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٭ خدا دانايان را دوست دارد.
امام علی (ع)

روان خوانی
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روان خوانی
پيشرفت  ميزان  هدفمند و همسو با  ۱۳۹۰، «روان خوانی» ها به صورت  فارسی چاپ  کتاب  در 
آموزش نشانه ها، نوشته و سازماندهی شده  اند؛ به بيان ديگر، دو متن «قرآن» و «ميهن ما» در پايان بخش 
دوم کتاب (آموزش نشانه ها  ا)، فقط در بردارندٔه ترکيب ها و کلماتی است که از سی نشانٔه آموخته شده در 
اين بخش، ساخته شده اند. بنابراين، خواندن، تمرين، تکرار و نوشتن اين دو متن، باعث تعميق آموزش و 
يادگيری و نيز سبب افزايش دّقت، شناخت و سرعت در خواندن و تشخيص نمادهای خطی می شود.

اهداف آموزشی اين بخش را در سه پهنه، به کوتاهی در پی می آوريم:
 شناختی 

ــ تقويت آشنايی با نشانه های آوايی (صدا) زبان فارسی
ــ تقويت آشنايی با نشانه های خطی (شکل الفبا) زبان فارسی

ــ تقويت آشنايی بيشتر با قرآن کريم
ــ تقويت آشنايی بيشتر با ميهن اسالمی

ــ غنی سازی ذهنی و افزايش دامنٔه واژگان دانش آموزان
  نگرش

ــ ايجاد عالقه نسبت به متن های نوشتاری فارسی
ــ ايجاد عالقه نسبت به خواندن متون فارسی
ــ ايجاد عالقه نسبت به زبان و فرهنگ فارسی

ــ تقويت نگرش مثبت نسبت به قرآن کريم
ــ تقويت نگرش مثبت نسبت به ميهن اسالمی

 مهارتی
ــ تقويت توانايی صحيح و روان خواندن

ــ تقويت تشخيص و تميز نشانه های خطی در کاربرد نوشتاری
ــ پرورش توانايی درست نويسی

ــ تقويت مهارت خوب گوش دادن
ــ تقويت توانايی درک و دريافت متون نوشتاری و...

متن روان خوانی ها
ــ قرآن 

ــ ميهن ما
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٭  خدايا تو را سپاس که زيبايی های آفرينش را برای ما آفريدی 

  امام سّجاد (ع)

بخش چهارم  
آموزش نشانه ها (دو )
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بخش چهارم:  آموزش  نشانه ها (۲)

فْعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
۱ــ گوش کن و بگو: آشنايی با بازار و مشاغل مختلف آن 

(کّفاشی، قّنادی و...)
نّقاشی،  نّجاری،  معلّمی،  مشاغل  معرفی  بگو:  و  ببين  ۲ــ 

بّنايی
۳ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که در آنها نشانٔه تشديد 

ـ  ) است. پوشيدنی ها و خوردنی ها ـّ (ـ
۴ــ به دوستانت بگو: توصيف فروشگاه هايی که تاکنون ديده 

است و نام بردن افرادی که بايد از آن ها تشکر کرد.
۵ــ بازی: ساختن کلمات به وسيلٔه کارت های حروف الفبا

به  مربوط  جمله های  و  کلمه ها  نوشتن  بنويس:  ۱ــ 
درس.

نوشتن  و  جمالت  کلمات،  کردن  کامل  کن:  کامل  ۲ــ 
نام تصاوير

جمله سازی  کلمات،  با  جمله سازی   : جمله سازی  ۳ــ 
دربارٔه تصاوير و مرتب کردن کلمه های به هم ريخته
۴ــ جواب بده: پاسخ پرسش ها با توّجه به تصاوير

       درس شانزدهم                                         در بازار

رس
ف د

هدا
ا

 

ـ  ) ـّ ۱ــ آموزش نشانٔه (ـ
ـّـ) در کلمات مختلف ۲ــ تشخيص نشانٔه تشديد (ـ

۳ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ــ آشنايی با بازار و مشاغل مختلف

۵ ــ تقويت روحّئه سپاس گزاری و احترام متقابل به يکديگر

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
ـّـ ــــــنّجاری ــ کّفاشی ــ قّنادی ــ تشّکر ــ دکّانتشديد ـ

ـّـ (در بازار) روش تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل و صدای 
نمونه تدريس ۱: فّعالّيت ۱:

الف) در قالب داستانی، مفاهيم درس را در کالس مشّخص می  کنيم و هر جا به کلمات کليد و 
اصلی درس مثل: دکّان، نّجاری، کّفاشی، نّجار، قّنادی و تشّکر رسيديم، آن کلمه ها را يکی يکی معلّم 

يا دانش آموزان روی تابلو می نويسند.
چند تصوير  ب) در جريان فّعالّيت، معلّم دانش آموزان را به مفاهيم درس هدايت می کند. مثالً 
مرتبط به هم در مورد درس را در اختيار گروه ها می گذارد تا آنها را مرتّب کنند و در مورد آن، داستان 
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کوتاهی بسازند. سپس نمايندهٔ هر گروه آن را برای کالس تعريف کند و معلّم نيز ضمن فّعالّيت دانش آموزان 
اشکاالت تلّفظی آنها را برطرف می کند و گاهی به آنان کمک می کند کلمات جديد درس را در گروه بنويسند 

و از روی درس در گروه بخوانند و در آخر، نتيجٔه فّعالّيت را در کالس ارائه کنند.
تصوير های پيشنهادی

۱ــ پدر با پسرش به بازار می روند.
۲ــ از دکّان نّجاری ميخ و تخته می خرند.

۳ــ پدر به پسر کمک می کند تا ميز بسازد.
۴ــ پسر ميز را رنگ می زند.

ج ) معلّم از تصاوير باال به عنوان پازل نيز می تواند استفاده کند.
فّعالّيت ۲: آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر الزم بود، بقّيه تکرار 

می کنند. سپس از دانش آموزان می  خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند.
اين کلمات عبارت اند از: دکّان، نّجاری، کّفاشی، نّجار، قّنادی، تشّکر و...

نمونه تدريس ۲
ـ تصاوير مربوط  وسايل: کارت های رنگی (آبی، سبز، قرمز، زرد و نارنجی و...) برای گروه  بندیـ 
به موضوع درس شامل: (اّره ــ ميخ ــ تخته ــ نّجار)، (آجر ــ خاک ــ ماله ــ بّنا)، (قلم مو ــ قوطی 
رنگ  ــ مغازٔه رنگ   فروشی ــ نّقاشی)، (شيرينی ــ شکالت ــ آجيل ــ مغازٔه قنادی)، (قيچی ــ پارچه ــ 

خّياط)، چسب مايع و تعدادی ورقٔه سفيد. کارت های الفبای مربوط به بازی جهت کلمه سازی.
 

فّعالّيت دانش آموزانفّعالّيت معّلم
۱ــ ابتدا دانش آموزان را به صورت تصادفی به گروه های 
چهار نفری تقسيم می کنيم. (با کارت هايی که يک طرف 
آن رنگی و طرف ديگر آن تصاوير مربوط به درس دارند؛ 
چهار کارت که يک طرف آنها با رنگ آبی و طرف  مثالً 

ديگر، تصاوير اّره ــ ميخ ــ تخته ــ نّجاری دارند)

گروه  در  خود  کارت  رنگ  برحسب  دانش آموزان 
و  زرد  ــ  قرمز  ــ  سبز  ــ  آبی  (رنگ  می گيرند  قرار 

نارنجی...).
دانش آموزان کارت های رنگی خود را برمی گردانند و به 
تصوير پشت کارت ها توّجه می کنند و با بحث و گفت وگو 

ارتباط بين آنها را تشخيص می دهند.
۲ــ از دانش آموزان خواسته می شود که کارت های رنگی 
خود را برگردانند و به تصوير پشت آن توّجه نمايند و هر 

گروه رابطٔه منطقی بين تصاوير را کشف نمايد.

مثالً گروه ۱ (آبی رنگ) چهار کارت با چهار تصوير مجّزا 
که شامل: اّره ــ ميخ ــ تخته ــ نّجار هستند.
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۳ــ به کار گروه نظارت می کند و در صورت نياز هدايت 
و راهنمايی می نمايد.

تصاوير خود را روی يک برگه می چسباند و دربارٔه کار 
نّجار، وسايلی که می  سازد (در ــ کمد ــ ميز و...) ابزار 
و آالت نّجاری (اّره ــ ميخ ــ تخته و...) و... بحث و 

گفت وگو می  کنند.

تصويری  کارت های  که  می شود  خواسته  گروه ها  از  ۴ــ 
خود را روی يک برگه بچسبانند.

گروه ۲ (سبز رنگ)، چهار کارت با چهار تصوير مجّزا 
که شامل: آجر ــ خاک ــ ماله ــ بّنا هستند.

۵ــ از هر گروه خواسته می شود که تصاوير مربوط به خود 
را روی تابلوی کالس نصب نمايند.

گروه ۳ (قرمز رنگ)، چهار کارت با چهار تصوير مجّزا 
که شامل: قلم مو ــ قوطی رنگ ــ مغازٔه رنگ فروشی 

ــ نّقاش هستند
به  را  دانش آموزان  توّجه  متنّوع  پرسش های  با  معلّم  ۶ــ 

موارد مورد نظر جلب نمايد.
گروه ۴ (زرد رنگ) چهار کارت با چهار تصوير مجزا که 
شامل: شيرينی، شکالت، آجيل و مّغازٔه قنادی هستند.

نّقاش  ــ  بّنا  ــ  (نّجار  کليدی  کلمات  اينکه  بعداز  ۷ــ 
و...) از زبان دانش آموزان شنيده شد، روی تخته نوشته 
می شود. نشانٔه تشديد معّرفی می گردد (اين عالمت روی 
می شود و  بيان  بار  دو  حرف  آن  شود  ديده  که  حرفی  هر 

يک بار نوشته می شود).

گروه ۵ (نارنجی رنگ) چهار کارت با چهار تصوير مجّزا 
که شامل: قيچی، پارچه، خياط، پارچه فروش هستند.

۸  ــ از دانش آموزان خواسته می شود که کلمات ديگری 
بگويند که دارای تشديد باشد.

گفت  وگو  و  بحث  خود  تصاوير  با  ارتباط  در  گروه  هر 
می کند

۹ــ از دانش آموزان خواسته می شود کتاب «فارسی» را باز 
کنند. پرسش در مورد تصوير طرح می شود. اين تصوير 

مربوط به کجاست؟

هر گروه به طور جداگانه تصوير خود را روی تابلو نصب 
می کند و دربارٔه آن توضيح می دهد؛ مثالً

تلفظی  (اشکاالت  می شود  خوانده  درس  متن  ۱۰ــ 
برطرف شود).

گروه ۱ دربارٔه کار نّجار ــ وسايلی که توسط نّجار ساخته 
می شود. ابزار و آالت کار نّجاری، اهمّيت اين شغل و 

احترام به اين قشر صحبت می کنند.
گروه ۲ دربارهٔ کار بّنا، ساختن خانه، مدرسه و مسجد و... ۱۱ــ متن درس بين اعضای هر گروه تقسيم می شود.

توسط بّنا، ابزار و آالت کار بّنايی (آجر، سيمان، ماله و...) 
اهمّيت اين شغل احترام به آنها ... اشاره می کنند

۱۲ــ نظارت بر کار گروه ها انجام شود.
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خواسته  انفرادی  صورت  به  دانش آموز  چند  از  ۱۳ــ 
می شود که متن درس را کامل يا نيمه بخوانند و نيمٔه بعدی 

را فرد ديگر بخواند.
۱۴ــ پرسش های مربوط به «گوش کن و بگو» به صورت 

گروهی و يا انفرادی مطرح می شود.
مدرسه،  خانه،  کردن  رنگ  نّقاش،  کار  دربارٔه   ۳ گروه 
مسجد، بيمارستان ها و... توسط نّقاش ابزار و آالت کار 
نّقاشی (قلم مو ــ رنگ و...) اهمّيت اين شغل و احترام 

به آنها ... اشاره می کنند
۱۵ــ تصاوير مربوط به «ببين و بگو» در گروه مورد بحث 

قرار می گيرد.
 ... و  کيک  و  شيرينی  پختن  قّناد،  کار  دربارٔه   ۴ گروه 
و  دارد  وجود  قنادی  در  که  چيز هايی  و  قّناد  توسط 
و  شکالت  و  شيرينی  خوردن  در  نکردن  زياده روی 
تخمه و موارد بهداشتی آن، مسواک زدن و غيره اشاره 

می کنند.
تصوير  با  رابطه  در  که  می شود  خواسته  گروه  هر  از 

مورد   نظر توضيح دهند.
۱۶ــ پرسش های مربوط به «بگرد و پيدا کن» به صورت 

گروهی مطرح شود.
صورت  به  بگو»  «دوستانت  به  مربوط  پرسش های  ۱۷ــ 

گروهی مطرح می شود.
گروه ۵ درباره فروش پارچه با انواع رنگ ها و جنس ها 
اشاره  و...  خّياط  توسط  پارچه  دوختن  و  و... 

می کنند.
۱۸ــ کارت های الفبايی مربوط به «فّعالّيت بازی» که از 
دانش آموزان  پيراهن  به  سنجاق  با  است  شده  تهّيه  قبل 
وصل می شود. معلّم کلمه ای مثل «پارچه» را می گويد، 
انجام  مختلف  کارت های  با  کلمه سازی  شکل  همين  به 

می گيرد. 

دانش آموزان کلمات را می خوانند.
نّجار، بّنا، نّقآش و...

محّمد، مّکه، مّعلم

۱۹ــ کتاب کار باز می شود و تمرينات آن انجام می گيرد 
(به صورت فردی).

دانش آموزان با توّجه به بحث و گفت و گوهای قبلی پاسخ 
پرسش را می دهند.

دانش آموزان گوش می کنند و با انگشت خود کلمات را  
رديابی می نمايند.

(هر  می خوانند  را  درس  متن  گروه  هر  در  دانش آموزان 
نفر تقريباً ۲ خط).
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گوش  بقّيه  و  می خواند  را  درس  متن  دانش آموز 
می کنند.

دانش آموزان پاسخ می دهند (درک مطلب)
دانش آموزان با توّجه به موارد ذکر شده در جريان درس 

به بحث گروهی می پردازند.
نمايندٔه هر گروه توضيحات الزم را دربارٔه تصوير مورد 

نظر می دهد.
 ۲ گروه  می گويند.  را  تشديددار  کلمه های   ۱ گروه 
پوشيدنی ها را می گويند و گروه ۳ خوردنی ها را در درس 

می گويند.
دانش آموزان در هر گروه به پرسش های مورد نظر پاسخ 
می دهند و در نهايت نمايندٔه هر گروه برای کالس توضيح 

می دهد.
دانش آموزان به ترتيب کنار هم می ايستند تا کلمٔه مورد نظر 

درست شود (پـ ا، ر، چـ ـه)
(نوشتاری)  فّعالّيت  انجام  مشغول  آموزان  دانش 

می شوند.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 گوش کن و بگو

۱ــ مادر پارچٔه چادر نماز را از کجا خريد؟ بازار
۲ــ مادر چه جاهايی را به دخترش نشان داد؟ فروشگاه ها و دکّان ها مثل نّجاری و...

۳ــ مادر از کجا شيرينی خريد؟ قّنادی
 ببين و بگو

تصوير ۱ــ نّجار در حال کار ( آشنايی با شغل نّجاری و وسايل الزم و محصوالت )
تصوير ۲ــ  نّقاش در حال کار ( آشنايی با شغل نّقاش و وسايل الزم و محصوالت )

تصوير ۳ــ معلّم در حال تدريس کردن (  آشنايی با کار و وسايل شغل معلمی )
تصوير ۴ــ بّنا در حال کار (  آشنايی با شغل بّنايی و وسايل الزم )
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 بگرد و پيدا کن
۱ــ کلمه هايی که «تشديد» دارند. اشاره به هر کلمه که داخل درس می باشد. مانند  دکّان، نّجاری، 

تشّکر
۲ــ چيزهايی که پوشيدنی و خوردنی هستند. چادر، شيرينی و... .

 به دوستانت بگو
و  پدر  شغل  کودک،  زندگی  محل  از  استفاده  (با  ديده ايد؟  فروشگاه هـايی  و  دکّان هـا  چه  ۱ــ 

مادر و...)
۲ــ از چه کسانی بايد تشّکر کنيم؟ معلّم دانش  آموزان را به ارزش کارهای ديگران و نحؤه تشّکر 

کردن و اينکه چرا بايد تشّکر کرد راهنمايی می کند.
 بازی: ساختن کلمات با حروف الفبا (هدف درس، مرور حروف الفبای خوانده شده است).



١٣٦

   درس هفدهم:                                       صدای موج ـ سفر دلپذير

رس
ف د

هدا
ا

١ــ آموزش نشانه های (صـ ص) و (ذ)
۲ــ تشخيص نشانه های (صـ ص) و (ذ) در کلمات مختلف
۳ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

۴ــ دريا و فايده های آن
۵ــ آشنايی با پرندگان و حيوانات دريايی

٦ــ آشنايی با شرايط اقليمی متفاوت و پی بردن به قدرت خدا با توجه به تنوع در خلقت
٧ــ ثبت خاطرات و نّقاشی کردن و اهميت آن به منظور حفظ برای آينده 

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
جعفر ابراهيمی (شاهد)درياصدای ــ صاف ــ صدف ــ مخصوصصـ ص
لّذت ــ دلپذيری ــ آذر ــ گذشتهذ

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
۱ــ گوش کن و بگو:  آشنايی با دريا و عوامل موجود در 

آن، همراهی خانواده در مسافرت
۲ــ ببين و بگو:  بيان تصاوير که دارای صدای (صـ ص) و 

(ذ) هستند. مانند (صدف، اذان، ذّرت، صندوق)
نشانه های  که  کلماتی  کردن  پيدا  کن:   پيدا  و  بگرد  ۳ــ 
(صـ ص) و (ذ) دارند و تشخيص نشانه های مورد نظر در 

کلمات
۴ــ به دوستانت بگو: بيان احساسات درونی  نسبت به دريا 

و مسافرت
٥ ــ بازی: پيدا کردن چيزهای پنهان

۶  ــ کتاب خوانی:  بيان داستان شنيده شده

۱ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط 
به درس.

۲ــ کامل کن: کامل کردن کلمات و جمالت 
مربوط به درس، کامل کردن جدول مربوط به 

حرف 
۳ــ جمله سازی: جمله سازی دربارٔه تصاوير، 

جمله سازی دربارٔه کلمات مطرح شده
به  مربوط  کلمات  ساختن  کلمه سازی:  ۴ــ 

درس

۵ــ وصل کردن: وصل کردن کلماتی که (ِا) 
مالکيت دارند. مانند: آِب صاف و وصل کردن 

سيالب ها و ساختن کلمه ها
۶ــ نوشتن پنج چيز که در دريا وجود دارد

۷ــ تشخيص جمله ها به فعل مناسب
توّجه  با  شده  مطرح  پرسش های  به  پاسخ  ۸ــ 

به تصوير
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صـ ص (صدای موج) روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل و صدای 
فّعالّيت ۱: 

الف)  مفاهيم درس را با شيوه های گوناگون مانند داستان بازی، و... در کالس مشخص می کنيم 
و هر جا به کلمات کليدی درس مثل: صدا، صاف، صدف های مخصوص رسيديم، آن کلمه ها روی 

تابلو نوشته می شود.
۱ــ منظره ای از دريا و صدف های کنار آن

۲ــ خانواده ای از ماشين بيرون می آيند.
۳ــ بّچه ها مشغول جمع کردن صدف هستند.

۴ــ بّچه ها با صدف ها شکل می سازند.
ب) معلّم از تصاوير باال به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کنند.

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 گوش کن و بگو

۱ــ آذر با چه کسانی به مازندران رفته بود؟ با خانواده اش
۲ــ چه جانورانی مخصوص دريا هستند؟ نهنگ، کوسه، هشت پا و...

 ببين و بگو
تصوير ۱ــ ذّرت (آشنايی با محصوالت کشاورزی، موارد استفاده آن در خوراک و صنعت)

تصوير ۲ــ مردی در حال اذان گفتن (آشنايی با مقّدمات نماز)
تصوير ۳ــ صابون (آموزش بهداشت)
تصوير ۴ــ صندوق (آشنايی با وسيله)

  بگرد و پيدا کن
۱ــ کلمه هايی که «ذ» دارند. گذشته، آذر، لّذت، دلپذير

۲ــ کلمه هايی که «صـ ص» دارند. صاف، صدا، صدف، مخصوص
 به دوستانت بگو

۱ــ دريا چه چيزهايی را به يادت می آورد؟ (با توّجه به نظر دانش آموز پاسخ داده شود.)
۲ــ در مسافرت از ديدن چه چيزهايی لّذت می بری؟ (بيان احساسات شخصی)

  بازی
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پيدا کردن وسيله ای که در کالس پنهان يا جابه جا شده و نوشتن نام آن روی تخته توسط دانش آموزی 
که از کالس خارج شده است.

ذ  (سفر دلپذير) روش تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل و صدای 
 فّعالّيت ۱:

الف) مفاهيم درس را با روش های ياد شده، در کالس مشخص می کنيم و کلمات کليدی درس 
مثل: اذان، ذّرت، لّذت، آذر و... نوشته می شود.

تصويرهای پيشنهادی
۱ــ ماشينی کنار در منزل، پدر در عقب ماشين را باز کرده، پسری چمدانی را می آورد و دختر 

با مادری زنبيلی را می آورند.
۲ــ ماشينی که در حال حرکت در جاّده است.

۳ــ خانواده در کنار شاليزاری ايستاده اند و مشغول تماشا هستند.
۴ــ خانواده به کارگران شاليزار کمک می کنند و برنج می چينند.

ب ــ معلّم از تصاوير باال به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.
فّعالّيت ۲: معرفی شکل و صدای (ذ) در قالب کلماتی مثل گذشته، آذر، لّذت، دلپذيری که در 

متن درس  آمده است.
فّعالّيت ۳: آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر الزم بود، بقّيه تکرار 
می  کنند. سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند. اين 

کلمات عبارت اند از: گذشته، آذر، لّذت، دلپذيری.



١٣٩

            درس هجدهم:                         علی و معصومه ــ مثل خورشيد

رس
ف د

هدا
ا

۱ــ آموزش صدا و نشانٔه (ع ـعـ ـع ع) و (ثـ ث)
۲ــ برقراری روابط عاطفی و اجتماعی

۳ــ تشخيص نشانٔه (ع ـعـ ـع ع) و (ثـ ث) در اّول، وسط و آخر کلمات
۴ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

۵ــ تقويت روحّئه رفتار مناسب با ديگران
۶ــ تقويت روحّئه احترام به معلّم و دوستان

۷ــ تقويت روحّئه نظم در کارها
٨ ــ توجه به روز و شب به عنوان مظاهر خلقت خداوند

٩ــ توجه به تفاوت روز و شب
١٠ــ آشنايی با نور ماه که به آن مهتاب می گويند.

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
بعد ــ جمع ــ معلّم ــ شروع ــ عزيزــ (ع ـعـ ـع ع)

معصومه ــ علی
ــــ

ثريا ــ مثل ــ باعث ــ ثانيهثـ ث
فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

۱ــ گوش کن و بگو: آشنايی با آداب معاشرت، رعايت 
ادب و احترام و پاسخ پرسش های مطرح شده در درس 

و درک مطلب
(ع  صدای  دارای  که  تصاويری  بيان  بگو:   و  ببين  ۲ــ 
دست  عروسک،  عينک،  مانند  هستند  و (ث)  ع)  ـع  ـعـ 

کثيف ــ ثانيه شمار
۳ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که نشانه های (ع) 

و (ث) هستند
۴ــ به دوستانت بگو:  بيان احساسات درونی 

۵ــ نمايش: کارهای کالس و آموزگار به صورت نمايش 
اجرا می شود.

۶ــ کتاب خوانی: بيان کتاب خوانده شده

۱ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط 
به درس.

به  مربوط  جمالت  کردن  کامل  کن:  کامل  ۲ــ 
درس و کامل کردن جمالت به کمک تصوير 

۳ــ جمله سازی: جمله سازی دربارٔه تصويرها 
و کلمات 

۴ــ مرتّب کردن: مرتّب کردن کلمات مطرح شده 
در ساختن جملٔه مناسب
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(بّچه های  عـ ـعـ ـع ع   صدای  و  شکل  آموزش  برای  پيشنهادی  تدريس  روش 
خوب)

 فّعالّيت ۱:
الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنّوع در کالس مشّخص می کنيم و کلمات کليدی درس مثل: 

علی، معلّم، شروع، بعد جمع و عزيز روی تابلو نوشته می شود.
تصويرهای پيشنهادی:

۱ــ خواهر و برادری در پارک بازی می کنند.
۲ــ از سرسره باال می روند.

۳ــ دختر جلوی سرسره زمين می خورد.
۴ــ برادر دست خواهرش را می گيرد و او را بلند می کند.

ب) معلّم از تصاوير باال به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.
فّعالّيت ۲: آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر الزم بود، بقّيه تکرار 

می کنند. سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند.
اين کلمات عبارت اند از: علی، بعد، جمع، معلّم، شروع، عزيز، معصومه

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
  گوش کن و بگو

می کنند  سالم  می زنند،  در  اّول  می کنند؟  چه  می شوند،  وارد  به جايی  وقتی  معصومه  و  علی  ۱ــ 
و... 

۲ــ چه چيزهايی باعث روشن شدن زمين می شوند؟ نور خورشيد، ماه و...
  ببين و بگو

عينک:  انواع  عينک،  از  استفاده  موارد  عينک،  فايده های  با  (آشنايی  عينک  ۱ــ  تصوير 
آفتابی، طبّی و...)

تصوير ۲ــ عروسک (آشنايی با وسايل بازی )
تصوير ۳ــ  دست کثيف (اهميت رعايت بهداشت فردی)

تصوير ۴ــ  ثانيه شمار (آشنايی با ساعت و عقربه ها، اهميت زمان و...)
نکته: معلّم کلمات استخراج شده از تصاوير را روی تابلو بنويسد.
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 بگرد  و پيدا کن
۱ــ کلمه هايی که «ع» دارند. علی، بعد، جمع، معلّم، شروع، عزيز، معصومه و...

۲ــ کلمه هايی که «ث» دارند ثريّا ــ مثل ــ باعث ــ ثانيه
 به دوستانت بگو 

۱ــ برای اينکه بزرگترها را خوشحال کنی، چه کار می کنی؟ به آنها سالم می کنم، به  آنها …

نمونۀ طرح درس پيشنهادی 
موضوع درس: فارسی                   شمارۀ درس: هجدهم          نشانه: (عـ ــ ع)

عنوان درس: علی و معصومه           زمان: بر  اساس سه جلسٔه  برنامه ريزی زبان آموزی 
پايه: اول                                        تعداد: ..............(تعداد نفرات کالس)

اهداف درس: 
آموزش صدا و نشانٔه (عـ ـعـ ـع ع)

تقويت مهارت های گوش دادن و سخن گفتن 
تشخيص (عـ ـعـ ـع ع) در اّول ، وسط و آخر کلمات 

توانايی خواندن و نوشتن کلمه ها با حروف خوانده شده 
تقويت روحئه احترام به بزرگترها مانند: سالم کردن , اجازه گرفتن و...

توَجه به سخنان معلّم درکالس و احترام به دوستان 
تقويت روحئه نظم درکارها

ابزار آموزشی: کتاب های درسی،  تابلوی کالس، کارت کلمات،  کارت تصاوير و...
مدل کالس: هر نوع چينشی به صورت گروهی 

روش تدريس: مشارکتی ؛ توضيحی،  پرسش و پاسخ و...
روش ارزشيابی: توصيفی با استفاده از روش مشاهده 

ابزار ارزشيابی: چک ليست 
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فّعالَيت دانش آموزانفّعالّيت های معّلم
به  رنگی  های  کارت  با  را  آموزان  دانش  ابتدا  معلّم   
دورو  می کند .کارت ها  نقسيم  نفری  سه  يا  دو  گروه های 
قرمز و طرف ديگر  دارند . يک طرف رنگی است .مثالً 
تکٔه بريده ای از يک تصوير است،  مثل درب زدن هنگام 
ورود ويا ...)  و از دانش آموزان می خواهد که طبق رنگ 

کارت خود درگروه قرار گيرند.
خود  کارت های  که  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم   
تصوير  و  کنند  توّجه  آن  پشت  تصوير  به  و  برگردانند  را 
گروه خود را با کارت های هر نفر از اعضای گروه کامل 

نمايند. (جورچين)
 معلّم از دانش آموزان می خواهد که به تصوير به دست 
آمده،  به دّقت نگاه کنند و دربارٔه آن با هم مشورت کنند 

و نکات آن  را بيان کنند.
با طرح پرسش های متنوع، توجه دانش آموزان را به موارد 

مورد نظر جلب می کند.
را  خود  کتاب  که  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم   
به  که  درصورتی   . بخواند  را  خطی  هرگروه  و  کنند  باز 
نتوانستند  و  داشت  را  جديد  نشانه  که  رسيدند  کلمه ای 
آن  را بخوانند، از گروه کمک بگيرند؛ و يا درصورت نياز 

از معلم کمک گرفته وکلمه را بخوانند.
 معلّم از دانش آموزان در هرگروه می خواهد که از روی 

متن درسی بخوانند.

دريافت  را  خود  های  کارت  آموزان  دانش   
می کنند و طبق رنگ کارت درگروه خود قرار می گيرند. 
( آبی ــ زرد ــ سبز ــ قرمز ــ نارنجی با توجه به تعداد 

دانش آموزان هر کالس ).
دانش آموزان با کنار هم قرار دادن کارت های خود در 
به  مربوط  که  می آورند  دست  به  را  تصويری  هرگروه، 

درس است.
 دانش آموزان با دّقت به تصوير نگاه می کنند و دربارٔه 
آن مشورت می کنند و نمايندٔه گروه، صحبت های گروه 

خود را بيان می کند.
تصويرها عبارتند از: 

گروه آبی: سالم کردن دوکودک به پدر يا مادر
گروه قرمز: درب زدن قبل از ورود

گروه سبز: گوش کردن درکالس درس 
گروه نارنجی: جمع کردن وسايل بعد از درس 

وسايل  از  استفاده  هنگام  اجازه گرفتن  زرد:  گروه 
ديگران 

و...
 دانش آموزان کتاب ها را باز می کنند و هر گروه خطی 
نشانٔه  به  صورتی  که  در  و  می خواند  را  کتاب  متن  از 
جديدی رسيدند که تاکنون نخوانده اند،  از هم گروه های 
وکلمه  گرفته  کمک  معلّم  از  يا  و  می گيرند  کمک  خود 

را می خوانند.
را  خود  گروه  به  مربوط  خط  گروه  هر  از  نماينده ای   
اين  به  شود.  خوانده  کامل  به طور  درس  تا  می خواند 
را  درس  دوم  بار  برای  گروه  هر  بعدی  شمارٔه  ترتيب، 
می خوانند و به همين ترتيب کار ادامه می يابد تا با دّقت 

و توجه بخوانند.(البته با توّجه به زمان )
 دانش آموزان گوش می دهند و در صورت نياز پاسخ 

می دهند وتکرار می کنند.



١٤٣

 معلّم توضيحات الزم را می دهد تا درس کامل شود.با 
تکيه برکلمات جديد واينکه اين نشانه هم مثل(صـ ص) که در 
بعضی کلمات به جای (سـ س) می نشست، يا (ذ) که به جای 
(ز) می نشست ؛ گاهی اوقات به جای (َا، ُا،  ِا،  آ) می آيد.
يعنی وقتی که می گوييم «علی»، آن  را با (َا) نمی نويسيم بلکه 
با (عـ  ) غير آخر می نويسيم . وقتی می گوييم « بعد»، آن را با 
(ـعـ  ) وسط می نويسيم . معلّم علت تغيير شکل درهر قسمت 
را کامالً توضيح می دهد .مثالً می گويد که چرا بعضی اوقات 
(ع ) دروسط می آيد؟ و يا از دانش آموزان می پرسد. همچنين 
مثال برای (ع) آخر چسبان  می آورد.مثل: جمع، شمع، 

و... و (ع) آخر .مثل: شروع.
توّجه: در چهار شکلی ها جا افتادن اينکه کدام شکل را 
در اول، وسط و يا آخر ننويسند، بسيار مهم است.  به سبب 
درنشانٔه (ع)  خالی  جای  با  را  کلماتی  بايد  کار،  سهولت 
داد تا خودشان کامل کنند و به تجربه ياد بگيرند که کدام 
شکل درکجای کلمه می آيد . همچنين بايد توّجه داشت 
که نشانٔه (ع) از خود صدايی ندارد و با ترکيب مصوت ها، 

ـُ عا عو عی ـِ ع ـَ ع صدادار می شود. مثال: ع
 معلّم از دانش آموزان می خواهد که کلمات ديگری را 

بگويند که اين نشانه را دارند.
 بازی 

معلّم می تواند کلماتی را که يکی از نشانه های (ع) دارد،  
عنوان کند تا دانش آموزان تشخيص دهند که کجای کلمه  
است ؛ و يا تصاوير واژه ها رانشان دهد تا دانش آموزان 

بگويند که کدام شکل نشانٔه (ع) دارد.
 معلّم می تواند تصاويری را که (ع) دارند، نشان دهد تا 

دانش آموزان جمله ای بسازند.
را  جديد  نشانٔه  که  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم   

درجدول الفبا پيدا  کنند وجای آن  را ياد بگيرند.
 فعاليت ها: 
  ببين و بگو

تصاوير  دربارٔه  که  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم   
مربوط به «  ببين و بگو» بحث کنند و جمله ای بسازند.

عروسک،   ساعت،  (عمو،  کلمات  دانش آموزان   
عينک، عروس سعيد، مسعود و...) را نام می برند.

جدول آواها و  در  نشانٔه (ع) را  دانش آموزان جای   
صداها (الفبا) نشان می دهند و ياد می گيرند.

را  الزم  توضيحات  تصوير  دربارٔه  گروه  هر  نمايندٔه   
می دهد و جملٔه ساخته شده را بيان می کند.

پاسخ  وبگو»  «ببين  پرسش های  به  دانش آموزان   
می دهند.

  هرگروه پاسخ خود را پس از مشورت می گويد.
عنوان  درگروه  نوبت  به  را  پاسخ ها  دانش آموزان   

می نمايند؛ ساير اعضا درگروه گوش می دهند.
 هرکدام از بچه ها نقش خود را عهده دار می شوند و 

به ايفای نقش می پردازند.
 بعضی از دانش آموزان داوطلب، اين کار را انجام 

می دهند.
 دانش آموزان کلمه ها و  جمله های درس را می نويسند.



 معلّم پرسش های «گوش کن و  بگو» را به صورت گروهی 
يا فردی مطرح می کند تا دانش آموزان پاسخ دهند.

به  را  کن »  وپيدا  « بگرد  به  مربوط  پرسش های  معلّم   
مطرح می کند واز گروه می خواهد که به  صورت گروهی 

سؤال ها پاسخ دهند.
(او به اين سؤاالت  اضافه  می کند وگروه ها رامورد تشويق 

قرار می دهد.)
 به دوستانت بگو 

 معلّم پرسش مربوط (به دوستانت بگو» ر ا به صورت 
گروهی مطرح می کند، هر نفر بايد، با رعايت نوبت درگروه، 
برای هم گروه های خود  پاسخ را عنوان کند.(معلّم درتمام 
مراحل فّعالّيت برکارگروه ها نظارت دارد و درصورت لزوم 

راهنمايی الزم راانجام می دهد)
 نمايش: 

 معلّم راجع به فعالّيت های نمايش توضيح می دهد.
کرد.  اجرا  هم  درگروه ها  می توان  را  نمايش  اين  توجه: 
درهرگروه يک نفر معلّم  است و بقئه اعضا، دانش آموزان 
خواهند  مشارکت  بيشتری  تعداد  کار،  اين  با  می شوند. 

داشت.
 کتاب خوانی 

قبالً  که  را  داستانی  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم   
خوانده  اند يا برايشان خوانده شده است،  برای دوستان 

خود بيان کنند.
بنويس

کامل کن 
تصوير  اين  برای  که  می خواهد  آموزان  دانش  از  معلّم 

جمله ای بنويسند.
بازی(فعاليت تکميلی)

معلّم چهار شکل (ع) را به هرگروه می دهد تاهر نفر به دلخواه 
خود يکی را تزيين نمايند و به اين ترتيب،  شکل های بسيار 
برای  که  می خواهد  آنها  از  سپس  می شود.  توليد  زيبايی 
هر  يک از شکل های نشانٔه (ع) يک يا چند کلمه بنويسند.

توسط  تصاوير  يا  درس  از  استفاده  با  جمالت   
دانش آموزان کامل می شود.

جمله ای  تمرين،   اين  تصوير  به  توّجه  با  دانش آموزان 
دربارٔه آن می نويسند.

زيبا  نّقاشی  يک  به  را  نظر  مورد  شکل  آموزان  دانش 
تبديل می کنند و برای هر  يک از شکل های (ع) يک يا 

چند کلمه می نويسند.
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 نمايش: معلّم می تواند از رفتار بّچه ها (معلّم بازی)،  به بررسی کار معلّمی خود بپردازد و از 
زاوئه نگاه دانش آموزان، عملکرد خود را ارزيابی کند.

 کتاب خوانی: يک نفر به صورت داوطلب کتابی را که هفتٔه پيش خوانده شد،  برای ديگران 
تعريف می کند. بهتر است: 

۱ــ سؤاالتی از کتاب مطرح شود .
۲ــ چند نفر،  هرکدام بخشی از کتاب را تعريف کند.

۳ــ هر  يک از دانش آموزان، داستان را به شکل ديگری تمام کند.
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نمونه چک ليست پيشنهادی برای ارزشيابی
درس هجدهم

گروه ۳گروه ۲گروه ۱مشاهدات

انتظارات
 

.…مينازهرافاطمه
.
.
.

.………

دانش آموز بتواند:
از روی درس روان و درست بخواند.

ويژگی های بّچٔه با ادب را به درستی بيان کند.
گوش  دّقت  با  درگروه  دوستانش  صحبت های  به 

کرده و به موقع  واکنش نشان دهد.
پاسخ  می شود  پرسيده  او  از  که  سؤال هايی  به 

مناسب بدهد.
جهت  در  را  ديگران  واحترام  نوبت  درگروه، 

صحبت کردن رعايت کند.
دليل  با  ديگران  نظرات  با  را  خود  مخالفت 

نشان  دهد. (نقد  کند)
اند  شده  ساخته  جديد  نشانه های  با  که  را  کلماتی 

به راحتی بخواند و بنويسد.
بيان  را  جديد  نشانٔه  های  شکل  از  هريک  اسم 

کند. 
پيدا  متن  در  دارند،  جديد  نشانه ای  که  کلمه هايی 

کرده و با آنها جمله سازی  کند .
نظراتش را درکالس به راحتی با ديگران درميان 

گذارد.  
شرکت  فعاالنه  نمايش،  موضوع  درتشخيص 

کند.
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درس نوزدهم:                                          حلزون

رس
ف د

هدا
١ــ آموزش صدا و نشانٔه (حـ  ح)ا

٢ــ تشخيص نشانٔه (حـ  ح) در کلمات مختلف
٣ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده

٤ــ آشنايی با زندگی حلزون

شاعرشعر کلمات جديدنشانه

ــآزادحلزون ــ احساس ــ حال ــ حرکت ــ حيوان ــ صبححـ  ح 

فعاليتفعاليت های کتاب «فارسی»

١ــ گوش کن و بگو: پاسخ پرسش های مطرح شده در درس (درک مطلب)
٢ــ ببين و بگو: بيان تصاويری که دارای صدای (حـ ح) می باشند مانند: 

(حوله، تمساح، حمام، ساحل)
(هـ   )  و  ح)  (حـ  صدای  دارای  که  کلماتی  کردن  پيدا  کن:  پيدا  و  بگرد  ٣ــ 

هستند.
٤ــ به دوستانت بگو: بيان کردن حالت دفاعی حيوانات هنگام خطر و ترس 

و بيان اطالعات دانش آموزان دربارٔه حيوانات
٥ ــ نمايش: نمايش نوع حرکت جانوران

شده  خوانده  کتاب  به  نسبت  کودک  عالقه  بيان  کتاب خوانی:  ٦ ــ 
وشخصّيت های داستان 

١ــ بنويس: نوشتن کلمه ها و 
جمله های مربوط به درس

کردن  کامل  کن:  کامل  ٢ــ 
ساختن  و  حروف  جدول 
با  جمالت  کامل کردن  کلمه، 

کلمات مناسب
٣ــ جمله سازی: جمله سازی 

دربارٔه تصويرها و کلمات
نام  نوشتن  نوشتن:  ٤ــ 

تصاوير

حـ  ح (حلزون) روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل و صدای 
فعاليت ۱

الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنوع در کالس مشخص می کنيم و کلمات کليدی مثل حلزون، 
احساس، حرکت، حال، صبح، حيوان روی تابلو نوشته می شود.

تصويرهای پيشنهادی:
۱ــ حلزونی روی شاخه ای مشغول حرکت است.

۲ــ کودکی در حال تماشای حلزون
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۳ ــ حلزون سرش را به داخل صدفش برده.
۴ــ حلزون های زيادی اطراف بّچه ها را گرفته و بّچه ها ترسيده اند.

ب) معلم می تواند از تصاوير باال به عنوان پازل استفاده کند.
فعاليت ۲:  آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر الزم باشد، بقّيه تکرار 

می کنند. سپس از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند.
اين کلمات عبارتند از: حلزون، احساس، حرکت، حال، صبح، حيوان.

فعاليت های کتاب «فارسی»
 گوش کن و بگو

۱ــ بدن حلزون چگونه است؟ نرم و چسبناک است.
۲ــ وقتی حلزون می ترسد به کجا می رود؟ درون صدفش که به پشتش چسبيده است.

۳ــ حلزون چگونه راه برگشت خود را پيدا می کند؟ از اثرش که روی زمين و چيزهای ديگر 
می ماند.

 ببين و بگو
تصوير ۱ــ حوله (توّجه به سالمت و بهداشت، استحمام، حولٔه شخصی و ...)

تصوير ۲ــ تمساح (آشنايی با حيوانات و تنّوع در مخلوقات الهی)
تصوير ۳ــ حّمام با دوش (توّجه به بهداشت و نقش آن در سالمتی)

تصوير ۴ــ ساحل (توّجه به دريا و فايدٔه آن و زيبايی های آفرينش)
نکته: بهتر است معلّم کلمات استخراج شده از تصاوير را (خودش يا دانش آموزان) روی تابلو 

بنويسند.کلماتی را که خود يا دانش آموزان از تصاوير استخراج می کنند.
 بگرد و پيدا کن

۱ــ سه کلمه از درس پيدا کن که شکل (هـ ) داشته باشد. هزاران، همه، همين، هرچيز،آنها و... 
مانند:  حلزون،  احساس،  حرکت،  حال،  صبح،  باشد؛  داشته  ح)  (حـ  شکل  که  ۲-کلمه هايی 

 حيوان و...
 به دوستانت بگو

۱ــ حيواناتی مانند جوجه تيغی والک پشت هنگام ترس چه کارمی کنند؟ جوجه تيغی،  تيغ پرت 
می کند وخودش را گرد می کند .الک پشت درالک خود پنهان می شود.
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۲ــ نام بردن حيواناتی مثل حلزون که بدنی نرم دارند .مانند کرم،  مار و... .
 نمايش:  نام بردن حيوان مورد عالقه وتقليد حرکت آن . معلّم کوشش کند که اين حيوانات را 

دسته بندی کند مثالً حيوانات خانگی، جنگلی، پرنده ها و... .
داستان،  نام ها،  شکل  بردی؟  لذت  چيزهايی  چه  از  بپرسد:  معلم  است  بهتر  خوانی:  کتاب   

کتاب و... .
 باهم بخوانيم:  برای اين درس، شعر کوتاهی انتخاب و درکالس خوانده شود.(شعر بايد  مورد 

عالقه بّچه ها باشد و از شعر شاعران منطقٔه خود نيز درصورت امکان استفاده شود و...). 
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درس بيستم:                                   رضا ــ خاطرات انقالب

رس
ف د

هدا
ا

۱ــ آموزش صدا و نشانه های (ضـ ض) و(ط)
۲ــ تشخيص نشانه های (ضـ ض) و (ط) درکلمات مختلف

۳ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده
۴ــ اهمّيت عيادت از مريض واحوال پرسی ازدوستان

۵ ــ آشنا کردن دانش آموزان با مسجد وآداب آن
٦ــ آشنايی با انقالب و شعارهای آن

٧ــ تقويت روحئه تجليل از شهدا و امام خمينی

شاعرشعرکلمات جديدنشانه
ضـ ض 
ط

رضا ــ  وضو ــ  حوض ــ مريض ــ حياط ــ  
خاطرات ــ وطن ــ طولی

هاشمیجشن بهمن

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
۱ــ گوش کن و بگو: پاسخ پرسش های مطرح شده در درس

(درک مطلب)
ض)  (ضـ  صدای  دارای  که  تصاويری  بيان  وبگو:  ببين   ۲ــ 

و(ط) می باشند؛ مانند: حوض، طوطی، قطار، وضو
 ۳ــ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که دارای صدای (ضـ ض) 

و (ط) هستند.
 ۴ــ به دوستانت بگو: بيان کردن اوقات اذان وآنچه مردم در۲۲ 

بهمن انجام می دهند.
ـ بازی: نام بردن وسايل پنهان   ۵  ـ

 ۶ ــ کتاب خوانی: انتخاب کتاب و خواندن آن       

به  مربوط  وجمله های  کلمه ها  نوشتن  بنويس:  ۱ــ 
درس

۲ــ کامل کن: کامل کردن جمالت ناقص و نوشتن 
کلمات  

۳ــ جمله سازی: جمله سازی دربارٔه تصويرها و 
کلمات 

۴ــ مرتّب کردن: مرتّب کردن کلمات مطرح شده  و 
ساختن جملٔه مناسب

۵ ــ نوشتن: نوشتن نام تصوير
با  درکتاب  شده  مطرح  پرسش های  به  پاسخ  ۶ ــ 

کمک تصوير و درک مطلب

ـ  ض (رضا) ض روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل وصدای 
فعاليت ۱ 

کليدی  وکلمات  می کنيم  مشّخص  درکالس  وخّالق  متنّوع  روش های  با  را  درس  مفاهيم  الف) 
درس مثل:  حوض،  وضو،  رضا و  مريض را روی تابلو می نويسيم.
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تصويرهای پيشنهادی
۱ــ نمايی از مسجد 

۲ــ پسری به مسجد وارد می شود.
۳ــ پسردرحال وضو گرفتن 

۴ــ پسر درصف نماز جماعت نماز می خواند.
ب ) معلّم ازتصاوير باالبه عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.

باشد،  اگرالزم  و  می خواند  درس  روی  از  دانش آموزان  از  يکی  يا  آموزگار     :۲ فّعالّيت 
درس  درکلمات  را  جديد  صدای  شکل  که  می خواهد  دانش آموزان  از  سپس،  می کنند.  تکرار   بقّيه 

پيداکنند.
اين کلمات عبارت اند از:  حوض،  وضو، رضا و مريض 

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 گوش کن وبگو

۱ــ صدای اذان از کجا به گوش می رسد؟ از بلندگوی مسجد 
۲ــ انقالب اسالمی در چه روزی پيروز شد؟ بيست ودوم بهمن

 ببين وبگو
تصوير۱ــ طوطی (آشنايی با پرندگان)

تصوير ۲ــ قطار (آشنايی با وسايل نقليه)
تصوير ۳ــ حوض (توّجه به اهّميت آب، اين نعمت الهی درحفظ بهداشت و سالمتی)

تصوير ۴ــ وضوگرفتن (آشنايی برای نزديک تر شدن به پروردگار با نماز و مقدمات آن)
تابلو  روی  دانش آموزان)  يا  معلم  (توسط  ازتصاوير  شده  استخراج  کلمات  است  بهتر  نکته: 

نوشته شود.

ط (خاطرات انقالب) روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل وصدای 
فّعالّيت ۱ 

الف) مفاهيم درس را با روش های گوناگون درکالس روشن می کنيم وکلمات کليدی درس  مثل 
حياط،  خاطرات،  طولی،  وطن را روی تابلو می نويسيم.
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تصويرهای پيشنهادی 
۱ــ تصويری از مردم درحال شعاردادن درخيابان و درطرف ديگر سربازانی که با تفنگ ايستاده اند.

۲ــ سربازانی که مشغول تيراندازی به مردم هستند.
۳ــ چند نفر شهيد شده اند ودرخيابان افتاده اند.

۴ــ شهيدان با آمبوالنس به بيمارستان منتقل می شوند.
۵ ــ معلّم از تصاوير باال به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.

۶ ــ فعاليت ۲: آموزگار يا يکی ازدانش آموزان از روی درس می خواند و اگرالزم بود بقّيه 
تکرار می کنند. سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را درکلمات درس پيدا کنند.

اين کلمات عبارتند از:  حياط،  خاطرات، طولی، وطن

فعالّيت های کتاب فارسی
 بگرد و پيدا کن 

۱ــ برای هرکدام از شکل های (ضـ ض) يک کلمه بگو.ضـ: رضا، وضو، حاضر، رياضی.
ض: مريض،  حوض

۲ــ کلمه هايی را که نشانٔه «ط» دارند: حياط،  خاطرات،  طول و وطن
به دوستانت بگو 

۱ــ مردم در روز بيست و دوم بهمن چه می کنند؟ جشن می گيرند، شادی می کنند و خاطرات 
انقالب را می گويند.

۲ــ چه وقت هايی اذان می گويند؟ قبل از هر نوبت نماز
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درس بيست ويکم:                       الک پشت و مرغابی ها ــ  درس آزاد

رس
ف د

هدا
ا

۱ــ آموزش صدا و نشانٔه (غـ ـغـ ـغ غ)
۲ــ تقويت روحيه همکاری وکمک به ديگران 

۳ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده 
۴ــ تشخيص نشانٔه (غـ ـغـ ـغ غ) درکلمات مختلف

۵ ــ رعايت ادب و احترام هنگام سخن گفتن
شاعرشعرکلمات جديدنشانه

ــــمرغابی ــ غمگين ــ جغد ــ کالغ ــ جيغ غـ ـغـ  ـغ غ
فّعالّيت های کتاب«کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

درس  در  شده  مطرح   پرسش های  پاسخ   بگو:  و  کن  گوش   ۱ــ 
(درک مطلب)

درآنها  (غ)  صدای  دارای  که  تصاويری  بيان  وبگو:  ببين   ۲ــ 
می باشد.

دارند.  ( (غ  صدای  که  کلماتی  کردن  کن:پيدا  پيدا  و  بگرد   ۳ــ 
(دردرس)

 ۴ــ به دوستانت بگو: آشنايی با پرندگان که درآب زندگی می کنند.
۵ ــ بازی: بازی با کلماتی که صدای مشترک دارند.

 ۱ــ بنويس: نوشتن کلمه ها وجمله های 
مربوط به درس

جمالت  کردن  کن:کامل  کامل   ۲ــ 
ناقص  وکامل  کردن جمالت با حروف 

مطرح شده،کامل کردن جدول
که  کلماتی  نوشتن  سازی:  کلمه   ٣ــ 

صدای (غ) دارند. 
و  درست  جمالت  تشخيص   ٤ ــ 

نادرست با توّجه به متن درس

وصدای  غـ ـغـ ـغ  غ  شکل  آموزش  برای  پيشنهادی  تدريس  روش های 
( الک پشت ومرغابی ها)

فّعالّيت ۱
الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنّوع وخّالق درکالس روشن  می کنيم وکلمات کليدی درس 

مثل:  مرغابی، جيغ، غمگين، جغد و کالغ را روی تابلو می نويسيم.
تصويرهای پيشنهادی

۱ــ پرواز مرغابی ها درآسمان
۲ــ شکارچی به سمت مرغابی تيراندازی می کند.

۳ــ يکی از مرغابی ها درحال زمين افتادن



١٥٤

۴ــ خواهر و برادری کنار مرغابی با  ناراحتی نشسته اند.
ب) معلّم از تصاوير باال به عنوان پازل نيز می تواند استفاده کند.

فعاليت ۲: آموزگار يا يکی ازدانش آموزان ازروی درس می خواند واگر الزم باشد، بقّيه تکرار 
می کنند. سپس ازدانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را درکلمات درس پيداکنند.

اين کلمات عبارتند از:  مرغابی، غمگين ،جيغ وکالغ. 

فّعالّيت های کتاب «فارسی»
 گوش کن و بگو 

۱ــ چرا الک پشت از باال به زمين افتاد؟ چون دهانش را باز کرد تا فرياد بزند.
۲ــ وقتی مرغابی ها می خواستند پرواز کنند،  به الک پشت چه گفتند؟ هرکسی هرچه گفت الک پشت 

گوش نکند و جواب ندهد. 
 ببين وبگو

تصوير ۱ــ غنچه (آشنايی با رشد گياهان: دانه، غنچه،گل)
تصوير ۲ــ جغد (آشنايی با پرندگان شکاری در شب)

تصوير ۳ــ چراغ راهنمايی (آشنايی با مقررات عبور و مرور و قوانين در شهرها)
نکته: بهتراست معلّم يا دانش آموزکلمات استخراج شده از تصاوير را روی تابلو بنويسد.

  بگرد وپيداکن
۱ــ کلمه هايی که شکل (غ) دارند.مرغابی، غمگين، جيغ،  جغد، کالغ

 به دوستانت بگو 
۱ــ چه پرنده هايی را می شناسی که درکنار آب زندگی می کنند؟ لک لک،  مرغابی، قو و....

 بازی: بهتر است معلّم تعداد بيشتری ازکلمات مشترک را به کارببرد.
توّجه:«درس آزاد» با راهنمايی،  نظارت و هدايت آموزگاران محترم و به کمک گروه های دانش آموزی 
توليد می شود.بهتر است در اين درس به موضوع های محّلی،  بازی ها،  آداب و مسايل زبانی و فرهنگ 

بومی پرداخته شود.مشارکت اوليا، شيرينی و لّذت توليد دانش آموزان را بيشتر خواهد کرد.
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درس بيست ودوم:                                   پيامبر مهربان 

رس
ف د

هدا
ا

۱ــ  آموزش صدا ونشانٔه (ظ)
۲ــ آشنايی با اعياد مذهبی (عيد مبعث و..) 

۳ــ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده 
۴ــ تشخيص نشانٔه (ظ) درکلمات مختلف

۵ ــ شناخت «مکه» به عنوان خانٔه خدا

شاعرشعرکلمات جديدنشانه

علی اصغر نصرتیپيغمبر ما ظلمظ

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
در  شده  مطرح   پرسش های  پاسخ  بگو:  و  کن  گوش   ۱ــ 

درس (درک مطلب)
آنها  (ظ)در  صدای  که  تصاويری  بيان  بگو:  و  ببين   ۲ــ 

می باشد.
(ظ)  صدای  که  کلماتی  کردن  پيدا  کن:  وپيدا  بگرد   ۳ــ 

دارند.
و  ملی  واعياد  جشن ها  با  آشنايی  بگو:  دوستانت  به   ۴ــ 

مذهبی و بيان داستانی دربارٔه حضرت محمد (ص)
 ۵ ــ نمايش:  شستن  ظرف در آشپزخانه 

 ۶ ــ کتاب خوانی: نام بردن اسامی داستان های هفتٔه گذشته 

جمله های  و  کلمه ها  نوشتن  بنويس:   ۱ــ 
مربوط به درس

ناقص  جمالت  کردن  کامل  کن:  کامل   ۲ــ 
باتوجه به فعل جمله

دربارٔه   سازی    جمله  سازی:  جمله   ۳ــ 
تصويرها وکلمات 

درهم  کلمات  کردن  مرتب  کن:  مرتب   ۴ــ 
ريخته و ساختن جمالت مناسب. 

 ۵ ــ پاسخ به پرسش های مطرح شده درکتاب 
و درک مطلب

ظ  روش های تدريس پيشنهادی برای آموزش شکل وصدای  
فعالّيت 

الف) مفاهيم درس را به شکل متنّوع وخّالق درکالس روشن می کنيم وکلمات کليدی درس، 
مثل:  مواظبت، ظلم را روی تابلو می نويسيم.

تصويرهای پيشنهادی 
۱ــ بچه ها درحال تزيين کردن کوچه 
۲ــ پدر با جعبٔه شيرينی به منزل می آيد

۳ــ پدر به بچه ها هديه می دهد.
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۴ــ روی هديه، کارتی است که برروی آن عبارت «عيد مبعث مبارک» نوشته شده است.
ب) معلّم ازتصاوير باال به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.

فعاليت های کتاب «فارسی»
 گوش کن وبگو 

۱ــ پيامبر (ص) در چه شهری به دنيا آمد؟ مّکه 
۲ــ روز مبعث چه روزی است؟ بيست وهفتم رجب روزی که  حضرت محمد (ص) به پيامبری 

رسيد.
 ببين و بگو 

تصوير ۱ــ ظرف (آشنايی با وسايل آشپزخانه )
تصوير۲ــ خداحافظی (تقويت مهارت های اجتماعی و رعايت ادب هنگام خروج)

نکته: بهتر است معلّم يا شاگرد،کلمات استخراج شده از تصاوير را روی تابلو بنويسند.
 بگرد و پيدا کن

ـ کلمه هايی که شکل (ضـ  ض) دارند؛ مانند: حضرت، مريض، بعضی. ۱ـ
کلمه هايی که شکل (ظ) دارند؛ مانند: اعظم، ظلم

 به دوستانت بگو
۱ــ چه روزهايی را می شناسی که مردم در آن روزها جشن می گيرند؟ جشن های مذهبی مانند 

مبعث،  غدير، قربان، فطر و جشن های ملّی مانند نوروز،  ۲۲بهمن.
۲ــ داستانی که دربارهٔ حضرت محّمد(ص) می دانی، بگو.(باتوجه به سطح درک و دانش بچه ها)

 نمايش:  دانش آموزان شستن ظرف در آشپزخانه را نمايش می دهند.
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      ٭ خدايا، زبانم را به گفتن سخن حق، عادت بده.
                  امام سجاد (ع)

روان خوانی
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روان خوانی 
دراين بخش، چند متن برای روان خوانی انتخاب شده است. روان خوانی ها برای تقويت مهارت 
خواندن، پرورش ذوق و عالقه به مطالعه، ايجاد فرصت های مناسب برای تقويت و  هدايت عواطف،  
به  بخش،  اين  کردن  عرضه  خوب  است.  دانش آموز  روان  و  ذهن  دنيای  وگسترش  تفکر  احساسات، 
ملّی  هنری،  دينی،  اجتماعی،   ارزش های  زندگی و  به  مثبت  نگرش  گرايش و  تخيل و  ذوق و  پرورش 

وتربيتی بسيار مؤثر است.
٭٭٭


