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باسمه تعالي

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

فرايند توليد برنامه ي درســي، مجموعه فّعالّيت هاي نظام مند و طرح ريزي شــده اي 
است، كه تالش دارد ابعاد چهارگانه ي زير نظام برنامه ي درسي )طراحي، تدوين، اجرا و 
ارزشــيابي( را در بافتی 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 فرايند برنامه ريزي 
درسي است- سعي شده تا مالحظات ساحت هاي تربيتي حاكم بر فلسفه ي تعليم و تربيت 
مورد توّجه قرار گيرد. اين مالحظات عبارت اند از: رشد و توانمندي دانش آموزان براي 
درك و فهم دانش پايه و عمومي، كســب مهارت هاي دانش افزايي، به كارگيري شيوه ي 
تفّكر علمــي و منطقي، تقوّيت تفّكر انتقادي، آمادگي جهت بــروز خاّلقّيت و نوآوري و 
كســب دانش و بالخره بينش و تفّكر فّناورانه براي بهبود كيفيــت زندگي. اين محتوا با 
فراهم نمودن فرصت هاي مناســب برنامه ي درسي، ضمن تأكيد بر انعطاف در عين ثبات 
و همه جانبه نگري و توّجه به هوّيت ويژه ي متربّيان با نيازهاي خاص، زمينه ي دســتيابي 

دانش آموزان را به كسب شايستگي هاي الزم )توان مندي ها، مهارت ها( فراهم مي سازد.
اميد است اين محتوا در تحّقق اهداف مؤّثر باشد و معّلمان عزيز و گرامي با بهره گيري 
از اين كتاب بتوانند فراگيران را در دســتيابي به صالحّيت هاي فردي و اجتماعي ياري 

نمايند.
اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه ي كارشناســان ســازمان آموزش و پرورش 
اســتثنايي و گروه هاي تأليف كتاب هاي درسي اســت و شايسته است از تالش و مساعي 
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 تشكر نماييم. 
در اينجــا از همــه ي همكاران و صاحب نظران درخواســت مي شــود، تا نظرات و 

پيشنهادهاي خود را در خصوص محتواي كتاب حاضر به اين سازمان منعكس نمايند.

دكتر مجيد قدمي

معاون وزير و رئيس سازمان آموزش  و پرورش استثنايی کشور
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مقّدمه

پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که هم زمان با تّحول بنیادین و تغییر نگرش ها در قلمرو 
آموزش و پرورش، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و نیز با توّجه به چارچوب 
برنامه ی درســی 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 ي شکوفایی 
استعدادها و گســترش توانایی های نوآموزان و پرورش و تقویت مهارت های زبان شفاهی 
و نوشــتاری دانش آموزاِن آسیب دیده ی شنوایی میهن اسالمی را، به ویژه در جمله سازی و 

نگارش )انشا( فراهم سازد و آموزگاران گرامی را در فرایند تدریس یاری نماید. 
برای پیشبرد بهتر فرایند یاددهی-یادگیری و کمک به بهبود روند آموزش این محتوا، 

توّجه آموزگاران گرامی را به نکات زیر، جلب می کنیم.
• در تهّیه  و تدوین این کتاب، همچنین انتخاب عناِصر زبانی و روند آموزش، تالش بر این 
بوده است که به روند رشد طبیعی گفتار و زبان و در حّد امکان به محتوای آموزشی هر 
پایه و مطالب کتاب فارسی آن ها توّجه شود، ولی به دلیل نیازهای ویژه ی دانش آموزان 

آسیب دیده ی شنوایی، ممکن است مواردی ناهمخوانی نیز مشاهده گردد. 



• در هر پایه، محتوای کتاب زبان آموزی و جمله سازی با نظمی زمانی و اصول توالی محتوا، 
شامل توالی »ساده به مشکل«، »جزء به کل« و »عینی به ذهنی«، تدوین شده است. آموزش 
پایه ی اّول مقّدماتی با یادآوری و افزایش خزانه ی واژگانی آغاز می شود و به جمله های 
دو کلمه ای پایان می یابد. در پایه های باالتر، گســترش جمله ها و عناصر زبانی ادامه پیدا 
می کند، به گونه ای که در پایان دوره ي ابتدایی، از دانش آموزان انتظار می رود به ســطح 

مطلوبی از مهارت های زبانی، به ویژه در جمله سازی و نگارش، دست یابند. 
• تدریس این کتاب، در جدول ساعات هفتگی، بخشی از زمان درس »زبان و ادبّیات فارسی 

)انشا(« را به خود اختصاص می دهد. 
• دستور زبان فارسی شامل ساخت واژه و جمله)صرف و نحو( براساس قواعد زبانی است. 
در این مجموعه کتاب ها، مباحث وابسته به ساخت جمله و گفته/متن مورد نظر است، بنابر 
نیاز، به مباحث ســاخِت واژه )مانند چگونگی ساخت کلمه های جمع( و به مهارت هایی 

همچون دّقت، شناخت، تشخیص و کاربرد نیز توّجه کرده ایم.
• خواســته ی بنیــادی محتــوای زبان آموزی، جمله ســازی و نگارش )راهنمــای تدریس و 
کتاب درســی (، گســترش همه ی مهارت های زبانی است اّما گسترش و پیچیدگی زبان 
و مهارت های وابســته به آن ها ما را برآن داشــت تا انتخاب مطالب، بنابر ضرورت و نیاز 
دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی صورت گیرد و به آموزش مهارت های نوشتاری )در 
سطوح فّعال نوشتن( گرایش داشته باشد، هرچند سایر اجزا و ارکان زبان و مهارت های 

آن نادیده گرفته نشده اند. 
• آمــوزش و یادگیری مهارت های زبانی در دانش آموزان آســیب دیده ی شــنوایی تنها از 
طریق شــنیدن، دچار مشکل مي شــود. از این رو جهت جبران و رفع مشكل یادگیري بر 
گفتارخوانی ، داشتن تعامالت کالمی/غیرکالمی و ارائه ي مطالب آموزشی به شکل عینی 

و نوشتاری تأكید مي گردد. 
• همکاران گرامی، سطح توانایی ها و نوع روش ارتباط دانش آموزان را به هنگام تدریس و 

ارزشیابی در نظر داشته باشید. 
• همکاران گرامی، برای تســهیل در روند آموزشــی از حرکات بیانگر بدنی و اشاره ها، از 

تصاویر بزرگ، تخته ی هوشمند، تخته ی کالسی، نوشتاری و... استفاده کنید. 



• همچنیــن »کتاب معّلم )راهنمای تدریــس( پایه ی پنجم« را برای هر درس مطالعه كنید و 
تدریس خود را با اهداف، انتظارات، روش های تدریس و جدول زمان بندی آموزش هر 
عنوان درســی، مطابقت دهید. ضمن آنکه از فّعالّیت های پیشنهادی و نکته های مربوط به 
تدریس اســتفاده نمایید و برای آگاهی از اهداف و اجرای تمرین های کتاب درسی از 

دانستنی های کتاب معّلم بهره مند شوید. 
• براي آشــنایي شــما همكاران ارجمند، جــدول درس های پایه هــای دوره ی ابتدایی، در 
كتاب معّلم )راهنماي تدریس(، با عناوین درس ها تهّیه شــده است . افزون بر آن، جدول 
زمان بندی دروس پایه ی پنجم نیز در آغاز فصل دوم همان کتاب آمده است . این جدول 
شما را در برنامه ریزی دقیق تدریس، یاری می کند. در کتاب معّلم )راهنمای تدریس( به 
آموزگار گرامی توصیه شده است که هر دو گونه ی نوشتاری و گفتاری فارسی معیار را 
هنگام آموزش به دانش آموزان به کار برند و متناســب با ســطح توانایی و آسیب شنوایی 
دانش آموزان، ایشان را از تفاوت های هر دو گونه و بیان گفتاری و نوشتاری مناسب آگاه 

 سازند. 
• در کتاب معّلم )راهنمای تدریس( و کتاب درسی زبان آموزی، جمله سازی و نگارش پایه ی 
پنجم، فّعالّیت ها و تمریناتی برای ارتقای هر چهار مهارت  زباني، پیش بینی شــده اســت . 
هر دانش آموز، به ترتیِب قرارگیری فّعالّیت ها و تمرین ها، ابتدا می شــنود  )گفتارخوانی 
مي کند( و درک می کند )مي فهمد( ســپس می گوید . در مرحله ی بعد، هر دانش آموز با 
درک خوانداری جمله ها تکلیف مربوط را انجام می دهد و در انتها با تمرین های متنّوِع 

نوشتاری می تواند نوشتن خود انگیخته داشته باشد. 
 هدف و انتظارات از تألیف هر درس برای آموزگاران، در این قسمت آمده است. 

  چگونگي اجراي فرایند یاددهي - یادگیري به شكل عملي )مجّسم( در كالس در 
این قسمت، مطابق با كتاب معّلم )راهنماي تدریس(، آورده شده است.

  در این قسمت نکته هایی که باید هنگاِم انجام تمرین توسط دانش آموزان، مورد 
توّجه همکاران عزیز قرار بگیرد آمده است. 

 در بیشــتر دروس ، نکات و راهکارهایی ارائه شــده است که والدین ارجمند بتوانند 
با به کارگیری آن ها به گســترش و تثبیت مهارت های آموخته شده، کمک کنند. مهارت ها 



در شــرایط و موقعّیت های طبیعی، تکرار و تمرین می شــوند و بهتر است در همه ی مراحل 
بــا آموزگاران، تبادل نظر صورت گیرد. این قســمت در پایین هر درس با نماد آغاز جمله 

مشّخص شده است.

 در ایــن صفحه با توّجه به محتواي هر درس و مطابق با راهنماي تدریس )معّلم( 

فّعالّیت هایي توّسط همكاران گرامي براي دانش آموزان پیش بیني و اجرا مي شود.
• ارزشــیابی این درس توصیفی می باشــد و فرصتی مناســب برای شناسایی دقیق توانایی و 
استعدادهای فراگیران فراهم آورده است. برای بهره گیری بهتر از این روش، الزم است از 
آغاز سال تحصیلی، ابزارهای مناسب، همچون آزمون های عملکردی، کارپوشه و سیاهه ی 

رفتار، تهّیه شود. 
ساختار تمرين های اين کتاب 

در این کتاب درسی، فّعالّیت ها و تمرین ها با روال و نظم خاصی در کنار هم قرار گرفته اند. 
از نکته های دارای اهّمّیت در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

• فّعالّیت ها از شفاهی به سمت نوشتاری تهّیه و تدوین شده است.
نظر است.  • در ابتدا درک شنیداری و خوانداری سپس بیان گفتاری و نوشتاری مدِّ
•  نوع تکالیف ارائه شده و عملکرد دانش آموزان می تواند به صورت های زیر باشد: 

شنیدن )گفتارخوانی(-دیدن            هر دانش آموز درک کند و نشان بدهد.
شنیدن )گفتارخوانی(-گفتن             هر دانش آموز درک کند و بگوید )كالمي/ غیر كالمي(.

شنیدن )گفتارخوانی(-انجام دادن    هر دانش آموز درک کند و انجام دهد. 
خواندن – نوشتن        هر دانش آموز درک خواندن داشته باشد و بنویسد.

•  در این كتاب ده درس نگارش وجود دارد كه دانش آموزان در فرایند مرحله اي یاد مي گیرند 
درباره ي ویژگي هاي یك ماهّیت)وسیله، حیوان و...( موضوع یا رویداد به شكل مناسبي صحبت 
كنند و حداقل یك بند بنویسند. در این فرایند بر رعایت توالي مهارت هاي زباني شنیدن، سخن 

گفتن، خواندن و نوشتن همچنین توالي ساده به مشكل فّعالّیت ها تأكید و توّجه شده است.
• در هر درس تمرین اّول با عنوان »بازی کنید و بیاموزید« به درک و بیان شفاهي و نوشتاري 
توّجه دارد و در ادامه  فّعالّیت های پیشنهادی در کتاب معّلم )راهنمای تدریس(  به شکل 

عملی در کالس اجرا می شود. 



• در تمرین دوم با عنوان »ببینید، بشنوید و بگویید« ، درک و پاسخ شفاهی با توّجه به تصویر 
و مطابق دستورالعمل ، هدف آموزشی قرار گرفته است.

• تمرین سوم هر درس به طور معمول با تصاویر و جمله هایی همراه است تا هر دانش آموز 
با صدای بلند بخواند و توانایی درک خواندن، هدف آموزشی را کسب و تثبیت نماید. 
• از تمرین چهارم به بعد تکالیف متنّوعی برای نشــان دادن درک خواندن، تکمیل جمله و 

سپس نوشتن جمله و متن به صورت گام به گام ارائه شده است. 
نمونه ی ساختار تمرین های مربوط به درک خواندن : 

خواندن جمله       انتخاب تصویر.
خواندن متن         انتخاب / تکمیل / نوشتن جمله.

نمونه ي ساختار تمرین ها برای تکمیل یک جمله / متن. 
ارائه ی تصویر، کلمه و انتخاب کلمه ی مناسب با توّجه به تصویر و تکمیل جمله/ متن.

ارائه ي کلمه و انتخاب کلمه ي مناسب و تکمیل جمله/ متن. 
ارائه ی تصویر و تکمیل جمله / متن با توّجه به تصویر داده شده.

نمونه ی ساختار تمرین ها برای نوشتن یک جمله / متن. 
ارائه ي تصویر و کلمه / کلمه ها و نوشتن جمله / متن.

ارائه ي کلمه / کلمه ها و نوشتن جمله / متن.
ارائه ي تصویر و نوشتن جمله / متن.

• ساختار تمرین ها و نگارش هاي این كتاب به گونه اي تنظیم شده است که دانش آموزان 
به یك سازمان بندي ذهني براي توصیف و بیان شفاهي و نوشتاري با توّجه به ده ویژگي 

آموزش داده شده )ر شاجقك لب مش( در مورد هر چیزي دست یابند.
این ده ویژگي از طریق توّجه، تمركز و آگاهي و با استفاده از حواس پنجگانه ي دانش آموزان 

درباره ی ماهّیت هاي مختلف، دریافت و سازماندهي مي گردد.


