگاه کن و بگو

 صفحۀ اّول کتاب نگارش
 در تمرین دوم صفحه اّول کتاب نگارش حتماً دانش آموزان 
کتاب فارسی را باز کرده، کلمات یاد شده را پیدا کنند و رونویسی 

انجام دهند.
 پاسخ تمرین3: راستگو ← دروغگو   

غروب ← طلوع روز ← شب  گرم ← سرد 

 نگاه کن و بگو
مّدنظر  گفتن  سخن  مهارت  تقویت  و  بصری  استنتاج  قدرت  افزایش  فّعالیت،  این  در 
به آن ضرورت دارد. تصاویر  است. سخن گفتن یکی از ارکان زبان آموزی است که پرداختن 
فّعالیت »نگاه کن و بگو«، مسیر سخن گفتن را برای دانش آموز هموار می کند. هدف این است 
که دانش آموز با دیدن تصویرها موضوع را تشخیص  دهد، مطالب را در ذهن خود منظم  کند و 
منسجم سخن بگوید. شایان ذکر است در پایٔه اّول و دوم، دانش آموزان فرصت کافی داشتند تا 
خالّقانه در مورد تصاویر صحبت کنند. در پایٔه سوم به صحبت آنها جهت داده می شود؛ لذا معلّم 

باید از پراکنده گویی دانش آموزان جلوگیری کند و به سخن آنها نظم بخشد. 
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 جلســـۀ چهــارم

  25 دقیقه1ــ امال
 20 دقیقه2ــ بیاموز و بگو

 امال
از  اّول  مرحلٔه  در  می شود.  پیشنهاد  گروهی  امالی  این جلسه،  برای   

اعضای گروه بخواهید یک متن امال تهّیه کنند. تعداد سطرها را تعیین 
برگه ها  روی  خوش خط،  صورت  به  متن ها  اینکه  از  بعد  کنید. 

نفر  یک  کنید.  جابه جا  گروه ها  در  را  متن ها  شدند،  پاک نویس 
بقیٔه اعضای گروه  به عنوان رهبر گروه متن امال را بخواند و 
به کمک  را  امالی خود  تا  بدهید  انتها فرصت  در  بنویسند. 

هم گروهی ها تصحیح کنند و برگه ها را به شما تحویل دهند.

 بیاموز و بگو
نظر  مورد  فاعل  و  فعل  بین  هماهنگی  فّعالیت  این  در   

است. دانش آموزان باید به این توانایی برسند که بین فاعل و فعل 
که  است  ذکر  به  الزم  کنند.  ایجاد  تطابق  شمار  و  شخص  لحاظ  به 

برای دانش آموز توضیح داده شود.  نباید مفهوم شخص و شمار 
این آموزش کامالً غیرمستقیم انجام می شود. در مورد دانش آموزان 
فارسی زبان این امر بدیهی است. آنها در سخن گفتن خود به طور 
خودکار بین فاعل و فعل مطابقت ایجاد می کنند. این آموزش 
به آنها کمک می کند، مطابقه را آگاهانه انجام دهند و نسبت 
به این موضوع توّجه پیدا کنند. در مورد دانش آموزان دو 

زبانه این آموزش مؤثّرتر است.



80

 جمالتی را که جای فاعل و در بعضی دیگر جای فعل خالی است، روی تخته 
بنویسید، سپس از بّچه ها بخواهید که جاهای خالی را تکمیل کنند. 

 جلســۀ پنجـــم

 20دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
 25دقیقه2ــ  تمرین خواندن

 صفحۀ دوم کتاب نگارش 
 تمرین یک و دو در این صفحه بر تقویت امال تأکید دارند 
و تمرین سه، فضای تطابق فاعل و فعل را توسط دانش آموز فراهم 

می نماید.

 تمرین خواندن
و  مستقل  )خواندن  صامت خوانی  جلسه،  این  در   

به  که  بخواهید  دانش آموزان  از  می شود.  پیشنهاد  بی صدا( 
صورت انفرادی بدون صدا و با حرکت چشم، متن درس را بخوانند.

 اگر احساس می کنید دانش آموزان در خواندن متن ضعف 
دارند، می توانید از روش »هم خوانی« استفاده کنید. در این نوع 
خواندن یکی از بّچه ها متن را می خواند و دانش آموزان دیگر با 
صدای بلند آن را تکرار می کنند. توّجه کنید که در استفاده از 

این روش جانب اعتدال را نگه دارید.



81

 جلســـۀ ششــم

  25دقیقه1ــ تمرین خواندن 
 20دقیقه2ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس

 تمرین خواندن )تأکید بر لحن، آوا و آهنگ مناسب( 
 متن درس دوم نیز یک متن روایی است و توضیحات ارائه شده در درس 

اّول برای این درس نیز مناسب است.

 ارزشیابی از فّعالیت های درس 
 در بخش ارزشیابی شفاهی، پیشنهاد می شود که با استفاده از کارت های 
جعبٔه سؤاالت شفاهی، از افراد پرسش کنید و بر جواب های صحیح تأکید نمایید. 
برای این منظور کارت هایی با ابعاد یکسان تهّیه کنید و بر روی هر کدام یک سؤال 
بنویسید. هنگام پرسش و پاسخ، دانش آموز یکی از کارت ها را برحسب تصادف، 
بیرون می کشد، با صدای بلند می خواند و پاسخ می دهد. بدین ترتیب کار معلّم در 

تعیین سطح دشواری سؤاالت و رعایت انصاف در پرسش، آسان می شود.

 جلســۀ هفتــم

  25دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
  20 دقیقه2ــ مرور آموخته ها

 صفحۀ سوم کتاب نگارش )هنر و سرگرمی(

این صفحه با خوش نویسی آغاز می شود. خط خوش هنر است؛ چرا 
که جلوه گاه زیبایی است و تصویری از پنهان وجود و زیر و بم روح هنرمند 
می نمایاند. با خط زیبا، واژه ها جان می گیرند؛ به قلمرو احساس و ذوق و اندیشٔه 

خواننده زودتر گام می گذارند و با جان مخاطب صمیمی تر می شوند.
در بخش دوم این صفحه، دانش آموزان برای جدول، پرسش های مناسب می نویسند.
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 مرور آموخته ها
 در بخش دوم زنگ، با هدف تثبیت و تعمیق آموخته ها، به مرور مطالب فصل بپردازید.

 جلســۀ هشتــم

  25دقیقه1ــ  فّعالیت های نوشتاری
 20دقیقه2ــ ارزشیابی مهارت خواندن

 صفحۀ چهارم کتاب نگارش
تصاویر  موضوع  دربارٔه  دانش آموز  صفحه،  این  نگارشی  فّعالیت  در   
می دهند.  توضیح  تصویر  دربارٔه  و  دارند  ارتباط  هم  با  که  می نویسد  جمالتی 
معنایی  ارتباط  و  است  رفته   گام جلوتر  یک  این صفحه  در  نگارش  آموزش 
جمالت را در بند، به دانش آموزان گوشزد می کند. به عبارت دیگر در درس 
گذشته، معیار شناخت بند فقط ساختاری بود اّما در این درس، مالک معنایی 
نیز اضافه می شود. هدف این است که به کمک تصاویر در نوشتٔه دانش آموزان 

انسجام ایجاد شود و پراکنده گویی اتّفاق نیفتد.
 بهتر است دانش آموزان مطالب خود را در کالس بخوانند و معلّم با تأکید بر نقاط 

قّوت نوشته های دانش آموزان، عالقه مندی به نوشتن را در ایشان نهادینه نماید.

 ارزشیابی مهارت خواندن
 مطابق با توضیحاتی که در جلسٔه دهم درس اّول آمد، ارزشیابی انجام می پذیرد. 

 جلســۀ نهـــم

  45دقیقه1ــ بخوان و بیندیش )قّصٔه تنگ بلور(

 همان گونه که در فصل اّول اشاره شد، نتایج آزمون جهانی سنجش سواد خواندن )پرلز( 
نشان می دهد که توانایی درک متن دانش آموزان ایرانی کم است. در واقع دانش آموزان، عادت به 
مطالعٔه متن طوالنی ندارند و تمرکز به هنگام صامت خوانی متن را تمرین نکرده اند. متن های بخوان و
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 بیندیش با هدف تقویت درک متن در کتاب گنجانده شده است. هدف اصلی در اّولین متن 
به  دستیابی  می باشد.  تمرکز  تقویت  و  متن طوالنی  مطالعٔه  به  عادت  ایجاد  بیندیش،  و  بخوان 
این هدف، بسیار اهّمیت دارد؛ بنابراین کّل 45 دقیقه وقت کالس به صامت خوانی و پاسخ به 
سؤاالت درک و دریافت اختصاص داده شده است. این داستان با توّجه به سرفصل، نگاهی به 
نهاد فرهنگی موزه دارد و دانش آموزان پس از خواندن داستان باید بتوانند به سؤاالت آن که هر 
سه مربوط به درک صریح اطاّلعات متن است، پاسخ دهند. الزم است دانش آموزان داستان را 
به صورت فردی و با روش صامت خوانی مطالعه کنند. سپس هر یک به طور فردی به سؤاالت 
پاسخ  بدهند. در پایان، پاسخ دانش آموزان در کالس بررسی می شود. پیشنهاد می گردد معلّم 
از  با هدف درک اطاّلعات صریح متن طرح کند و  بیندیش  و  از متن بخوان  نیز سؤاالتی را 

دانش  آموزان بخواهد بعد از خواندن متن به صورت فردی به سؤاالت پاسخ دهند. 

 جلسـۀ دهـــم

   25 دقیقه1ــ َمثَل )آشپز که دو تا شد…(
   20 دقیقه2ــ امال

    مثل
َمثَل، سخن کوتاه و مشهوری است که به قّصه ای عبرت آمیز یا گفتاری نکته آموز اشاره 
یا پیشوایان  دارد و جای توضیح بیشتر را می گیرد. بعضی از مثل ها حاصل پند های دانایان 
مذهبی یا تجربه های زندگی مردم است. این گونه َمثَل ها  را »حکمت« می گویند. درست به کار 
بردن مثل در گفتار و نوشتار، یک هنر است و اگر در جای نامناسب به کار رود، هدف گوینده 
را نمی رساند. پیشنهاد می شود مثل با روش ایفای نقش توسط دانش آموزان در کالس اجرا 

شود.
 امال

امال با همان کیفیتی که در جلسٔه نهم درس اّول مطرح شد، برگزار می گردد. اگر برگه ها 
در همان جلسه تصحیح شود و راهکارهای بهبود وضعیت امال نویسی دانش آموزان به صورت 

فردی ارائه شود، نتیجٔه آموزش، توسعه یافته تر است.
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 جلســۀ یازدهــم

  20دقیقه1ــ امال
   25دقیقه2ــ فّعالیت های نوشتاری

 امالی پایان فصل
مهارت  در  دانش آموزان  پیشرفت  سنجش  هدف  با  فصل  انتهای  در   

امالنویسی یک امالی تقریری با متن ترکیبی توصیه می گردد. 

 صفحۀ آخر فصل )فّعالیت های تکمیلی(
 سؤاالت درست و نادرست، درک مطلب و درک و دریافت در 
این فصل با هدف درک اطاّلعات صریح متن طّراحی شده اند. در صفحٔه 
فّعالیت های تکمیلی، درک اطاّلعات صریح متن به دانش آموزان آموزش 
)شامل  ناهمگن  گروه های  به  دانش آموزان  کار،  این  برای  می شود.  داده 
با  به این ترتیب در کالسی  تقسیم شوند.  متوسط(  و  کند آموز  تند آموز،  فراگیراِن 
30 دانش آموز، پنج گروه تشکیل خواهد شد که در مقایسه با هم تقریباً عملکرد یکسانی 
دارند. سپس از گروه ها بخواهیم به کمک یک دیگر تمامی اطاّلعات صریح متن ضرب المثل کتاب 
را  جمله  اّولین  اطاّلعات  معلّم  ابتدا  منظور  این  برای  بنویسند.  کاغذ  ورق  یک  روی  را  فارسی 
استخراج می کند و از دانش آموزان می خواهد مانند نمونه عمل کنند. در پایان به ترتیب از هر گروه 
یک دانش آموز کنار تخته می  آید و یک جمله  از اطاّلعات متن را روی تخته می  نویسد. در  نهایت 
تمامی اطاّلعات صریح متن توسط دانش آموزان روی تخته نوشته می شود. هنگام فّعالیت گروهی 
دانش آموزان، معلّم تنها نقش هدایت گری دارد. در پایان، معلّم در زمینٔه یافتن اطاّلعات صریح متن، 

آگاهی الزم را به دانش آموزان می دهد.
 پس از آموزش، تمرین دوم صفحٔه فّعالیت های تکمیلی که مربوط به درک اطاّلعات صریح 

متن است، توسط هر دانش آموز به صورت فردی انجام شود.
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درک اطاّلعات صریح متن درست و نادرست 

رسیدن به استنباطدرک مطلب 

نگاه کن و بگو

بیاموز و بگو

کلمات هم خانوادهواژه آموزی

نمایش )بی کالم(

آشنایی با دو گونه گفتاری
 و نوشتاری

درس سوم:
 آسمان آبی، طبیعت پاک 

متن و تصویر

کن:  حفظ  و  بخوان 
هم بازی

درس چهارم: 
آواز گنجشک  

 متن و تصویر

بخوان و بیندیش: مورچه ریزه

مثل: هر چه کنی به خود کنی

ری
شتا

 نو
ای

ت ه
هار

م

درک اطاّلعات صریح متن درست و نادرست 
رسیدن به استنباط

درک اطاّلعات صریح متندرک مطلب 

بیاموز و بگو

واژه آموزی
شبکه معنایی، با هدف طبقه بندی 

واژگان ذهنی

نشانه های نگارشی

 درک و دریافت

درس سوم: آسمان آبی، 
طبیعت پاک

درس چهارم: آواز گنجشک   

فّعالیت های درس 

هنر و سرگرمی

نگارش

فّعالیت های درس

هنر و سرگرمی

نگارش

رسیدن به استنباطفّعالیت های تکمیلی 

درک اطاّلعات صریح متن 
رسیدن به استنباط

نگاه کن و بگو
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اهــداف فصل دوم: بهــــداشت

1ــ آشنایی با بهداشت و فواید آن
2ــ تقویت توانایی حفظ شعر 

3ــ تقویت مهارت درک متن و بهبود سواد خواندن 
4ــ کسب مهارت در کاربرد ضرب المثل ها

5  ــ تقویت پاره مهارت های نوشتاری »رونویسی، امال، 
نگارش« در کتاب نگارش

6  ــ تقویت مهارت سخن گفتن و دّقت بصری و ایجاد 
ارتباط منطقی بین تصاویر 

در خصوص  دانش آموزان  در  مثبت  نگرش  ایجاد  7ــ 
رعایت اصول بهداشتی

8   ــ آشنایی با زبان محاوره در متن نوشتاری
9ــ گسترش شبکۀ واژگان دانش آموز 

اصول  و  تحریری  خط  به  عالقه مندی  ایجاد  10ــ 
درست نویسی

 11ــ تقویت مهارت روان خوانی
12ــ طبقه بندی مفاهیم در ذهن و تقویت تفکّر منطقی
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 درس ســـوم: 

آسـمان آبی، طبـیعت پاک

بهداشت  به  نسبت  دانش آموزان  نگرش  ارتقای  1ــ 
محیط اطراف

2ــ آشنایی دانش آموزان با نحؤه گزارش نویسی
3ــ بهبود سواد خواندن و توسعٔه درک متن دانش آموزان

4ــ ترغیب دانش آموزان به رعایت بهداشت با اشاره به 
آموزه های دینی

جایگاه  و  دانش آموزان  نوشتن  مهارت  تقویت  5  ــ 
محاوره نویسی در متن

با  دانش آموزان  گروهی  میان  ارتباطات  گسترش  6 ــ 
اجرای نمایش

 اهــــــــــــــــــــــداف 
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 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درست و نادرست، درک مطلب 

 

 روش تدریس پیشنهادی
روش تدریس اعضای گروه، بارش فکری

 روش تدریس اعضای گروه
 در این الگو هر فراگیر می تواند به اعضای گروه خود آموزش بدهد. بنابراین 
هر عضو هم به عنوان معلّم و هم به عنوان شاگرد عمل می کند. در اجرای این الگو، 
در کالس درس،  نمی تواند  هیچ کسی  است.  موفّقیت  راز  گروه  اعضای  بین  همیاری 

خاموش باشد.
  شیوۀ اجرا:

1ــ کالس را به گروه های سه نفره تقسیم کنید.
2ــ به اعضای گروه ها شماره بدهید. مثال:

 گروه الله: فاطمه شماره 1 ــ پروانه شماره 2 ــ بهناز شماره 3
 گروه رز: ثمین شماره 1 ــ ساجده شماره 2 ــ راضیه شماره 3

3ــ از دانش آموزان بخواهید کتاب فارسی را باز کنند و به متن درس سوم )آسمان آبی، 
طبیعت پاک( نگاه کنند.

4ــ متن درس این قابلیت را دارد که به سه بخش تقسیم شود و لطمه ای به پیوستگی مطالب 
وارد نشود به همین دلیل این روش برای این درس مناسب است.

 متن درس را به 3 قسمت تقسیم کنید.
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  قسمت اّول: از شروع درس تا گزارش گروه اّول
  قسمت دوم: گزارش گروه اّول )شهر ما، خانٔه ما(

 قسمت سوم: گزارش گروه دوم )اّول دفتر به نام ایزد دانا(

5  ــ مطالعٔه هر قسمت از درس را به صورت فردی به افراد گروه بر حسب شماره، واگذار 
کنید.

 معّلم: 
چشم  با  و  انفرادی  به صورت  را  درس  اّول  قسمت  گروه،  هر   1 شماره  دانش آموزان   

بخوانند و خوب دّقت کنند.
چشم  با  و  انفرادی  به صورت  را  درس  دوم  قسمت  گروه،  هر   2 شماره  دانش آموزان   

بخوانند و خوب دّقت کنند.
با چشم  و  انفرادی  به صورت  را   دانش آموزان شماره 3 هر گروه، قسمت سوم درس 

بخوانند و خوب دّقت کنند.
 در این بخش، زمان مطالعه را برای دانش آموزان تعیین کنید.

6  ــ از دانش آموزان بخواهید، شماره های مانند هم از هر 
گروه، یک جا جمع شوند و گروه جدید تشکیل دهند.

مثال: )فاطمه و ثمین و … ( در یک گروه 
هم قرار می گیرند. )پروانه و ساجده( در گروهی دیگر  کنار 

قرار می گیرند و … 
به  به یک  گروه های جدید یک  در  اعضا  7ــ 
خود  به  مربوط  قسمت  مطالعٔه  از  که  را  چه  هر  د نوبت  خو

تیب آموخته اند برای هم گروهی، توضیح دهند. بدین ترتیب  تر
در آموخته های هر نفر با تکرار مطلب، تثبیت و کامل می شود  )این 
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این قسمت به طور همزمان در همٔه گروه ها اتّفاق می افتد(.
8  ــ از دانش آموزان بخواهید به گروه اصلی خود برگردند.

9ــ دانش آموزان بعد از استقرار در گروه، به ترتیب شماره، مطالبی را 
که فرا گرفته اند برای هم توضیح می دهند. بدین ترتیب متن درس سوم توّسط 

دانش آموزان اعضای گروه تدریس می شود.
جلوی  بّچه ها  از  تعدادی  بپردازید.  مطالب  جمع بندی  به  اینک  10ــ 
کالس آمده و برای کل کالس توضیحاتی ارائه می دهند. بعد از تفهیم مطلب، 
تمرین های درک مطلب و درست و  به  و  داده  انجام  را  بخش روخوانی درس 

نادرست بپردازید. 

 درک مطلب
از  پس  فصل،  این  در  مطلب  درک  فرایند  در  که  باشید  داشته  توّجه   
استنباط  به  و  رفته  فراتر  گامی  متن،  صریح  اطاّلعات  درک  و  تمرکز  آموزش 
نشانٔه  آبی  »آسمان  است،  شده  سؤال  وقتی  مثال  به عنوان  می شود.  پرداخته 
هوای  نشانٔه  که  دهد  پاسخ  می تواند  استنباط  کمک  به  دانش  آموز  چیست؟« 
تمیز است، چون مستقیماً در متن ذکر نشده است. شایان ذکر است سؤال ها به 
لحاظ سطح دشواری، طوری طّراحی شده است که ابتدا پاسخ ساده ترین پرسش های استنباطی از 
دانش آموز خواسته می شود و در انتهای فصل، آخرین سؤال درک و دریافت را تنها با رسیدن به 

استنباط غیرمستقیم می توان پاسخ داد.

 جلســۀ دوم

  20 دقیقه1ــ واژه آموزی
   25 دقیقه2ــ تمرین خواندن

 واژه آموزی
 به کلماتی که از یک ریشه و خانواده هستند و در سه حرف اصلی اشتراک دارند، کلمات 
هم خانواده می گویند، شناخت ویژگی هم خانواده بودن، به تشخیص شکل کلمات و درست نویسی 
در امال به دانش آموزان کمک می کند. موضوع هم خانواده بودن کلمات را فقط در کلمه های عربی 
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آموزش می دهیم. 
 معلّمان گرامی الزم است توّجه کنند که آموزش، فقط با توّجه به حوزٔه معنایی کلمات 

هم خانواده انجام  شود و حتی از ارائٔه عنوان کلمات هم خانواده به دانش آموزان پرهیز شود. 
 تعدادی از کلمات هم خانواده را در دو یا سه دسته به صورت درهم از طنابی که باالی 
آمده،  کالس  جلوی  گروه،  نمایندگان  سپس  کنید.  آویزان  گیره  با  کرده اید،  نصب  سیاه  تخته 
دسته های کلمات را مرتب کنند. شما نیز به ایشان کمک کنید. اگر تختٔه هوشمند داشته باشید، 

می توانید با استفاده از این رسانه، تدریس را به صورت جّذاب ارائه  دهید.
پیشبرد اهداف  از تدریس، در  الکترونیکی قبل  تولید محتوای   شایان ذکر است که 

آموزشی، مؤثّر و مفید است.

 تمرین خواندن
 با تقویت مهارت خواندن، مهارت های زبانی دیگر به ویژه نوشتن، 

بدهید. خواندن،  اهّمیت  کار  از  قسمت  این  به  لذا  می یابد.  گسترش 
مهارت خواندن  تقویت  و  پرورش  آموزش است.  ابزار  اصلی ترین 
موجب پرورش و به کار انداختن همٔه قوای فکری و ذهنی »یعنی« 
قّؤه تمیز، استدالل، تعمیم، تجزیه و قضاوت می گردد که هر کدام 

در نگارش و امالی دانش آموز، نقش تعیین کننده ای دارد.
دانش آموزان  از  می توانید  خواندن  سواد  بهبود  برای   

بخواهید مطلبی را که دانش آموزان دیگر با صدای بلند می خوانند، 
آنها خود آهسته بخوانند.

 جلســۀ ســـوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
 20 دقیقه2ــ نگاه کن و بگو

 صفحۀ اّول کتاب نگارش
 تمرین سوم از صفحه اّول کتاب نگارش درس سوم:
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 پاسخ ⇐ درس، مدرسه، تدریس
 ربط، رابط، مرتبط

 شکر، شاکر، مشکور

 نگاه کن و بگو
قبل  مانند دروس  ارائٔه شگردهای خاّلقانه  و  قّوت  با  را  بگو  و  نگاه کن  فّعالیت   

عملیاتی نمایید.

 جلســـۀ چهـــارم

  25 دقیقه1ــ امال
 20 دقیقه2ــ بیاموز و بگو

 امال
 در این قسمت، روش »امال به خود« پیشنهاد می شود. از دانش آموز 
بخواهید یک متن امال با تعداد سطرهای مشّخص تهیه کند. چند بار از روی آن 

بخواند، سپس آنچه را به خاطر سپرده است، به خود امال بگوید و بنویسد.

 بیاموز و بگو
گونٔه  گفتاری،  )گونٔه  زبان  گونٔه  دو  با  دانش آموزان  که  است  این  هدف  بخش،  این  در   

نوشتاری( آشنا شوند. برای آموزش آن می توان دو کتاب داستان به کالس آورد که یکی با زبان 
نوشتاری تدوین شده است و دیگری با زبان گفتاری. درواقع خواندن و مقایسٔه دو متن 

سبب می شود دانش آموز بین آن دو تمایز قائل شود. 
 گاهی دانش آموز هنگام امال کلمات را به زبان گفتاری می نویسد. برای 

جلوگیری از این مشکل می توانیم یک امال با گونٔه گفتاری اجرا کنیم و توضیح 
دهیم که اگر این کار با آگاهی انجام شود، اشکالی ندارد اما وقتی متن با گونٔه 

نوشتاری خوانده می شود، امالی آن نیز باید به صورت نوشتاری باشد.
شکسته  از  پرهیز  و  نویسی  درست  اصول  رعایت  متن،  نوشتن  در   
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نوشتن و محاوره، توصیه می شود. توّجه کنید می توانید به عنوان تکلیف شب به این آموزش بیشتر 
بپردازید. 

 جلســۀ پنجـــم

 20دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
 25دقیقه2ــ  تمرین خواندن

 صفحۀ دوم کتاب نگارش
 هرگاه در یک عبارت، کلمٔه اّول به نشانه های )ـه ه( 

ختم شود برای ربط به کلمٔه دوم »یای میانجی« می آید؛ در غیر 
ـ ربط دو کلمه را به هم ربط می دهد. علّت این است  ـِ این صورت ـ

که ساخت هجایی زبان فارسی امکان حضور دو مصّوت پشت سرهم 
را ندارد؛ بنابراین برای آسان کردن تلّفظ، یک صامت میانجی بین آنها می آید.

 تمرین1:

ـِـ ربطی میانجی ـ

هفتۀ گذشته
دامنۀ کوه

نمایندۀ گروه
پونۀ وحشی

همراه آموزگار
گزارش گروهی

مطالب ما
غرق شادی

 تمرین خواندن
توّجه به تفاوت های میان دانش آموزان از لحاظ توانایی های مهارت خواندن آنها، مهم است. 
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تفاوت های فردی دانش آموزان بر چگونگی پیشرفت کسب مهارت خواندن آنها تأثیر می گذارد.

 جلســۀ ششـــم

  25دقیقه1ــ نمایش
 20دقیقه2ــ تمرین خواندن

 نمایش
 ابتدا متن نمایش در گروه کامل شود و سپس در کالس به اجرا درآید.

آهنگ  و  آوا  لحن،  بر  )تأکید  خواندن  تمرین   
مناسب(

همان  و  است  روایی  مجددًا  درس،  متن   
درواقع  است.  کافی  آن  برای  اّول  درس  آموزش 
تمرین لحن در متن های مختلف در جلسٔه ششم 
آشنایی  و  دانش آموزان  لحن  تقویت  بر  درس  هر 

کمک  متن،  خوانش  مختلف  شیوه های  با  آنان 
می کند. 

 جلســۀ هفتــم

  45دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری

 صفحۀ سوم کتاب نگارش
و  برای خوانانویسی  قابلیت الزم  توانایی و  باید  اّول، خود  تمرین  انجام درست  برای  معلّم 
زیبانویسی را داشته باشد. معلّمی که خط زیبا ندارد، نخواهد توانست صرفاً با گفتن و توضیح دادن، 
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خّط دانش آموز را زیبا سازد. در این نوع یادگیری بین مهارت های ویژهٔ معلّم و یادگیری مؤثّر رابطه ای 
مستقیم وجود دارد. لذا الزم است معلّمان محترم به این نکته توّجه داشته باشند.

 جلســۀ هشتــم

  25دقیقه1ــ  فّعالیت های نوشتاری
 20دقیقه2ــ مرور آموخته ها

 صفحۀ چهارم کتاب نگارش
آموزشی،  مراتب  سلسله  رعایت  با  نگارش  بخش  مطالب   
دانش آموز را در نوشتن یک بند خوب، یاری می رساند. در این صفحه 
پس از دو جلسه تمرین بندنویسی، تعریف بند ارائه می شود. درواقع 
نوع آموزش به گونه ای طّراحی شده است که دانش آموزان در عمل 
به این معنی می رسند. آنها در درس اّول مالک ساختاری را آموختند 
و در درس دوم به مالک معنایی رهنمون شدند. حاال در درس سوم 
جمع بندی می کنند که متن به لحاظ ساختاری از چند جمله تشکیل شده 
است و به لحاظ معنایی این جمالت مرتبط هستند. الزم به ذکر است مطالب 
داخل کادر به هیچ وجه برای حفظ کردن نیست و فقط به هدایت و جمع بندی ذهنی 
دانش آموز کمک می کند. پس از اتمام بندنویسی از دانش آموزان بخواهید، نوشته های خود را در 

گروه برای دوستانشان بخوانند.

 مرور آموخته ها
 در مرور مطالب درس، یک بار دیگر جایگاه یای میانجی در عبارت، کلمات هم خانواده و 

مطالبی را که احتیاج به تمرین دارند، در کالس یادآوری نمایید.
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 جلســۀ نهـــم

  25دقیقه1ــ بخوان و حفظ کن
 20دقیقه2ــ  ارزشیابی از فّعالیت های درس

 بخوان و حفظ کن
 موضوع شعر، بهداشت روانی است و دارای یک مضمون عاطفی است که پرداختن به آن 
در کالس، جای تأّمل و دّقت دارد. ابتدا به روش بارش مغزی، نگرش ها و نظرات دانش آموزان را 
جویا شده، سپس مطلب خود را جمع بندی نمایید. شعر »  هم بازی« سرودٔه اسداللّه شعبانی است. 

شعبانی متولّد 1337 است و در زمینٔه ادبیات کودکان آثار متعددی دارد.

 ارزشیابی از فّعالیت های درس
 در این قسمت یک نمونه آزمون مداد کاغذی، جهت بهره مندی معلّمان ارائه می گردد.

باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:           آزمون مداد کاغذی درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک 

تاریخ:

1 ــ در جای خالی کلمات، نشانٔه صحیح را بگذار.
هفتٔه گـ … شته، در محیـ…ـی سالم، به گردش علمی رفتیم. آسمان …ـاف بود و گل ها …ـرق شادی بودند چون 

طبیـ…ت پاکیزه بود و آشـ …ـال و زباله باعـ… آلودگی نشده بود.

2 ــ کلمات هم خانواده را به هم وصل کن.
درس ــ ربط ــ شکر ــ شاکر ــ رابط ــ تدریس

3 ــ این بند را از حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل کن.
نفس  می تونن  بهتر  می رن،  پیاده روی  به  سالم  محیط  در  که  »کسایی  گفت:  خوشحالی  با  اون  خوند.  کتابُش  بابا 

بکشن.« بابا این مطلُب تو کتاب خونده بود.

.....................................................................................

.....................................................................................
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 جلسـۀ دهـــم

   20دقیقه1ــ ارزشیابی مهارت خواندن
  20دقیقه2ــ امال

 ارزشیابی مهارت خواندن
 با توّجه به اینکه در سه درس، خواندن متن روایی با لحن درست آموزش و 
تمرین شده است، الزم است در ارزشیابی، معیار رعایت لحن مورد توّجه قرار گیرد 

و این مطلب برای دانش آموز برجسته شود.

 امال
از  متن می تواند  پیشنهاد می شود.  تقریری  امالی  متن  نمونه  این قسمت، یک   در 

جمالت متن درس باشد و یا این که معلّم خود با استفاده از واژگان دارای ارزش امالیی، یک 
متن بنویسد. توانایی دانش آموزان در ایجاد تمرکز و دّقت مّدنظر قرار بگیرد و از ارائٔه متون طوالنی و 

خسته کننده اجتناب گردد. 

 متن پیشنهادی امال:

 ــ در یک صبح دلپذیر بهاری به همراه پدرم به دامنٔه کوهی رفتیم.
 ــ پدرم گفت: »هر چه را که می بینی و می شنوی یادداشت کن. هر چه نوشتٔه تو کوتاه و 

گویا باشد بهتر است.«
 ــ گردش در محیط سالم انسان ها را غرق شادی و نشاط می کند و همٔه آدم هایی که به 
کوه آمده بودند، خوب به اطراف نگاه می کردند تا زیبایی های طبیعت را بهتر ببینند و به آنها خوش 

بگذرد.
 ــ پدرم عادت دارد عالوه بر خانه، محلّه و طبیعت را پاکیزه نگه دارد. برای همین اگر در 

بین راه آشغال و زباله می دید آنها را در سطل زباله می انداخت.
 ــ یکی از رفتگران که رفتار پدرم را دید. بسیار تشّکر کرد و گفت: »خوش حالم که شما 

به پاکیزگی اهمّیت می دهید.«
بخش دوم امال شامل تمرین های امالیی است که توسط معلّمان طّراحی می شود.
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 درس چهارم: آواز گنجشک

1ــ  طبقه بندی و گسترش واژگان دانش آموزان
2ــ  آشنایی با کاربرد نشانه های نگارشی در متن

3ـ افزایش قدرت درک متن دانش آموزان 
4ــ  آشنایی دانش آموزان با مفهوم »آلودگی صوتی«

5  ــ شناختن منابع تولیدکنندٔه آلودگی صوتی
6ــ ایجاد نگرش مثبت نسبت به موضوع کاهش 

آلودگی صوتی

 اهــــــــــــــــــــــداف 

 آموزش

 جلســۀ اّول

  30 دقیقه1ــ تدریس درس
   15دقیقه2ــ درک متن 

  روش  تدریس پیشنهادی
دریافت مفهوم، بارش فکری، بحث گروهی

 دریافت مفهوم
مفهوم   دریافت  آزمون  مفهوم،   ب(  الف( شناسایی  مرحله  است:  این روش شامل سه   
پ( تحلیل راهبردهای تفکر، که با توّجه به سطح توانمندی های دانش آموزان پایٔه سوم در کالس 

طّراحی می شود.
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 برای اجرای این سه مرحله، تصاویر یا جمالتی دربارٔه مفهوم »آلودگی صوتی« 
تهّیه کنید. دانش آموزان را گروه بندی نموده، تصاویر را بین گروه ها توزیع کنید، بدون 
آنکه توضیحی دربارٔه مفهوم درس بدهید از دانش آموزان بخواهید با دّقت به تصاویر نگاه 

کنند و دربارٔه تصاویر و موضوع آنها توضیح دهند.
 سپس به دانش آموزان فرصت بدهید تا دریافت های خود را ابتدا در گروه بیان کرده، سپس 
این مرحله، جمالتی  برای هم کالسی ها دربارٔه تصویر صحبت کنند. در  نوبت  به  در جمع کالس 
بخواهید  دانش آموزان  از  نموده،  مطرح  و…  صوتی  آلودگی  تولید  منابع  صوتی،  آلودگی  دربارٔه 
جمالت را بر مبنای درستی مفهوم، تأیید یا رد نمایند. )می توانید جمالت را به صورت کتبی در 

اختیار گروه گذاشته تا با »بلی یا خیر« پاسخ دهند.(
 در ادامه، جمالت را به اتفاق بّچه ها بررسی کنید و نظرات و دریافت های درست ایشان را 
تأیید نمایید. در پایان از بّچه ها بخواهید مفهوم »آلودگی صوتی« را توضیح دهند؛ دربارٔه زیان ها و 
منابع تولید آن و نقش خود در کاهش آلودگی صوتی گفت وگو نمایند. این الگو، آموزش و دریافت 

را در چهارچوبی علمی و اصولی طرح می کند.
 نکته: تصاویر را ترجیحاً مرتبط با آلودگی صوتی کالس درس یا مدرسه انتخاب کنید 

تا فکر دانش آموزان به این سمت گرایش پیدا کند و نقش خود را در این زمینه بهتر درک نمایند.

یک نمونه از نمون برگ آزمون دریافت مفهوم 

 ــ دانش آموزان عزیز لطفاً به سؤاالت زیر پاسخ بدهید.

1ــ آلودگی صوتی صدای بلندی است که از شنیدن آن ناراحت می شویم؟ 

                                                                              بلی        خیر 

2ــ آیا سر و صدای دانش آموزان در کالس، آلودگی صوتی ایجاد می کند؟ 

                                                                              بلی        خیر 


