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 باسمه تعالی

 نیم نگاهی به کلیات تدریس کتب فارسی دوره ابتدایی

 مفدمه 

کتابهاي فارسی نقطه عطف پیوند روح لطیف کودکان با مهارت هاي زبان آموزي هستند که در 

مختلف تحصیلی جاري  قه کودکانه ي دانش آموزان پایه هايدلنشین و روان در بستر ذایشکلی 

فراگیران  سنالل معلمان متعهد و دلسوز فضاي اآن که در تداوم این جریان ز می شود به شرط

 .یادگیري مهیا نمایند  –یاددهی  ا با روش ها ،شگردها و اصول مناسبو ادبیات فارسی ربا زبان 
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محوریت بازي در آموزش مهارت هاي زبانی خمیر مایه تفکر و زبان بازي   -4

 .است

 ترجیح رویکرد ارتباطی بر رویکرد دستوري  -5
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تصمیمات معلم در خدمت یادگیري مهارت هاي زبانی انتخاب راه ، وسیله ابزار  -8

 هدف یادگیري دانش آموز 

 فردي یري روش پویا وتوجه به تفاوت هايانعطاف پذ -9

زبان فارسی کلید فهم متون گوناگون وابزار مهم برقراري ارتباط با دیگر ایرانیان است 

ویش محلی و منطقه اي خاص از طریق زبان فارسی براي حفظ هویت و هر ایرانی با هر گ

گین آموزش و تسلط بر ملیت خود می کوشد نظام آموزشی کشور نیز مسوولیت بسیار سن

زبان آموزي در میان سایر برنامه هاي درسی نه تنها در عیار را برعهده دارد زبان فازسی م

و تعمیق یادگیري سایر حوزه هاي علوم نقش  تحکیم وتثبیت روابط اجتماعی بلکه در تسهیل
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دارد هر پایه ابتدایی داراي دو کتاب آموزشی فارسی است کتاب خوانداري ونوشتاري 

متفاوت در آموزش هر کدام است وگرنه جدایی این دو کتاب به دلیل انتخاب رویکردهاي 

یادگیري  –دو کتاب ارزش آموزشی یکسانی دارند از آن جهت که در برنامه یاددهی 

گیران آموخت سپس با  تجزیه صورت هاي کلی به ا به فرانخست باید صورت هاي کلی ر

آن ها آگاه و کار را اجزاي سازنده آن ها شناخت فراگیران را در مهارت نوشتن از ماهیت 

رویکرد  "،لذا رویکرد مهارت خوانداري بر مبناي روانشناختی و زبان شناسیکامل ساخت ؛

به هردو رویکرد در می گویند و از آن جهت کههم  "تحلیلی"و رویکرد نوشتن را  "کلی

می شود و هم همزمان به مفاهیم سایر دروس ش مهارت هاي خواندن ونوشتن توجه آموز

 .به آن نگاه می شود "تلفیقی"نیز توجه می شود لذا به صورت 

ن انی گوش ، دادن ، سخدر آموزش زبان فارسی باید به رشد همه جانبه مهارت هاي زب

 .خواندن و نوشتن توجه شودگفتن ،

گیر بتواند با در پایه اول برنامه آموزشی را باید طوري سازماندهی واجرا کرد که فرا

بطه موجود میان نظام نوشتاري زبان فارسی با آواها و دیگر عناصر زبانی به شناخت را

ي که در نخستین مرحله بتواند مهارت رمز گشایی نمادهاي نوشتاري دست یابد به نحو

 .عناصر نوشته شده را باز شناسی کند و در مرحله دوم به درك معنایی پیام مکتوب نایل آید

به تعبیري فراگیر  . است  "خواتدن "گیري مهارت یاددر این پایه هدف اصلی زبان آموزي 

به دو دوره  انی تورا م ر پایه اول که بخواند آموزش خواندن ونوشتن د یاد می گیرد

اگیر را به رد یابی در مرحله آمادگی باید فرو آغاز خواندن ونوشتن تقسیم کرد آمادگی 

، مفهوم یابی در تصاویر و قصه خوانی از تصاویر تشویق نمود  ریتصاویدیداري مانند رد یاب

رد یابی هاي نوشتاري و تکمیل اشکال ، فعالیت  ،براي آمادگی دست فراگیر در نوشتن

 .می باشند  موثري

 : روش هاي پیشنهادي براي شروع خواندن ونوشتن مشتمل بر موارد زیر است 

 آب ، تاب :خواندن کلمات هم وزن و هم قافیه مانند -1

 برآشنایی با یک واج در کلمه مانند صداي اَ در کلمه اَ -2

 )و+م (مو :مانند  ) هجا سازي(ترکیب صامت و مصوت ها  -3
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 گردي: وتصویر مانند برقراري ارتباط بین کلمه  -4

واژه مربوط به آن و ورود مجاورت هم زمانی ارایه تصویر و  براساس اصل روانشناسی ،

به حافظه بصري فراگیر به تشخیص واژه پس از مرور وتمرین به صورت مجرد و جداي از 

بر مبناي دو ویژگی قابل تمایز هستند مهارت هاي هاي زبان  مهارت.تصویر یاري می رساند 

ي کتبی زبان شامل خواندن ونوشتن مل گوش دادن وسخن گفتن ومهارت هااهی زبان شاشف

ارت هاي گوش دادن وخواندن جزووجوه دریافتی یا ادراکی زبان بعالوه مه هستند

وصحبت کردن نوشتن وجوه تولیدي زبان محسوب می شوند ما انسان ها هنگام برقراري 

واژه ها و جمله ها استفاده نمی کنیم بلکه ارتباط شفاهی فقط از عناصر زبانی مانند 

حرکت اعضاي بدن ، ژست هاي چهره و (یکالم ازعوامل غیر زبانی مانند نشانه هاي غیر

در . نیز سود می بریم ... و عوامل فرازبانی مانند شدت ، سکوت ، سرعت ، زیر و بمی و ...) 

مهمی در تعیین نقش ها  شناخت آوایی زبان عالوه بر خود آوا ها عوامل فرازبانی سهم

، جمله از حالت افتان به ومعانی عناصر زبانی ایفا می کنند به طور مثال با تغییر آهنگ 

عوامل فرازبانی به جز نقش مهمی که در . خیزان ، جمله خبري به پرسشی تبدیل می شود 

زبان می گردد در کاربرد  "توانش زبانی "وط به برخت درونی زبان ایفا می کنند که مسا

نیز نقش آفرینی می نمایند تأثیر حالت سخن گوینده در شنونده و به عبارتی نحوه بیان پیام 

امل فرازبانی محسوب می رد این نقش عاطفی زبان که جزو عوبر معناي آن تأثیر می گذا

شود در هنگام خواندن متن از همان پایه اول به فراگیر به صورت غیر مستقیم آموزش داده 

 .می شود 

گیري یاد –عوامل فرازبانی دیگر که به عنوان مهارت آموزشی در فرآیند یاددهی 

 دیدن هستند که اساس یادگیري مهارت هايوجه وآموزش قرار می گیرند تفکر ومورد ت

بانی توجه به این مهارت ها و آموزش آن ها در فعالیت هاي آموزشی به فراگیران ز

 .است 

زبانی است که به فراگیران پایه اول آموخته می  گوش دادن اولین ومهم ترین مهارت

شود ونیاز به دقت وتمرکز مداوم حواس ، درك و فهم پیام شنیده شده و پردازش و 

با هدف ارزشیابی از میزان  "گوش کن و بگو"فعالیت .جذب نهایی منظور گوینده دارد 
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ت وشنود منجر شنیداري و مهارت گفمطالب ارایه شده به ارتقاي درك درك فراگیر از 

توصیه می شود فرصت فکر کردن ومشورت فراگیران با یکدیگر فراهم گردد .می شود 

ومنسجم بیان  ند پیش از پاسخ دادن فکر کرده وپاسخ خود  را دقیقآن ها باید عادت کن

نمایند بعالوه به منظور تقویت مهارت صحبت کردن تشویق شوند پاسخ هاي خود را در 

نیز از  "ببین وبگو".یان و از پاسخ هاي تک واژه اي بپرهیزند قالب گفتار مبسوط ب

فعالیت هاي کتاب بخوانیم است که زمینه مشاهده تصاویر را براي فراگیر فراهم نموده و 

پی کسب مهارت دیدن فراگیرباید  در. می خواهد آن جه را دیده اند به زبان بیاورند 

ر ارتباط داده مضمون مندرج در به یکدیگرا بیابد که تصاویر متوالی را  این توانایی

نبال کند این امر نه تنها سواد بصري فراگیر را ارتقا داده بلکه ها را از آغاز تا پایان دآوا

به نظم وانسجام فکري ، برقراري ارتباط بین درونداد وبرونداد ذهنی و رشد و پرورش 

رخدادهاي تصاویر  علتبه  اگیر خواسته می شودهمواره از فر. بیان نیز می انجامدقوه 

اره بتواند در ب ه حلی براي رفع آن باشد و همچنینمتوالی توجه کرده و به دنبال را

سترش واژگان یکی از اهداف زبان اظهار نظر نماید واژه آموزي و گ رتصاویرویداد 

م آموزش از پایه اول به بعد است قلب هر زبان واژه هاي آن زبان است کودکان به هنگا

تعداد زیادي واژه در ذهن  خت پدیده هاي اطراف خودد به دبستان با توجه به شناورو

رند و برخی از آن ها را در گفتار روزمره خود با زبان محاوره به کار می برند خود دا

یکی از راه هاي .ولی مفهوم بسیاري از واژگان هم که به کار نمی برند را می دانند 

واژگان با هم می .کشف روابط مفهومی واژگان به صورت هاي مختلف است واژه آموزي

 :توانند چند رابطه داشته باشند 

مل وجود ندارد ولی به تعبیري بین گر چه بین واژه هاي هم معنایی کاا:هم معنایی -1

 .برخی از واژه ها ، شباهت معنایی برقرار است  مانند واژه هاي تیره و سیاه

ز کلمات از نظر معنا یا مفهوم مخالف برخی ا:یا کلمات مخالفضاد معنایی ت-2

 ... .یکدیگرند مانند شب و روز ، سرد و گرم و 

کلمات مشابه کلماتی هستند  که صورت امالیی وگفتاري یکسانی دارند مانند : تشابه-3

برخی کلمات متشابه هم نویسه نیستند ولی از نظر گفتاري هم آوا هستند .واژه شیر 

 ...  .خاست وخواست ، خوان وخان ، ثواب و صواب و.د خوار و خار مانن
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برخی واژه ها در بردارنده یک مفهوم خاص هستند و در یک : هم مفهومی یا تضمن -4

بلیت ، هواپیما ،قطار ، اتوبوس ، : فضاي ارتباطی با یکدیگر قرار می گیرند مانند 

 .اژگانی قرار می گیرندکه با واژه سفر در یک حوزه معنایی و... چمدان و

براي آموزش  بهتر گسترش واژگان با استفاده از تجارب زبانی فراگیران و هدایت 

ییم تا هر کدام واژه هاي جدید فضایی در کالس ایجاد می نما وراهنمایی آن ها

وگسترش دهند و آن ها را در گفتار  ندگی تعمیمتعریف کنند ، به سایر بخش هاي زرا

 .کار برند ونوشتار خود به 

مهارت خوانداري کتاب فارسی با نگاره آغازمی شود این امر با هدف پرورش 

موزش و زرفا بخشی شنیداري است براي پویا تر کردن آسوادبصري همراه با رشد سواد 

به آموخته ها توصیه می شود از روش هاي فعال  مشارکتی و همیاري استفاده شود تا 

. یادگیري به هم یاد دهند واز هم یاد بگیرند  –ددهی دانش آموزان در حین فرآیند یا

معلم در این سفر یادگیري نقش راهنما وتسهیل گر را به عهده دارد و براین فرآیند 

 . نظارت داشته وراهنمایی هاي الزم را به منظور هدایت جریان یادگیري به عهده دارد 

نحوه نشستن درست، قرار  مهارت هاي نوشتاري با آمادگی صحیح به دست گرفتن قلم ،

هت تابش نور و میزان دادن دفتر و زاویه دید آن نسبت به چشم همراه با عنایت به ج

فعالیت هاي دست ورزي ،انواع نوشتن .تسهیل امر نوشتار آغاز می شود چرخش دفتر و

) خالق (و نوشتن فعال ) امال(آغاز با نوشتن  نیمه فعال ) رونویسی (از نوشتن غیر فعال 

ر پایه اول با کلمه نویسی ، سپس جمله نویسی ، بند نویسی و سرانجام نکارش انشا در د

پایه سوم کامل می شود و فراگیران پس از آشنایی با شکل نوشتاري نشانه ها و واژه ها 

یت براي تقو. نمونه برداري می کنند  در کتاب کار از نمونه تحریر آن ها ، بازنویسی

در سازمان دهی محتواي فارسی  ویسی از سه نوع خطط نخخوش مهارت خوانا و

و کتابی با خط  خوانداري به منظور تسهیل خواندن متون چاپی خطاستفاده شده است  

و مبناي بهره گیري از خط نوشتاري یا تحریري تمرینات عملی نسخ نوشته شده است 

هنر .  فراگیران در کتاب نوشتاري با الگوپذیري وتمرین وتکرار میسر می شود

خوشنویسی با بهره مندي از خط نستعلیق و تدوین اشعار پایه اول و متون درسی سایر 

کالس اولی ها نوشتن را با تمرین هاي عضالنی ضروري مانند .پایه ها متجلی می شود
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. عضالت کوچک دست آغاز و با ممارست الزم سایر متون نگارش را می آموزند 

 اول این است که فراگیران بتوانند شکل صحیح آموزش نوشتن در پایه نخستین هدف

خط فارسی و  شکل آن ها و رعایت جهت کلی  نه ها وکلمه نویسی را به تقلید ازنشا

مهارت امال نویسی به منظور توانایی جانشین سازي صورت نوشتاري . شکالی بنویسند اَ

اغلب  نشانه ها وکلمات وبرقراري پیوند با صورت لفظی آن ها صورت می پدیرد

اختالالت امالنویسی براثر عوامل رسم الخطی ، تأثیر لهجه ها و گویش هاي محلی  

فرآیند هاي آوایی به وجود آمده وبا اتخاذ راهکارهاي اصولی  ،قابل رفع و جبران 

است کلمه سازي نقطه عطف نوشتن فعال بوده و امکان آشنایی فراگیر با ساختار درونی 

ذهن و  ییر به پویاینات نوشتاري با بهره گیري از تصود تمریکلمه ها را فراهم می نمای

هرچه یادگیري .روح کودك کمک می کند و شوق وذوق ذهن فراگیر را بر می انگیزند

ایش کامل نشانه ها اتفاق می افتد و تسلط فراگیزان بر روان خوانی متن هاي ساده افز

ن نمادهاي تصویري و خواند دانش آموزان در یایمی یابد انتظار می رود توان

 در بخش هاي یک متن را دریافت نمایند با ي توسعه یابد وبتوانند ارتباط معنایینوشتار

یی بلند خوانی در پایه اول به شیوه صامت اتوجه به انواع خواندن انتظار می رود توان

خوانی در بخش هاي روان خوانی متون سوق یابد به شرط آن که بتوانند کار افزارهاي 

درس . اسب درخواندن را به کار گیرند و دایره دید آن ها در خواندن گسترش یابد من

آزاد فرصتی مناسب براي معلم ودانش آموزان است تا در محیط کالس با توجه به 

منطقه اي با هم نوشتن و کار جمعی را تمرین نمایند و در –شرایط و ویژگی هاي بومی 

 . کتاب مشارکت داشته باشند  برنامه ریزي درسی و تألیف از محتواي

در برنامه آموزشی فارسی پایه دوم به بعد به مهارت هاي چهار گانه زبان آموزي  و 

آموزش فارسی در قدرت تفکر واندیشیدن به یک میزان توجه شده است اساس و پایه  

این پایه بر جنبه خالقیت و توجه به تفاوت هاي فردي استوار است  براي تقویت و 

گفتار ونوشتار خالق بهتر است از پرسش هاي واگرا و باز پاسخ استفاده شود از  پرورش

پایه دوم ابتدایی دانش آموزان مطالب و نوشته هاي کتاب را می خوانند تاد یاد بگیرند 

بعالوه بر خالف پایه اول که ممکن است تعدادي از  فراگیران هنگام خواندن ، متن را 

ار می رود به گروه خوانی مبادرت ورزید یعنی جمله ها را کلمه به کلمه بخوانند انتظ
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براساس ساخت جمله در دو گروه اسمی وفعلی بخوانند تا تا عالوه بر سرعت مطالعه به 

درك مطلب از طریق بازشناسی اندیشه هاي نویسنده نایل یابند وعالوه برَآن به جاي 

آموزش . ت تمرکز نمایند تمرکز چشم بر کلمه ها وتوقف اضافی برآن بر گروه کلما

اهمیت بیش تري می یابد و جمله سازي در پایه دوم به عنوان یک مههارت نوشتاري 

انتظار می رود فراگیران پیام هاي خود را به صورت فرآیند سخن نوشتاري ، تولید و به 

در پایه دوم فعالیت ببین وبگو با عنوان نگاه کن . مخاطب فرضی یا وافعی ارایه نمایند 

ه وبگو گویاي این مطلب م یباشد که الزم است فراگیران تصاویر را به خوبی مشاهد

کنند و ضمن آن که تصاویر متوالی را به یکدیگر ارتباط می دهند مضمون مندرج در 

آن ها را ار آغار تا پایان دنبال کنند این تصاویر متواي که در باره ي موضوعات 

. آموزشی هنم می رسد –اجتماعی ، فرهنگی وتربیت ي است  به یک نکته اخالقی 

می دهد  صحیحی را ذر زبان فارسی معیار ارایهفعللیت بیاموز و بگو الگوهاي دستوري 

می کتب هاي خود به کار بندند تما ها را در گفتگوها ونوشته تا فراگیران عادت کنند آن

فارسی پایه هاي دوم تا ششم با درس تحمیدیه جهت مطلعی زیبا در مدح و ستایش 

 .پروردگار آغاز و با نیایش پایان می پذیرد

زبان آموزي در پایه سوم آن است که فراگیران نوشته اي را ی برنامه درسی سهدف اسا

را فهمیده ومورد د و فکر به کار رفته در آن ندیشه کنناکه خوانده اتد در باره ي آن 

در . ن کالم موزون وآهنگین لذت ببرند دارزیابی قرار دهند و بعالوه از خواندن وشنی

یبه نام نکته با ساخت قالب فعالیت دایی دانش آموزان درکتاب خوانداري پایه سوم ابت

انتظار می رود فراگیران بتوانند بین .نحوي زبان به صورت غیر مستقیم آشنا می شوند 

عناصر مختلف یک جمله به منظور رسانندگی پیام آن رابطه هم نشینی برقرار نمایند وبه 

ب حمله علبارتی کلمه اي را که با هر نقش دستوري در جنله حذف شده در حاي مناس

برروي ساختار جمله متمرکز است قرار دهند بیش تر تمرین هاي مربوط به این فعالیت 

عالوه برآن به کارگیري مثل ها از انواع تمرینات دیگر این بخش است که نکته معین 

در آموزش قواعد زبان فارسی با روش استقرایی . شده را در ذهن فراگیر ثبت می کند 

ز طریق مقال ها ، مصداق ها و شواهد دانش آموزان را به کشف تالش بر این است که ار

قاعده ي مورد نظر نایل نمود لذا توصیه می شود تالش بیش تري در راستاي گفتن 
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ونوشتن جمله هاي بیش تر و متفاوت تري توسط دانش آموزان صورت پذیرد تا خالقیت 

دن است که در یک درك متن در ایت پایه سطح دیگري از خوان. آن ها شکوفا شود

در یک فرآیند پنج مرحله اي سازمان دهی . فرآیند گام به گام آموزش داده می شود 

 :می شود 

تقویت تمرکز خوانداري و ایجاد عادت صامت خوانی که به صورت مستقل توسط همه -1

ي فراگیران با روش مطالعه ي کتاب خانه اي و بیصدا صورت می پذیرد و امکان تمرکز 

 .روي متن را براي فراگیر فر اهم می نماید بیش تر 

در ك اطالعات سریع متن که عالوه بر اطالعات دانشی که به درك مطلب خوانده  -2

 .شده توسط فراگیر منجر می شود

این مرحله از درك و دریافت امکان تجزیه وتحلیل بیش تر : رسیدن به استنباط  -3

 .نماید بخش خوانده شده را براي فراگیر فراهم 

براي دریافت هدف نویسنده ودریافت کلی از مفاهیم بیش تر در :تلفیق اطالعات متن -4

نیاز به تلفیق اطالعات مندرج در نوشتار است که با ترکیب آن امکان دستیابی به هدف متن 

 .کلی را میسر می نماید 

فارسی سوم براي تقویت توانایی ادراکی زبان آموزان : تفسیر اطالعات متن  -5

نگاه ویژه اي را به درك متن دارد و در واقع عالوه بر درك اطالعات آشکار متن و 

تمرکز برآن به فراخور پیشرفت سوادخواندن به الیه درونی تفسیر اطالعات متن نیز 

نیاز به نرم افزار صوتی دارد و به  "و بگو  کوش کن "در این پایه فعالیت . توجه دارد

کونه اي جدید بر تمرکز شنیداري و درك پیام اصلی و دقت در جزییات متن تأکید دارد 

اطالعات مندرج در . لذا الزم است فراگیر با تمرکز کافی به متن شنیداري گوش سپارد

بات بهره گیري از  و  شنیداري را به یاد بسپارد رویدادهاي متنسیر متن را درك کند 

حافظه شنیداري اطالعات متن را تلفیق و سپس تفسیر نماید از نهمین درس این پایه 

فراگیران فعالیت صندلی صمیمیت رات تجربه می کنند که فعالیت خالقانه اي محسوب 

می شود و براي آموزش سیخن گفتن و پرورش فن بیان طراحی شده و گام ویژه اي در 

در این فعالیت ف فراگیر با یک موصوع بدون . محسوب می شود مسیر زبان آموزي 
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حضوذ تصویر سخن می گوید که عالوه برآموزش سخن گفتن منسجم وپیوسته ، تمرینی 

براي صحبت کردن در برابر جمع را انجام داده و این فعالیت پیس درآمد درست 

ن کتاب امکان بهره واژه نامه درج شده در پایا. نویسی و نوشتن خالق محسوب می شود 

گیري از لغت نامه و پی بردن به رابطه هم معنایی کلمات را با واژه اي ساده تر و قابل 

آمورزش مهارت نگکارش درفارسی سوم ابتدایی با . فهم براي فراگیر فراهم می نماید 

بند نویسی آغاز می شود به گونه اي که انتظار می رود در پایان سال تحصیلی توانایی 

کتاب فارسی . تن یک بند منسجم را با رعایت اصولی علمی نگارش فراگرفته باشند نوش

پایه جهارم ابتدایی برر پایه چارچوب برنامه دذرسی و ایجاد نگرشی نو حرکت صحیحی 

یکی از مهم ترین اعداف برنامه . از بان آموزي به پهنه ادبیات فارسی را آغاز می کند 

این دادن به ذهن دانش آموزان است و این امر با  درسی فارسی نظم فکري و سامان

امر میسر می شود که دانش آموزان را  در آموزش  و طبقه بندي مفاهیم ذهنی یاري 

رسانیم یکی دیگر از اهداف برنامه درسی فارسی جهارم ابتدایی تقویت درك متن است 

رت هاي براساس رئویکرد خاص برنامه زبان آموزي در این پایه نیز به مها. 

در ادامه فارسی پایه سوم ابتدایی به .پرداخته شده است )تفکر ، نقد و تحلیل(فرازبانی

در تدوین . آموزش سطوح پیشرفته چهار مهارت اصلی زبان نیز پرداخته شده است 

بر اساس این نگرش همه ي . ساختار کتاب این پایه نگرش بکه اي جایگاه ویژه اي دارد 

در س ها در یک فصل به یکدیگر پیوسته اند لذا به ذهن دانش اجزا و عناصر سازنده 

آموز جهت داده و درك و دریافت را براي او آسان می سازد چون در این پایه به سطح 

درك خوانداري با طی . دوم خواندن یعنی درك متن اهمیت بیش تري داده می شود 

 .مراحل زیر اتفاق می افتد 

 عادت صامت خوانی تقویت تمرکز خوانداري و ایجاد 

 درك اطالعات صریح متن 

 رسیدن به استنباط 

 تلفیق اطالعات متن 

 رسیدن به استنباط 
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 :عبارتند از  اهداف اساسی  فارسی پایه چهارم ابتدایی

 آموزش سطوح پیشرفته چهار مهارت اصلی زبان 

  مهارت هاي تولیدي (استدالل منطقی از طریق رعایت انسجام در سخن گفتن و نوشتن

 )زبان

 توانایی تحلیل گفته ها و نوشته ها با استفاده از روش قضاوت عملکرد 

 آشنایی با شیوه هاي تفکر و پژوهش 

 اقزایش قدرت استنتاج بصري 

 تلفیق و تفسیر اطالعات متن شنیداري 

 قصه گویی طبق الگوي شنیداري 

  انشا(توانایی تولید یک نوشته منسجم با رعایت اجزاي آن( 

  توصیفی ، روایی و (انواع بندهاي مختلف آشنایی با(... 

 محتواي فارسی چهارم ابتدایی

 7  جلسه آموزشی 8= ساعت  7(درس 17فصل و( 

  فرآیند درك خوانداري 

 سیر رویدادهاي متن 

 در نکته هیچ سوالی واگرا نیست 

  واژه آموزي 

 ب و سوم           اول طبقه بندي واژگان ذهنی فراگیر با استفاده از روابط معنایی دوم ترکی

 وند افزایی

  آشنایی با انواع جمله: دانش زبانی 

 روش تدریس

 الگوي ساختن گرایی درس آفریدگار زیبایی 

  مراحل: 

 ...)طبیعت ،نمایش فیلم و(درگیرکردن .1

 )تفکز آزاد(کاوش .2
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 توصیف .3

 )نیجه گیري(شرح وبسط .4

 درس کوچ پرستوها) تولید بافت سخن (فصه گویی ونمایش خالق 

  نفکر یا حل مسالهدرس راز نشانه هاالگوي 

 طرح مساله سکوت کنش متفابل خردجمعی 

 دریافت مفهوم درس ارزش علم .1

 پیش سازمان دهنده درس آرش کمانگیر .2

 در پایه ششم ابتدایی اهمیت آموزش زبان فارسی

 سامان دادن هویت فرهنگی  

 ورود به دنیاي آموزش و یادگیري علوم وفضائل  

 رسیکتاب مهارت خوانداري فا

  تربیتی-شکوفایی فطرت الهی با تکیه برنگرش فرهنگی :رویکرد عام 

  ایمان واخالق ،علم وعمل و تفکر:عناصر حاکم 

  خدا ،خود ،خلق و خلقت:جلوه ها 

 مهارت هاي زبانی و فرازبانی:رویکرد خاص  

 حرکت از زبان به سوي ادبیات:جهت گیري   

 ادبی–افزودن بر بار فرهنگی   

 به دنیاي معانی و مفاهیم علوم گوناگون گذر گاهی براي رفتن  

 روش آموزش از سطح به ژرفا  

 :عناصر و ریز مهارت هاي خوانداري   

 دیدن و گوش دادن انتقادي 

 بهره گیري از دیگر حواس ظاهري در پرورش ذهن وزبان 

 تقویت خواندن انتقادي 

 :در پایه ششم در کتاب خوانداري توجه به موضوعات 

 وکتابخوانیتقویت فرهنگ مطالعه  )1

 کارگاه درس پژوهی:پژوهش )2
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 اندیشه ورزي و پرورش تفکر )3

 نقد وتحلیل )4

 :در پایه ششم در کتاب نوشتاري توجه به موضوعات 

 سنجش و ارزشیابی از آموخته هاي خوانداري .1

 آموزه هاي امالیی .2

انتخاب و کاربرد کلمه،گسترش واژه و ترکیب سازي،عبارت :سیر از کلمه تا کالم:نگارش  .3

 جمله نویسی وبند نویسینویسی،

 


