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باسمه تعالی
می ًعا…                  مائده آیه ی ٣٢
َحیا الن َ
َّاس َج َ
َحیا َها َف َک َانَّما ا َ
… َو َمن ا َ

«و هر که شخصی را از مرگ نجات دهد گویی همه ی مردم را زنده کرده است»
الیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است ،که تالش دارد
فرایند تولید برنامه ی درسی مجموعه ف ّع ّ

(طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی) را در یک بافت منسجم و
ابعاد چهارگانه ی زیر نظام برنامهی درسی ّ

هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سامان دهی نماید.

در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه ،که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است،

سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه ی تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد این مالحظات

عبارتاند از رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی ،کسب مهارت های
تفکر علمی و منطقی ،توان ّ
دانش افزایی ،به کارگیری شیوه ی ّ
تفکر انتقادی ،آمادگی جهت بروز ّ
خل ّقیت و

نوآوری و نیز کسب دانش ،بینش و ّ
کیفیت زندگی .این محتوا با فراهم نمودن
تفکر فناورانه برای بهبود ّ
فرصت های مناسب برنامهی درسی ،ضمن تأکید بر انعطاف پذیری در عین داشتن ثبات و همه جانبه نگری و

متربیان با نیازهای خاص ،زمینه ی دست یابی دانش آموزان را برای کسب شایستگی های
ّ
توجه به هو ّیت ویژه ی ّ

الزم (توانمندی ها ،مهارت ها) فراهم می سازد.

امید است این محتوا درتحقق اهداف موثّر باشد و مع ّلمان عزیز و گرامی با بهرهگیری از این کتاب بتوانند

صالحیتهای فردی و اجتماعی یاری نمایند.
فراگیران را در دستیابی به
ّ

این کار ارزشمند حاصل همکاری صمیمانهی کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی و

گروههای تألیف کتابهای درسی است .لذا شایسته است از تالش و مساعی تمامی این عزیزان و همکاران
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع ،که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند،
تقدیر و ّ
تشکر نماییم.

در اینجا از همهی همکاران و صاحب نظران درخواست می شود ،نظرات و پیشنهادهای خود را در

خصوص محتوای کتاب به این سازمان منعکس نمایند.

دکتر مجید قدمی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
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مق ّدمه

پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که همزمان با تحول بنیادین و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش
و پرورش ،توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و نیز با توجه به چارچوب برنامه ی درسی ویژه ی
دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی در آموزش و پرورش استثنایی ،به نگارش این کتاب بپردازیم .امیدواریم که
آموزش مناسب این محتوا ،زمینه ی شکوفایی استعدادها و گسترش توانایی های نوآموزان و پرورش و تقویت
مهارت های زبانی و نوشتاری دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی میهن اسالمی را ،به ویژه در جمله سازی و
انشا ،فراهم سازد و آموزگاران گرامی را در امر تدریس یاری نماید.
توجه آموزگاران
برای پیشبرد بهتر فرایند یاددهی ــ یادگیری و کمک به بهبود روند آموزش این محتواّ ،
گرامی را به نکات زیر جلب می کنیم.
تهیه ی این کتاب ،همچنین انتخاب عناصر زبانی و روند آموزش تالش بر این بوده است که به
در ّ
توجه
روند رشد طبیعی گفتار و زبان و در حد امکان به محتوای آموزشی هر پایه و مطالب کتاب فارسی آنها ّ
شود ،ولی به دلیل نیازهای ویژه ی دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی ،ممکن است مواردی از ناهمخوانی نیز
مشاهده گردد.
در هر پایه ،محتوای کتاب زبان آموزی و جمله سازی با یک نظم زمانی و اصول توالی محتوا ،شامل
توالی ساده به مشکل ،جزء به کل و عینی به ذهنی ،تدوین شده است .آموزش پایه ی ا ّول مقدماتی با یادآوری
و افزایش خزانه ی واژگانی آغاز می شود و به جمله های دو کلمه ای پایان می یابد .در پایه های باالتر ،گسترش
جمله ها و عناصر زبانی ادامه پیدا می کند ،به گونه ای که در پایان دوره ابتدایی ،از دانش آموزان انتظار می رود
که به سطح مطلوبی از مهارت های زبانی ،جمله سازی و نگارش دست یابند.
تدریس این کتاب ،در جدول ساعات هفتگی ،بخشی از زمان درس «زبان و ادبیات فارسی (انشا)» را
به خود اختصاص می دهد.
ِ
ساخت واژه و جمله براساس قواعد زبانی است .در این کتاب ،مباحث
دستور زبان فارسی شامل
ِ
ِ
ساخت واژه (مانند چگونگی ساخت کلمه های
ساخت جمله مورد نظر است ،ولی بنابر نیاز ،به مباحث
وابسته به
جمع) و به مهارت هایی همچون د ّقت ،شناخت ،تشخیص و کاربرد نیز ،توجه کرده ایم.
خواسته ی بنیادی محتوای زبان آموزی ،جمله سازی و نگارش (راهنمای تدریس و کتاب درسی)
گسترش مهارت های زبانی است اما گسترش و پیچیدگی زبان و مهارت های وابسته ،به آنها ما را بر آن داشت
تا مطالب ،بنا بر ضرورت و نیاز دانش آموزان آسیب دیدهی شنوایی ،گرایش بیشتری به آموزش مهارت های
نوشتاری (در سطوح ف ّعال نوشتن) داشته باشد ،هر چند سایر اجزا و ارکان زبان و مهارت های آن نادیده گرفته
نشده اند.
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در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی آموزش و یادگیری مهارت های زبانی تنها از طریق شنیدن دچار
مشکل است از این رو تأکید بر گفتارخوانی ،داشتن تعامالت کالمی و ارائه مطالب آموزشی به شکل عینی و
نوشتاری به یادگیری ایشان کمک می کند.
همکاران گرامی «کتاب مع ّلم (راهنمای تدریس) پایهی سوم» را برای هر درس مطالعه نمایند و تدریس
خود را با اهداف ،انتظارات ،روش های تدریس و جدول زمان بندی آموزش هر عنوان درسی ،مطابقت دهند.
ضمن آنکه از فعالیت های پیشنهادی و نکته های مربوط به تدریس استفاده نمایند و برای آگاهی از اهداف و
اجرای تمرین های کتاب درسی از دانستنی های کتاب مع ّلم بهره ببرند.
در کتاب مع ّلم (راهنمای تدریس) ،جدول درس های همه ی پایه های دوره ی ابتدایی ،برای آشنایی
همکاران ارجمند با عناوین درس ها تهیه شده است .افزون بر آن ،جدول زمان بندی دروس پایه ی سوم نیز
در آغاز فصل دوم همان کتاب آمده است .این جدول همکاران گرامی را در برنامه ریزی دقیق تدریس یاری
می کند .در کتاب مع ّلم (راهنمای تدریس) به آموزگاران گرامی توصیه شده است که هر دو گونه ی نوشتاری
و گفتاری فارسی معیار را در هنگام آموزش و تدریس به دانش آموزان بهکار برند و متناسب با سطح توانایی و
آسیب شنوایی دانش آموزان ،ایشان را از تفاوت های هر دو گونه و بیان گفتاری و نوشتاری مناسب آگاه سازند.
در کتاب مع ّلم (راهنمای تدریس) و کتاب درسی زبان آموزی ،جمله سازی و نگارش پایهی سوم برای
الیت ها و تمریناتی پیش بینی شده است .هر دانش آموز ،به ترتیب قرارگیری فعالیت ها
ارتقای این مهارت ها ،ف ّع ّ
و تمرین ها ،ابتدا می شنود (یا گفتارخوانی کند) و درک می کند (بفهمد) سپس می گوید .در مرحله ی بعد هر
دانش آموز با درک خوانداری یک جمله (خبری  /پرسشی) تکلیف مربوط را انجام می دهد و در انتها با
تمرین های متنوع نوشتاری می تواند خودش نوشتن خودانگیخته داشته باشد.
همکاران گرامی از تصاویر بزرگ ،تخته ی هوشمند ،تخته ی کالسی ،کارت های نوشتاری و… برای
تسهیل در روند آموزشی استفاده کنند.
در این کتاب ،درس سوم دارای سه بخش و درس های چهارم و پنجم دارای دو بخش هستند .الزم
است که همکاران گرامی هر بخش را جداگانه در یک جلسه ی آموزشی تدریس نمایند.
در بیشتر دروس ،نکات و راهکارهایی ارائه شده است که والدین ارجمند می توانند با به کارگیری
آن ها به گسترش و تثبیت مهارت های آموخته شده کمک کنند .مهارت ها در شرایط و موقعیت های طبیعی
تکرار و تمرین می شوند و بهتر است در همه ی مراحل با آموزگاران تبادل نظر صورت گیرد .این قسمت در
پایین هر درس با نماد آغاز جمله مشخص شده است.
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هدف و انتظارات از تألیف هر درس برای آموزگاران ،در این قسمت آمده است.
همچنین شرح اجرای تمرین «ببین ،بشنو و بگو» را در این قسمت ها مالحظه میکنید.
ارزشیابی این درس ،که توصیفی است ،فرصت مناسبی برای شناسایی دقیق توانایی و استعدادهای
فراگیران فراهم آورده است .برای بهره گیری بهتر از این روش ،الزم است که از آغاز سال تحصیلی ابزارهای
مناسب ،همچون آزمون های عملکردی ،کارپوشه و سیاهه ی رفتار تهیه شود.
ساختار تمرین های این کتاب
الیت ها و تمرین ها با روال و نظم خاصی در کنار هم قرار گرفته اند .از نکته های
در این کتاب درسی ف ّع ّ
اهمیت در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دارای ّ
تهیه و تدوین شده است.
الیت ها از کام ًال شفاهی به سمت نوشتاری ّ
ف ّع ّ
در ابتدا درک شنیداری و خوانداری سپس بیان گفتاری و نوشتاری مدنظر بوده است.
نوع تکالیف ارائه شده و عملکرد دانش آموزان می تواند به صورت های زیر باشد:
شنیداری (گفتارخوانی) ــ دیداری ← هر دانش آموز درک کند و نشان بدهد.
شنیداری (گفتارخوانی) ــ گفتاری ← هر دانش آموز درک کند و بگوید
شنیداری (گفتارخوانی) ــ حرکتی ← هر دانش آموز درک کند و انجام دهد.
خوانداری ــ نوشتاری ← هر دانش آموز درک خوانداری داشته باشد و بنویسد.
و…
در همه ی درس ها تمرین ا ّول با عنوان «بازی کنید و بیاموزید» به درک شفاهی وخوانداری جمله(خبری
الیت های پیشنهادی (در کتاب راهنمای تدریس مع ّلم) به شکل عملی
 /پرسشی) ّ
توجه دارد و در ادامه  ،ف ّع ّ
در کالس اجرا می شود.
توجه به تصویر
در تمرین دوم هر درس با عنوان «ببینید ،بشنوید و بگویید» ،درک شفاهی و پاسخ شفاهی با ّ
و مطابق دستورالعمل ،هدف آموزشی قرار گرفته است.
تمرین سوم هر درس با تصاویر و جمله هایی همراه است تا هر دانش آموز با صدای بلند بخواند و توانایی درک
خوانداری ،هدف آموزشی را کسب و تثبیت نماید.
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از تمرین چهارم به بعد تکالیف متنوعی برای نشان دادن درک خوانداری ،تکمیل جمله (خبری /پرسشی) و
سپس نوشتن جمله (خبری  /پرسشی) به صورت گام به گام ارائه شده است.
نمونهی ساختار تمرین های مربوط به درک خوانداری:
خواندن جمله (خبری  /پرسشی) ← انتخاب تصویر
خواندن متن ← انتخاب  /تکمیل  /نوشتن جمله
نمونهی ساختار تمرین ها برای تکمیل یک جمله:
توجه به تصویر و تکمیل جمله
ارائهی تصویر و کلمه ← انتخاب کلمه ی مناسب با ّ
ارائهی کلمه ← انتخاب کلمه ی مناسب و تکمیل جمله
توجه به تصویر داده شده
ارائهی تصویر ← تکمیل جمله با ّ
نمونهی ساختار تمرین ها برای نوشتن یک جمله:
ارائهی تصویر و کلمه  /کلمه ها ← نوشتن جمله
ارائهی کلمه  /کلمه ها ← نوشتن جمله
ارائهی تصویر ← نوشتن جمله
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درس ا ّول

کلمه ی پرسشی «چه کار»
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دانشآموزان با درک مفهوم و کاربرد کلمهی پرسشی
«چهکار» پرسش و پاسخ مناسب را بیان کنند ،بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید

معلّم کلمه ی پرسشی «چه کار» را روی تابلو درشت و
با رنگ قرمز می نویسد .از هر دانش آموز می خواهد مشغول
کاری شود .با تأکید بر روی کلمه ی پرسشی «چه کار» از سایر
دانش آموزان درباره ی کاری که دوستشان انجام داده است یا
انجام می دهد ،می پرسد .آنها را راهنمایی می کند که پاسخ
دهند .پاسخ دانش آموزان باید حداقل دارای یک فعل کامل
باشد .سپس با نظارت و راهنمایی معلّم و به نوبت یکی از
دانش آموزان نقش او را اجرا میکند ،به طرح سؤال میپردازد و
سایرین پاسخ می دهند.

11
11

ببینید ،بشنوید و بگویید.

چه کار

چه کار میکند؟

12

12

؟

چه کار کرد؟

درس ا ّول

همکار و والدین گرامی ،برای انجام دادن این تمرین ،به همراه دانش آموزان به روش زیر
عمل کنید:
 -1دربارهی هر تصویر با دانش آموزان گفت و گو کنید.
الیت نشان داده شده در هر تصویر سؤال کنید تا پاسخ
2ــ از هر دانش آموز درباره ی ف ّع ّ
را بیان کند .در صورت نیاز او را برای بیان پاسخ مناسب راهنمایی کنید.
الیت نشان داده شده در تصویر سؤال نماید .در صورت
3ــ از هر دانش آموز بخواهید تا از شما درباره ی ف ّع ّ
نیاز او را راهنمایی کنید ،مانند:
الف -سامان چه کار می کند؟ سامان می خندد.
ب -سامان چه کار کرد؟ سامان رفت.

13
13

به هر تصویر نگاه کنید ،پرسش ها و پاسخ ها را بلند بخوانید.
قورباغه پرید.

آن ها طناب را می کشند.

پرسش :قورباغه چه کار کرد؟
پاسخ :قورباغه پرید.

پرسش :آن ها چه کار می کنند؟
پاسخ :آن ها طناب را می کشند.

او ُسر می خورد.

پرسش :او چه کار می کند؟
پاسخ :او ُسر می خورد.

14

14

ما پارو می زنیم.

پرسش :شما چه کار می کنید؟
پاسخ :ما پارو می زنیم.

خیاط ها لباس می دوزند.
ّ

من با توپ بازی کردم.

پرسش :خیّاط ها چه کار می کنند؟
پاسخ :خیّاط ها لباس می دوزند.

پرسش :تو چه کار کردی؟
پاسخ :من با توپ بازی کردم.

پرسش ها را بخوانید و تصویر مناسب هر کدام را عالمت بزنید.
مرد با قاشق چه کار می کند؟

نجار با ّ
چکش چه کار می کند؟
ّ

بچه ها با آب و صابون چه کار می کنند؟
ّ

درس ا ّول

15
15

پرسش ها و پاسخ ها را بخوانید و شماره ی تصویر مناسب هر یک را در جلوی آن
بنویسید.
سارا چه کار کرد؟ سارا پروانه را گرفت.
من چه کار کردم؟ تو دستت را باال بردی.
شما چه کار کردید؟ ما ساندویچ درست کردیم.
تو چه کار کردی؟ من به گل ها آب دادم.

16

16

1

2

3

4

مانند نمونه ،پرسش ها و پاسخ ها را با انتخاب درست کامل کنید.

آنها چه کار کردند؟

آنها دیوارها را رنگ کردند.

شما .......................................................؟

ما . ...................................................

زهرا و خانواده اش..................................؟

زهرا و خانواده اش . .........................

او  ........................................................؟

او . ....................................................

تو  ........................................................؟

من . ......................................

چه کار کردی /کتاب را خواندم

چه کار کردید /به گردش رفتیم

درس ا ّول

چه کار کرد /با معلمش حرف زد

چه کار کردند /فیلم تماشا کردند

17

17

همکار گرامی ،قبل از انجام دادن تمرین زیر از دانش آموزان بخواهید به تصویر نگاه کنند
و درباره ی افراد و چیزهایی که می بینند و کارهایی که در تصویر نشان داده شده ،با شما گفتوگو
نمایند.

به تصویر نگاه کنید ،پرسش ها را بخوانید و پاسخ دهید.

1ــ پدر چه کار می کند؟ ................................................................................................................
2ــ پدربزرگ چه کار می کند؟ ........................................................................................................
2ــ مادربزرگ چه کار می کند؟ .......................................................................................................
2ــ خواهرها چه کار می کنند؟ .........................................................................................................
2ــ برادر چه کار می کند؟ ..............................................................................................................
2ــ مادر چه کار می کند؟ ................................................................................................................

18

18

برای هر پرسش ،دو تصویر را به دلخواه انتخاب کنید و پاسخ ها را با کمک آن
تصویرها بنویسید.
شما در پارک چه کار می کنید؟

................................................................................................................................ 1
.................................................................................................................................. 2

تو در مدرسه چه کار می کنی؟

................................................................................................................................ 1
درس ا ّول

.................................................................................................................................. 2

19
19

مانند نمونه ،پرسش مناسب هر پاسخ را بنویسید.
پرسش

20

20

پاسخ

اسب ها چه کار می کنند؟

اسب ها علف می خورند.

اسب ها چه کار کردند؟

اسب ها علف خوردند.

خانم امینی  ........................می کند؟

خانم امینی ظرفها را میشوید.

خانم امینی  .............................کرد؟

خانم امینی ظرفها را شست.

نانوا ................................................؟

نانوا نان می پزد.

نانوا ................................................؟

نانوا نان پخت.

برای هرجمله ،با استفاده از کلمهی پرسشی «چه کار» ،سؤالی بنویسید.

ــ مح ّمد و امین مسواک می زنند.
 ...........................................................................................چه کار می کنند؟
مح ّمد و امین مسواک زدند.
 ...............................................................................................چه کار کردند؟
ــ سارا با مداد نقّاشی می کشد.
....................................................................................................................؟
سارا با مداد نقّاشی کشید.
....................................................................................................................؟
ــ شما بستنی می خرید.
.....................................................................................................................؟
شما بستنی خریدید.
......................................................................................................................؟
درس ا ّول

والدین گرامی ،هنگامی که فرزندتان یا هر یک از افراد خانواده مشغول انجام
کاری هستند یا کاری را به اتمام رسانده اند ،از فرصت استفاده نمایید و به نوبت ،شما و
فرزندتان از یکدیگر سؤال کنید و به آن پاسخ دهید؛ مانند:
پدر چه کار کرد؟  /خواهر و برادرت چه کار می کنند؟

21
21

با انتخاب کلمهی پرسشی مناسب ،هر جملهی پرسشی را کامل کنید.

چه کسی
چه کسی

چه چیزی

کجا

کبوتر  ............................................................زندگی می کند؟

حیوانات بیمار کمک می کند؟
 ............................................به
ِ

ما در زمستان  .......................................................می پوشیم؟

آرایشگر  .....................................................................می کند؟

کودک با  ................................................................راه می رود؟

شما  .........................................................................می کنید؟

22

22

چه کار
چه کار

به تصویر نگاه کنید ،پرسش ها را بخوانید و پاسخ دهید.

امید

نازنین

آرمان

ماشین لباسشویی

مادر

پدربزرگ و مادربزرگ

بابا و عمو

بابا و عمو چه کار می کنند؟ ...........................................................................................................
چه کسی خوابیده است؟ ................................................................................................................
آرمان در کجاست ؟ ......................................................................................................................
پدربزرگ چه چیزی می خورد؟ ........................................................................................................

ماشین لباسشویی چه کار می کند؟ .................................................................................................

درس ا ّول

امید با چه چیزی آینه را تمیز می کند؟ ...........................................................................................

چه کسی در اتاق روزنامه می خواند؟ ..............................................................................................

23
23

همکار گرامی ،هدف از این نگارش تأکید براین است
که فعل (فعل مرکب) در جمله بهکاررود  .برای یادگیری
بهتر و تعمیم این نگارش ،هر فعل را در کالس به همراه
دانش آموزان اجرا نمایید .بیان جمله با فاعلها و ضمیرهای
متفاوت را یادآوری کنید .بعد از درک و بیان صحیح فعلها و جملهها از
دانشآموزان بخواهید جملهها را بنویسند ،مانند :من ورزش میکنم .تو
ورزش میکنی و...

نگارش
١

توجه به پرسش داده شده ،یک جمله بگویید و بنویسید.
برای هر تصویر ،با ّ
چه کار میکند؟

می کند.
کند.
می
بازی
امین
..................................................................................................

بازی میکند.

می کند.

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

شنا میکند.

می کند.

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

24

24

ورزش میکند.

چه کار کرد؟

کرد.
سالم
سارا
. ...................................................................................................

کرد.

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

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

درس ا ّول /نگارش۱

کرد.

25
25

مانند نمونه ،وصل کنید و جمله ها را کامل کنید و بگویید.
بو

کمک

تمیز

باز

می کند

خرگوش گل را بو می کند.

خرگوش موهایش را ...........................................................................

خرگوش در را ....................................................................................

خرگوش اتاق را ..............................................................................

خرگوش به دوستش ...........................................................................

26

26

شانه

درست

خاموش

بوس

کوتاه

بلند

کرد

خرگوش شیرینی را ...........................................................................

خرگوش موهای او را .......................................................................

خرگوش تلویزیون را .........................................................................

خرگوش وزنه را ...............................................................................

بچه را ...............................................................................
خرگوش ّ
درس ا ّول /نگارش۱

به به! آفرین

27
27

درس دوم
کلمه ی پرسشی «چه »...

28

28

دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد کلمه ی پرسشی
«چه…؟» پرسش و پاسخ مناسب را بیان کنند ،بخوانند و
بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید

معلّم یکی از مناسبت ها را انتخاب میکند و جهت
آمادهسازی برای آن مناسبت با دانشآموزان دربارهی چیزهایی
که باید تهیه شود (چه میوهای ،چه لباسی و …) تعامل
مینماید .سپس ،با استفاده از کلمهی پرسشی «چه» پرسش
و پاسخهایی انجام میدهد .معلّم کلمهی پرسشی «چه…»
را درشت و با رنگ قرمز روی تخته مینویسد .دانشآموزان
راهنمایی میشوند تا با درک پرسش ،پاسخ مناسب دهند .نقش
سؤالکننده و پاسخدهنده به تناوب بین معلّم و دانشآموزان
جابهجا میشود.

29
29

ببینید ،بشنوید و بگویید.

تو

چه...

را دوست داری

چه میوه ای

چه حیوانی

چه رنگی

30

30

چه غذایی

تو

چه...

را دوست داری

چه شکلی

چه درسی

چه ورزشی

چه مزه ای

درس دوم

همکار و والدین گرامی ،برای انجام دادن این تمرین به همراه دانشآموزان به روش زیر
عمل کنید:
1ــ درباره ی مفاهیم و تصویرها با دانش آموزان گفت و گو کنید.
2ــ با هر دانش آموز پرسش «تو  ...دوست داری؟» را ،با استفاده از کلمهی پرسشی «چه
 ،»...مطرح کنید ،مانند :تو چه میوه ای دوست داری؟
سپس از هر دانش آموز بخواهید با نشان دادن هر تصویر،پاسخ دهد .برای دادن پاسخ مناسب به او کمک
کنید مانند :سیب  /من سیب را دوست دارم.
از دانش آموز بخواهید او از شما به ترتیب باال سؤال کند و شما پاسخ دهید.

31
31

پرسش و پاسخ ها را با صدای بلند بخوانید.
پرسش :گل الله چه رنگی است؟
پاسخ :گل الله قرمز است.

پرسش :بابا چه میوه ای خرید؟
پاسخ :بابا هندوانه خرید.

پرسش :عسل چه مزه ای دارد؟
پاسخ :عسل شیرین است.

چه

پرسش :او چه شکلی می کشد؟
پاسخ :او دایره می کشد.

پرسش :شما چه درسی می خوانید؟
پاسخ :ما فارسی می خوانیم.

پرسش :آنها چه ورزشی را دوست دارند؟
پاسخ :آنها والیبال را دوست دارند.

پرسش :تو چه حیوانی می بینی؟
پاسخ :من گاو می بینم.

32

32

پاسخ مناسب هر پرسش را انتخاب کنید و آن را در جای خالی بنویسید.

پرسش :چه حیوانی علف می خورد؟

سبد

میوه

گاو

پاسخ ...................... :علف می خورد.

پرسش :چه کسی خانه درست می کند؟

ب ّنا

ماشین

خرگوش

پاسخ .......................... :خانه درست می کند.

پرسش :برگ چه رنگی است؟

آب

سبز

درخت خشک

پاسخ :برگ  ................................است.

درس دوم

پرسش :چرخ های ماشین چه شکلی هستند؟

پنچر سیاه

دایره

پاسخ :چرخ های ماشین  ...................هستند.

33
33

هر پرسش را به پاسخ خود وصل کنید.

34

34

سرباز چه چیزی در دست دارد؟

مستطیل

تلویزیون چه ورزشی را نشان می دهد؟

ببر

معلّم چه درسی داد؟

چوپان

چه حیوانی گوشت می خورد؟

تفنگ

چه کسی از گوسفندان مراقبت می کند؟

ریاضی

تخته سیاه چه شکلی است؟

فوتبال

توجه به تصویر به پرسش ها پاسخ دهید.
با ّ

چه حیوانی در اتاق است؟  ..............................در اتاق است.
چه غذایی در اتاق است؟ .....................................................
چه کسی در اتاق است؟ ......................................................
چه چیزهایی در اتاق می بینی؟.............................................

فرش اتاق چه شکلی است؟.................................................

درس دوم

فرش اتاق چه رنگی است؟..................................................

35
35

برای هر جمله یک پرسش بنویسید.
آسمان آبی است.
آسمان چه رنگی است؟

مادر عدس پلو درست می کند.
مادر  ..............................درست می کند؟

فلفل تند است؟
 ................................................................؟

رهبر ما آقای خامنه ای است.
 ...............................................................؟

دانش آموزان فوتبال را دوست دارند.
 ...........................................................؟

والدین گرامی ،وسایل مختلف منزل را به فرزندتان نشان دهید و دربارهی شکل ،
رنگ  ،مزه و...آنها با هم صحبت کنید و پرسش و پاسخ انجام دهید ،مانند:
فرش چه شکلی است؟ چهارگوش

36

36

چه رنگی

چه حیوانی

چه میوه ای چه غذایی

چه مزه ای چه شکلی

چه چیزی

چه کسی

چه ورزشی

چه رنگی

جمله ها را بخوانید و پرسش ها را کامل نمایید.

توپ ها گِرد هستند.
توپ ها  ...................هستند؟

لیمو ترش است.
لیمو  ...................است؟

خواهر امام حسین (ع) حضرت زینب (س) است.
خواهر امام حسین (ع)  .................است؟

درس دوم

برف سفید است.
برف  .....................است؟

37
37

با هر یک از کلمه های داده شده پرسشی بنویسید.

چه شکلی؟ پرتقال  ...................................................................؟

چه رنگی؟ پرتقال  .......................................................؟

چه مزه ای؟ پرتقال  ...................................................................؟

چه صدایی؟ کالغ چه صدایی دارد؟

چه حیوانی؟ این  ............................................است؟

چه چیزی؟

 ................................................................................؟

چه رنگی؟  ................................................................؟

38

38

سه پرسش دربارهی تصویر زیر بگویید و آنها را بنویسید.

 ...................................................................................................................... .1؟

درس دوم

 ...................................................................................................................... .2؟

 ...................................................................................................................... .3؟

39
39

همکار گرامی ،هدف از این نگارش تأکید بر این
است که فعل(فعل مرکب) در جمله بکار رود .برای
یادگیری بهتر و تعمیم آن هر فعل را در کالس به
همراه دانشآموزان اجرا نمایید .بیان جمله با فاعلها
و ضمیرهای متفاوت را یادآوری کنید بعد از درک و بیان صحیح از
آنها بخواهید جملهها را بنویسند ،مانند :من ورزش میکنم .تو ورزش
میکنی و...

نگارش
2

به هر تصویر خوب نگاه کنید و با کلمه های داده شده ،هر جمله را کامل کنید و
آنها را بگویید.
سوار شدند

بیدار شدند

زهرا و سارا .........................................

آنها ...............................................

آنها ..........................................

علی و حسن ......................................

داماد شدند

برنده شدند

پرستار شدند

پیاده شدند
آنها ..........................................

40

40

آنها ...........................................

مانند نمونه وصل کنید و جمله ها را بگویید و بنویسید.

.............................................................
در

مسواک

امیر در زد.

زد
گل

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

آمپول

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

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

درس دوم /نگارش ۲

حرف

41
41

جمله ها را کامل کنید.
من دندان هایم را

مسواک زدم.

تو دندان هایت را

مسواک ..............................

او دندان هایش را

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

ما دندان هایمان را

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

شما دندان هایتان را

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

آن ها دندان هایشان را

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

من

خسته شدم.

تو

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

او

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

ما

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

شما

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

آن ها

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

من

نگاه می کنم.

تو

نگاه ...................................

او

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

ما

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

شما

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

آن ها ...........................................

من به کبریت

دست نمی زنم.

تو به کبریت

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

او به کبریت

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

ما به کبریت

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

شما به کبریت

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

آن ها به کبریت ...........................................

42

42

موفق باشی

درس سوم
همه ،هیچ  ،هر

43
43

بخش اول« :همه»
دانش آموزان با درک کلمهی «همه» ،آن را در جمله
بیان کنند ،بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید

معلّم کلمه ی «همه» را روی تابلو می نویسد .سپس
در بازی با دانش آموزان با تأکید بر کلمه ی «همه» از آنها
می خواهد که باهم ،کاری را انجام دهند (همه بایستند .همه
بخندند و …) .نقش دستور دهنده و انجام دهنده ی دستور
بین معلّم و دانش آموزان جابه جا می شود.

44

44

ببینید ،بشنوید و بگویید.

همه

جمله ها :همه خوابیدند .همه کاله دارند .همه ی درختان برگ دارند .سارا همهی غذایش را خورد.

درس سوم /بخش 1

همکار و والدین گرامی ،برای انجام دادن این تمرین به همراه دانشآموزان به روش زیر
عمل کنید:
۱ـ درباره ی هر تصویر با دانشآموزان گفت و گو کنید.
۲ـ یکی از جمله های زیر را بگویید تا هر دانش آموز تصویر مربوط به آن را نشان دهد.
۳ـ از هر دانش آموز بخواهید جمله ی مربوط به هر تصویر را با کمک شما بگوید.
۴ـ بر روی کلمه ی «همه» تأکید نمایید.

45
45

کلمه ها و جمله های زیر را با صدای بلند بخوانید.
افراد
همه

ی ...
همه ِ

همه
همه در صف ایستادند.
همه ِی دانش آموزان
همه ِی دانش آموزان در صف ایستادند.
چیز /چیزها

همه

ی ...
همه ِ

همه

همه
همه بال دارند.
همه ِی پرنده ها
همه ِی پرنده ها بال دارند.

همه چیز
همه چیز آماده است.

مکان /مکانها
همه

ی ...
همه ِ

46

46

همه جا
همه جا تمیز است.
همهی کالسها
ی کالسها تخته دارند.
همه ِ

تصویر مناسب هر جمله را انتخاب کنید.
همه کیف دارند.

همه ی تخم مرغ ها سالم هستند.

مح ّمد همه ی زباله ها را جمع کرد.

همه چیز آبی است.
درس سوم /بخش 1

47
47

همه جا خیس شد.

مانند نمونه با «همه» و «همه ِی »...کامل کنید.
همه فرار می کنند.
همه ی ماهی ها فرار می کنند.

 .......................نماز می خوانند.
 .................. ................نماز می خوانند.

 .............................خراب شدند.
 .................... ...................خراب شدند.

48

48

توجه به تصویر و کلمه های داده شده جمله بنویسید.
با ّ

همه ی گردوها ــ شکستند ــ آنها
آنها همه ی گردو ها را شکستند.

همه ی کالغ ها ــ قار قار
..........................................................................................

همه ی خانه ها ــ َدر
..........................................................................................

همه ــ خوشحال
............................................................................................
درس سوم /بخش 1

49
49

بخش دوم :هیچ
دانش آموزان با درک کلمهی «هیچ» ،آن را در جمله
بیان کنند ،بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید

معلّم کلمهی «هیچ» را درشت و رنگی روی تخته
توجه دانشآموزان را به چیزها یا کارهایی که
مینویسد و ّ
وجود ندارد یا توسط هیچ کس در کالس انجام نمیشود
جلب میکند .آنگاه خودش و دانشآموزان جملههایی
در این ارتباط با کلمهی «هیچ» بیان میکنند (هیچ کس
نمیخندد ،هیچ پرندهای در کالس نیست و.)...

50

50

ببینید ،بشنوید و بگویید.

هیچ

درس سوم /بخش 2

همکار و والدین گرامی ،برای انجام دادن این تمرین به همراه دانشآموزان به روش زیر
عمل کنید:
۱ـ درباره ی هر تصویر با دانشآموزان گفتوگو کنید.
۲ـ یکی از جمله های زیر را بگویید تا هر دانش آموز تصویر مربوط به آن را نشان دهد.
۳ـ از هر دانش آموز بخواهید جمله ی مربوط به هر تصویر را با کمک شما بگوید.
۴ـ بر روی کلمهی «هیچ» تأکید نمایید.
جملهها :هیچ پسری نمیپرد .هیچ کس نمیخندد .هیچجا کثیف نیست .هیچ لباسی خشک نبود.

51
51

جمله های زیر را با صدای بلند بخوانید.
فرد
هیچ کس
هیچ کس نیامد.

هیچ
هیچ بچهای
هیچ بچه ای نترسید.
چیز
هیچ چیز
تو هیچ چیز نخریدی.

هیچ
هیچ حیوانی
هیچ حیوانی در قفس نیست.
مکان
هیچ جا
آنها هیچ جا نمی روند.

هیچ
هیچ خیابانی
هیچ خیابانی شلوغ نبود.

52

52

هر جمله را به تصویر مناسبش وصل کنید.

هیچ کس به آسمان نگاه نمی کند.

مادر هیچ چیز روی میز نگذاشت.

درس سوم /بخش 2

هیچ جا باز نیست.

53
53

هیچ پرنده ای آواز نمی خواند.

هیچ مسافری سوار اتوبوس نشد.

هیچ کارخانه ای در روستا نیست.

والدین گرامی ،با فرزند خود بازی «گل یا پوچ» را انجام دهید و در گفتوگوهای
خودتان بر روی کلمهی «هیچ» تأکید نمایید.

54

54

جمله ی مناسب هر تصویر را انتخاب کنید.

هیچ دختری نایستاد.
همه ی دخترها ایستاده اند.

همه ی پروانه ها پرواز کردند.
هیچ پروانه ای پرواز نکرد.

هیچ جا تمیز نیست.
درس سوم /بخش 2

همه جا تمیز است.

55
55

به هر تصویر نگاه کنید و با کلمه های داده شده جمله ها را کامل کنید.

هیچ چیز

 ........................در کالس نیست.

 ........................در یخچال نیست.

 .............................بسته نیست.

56

56

هیچ کس

هیچ جا

برای هر تصویر یک جمله بنویسید.

 ..........................................نقّاشی نمی کند.

هیچ دختری

 .........................در آسمان .........................

هیچ ابری

دوم
کالس اول

آزمایشگاه

اتاق مدیر

 .......................در مدرسه ..........................
درس سوم /بخش 2

هیچ کس

57
57

بخش سوم« :هر»
دانش آموزان با درک واژه ی «هر» ،آن را در جمله بیان
کنند ،بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید

معلّم تصاویری از افراد یا حیوانها را روی تخته
می کشد یا میچسباند (چند میمون ،چند پسر و )...و کلمه ی
«هر» را با رنگ دیگری روی تخته می نویسد .از هر دانش آموز
می خواهد که به کنار تخته بیاید و برای هر فرد یا حیوان
بنابر دستور شما چیزی بکشد یا بچسباند (برای هر میمون
موز بکش .هر میمون یک موز دارد) .جمله ی مربوط با تأکید
بر کلمه ی «هر» بیان می شود .هر بار ،یکی از دانش آموزان
می تواند نقش معلّم را با راهنمایی وی ،بر عهده بگیرد.

58

58

ببینید ،بشنوید و بگویید.

هر

درس سوم /بخش3

همکار و والدین گرامی ،برای انجام دادن این تمرین به همراه دانشآموزان به روش
زیرعمل کنید:
۱ـ درباره ی هر تصویر با دانشآموزان گفت و گو کنید.
۲ـ یکی از جمله های زیر را بگویید تا هر دانش آموز تصویر مربوط به آن را نشان دهد.
۳ـ از هر دانش آموز بخواهید جمله ی مربوط به هر تصویر را با کمک شما بگوید.
۴ـ بر روی کلمهی«هر» تأکید نمایید.
جمله ها :هر مرغ یک تخم گذاشت .هر کالس معلم دارد .هر پسر با یک توپ بازی می کند .هر روز نماز
می خوانیم.

59
59

با صدای بلند بخوانید.
چیز

هر

هر کتابی
هر کتابی یک اسم دارد.

مکان

هر

هر کشوری
هر کشوری پرچم دارد.

زمان

هر

هرسال
هرسال نوروز را جشن میگیریم.

فرد

هر

هر مادری
بچه اش را می بوسد.
هر مادری ّ

60

60

تصویر مناسب هر جمله را انتخاب کنید و آن را عالمت بزنید.

هر ماشینی چهار چرخ دارد.

هر سگی استخوان می خورد.

هر آرایشگری مو کوتاه می کند.

درس سوم /بخش3

هر شب مسواک می زنم.

61
61

مانند نمونه انجام دهید.

هر

هر پرستاری
هر پرنده ای

هر دانش آموزی

هر گاوی

هر پرستاری دو آمپول

هر پرنده ای از جوجه اش

هر گاوی به گوساله اش

هر پرستاری دو آمپول دارد.

هر پرنده ای از جوجه اش مراقبت می کند.

هر دانش آموزی یک کتاب داستان

هر گاوی به گوساله اش شیر می دهد.

هر دانش آموزی یک کتاب داستان می خواند.

62

62

جمله ها را با کلمه ی مناسب کامل کنید.

خیاطی
هر سال هراتوبوسی هر شهری هر ّ

 ......................................تولّدم را جشن می گیرم.

 .........................................در ایستگاه می ایستد.

 ..................................................لباس می دوزد.

درس سوم /بخش3

.......................................خیابان های زیادی دارد.

63
63

مطابق دستورالعمل زیر ،تصویر را کامل و رنگ کنید.

ــ هیچ ابری نکشید.
ــ همه ی گل ها را قرمز کنید.
ــ برگهای هر گل را سبز کنید.
ــ برای هرخانه یک دودکش بکشید.
ــ هیچ برگی روی درخت نباشد.
بچه ها بخندند.
ــ همه ی ّ
ــ برای هر خرگوش یک هویج بکش.

64

64

توجه به تصویر و کلمه ی داده شده ،جمله بنویسید.
با ّ

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

هرگل

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

همه ِی پرنده ها

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

هیچ کس
درس سوم /بخش3

والدین گرامی ،از فرزندتان برای نظافت منزل کمک بگیرید و در حین انجام
دادن کارها در تعامل با یکدیگر کلمههای «همه ،هیچ و هر» را به کار ببرید .به صورتی
که با درک جملههایی گفته شده کاری را انجام دهد؛ مانند  :همهی اسباب بازیهایت را
جمع کن .سپس از او بخواهید جملههایی با کلمههای هدف بیان کند ،مانند :هیچ آشغالی
روی فرش نیست.

65
65

همکار گرامی ،هدف از این نگارش مشاهدهی دقیق و
یادآوری واژه هاست.
تمرین را به شکل زیر انجام دهید.
توگو کنید.
 دربارهی هر تصویر و جزئیات آن با دانشآموزان گف  نام هر کدام را با هم بگویید. با نامیدن شما ،دانشآموز نام آن را بیان کند. -از دانشآموز بخواهید نام هر کدام را بنویسد.

نگارش
3

نام هر چیزی را که می بینید ،بگویید و بنویسید.
طبیعت
آسمان
................................
................................

وسایل
................................

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

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

اعضای خانواده
................................

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

حیوان ها
................................
................................

66

66

خانه و خانواده

مدرسه
.................................

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

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

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

درس سوم /نگارش3

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

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

67
67

همکار گرامی ،درباره ی هر تصویر با دانش آموزان خود گفت وگو نمایید .از هر دانش آموز
بخواهید درباره ی هر تصویر کلمه یا جمله ای بیان نماید و آن را بنویسد .بهتر است دانش آموزان
برای بیان و نوشتن جمله ای مناسب و کامل هدایت شوند.

آقاخرسه چه کارهایی انجام می دهد ،بگویید و بنویسید.
دوید

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

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

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

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

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

68

68

درباره ی هر چیزی که می بینید ،گفت وگو کنید و بنویسید.

مسجد

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

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

درس سوم /نگارش3

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

69
69

نظافت و بهداشت

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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70

خدا ق ّوت

