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باسمه تعالي

»  ... و من احياها فكاّنما احيا الّناس جميعا ... «
                                                                                                                    )مائده آيه ي 32(

فرآيند توليد برنامه ي درسي مجموعه فّعالّيت هاي نظام مند و طرح ريزي شده اي است، كه تالش دارد 
ابعاد چهارگانه ی زير نظام برنامه درسي )طّراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي( را در يك بافت منسجم و 

هماهنگ با غايت و اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي سامان دهي نمايد. 
در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نيازهاي ويژه كه بخشي از فرآيند برنامه ريزي درسي است، 
ســعي شــده تا مالحظات ساحت هاي تربيتي حاكم بر فلسفه تعليم و تربيت كه ناظر بر رشد و توانمندي 
دانش آموزان براي درك و فهم دانش پايه و عمومي، كســب مهارت هاي دانش افزايي، به كارگيري 
شــيوه ی تفّكر علمي و منطقي، توان تفّكر انتقادي، آمادگي جهت بروز خالقّيت و نوآوري و نيز كسب 
دانش، بينش و تفّكر فناورانه براي بهبود كيفّيت زندگي است، مورد توّجه قرار گيرد. اين محتوا با فراهم 
نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن تأكيد بر انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري و توّجه 
به هوّيت ويژه متربّيان با نيازهاي خاص، زمينه ساز دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم 

)توانمندي ها، مهارت ها( مي باشد.
اميد است اين محتوا در تحقق اهداف مؤّثر باشد و معّلمان عزيز و گرامي با بهره گيري از اين كتاب 

بتوانند فراگيران را در دستيابي به صالحّيت هاي فردي و اجتماعي ياري نمايند.
ايــن كار بــزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناســان ســازمان آموزش و پرورش اســتثنايي و 
گروه هاي تأليف كتاب هاي درســي مي باشــد، شايســته است از تالش و مســاعي تمامي اين عزيزان و 
همكاران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل چاپ و آماده سازي ما را 

ياري داده اند، تقدير و تشّكر نماييم. 
در اين جا از همه ی همكاران و صاحب نظران درخواســت مي نماييم، تا نظرات و پيشنهادهاي خود 

را در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند.
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پروردگار مهربان را سپاس می گوييم که همزمان با تحول بنيادين و تغيير نگرش ها در قلمرو آموزش 

و پرورش، توانســتيم با تکيه بر مبانی تعليم و تربيت اســالمی و نيز با توجه به چارچوب برنامه ی 

درســی ويژه ی دانش آموزان آسيب ديده ی شنوايی در آموزش و پرورش استثنايی، به نگارش اين 

کتاب بپردازيم. اميدواريم که آموزش مناسب اين محتوا، زمينه ی شکوفايی استعدادها و گسترش 

توانايی هــای نوآموزان و پرورش و تقويت مهارت های زبان شــفاهی و نوشــتاری دانش آموزاِن 

آســيب ديده ی شنوايی ميهن اسالمی را، به ويژه در جمله ســازی و نگارش )انشاء( فراهم سازد و 

آموزگاران گرامی را در امر تدريس ياری نمايد. 

برای پيشــبرد بهتــر فرايند ياددهی – يادگيری و کمک به بهبود رونــد آموزش اين محتوا، توجه 

آموزگاران گرامی را به نکات زير جلب می کنيم. 

 در تهّيه ی اين کتاب، همچنين انتخاب عناِصر زبانی و روند آموزش تالش بر اين بوده اســت 

که به روند رشد طبيعی گفتار و زبان و در حد امکان به محتوای آموزشی هر پايه و مطالب کتاب 

فارسی آن ها توّجه شود، ولی به دليل نيازهای ويژه ی دانش آموزان آسيب ديده ی شنوايی، ممکن 

است مواردی از ناهمخوانی نيز مشاهده گردد. 

 در هر پايه، محتوای کتاب زبان آموزی و جمله سازی با يک نظم زمانی و اصول توالی محتوا، 

شــامل توالی ساده به مشــکل، جزء به کل و عينی به ذهنی، تدوين شده است. آموزش پايه ی اّول 

مقدماتی با يادآوری و افزايش خزانه ی واژگانی آغاز می شــود و به جمله های دو کلمه ای پايان 

می يابد. در پايه های باالتر، گســترش جمله ها و عناصر زبانی ادامه پيدا می کند، به گونه ای که در 

پايان دوره ی ابتدايی، از دانش آموزان انتظار می رود که به سطح مطلوبی از مهارت های ز بانی، به 

ويژه در جمله سازی و نگارش، دست يابند. 

 تدريس اين کتاب، در جدول ســاعات هفتگی، بخشــی از زمان درس »زبان و ادبّيات فارســی 

)انشاء( « را به خود اختصاص می دهد. 

مقّدمه



 دستور زبان فارسی شامل ساخت واژه و جمله )صرف و نحو( بر اساس قواعد زبانی است. در 

اين مجموعه کتاب ها، مباحث وابســته به ســاخت جمله مورد نظر است، ولی بنابر نياز، به مباحث 

ســاخِت واژه )مانند چگونگی ساخت کلمه های جمع( و به مهارت هايی همچون دّقت، شناخت، 

تشخيص و کاربرد نيز، توّجه کرده ايم. 

 خواســته ی بنيادی محتــوای زبان آموزی و جمله ســازی )راهنمای تدريس و کتاب درســی(، 

گسترش همه ی مهارت های زبانی است اما گسترش و پيچيدگی زبان و مهارتهای وابسته به  آن ها و 

آموخته های مربوط به ساير درس ها ما را بر آن داشت تا مطالب، بنا بر ضرورت و نياز دانش آموزان 

آســيب ديده ی شنوايی، به آموزش مهارت های نوشتاری )در سطوح فّعال نوشتن( گرايش بيشتری 

داشته باشد، هرچند ساير اجزا و ارکان زبان و مهارت های آن ناديده گرفته نشده اند. 

 آموزش و يادگيری مهارت های زبانی در دانش آموزان آســيب ديده شــنوايی ممکن است تنها 

از طريق شنيدن دچار مشکل شود. از اين رو جهت جبران و رفع مشکل يادگيری بر گفتارخوانی، 

داشــتن تعامالت کالمی / غيرکالمی و ارائه ی مطالب آموزشــی به شکل عينی و نوشتاری تأکيد 

می گردد. 

 همــکاران گرامی، ســطح توانايی ها و نوع روش ارتباط دانش آمــوزان را به هنگام تدريس و 

ارزشيابی در نظر داشته باشيد. 

 همچنين »کتاب مّعلم )راهنمای تدريس( پايه دوم را برای هر درس مطالعه کنيد و تدريس خود 

را با اهداف، انتظارات، روش های تدريس و جدول زمان بندی آموزش هر عنوان درسی، مطابقت 

دهيد ضمن آن که از فّعالّيت های پيشــنهادی و نکته های مربوط به تدريس استفاده نماييد و برای 

آگاهی از اهداف و اجرای تمرين های کتاب درسی از دانستنی های کتاب معّلم بهره مند شويد. 

 برای آشنايی شما همکاران ارجمند، جدول درس های پايه های دوره ی ابتدايی، در کتاب معّلم 

)راهنمای تدريس(، با عناوين درس ها تهّيه شده است. افزون بر آن، جدول زمان بندی دروس پايه ی 



دوم نيز در آغاز فصل دوم همان کتاب آمده است. اين جدول شما را در برنامه ريزی دقيق تدريس 

ياری می کند. در کتاب معّلم )راهنمای تدريس( به آموزگار گرامی توصيه شده است که هر دو 

گونه ی نوشتاری و گفتاری فارسی معياری را در هنگام آموزش و تدريس به دانش آموزان به کار 

برند و متناسب با سطح توانايی و آسيب شنوايی دانش آموزان، ايشان را از تفاوت های هر دو گونه 

و بيان گفتاری و نوشتاری مناسب آگاه سازند. 

 در کتاب معّلم )راهنمای تدريس( و کتاب درسی زبان آموزی و جمله سازی پايه ی دوم فّعالّيت ها 

و تمريناتی برای ارتقای مهارت های گوش کردن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن، پيش بينی شده 

اســت. هر دانش آموز، به ترتيب قرار گيری فّعالّيت ها و تمرين ها، ابتدا می شــنود )يا گفتارخوانی 

می کنــد( و درک می کنــد )می فهمد( ســپس می گويد. در مرحله ی بعد هــر دانش آموز با درک 

خوانداری جمله ها تکليف مربوط را انجام می دهد و در انتها با تمرين های متنوع نوشتاری می تواند 

خودش نوشتن خود انگيخته داشته باشد. 

 همکاران گرامی، برای تســهيل در روند آموزش از حرکات بدنی و اشــاره ها، تصاوير بزرگ، 

تخته ی هوشمند، تخته ی کالسی، کارت نوشتاری و ... استفاده کنيد. 

 هدف و انتظارات از تأليف هر درس برای آموزگاران، در اين قسمت آمده است. 

چگونگی اجرای يک فرايند ياددهی – يادگيری به شکل عملی )مجّسم( در کالس در قسمت بازي 

كنيد و بياموزيد مطابق با کتاب معّلم )راهنمای تدريس(، آورده شده است. 

 نحوه ی اجرای تمرين »ببيند، بشنويد و بگوييد« در اين قسمت ها شرح داده شده است. 

 در اين قســمت نکته هايی که بايد در انجام دادن تمرين توسط دانش آموزان مورد توّجه 

همکاران عزيز قرار بگيرد آمده است. 

 در بيشتر دروس، نکات و راهکارهايی ارائه شده است که والدين ارجمند می توانند با به 

کارگيری آن ها به گسترش و تثبيت مهارت های آموخته شده کمک کنند. مهارت ها در شرايط و 



موقعيت های طبيعی تکرار و تمرين می شوند و بهتر است در همه ی مراحل با آموزگاران تبادل نظر 

صورت گيرد.

 ارزشيابی اين درس، که توصيفی است، فرصت مناسبی برای شناسايی دقيق توانايی و استعدادهای 

فراگيران فراهم آورده اســت. برای بهره گيری بهتر از اين روش، الزم اســت که از آغاز ســال 

تحصيلی ابزارهای مناسب، همچون آزمون های عملکردی، کارپوشه و سياهه ی رفتار، تهّيه شود. 

ساختار تمرین های این کتاب 

در ايــن کتاب درســی فّعالّيت ها و تمرين ها با روال و نظم خاصــی در کنار هم قرار گرفته اند. از 

نکته های دارای اهّمّيت در اين زمينه می توان به موارد زير اشاره کرد: 

 فّعالّيت ها از کاماًل شفاهی به سمت نوشتاری تهّيه و تدوين شده است. 

 در ابتدا درک شنيداری و خوانداری سپس بيان گفتاری و نوشتاری مد نظر است. 

 نوع تکاليف ارائه شده و عملکرد دانش آموزان می تواند به صورت های زير باشد: 

شنيدن )گفتارخوانی( – ديدن هر دانش آموز درک کند و نشان بدهد. 

شنيدن )گفتارخوانی( – گفتن هر دانش آموز درک کند و بگويد )کالمی / غيرکالمی(. 

شنيدن )گفتارخوانی(- انجام دادن هر دانش آموز درک کند و انجام دهد. 

خواندن – نوشتن هر دانش آموز درک خواندن داشته باشد و بنويسد. 

 در همه ی درس ها تمرين اّول با عنوان »بازی کنيد و بياموزيد« به درک و بيان شفاهی و نوشتاری 

جمله ها )خبری / پرسشی( توّجه دارد و در ادامه ی فّعالّيت های پيشنهادی در کتاب معّلم )راهنمای 

تدريس(( به شکل عملی در کالس اجرا می شود. 

 در تمرين دوم با عنوان »ببينيد، بشنويد و بگوييد«، درک شفاهی و پاسخ شفاهی با توّجه به تصوير 

و مطابق دستورالعمل، هدف آموزشی قرار گرفته است. 



 تمرين سوم با تصاوير و جمله هايی همراه است تا هر دانش آموز با صدای بلند بخواند و توانايی 

درک خواندن هدف آموزشی را کسب و تثبيت نمايد. 

 از تمرين چهارم به بعد تکاليف متنّوعی برای نشان دادن درک خواند، تکميل جمله )خبری / 

پرسشی( و سپس نوشتن جمله )خبری / پرسشی( به صورت گام به گام ارائه شده است. 

نمونه ی ساختار تمرين های مربوط به درک خواندن: 

خواندن جمله سپس انتخاب تصوير 

خواندن متن سپس انتخاب / تکميل / نوشتن جمله 

نمونه ی ساختار تمرين ها برای تکميل يک جمله: 

ارائه ی تصوير و کلمه و انتخاب کلمه ی مناسب با توّجه به تصوير و تکميل جمله؛ 

ارائه ی کلمه و انتخاب کلمه ی مناسب و تکميل جمله؛ 

ارائه ی تصوير و تکميل جمله با توّجه به تصوير داده شده. 

نمونه ی ساختار تمرين ها برای نوشتن يک جمله: 

ارائه ی تصوير کلمه / کلمه ها و نوشتن جمله؛ 

ارائه ی کلمه / کلمه ها و نوشتن جمله؛ 

ارائه تصوير و نوشتن جمله. 

شايسته است از همکار محترم جناب آقاي دكتر مهدي دستجردي كاظمي که در تأليف اين کتاب 

با ما همکاری نمودند تقدير و تشّکر نماييم. 



"زمان حال" 

درس 
اّول
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به  آتيش  بار خودش،  کار خودش،  بازی »هرکسی  دانش آموزان  با  معّلم 

انبار خودش« را انجام می دهد، البّته از قبل کاری که هر دانش آموز انجام 

می دهد را با او هماهنگ می کند. در حين انجام فّعالّيت هر دانش آموز با 

راهنمايی معّلم جمله ای را با فعل زمان حال بيان مي کند. کارت نوشتاری 

جمله ها با برجسته کردن فعل ها به دانش آموزان نشان داده می شود؛ مانند: 

من کتاب می خوانم. / ما می خنديم. / شما غذا می پزيد.

بعد از پايان بازی معّلم با يادآوری آموزش های سال های گذشته و بيان 

همان فعل ها در زمان گذشته به مقايسه ي کاربرد فعل ها در اين دو زمان 

انجام شود؛ مانند: 

من کتاب می خوانم. / من کتاب خواندم.

ما می خنديم. / ما خنديديم.

شما غذا می پزيد. / شما غذا پختيد.

بازی کنید و بیاموزید

الزم  ساده ی  فعل های  حال  زمان  کاربرد  و  مفهوم  درک  با  دانش آموزان 

)ناگذرا( و متعّدی )گذرا(، آن ها را در جمله بيان کنند، بخوانند و بنويسند. 



رد
ا س

لو
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ببينيد، بشنويد و بگوييد. 

می پوشد می خورد

می دوندمی چرخند 

الف:

می ُبَردمي چسباند

می گيرد می َبَرد
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می دهد 

می شمارد 

می اندازد 

می پرسد 

همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به روش زیر عمل کنيد: 

1- توّجه دانش آموزان را به فّعالّيت های در حال انجام در تصويرها جلب کنيد. 

2- با همراهی دانش آموزان جمله ای را با تأکيد بر بيان فعل در زمان حال بگوييد. 

3- جمله ای مربوط به يک تصوير را بگوييد و از هر دانش آموز بخواهيد، تا تصوير آن را نشان دهد. 

4- هر دانش آموز با راهنمايی شما جمله ای را در ارتباط با هر تصوير بگويد. 

نازنين سيب را می خورد. / سعيد لباس را می پوشد. / دخترها می چرخند. / مردها می دوند. 
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ب: 

کاشت می کارد 

رفتند می روند 

پخت   می پزد  

خورد مي خورد

خواند می خواند
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می آورد

مي بندد

آورد 

بست

دوخت   می دوزد 

همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به روش زیر عمل کنيد: 

1- توّجه دانش آموزان را به فّعالّيتی که در حال انجام و همان فعالّيت که پايان يافته است جلب کنيد. 

2- تفاوت در کاربرد مناسب فعل ها در زمان حال و گذشته را با توجه به دانسته های  قبلی دانش آموزان 

يادآور شويد. 

3- با همراهی دانش آموزان جمله ای را با تأکيد بر بيان فعل برای هر تصوير بگوييد. 

4- جمله/ فعل، مربوط به يک تصوير را بگوييد و از هر دانش آموز بخواهيد، تا تصوير آن را نشان دهد. 

5- هر دانش آموز با راهنمايی شما جمله ای را در ارتباط با هر تصوير بگويد. 
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با صدای بلند بخوانيد.

همکار گرامی، در این تمرین بعد از خواندن جمله ها توسط دانش آموزان از درک 
جمله ها توسط آن ها مطمئن شوید. پیشنهاد می شود رونویسی جمله ها به عنوان تکلیف 

منزل به دانش آموزان داده شود. 

زهرا مشق می نویسد. 

آرمان می خندد. 

آن ها طناب را می کشند. 

محّمد می لرزد. 

مادر و مادربزرگ لباس می بافند. 

مادرها بّچه ها را می بوسند. 

زهرا کيف می خرد. 

مردها می پرند. 
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جمله ی مناسب هر تصوير را عالمت بزنيد. 

مادر چای را ریخت .     
 

مادر چای را می ریزد.    

آن ها فيلم را می بينند.    

آن ها فيلم را دیدند.      

من بند کفشم را بستم.  

من بند کفشم را می بندم.

کوزه گر کوزه را می سازد. 

کوزه گر کوزه را ساخت.      

زهره مداد را می تراشد.  
 

زهره مداد را تراشيد.    
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هر جمله را بخوانيد و تصوير مناسب آن را انتخاب کنيد. 

اسب ها علف می خورند.

مادر ظرف ها را می شوید.

نانوا نان می  پزد.

پرنده ها آواز می خوانند.
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به تصويرها نگاه کنيد و کلمه ی مناسب را انتخاب كرده و بنويسيد. 

می ریزدمی آید می شویدمی شکنند

والدين گرامی: در حال انجام فّعالّيت های روزمره، جمله هايی در زمان 
حال را با فرزندتان تمرين و بيان نماييد. 

مانند: من جارو می کنم. 

خانم ها گردو ها را .............................زهره ...................................... 

مادر چای را ....................................پدر علی را .................................
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 به تصوير نگاه کنيد و با توجه به هرشماره، جمله ها را با کلمه های داده شده کامل نماييد.

نماييد.  گفتگو  فرزندتان  با  روزمره  فّعالّيت های  درباره ی  گرامی:  والدين 
کارهای انجام شده را با فعل های زمان گذشته و فّعالّيتی را که در حين 
موارد مشابه  بيان  به  را  او  و  کنيد  بيان  زمان حال  با  آن هستيد  انجام 

ترغيب نماييد. مانند: تو درس می خوانی، تو درس خواندی.

1- حسن می پرد.
2- حسين  .
3-  دانه ها را می خورند . 
4- امير درس  .
5- پدر  را مي دوشد.
6-  نان مي پزد.

1

4 1 2

35

6

می دود

مادرمرغ و جوجه ها

شير

می خواند

می پرد
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       جمله ها را مانند نمونه وصل کنيد.  

او نماز            نمی خریم     

ما چيپس                مي آورند    

دانش آموزان صندلی ها را        می پرسد  

معّلم درس علوم را        می خواند

تو ظرف ها را                     مي َبري

نمی پرد

گوسفند و بّره

کشيد

می نويسيد

       جمله ها را با کلمه های مناسب کامل کنيد.  

کودک نخ ماشين را   .

     می خوابند. 

مار   .

شما مشق   .
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آن ها

مي چرخد

وموز

شير

مي خرند

مي پرسد

سوال
من را

مي خورمميوه ام

چرخ و فلك

دانش آموز

در شکل زير اعداد 1 را قرمز، اعداد 2 را سبز، اعداد 3 را آبی، اعداد 4 را 

زرد کنيد و با کلمه های هم رنگ جمله بنويسيد.   
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برای هر تصوير جمله بنويسيد. 

خدا قوت


