
١ 
 

 

مراهنماي 
 معلّ

 افرسي 

يي پنجم   ابتدا
 

 گروه زبان و ادب افرسي

 دفتراتليف كتاب اهي ردسي

 4931خرداد

 



٢ 
 

 

 

 

 

 

 



٣ 
 

 وپرورش آموزش وزارت

 ريزي آموزشىبرنامه و پژوهش سازمان

 درسى هاىكتاب دفترتألیف :برتألیف نظارت و ريزي محتوابرنامه

 ابتدايي پنجم فارسىم( راهنماي آموزش )كتاب معلّ:كتاب نام

 

 فريدون  اكبري شِلدره، راحله  محمّدي، پريچهر جبلّي :مؤلّفان

 

 درسى هاىوتوزیع كتاب چاپ كلّ ياداره:وتوزیع برچاپ ونظارت سازىآماده

  :وچاپ مدیرامورفنی

 :مدیرهنري

 :تصویرگران

 :ايرایانه خط طراح

 :آرا صفحه

 :جلد طراح

 :ايرایانه امورفنی

 :خبر سازيامورآماده

 ایرانشهرشمالی تهران، خیابان درسی هايكتاب وتوزیع چاپ كلّ ياداره  :ناشر

 

 

 

 

 

 

 



۴ 
 

 فهرست مطالب 

 .............................................................................گفتار........................................................................................................................پیش

 ...................................................................................................................................نماي كلی ساختار و محتواي فارسی...................

 .....................................................................بندي پیشنهادي.........................................................................................................بودجه

 بخش اوّل: كلیات

 .......................................................................................مقدّمه.......................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................فارسیرویكرد برنامه درسی 

 ، عمل (باور، علم، اخالق ، ایمان ولتعقّ )تفكر وسیاهداف برنامه درسی فار

 .......................................................جدول میانگین ساالنه توزیع زمان رسمی تربیت فارسی پنجم براساس برنامه درسی ملی 

 ................................................................................................................ادبیات فارسی در برنامه درسی ملی  بان وحوزه یادگیري ز

 .........................................................................................................................پرورش  بان فارسی در سند تحول بنیادین آموزش وز

 ......................................................................................محتوا........................................................................................................................

 .......................................نماي ساختار و محتواي كتاب خوانداري و نوشتاري................................................ -

 ...............................................................................نماي آماري متون خوانداري وشنیداري فارسی پنجم  - -

 ..............................................................................................................وجدول مهارت خواندنمهارت خواندن  -

 ...........................................................................مهارت گوش دادن........................................................................ -

 ..................................مهارت سخن گفتن .............................................................................................................. -

 ..................................................................................................................................................مهارت نوشتن ........ -

 ...........................................................................................نمایه كلی آموزش دانش زبانی در فارسی ابتدایی  -

 .......................................................................................................................تفكر پنجمین مهارت زبان آموزي  -

 ........................................................................................................................................................................................ آموزشهاي روش

 .....................................................................................................................ارزشیابی پیشرفت تحصیلی .................................................

 .....................................................................جدول ارزشیابی فارسی .........................................................................................................

 

 :  بررسي درس به درسبخش دوم

 .................................................: اي همه هستی ز تو پیدا شده )نظامی(......................................................................ستايش

 آفرينشفصل اوّل: 

 ................................................................درس اوّل: تماشاخانه..........................................................................................................

 .........................................................................................آبادي( ....ي گل )پروین دولتبخوان و حفظ كن: رقصِ باد، خنده

 .......................................................درس دوم: فضل خدا )شعر سعدي(   ....................................................................................

 ...................................................بخوان و بیندیش: راز گل سرخ )مرادحاصل(.............................................................................

 ...................................................................................................................................................................حكایت:  درختِ گردكان 

 

 

 



۵ 
 

 فصل دوم: دانايي و هوشیاري

 ...................................................................................................................................................رازي و ساخت بیمارستاندرس سوم: 

 ...............................................بخوان و حفظ كن: خرد رهنماي و خرد دلگشاي) فردوسی(............................................................

 .................................................درس چهارم: بازرگان و پسران)كلیله و دمنه(.....................................................................................

 ...                  ...............................(.............................................................................................................درس پنجم: چنار و كدوبُن) ناصرخسرو

 ..............................................................................................بخوان و بیندیش: گلدان خالی...................................................................

 ................................................................................................................................................................                  زیركی حكایت: 

 

 فصل سوم: ايرانِ من

 ...................................................................درس ششم: سرود ملّی...........................................................................................................

 ......................................كن: اي ایران )شاعر گل گالب( .............................................................................................بخوان و حفظ 

 ...................................................................................( ................................................................1فرهنگِ بومي ) آزاد درس هفتم: 

 .................................................................درس هشتم: دفاع از میهن.......................................................................................................

 ..........................................................بخوان و بیندیش:  آوازي براي وطن..............................................................................................

 .............................................................................................................................................حكایت:  وطن دوستی....................................

 

 آورانفصل چهارم: نام

 ................................ ..................................................................................................................درس نهم: نام آوران دیروز، امروز، فردا 

 ................................. ....................... ........................................................................................................ بخوان و حفظ كن: سَراي اُمید

 ................................. ........... ............................درس دهم: نام نیكو ...........................................................................................................

 ................................. ...........خردمندان....................................................................................................... .............ِ درس یازدهم: نقش

 .................................. ......................................................................................................( .......2فرهنگِ بومي )آزاد درس دوازدهم: 

 .................................. ...................................................................................... ......................بخوان و بیندیش:  فردوسی، فرزند ایران 

 ................................... ......................... .....................حكایت: بوعلی و بانگ گاو........................................................................................

 

 فصل پنجم: راهِ زندگي

 ................................ .........................درس سیزدهم: روزي كه باران می بارید...........................................................................................

 ................................. ..........بخوان و حفظ كن: بال در بال پرستوها ) بیوك ملكی(............................................................... ..............

                          ................................ ................................................................................... ........................درس چهاردهم: شجاعت..................................

 .................................. .......................................... ............................................................) محمّدجواد محبّت(كاجستاندرس پانزدهم: 

 .................................... .... ...................بخوان و بیندیش: زیر آسمان بزرگ...............................................................................................

 .................................. ....................... .....................حكایت: حِكمَت................................................................................................................

 

 



۶ 
 

 

 فصل ششم: عِلم و عَمل

                 ............................... ....................شانزدهم: وقتی بوعلی، كودك بود................................................................................................درس 

 .        ................................ ............................................................ ......................بخوان و حفظ كن: چشمه و سنگ )بهار(.............................

 .                    ............................... .............)پروین اعتصامی( .................................................................................. ......... درس هفدهم: كار و تالش

                                     ............................... ......................بخوان و بیندیش: همه چیز را همگان دانند...................................................................................... 

 ................................. ............................................................................................................................................جوان و راهزن   حكایت:

 پیوست:

 .............................پنجم به همراه پرسش ها..................................................................... متن قصّه هاي شنیداري فارسی

 :فهرست منابع

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٧ 
 

 :پیش گفتار

 اني درسی زبي تعلیم و تربیت و ارتقاي برنامهسپاس، پروردگار پاك و مهربان را كه توفیق خدمت در پهنه

 فارسی را به ما عطا فرمود. 

ی، بركسی پوشیده اهمّیت و جایگاه زبان فارسی به عنوان میراثی ارجمند و حافظ وحدت و هویت ملّ     

بان و ي زباورِ پهنهفرهنگ ایرانی است بدان سان كه حكیمان دینآور جالل و عظمت نیست. زبان فارسی پیام

هاي فرهنگی ایرانیان مایهمندي از ظرایف آن، معارف باورشناختی دین اسالم را به بنادبیات فارسی با بهره

 ه ي تعالیم بشري پدید آورده اند.اند و آثاري درخشان در گسترپیوند زده

ي درسی ي چهارچوب برنامهي درسی ملی و نیز بر پایهابتدایی مبتنی بر برنامه پنجم ي كتاب فارسی پایه     

هاي زبانی، سازماندهی و تالیف شده است تا بتواند براي رشد آموزش زبان فارسی، با رویكرد پرورش مهارت

 فارسی و دست یابی به جایگاه واالي آن در جهان علم، گامی موثّر بردارد. 

ي آموزگاران گرامی تدوین شده م نیز بر همین بنیاد و با توجّه به اهداف زیر، براي استفادهمعلّكتاب راهنماي

 است:

 هاي زبانی و فرازبانی )تفكر، نقد وتحلیل(تبیین رویكرد خاص آموزش كتاب فارسی مبتنی بر مهارت، 

 ي ادبیات فارسیبه پهنه ایجاد نگرشی نو در معلمان و حركت صحیح از زبان آموزي، 

 ي ریز كارگیري خالقانهآشنایی معلمان با ساختار جدید كتاب فارسی خوانداري و نوشتاري و به

 ، یادگیري –هاي خواندن و نوشتن در فرایند یاددهیمهارت

 هاي زبانی )سخن گفتن، گوش دادن، خواندن، ي مهارتگسترش و تعمیق دانش معلمان در چهار حوزه

 اي كتاب درسی آموزان، مبتنی بر اهداف عناصر سازهنوشتن( و آموزش روشمند دانش

 ي آموزان با ارائهي تقویت كار گروهی و مشاركت دانشبر پایه آموزشهاي توسعه و كاربست روش

 ،می و تجربی متنوع در كتاب راهنماشگردهاي عل ها وروش

 آموزان است؛ یكی از مهمترین اهداف برنامه ي درسی فارسی، نظم فكري و سامان دادن به ذهن دانش

آموز را بندي مفاهیم ذهنی، دانشبه همین روي، انتظار داریم آموزگاران گرامی در آموزش و طبقه

درك مبانی نظري برنامه و تحقق این هدف، كتاب راهنماي  ؛ بنابراین، الزم است برايهدایت كنند

 .شودمعلم به طور دقیق مطالعه 

 براي این كار،ابتدایی است پنجم فارسی  ي از اهداف برنامهدیگر یكی  ،تقویت مهارت درك متن . 

تالش  در جهت تكمیل آموزش كتابتوانمندي هاي دانش آموزان  فراخوربه باید معلمان محترم 

 نمایند. 

 اي برخوردار است كه الزم است آموزش مهارت گوش دادن و تقویت درك شنیداري از اهمیت ویژه

 . نیاز درك خوانداري استاري، پیشمعلمان محترم به آن توجه كافی داشته باشند. درك شنید
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  ی آموزان سوم ابتدایو دانش آغازشده بود«بندنویسی»ابتدایی با  نگارش در فارسی سومآموزش مهارت

. ندت اصول علمی نگارش فراگرفته ابا رعایرا در پایان سال تحصیلی توانایی نوشتن یك بند منسجم 

در  فعالیت هاي  «نوشتن انواع  »به ، هاي این فرایند، پس از مرور آموختهفارسی چهارم در ادامه

 مهارت درست براي آموزش . است ز در تقویت این مهارت كوشیدهفارسی پنجم نی.نوشتاري روي آورد

در این پایه  تمرین و یادگیري،نگارش كار  اهداف مهارت الزم است در راستاي  نویسی و نگارش

داستان  ، تولیدنگارش پایه پنجم به  گزارش نویسی، خالصه نویسی، شرح حال نویسیدر  .دتداوم یاب

 . پرداخته شده استتحقیق  وكوتاه 

 بهتر است مطالب  به دنبال هم، با یك نگاه  ت سخن گفتن،درمهارا هعّالیتبراي درك بهتر اهداف ف

سخن گفتن و  ارتباط میانو سیر آموزش  در این صورت، ضمن روشن شدنطولی مطالعه شوند. 

آموز كنند ابتدا مطالب در ذهن دانششود كه هر دو مكمل یكدیگرند و كمك میمشخص مینوشتن، 

 روي كاغذ آید.                                سپس بر زبان جاري شود و سرانجام بندي،طبقه

 ي شگردهاي ایجاد توازن و در هم تنیدگی آموزش و ارزشیابی كیفی با هدف پیشرفت تحصیلی ارائه

 آموزان. دانش

و معرفی  یات برنامهدو بخش و یك پیوست است؛ بخش نخست به شرح كلّ ،گفتاراین كتاب شامل یك پیش    

ها بررسی و اهداف، روش آموزش و ، درسبخش دومدر ساختار و محتواي كتاب درسی اختصاص دارد؛ 

هر درس  و  آموزشي آموزشی، چگونگی ي ساعت ویژهاست؛ در این بخش بر پایهشده ارزشیابی، تدوین

ندهی شده است. دقّت آموزگاران ریزي وسازما، برنامهجلسه 11الی  9هاي نوشتاري آن در حدود فعالیت

علمی این كتاب و ارتقاي سطح آموزش  ي پیشنهادهاي سازنده، بر استواريین اثر و ارائهي اارجمند در مطالعه

 افزود.                                                                    ، خواهدعمومی

هاي علمی استوار است و تردیدي نیست كه  اگر  بنیاد نظریهاین كه تألیف كتاب فارسی، بر  دیگرسخن    

مسلماً ایجاد  آموزان  خواهد داشت.هاي زبانی دانشآموزش به درستی انجام شود، تأثیر شگرفی بر توانایی

 .دستان باكفایت و مهربان شما همكاران ارجمند است چنین تحوّلی در گرو 

واژگان هم مانند من و شما براي خود دنیایی و حس و حالی دارند. رنگی و بوي و  ،سخن پایانی این كه

به چشم چشایی یكی خوش می آید و دل پسند است و در ذائقه ي دیگري  خاصیتی دارند. طعم برخی واژه ها 

 د كه با زایش اثرهر قلمرو و كار تازه اي زبان و واژگان ویژه اي  داربراین باوریم كه  ما .ناگوار و دل گزند است

واژگان   دنیاي تازه اي از كاربستفارسی   ، همزاد است. به همین سبب، در  این سال ها   كتاب هاي جدید 

، با خود  عادت زبانی ویژه اي همراه دارد و البته طرح نو ، گشوده است. حرف تازه ورا در ادبیات آموزش رسمی

رشد و گسترش دامنه ي زبان فارسی است.  وزشی و زمینه سازز اهداف زبان آماین حركت، آگاهانه و بخشی ا
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را می توان نام برد كه برآمده از یك فعل پربسامد در پهنه ي زبان آموزي « خوانداري » براي نمونه ، كلمه ي 

است و از دید ساخت هم ، همانندان فراوانی دارد. به نمودار ساختی واژاگان زیر ، بنگرید  كه همه فرایند 

 اري یكسانی دارند،  :ساخت

پساوند  اسم  بن ماضي مصدر

 «ار» مصدر ساز

پساوند صفت 

 «ي»ساز 

واژه ي  ساخته 

 ده

 )صفت نسبي(

 دیداري ي ار دید دیدن

 شنیداري ي ار شنید شنیدن

 گفتاري ي ار گفت گفتن

 خوانداري ي ار خواند خواندن

 نوشتاري ي ار نوشت نوشتن

 

 گروه زبان و ادب فارسي
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 پنجم  آموزش فارسي پیشنهاديبندي بودجه

 

 مهر

 

 آبان

 

 آذر

 

 دي

 

 بهمن

 

 اسفند

 

 فروردين

 

 ارديبهشت

 

 اول تا  پنجم

 

 

 

 يادآوري

بیست و 

ششم مهر 

تا چهارم 

 آبان 

 3درس 

بیست و 

هفتم آبان 

تا چهارم 

 آذر 

 6درس 

بیست و 

چهارم آذر تا 

 یكم دي 

 

 9درس 

 

ام دي تا سی

یازدهم 

 بهمن 

 

 12درس 

 )آزاد(

تا   سوم

 دهمسیز

 

 

 11درس 

 اول تا  دهم ---

 

 

 

 11درس 

م تا پنج

 چهاردهم 

 

 

 1درس 

چهارم تا 

پانزدهم 

 دهم 

 

 4درس 

م تا چهار

 شانزدهم 

 

 1درس 

 )آزاد(

سوم تا 

 چهاردهم

 

 

 11درس 

دهم تا دواز

 مو یك بیست

 

 13درس 

 سیزدهم 

آخر تا 

 اسفند 

مرور 

 ها آموخته

دهم تا 

 بیستم

 

مرور 

 هاآموخته

 دهم تا بیستم

 

 

 هامرور اموخته

پانزدهم تا 

و  بیستم

 سوم

 

 2درس 

هفدهم تا 

بیست و 

 ششم

 

 1درس 

هفدهم تا 

بیست و 

 سوم

 

 8درس 

چهاردهم تا 

 بیستم

 

مرور 

 هاآموخته

و  بیست

پنجم تا 

 سوم اسفند

 

 14درس 

 

 

بیستم تا 

 آخر فروردین

 

 

 16درس 

بیستم تا آخر 

 اردیبهشت

 

 

---- 

بیست و یكم    

تا بیست و 

 نهم

 11درس 

    

شرایط  است و به فراخورپیشنهادي شده و  تدوین ،آموزشدر  ، با هدف ایجاد انسجام و هماهنگیزمان بندي ارائه شده :توجّه

قابل تغییر انعطاف پذیر و  ،فعال و تلفیقی آموزشهاي و به كارگیري روش مدارس مناطق، موقعیت و امكاناتآب و هوایی 

 . باشدمی

 

 ساعت7 هفته در پنجم پایه ي  فارسی  آموزشساعات 

 جلسه 11تا  9 هردرس آموزشتعدادجلسات اختصاصی 
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 اول بخش

 ياتكلّ
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 مهمقدّ

لذا درست دیدن،  تمركز دارد؛كی زبان ارا ادیافتی یقلمرو در رباز یك سو   هاي خوانداريمهارتفارسی كتاب 

ر دو  دیابدهد و از سوي دیگر با قلمرو تولیدي زبان پیوند میدرك خوانداري و درك شنیداري را آموزش می

رعایت آهنگ، لحن كالم، تكیه، مكث و درنگ در مانند هاي خوانداري ریزمهارتبه  ريیادگی -اددهی یند یفرا

 پردازد. و سخن گفتن انتقادي می خوانشِ متن

ي ي زبان و به دیگر سخن، به پهنهنوشتار به قلمرو نمادهاي خطی و ريهاي نوشتامهارتفارسی كتاب 

و  اطّالعاتآموز، هاي خوانداري فارسی، زبانمهارت كتابپردازد؛ یعنی درمكتوب زبان می هاي تولیدتمهار

بب پرورش ذهن و زبان، گسترش كند و این كار، سها، دریافت میها و آموزهدرس معارف را از طریق متنِ

ال ور فعّها و حضشود كه در گفتار و بیان دیدگاهر و تحلیل دانش آموز میي واژگان و تقویت توانایی تفكّدامنه

شتاري هاي نویابی است؛ اما در كتاب مهارتدر كارهاي گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل مشاهده و ارزش

شوند. افزون ها(در قالب نوشته، نمایان میها و اندیشیدهها، خواندهها، شنیدهدهیدیها  )مجموعهفارسی، آموخته

افی ه كتوجّاي،رعایت سیر تدریجی و مرحلههاي نوشتاري، به موضوع نگارش با بر این، در تدوین كتاب مهارت

 شده است.

 درسي فارسي يرويكرد برنامه

 رويكرد عام

ی یكوفاشیعنی ، "رانیی جمهوري اسالمی اي درسی ملّبرنامه"عام كرد یروبنیاد  ، برپنجمي هیكتاب فارسی پا

هاي آن در چهار مان، اخالق، عمل( و جلوهیا، ر)علم، تفكّه به عناصر پنجگانهو با توجّ، استوار است فطرت الهی

سازماندهی  ،"ییي ابتداي درسی فارسی دورهبرنامه"ي چهارچوب هیبر پا، )خود، خلق، خلقت و خالق( پهنه

 ف شده است.یلأو ت

 رويكرد ويژه

ن یبه هم .آموزي، استوار استمهارت ای زبانیهاي زبانی و فرابرآموزش مهارتآموزي ي زبانبرنامه كرد خاصیرو

ر،نقد هاي فرازبانی )تفكّز مهارتیهاي نوشتاري و نهاي خوانداري و مهارتمهارتي دو پهنهروي، همزمان به 

 .ستاشده  پرداختهل( یو تحل

تواند از زبان فارسی براي شود، میسالگی وارد مدرسه می آموز فارسی زبان، در هفتهنگامی كه دانش     

. داندرسد دو مهارت سخن گفتن و گوش دادن را میانتقال و درك پیام استفاده كند؛ بنابراین به نظر می

ر این دشود. ن است كه به عنوان نیاز واقعی برجسته میبدیهی است به این ترتیب دو مهارت خواندن و نوشت

آموز بتواند متنی را درست و روان با صداي بلند بخواند و امالي شود و زمانی كه زبانآموزش آغاز میهنگام، 

آموز دو مهارت دیگر را نیز آموخته هدف حاصل گردیده است و دانش ،آیدبدون غلطی هم ارائه دهد، به نظر می
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هاي آموزي كه به این صورت تعلیم دیده است، واقعاً مهارتآیا دانش"شود این است: سؤالی كه مطرح میاست. 

پاسخ به این پرسش كامالً روشن است. نگاهی كه در این سبك آموزش حاكم است  "زبانی را یاد گرفته است؟

 ود.رهاي زبانی فراتر نمیارتمه يترین مرحلهبسیار سطحی است و از ابتدایی

 م پنج كتاب فارسیدر اي زبانی هدف اصلی آموزش است. هي درسی فارسی، تقویت مهارتي برنامهبر پایه

  چهار مهارت اصلی زبان پرداخته شده است. يابتدایی به آموزش سطوح پیشرفته چهارم  ي فارسیدر ادامه

 ديدن :

 ی و دیداري زبان تشخیص و تمیز نمادهاي خطّ -

 ت بصريدقّتمركز  و افزایش  -

 وشنیداري افزایش قدرت استنتاج بصري -

 رفتارهاي غیركالمی در انتقال پیامتوجه به  -

 وشنیداري  درك پیام دیداري -

 : گوش دادن

 افزایش تمركز بر لحن كالم در متون شنیداري -

  متن شنیداري متن اطّالعاتتلفیق و تفسیر  -

 با توجه به متن شنیداري استنباطرسیدن به  -

 به لحن كالم متناسب با بافت تقویت توجه -

 شنیداري صریح متن اطّالعاتدرك  -

 بحث و گفتگو و اظهار نظر در مورد مطالب متن شنیداريتفكر و  -

 : سخن گفتن

 استفاده  از لحن و آهنگ مناسب  -

 زبان مختلف هايگونه كارگیريبه -

 پیام در رساندن و انتظام انسجام -

 سخن گفتن متناسب با بافت و مخاطب -

 سخن گفتن در مقابل جمع -

 درك پیام دیداري و سخن گفتن درباره آن -

 گوییقصه -

 .شعر خوانی در مقابل جمع  -
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 : خواندن

 آن با محتواي ناسبتم متن خواندن توانایی -

 مناسب و آهنگ نثر و شعر با لحن خواندن -

 متن  اطّالعاتتفسیر  -

 عنوان ابزارهاي زبانی انسجام متن، سببی وتقابلی  به آشنایی با حروف ربط عطفی -

 ها با تكیه بر زمانها و فهرستهاي ساختار بالغی شامل روشآشنایی با عالئم و نشانه -

  ، شنیدن وسخن گفتن یی با دانش زبانی در پهنه ي دیدنآشنا -

 : نوشتن

 يو نوشتار آوایی هايشانهن تبدیل توانایی يتوسعه -

 نگارشیهاي گسترش به كارگیري نشانه -

 زیبا و خوانانویسی -

 آشنایی با اجزاي جمله ي موضوع در بند -

 توانایی انتخاب عنوان موضوع نگارش  -

 توانایی تولید یك نوشته ي منسجم با رعایت اجزاي آن )انشانویسی( -

 .، شرح حال و تحقیقتوانایی نوشتن خاطره ، گزارش، داستان    -   
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 ابتداييپنجم ي ي درسي فارسي در پايهاهداف برنامه

 ت:ی به شرح زیر اسبرنامه درسی ملّ يگانهپنجبنیاد عناصر ر ابتدایی ب پنجمي درسی فارسی برنامه اهداف

نقد، كشف، درک، حكمت،  ،ه، تدبّرل، استدالل، استنباط، تجريه وتحلیل، توجّتعقّل:)تامّتفكّر و 

 ، پژوهش (اقیتخلّ

 ودرك زیبایی هاي آفرینش در خلقت جهان و قدرت خدا وكنجكاوي تفكر -     

 هاهاي واژهها و تفاوتتشخیص تضادها، شباهت -

 سخن گفتن و نوشتنرعایت انسجام در استدالل منطقی از طریق  -

 درك انسجام پیام شنیداري و خواندارياستدالل منطقی از طریق  -

 بندي مفاهیم بر مبناي فرایندهاي علمی و منطقیطبقه يهنظم فكري و درست اندیشیدن  با ارائ -

 ها با استفاده از روش قضاوت عملكرد ها و گفتهتحلیل نوشتهتوانایی  -

 پردازياقانه با استفاده از روش بدیعهل خلّتخیّتوانایی  -

 .هاي دیداري، شنیداريیز و تشخیص پدیدهیتمتوانایی  -

 التزام قلبي ( و د، تعبّايمان، باور و عالئق:)پذيرش

 تامل در خصوص نیازهاي عاطفی وومعنوي خویش  -       

 باور به هدفدار بودن جهان هستی  -       

 و اجتماعی و هنري ملّی تربیتی ، -فرهنگی ،اعتقادي مسائلبه  مثبت نگرش -

 و افكار دیگران و عواطف احساسات به گذاريارج -

 و افكار خود ، عواطفاحساساتو مؤثّر  مناسب بیان -

 هاي ارزشی انقالب اسالمیجلوه نسبت به باورایجاد  -

 و مناسب ساده هايها و  قصّهنوشته يمطالعهعالقه به  -

 در گفتار و نوشتار سخن زیبایی هايجنبهعالقه به  -

 .نگرش مثبت به مشاركت در جمع و همكاري با گروه -

 و اگاهي (، بصیرت )كسب معرفت، شناختعلم

 شناخت عالیق و استعداد خویش در عرصه ادبیات فارسی  -      

 ، علمی، اجتماعیهنري تربیتی ، -فرهنگی ،، ملّیاعتقادي ها و مفاهیمموضوعبا  آشناییگسترش  -

  مناسب ها و معانیشانهنشناخت  -

 معیار فارسی با ساختار زبان آشنایی تعمیق -

 و نمونه هاي آن و نثر نظمبا ساختار   آشنایی -
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 نگارشیخوانداري و  هايمهارت پاره با انواع آشنایی -

 زبان هنري هايمختصر با جلوه آشنایی -

 و نوشتن خواندن هايبا شیوه آشنایی -

 ر و پژوهشهاي تفكّآشنایی با شیوه -

 هاي نگاه كردن، گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتنآشنایی با شیوه -

 شناخت عالئم صوري انسجام گزاره هاي متن -

 هاي علمیشناخت برخی از چهره -

 .خوانیآشنایی با اهمیت مطالعه و كتاب -

 ملكات نفساني ( رشد ، : ) تزكیه، عاطفهاخالق

 كسب مهارت هاي اجتماعی و عالقه به انجام كارهاي خوب گروهی -     

 مهارت هاي زبان آموزي  اطالعاتكسب مهارت هاي مقدماتی حوزه ارتباطات و  -     

 هاي زبانی هاي دینی و ارزشی در مهارتپایبندي به آموزه -

 اجتماعی فردي و هاي دینی و ارزشی در رفتارهايپایبندي به آموزه -

 توجه به ارزشهاي اخالقی  -

  .رعایت الگوي اخالقی بزرگان دین -

 ، كارآفريني ، مهارت و...( : ) كار،  تالش، اطاعت، عبادت ، مجاهدتعمل

 مشاركت در كارهاي گروهی  -

 محتوا لذت بردن از اشعار وخوانش متون همراه با  -

 ، دیدن و شنیدن ي خواندن، نوشتنكسب مهارت در چهار عرصه -

 در گفتار و نوشتاراخالقی و اجتماعی و فرهنگی  -دینی  هاياز ارزش به يپایبند -

 .دفاع از میهن  و دوستی وطنكار و تالش با روحیه ي  -

 اسالمی-توانایی در عمل به آموزه هاي فرهنگی و ادبی مبتنی بر هنجارهاي ایرانی -

 احترام عملی به مفاخر فرهنگی و ادبی. -

 نوشتن متن هاي مناسب. -

 .خوب سخن گفتن در جمع بر اساس درك متقابل -
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 اي كتاب فارسي پنجم :عناصر سازه

خوانش »و « درک ودريافت»، «درک متن »، «دانش زباني» ، «درست ونادرست »، «متن درس» 

 .« وفهم

 :/ خوانش ) مهارت هاي خوانداري(خواندن

لین ه است. اوّطور خاص مورد توجّه ابتدایی ب يترین مهارت هاي زبانی است كه در دورهخواندن یكی از مهم

آن خواندن درست و روان یك متن ل سطح خواندن روخوانی است. روخوانی نیز خود سطوحی دارد كه گام اوّ

ه به شرایط موجود و متناسب با فضاي حاكم بر روخوانی، رعایت لحن و آهنگ متن با توجّدر است. گام بعدي 

ا توجه به لحن و آهنگ آن شود امّه میمعموالً به روخوانی صحیح متن پرداخت هاي درسمتن است. در كالس

. در صورتی كه متن با لحن مناسب جان متن استي بیپیكره بردن روح دمیمانند خواندن زیبا ماند. میمغفول 

 . آموزان جذّابیتی نخواهد داشتخوانده نشود، زنده نیست و براي دانش

شود. موزان تقویت میآد گام به گام این مهارت در دانشسطح دوم خواندن، درك متن است كه در یك فراین

البته نیازي به آموختن این سطوح به دانش گردد.طریق  مراحل زیر طی  میهاي فرایند درك خوانداري از گام

 آموزان نیست و این مطالب ویژه ي معلمان می باشد . 

 تقویت تمركز خوانداري و ایجاد عادت صامت خوانی. 

  (گویی و شنیده دیده)  اولیه درك: 1سطح 

  معنایابی(استنباط: 2سطح ( 

  برهم نهیتلفیق: 3سطح ( ) 

  معنا سازي(تفسیر : 4سطح( 

 یم:یاد شده، هر یك را با نمونه، توضیح می دهبراي درك بیشتر مفاهیم   

خواست ما از درك . )فرهنگ معین(پی بردن و دریافت استدرك در لغت به معناي دریافتن،  :اولیه درک   

« گوییو شنیده دیده ». مقصود از در متن بیان شده است دانش و خبرهایی است كه آشكارادریافت ، اولیه

ی كم ، بو شنیده ها بیان دیده هایعنی ؛ یا از متن شنیده ایم ایمبازگفتن آن چیزهایی است كه در متن دیده

لی بوع "شود می ، و از خواننده پرسیده"بوعلی یك دانشمند ایرانی است  "آمده است  مثالً در درس؛ وكاست

ه تواند بمی ،داشته باشد ، اندكی تمركز خوانداريهنگام خواندن متناگر  ،خواننده ." اهل كدام كشور است؟

 متن را درك كرده است.و دیده شده ي  دانش آشكاراو می گوییم سؤال پاسخ دهد، در این صورت 

استنباط در لغت به معناي در آوردن، بیرون كشیدن، دریافت معنی و مفهوم بر اثر تیزهوشی و  :استنباط     

خواست . ، یك قدم فراتر می رودمتن آشكار اطّالعاتاز درك  این گام، .)فرهنگ معین(استخراج حقایق است

اتوجه ب به طور آشكار در متن بیان نشده است بلكه خوانندهدرك مطالبی است كه  ،از رسیدن به استنباطما 

اند توجهان پیرامونش، می ي دربارههاي پیشین خود هایی كه در متن آمده است و دانستهسرنخ ها ونشانه به
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، و از "شد....ا در زیر پایش شنیده میهخش برگصداي خش"در متن آمده است  براي نمونه، وقتی بفهمد.

ر دي پاییز، آشكارا در این جا كلمه ."داستان متن در چه فصلی اتفاق افتاده است"شود می خواننده پرسیده

ه نسبت ب از پیش ها و با توجه به شناختی كهخش برگتوجه به صداي خشمتن نیامده است و خواننده با 

ترین ها ابتداییسؤالبرسد. این گونه  از متن استنباطقصود پرسنده و معنا و متواند به فصل پاییز دارد می

ت و دانش پیشین بیشتري به دقّ هاي ادراكی دشوارتر شده،تر سؤالسطوح پیشرفتهاست اما در  سطح درك

 دارد. نیاز 

نگ )فرهو برهم نهادن است ، آراستنتلفیق در واژه به معناي با هم آوردن، به هم بستن، مرتّب كردن تلفیق:

 .است كردن گیريو نتیجه متن اطّالعات يهمهنهادن از این سطح، كنار هم گذاشتن و برهم منظور  .معین(

متن، درك سیر رویدادهاي متن است. وقتی خواننده متنی را  اطّالعاتهاي تلفیق بهترین مثال براي سؤال

تلفیق كند. براي  تواند مطالب را با همخواند باید رخدادهاي آن را به خاطر بسپارد، در این صورت میمی

شود شود و از او خواسته میرویدادهاي متن به صورت به هم ریخته به خواننده داده می سنجش این موضوع،

به این  گذاري كند. گونه ي دیگر از پرسش هاي این سطح ها را شمارهجمله رویدادهاي متن،طبق ترتیب 

 دو شخصیت شود،ارد كه از خواننده خواسته میدو شخصیت وجود د ،صورت است كه مثالً در متن یك داستان

 را با هم مقایسه كند.

رهنگ )فمعنا و مراد استحقیقت بیان  تفسیر در لغت به معناي هویدا كردن، شرح و گزارش كردن و تفسیر:

است. در واقع خواننده  (استنباط متن با اطّالعاتتلفیق ) 3و 2سطح  تركیبی از این مرحله، در حقیقت، .معین(

ین ها را با دانش پیشمتن را با هم تلفیق كند، سپس آن ها ازو یافته اطّالعاتتمام  رسد كهبه این توانایی می

تازه  تا در پی آن معناي برسدآموخته ها به جمع بندي  ،پیرامونش، درآمیزد و بدین سانباره جهان  خود در

 . اي از جهان متن خوانده شده، بر حسب توانایی ادراكی خویش بسازد

و  دركفراخور  آموز بهانعطاف بیشتري دارند و هر دانش هاي استنباطی، تلفیقی و تفسیريسؤال :توجّه

 اموزان پاسخ وجود دارد. ا به این معنی نیست كه به تعداد دانشتواند پاسخ صحیح دهد امّمی دریافت خود

 ،و متن را با صداي بلند برخوردارند روخوانیاز مهارت آموزان دانشبسیاري از كه تحقیقات حاكی از آن است 

 عملكرد ضعیفی دارند. پیامد ،لبمتن و تعبیر و تلفیق مطا اطّالعاتاما در بازیابی  ،خوانندمیصحیح روان و 

 اما درك ،خواندریاضی را می ةمسأل ،آموزیافت. دانشنمود خواهد، دروسدر تمامی ،ضعیف متن این دركِ

كه ی یا هنگامد. وشمیدچار مشكل  ،آن در حلِّ ،روازاین ؛استاز او چه خواسته شدهمسأله  كند كهنمی

ندكی ابنابراین  ؛كندمی را حفظدرك كند، آنها مطالب مطرح شده در كتاب درسی علوم را  تواندنمیآموز دانش

 يآموز از همان دورهگردد كه دانشكرد. این امر موجب میمطالب حفظ شده را فراموش خواهد ،پس از امتحان

یدن ه مهارت اندیشكند و ببسنده ،سطحیآن هم به صورت  ،مهارت كسب دانشبه فقط كه ابتدایی عادت كند 

ه د باین فراین ،شودگرفتهنادیده ،در امر یادگیري خلّاقیتاندیشیدن و  كهزمانی، سوي دیگراز  دست نیابد.

آموزان بتوانند انواع متون را به صورت هدفمند اگر دانشه كحالیدرآور خواهد شد. كننده و كسالتتدریج خسته
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بخش تپویا و لذّ براي آنها، رفت و یادگیريفراتر خواهند ،كسب دانش از، و همراه با درك و آگاهی بخوانند

 .كردخواهد شد و توانایی استدالل و تولید علم را كسب خواهند

 عملكرد بسیار ،آموزان ایران در درك متندهد دانشالمللی سواد خواندن )پرلز( نشان مینتایج آزمون بین    

 2011، و 2002، 2001ارم ابتدایی در سه دوره آزمون سوادخواندن آموزان كالس چهضعیفی دارند. دانش

 43میان  2002در پرلز  ،32 يكشور شركت كننده رتبه 33میان  2001جایگاه ایران در پرلز اند.شركت كرده

چنان كه  .استبوده  39آموزشی جهان  نظام 42میان  2011و در پرلز  است 40نظام آموزشی جهان رتبه 

 قابل قبول و مطلوب نیست.آموزان ایرانی در آزمون پرلز عملكرد دانش ،گرددمیمالحظه 

 در پایان هر درساي به درك متن دارد. ، نگاه ویژهآموزانراي تقویت توانایی ادراكی زبانبپنجم كتاب فارسی 

هاي خوانیِ متن پردازد. همچنین صامتبه آموزش درك متن می "درك مطلب"و  "درست و نادرست" فعّالیت

ها، به ایجاد عادت صامت خوانی و در انتهاي آن "درك و دریافت"هاي سؤالو پاسخ به  "بخوان و بیندیش"

آمده « خوانـش وفـهم»ر متن شعر نیز سواالت در انتهاي ه كند.میاي كمك ویژه ،تقویت تمركز خوانداري

و سازماندهی عناصركتاب بر نظمی طرّاحی شده است  ،یك فرایند گام به گامدر درك متن  موضوع . است

ه به با توجّ "خوانش وفهم  "و  "و دریافت درك" ،"درك مطلب"،"درست و نادرست"هاي . سؤالاستوار است

 اند. احی شدهطرّ ،سطوح درك متن

اختصاص  سواد ادراكی،به آموزش  ،نوشتاريهاي مهارت كتابِ درك متنهاي فعّالیت يصفحه ،بر این افزون

كه در راستاي پیمودن مراحل  احی شدهطرّ، "بخوان و بیندیش"هایی از متن بخش نیز سؤالدر آن د. ردا

. اشدبها میل با حكایت نیز از نقاط قوت این فعالیتثَتلفیق مَ آموزش درك خوانداري، سازماندهی شده است.

 ه اهداف زیر را دنبال می كند:هاي این كتاب است ك، از ویژگی«مَثَل»از  گسترده بهره گیري

 آشنایی با مَثَل یا ضرب المثل  -

 درك معانی و مقصود مَثل ها -

 كاربرد مثل در گفتار  -

 بهره گیري از مثل در نوشتار  -

 پرورش تفكّر و خالقیت هاي ذهنی به كمك مثل -

 بهره گیري از مثل مختصر و مفید گویی)رعایت اصل اقتصاد زبانی( از طریق -

 روابط محتوایی متن با مثلتالش براي كشف  -

 تقویت حافظه ي زبانی. -

 كمك به زایش ذهن و بارورسازي زبان. -
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 : آموزيواژهب ( 

وزان و اشنایی آنان با شیوه هاي واژه آمدانش يپایه با هدف گسترش و تقویت دامنه ي واژگان ،این بخش 

امنه دگسترش  كمك می كند.سازي در زبان فارسی معیار، سازماندهی شد. این كار به رشد توانایی هاي زبانی 

یابد. نمود می ،سخن گفتن و نوشتنمهارت  در  ر درك خوانداري و شنیداري و نیز، دانآموزدانش یواژگاني 

 سازي است. از آسان به مشكل و با توجه به بسامد فرایند واژهمطالب  يارائهدر این بخش 

 

 واژه آموزي كتاب فارسي پنجم

 كلمات مخالف تماشاخانه درس اول

 واژه + گر رازي و ساخت بیمارستان درس سوم

 واژه = گار

 واژه + بن چنار و كدوبن درس پنجم

 ه + دوستژوا دفاع از میهن درس هشتم

 واژه + آمیز نام نیكو درس دهم

 واژه + نویس روزي باران می بارید درس سیزدهم

 معناي چون وچو در جمله كاجستان درس پانزدهم

 تركیب واژه ها در جمله كار و تالش درس هفدهم

 

 ( گوش كن وبگو :پ

 و تربیت سواد شنیداري مهارت گوش دادن 

ژه وی هابتدایی مورد توجّ ي دورهالزم است در  ،به همین سببدرك خوانداري است، نیاز ، پیشدرك شنیداري

 تمركز شنیداري و از درس یازدهم، براي پرورش "گوش كن و بگو" فعّالیت،قرار گیرد. در كتاب فارسی سوم

هایی طراحی فعّالیت؛ امّا در فارسی چهارم از درس اوّل طراحی شدمتن  جزئیات درت درك پیام اصلی و دقّ

شود مهارت سبب میهافعّالیتاین  شود.آموزان میتمركز و درك شنیداري دانششده است كه موجب تقویت 

یگر د این فرایند به صورت درهم تنیده با .آموزان آموزش داده شود، به دانشسنجیدهشنیداري در یك فرایند 

 تقویت می شود .  به صورت توسعه یافته  پنجمي ها در پایه مهارت

رین هدف این بخش است. مقصود ما از سواد شنیداري، دریافت و ت، اصلی«سواد شنیداري»پرورش و تقویت

؛ آگاهی هایی كه از راه دریچه هاي گوش و توانایی كسب دانش و اطالعات از راه گوش دادن هدف مند، است

   .خوب گوش دادن، حاصل می شود
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 «تربیت»همین سبب، ما از واژه يبه  سواد شنیداري هم مانند دیگر مهارت ها به پرورش و مراقبت نیاز دارد.

در این جا بهره گرفته ایم؛ یعنی مهارت خوب گوش دادن و از راه گوش، ذهن و زبان را پروردن، گام ها و 

داري، . اگر تربیت شنیبه رشد موثري برسدو  مراحلی دارد تا مبتنی بر برنامه و اهداف زبان آموزي تربیت گردد

 هم در پی آن، حاصل خواهد شد.درست اتفاق بیفتد؛ درك شنیداري 

 عبارتند از: داريیفعّال و رسیدن به ادراک شن مهارت گوش دادنفرايند 

 ّند.دهبآموزان با تمركز كافی به متن شنیداري گوش دانش، تمركز شنیداريل: گام او 

 :متن شنیداري را درك كنند. آشكار اطّالعات ،درک شنیداري گام دوم 

  :ارند.سپب یادبه تشخیص دهند و سیر رویدادهاي متن شنیداري را ، يادسپاريتشخیص و گام سوم 

  :متن شنیداري را تلفیق كنند. اطّالعات، برهم نهي يا تلفیقگام چهارم 

  :متن شنیداري را تفسیر كنند. اطّالعات، كشف و معنا سازيگام پنجم 

ند و به كنمیت گوش دقّ ها باشود، آنمیآموزان پخش متن شنیداري براي دانش، هافعّالیتاین جراي در ا

به  .باشند یا شنیده شده را قبالً دیده آموزان نباید متن یاددهند. دانشهاي مربوط به آن پاسخ میپرسش

ان گرامی الزم است توجّه داشته باشند كه اگر معلّم .نیامده استدر كتاب درسی ها همین سبب، این متن

ین ، ایا لوح فشرده ي متن هاي شنیداري دریافت نشده پخش متن شنیداري را ندارد ها كارافزارهايكالس آن

ا ط كافی دارد، متن رتسلّ ،آموزان كه در خواندنیكی از دانش نكنند. خودشان متن را بخوانند یا را رها فعّالیت

  ارائه شده است. معلّمهاي شنیداري در پیوست انتهاي كتاب راهنماي متنبخواند. 

. این كار، حافظه ي شنیداري دهندگوش فرابه متن شنیداري ت دقّ باآموزان دانشالزم است  ،هافعّالیتانجام در 

از این پویه هاي ذهنی، پس  دهد و قدرت تصویرسازي هاي ذهنی دانش آموزان را می پروراند.آنان را رشد می

 .دهندپاسخ  متن، هاي مربوط به آنسشبه پرمی توانند 

 

 گوش كن وبگو قصه هاي 

 

 بازنویسی از كتاب كلیله و دمنه -  كرم شب تابي قصه  درس چهارم

 نوشته ي  فرهاد حسن زاده – پرواز روباهي قصه  درس نهم

 د میركیانینوشته ي محمّ – صداي سكه ي قصه درس چهاردهم
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 « : نمايش » و « شعر خواني و صندلي صمیمیت » و «  تصوير خواني وصندلي صمیمیت ( »  ت

 مهارت سخن گفتن 

 

از این رو، نیكو گفتاري  و . دآیفكري به شمار می رشد و شكوفاییی در عامل مهمّ ،گفتن سخنخوب توانایی

 .دفرماین میدر قرآن مجید  ،خداوندپرورش فنّ بیان، در فرهنگ و آموزه هاي ما بسیار با اهمیت است. 

 «(33)سوره اسرا، آیه ...دنروزبان آه بگو كه سخن بهتر را ببندگانم به  ....قُل لِعِبادي یَقُولُوا الّتَی هِیَ اَحسَنُ »    

آغاز گردید.  سوم ابتدایی،كتاب فارسی  از مشخصاي با برنامه "فن بیان "و پرورش آموزش سخن گفتن

ي پنجم  اكنون در  پایه داشت واي طراحی ویژه ،فارسی چهارم در تكمیل مهارت سخن گفتنهاي فعّالیت

 یابد . ، تداوم و توسعه میین مهارتهم

ند بود اي انتخاب شدهتصاویر به گونهد. شآغاز می "نگاه كن و بگو" تصویري فعّالیتبا آموزش در فارسی سوم 

 ،در اواسط كتاب بگوید. بندي شود و منسجم سخنطبقه آموزها موضوع در ذهن دانشكه به كمك آن

رقتا را فتن یك گام اآموزش سخن گواقع  و در ه بوددش "نگاه كن و بگو"جایگزین "صمیمیت صندلیِ"فعّالیت

فتن گسخن ،فعّالیتاین گوید. سخن می ،تصویر يموز تنها با یك موضوع، بدون ارائهآو دانش نشان می دهد

 و پرورش جمع برابردر مناسب تمرینی براي سخن گفتن و  دهدآموزش می به موضوع راپیوسته منسجم و 

 ي خالقهیسی و نوشتنودرآمد ِدرست  پیش ،سخن گفتناندیشیده و بانظم و ترتیب است.  فن بیان در كودكان

 است. 

گویی صهق"و  "تصویرخوانی و صندلی صمیمیت"دو عنوان باصندلی صمیمیت  فعّالیتفارسی چهارم  كتاب در

ت تصویرخوانی وصندلی صمیمی» هاي دركتاب فارسی پنجم فعالیت .خورددر به چشم می "و صندلی صمیمیت

 ،در این بخش سخن گفتن طراحی شده است.راستاي تقویت مهارت در « شعر خوانی وصندلی صمیمیت » و« 

آموزش داده  سخن گفتن ،و متناسب با بافت و مخاطب در مقابل جمعصحبت كردن منسجم سخن گفتن، 

د وآموز بتواند ابتدا مطالب را در ذهن خاي طراحی شده است كه دانشها در این بخش به گونهفعّالیتشود. می

 د.بندي و بعد صحبت كنطبقه
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  دانش زباني :(  ث

 موضوع نام درس شماره درس
 آهنگلحن و  فضل خدا درس دوم

 خوب گوش دادن بازرگان وپسران درس چهارم

 اهمیت زبان فارسي سرود ملی درس ششم

 فضا سازي در سخن نام آوران دیروز امروز فردا درس نهم

 كاربرد واژه نقش خردمندان درس یازدهم

 گسترش واژه شجاعت درس چهاردهم

 خوب ديدن وقتی بوعلی كودك بود درس شانزدهم

 

 .در كتاب نوشتاري« نگارش » و « درک متن »، «امال و دانش زباني »  ،«اژه آموزي امال و و( » ج

 نوشتن : 

 تر شناس       به گاهِ نوشتن، به جاي آر، هوشنوشتن ز گفتن، مهم

 ، نوشته را از سخن«مسعود سعد سلمان»در بیت باال . ، نوشتن استاحساس و كی از راه هاي انتقال اندیشهی

تن در عین نوشگفتن برتر دانسته است امّا تاكید می كند كه هنگام نوشتن باید از هوش و خرد بهره بگیریم. 

 . باشدترین آن نیز میترین مهارت زبان آموزي است، شیرینیچیدهحال كه پ

داري براي دانش آموزان فراهم شده، تولید كتبی در خوانپس از تولید شفاهی زبان كه فرصت آن در كتاب 

 يگیرد. در بخش نگارش در پایه، درك متن و نگارش در كتاب نوشتاري صورت میهاي امالییقالب فعالیت

 :است، موضوع هاي زیر، آمدهپنجم

 تصویرنویسی  -

 آموزش شرح حال نویسی،  -

 خالصه نویسی،  -

 تبدیل نظم به نثر،  -

 ، ی نویسیو تحقیق تحقیق -

 .گزارش نویسی -

تن درك م در نگارش متن خود از آن استفاده می كنند. د ونفراگرفت آموزان در سال قبل بند نویسی رادانش

. فعالیت هاي امالیی دانجاممیتن درك مخوانداري و نوشتاري هم به بهبود سواد خوانداري و توسعه ي مهارت 

 .كنندامالي تقریري كمك میكنار نیز به تقویت مهارت امالنویسی در 

د. و ویرایش كن خود را بازنگري هاينوشته و تامّل، رتفكّپس از دهد تا می امكان ،مهارت نوشتن به نویسنده

 . نوشتتر خواهد منسجم، تر باشدتوانا ینگارش هرچه در به كارگیري هنجارهاي نویسنده
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است. امال خود شامل مراحلی است كه از آن جمله  ماتی آناز سطوح مقدّیكی  امال، نوشتن سطوحی دارد

آوایی به نوشتاري و توانایی خوانا و زیبانویسی  هاينشانه تبدیل تواناییها، نشانه درست توان به نوشتنمی

 ، غیرفعّال است امّا امال از آن پیچیده تر و باارزش تر است.رونویسی اشاره كرد.

در  و م ابتدایی با بندنویسی شروع شدسو يآموزش نگارش در پایه ،است نگارش و انشا ،نوشتندیگر سطح 

صیفی(، آموزش نگارش، تداوم یافت. در فارسی پایه وفارسی چهارم با ساختار بند و گونه هاي بند) روایی و ت

 هي پنجم با تكیه به آن آموخته ها به توانایی نگارش و رسیدن به نوشتن خالق بیشتر توجه داریم و آن چ

قدرت آفرینشگري و پرورش این توانایی است؛ از این رو، چیرگی ساختار نوشته و قالبی  ، كمك بهمهم است

 كردن ذهن از لغزش هایی است كه آگاهانه از آن پرهیز شده است.

 نظارت علمی و آموزشی آموزگاران محترم، وابسته است. هدایت و  هبنوشتن و نوشتن خلّاق مهارت  آموزش

 و زبانی -هاي ذهنی، ورزشانشانویسیتقویت توانایی  در آموزاندانش پیشبرد سطحترین راهبرد در كارا

ها  هباید براي زایش ذهن و بارش مغزي، فرصت ایجاد كنیم و بگذاریم بچّاست. ي آنان هاي قلمی سادهتجربه

 بی دغدغه ي ساختار و قالب، بنویسند.

 زباني هاي فرا مهارت  ، يكي از«تفكر » د( 

 از تقلید و تكرار مطالب، بدون ، بسیار تاكید نموده،و خردمندي و تعقّل در آموزش هاي نوین، بر پرورش تفكّر

 كنند. میدرك صحیح آنها پرهیز 

تب بهتر از تكرار ارزش درك و فهم مطالب به مرا» می فرماید : در زمینه ي اهمیت درك، حضرت علی )ع ( 

  .«و خواندن است

 :گویدمیو اهیمت آن در قرآن كریم  در تربیت اسالمی «تعقل»در باره ي نقش علّامه محمّد تقی جعفري 

 آیه، 12 در «رتفكّ»ي  كلمه با. است گرفته قرار تذكر مورد موكداً گوناگون عبارات با مجید قرآن در ماده این»

 «.آیه 12در  ،و تعقل عمیقبه معناي عقل ناب «ب لُ »ي كلمه با آیه، 49 در «عقل» ي كلمه با

به  باالتر از هفتاد سال عبادت ،ساعتی تفكر ،بسیار تأكید شده ،در اسالم روي تعقّل و تفكّر ه همین سبب،ب

 شمار رفته است .

استاد شهید مطهري اشاره می كند علم افراد ممكن است دو گونه باشد دانسته هایی كه فرد حفظ كرده علم 

 حاصل تجربه و تحلیل فكري است علم مطبوع . مسموع و دانسته هایی كه

، خردمندي و بهره گیري از نیروي عقل در موقعیت نیز به تفكّري ابتدایی در دورهي آموزش زبان فارسی برنامه

كرد به تدوین هی ویژه دارد و با همین رویهاي اجتماعی و شرایط زندگی به عنوان مهارت هاي فرازبانی، توجّ

 است؛ تا زمینه ي مناسب براي رشد این شایستگی در دانش آموزان فراهم آید.محتوا پرداخته 

دانش آموزان به تفكر مداري و دوري  خود به ویژه در درس فارسی، ترغیباحی آموزشی معلمان باید در طرّ 

الیت متن فع محور با رویكرد حل مسئله را دررفعالیت هاي تفكّمحوري را مورد تاكید قرار داده،  از حافظه

 آموزشی خود بگنجانند. 

 چهارگانه سخن به ، پایه ولف از جمله مهارتهاي اصلی، فرازبانیهنگامی كه از مهارتهاي زبانی با عناوین مخت

 ن، خواندن و نوشتن است.و توالی آنها عمدتاً به صورت گوش دادن، سخن گفت آید، ترتیبمیان می
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هاي نظري، مسایل گوناگون دیگري از قبیل و گسترش بحث هاي آموزش زباناگرچه همزمان با پیدایش شیوه

شناسی زبان مقصد و غیره در مورد مهارتهاي هاي محیطی، ارتباط فرهنگی، تعامل بین فرهنگی، جامعهضرورت

جدیدي براي آن ابداع نگردید. در آخرین دهة  در ادبیات آموزش زبان، اصطالحشد، ولی چهارگانه مطرح می

  «تفكر » دي، در متون تحقیقی آموزش زبان، از مهارت جدیدي با عنوان كلی مهارت پنجم قرن گذشته میال

 به میان آمد. 

ها از دیدگاه مود. این مهارتبندي نتوان از زوایاي مختلف دستهزبانی را میهاي چهارگانه ي یادشده ي مهارت

گوش دادن و سخن « شفاهی» هارت مخواندن و نوشتن و « كتبی» مهارت برقراري ارتباط به دو  نحوه ي

)گوش « مهارت دركی»و  (و نوشتنسخن گفتن )« مهارت تولیدي»دانش آموز  به دو  نشِن و از دید كُگفت

« مهارت پردازشی»بندي به دو هاي زبانی،این دستهشوند. از منظر تحلیل دادهتقسیم می (دن وخواندندا

اویة مسیر حركت داده ها و نحوة دریافت ونوشتن و از ز صحبت كردن« فزایشیمهارت ا»شنیدن و خواندن و 

قابل  ،و نوشتنسخن گفتن « مهارت خروجی»خواندن و  و گوش دادن« مهارت ورودي»و ارسال پیام به دو 

 باشند. تقسیم می

گوش كند. مهارت آموز ایجاد میهاي متناسب و متفاوتی را در زبانهاي زبانی، تواناییكسب هریك از مهارت

ن سخن گفتكند، مهارت كمك می ،به منظور درك پیام گویندهبه زبان آموز در تقویت سواد شنیداري دادن 

آموز در درك مطلب و استنباط د، مهارت خواندن موجب توانایی زبانمقصود را پرورش می دهتوانایی انتقال 

 ، در قالب نوشتار به دنبال دارد.گردد و مهارت نوشتن، توانایی زبان آموز را در انتقال پیامپیام متن می

در حال حاضر و در پی تغییر نگرش نسبت به زبان، برخی از متخصصان آموزشی، كسب صرف دانش زبانی »

دانند و به همین جهت عالوه بر آموز در برقراري ارتباط كامل و موفق نمیرا دیگر به معناي توانایی زبان

اند. ازاین گري را نیز در فرآیند آموزش زبان مورد تأكید قرار دادههاي چهارگانه، لزوم كسب مهارت دیمهارت

آموز و اعتماد اي براي آمادگی زبانشود، مهارت پنجم مقدمهنام برده می« مهارت پنجم»مهارت تحت عنوان 

هاي ها و تواناییرتباشد. اطالق عنوان پنجم براي مهاجهت تولیدات شفاهی میدر به نفس بیشتر وي 

اساس اعداد نیست.  هاي آنها برهاي اول تا چهارم در آموزش زبان و اولویت، به معناي وجود مهارتمدارانهتفكر

باشد. به طوري اطالق عدد پنج به مهارت پنجم الزاماً به معناي كسب این مهارت پس از مهارت نوشتن نمی

اي بر مهارت و مقدمهگیرد ر میقراسخن گفتن و گوش دادن كه این مهارت در جایگاهی پیش از مهارتهاي 

)حقانی،  «.گرددمهارت پنجم به معناي تفكر به تقویت مهارت نوشتن منجر می شود.نوشتن محسوب می
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 :  آموزشهاي وش ر

سوي دیگر، برخورداري از ن توانایی هاي علمی و تخصصی است؛ معلّمی، هنري چند سویه است. یك سوي آ

آن، توانایی هاي زبانی است و... امّا یكی از اضالع بسیار مهم و كارا در  دیگر وياقیت فكري و سهوش و خلّ

و  آموزش اعتالي كیفیتمعلمی، روشمندي و شیوه ي بازنمایی دانش و علم موضوع آموزش و یادگیري است. 

 و میزان توانایی آنان در بهرهان معلّماي شدن حرفه بهي بهبود یادگیري شاگردان، ان در زمینهمعلّمثمربخشی 

 هاياي كسی است كه به شناخت علمی و مهارتحرفه معلّماست. ، بازبسته گیري از روش هاي متنوع و فعّال

در كالس  آموزشهاي نوین مجهز باشد و از روش ،عملی در راستاي رشد و شكوفایی استعدادهاي فطري خود

 و آموزش بهره ببرد. 

علمی متناسب با  آموزش هاي، در فصل دوم این كتاب، روشهاي آموزشان با روشممعلّآشنایی  براي     

س، ه به فضاي فیزیكی كالتوانند با توجّان عزیز میمعلّممحتواي هر درس به صورت پیشنهادي ارائه شده است. 

ه، موقعیت جغرافیایی و بومی، وضعیت روحی دانش آموزان، وضعیت آب و هواي منطقه، امكانات مدرس

ها و الگوها را جابجا نمایند. روشحسّ و حال دانش آموزان، هاي فردي خود، خلّاقیتهاي شخصی و توانایی

ي آموزان پایه هاي جسمی و ذهنی دانشپیشنهادي در این كتاب منطبق با سطح توانایی آموزشهاي روش

 و با رعایت اصل انعطاف پذیري، براساس مبانی نظري آموزشو در مواقعی مراحل اند احی شده م طرّپنج

ان بتوانند به صورت كاربردي از آنها بهره ببرند. اضافه یا كم معلّمشده است تا وش تغییر و ساده نویسی دستخ

 ان بالمانع است. معلّماز جانب  آموزشها و الگوهاي در روش ،نمودن مراحل تعریف شده

و دلنشین كردن  د تنوع و جذابیت در محیط یادگیري، ایجاآموزشهاي مختلف در كارگیري روشهدف از به

ري یادگی –ي فرایند یاددهی از متكلم وحده بودن به تسهیل كننده معلّماست. در این نگاه،  موضوع آموزش

جهت بهبود وضعیت آموزشی بهره در  پذیري دانش آموزانولیتدهد و از استعدادها و مسئنقش میتغییر 

، «قضاوت عملكرد»به صورت مبسوط به چهار روش چهارم  و فارسی سوم معلّمهنماي راهاي رد. در كتاب گیمی

هاي گروهی، فعّالیت با تأكید بر «روشن سازي طرز تلقی»و «كارایی گروه »، «اعضاي گروه آموزشروش »

د هاي مفینیز روش ، پرداخته شد. در این كتاباي داردي ابتدایی جایگاه ویژههمیاري و مشاركتی كه در دوره

 ایم.هاي پیشنهادي هر یك را آوردهي درس ها و روشكه در پی، نمایه ارائه شده استدیگري 

ش طراحی شده و با یادگیري نشان از ذهن طبقه بندي شده، آموز –توجّه، كاربست روش در فرایند یاددهی 

باشیم كه خود روش ها و مراحل آن،  ین نوع آموزش، اثرگذار و مفید خواهد بود امّا باید به هوشبرنامه دارد. ا

 دامی بر دست و پاي خالقیت فردي ما نشوند و ما را در تنگناي خود، گرفتار نسازند.
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 درس هاي فارسي پنجم آموزش پیشنهادي روش هاي

ریشه در الگو و نظریه ي علمی ویژه اي دارد.  ،آبشخور اصلی روش در نظریه و الگو، نهفته است. یعنی هر روش

وش، هر ر گیري، توجّه داشته باشند و در به كاركاربران روش ها الزم است به این پیوستگی از نظریه تا عمل

 پس زمینه هاي فكري و باورشناختی آن را مطالعه نمایند.

یادگیري، بیانگر ذهنی علمی و طبقه بندي شده است و سامانِ نظام –بهره گیري از روش در فرایند یاددهی 

انسجام فكري معلم را نشان می دهد. بنابراین، روش باید به آموزش ما جهت بدهد تا از زمان به  مند كارها و

گونه ي موثرتر استفاده شود؛ رعایت تناسب میان ویژگی هاي روش و محتوا با خواست ها و حال و هواي 

 شت. فراگیران و آموزنده از موضوع هاي بسیار با اهمیت است كه نباید به سادگی از آن گذ

البته روش فقط باید تسهیلگر آموزش و اثرگذار در یادگیري باشد و اگر خود روش به قید و بندي بر دست و 

ري بی روح، هیچ تاثیتبدیل شود، خالقیت فردي را از او می گیرد و تقلید تنها از یك قالب پاي ذهن آموزگار 

بهره گرفته ایم تا این گونه برداشت نشود كه حتما باید هر « پیشنهادي » ن سبب ما از واژه ي ندارد. به همی

برنامه ي زبان  از اصولدرس را بر پایه ي روشی آموزش دهید كه این جا ذكر شده است، انعطاف پذیري 

 اثرگذاري آن كمك كند.آموزي است. بنابراین، از روش ها به اندازه اي بهره می گیریم كه به آموزش و میزان 

 روش تدريس نام درس  روش تدريس  نام درس 

روش نمایشی با تلفیقی  درس یك : تماشاخانه 

از روش مشاركتی 

 ساده)بحث گروهی(

درس نه : نام آوران 

 فردا ،امروز ،دیروز

 تفكر استقرایی 

 قضاوت عملكرد درس ده : نام نیكو  دریافت مفهوم درس دو : فضل خدا 

درس سه:  رازي 

 وساخت بیمارستان 

درس یازده : نقش  حل مسئله 

 خردمندان 

 الگوي بدیعه پردازي 

درس چهار : بازرگان 

 وپسران 

 قضاوت عملكرد درس دوازده : آزاد قضاوت عملكرد

درس پنج : چنار  

 وكدوبن 

درس سیزده : روزي كه  ایفاي نقش +قصه گویی

 باران بارید

 بحث گروهی

 روشن سازي طرز تلقی درس چهارده : شجاعت اعضاي گروه درس شش: سرود ملی 

)نمایش ایفاي نقش  درس پانزده: كاجستان بارش فكري درس هفت : آزاد 

 خالق و قصه گویی(

درس هشت : دفاع از 

 میهن 

مشاركتی ساده و واحد 

 كار

درس شانزده: وقتی 

 بوعلی كودك بود

ایفاي نقش با تنظیم 

 سناریو

ایفاي نقش به صورت  درس هفده : كار وتالش   

 شعر و قصه گویی
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 ارزشیابي پیشرفت تحصیلي         

ت صور هاي زبانی بهي مهارتهمه ؛اي استوار استآموزي بر نگرش شبكهي زبانبا توجه به این كه برنامه    

، درك و سواد دیداري، تصویربرداري ذهنی ،همزمان با خوانش متن. یعنی شونددر هم تنیده آموزش داده می

ي یا هاي خواندارمی شود. بنابراین به هنگام آموزش مهارت دریافت و ضبط شكل نوشتاري كلمات نیز تقویت

 . شودنیز آموخته میهاي كتبی یا نوشتاري مات مهارتمقدّ شفاهی زبان،

؛ ارزشیابی كیفی هاي آموزش متاثر باشد و از شیوه هم تنیده باشد در ،پس ارزشیابی نیز باید با آموزش

 . فراهم نموده استپنجم ي  را در پایه این فرصت (توصیفی)

ین از ا توانندمی ،ه عنوان ابزاري در خدمت آموزشارزشیابی كیفی بكارگیري درست و منطقی هان با بمعلّم

 .ندبخش بهبودپویاي كالس،  ط فعال وفرایند یادگیري را در محی طریق،

 د براي تنو مس معتبر اطّالعاتي به موقع از ابزارهاي ارزشیابی كیفی به توانند با استفادهان میمعلّم

ي فردي آنان به حذف هابر اساس تفاوت یران دست یابند وي فراگشناخت دقیق و همه جانبه

و ارزیابی ش مورد سنجش هاي خودكس را با توجه به توانایی و هر بپردازند ي دانش آموزانمقایسه

 . قرار دهند

 اطفی مطلوب را براي اولیا توان فضاي روانی و عمی ،ي بازخوردهاي مناسبدر ارزشیابی كیفی با ارائه

 . آموزان فراهم آوردو دانش

  تعهد م معلّمكند و یك آموزان فراهم میخوبی براي شناخت استعدادهاي دانشكیفی فرصت ارزشیابی

ي یادگیري و مهارت خودارزیابی و اعتماد ، فضاي تقویت انگیزههاها به بچهبا شناساندن این توانایی

 .كندبراي آنان ایجاد می به نفس را

ایند در طول فر آموزي كه باورش دارد،هاي دانشبتواند به توانایی معلّماست تا  ، فرایندمحورارزشیابی كیفی

با  آموزانش، مطابقتربیتی دانش –و بتواند در خصوص پیشرفت تحصیلی بخشد ا ببه آموزش و یادگیري،

ی، ي امتحانی پایانزمانی معنادار، و نه بر اساس یك ورقه ي هدات فرایندي و تكوینی، در یك دورمجموعه مستن

یابی كیفی شه، داوري كند و تصمیم بگیرد. ارزفضاي روانی به بار نشسته و شكل گرفت كه معلوم نیست در چه

آموز خودش باشد و طعم تلخ شكست و دهد تا هر دانشآموز با خودش را شكل میي هر دانشفضاي مقایسه

 مسئله، پرورش ، حلّدست ورزي یعنی مدرسه، نقش بی بدیلی براي جستجو،قالبی بار آمدن را مرور نكند. 

محیطی  ،یعنی مدرسه ؛هاي مدرسه، داردخلّاقیت و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، در كیفیت بخشی به برنامه

ر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، د براي و مكانی ،خلّاقیتباشد براي جستجو، دست ورزي و حل مسئله، پرورش 

به  هاي آموزشیكانون اصالحات نظام ،قیقتو در ح دارد بدیلیهاي مدرسه، نقش بیكیفیت بخشی به برنامه

درست و اقدام آگاهانه سازي ناپذیر براي قضاوت صحیح، تصمیم آید و همواره ضرورتی اجتنابحساب می

 باشد. می

ر و الزم، معتب اطّالعاتكارگیري ه ارزشیابی كیفی و بي گیري اصولی از شیوه ان محترم باید با بهرهمعلّم

هاي ها و ابزاري فراگیران در ابعاد مختلف یادگیري با استفاده از روشجانبهمستند، براي شناخت دقیق و همه
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كار، مشاهدات را فراهم نموده تا بر ي پوشه  ،هاي عملكردي(ها )به ویژه آزمونهمانند آزمون ،مناسب سنجش

تر را عاطفی مطلوب –اساس آن، بازخوردهاي كیفی مورد نیاز، براي كمك به یادگیري بهتر، در فضاي روانی 

 ارائه نمایند.

 

 ابتدايي: پنجمرويكرد ارزشیابي كیفي در فارسي پايه 

  مهارت زبان آموزي  زشیابی چهارو اولیا در فرایند ارآموز مشاركت فعال دانشي فراهم نمودن زمینه

 )سخن گفتن، گوش دادن، خواندن و نوشتن(

 متناسب با اهداف دروس ، اطّالعاتآوري ي بهینه از ابزارهاي متنوع ارزشیابی كیفی در جمعاستفاده

 مبتنی بر عرصه ها و عناصر برنامه ي درسی ملّیو  فارسی

 ر هاي وي دآموز و ارتقا توانمنديیادگیري دانشگیري از نتایج ارزشیابی كیفی در رفع موانع بهره

 و نقد آموزي و مهارت فرازبانی تفكرهاي زبانمهارت

  اي كتاب خوانداري یاددهی و یادگیري عناصر سازه فرایند هاي گروهی و مشاركتی درفعّالیتتقویت

 .و نوشتاري

 :ابتدايي پنجمتوصیفي در فارسي  –اهداف ارزشیابي كیفي 

  و فضایی لذت بخش یادگیري درس فارسی و ایجاد  –افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی

 مندي به ادبیات فارسی به عنوان میراث گران سنگ و معتبرعالقه

 مهارت زبان آموزي، با افزایش شناخت آنان  چهارآموزان در كمك به رشد همه جانبه و متعامل دانش

 از طریق ابزارهاي مختلف ارزشیابی

 زبان  هايآموزان نسبت به یادگیري آموزهتر در دانشي تالش بیشایجاد فضاي رقابت سالم و انگیزه

 فارسی 

  هاي یادگیري فعّالیتدر خصوص محتواي دروس و انجام  پرسشگريي و افزایش روحیه خلّاقیترشد

 هاي خوانداري و نوشتاريدر كتاب

 :پنجمرزشیابي كیفي درس فارسي ان در بهبود فرايند امعلّمهاي كلي به توصیه

  جاي شناسایی میزان یادگیري آموزان بهیادگیري دانش –شناسایی عوامل مؤثر در فرایند یاددهی

 آنان

 هاي كتبی پیاپیبه جاي آزمون كیفی ي متنوع از ابزارهاي ارزشیابیاستفاده 

 به خانواده ها بازخوردي توصیفی در ارائه  –كیفی  هاياز عبارتو دقیق ي صحیح استفاده 

 ان ال در جریبه نقشی فعّ )به سؤاالت طرح شده(،آموزان دانشدهندگی تغییر نقش انفعالی و پاسخ

 سنجش از طریق خودارزیابی و مشاركت در تولید ابزارها

 ي زمینه ي ها به فراهم آورندهها و اجراي آنسؤاالت آزمون تولیدكننده ياز تهیه و  معلّم تغییر نقش

 آموز در ارتقا سطح تالش و كوشش در یادگیري فارسییاري دانش

 به جاي تأكید بر دانش و معلومات  ،ابعاد مختلف یادگیري مبتنی بر وجوه شخصیتی تأكید بر 
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 ایجاد در هم تنیدگی بین ارزشیابی و آموزش به صورت جریانی پیوسته و توأمان 

 هاي زبانی به جاي توجه به محفوظات.یان یادگیري مهارترآموز در جتوجه به عملكرد واقعی دانش 

 

 :در ارزشیابي كیفي درس فارسيپنجم  ي انتظارات از آموزگاران پايه

 وشتن و سخن گفتن و گوش دادن یادگیري مهارت خواندن، ن ،كارگیري ارزشیابی كیفیه با ب معلّم

 د.عمق و بهبود بخش به سطح بسیارخوب، سطح قابل قبول را از

 یري نگرش مطلوبی نسبت به یادگ ،انسانی و استفاده از ابزارهاي ارزشیابی كیفی ي با برقراري رابطه

 آموزان ایجاد كند.درس فارسی در دانش

 هاي پیوسته و مالل آور و تعدد امتحانات كتبی، بهداشت روانی كالس فارسی را با كاهش بازپرسی

 افزایش دهد.

 ود از درس فارسی، اعتماد به نفس، انگیزش تحصیلی و استقالل خ یسازي انتظارات آموزشبا شفاف

 آموزان را افزایش دهد.عمل دانش

 ه و آموز كمك نمودبا بازخوردهاي پی در پی دوستانه و صادقانه به شناسایی وضعیت پیشرفت دانش

 آموز را تقویت نماید.ي نقدپذیري در دانشروحیه

 آموز اصالح و بهبود فرایند یادگیري و خودتنظیمی را به دانش توانایی ،در قالب ارزشیابی كیفی معلّم

 آموزش دهد.

 پیشنهادات و الگوهایی ،مبتنی بر آن آید كهمیپنجم این فصل جدول ارزشیابی كیفی فارسی  ي در ادامه

 ان محترم گنجانده شده است.معلّمي جهت استفاده ،كاربردي در هر درس

ارائه  ،اطّالعاتابزارهاي گردآوري  اي از انواع ارزشیابی كیفی ونمونه ،متناسب با ساختار هر درس ،در این كتاب

 ،ي نقدپذیريگردیده است كه از طریق آنها بهبود یادگیري، افزایش بهداشت روانی كالس، افزایش روحیه

ان توجه داشته معلّمشود. آموزان ایجاد میحس مشاركت و مهارت خود تنظیمی در دانش اعتماد به نفس،

فهرست وارسی و...به  ي كار، مشاهده،پوشه هاي عملكردي،ي ابزارهاي ارزشیابی مثل آزمونباشند كه از همه

 استفاده كنند ،آموزاندور از افراط و باحفظ تعادل براساس مقتضیات كالس و نوع روش درس و روحیات دانش

 هاي مؤثر در مواقع لزوم بهره ببرند. و از مداخله
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 مهمقدّ

كید فراوان از آموزان در هم تنیده است؛ لذا با تأي  دانشو اركان زندگی روزمره ي اجزاهمه ادبیات فارسی با

ئل یت قااهمّ ي كتاب فارسیسازنده ي عناصرتالش، براي همهگردد با تعهد و گرامی درخواست میان معلّم

تلنگري بر  ،ه صورت درس به درس ارائه گردیدهكه در این فصل ب دهایی، شگردها و پیشنهاهاروششوند. 

 ود.خواهند بهایی شگرف خالق زیبایی ،فارسی آموزش در كالسانی است كه معلّم خلّاقیتي دانش و گستره

 هاي چند پايهمحترم كالس انمعلّمسخني با 

رواج  1343تا سال ي ابتدایی و متوسطه بر اساس دو دورهپایه  2هاي در نظام آموزش رسمی ما كالس     

ي ي ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تقسیم گردید و دورهآموزش رسمی به سه دوره 1343داشت و از مهر ماه 

ي درسی ملی جمهوري اسالمی ایران، نظام آموزش صویب برنامهبا ت 1391ساله شد؛ از سال  3 آموزش ابتدایی

 ي ابتدایی در شش سال، سازماندهی گردید. به اجرا در آمد و دوره 2+3+3

وداراي  ي آموزشی مستقل از آموزش رسمیاز آغاز تا كنون در نظام آموزشی ما كالس چندپایه، برنامه     

 ها و مشكالت آموزشی است.سرآغاز پیدایی گرهو كتاب ویژه نبوده است و این خود  معلّم

ریس دي تحصیلی كه با توزان دو یا چند پایهبا حضور دانش آم استكالسی "هاي چند پایه مقصود از كالس 

 (.1334)آقازاده و فضلی، "اداره می شود درس تشكیل و و در یك كالس معلّمیك 

 :برخی از مشكالت این گونه مدارس

هاي ي برنامهعالوه بر تدریس محتواي آموزشی همه معلّممشكل نیروي انسانی: در كالس چند پایه،  .1

ورزش و... را به  معلّمدرسی، امور اداري مربوط به مدیر، متصدي امور دفتري، وظایف مربی بهداشت، 

 عهده دارد. 

غییر و طراحی الگوي ویژه آموزش چندپایه، به دلیل داشتن شرایط ویژه، نیازمند ت :الگوي آموزشی .2

 است. 

و تجربیات مناسب ندارند و  اطّالعاتها، آمادگی، ان براي تدریس در این كالسمعلّمآموزش: معموالً  .3

ي تدریس چندپایه باشد؛ ي عملی و تفكر جدي دربارهساز تجربهاز آموزش الزم و ویژه كه زمینه

 برخوردار نیستند. 

، مشكل دیگري است كه ي درسی غیر قابل انعطاف و پایه محورمهي درسی: برناسازماندهی برنامه .4

در آموزش چند پایه وجود دارد؛ آموزش مطالب و مفاهیم یكسان با كالس هاي عادي، در زمان كم 

را به آزمایش و  معلّمی كه معموالً آموزش خاصی ندیده، معلّمبا حجم زیاد و كمبود امكانات براي 

 كند. خطا دچار می

هاي روستایی( درصد كالس 30هاي چند پایه )موقعیت جغرافیایی، اقتصادي، فرهنگی: اكثر كالس .3

هاي در مناطق محروم روستایی، مناطقی با جمعیت كم، كمبود امكانات، مشكالت اقتصادي با تفاوت

 ي دوزبانگی( قرار دارند.  هاي محلی )مسئلهزبانی و گویش
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ان چندپایه كمبود وقت است. براساس استانداردهاي جهانی آموزش و معلّموقت: یكی از مشكالت  .2

دقیقه در روز است. در مدارس ابتدایی كشور ما در حدود  311پرورش مدت آموزش به طور متوسط 

 4دقیقه،  30پایه به طور متوسط  3دقیقه در روز است این مدت زمان براي هر پایه در كالس  240

 .(1334)آقازاده و فضلی،دقیقه است 120پایه  2دقیقه و  30پایه  3دقیقه،  20پایه 

 

هاي موجود در فضاي آموزش رسمی كشور، طراحی با توجه به این مسایل و واقعیتي درسی فارسی برنامه    

ي همین نگرش تدوین و سازماندهی گردیده است و روح برنامه با اصل شده و كتاب فارسی نیز بر پایه

 نی دارد. پذیري، همخواانعطاف

 

 هاي چندپايه مؤثر است:توجه به نكات زير در آموزش فارسي در كالس

تعداد دروس از بیست و دو درس به هفده درس كاهش پیدا كرده و این كاهش باعث آزاد شدن  •

 زمان بسیار زیادي خواهد شد.

دریس به ت ال و منطقی بوده ووم و ششم با كتاب فعلی بسیار باي سارتباط بین مطالب كتب پایه •

تر باعث هاي پایینخوانی را در پایههاي باالتر و بالعكس پیشتر بازآموزي را در پایههاي پایینپایه

 شود.می

ها و بخوان و بیندیش، فضاي التذاذ براي دیگر در صورت رعایت لحن ادبی شعر، متن درس  •

 هاي موجود در یك كالس ایجاد خواهد شد. آموزان پایهدانش

انجام می شود پیش هایی كه در گروه انداري و نوشتاري به صورت فعالیتهاي خوعالیتاكثر ف •

نظارت و هدایت فرایند آموزش همزمان د تا نسبت به دهمی معلّمبینی گردیده؛ لذا فرصتی را به 

 ها  اهتمام ورزد.سایر پایه

ین محترم معلّملف و خالقانه پیشنهاد گردیده است، هاي مختهاي آموزش امال به صورتروش •

 درگیر نمایند.نگ ها را در یك زامالي آموزشی، تمام پایه توانند در تدریسمی

هاي بارز در این كتاب جهت تقویت مهارت سخن گفتن و صندلی صمیمیت یكی دیگر از فعالیت •

 باشد، در اینآموزان میانشتقویت حس اعتماد به نفس در د استعداد سخنوري و نشكوفا ساخت

 یماتتواندبا توجه به توانایی راهبري كالس بسیاري از موضوعات كتاب تعلمی معلّمقسمت 

 حتی مباحثی از علوم و ریاضی را با این قسمت تلفیق نماید.و هاي آسمان اجتماعی، هدیه

در آموزش فعالیت ها را تقویت خواهد كرد، ي آنآموزان به حفظ شعر حافظهملزم كردن دانش •

مذكور پیشنهاد شده هر روز چند دقیقه به صورت همخوانی مبادرت به حفظ شعر شود، 

 توانند در این فعالیت شركت نمایند. ها هم میآموزان دیگر پایهدانش

ن آموزاهاي شنیداري، دانشدر صورت نبود لوازم پخش صوت براي استفاده از كتاب گویا یا متن •

 این كار را انجام دهند. معلّمتوانند با نظارت می هاي باالترپایه
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 وبا )راهنمایی  تواند در تمرین خواندن متون،، می«یار معلّم»ه عنوان بي باالتر دانش آموز پایه •

، و جمله خوانی انجام می گردد ،دكلمه خوانی( كه به صورت خطابی، سطر خوانیمعلّمنظارت 

 بسیار موثر باشد.

هاي چند پایه، مدیریت درست و دقیق ي آموزش در كالسهاي مهم در اجراي موفق برنامهیكی از موضوع    

رود آموزگاران گرامی با هماهنگی معاونت ریزي سنجیده براي این كار است. از این رو انتظار میزمان و برنامه

و  یادگیري و توانایی فراگیران –یاددهی آموزشی و بنا بر تشخیص خود و با توجه به میزان پیشرفت فرایند 

 ي اقلیمی در اجراي بهینه و موثرتر آموزش گام بردارند.نیز شرایط ویژه
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 ستايش

 اهداف:

 تربیت روحیه ي ایمان به خدا  -

 «آغاز هر كاري به نام خدا» توجّه به یكی از مبانی باورشناختی و فرهنگ دینی -

 فضایی معنوي و خاطره انگیزپرورش ایجاد  -

 توجّه به خوش آغازي به عنوان یك اصل فرحبخش در ابتداي راه -

 شوق انگیزي و ایجاد جاذبه در دانش آموزان در همان نخستین روز گشایش كتاب. -

 روش پیشنهادي آموزش:

 خوانش موزون و آهنگین فردي، جمع خوانی، اجراي نمایشی و دكلمه وار.

ي ستایش، اوّلین برگ آغاز سفرنامه ي آموزش و نخستین روز زنگ فارسی و شاید به سبب این كه صفحه 

 ترینتواند بهترین خاطره و برانگیزانندهباشد؛ بنابراین، شروع گیرا و جذّاب، میهم آغاز مدرسه و سال تحصیلی 

 گذاشتن در یك فضاي جدید یادگیري باشد. لحظه براي قدم 

« اينظامی گنجه»اثر « مخزن االسرار» شده، گلچینی از كتاب ارجمند  شعري كه براي این صفحه، انتخاب

 سراینده ي قرن ششم است:

 خاکِ ضعیف از تو توانا شده   اي همه هستي ز تو پیدا شده         »

 «.هم تو ببخشاي و ببخش، اي كريم   از پيِ توست اين همه امّید و بیم       

هاي كوتاه برخوردار است؛ این ویژگی با دنیاي كودكان هم كامالً این شعر، از موسیقی تند با ضرب آهنگ

اگر در خواندن، این آهنگ طربناك، رعایت شود؛ كودكان را به دست افشانی و نشاط وا می همخوانی دارد. 

 دارد. 

گارعالم است. بنابراین حفظ لحن مناسب این شعر، لحن ستایشی است. موضوع شعر هم ستایش پرورد 

روحیه ي تواضع و حالت ستایشگرانه در برابر حق، با بهره گیري از حركات بدن، به خوانش، روح و جان و 

 افزاید.حسّ و حالی ویژه می بخشد و بر دامنه ي تاثیر محتوا بر شنونده می
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 آفرينش

 تماشاخانه ل: درس اوّ

 فضل خدا درس دوم: 
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 اهداف فصل: 

 
 فصل اوّل: آفرينش

 آشنایی بیشتر دانش آموزان با آفرینش خالق بی همتا و نعمت هاي خداوند .1

 تقویت مهارت روخوانی با رعایت لحن مناسب .2

 تقویت مهارت سواد خواندن و ارتقا سطح درك متن و اهمیت دادن به آن  .3

 تقویت حافظه و توانایی حفظ شعر .4

 ها و نوشته هاالمثل در گفتهبضرتوانایی كاربرد  .3

 گویی و شناخت ساختار آنتقویت مهارت قصه .2

 تقویت و مهارت رونویسی، امال، نگارش و پرورش ذهن خالق .7

 تقویت مهارت سخن گفتن و تصویرخوانی .3

 تقویت سواد دیداري یا دقّت بصري .9

 توانایی انتقال پیام در قالب نمایشنامه .10

 در خط تحریري مندي به زیبانویسیپرورش عالقه .11

 آشنایی با نكات دستوري و پرورش كاربست آن .12

 بندي و گسترش واژگان ذهنیطبقه .13

 آشنایی با شاعران بزرگ، سعدي و پروین دولت آبادي و... .14

 .گسترش دامنه ي لغات با كمك گرفتن از مخالف معنایی واژگان .13
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 تماشاخانه ل: درس اوّ

 اهداف: 

 هاي زیبایی طبیعتفی برخی از نمونهرّمعتقویت تأمل و تفكّر با  -1

 هاي خداتقویت مهارت شكرگزاري و پاسداري از آفریده -2

 تقویت مهارت خوب دیدن بعنوان یكی از راه هاي شناخت خداوند  -3

 آموزان درخصوص بحث آفرینش دانش رمداري درتفكّ ي كنكاش وتقویت روحیه -4

 یاد آوري وازگان متضاد ومخالف وتثبیت شناخت این گروه از واژگان  -3

  .تصندلی صمیمی و تصویرخوانی فعّالیتبا و همچنین مهارت سخن گفتن  و تفكّري تقویت دقت دیدار -4

 :آموزش

 لي اوّجلسه

 دقیقه 30 درس آموزش -1

 دقیقه 13 درك متن -2

 

 .شودبندي پایان وقت نیز میسازي كالس و جمعبندي، پیشنهادي است و شامل آمادهزمان توجه:

ی، بري شِلدره، و بخش پایاندو بخش است. بخش نخست، نوشته ي دكتر فریدون اكتركیب از متن این درس، 

 است «سیّدحسین سیّدي»و ترجمه ي  «نانسی سویتلند»به قلم « آفریده هاي ساكت خدا» ي كتابچكیده

اي از در این كتاب، مجموعه .براي كودكان، منتشر كرد 1379كه دفتر نشر فرهنگ اسالمی آن را در سال 

ها این آفریده. شودو رنگی معرفی می شكل تصویريبه شود، هاي خداوند كه صداي آنها شنیده نمیآفریده

هاي درخت، رشد ها، برگابرهاي آسمان، علفهاي زیر خاك، ماهی، هاي باران، كرماند از : پروانه، قطرهعبارت

 .ها، سر زدن شبنم صبحگاهی، و تغییر شب و روزبذرها، عنكبوت

 

 هاي پیشنهادي آموزش:روش

 روش نمايش)نشان دادن فیلم يا عكس هايي از طبیعت و زيبايي هاي آن(+بحث گروهي

 : روش آموزش

ت آنها را تماشا طبیعت از دانش آموزان می خواهد كه با دقّآموزگار با نشان دادن تصویر یا نمایش فیلمی از 

اند در گروه خود به در مورد فیلم یا تصاویري كه دیدهسپس دانش آموزان را گروه بندي می كند تا كنند. 

هاي سواالتی را در این زمینه طرح كنند و از گروه ،كندرغیب میگو بپردازند. آموزگار آنها را تو بحث و گفت
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ـش هاي آفرینها و زیبــاییهر در مورد پدیدـها را وادار به تفكّخود نیز با طرح سواالتی گروهرسند. ـبپ دیگر

رسند كه خالق این همه ، آنان به این نتیجه میش آموزانر دانـ. در نهایت با هدایت آموزگار و تفكّكندمی

 ، خداوند یكتا و تواناست.یی و نظم در آفرینشزیبا

 نیز می توان بهره گرفت. این درس از روش گردش در طبیعت و گُلگشت و مشاهدي تدریس برا

 مراحل اجراي روش فوق :

 نمایش فیلم یا نشان دادن تصاویري از طبیعت: (1

 گروه بندي دانش آموزان جهت تفكر و بحث گروهی در مورد آنچه دیده و شنیده اند: (2

 گروههاي دیگر  طرح سواالتی توسط دانش آموزان و پرسیدن از (3

( نتیجه گیري دانش آموزان از كلیه ي مباحث و كشف مفهوم تماشاخانه )یعنی كلیه ي آفریده هاي پروردگار 4

 این همه نظم و زیبایی است. آفریدگار و نظم آفرینش (و بیان اینكه خداوند یكتا و توانا

 

 خوانش متن:

آموزان توجه دانشموزان پخش كنید. آمتن درس را براي دانش "كتاب گویا"صوتی  يبا استفاده از لوح فشرده

 خوانش متنبا الگوبرداري از  آموزاندانشبدیهی است جلب كنید؛ ها گاه رعایت صوت، لحن، آوا و تكیهرا به 

 یابند. و تمرین روخوانی به مهارت رعایت لحن متناسب با متن دست می

 

 درک متن 

 است:  طرّاحی شده ،قسمتو در دمتن درس االت درك سؤ

ي بسیار مهم این است كه نكتهسنجد. را میمتن  آشكار اطّالعات( درك درست و نادرستبخش اوّل ) الف(

این بخش به صورت جمالت خبري طراحی شده كه دانش آموز هم به  آموز خود به سؤال پاسخ دهد.هر دانش

توري باید درستی ونادرستی جمله راتشخیص بدهد لحاظ درستی محتواي جمله وهم از منظر رعایت نكات دس

ل )درست و اتیار داشته باشد و در موقع طرح سؤآموز عالئمی در اخشود هر دانشپیشنهاد می ،كاربراي این. 

 ها استفاده كند.( از آننادرست

.پس از ه شده است نادرست نوشت هردانش آموز دوكارت داشته باشد كه روي آنها  كلمات درست ومثال: 

بود از كارت اگر نادرست  ، اگر جمله درست بود دانش آموز كارت درست را نشان می دهد وخواندن هرجمله

ز گ سبز و قرمهایی به رندر زنگ هنر آدمكراه مشابه  دیگر این است كه دانش آموز  دیگر استفاده می كند.

ند بلند كآموز آدمك سبز را دانش ،درست بودخوانده شد اي كه نی وصل كنند. اگر جملهبا مقوّا بسازند و به 

 از آدمك قرمز استفاده كند. ،اگر جمله، نادرست بودو 

مزیت این روش آن است كه كل دانش آموزان درفرایند  پاسخگویی شركت می كنند كما اینكه نظم كالس 

 نیز برقراراست و فضاي فرحبخش بازي به كالس نشاط می بخشد . 
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اند كه كلیه سطوح هایی طرح شدهپرسشاست. در بخش درك مطلب،  رک مطلبدبخش دوم سؤاالت ب( 

آموزان از فضاي متن فراتر رفته هاي استنباطی الزم است دانششوند. در پاسخ به سؤالدرك متن را شامل می

اسخ پي خود استفاده كنند و به این ترتیب خالءهاي متن را پر كنند. به عبارت دیگر براي و از دانش گذشته

د ي موضوع تلفیق كننمتن را با دانش پیشین خود درباره اطّالعاتآموزان باید هاي استنباطی دانش به سؤال

 تا بتوانند به استنباط برسند.

هاي فراشناختی در تقویت درك مطلب خالی گذاشته شده است. یكی از روشیك سؤال در  ،در هر درس     

 آموزان بسیارمتن دانش سؤال در افزایش دركاین ابراین پرداختن به درك متن، طرح سؤال از متن است؛ بن

 هاي متعددي بیان گردد.شود به طرح یك پرسش اكتفا نشود و سؤالمؤثر است؛ لذا توصیه می

كند یك سوم از وقت كالس به آموزان در درك متن، ایجاب میي ضعف دانشاهمّیت درك متن و مسئله    

ها پاسخ دهند. براي این آموزان به سؤالآموزش آن اختصاص داده شود. الزم است توجه شود كه تمامی دانش

 د.ها پاسخ دهنمنظور باید ابتدا به آنها زمان دهیم تا فكر كنند و به سؤال

هایی براي آنها طراحی كنند تا كامال بر درك متن را بشناسند و نمونه سؤالان محترم سطوح معلّمالزم است 

البته مرز مشخص وكلیشه اي براي دانش آموزان درنظر گرفته نمی شود و درهم این حوزه مسلط شوند. 

 كند. رك متن دانش آموزان كمك میتنیدگی سطوح درجهت تكمیل یكدیگر به كیفیت د

 سطوح درك متن عبارتند از :همچنان كه پیشتر گفتیم، 

  (و شنیده گویی ) دیدهاولیهدرك : 1سطح 

  معنایابی(استنباط: 2سطح ( 

  برهم نهی: تلفیق3سطح ( ) 

  معنا سازي(: تفسیر 4سطح( 

 

 

 

 

 آموزيواژه

ن در گستره ي زبان فارسی دانش آموزا زبانی و شناخت واژگانی واژه آموزي بخش مهمی در توسعه ي دانش

تثبیت  ضرورت دارد . جهت تمرین وو مشاركتی روش هاي كارگروهی  قالب بازي و پرداختن به آن در است؛

ها انتها با ارجاع دادن بچّه در. ن از فرصت تجربه هاب یادگیري و تكلیف شب استفاده نمودتواآموخته ها، می

  د.توان در كالس تكمیل كر، این فعّالیت را میبه كتاب درسی

 ي دومجلسه

 دقیقه 20 آموزيواژه -1

 دقیقه 23 تمرین خواندن )روخوانی( -2
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است. كلمات مانند انسان ها با یكدیگر  شناخت روابط معنايي میان كلماتدر این درس، موضوع آموزش، 

 كه  یبه كلماتر این درس ارتباط دارند. برخی با هم دوست هستند؛ برخی با هم، ناسازي و تضاد دارند و ...  . د

 ديا متضا مخالفكلمات به این دسته از واژ ها  واشاره می شود و ناسازي دارند، تضاد معنایی رابطه ي  هم با

 .در معناي واژه ها هستو ناسازي تضاد و اختالف  ،«متضاد یا مخالف» پس مقصود ما از . هم می گویند

 تمرين خواندن

قابل بررسی  ،مهارت خواندن است. خواندن از دو منظر روخوانی و درك مطلب ،آموزيیكی از اركان مهم زبان

اند. بهبود كیفیت خوانش خود انجام داده ، برايهیهاي قابل توجّتمرین پایه هاي پیشین،آموزان در است. دانش

ر گرفتن ظبا در ن با توجه به پیوستگی محتواي كتب درسی فارسی و پنجم نیزي پایه ان معلّمشایسته است 

آموزان از قبیل شرایط جسمانی، آمادگی ذهنی، رشد عاطفی و پرداختن همزمان به هاي فردي دانشتفاوت

 همت بگمارند. ،آموزانخواندن دانش هاي دیگر زبان آموزي، به تقویت مهارتمهارت

ت كه به درك درست آن چه در خوانش اهمیت دارد، توجّه به تلفّظ معیار واژه ها و جمله هاي زبان فارسی اس

، براي تحقق همین هدف، آماده شده است. بنابراین الزم است، «كتاب گویا» كمك می كند. لوح فشرده با نام 

 در كالس فرصتی براي گوش دادن به خوانش معیار فراهم آید.

 
 

 

 

 

 

 آموزي: امال و واژه(1) هاي نوشتاريفعّالیت

حیح تصبررسی و سپس در گروه به پاسخ دهند؛  بخشاین هاي به پرسشبه صورت انفرادي  آموزاندانشابتدا 

 د.به عمل آور معلّم د بپردازند، در پایان بررسی كلّی راخوهاي پاسخ

 و است زبانمكتوب هاي امال یكی از جلوه اشاره به این نكته ضروري است كه (،1)یكشماره ي  تمرین در

داراي ارزش  ان بركلماتِمعلّمتاكید . آیدتكرار به دست نمی مهارت جز از راه تمرین و زبان یك مهارت است و

و دقّت و توانایی تشخیص آنان  رهنمون می سازد ،اسایی درست كلماتدانش آموزان را به سمت شن ،امالیی

 را پرورش می دهد.

راج استخ ،متن درس شود كلمات متضاد ازتوصیه می پردازد.آموزي میواژه فعّالیتوم این صفحه به تمرین س

داخل جدول  پیداكرد ورا با همین معیار) آموزه ي درس( متن درس  از آموزي كلماتی خارجا اگر دانششود امّ

 قرار داد، آن نیز درست می باشد، چون هدف، یادگیري محتواي درس است.

 

 

 ي سومجلسه

 دقیقه 23 (1)كتاب نوشتاري  هايفعّالیت -1

 لحن  آموزش -2
 

 دقیقه 20
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 خواندن با لحن مناسب

خواندن درست و روان یك متن است. گام بعدي روخوانی، رعایت  ،آن هايگامیكی از  ، گام هایی دارد؛روخوانی

حس و حال « لحن»اسب با فضاي حاكم بر متن است. و متن ه به شرایط محتواییلحن و آهنگ متن با توجّ

هاي درس معموالً به روخوانی صحیح متن كالسبخشیدن به آهنگ خواندن و روح دمیدن به متن است. در

 د.شومی ناتمام رها ،شود؛ لذا آموزش خواندنآموزش داده نمیلحن و آهنگ آن  شود و چگونگیه میتوجّ

ز پنجم نیي پایه  . در كید كرده ایمآموزش لحن خواندن تأبر در سال هاي گذشته براي رفع این مشكل     

یابد. براي آموزش لحن، ابتدا یك جلسه به آموزش خواندن با لحن و آهنگ مناسب اختصاص می ، در هر درس

آموز كه لحن خواندن متفاوتی دارند، بخواهید بند اوّل درس را به ترتیب بخوانند و دیگران كتاب از چهار دانش

هاي مختلف به هنگام خواندن نآموزان به لحتوجّه دانش ،ند. به این ترتیبرا ببندند و فقط بادقّت گوش بده

آموزان بگویید كه هر متن، لحن و آهنگ شود. در ادامه به دانشجلب می ،و تفاوت آن در اثرگذاري بر شنونده

خواندن با لحن مناسب در آموزش لحن موثر است.  «كتاب گویا»صوتی  يخاصّی دارد. استفاده از لوح فشرده

 شود.حاصل می ،مناسب و تمرین و تكرار مهارتی است كه با گوش دادن به الگوي

رینش خداوند را در قالب جمالتی روان و با لحنی جلوه هاي آف دارد و توصیفي –روايي  لحن، متن درس اول

 صویر كشیده است . مالیم به ت

  ًنرم است و آرامشی خاص دارد.مالیم و در لحن توصیفی آهنگ كالم، معموال 

  يهایباییزشود. یعنی توصیف كامل  توصیف بخش دیگر كنار لحن تواند درمییك بخش توصیف لحن 

 ها متفاوت است.با توصیف زشتیچیزي 

 نظر و عنصر تخیّل نقشی مهم دارند.به هنگام خواندن، دقّت 

 نزدیك است. ،این لحن از نظر معناي كلّی آهنگ سخن به لحن روایی 

 مهم هستند، عبارتند از: ،خواندن متن با لحن مناسبنكاتی كه به طور كلی در 

ب مناس به تغییرات هاتپرهیز كنید و به تناسب شخصی از تك لحنی خواندن متندر لحن روایی  .1

 توجّه كنید.  آهنگ

 .مهم است ،خواندن در تأثیرگذاري مناسب سرعت رعایت .2

ده ندر شنوبا رعایت دقیق فراز و فرودهاي آوایی متناسب با جریان داستان، حالت كشش و انتظار  .3

دادن هاي مناسب، او را به گوشهاي آوایی و وصل و درنگو با ایجاد گسست شودبرانگیخته می

 كنیم.میترغیب 

 شود. یمحقّق م "تكیه"خواهید تأثیرگذار باشند، برجسته كنید. این كار با رعایت كلماتی را كه می .4

 .شود تا امتداد آوایی كالم حفظ شودها، حرف ) وَ ( به صورت ـُـ خوانده ي متنبهتر است در میانه .3

شود. رعایت ه میاین مطلب از اهمیّت زیادي برخوردار است كه متأسّفانه در كالس كمتر به آن توجّ

 این نكته در خواندن شعر نیز ضروري است.
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به موقع و  مكث كردن از ابزارهاي زیبایی لحن در خواندن است كه باید به آن توجّه شود؛ مكثِ .2

 گذارد.میبر زیبایی خواندن تأثیر  ا جریان آوایی،متناسب ب

 

 

     

 تصويرخواني و صندلي صمیمیت

ی را گویپراكندهتصاویر و سخن گفتن منسجم و پرهیز از درك آموزان، سطوحی از فرایند سال گذشته دانش

 ست،ا و فنّ بیان گفتن ي آن تقویت مهارت سخن، كه وجه برجستهفعّالیتدر تثبیت اهداف این اند. هآموخت

 .پردازندش تصویر )تصویرخوانی( مینآموزان به خوادانش

از دید ما، تصویر، موضوع بحث و بررسی است و متن به شمار می آید؛ یعنی باید به زبان آموزان فرصت بدهیم 

بخوانند، روابط میان اجزا را كشف كنند و معنایی را كه دریافته اند، تا همانند متن نوشتاري، عناصر تصویر را 

تر قعمیهاي دارد تا الیهآموزان را به تفكّر وامیاي است كه دانشتصاویر انتخاب شده به گونه بازگو نمایند.

ري گفتا هاي مختلفآنها در بیان مطالب از جنبه خلّاقیتموجب  و درك كنند تارا كشف آن پیام  و تصویر 

 رشد و تقویت درك تصویر، زمینه ساز رشد مهارت نوشتن نیز خواهد شد.شود. 

 از ایجادپردازند. بعد هاي خود در مورد تصویر مین دیدگاهآموزان در گروه به بیادانش ،فعّالیتدر آموزش این 

ه به با توجّگیرد و روي صندلی صمیمیت قرار می ،آموزخوانی، دانشتصویر دربارش مغزي  مناسب براي فضاي

نتظار مورد ا ،گزیده گویی پایه ي پنجم رسا سخن گفتن و در. كندمراحل سخن گفتن، مطالب خود را بیان می

 است . 

یك ؛ به همین سبب، اهمّیت زیادي دارد ،آموزاندر تقویت تفكّر و مهارت سخن گفتن دانش فعّالیتاین 

به سایر  ؛ لذا الزم است همكاران محترم از پرداختنشی به آن اختصاص داده شده استي كامل آموزجلسه

درس فارسی، آموزش صحیح و كامل ه داشته باشند كه خودداري كنند و توجّجلسات درس فارسی در دروس 

 .مؤثر استبسیار دیگر درس ها نیز در  مبتنی بر اهداف تالیف كتاب، در موفّقیت دانش آموزان
 

 پنجم ي جلسه

 2نوشتاري كتاب  هايفعّالیت -1

 ) درك متن ( 

 دقیقه 20

 دقیقه 23 امال  -2

 

 

 

 ي چهارمجلسه

 دقیقه 43 تصویرخوانی و صندلی صمیمیت
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 درک متن : ،هاي نوشتاريفعّالیت

 

ا براي پیوستن و نسبت دادن امّد نندار در زبان معنا ي مستقلی ، به تنهایی«ربط »و  «اضافه» نشانه هاي

 و معنایی را پدید می آورند. دناجزاي جمله به یكدیگر به كار می رو

  

 براي، بهر، روي، زیر و...، مانند: به، با، از، بر، تا ، در ، اندر« اضافه نشانه هاي»برخی از 

 و ، ولی و...، چون ، چه ، خواه، زیرا، كه، لیكن، امّا، پس: مانند« ربطنشانه هاي »برخی از 

 می سازند. « متمّم» كلمات پس از خود را ، بر سر كلمات در می آیند و نشانه هاي اضافه توجّه:

 ي اضافه و خانه و مدرسه، متمم هستند(.، دویدم. ) از و تا، نشانهتا مدرسه از خانهمانند: 

 نشانه هاي ربط، بین دو جمله، می آیند و جمله ها را به هم پیوند می دهند. مانند:

 به كالس نرسیدم. ولیاز خانه تا مدرسه، دویدم 

ها به شناخت ساختار جمله ها و درک مفاهیم متن و ها و توجّه به كاركرد آننشانهتشخیص اين 

 انسجام ذهني دانش آموزان كمك مي كند.

 : امال

روش آموزشی امال مبتنی  ،آید. در این درساست كه جز از راه تمرین و تكرار به دست نمی یمهارت امالنویسی،

یا بصري در رشد و پرورش درست نویسی شكل واژه ها بسیار ي دیداري است، حافظه ي دیداري ر حافظهب

آموزان بخواهید كلماتی از متن درس را كه انتخاب كنید. از دانش را "ي نوشتاري نشانه"یك . تاثیرگذار است.

آموزان بگویید و صداي آن حرف را به دانششما فقط  ،داراي آن نشانه هستند، پیدا كنند. در این تمرین

روي  كلمات یافته شده را ،آموزانذارید. سپس دانشآموز بگي دانشصحیح آن را به عهده شكل تشخیص

 .اي(. )امال پاي تخته، بنویسندتخته

 

 ششم ي جلسه

 دقیقه 43 هاي درسفعّالیتارزشیابی از 

 

 هاي درسفعّالیتارزشیابي از 

توانید به كمك آن در باره ي میزان میاي است كه استفاده از فهرست مشاهدات یا )چك لیست(، شیوه

، برنامه درسی گذاريي جدول هدفگانهپنجآموز یا گروهی از آنان بر مبناي عناصر هاي دانشآموخته پیشرفت

هاي خود میزان حصول به هدف آموزشي دهد تا در برنامهمی امكانها به شما قضاوت كنید. این یادداشت

د. نمایییا تقویت  اصالح ،خود را بازنگري آموزشفرایند  ،اطّالعاتاین كنید و بر اساس  یینآموزشی را تع

ست چك لی ،هاي فارسیچگونگی تنظیم فهرست مشاهدات به شما بستگی دارد و نیاز نیست براي همه درس

 . بگیرید بهره توانیدها از آن می سبلكه بر حسب ضرورت در بعضی از درداشته باشید 
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 :آیده یك نمونه فهرست مشاهدات )فردي( مربوط به درس اول میدر ادام
 بسمه تعالی

 فهرست مشاهدات )چك لیست(

 م: پنجپایه   «تماشا خانه»ل فارسي درس اوّ  نام و نام خانوادگی:

 ×ترنیاز به تالش بیش √در حد انتظار √√باالتر از حد انتظار  عالئم قراردادي:

 آموزاناز دانش معلّمانتظارات  هدف آموزشی
 آموزموقعیت دانش

 رتنیاز به تالش بیش در حد انتظار باالتر از انتظار

ت تفكر و تعق
تقوي

 ل

كلمات  و بندي ذهنی واژگانی داردطبقه آموزيواژه كاربرد در  -1

 متضاد را می شناسد .

   

صندلی صمیمیت در سخن گفتن  تصویرخوانی و فعّالیتدر  -2

 كند.را رعایت میو رسایی كالم انسجام 

   

 مرتبط هاي شنیداري، دیداري و خوانداريپیام پس از دریافت  -3

 قدرت استدالل منطقی دارد با آفرینش خدا 

   

ق
الئ

ت ايمان باور و ع
تقوي

 

مند و به مشاركت نگرش مثبت به انجام كارهاي گروهی عالقه -1

 دارد

   

    .دهدعالقه نشان می ،«حفظ كنبخوان و »شعر  به خوانشِ -2

به بیان مناسب و مؤثر احساسات خود  در تصویرخوانی -3

 دارد . قدرت جذب مخاطب را و پردازدمی

   

    گذارد.هاي خدا ارج میها و آفریدهبه نعمت -4

علم
 

در جمالت را درست  « ولی ، ..  ،اما» نشانه هاي ربط جایگاه  -1

 .دهدتشخیص می

   

    شناسدمعانی واژگان جدید درس را می -2

    .دانددر مورد هستی و آفرینش خدا مطالب و مفاهیم را می -3

    هاي آن آشناست.با ساختار شعر و نظم و نمونه -4

هاي خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن را شیوه -3

 .شناسدمی

   

ق
ال

اخ
 

    هاي خداوند پایبند است.آفریدهنسبت به شكرگزاري از  -1

    هاي اخالقی در كار گروهی توجه دارد.به ارزش -2

    كند.ها را رعایت میو هم كالسی معلّماحترام به  -3

    نویسد.امال می نمادهاي خطی را خوب تشخیص داده، -1

    كند.خوب گوش می ،معلّمهاي به متن درس و گفته -2

شركت  ،هادرست و نادرست وگوها گروهی، بحث و گفتدر  -3

 دارد. فعّال

   

    رسد.به درك متن می ز داشته،هنگام خواندن تمرك -4

    هاي نوشتاري را دارد. فعّالیتتوانایی منسجم نوشتن در  -3

    نویسد.خوانا و زیبا می -2
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 هفتمي جلسه

 نوشتاريكتاب  هاي فعّالیت-1

 ) نگارش ( 

 دقیقه43

 

 ل ()بخش اوّنگارش : هاي نوشتاريفعّالیت

 اشد.بمی تصویر  مبتنی بر هاي ذهنیاین بخش با كتاب خوانداري، تولید كتبی بر اساس یافتهتفاوت 

 درباره ي موضوع انتخابی  ذهنیات خود را ،یر یكی را به دلخواه انتخاب كردهدیدن تصاوآموزان پس از دانش

 ،آموزاین است كه در فضاي سكوت كامل هر دانش ،آورند. مطلبی كه بسیار اهمّیت داردي تحریر در میبه رشته

 دوبند درباره ي آن و درك عناصر و روابط تصاویر، پس از انسجام ذهنی وكند به دقت تصاویر را مشاهده خود 

 بنویسد. 

 و .نگاشته ي خود را در جمع كالس بخوانندمی شود كه متن  ، پیشنهادنوشته ي دانش آموزان براي بررسی

محدود به گروه خاصی از دانش  دروس مختلف براي همه ي دانش آموزان فراهم گردد و فرصت خواندن، در

 ا بهتر آن استاشكالی ندارد امّ ؛موضوع جدیدي ارائه داد ،تصویر تلفیق دو اگر دانش آموزي با ؛دآموزان نگرد

  متمركز گردد.  ،فقط روي یك  تصویر و ارائه ي یك موضوع ،طبقه بندي ذهنی كه جهت تمرین

   

 

 هشتمي جلسه 

 دقیقه 43 بخوان وحفظ كن 
 

هم همراهی و   از شاعر خانم پروین دولت آبادي و« خنده ي گل رقص باد و »در این بخش، خوانشِ شعر 

در خواندن، براي تاثیرگذاري  .ایجاد می كند، فضاي طرب انگیزي را در كالس خوانی توسط دانش آموزان

 مناسب، بهتر است به رعایت لحن و دیگر پاره مهارت هاي خوانداري توجّه داشته باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

جايزه ي  وي، «گل بادام » . كتاب بنیانگذاران شوراي كتاب كودک بود( شاعر و از  1381الي  1313پروين دولت آبادي ) 

، بسیار گاه شعرهايي كه براي كودكان سروددريافت كرد. در زمان كار در پرورش1366 ب كودک را در سالشوراي كتا

ي سرگرمي و  جنبه را از حالت پند گونه خارج كرده، اشعاري با شعر كودكان ها قرار گرفت. وي كوشیدمورد توجه بچه

 ارائه  كند . تفريح، 
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اجرا كرد و خواندن به  خوب آموزان تأثیر مثبتی دارد. به طور كلی شعر را بایددانش خوب خواندن شعر بر

اگر كودك »معتقد است:  «عباس یمینی شریف»كافی نیست.  ،هاي شعرتنهایی براي نشان دادن تمامی زیبایی

 شعر به خوبی به او عرضه شده است: ،در برابر شعر این سه عكس العمل را داشته باشد

 «.عمیق شدن فهم و ادراك( 3 ( كنجكاوي و اكتشاف2 ت و شور و شعف( لذ1ّ

اگر به صورت گروهی خوانده شود و تقریبا در اكثر جلسات فارسی به صورت  «بخوان و حفظ كن»شعرهاي 

ضرورت ندارد بلكه درك و  تر حفظ خواهد شد. نوشتن شعرها و معنی آنخوانی شود، راحتتفننی، جمع

 به گروه هاي دانش آموزي باید فرصت كشف و معنا سازي بدهیم. مهم است. ،رساندن پیام شعر

 گنجاند . آن وسعت زیباي  نیز در توان شعر پژوهی را، میدر زنگ شعر خوانی

 

 نهمي جلسه

 دقیقه 43 (3نوشتاري) كتاب  هايفعّالیت-1

 

 قسمت دوم  :نگارش(1هاي نوشتاري)فعّالیت

قدرت  ،آموزرود دانشي پنجم انتظار میهاي گذشته اینك در پایهسال در دادنپس از تقویت مهارت گوش

. سدنویي آن یك بند  میم ذهنی صداي انتخابی، در بارهلذا پس از تجسّ. داعی صداها را در ذهن داشته باشدت

ا تقویت دهد و هم حافظه ي شنیداري و تخیّل آنان راین كار، هم دقّت شنیداري دانش آموزان را پرورش می

 آموزان مطالب زیر را آموختند:دانش،سال گذشته می كند.

  ساختاري و معناییاز دید « بند»آشنایی با 

  به عنوان اولین گام در نوشتن انتخاب موضوع 

 ُموضوع كلی نكردیا كوچك رد خ 

  منسجم نوشتن. 
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 دهمي جلسه 

 دقیقه 43 امال 

 امال 

هاي خط و قواعد نوشتاري دها و نشانهمهارت زبانی است كه بر اساس نمادرست نویسی شكل واژگان و  امال،

زبان گفتاري را به زبان نوشتاري به عهده دارد. یادگیري صحیح امال تنها از طریق حفظ  زبان، كار تبدیل

 توان براي امال، مراحلمی و ، آموزش امال حائز اهمیت استشود، به همین دلیلوار كلمات حاصل نمیطوطی

 زیر را در نظر گرفت: 

 تمركز بر خوب دیدن -

 شناخت نشانه ها و نمادهاي خطی -

 یادسپاري سیما یا شكل نشانه ها -

 آوا، صدا یا تلفّظ هر نشانه به حافظه سپردن -

 تشخیص شكل هر صدا -

 همگون سازي یا انطباق صدا با سیما -

 تبدیل نشانه هاي آوایی به شكل خط یا نوشتار معیار -

 كیبی كلمات.تردرست نوشتن شكل  -

 در پی این هشت گام، امال یا درست نویسی، محقق خواهد گشت.

 شامل دو بخش برگزار نمایید. تقریري، پایانی  يیك امال ،هر درس آموزشپس از اتمام جلسات  

خوانی، شود. متنی را تهیه كنید و با رعایت نكات مربوط به شمردهاجرا می تقریري يل، امالدر بخش اوّ

به هنگام خواندن متن و ... براي دانش آموزان  ، عدم حركت اضافی در كالسو رسا صداي متعادلرعایت 

 ید. بخوان

امالیی  فعّالیتآموزان، چند و بر اساس توانایی دانش خود برگه، به صالحدید در بخش دوم و پشت همان

 دهد. احد كار امال را شكل میي این دو بخش یك وها پاسخ دهند. مجموعهها به آنهاحی كنید تا بچّطرّ
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 فضل خدا درس دوم:

 اهداف درس:

 خلقت، تقویت تفكّر و تامّل در  -1

 هاي خداي آفریدهباره براي تفكّر در ایجاد فرصت -2

 شعر ي به مطالعهنسبت ایجاد نگرش مثبت  -3

 لحن خوانش نظم ونثر  دانش زبانی در باره يآشنایی با  -4

 سخن گفتنگوش دادن و تقویت مهارت  -3

 هاي نوشتاريفعّالیتمهارت نوشتن با انجام و  تقویت درك متن -2

 آشنایی با سعدي و نمونه اي از آثار او. -7

 

 :آموزش

 لي اوّجلسه

 دقیقه 30 درس آموزش -1

 دقیقه 13 درك متن -2

 

 دريافت مفهومروش  پیشنهادي: آموزشهاي روش

 شناسايي مفهوم ل:مرحله ي اوّ

 مقایسه ي ویژگی ها و خواص نمونه ها و مثال هاي مثبت و منفی .1

 طرح فرضیه هایی توسط دانش آموزان در مورد مفهوم تازه .2

 .اساس ویژگی هاي مثبت آن حدس و بیان یا تعریف مفهوم مورد نظر بر .3

 مرحله ي دوم:آزمون دريافت مفهوم

 با عنوان بلی یا خیر ،ها و نمونه هاي دیگري براي مفهومتشخیص مثال •

 .م میان مثال هاي دیگر توسط دانش آموزانط معلّتائید یا رد فرضیه هاي دانش آموزان توسّ •

 رمرحله ي سوم :تحلیل راهبردهاي تفكّ

 ر خود را براي رسیدن به مفهوم بیان می كننددانش آموزان نحوه ي تفكّ •

 كنندبحث می  ،ي نحوه ي كشف مفهوم تازهباره دانش آموزان در •

 .ها بحث می كنندوزان در مورد وقوع و تعداد فرضیهدانش آم •
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ا ها بگوید كه قرار است یك بازي بهم باید جدولی را پاي تابلو رسم كند و به بچّمعلّ ،براي استفاده از این روش

 است. «خیر»یا  «بلی»جدول داراي دو قسمت  هم انجام دهند.

ویژگی مربوط به درس و آفریده هاي خداوند را داراست و در جدول در قسمت بلی نمونه هاي واژه هایی كه 

 ه دست ساز انسان هستند، نوشته می شود.، واژه هایی كخیر

 ، واژه هاي مربوطه هایی كه زیر بلی نوشته شده اندواژ و می گوید،كند را گروه بندي میدانش آموزان  ،آموزگار

ا سپس از گروه ه ، چنین نیستند.كه زیر خیر نوشته شده انده هایی به مفهوم مورد نظر من هستند ولی واژ

دیگر از واژه هاي  سپس دسته ي د در مورد واژه هاي هر دو گروه فكر كنند و نظرشان را بگویند.خواهمی

زان، دانش آمو یابد؛ به تدریجشود و این كار، ادامه میبا نظر خود دانش آموزان نوشته میمربوط به بلی و خیر 

، فضل خداوند و نعمت هایی است كه خدا به ما ارزانی مفهوم مورد نظر «فضل خدا»ه در درس برند كپی می

  این روش دارد. براي ارائه ي درس بادرس فضل خدا زمینه ي خوبی  داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 درک متن

رك مطلب در نادرست ود پس از تدریس و خوانش متن درس به صورت همخوانی یا انفرادي فعالیت درست و

، فرایند آموزش در گروه همسال ها در كالس مورد تاكید ماست، زیرا. انجام فعالیتكالس به انجام می رسد

 . خواهد بودموثرتر و پایدارتر 

 

 

 

 خیر بلي

 كشتی دریا

 تلفن خورشید

 چلوكباب میوه

گل  درخت

 مصنوعی

 خیر بلي

 راه ماه

 قطار ستاره

 هواپیما شب

 ساختمان روز

 عروسك انسان
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 ي دومجلسه

 دقیقه 20 دانش زبانی 

 دقیقه 23 )روخوانی( تمرین خواندن

 

 : دانش زباني

 آموز باید با رعایت. دانش تاثیرگذار با مخاطب جایگاه ویژه اي دارد متون فارسی در ایجاد ارتباطلحن خواندن 

بدین ترتیب  درستی از محتوا برساند تا، هم كالس هاي خود را به درك لحن مناسب، هنگام خواندن متن

 تاكید دارد.  ،رعایت لحن وآهنگ مناسب بر ،. دانش زبانی دراین درسبهبود سواد خوانداري اتفاق بیفتد

، رعایت حسّ و حال آوایی متناسب با فضاي متن است. در این كار، توجّه به فراز و فرود «لحن»خواست ما از 

 یه ، كشش و گسست آهنگ كالم، نقش بسیار مهمی دارد.آوایی، رعایت درنگ یا مكث، تك

 تمرين خواندن

 ال تبدیل نشود. در اینریزي شود كه به یك خواندن غیرفعّطوري برنامه ،در كالس باید تمرین خوانش موثّر

به هنگام  افتد.مطلب مورد خواندن اتفاق میفقط بازشناسی  ،حالت به جاي یادگیري مطالب و درك متن

بازخوانی و ورزش زبانی در خواندن، بهتر است دانش آموزان را نسبت به كاربرد عوامل موثّر در لحن، هوشیار 

 سازیم.

 

 ي سومجلسه

 دقیقه23 (1) نوشتاري كتاب  هايفعّالیت -1

 دقیقه 20 خواندن با لحن -2

 

 (: امال و دانش زباني1) هاي نوشتاريفعّالیت*

خوانش با رعايت لحن، الزم است نكات يادشده، در تمرين و ورزش خواندن، مورد توجّه * در بخش 

 قرار گیرد. اين كار را مي توان به گروه ها سپرد. افراد يك گروه بخوانند و گروه ديگر داوري نمايند.

 

 ي چهارمجلسه

 دقیقه23 شعرخوانی وصندلی صمیمیت  -1

 دقیقه 20 امال -2
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است. هدف آن است كه  خواندنو  يافتن، انديشیدن«: صندلی صمیمیت شعرخوانی و»مراحل فعالیت 

 بر  ،ه كار بگیرد. قرارگرفتن روي صندلی صمیمیتب ن را در خواندن آ یافته و لحن مطلوب شعر را آموز،دانش

 . افزایدتر محتواي آن میت شعر خوانی و درك عمیقلذّ

در مرحله ي اندیشیدن، باید فرصت ایجاد كنیم براي دانش آموزان تا با مرور گذرا نسبت به محتوا و درون  -1

 سازند. خود را به متن و حال و هواي آن نزدیكمایه و لحن مناسب و چگونه خواندن آن، 

ظار د. یعنی انتدر مرحله ي یافتن، نتیجه ي تامّل و فرصت فكري ایجاد شده در بخش قبل، نمایان می شو -2

 داریم پس از فرصت كافی، دانش آموزان بگویند كه خوب شیوه ي خواندن را پیدا كردیم. 

 در مرحله ي خواندن، كار عملی خوانش فردي بر اساس ادراك و دریافت مراحل قبل، آغاز می شود. -3

 

 امال

لذا  آموزان است.تثبیت شكل درست واژگان در ذهن دانش ي چهارم،در جلسهآموزش آن  و هدف از امال

در اختیار ، غ، ق، ...( تهیه نموده آوا )س، ث، ص یا ض، ز، ذ، ظ وهاي هملی از نشانهجدو ،شودپیشنهاد می

 آموزان بگذارید. دانش

 .تمرین امالیی استاین  نمونه اي ازامالیی زیر،  جدولنمونه: 

 / ز/ /س/ /ج/ صدا

 ض ذ ز ض ث ص س - ج حرف

واژگان 

 درس

 انجم 

 اجزا

 بستان -

 شاخسار

 كیست 

 زمزمه  - تاثیر  -

 الله زار 

 هزار

 فضل -

 

ا در ي صحیح، آن رآموز پس از شنیدن كلمه و تشخیص نشانهسپس كلماتی از متن درس را بخوانید تا دانش

جدول، جایگزین نماید. در انتها از او بخواهید كتاب را باز كند و جدول امالیی خود را تصحیح نماید و كلماتی 

 ها به صورت فردي نسبتآوري برگهز جمعها اشتباه داشته است، زیر برگه بنویسد. پس ارا كه در نوشتن آن

آموزان بخواهید كه توانید از دانشآموزان اقدام نمایید. همچنین جهت تكمیل كار میبه رفع اشكال دانش

 كلمات را در جمالتی به نثر روان بكار برند و بنویسند . 
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 ي پنجمجلسه

 دقیقه23 و ضرب المثل حكایت -1

 درك متن نوشتاري) كتاب فعّالیت -2

)  

 دقیقه 20

 

 : و ضرب المثلحكايت 

. در انگیز استنشاط ح وطنز براي دانش آموزان مفرّ طایبه وبا  فضاي مُ «درخت گردكان»خواندن حكایت 

ي عهاز این رو، پس از مطال. ایی بین حكایت و ضرب المثل مورد تاكید استتشخیص همخوانی معن ،ي پنجمپایه

 . شودها بررسی میآن با ضرب المثل، ارتباط معنایی حكایت

و درك محتواي ضرب المثل ها و كشف تناسب و برقراري ارتباط محتوایی میان درك محتواي حكایت 

 هاي مهم درك متن است كه در این بخش باید بدان توجّه داشت.ها از گامها و مثلحكایت

با متن هاي مختلف و مطالعه ي حكایت، شناخت ایجاد التذاذ و تنوّع در آشنایی  بر هدف از این بخش، افزون

. این كار سبب می شود بچّه ها با ضرب المثل ها كه ها و خوگیري با آن هاست ضرب المثل ظرفیت زبانی

گفتاري  ها تواناییگنجینه اي از لطافت هاي زبانی و معنایی فارسی هستند آشنا شوند. آشنایی با ضرب المثل

كند. یعنی از ضرب المثل ها در موقعیت هاي مناسب زبانی، خیلی خوب تقویت می و نوشتاري دانش آموزان را

 هم در سخن گفتن و هم در نوشتن می توانند، بهره بگیرند.

 

 ي ششمجلسه

 دقیقه 23 هاي درس ارزشیابی از فعالیت -1

 دقیقه 20 خوانی از كتاب نوشتاريكتاب -2

 

 هاي درسارزشیابي از فعّالیت

دارید  وزآمشود. متناسب با انتظاراتی كه از دانشپیشنهاد می« آزمون خودسنجی» ،ارزشیابی از این درسبراي 

 .دشوالت یك آزمون خودسنجی ارائه میاي از سؤانمونه ،در ادامه ها پاسخ گوید.ید تا بدانسؤاالتی را بپرس
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 بسمه تعالی

   «فضل خدا»آزمون خودسنجی درس دوم فارسی»

 تاریخ:..................... ...........                                  ..................نام و نام خانوادگی: 

 تر یاد گرفتم؟در این درس چه چیزهایی را بیش -1

 براي یادگیري بهتر شعر چه كاري باید انجام بدهم ؟  -2

 از بیت .... خوشم می آید، زیرا... -3

 .........................................................كه براي این -4

 

 

هرگروه  . افراد، قابل اجراستهم به صورت فردي خوانی هم به صورت گروهی وفعالیت كتاب خواني:كتاب

تان را در كتاب نوشتاري كامل كنند. داسي ، نقشه انتخاب نموده، پس از خواندن در جمع ی راتوانند كتابمی

ر یا اینكه هوه ي كامل كردن آن آشنا هستند( هاي گذشته نقشه ي داستان را دیده وبا نحدانش آموزان سال)

. مهم آن است كه بازخورد این فعالیت در این  فعالیت را انجام دهد اي داشته باشد وآموز كتاب جداگانهدانش

كار مكتوب خود را براي هم  ي، تعدادي از دانش آموزان نتیجهساس اقتضاي زمانبر ا كالس نمود پیداكند و

، ترغیب شده، كتاب را امانت بگیرند و  مطالعه آموزان به شنیدن محتواي داستانوانند تا دانشبخها كالسی

  .دكنها كمك میو تقویت عادت به مطالعه بین بچهخوانی این كار به  توسعه ي فرهنگ كتابكنند. 

 

 هفتم يجلسه

 دقیقه 43 )نگارش (نوشتاري كتاب  هايفعّالیت

 

 را بهم نظیا دانش آموزان شعر  تمرین، كه نوعی بازخوانی، بازي و سرگرمی است، دراین، نثر به شعر تبديل

سی نیز روان نوی ، زیبا وبندنویسی وی ي پنجم عالوه بر رعایت نكات نگارش پایه . درگردانندمی ساده بر نثر

 . افزایدات و توصیف ها در بازگردانی به غناي نوشته ي دانش آموز میتوصیه به بیان جزیی. مورد انتظار است

براي این كار، الزم است، نخست شعر مورد نظر را چند بار به دقّت بخوانند، با هم گفت وگو كنند، سرانجام 

 تربان خود به نگارش درآورد. این تمرین هم به درك عمیقدرك و دریافت خود را به ز براي نوشتن، هر كس
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دهد و هم تمرین و دست ورزي مناسبی براي تقویت كند و ذهن را براي معناسازي پرورش میشعر، كمك می

 آید.قدرت نوشتن دانش آموزان به شمار می

 هشتم يلسهج

 دقیقه 23 نوشتاري  كتاب  هايفعّالیت

 دقیقه 20 ارزشیابی  پایان درس

 

 .استده شدهگنجان«  هاو مرور آموخته سرگرمی هنر و» عنوان  بای بخش ،كتاب نوشتاريفصل  پایان هر در

و بازي و یادگیري است  ، مرور آموخته هاي فصل در قالب فعالیت هاي جالبهاي این بخشهدف از فعالیت

ا بجهت بهبود و ارتقا سطح زیبا نویسی دانش آموزان  همچنین تمرین در .مورد عالقه دانش آموزان است كه

 بنابراین، دو هدف عمده ي این بخش: شده است .  نویسی نیز همراهتمرین خوش

 .ایجاد تنوع نوشتاري در فضاي بازي و سرگرمی -

 .یادیاري، بازآموزي و تعمیق آموخته ها -

 گردد. پیشنهاد می« ارزشیابی شفاهی » ، در این درسبراي ارزش یابی  

 

 نهمي جلسه

 دقیقه 43 بخوان و بیندیش 

 

 ) راز گُل سرخ (بخوان و بینديش

آموزان ایرانی دهد كه توانایی درك متن دانشنتایج آزمون جهانی سنجش سواد خواندن )پرلز( نشان می    

خوانی متن را ي متن طوالنی ندارند و تمركز به هنگام صامتآموزان، عادت به مطالعهكم است. در واقع دانش

 اند. تمرین نكرده

هدف اصلی ایجاد عادت است. در كتاب گنجانده شده نبا هدف تقویت درك مت"بخوان و بیندیش"هاي متن

ار ف، بسیاهدادستیابی به این باشد. و افزایش درك خوانداري می ي متن طوالنی، تقویت تمركزبه مطالعه

 اختصاص ،خوانی و پاسخ به سؤاالت درك و دریافتوقت كالس به صامت ي دقیقه 43اهمّیت دارد؛ بنابراین كل 

 داده شده است. 

آموزان پس از خواندن داستان پردازد. دانشبه توصیف آفرینش عالم می غیر مستقیم "راز گل سرخ  "ستان دا

خوانی آموزان داستان را به صورت فردي و با روش صامتباید بتوانند به سؤاالت آن پاسخ دهند. الزم است دانش

واهد آموزان بخخانه كند و از دانشباید فضاي كالس را تبدیل به كتاب معلّم ،مطالعه كنند، براي این منظور
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ا خانه یمجهز به كتاب ،شود در صورتی كه مدرسهخوانی كنند. پیشنهاد میمتن را صامت ،در سكوت مطلق

آموزان بخواهید پس از خواندن متن، هر یك برگزار گردد. از دانش فضاي مناسب است، این جلسه در آن جا

ها را روي آموزان از آنها بخواهید پاسخ سؤالبدهند. براي افزایش دقّت دانشطور فردي به سؤاالت پاسخ به 

هاي خود را در كالس بخوانند و به بررسی و تكمیل آموزان پاسختعدادي از دانشیك برگه بنویسند. در پایان، 

 ها بپردازید.آن

راي این سطوح  ب كلیات، برشمردیم. نیازي به بازگوییرا پیشتر در بخش  "تدرك و دریاف"ت سطوح سؤاال

ا آگاهی معلمان از این سطوح به بهبود درك متن دانش آموزان كمك . امّتفكیك  آنها  نیست دانش آموزان و

 می كند . 
 

 

 

 دهمي جلسه

 دقیقه 43 امال پایانی

 

. مهارت شودصورت كتبی برگزار میی است كه به فعالیت هاي امالی امالي تقریري و :بخش امال شامل دو

روس ي ددرك محتواي بقیه ارتباط مستقیم با مهارت خواندن و مهم است و نوشتن در بخش امال بسیاردرست 

 . طرف معلمان، ضروري است ي به درست نویسی دانش آموزان ازه جدّ. لذا توجّدارد

 نخست همین كتاب بنگرید.براي توضیجات بیشتر در باره ي گام هاي امالیی به امالي درس 
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 صل دومف

 دانايي و هوشياري 

 

 رازي و ساخت بيمارستاندرس سوم: 

 بازرگان و پسران درس چهارم: 

 ن چنار وكدوبُدرس پنجم: 
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 هوشیاري و دانايي: 2 اهداف فصل

  زندگی در تعقّل و تفكّر بست كار و توسعهزمینه سازي براي  .1

 مشكالت و مسائل حل در تفكّر نقش تقویت .2

 حافظه پرورش و شعر حفظ توانایی تقویت .3

 خواندن سواد بهبود و متن درك مهارت تقویت .4

 هاالمثل ضرب كاربرد و محتوا درك مهارت كسب .3

 دیداري سواد كمك به گفتن سخن مهارت تقویت .2
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 رازي و ساخت بیمارستاندرس سوم: 

 اهداف: 

 در زندگی و هوشمندي لر و تعقّگیري از نیروي تفكّترغیب به بهره -1

 آموزانتقویت قدرت درك متن در دانش -2

 « اسم +  گر »  شیوه هاي واژه سازي، از راه یكی از آشنایی با -3

 فن بیان  مهارت گوش دادن و تقویت -4

 پیام آشنایی با نقش جمله در رساندن -3

 «.زكریاي رازي »دانشمند بزرگ  آشنایی با -2

 

 آموزش

 

 ي اولجلسه

 دقیقه 30 درس آموزش -1

 دقیقه 13 درك متن -2

 

 آموزش روش پیشنهادي

 قی، روش سازي طرز تلّحلّ مساله

 حلّ مساله روش

كارهاي  بهره گیري از روش حلّ مساله در ر و اندیشه در كالس درس وآموزان به تفكّترغیب دانشتشویق و

تواند از طریق فكر كردن آموز میرود. دانشبه شمار می معلّمهاي آموزشی فعّالیتترین روزمره یكی از اساسی

 باشد. ي تفكر وي می، رشد قوهمعلّمیاد بگیرد و كار اصلی 

 ي زندگی پی ببرد. ر در حل مسائل روزمرهآموز به كاربرد تفكّبا این روش، هدف اصلی آن است كه دانش

 هاي سنی مختلف، متفاوت است. اجراي این روش در گروه

 بندي كنید.دانش آموزان را گروه -1

 ي ساده را مطرح نمایید.اا و یا مسئلهیك چیستان، معمّ -2

ح ي مطرمساله هایی براي حلّر بپردازند و راه یا راهاز دانش آموزان بخواهید ابتدا به صورت فردي به تفكّ -3

 بیابند.  ،شده

مناسب بودن وه در میان بگذارند و با سایر اعضاي گرهاي پیشنهادي خود را آموزان بخواهید راه حلاز دانش-4

 خود را با استدالل، اثبات نمایند.  راه حلّ

 گو قرار گیرد .و ، در كالس مورد بحث و گفتي پیشنهادي و تصویب شده ي هرگروههاراه حل-3

 روي تابلو نوشته شود. ،ترتر و منطقیهاي عملیراه حل -2
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 ل بپردازند. مسائ توانند به حلّمی ،گیري از خرد جمعیر و بهرهگیرند كه با تفكّمیآموزان یاد دانش ،بدین ترتیب

 

 

 

كه در براي كالس روایت نمایید و یا این گوييقصه را به روش " رازي و ساخت بیمارستان "اینك داستان 

ي آن با هم به بحث و باره دربخواهید و  بپرسید زیر را از آنها سوال و سپس متن درس را بخوانند ،گروه

 :گو بپردازندوگفت

 كرد؟ متمایز می ،چه بود كه او را از سایرین "طبیب بزرگ شهر "ویژگی مهم  -

بیب طاین نتیجه برسند كه آموزان باید به . دانش، بسیار كلیدي است و نباید به سرعت از آن گذشتاین سؤال

استفاده كرده است، در حالی كه دیگران اینطور  یخوب و هوشمندي خود بهدانش  وقدرت عقل از بزرگ 

 گرفت .خوب بهره  ،ابزار تفكر و رسیدن به شناخت هستندكه  ظاهري حواس او از همچنین واند؛ نبوده

نوع نگاه كردن آنها به اطرافشان باید با یك آدم معمولی فرق كند. پس از بحث  ،آموزان باید یاد بگیرنددانش

هاي خود را وقتی دیده دانش آموز  حواس، ویژگی دوم قدرت استنتاج و استنباط است، استفاده ازي باره در

ط ي این گونه استنباالزمه ؛استكه مانند حل چیستان  رسدبه نتایجی می ،كندگذارد و فكر میكنار هم می

 .ت استدقّر و تفكّ

ي چیزي پیرامون بخواهید به مشاهده از آنها ،آموزانبراي نهادینه كردن مطلب در ذهن دانش سرانجام،     

ی آموزان را تشویق كنید تا چگونگدانش دست به استنباط بزنند. مثالً ،خود بپردازند و بر اساس مشاهدات خود

در جدولی ي مشاهدات خود را نتیجهند و اجراي مراسم صبحگاهی مدرسه را به مدت دو هفته، زیر نظر بگیر

ی برسند و برنامه هاي توانند به استنباطنار هم قرار دادن مشاهدات خود میدر پایان آنها از كثبت كنند. 

 .اي براي بهتر شدن و تنوع، ارائه نمایندمراسم صبگاهی را نقد و بررسی كنند و پیشنهادهاي سازنده

 هاي درك مطلب و درست و نادرست بپردازید. به تمرین ،پس از روخوانی متن

 

 درک متن

آید تكرار، پدید می فرایندي است كه براثر تمرین و ، بدان سان كه پیش از این، توضیح داده شد؛ درك متن

 تواند با گام هاي زیر، همراه باشد:. اجراي این مرحله، میشودو تثبیت می

 ایجاد فرصت براي بازخوانی -

 رایزنی و هم اندیشی -

 طرح پرسش هایی از متن -

 ارائه ي پرسش ها به گروه ها -

 ی پاسخ ها.بررس -
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 ي دومجلسه

 دقیقه 20 آموزيواژه -1

 دقیقه 23 تمرین خواندن -2

 

 تركیب كلمه + پسوند گر ( ) واژه آموزي

، آشنا هاي ساخت واژه در زبان فارسیبا یكی از راه «روش استقرايي»آموزان را به این بخش، دانشدر 

و  («كلمه + پسوند گر  »واژگانی) در این درس نمونه هاي مختلف از یك ساخت ،كنیم. یعنی از پیشمی

كلماتی با ساخت هاي متفاوت را در برگه هایی جداگانه، آماده می كنیم و در اختیار گروه ها قرار می دهیم؛ 

یا روي تخته می نویسیم و از بچه ها می خواهیم تفاوت ها و شباهت ها را بیان كنند و آن ها را در دسته هاي 

 بندي نمایند؛ به این طریق، نمونه پرتكرار و همسان این درس، را خواهند شناخت.همسان، طبقه 

 تمرين خواندن

در حالت یا فردي ی و ورت گروهها بخواهید متن درس را به صتوانید از آنها میهبچّ براي بهبود سواد خواندنِ

است در هر جلسه ي خواندن، از بهتر  انجامد.زمزمه بخوانند. همسویی با جمع به تقویت مهارت خواندن می

خوانی، گذرا خوانی و...(، استفاده شود صدا خوانی، دقیقي متفاوت خواندن) فردي، گروهی، تندخوانی، بیگونه

 تا فرصت تمرین و آزمون هر گونه در كالس فراهم آید.

 

 سومي جلسه

 دقیقه 23 كتاب نوشتاري هايفعّالیت -1

 دقیقه 20 خواندن با لحن -2

 

 كلمات با ارزش اماليي

 نخست الزم است به چند پرسش و پاسخ بدان ها بیندیشیم:

 چیست؟« كلمات با ارزش» خواست ما از  -

 چرا یك واژه ارزش یا اهمیت امالیی دارد و واژه ي دیگر ندارد؟ -

 امالیی بودن یك واژه به چه عواملی وابسته است؟ -

تر باشد. یعنی هرچه میزان خطا كلماتی در نوشتن امال با ارزش هستند كه احتمال خطانویسی در آن ها بیش

تر خواهد بود. كلمه اي كه میزان خطا پذیري آن هنگام نوشتن، هیچ باالتر بیشتر باشد، آن واژه در امال ، مهم

را كسی خطا « درك» ت. مثال كلمه ي یا بسیار كم هست؛ پیداست كه ارزش امالیی آن هم بسیار اندك اس

 نمی نویسد؛ زیرا هر سه نشانه ي آن) د، ر ، ك ( یك صدا و یك سیما دارند و انتخاب دیگري وجود ندارد. 
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 ي / س/ در خط فارسی چند شكل دارد:را احتمال دارد، نادرست بنویسیم، چون صدا« درس» ا كلمه ي امّ

 س -

 ث -

 ص. -

ینه براي انتخاب، پیش روي ماست و همین نكته، سبب اهمیت یافتن و ارزش بنابراین، هنگام نوشتن، سه گز

 شود كه این صدا در ساختمان آن ها وجود دارد.امالیی این واژه و همه ي كلماتی می

البته، افزون بر چند شكلی بودن برخی از نشانه ها، عوامل دیگري نیز بر امالیی شدن و اهمیت یافتن واژگان 

 :بریمنام میتاثیر گذار هستند، در پی، برخی از آن ها را  از دید نوشتاري

 همسانی آوایی مثل صداي / ر / و صداي / ل /. -

 ضعف شنیداري  -

 نابسامانی و شلوغی فضا)تزاحم شنیداري( -

 نارسایی صداي خواننده ي متن -

 وجود نشانه هاي لهجه اي و گویشی در خواننده ي متن. -

 

 خوانش متن

 روایی –داستانی  ، لحناین درس ، پیش از این توضیح دادیم. لحن متنلحندر باره ي چگونگی خواندن و 

شنونده، از طریق خواندن كا حس كند ودریابد كه انگار داستانی  كه است. یعنی متن را باید به آهنگی بخوانیم

ییر تغ شمرده خواندن و رسا و نده شود.متن باید مالیم و كشدار خوادر حال روایت و بازگویی است؛ بنابراین، 

 . افزایدزیبایی خوانش و میزان تاثیرگذاري آن می آهنگ صدا بر

 

 ي چهارمجلسه

 دقیقه 43 بخوان وحفظ كن 

 

 خرد رهنماي و خرد رهگشايشعر فردوسي، 

 چند هدف اصلی، مورد توجّه ماست:« بخوان وحفظ كن» در بخش 

 پرورش حافظه و حضور ذهن -

 فن بیان از راه حفظ شعرتقویت  -

 تقویت درك زبان شعر -
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در حقیقت ایستگاهی براي تامل بیشتر در آمده، « بخوان و حفظ كن»كه در پی هر ، میا فه فهمش خوانش و

د بایي شعر به طور جدّ هاي باره ي مفاهیم و محتواي شعر است. همكاران گرامی از معنی كردن تك تك بیت

كنند. گفتن معنی واژه و راهنمایی كردن، ایرادي ندارد؛ امّا كشف معنا را باید به عهده ي گروه هاي  پرهیز

 .دانش آموزي بگذاریم

یابی از این بخش باید مورد هایی است كه در آموزش و ارزشدرست خوانی و رعایت لحن مناسب، از موضوع

ی واژگان، و تلفظ برخگویا براي آشنایی با خواندن صحیح  ، كتاب«لوح فشرده» توجّه قرار بگیرد. بهره گیري از 

 تر و متنوّع می سازد.و فضاي كالس را شاداب كندمیكمك به شما 

 

 ي پنجمجلسه

 دقیقه 23 كتاب نوشتاري  فعّالیت -1

 دقیقه 20 تمرین خواندن -2

 

برخاسته از میزان درك مطلب سپس پاسخ سواالت كه صورت انفرادي متن را مطالعه كرده، آموزان به دانش

 در فعالیت هاي نوشتاري این بخش،. می دهند را ارائه  ،در ذهنشان است

 

 ي ششمجلسه

 دقیقه43 امال 

 امال

خوانید روي هر كدام یك كلمه از درس را كه شما می آموزان یك به یك پاي تخته آمده،ل، دانشدر بخش اوّ

اي از كلمات با ارزش امالیی از متن درس روي تخته گردآوري شد كه مجموعهنویسند. پس از آنتخته می

 همه با هم كلمات را جمع خوانی نمایند. 

، روي اندبه خاطر سپردهها بخواهید كلماتی را كه هكلمات را از روي تابلو پاك كنید و از بچّ ،در بخش دوم

ه است را به خاطر آورده و رفت كه این كلمات در آن بكارو جمالتی از متن درس  ندي امال خود بنویسبرگه

 آموزان بپردازید.ها به رفع اشكاالت دانشها و تصحیح آنآوري برگهپس از جمع .بنویسند

 

 كند:ا دنبال میاین شگرد امالیی، چند فایده دارد و اهداف آموزشی زیر ر 

 بازخوانی درس 

 ّل و دقّت در نگاهتقویت تأم 

 واژگان امالیی و استخراج تشخیص 

 ي دیداريتقویت حافظه 

 ي كوتاه مدّتپرورش حافظه 

 نویسی امالي كلماترشد و تقویت توانایی درست. 
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 ي هفتمجلسه

 دقیقه 23 هاي درس فعّالیتیابی از ارزش -1

 

 . پوشه كار ثبت كنید نتیجه را در یابی كرده،كاغذي از دانش آموزان ارزش –احی آزمون مداد طرّ با

 

 ي هشتمجلسه

 دقیقه 23 كتاب نوشتاري)نگارش ( فعّالیت -1

 خاطره نويسي :نگارش

ترین هدف ماست. در آموزش و تمرین مهارت نوشتن و نگارش یكی از اصلیهاي نوشتاري، در بخش تمرین

 هاي ذهنی و بیشترخاطره یكی از اندوخته شود.ي نوشتن )خاطره نویسی( آزموده میهاگونهاین درس، یكی از 

ورزي نوشتاري، دانش آموزان، فرصت یادیاري و مرور اندوخته ي بلندمدت است. در این دستمبتنی بر حافظه

یاد شده در كتاب، كنند. در تبدیل خاطره ي شفاهی به نوشته، افزون بر نكات هاي  ذهنی خود را پیدا می

 شود: رعایتكات زیر هم نبهتر است 

 حفظ ترتیب رویدادها -

 توجه به زمان دقیق خاطره -

 توجه به سیر زمانی وقوع خاطره -

 ذكر مكان وقوع خاطره  -

 بیان جزئیات و معرفی موضوع دقیق خاطره -

 بهره گیري از توصیف  -

 حفظ ارتباط طولی و انسجام فكري نوشته -

 رعایت ساختار نوشته -

 كارگیري نشانه هاي مناسب نگارشی. به -

 

 ي نهمجلسه

 دقیقه43 امال .1

 

دهد. را نیز پوشش می یعد آموزش، بُآموزنوشتاري دانشپیشرفت میزان عالوه بر سنجش  ،پایان هر درس يامال

 گردد.پیشنهاد می تمرينات امالييو  تقريري يامالدو قسمتی شامل  يامال ،مثل دروس قبل
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 د.شوهاي امالیی ارائه میفعّالیتشامل  ،اي از بخش دوم امالنمونه ،در این قسمت

 ن: نیاز به تالش    ،     ق ق : قابل قبول،خ خ: خیلی خوب

 به نام خدا

  نام و نام خانوادگی: 

 تاریخ:                                             : رازي و ساخت ...امالیی درس فعّالیت

 ن قق خخ آزموننمونه  ردیف

 تكمیل كن. ،هاي مناسبجاي خالی كلمات را با نشانه 1

 پر... وجو  *   ت...میم     *    ...بیب   *   مس...له   *   ....وس  خال...ه*

 

   

 .خط بكش ،دور كلمات درست 2

 گرماب  -تكه گوشت  –بیمارستان   -محمد زكریاي رازي   -شرت   -فاسد   

 

   

 .تكمیل كن ،هاي مناسبرا با كلمه تجمال 3

 دانشمند كسی است كه بسیار .................................است . بزرگ و

 پروردگار مهربان به ما ................................فراوانی داده است . 

  كرد .می زكریاي رازي ناچار در .......................................كار محمّد

   

 ب كن.مرتّ ،ها را به ترتیب حروف الفباكلمه 4

 محل  –خشكیده  –شگفت زده  –اندیشه  –پیشنهاد 

 

   

 :معلّمبازخورد 
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 بازرگان وپسراندرس چهارم : 

 اهداف درس 

 كاربردهاي آن در زندگیدانایی وآشنایی با ارزش علم و  -1

 تقویت مهارت ساده نویسی در نوشتن بند  -2

 معرفی كتاب كلیله ودمنه به دانش آموزان  -3

 افزایش قدرت درك متن  -4

 زندگی  نگري درآیندهآشنایی با  -3

 الیت روان خوانیدر فعّواژه با لحن خواندن  تردقیق آشنایی -2

 رتفكّوزي و آمدانشایجاد نگرش مثبت نسبت به موضوع  -7

 تقویت مهارت خوب شنیدن  -3

 هاي آنبنیان تاكید برنقش خانواده و -9

 .درجمله« نیز »  و« هم » هاي ربط آموزش كاربرد نشانه-10    

 آموزش:

 ي اوّلجلسه

 دقیقه 30 (تدریس درسآموزش) .1

 دقیقه 13 درك متن .2

     

  تدريس پیشنهادي: روش

 .، دریافت مفهومبحث گروهی، كارایی گروهبارش فكري، 

 روش كارايي گروه )به شكل ساده(

 خوانی كنند.امل و با دقّت به صورت فردي صامتبار، متن درس را به صورت كها بخواهید یك ( از بچّه1

آموزان توزیع كنید و فرصت بدهید به صورت انفرادي به ( كاربرگ سؤاالت مربوط به درس را بین دانش2

 سواالت پاسخ بدهند.

اسخ سؤاالت گفت وگو كنند، ي پباره ( حاال از همان نمونه سوال در اختیار گروه بگذارید تا اعضاي گروه، در3

 شود.(اي توصیه میبه توافق برسند و برگه را پاسخ بدهند. )طرح سواالت به صورت چهارگزینه

گروهی خود را با ي ي فردي خود و هم برگهانش آموزان قرار دهید تا هم برگهد سواالت را دراختیار ( پاسخ4

نفرادي هاي ااند؛ عالمت بگذارند و به نوعی برگهسخ گفتهو جلوي سواالتی را كه نادرست پاآنها تطبیق دهند 

 و گروهی را تصحیح كنند.
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ت هاي نادرسي گروه مقایسه كند و اگر در كاركرد گروهی، تعداد پاسخي خود را با برگهبرگه ،آموز( هر دانش3

داند. برد و مشاركت را در فرایند یادگیري اثربخش میآموز به كارایی گروه پی میكاهش یافته باشد، دانش

 ،شاین رو هايولي در جدگذاربه صورت كمّی و نمرهشود، تصحیح یابی به صورت كیفی برگزار میچون ارزش

 ي كار گروه برگیري از این روش، پافشاري بر خرد جمعی و برتري دادن نتیجهي بهرهضرورت ندارد. فلسفه

 چند فكر، توانایی بیشتري از یك فكر است. عملكرد فرد است.

 متن و درک خوانش

بار از متن درس بخوانند. بعد از آن با خوانی یكصامت آموزان فرصت بدهید تا ابتدا به صورت فردي وبه دانش

آموزان بخوانید و توجّه آنها را به نكات مهم خواندنی ها متن را براي دانشگاهرعایت صوت، لحن، آوا و تكیه

 شود.توصیه می ،خواندن در آموزش لحنِ "گویاكتاب "جلب كنید. استفاده از 

 ي دومجلسه

 دقیقه 20 كردن ()خوب گوش دانش زبانی -1

 دقیقه 23 تمرین خواندن                                       -2

 

 دادن گوش مهارت

زیرا در شنیدن فرد به طور ناخواسته جمله  :دارد ن با مهارت گوش دادن تفاوتباید دانست كه شنید نخست

با دقت به سخنان  انسان به طور ارادي و ،آنها ندارد در حالی كه گوش دادن هی بهشنود و هیچ گونه توجّرا می

 اهمیت دهد. ،شنودد آنها را درك كند و به آنچه میكوشمی ،ه كردهگوینده توجّ

د. در كنآن را از )شنیدن( متمایز می ، دو عمل ضروري در گوش دادن است كهت و تمركز حواسدقّبنا براین، 

ر ، چونان بستندپیرامونی ا یرش سخنان و نواهايو آستانه ي دریافت و پذ دو درگاه ،حقیقت دو گوش انسان

 دارندآن را زنده و زایا و گوارا و پرمایه نگه می رسانند ودو رود هستند كه به دریا ي ذهن و زبان آدمی مدد می

فتر در د «جالل الدین محمّد موالنا»بدان سان كه  دامنه ي فكر و خیال می افزایند. و بر شكوفایی و گسترش

 :ششم مثنوي معنوي فرموده است

   «. تا خیال و فكر خوش بر وي زدند فكر شیرین مرد را فربه كند» 

 ه كرد:توجّ ،باید به نكات زیر ،براي تقویت مهارت گوش دادن

 دقت و تمركز در شنیده ها •

 دقت در لحن ها و تكیه هاي سخن دیگران)زیر و بم و كشش هاي آوایی( •

 ل سخن دیگرانتوانایی تحمّ •

 ایجاد مكث ها و درنگ هاشناخت موسیقی كلمات براي  •

 سازد و توانایی درك و دریافت او را می پرورد،دامن میهن و زبان شنونده را فربه و فراخذ چون گوش دادن

ان تومهارتی است كه می ،ادن دقیق و منظم به سخنان گویندهمهارتی ادراكی است. توانایی فرد در گوش د

 كرد.از آن براي انتقال افكار و عقاید استفاده 
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 تمرين خواندن

 در این قسمت، همان فعالیت هاي مربوط، از جلسات گذشته، به كار گرفته می شود.

 ومسي جلسه

 دقیقه 23 هاي  كتاب نوشتاريفعّالیت -1

 دقیقه 20 خواندن با لحن -2

قویت مهارت امال نویسی و گسترش دامنه ي دانش زبانی می باشد كه فعالیت هاي این بخش در راستاي ت

 آن در درس هاي گذشته آمده است.شرح 

 توضیحات مربوط به لحن هم پیش از این، بازگو شده است. امّا به سبب تازگی این موضوع می افزاییم كه:

 صداهایا اجتماع حالت هاي مختلف  ، كشیدن صدالحن یعنی آواز خوش و موزون، نوا. 

 :در این جا فقط چهار نوع را می آوریم: انواع لحن 

مخصوص ستایش خداوند است و در آن شاعر به ستایش ممدوح می  :لحن ستايشي (1

 پردازد.

براي وصف میهن است كه شاعر با تحریك احساسات ملی گرایانه مخاطب  لحن وطني: (2

 خود را به محافظت از كشور خود تشویق میكند.

 : مخصوص بیان خاطرات است كه خواننده باید آن را به شیوه اي بخواند كه لحن خاطره (3           

 گویی ماجرا براي خودش اتفاق افتاده است.

: لحنی كوبنده و استوار است و خواننده ي شعر حماسی به ویژه شاهنامه باید لحن حماسي (4               

 با توجه به این ویژگی ها شعر را بخواند.

 مبانی خواندن در زبان فارسی() ر.ك، كتاب: 

 

 ي چهارم:جلسه

 دقیقه 30 امال                                                               

 دقیقه 13 بگو                                                   گوش كن و

 دقّت و سرعتامالي 

 . تخته سیاها بخواهید براي امال آماده باشندنوع امال را توضیح داده و از آن ه ،قبل به دانش آموزان ياز جلسه

تیار اخ قسمتی از تخته را در ،آموز بخواهید پاي تابلو آمده و هریكدانش از دو قسمت تقسیم كنید و را به دو

 تكلمات دیگر را با دقّد و هم چنین دارنكلماتی كه ارزش امالیی  ،آموزان باید از متن درسدانش .گیرندب

ماده ، آكنداي نوشتن كلمات پاي تابلو صدا میها را برآن معلّماطر بسپارند تا زمانی كه به خ مطالعه كرده،
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توسط  ،با اعالم پایان وقت ند وكنروي تخته آموز باید شروع به نوشتن كلمات دانش دو ،معلّمبا اعالم  .باشند

 دار ركورد ،بنویسدرا بدون اشتباه  آموز كه بتواند تعداد كلمات بیشتريدانش . هردست از نوشتن بردارند ،معلّم

ر فضایی از نشاط و هیجان آموزان كالس و تصحیح ددانش و برنده شناخته می شود. خواندن كلمات از سوي

 . پذیردصورت می

 كن و بگو  گوش 

وش گ» قسمت خود گویاي دو فعل و عمل زبانی در این فعالیت با دو مهارت زبانی، رویارو هستیم. عنوان این 

است. در حقیقت، دو مهارت با هم مورد آموزش و ارزش یابی قرار می گیرد. گوش دادن، « گفتن» و « دادن

 پیش درآمد و مقدمه ي خوب سخن گفتن است و فن بیان و سواد شنیداري را پرورش می دهد.

 ي پنجم:جلسه

 دقیقه 43 هاي  كتاب نوشتاري) درك متن (                                                           فعّالیت

 

 .نی را همراه خود به كالس بیاورندشود كه كتاب داستاقبل از انجام این فعالیت به دانش آموزان اعالم 

براي توضیح بیشتر در زمینه ي . اجراست، قابل هم به صورت گروهی این تمرین هم به صورت فردي و

 فرایند درك متن، به درس هاي گذشته، نگاه كنید.

 «هم» و «نیز»نشانه هاي ربط 

از نظر ساختمان دو و  زندرت یا دو جمله را به هم پیوند میدو عبا كلمه اي است كه ،حرف ربطنشانه یا 

 .قسم است: ساده و مركّب

 از:اند عبارت ،هاي ربط سادهنشانه

 .اگر، اما، باري، پس، تا، چه، خواه، زیرا، كه، لیكن، نیز، و، ولی، هم، یا 

، اكنون كه، از بهر آن كهاز:  انداز دو یا چند كلمه هستند و عبارتاي ، مجموعههاي ربط مركّب نشانه

 . ...ن كه وا این كه، با این حال، با این كه، با وجود این، بس كه، به شرط آاگر چه، اگر چنان چه، الّ

 م:ششي جلسه

 دقیقه 43 هاي نوشتاري )نگارش (                                                            فعّالیت -1

ثار ی آفپس از معرّ و خود به كالس ببرید سعدي را با بوستان و گلستانمی توانید كتاب  ،دراین بخش

زبان ساده را به  آنسپس  و  بخوانند انتخاب كنند و را یآموزان بخواهید حكایت كوتاهسعدي از دانش
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وبت ه ها به نبچّ ،. بهتر است پس از اتمام كار نوشتنیا بازنویسی كنند بند، بنویسند در دو ي امروزي

 ی ها به نقد آن بپردازند. هم كالس بخوانند و مطالب خود را

 بازنويسي و بازآفريني

ترین دخل و تصرف در اصل محتوا، اقدام به ، نویسنده با حفظ ویژگی هاي یك اثر، بدون كمبازنويسيدر 

 كند. دوباره نویسی و ساده سازي زبان آن اثر می

 براي باز نویسی تعاریف متعددي به كار برده شده است ازجمله: 

 است. « بازنویسنده» بازنویسی دوباره نوشتن یك متن متناسب با زمان و شرایط  -

 ترین دخل و تصرف در محتواي متن است.یك اثر، حفظ ویژگی هاي كلی متن بدون كم بازنویسی -

بازنویسی، برگردان متون كهن)شعر یا نثر( به نثرامروزي و زبان ساده و زدودن كهنگی متن از چهره آن   -

كه مفهوم و محتوا دگرگون شود. در بازنویسی، مقصود اصلی ساده كردن متن است و تغییر فقط  است؛ بی آن

می كند بدون آنكه چیزي به آن  در محدوده زبانی انجام می گیرد و بازنویس، متن اصلی را تمام و كمال حفظ

 بیفزاید یا از آن بكاهد. 

زد و نوشته اي  گیرد و خودش دست به آفرینش و خلق مینویسنده از متون كهن الهام می، باز آفرينيدر 

 جدید می آفریند.

یل تبدو   نثر امروزي با دخل و تصرف در محتوا و مفهوم  متون كهن)شعر یا نثر( به  باز آفرینی، برگردان 

 متفاوت است.اصلی، است كه با متن   مستقل و جدید  آن به اثري

آن است، اما باز آفرینی، تغییرات كلی  بازنویسی مثل تعمیرات جزیی یك ساختمان و تغییر نماي ظاهري 

كه چه بسا نقشه ساختمان و كیفیت چهار چوب اولیه، به   در اسكلت و طرح و نقشه ي یك ساختمان است

شود، تغییرات در جا به جایی حوادث و الفاظ و رد. در بازنویسی، مضمون متن قدیم حفظ میخوهم می 

 شود. گردد و از شكسته نویسی پرهیز میگیرد. اصول زبان فارسی حفظ می ها انجام میتركیب 

 : اهداف كلي بازنويسي و بازآفريني 

ین اي كه بتواند بتقویت رابطه ي كودك و نوجوان با محیط تاریخی و فرهنگیش در تمامی ابعاد، به گونه -1

 فرهنگ دیرین خود و فرهنگ امروزي پیوند برقرار نماید. 

تلطیف ذوق ادبی كودكان و نوجوانان و باال بردن درك كلی آنها از تمامی جنبه هاي فرهنگی دینی،  -2

 از گذشته تاكنون .اخالقی، تاریخی 

 برانگیختن اشتیاق كودكان و نوجوان به مطالعه با استفاده از متون جذاب. -3

. تقویت توان نوشتاري مخاطبان به گونه اي كه بتوانند آثار و متون كهن فارسی را به زبان فارسی امروزي 4

 باز نویسی كنند.

یر بناي تخصص هاي علمی، فرهنگی و ادبی دست یافتن به اطالعات عمومی و پایه اي كه می تواند ز -3

 ي آنها قرار گیرد .آینده

 آشنا كردن كودكان با تجارب مختلف زندگی براي رویارویی با مسائل جامعه ي امروز و آینده .  -2
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: )ر. كاستفاده از جنبه هاي اخالقی، اجتماعی و فرهنگی متون كهن در راستاي اهداف ادبیات كودكان.  -7

 پرورش فكري كودكان و نوجوانان( سایت كانون

 توان از ساختار زیر، بهره گرفت:براي بازنویسی، می

 ......................................حكايت: نام  

 .....................................: پديد آورنده

 یا.................. حكایت یا روایت قالب:

 یا .................. تعلیمی / اخالقی نوع:

 ............................................... موضوع:

 .................................................: سبك

 یا ............. (سوم شخص )داناي كل زاويه ديد:

 ......................................................... زمان روايت:

 

 ي هفتم:جلسه

 دقیقه23 ارزشیابی از درس                                                                           

 دقیقه 20 ها                        مرور آموخته

وصیه ت، رو. از اینتاكید می شود« یري براي فهمیدن یادگ» یت بر اهمّ «سازنده گرایی»یادگیري  يدرنظریه 

 .ادگیري مفهومی اطالعات تاكید شوداطالعات، بر میزان ی سپاري یاد ارزشیابی به جاي تمركز بر شود درمی

 . عملكرد به معناي توانایی استفاده از دانش ومفید است ،روش سنجش عملكردي در پیشبرد اهدافلذا، 

است. سنجش عملكرد به ي زندگی هابه با موقعیتدر موقعیت هاي زندگی یا مشا هاي آموخته شدهمهارت

آموز در استفاده از از آن براي بررسی توانایی دانش ي اندازه گیري اشاره دارد وي وسیعی از روش هاگستره

 یكی از ابزارهاي این گونه سنجش (.2003،)ویگنز شود اي واقعی زندگی استفاده میآموخته ها در موقعیت ه

می كند و مورد قضاوت  كیفیت آن را توصیف ،معلم با مشاهده ي عملكرد ي است كهآزمون عملكرد ،در كالس

 :است بخش شامل دو يآزمون عملكرد. قرار می دهد

 تكالیف   -

 راهنماي توصیف عملكرد.  (فرمبرگه)  -

ن احی آزمو. در طرّورالعمل اجراي  تكلیف را می گویدو دستم بیان مسئله، لوازم و تجهیزات معلّدر تكلیف، 

 . ، یادآوري می كنیمكه متناسب با این درس گام هایی وجود دارد عملكردي،

طبقه بلوم، اندرسون و   2یادگیري ) از طبقه بندي هاي موجود :طبقه بندي هدف يادگیريلف ( ا

 مثال : . ، انتظار خود را مطرح كنیدیكی را انتخاب كرده  (، استیگنزكراتون
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پیام آن را به خوبی تشخیص  و را روان بخواند« پسران  وبازرگان » انتظار دارم دانش آموز متن درس 

 دهد و بنویسد . 

: شواهد رسیدن به این هدف : معلّم از خود می پرسدنوشتن معیارها و شواهد آزمون عملكردب( 

، نسبت به نوشتن معیارها اقدام می كند  و دقیقا روشن پی پاسخ به این سوال در ویادگیري چیست ؟ 

 مثال :  .هایی داردچه ویژگی عملكرد مطلوب از نظر اود كه یك می ساز

 . كندمیاست لحن را  آوا و ، شمرده خوانی وبلندي صدا ،دانش آموز در روان خوانی -

 . ، پیام متن  را درك می كندخواندن ، هنگامدانش آموز -

 د . رعایت می كن  اصول بندنویسی را -

 : نوشتن تكلیفج ( 

 . تلفیق شده است« ه ي اجراي تكلیف شیو» و «  مسئله چگونگی» در این آزمون  ( : 1 -ج  

باره  در خوب فكر كن و ،ي پیام درست بخوان. دربارهدقّ را با« پسران بازرگان و» مثال: متن درس

 .دوبند بنویس ،ي این پیام

 گویا و...، لوح فشرده ي كتاب قلم ، كاغذ وكارافزارها: كتاب فارسی ( وسایل و2 –ج 
 را با دریا تحلیلی  نگري وهاي كلیتوان یكی از روش: میتوصیف عملكرد ن راهنمايتدويد( 

 كار گرفت . هب ،تعیین مقیاس اندازه گیري و توصیف مقیاس بخش گرفتن دونظر

 مثال : 

 مقیاس اندازه گیري مراحل رديف

 ضعیف طمتوسّ خوب بسیارخوب 

     . كند متن درس را روان خوانی می 1

     .پیام درس رسیده است به درك مطلب و 2

     پیام درس بازرگان وپسران را نوشته است  .   3

 .........  ..............................................................................................................................: بازخورد توصیفي

  هامرور آموخته

، اندكه آموخته از نكاتینند و هاي خود، كتاب فارسی را بررسی و بازخوانی ك از دانش آموزان بخواهید در گروه

اي این كار، فی الواقع، گونه .براي هم توضیح دهندپرسش هاي مناسبی طرح كنند و از یكدیگر بپرسند و 

گیري به سبب نقش و حضور فعّال شخص در فرایند آموزش، خودیادگیري مشترك است. البتّه، این گونه، یاد

 اثرگذارتر و ماندگارتر است.
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 ي هشتم:جلسه

 دقیقه 41 امال   -1

 

 ـهرا گذاشتـهاي امالیی در پایان درس به اجاز فعالیت ري و امالــقسمتی شامل امالي تقری امالي دو: امال

 هاي پیش، نگاه كنید.درستر فرایندهاي امالیی به براي توضیح بیش. شودمی
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 ن  بُ كدو و چناررس پنجم: د

 :اهداف 

 توجّه به دانایی و هوشمندي در رفتار اجتماعی (1

 آشنایی با آداب سخن گفتن با بزرگترها (2

 آموزان وي به دانش آثارناصرخسرو و فی معرّ (3

 )كلمه + بن ( گسترش واژگان با استفاده از فرایند تركیب (4

 احی نمایش.طرّ آموزي باهاي زبانمهارت تقویت (3

 ترغیب دانش آموزان به پرهیز از ظاهربینی و سطحی نگري  (2

ها و تقویت قضاوت ها و شنیدهجلب توجّه دانش آموزان به ارزشمندي تفكّر و تعقّل در مورد دیده (7

 منطقی در آنان.

 آموزش

 ي اوّل:جلسه

 دقیقه 30 تدریس درس         -1

 دقیقه 13 درك متن -2

 ی، روشن سازي طرز تلقّايفاي نقش ي:هاي تدريس پیشنهادوشر        

 ايفاي نقش + قصه گويي روش

 مراحل تدریس:

و  ، چناران و تقسیم نقش بین آنان )قصه گو یا راويآموزگار با هماهنگی قبلی با سه نفر از دانش آموز -1

 تدریس می نماید. ،از این طریقو فضاسازي مناسب كالس )فضاي فیزیكی( درس را  (بُنكدو

مفهوم درس در كالس به بحث گروهی گذاشته می شود تا دانش آموزان پیام درس را كه عدم ظاهربینی  -2

 بیان كنند. شان كشف و، خودل استر و تعقّو ارزشمندي تفكّ

 گردد.شود یا از طریق كتاب گویا پخش میم خوانده می معلّ متن درس، از سوي -3

  شوند.، بیان میقصه گو و شعرها به صورت ایفاي نقش ، از سوي راوي یارسنثر د بخش

 .از دانش آموزان پرسیده می شود سواالت درست و نادرست و درك مطلب

  .فرایند تدریس كامل شود تاها بخوانید هدلنشین براي بچّ متن شعر را با آهنگی زیبا و، بعداز تدریس
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 ي دوم:جلسه

 دقیقه  20 آموزي   واژه -1

 دقیقه 23 تمرین خواندن -2

 آموزيواژه

سم ا"تركیب  ،در این درساست.  "تركیب"فرایند  ،در زبان فارسی سازيسامد واژهر بَاز فرایندهاي پُیكی 

 كلماتی هستند كه اجزايشوند، كه بر اثر فرایند تركیب حاصل می آمده است. كلمات مركب "پسوند بن +

كه به تنهایی به معناي ته، پایین، ریشه و بوته است. « بُن» یی معنی مستقل دارند؛ مانند كلمه ي آنها به تنها

 وقتی می گوییم: بُن دیوار، یعنی پایین، زیر و پاي دیوار. 

 اي تركیب می شود؛ كلمه ي جدیدي می آفریند.هنگامی كه با كلمه

 .كدوبن بن  كدو +مانند  ،بناسم +  مثال:

آموزان در بازي را دانشزی ؛تأكید است آموزي موردي درسی زباندر برنامههایی است كه تجمله فعّالیبازي از 

د و گیرند كه با یكدیگر فكر كننیابند و یاد میدست می ،ي بیاندرك شنوایی و رشد و پرورش قوه به ارتقاي

هاي زبانی همراه با ، بازيبرآیند. در این جابه حلّ مسائل به افكار خود سامان بدهند و با مشاركت یكدیگر 

در قالب بازي نیز به یادگیري آسان ( كلمه   +   بن   مركب)نظر است. تدریس كلمات ك و نشاط مورد تحرّ

 انجامد.آن می

( روي مقواهاي گرد بنویسید و در حیاط بن   مثال: كلمات مختلفی از تركیب درست و نادرست )كلمه+     

 را به سوي تركیبات نادرست یا توپ "دارت"،  ها بخواهید در قالب مسابقهدیوار نصب كنید. از بچّهمدرسه روي 

گروهی كه زودتر كار خود را به انجام یا هر بازي دیگري كه امكان اجراي آن را داشته باشید. نشانه بگیرند. 

 شود.رساند، برنده اعالم می

 مرين خواندنت

مثل  ،خواندن لحن مناسبرعایت  با ورسا  ،درست، شمرده شود. ین خواندن مانند دروس گذشته اجراتمر

آموزان به شود. دانشپیشنهاد می "بیت  خوانی "در این درس .ت قرار گیردو دقّ مورد توجّه ،ي دروسهمه

آموز انشد بعدي توسط بیت خواند و می بیتآموز یك كنند. هر دانشاند، خواندن را آغاز میترتیبی كه نشسته

خواندن، مورد عالقه  ،كند تا متن به پایان برسد. این روشكار ادامه پیدا میاین شود. دیگر خوانده می

 ن به اختصار، در نمودار زیر نشان داده شده است: آموزان است. مراحل خوانددانش

 

 

 

      

شناخت 

 كلمه

تشخیص 

 تلفظ كلمه

خوانش 

 كلمه

جمله خواني و 

 درک معنا
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 ي سوم:جلسه

 دقیقه 20 هاي  كتاب نوشتاريفعّالیت -1

 دقیقه 23 خواندن  شعر  با لحن مناسب -2

 

 آموزيهاي نوشتاري: امال و واژهفعّالیت

 امال بهره برد.آزمون مدادكاغذي ازنمونه هاي فعالیت امالیی در این بخش از كتاب می توان در 

مسایل مربوط به خوانش شعر، معیارها و لحن مناسب در خواندن را پیش از این، در درس هاي گذشته، توضیح 

 دادیم براي تثبیت مباحث، می توانید به آن نوشته ها بنگرید.

 ي چهارم:جلسه

 دقیقه 43 نمایش -1

 نمايش

دانش آموزان زمانی كه . اجراي آن آشنا شدند شیوه هاي نمایش وانواع قبل با  هاي آموزان در سالدانش     

ی تارهاي كالمیابد. زمان اجرا نیز رفل در آنها پرورش میر و تخیّو تفكّ خلّاقیت ،پردازنداحی نمایش میبه طرّ

 فرایند بر گذاري مثبت نمایشبه تاثیر بناشود. انتقال پیام به هنگام سخن گفتن تقویت میو غیركالمی آنها در 

ایر به س است؛موزان بسیار مؤثر آهاي زبانی دانشكه در تقویت مهارت نباید این فرصت را، معلمان یادگیري

 ر آنها را نیز شكلنوع تفكّ ،هاي زبانیارتآموزان در مهتوانمند كردن دانش .یا از آن غفلت كنند دهندبدروس 

  شود.اجتماعی میروزمرّه و رفتارهاي ها در زندگی دهد و موجب موفقیت آنمی

ها سازي موقعیت هاست كه در آنهاي مختلف زندگی و یا شبیه نمایش، در حقیقت ایجاد موقعیتاجراي 

 آید.فراهم میهاي فردي شایستگیهاي مناسبی براي رشد و شكوفایی زمینه

 ي پنجم:جلسه

 دقیقه 23 هاي كتاب نوشتاري                       فعّالیت-1

 دقیقه 20 تمرین خواندن                                -2

 درک متن ( نقش ضمیر در  )هاي نوشتاري فعّالیت

و روابط در ارتقا سطح درك  نقش آنها جمالت و در «همین و آنها او، تو ، »یرضمبركاربرد  ،این فعالیت در

د. ضمیر، كلمه اي است كه در جمله به جاي اسم می آید و از تكرار آن عناصر متن، تاكید می شومعنایی 

 جلوگیري می كند. 



٧٧ 
 

ي كلمه  ،ش را بر زبان بیاوریمیعنی اسم كسی یا چیزي را نام ببریم، به جاي آنكهدر گفتار یا نوشتار گاهی 

 :به جاي آنكه بگوییم  د، مثالشومی اسم گزین همانكه جای  آوریمدیگري می

 ، با آرامشی خاص، به من پاسخ داد.پروانهپرسیدم؛  پروانه ازو   را دیدم پروانه

 ، با آرامشی خاص، به من پاسخ داد.او پرسیدم؛او و از   را دیدم پروانهمی گوییم:  

« میرض» ند نشیننشسته است، این گونه كلمات كه جاي اسم می جاي اسم )پروانه(« او »جمله، واژه ي  این در

گردد، به اسمی برمی معمول هر ضمیرشوند. فی الواقع، اگر ضمیر نبود، اسم ها خیلی تكرار می شدند. نامیده می

پروانه، اشاره دارند. یعنی « پروانه »به « او»می گویند. در همین نمونه، دو ضمیر « مرجع ضمیر»كه به آن 

هاي طوالنی، بسیار با هاي بلند و جملهي میان ضمیر و مرجع آن در نوشتهمرجع ضمیر است. كشف رابطه

 كند. اهمیت است و به درك و دریافت بهتر مفاهیم متن، كمك می

 ي ششم:جلسه

 دقیقه 23 امال   -1

 دقیقه 20 ي هنر و سرگرمی           تمرین خوشنویسی از صفحه -2

                         

 : امالي بگرد و پیدا كن امال

ات جاي خالی از كلمد )كننمیجاي خالی از متن درس تهیه  10امال با یك متن  ،گروه آموزان دردانش     

این روش  استفاده از ابیات شعر نیز در ،اگرچه متن درس به صورت شعر آمده .(بهتر است ،مهم درس باشد

 گنجد .امال می

 تكمیل كنند، هاي خالی راشود و كلماتی كه باید جاخانه كشیده می 13یا  12جدول با  در باالي متن امال یك

آموزان خواسته  از دانشقبل از شروع فرایند امال .شودها نوشته میفه در این خانهي اضاچند كلمه به همراه

هاي رگهبو  اب را ببندندكتسه تا پنج دقیقه( مطالعه كنند. سپس ت در زمان معین )را با دقّمتن درس شود می

باید  ،معلّمگروه در زمان تعیین شده توسط  هر آموزاندانش د.شوجا ه ب ها جاشده، بین گروهي تهیه امال

در گروه انجام  معلّمنظارت تصحیح امال با  هاي خالی بنویسند.و در جا از داخل جدول پیدا كنند كلمات را

 .باشدبه شرح زیر می ،شده سوم نیز پیشنهادي پایهمعلم راهنماي  روش دوم كه در .شودمی

جدولی طرّاحی  ،آموزان بخواهید كه در گروهنویسی از دانشبا هدف تمركز بر روي لغات و آموزش درست

  ثال:م .ي گروه بگذاریدهاي متن درس را انجام بدهند. معیار تفكیك لغات را به عهدهبندي واژهنمایند و طبقه

 ....و  دارند .« ه »  كلماتي كه نشانه فعل ها در متن درس آمده استهايي كه اسم

 چنار 

 كدوبن 

 

 

 اي نشنیده

 بررست 

 پرسید 

 گفتا 

 وزد

 كاهل 

 هنگام 

 مهرگان 
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 ي هفتم:جلسه

 دقیقه 43 فعّالیت نوشتاري)نگارش(               -1

می شود. در درس هاي گذشته، موضوع  ، یكی از فعالیت هاي مهارت نوشتن، تمرین و تكراراین بخش در

ساده  رعایت نظم به نثر با مضمون واحد وتبدیل  بازنویسی و بازگردانی و تفاوت این دو را آموخته ایم. اكنون

مقصود ما از ساده نویسی در این درس، تبدیل شعر به زبان ساده ي نوشتار معیار  .، مورد توجّه استنویسی

 امروز است.

 ، عبارت اند از:هاي نثر سادهويژگي برخي از 

  .ندگویا هستكوتاه، ساده و  ه هاجمل •

  .شوددر آن ها دیده نمی و كم كاربردكلمات و عبارت هاي دشوار  •

 .نزدیك است ،صمیمی و به زبان گفتارساده و زبان آن  •

 و نثر تفاوت شعر 

ه می شود. شتنو (پاراگرافقالب بند)در نثر  به شكل پیوسته و ست. ا شكل ظاهرياولین تفاوت شعر و نثر در 

 مانند شكل غزل، قالب مثنوي و.... ، پدیدار می شودبه شكل هاي مختلف معموالشعر 

داشتن وزن و قافیه، دومین تفاوت، شعر با نثر است. شعرها معموال وزن و قافیه دارند ولی این دو ویژگی در  

 به كار نمی آید.نثر یا نوشته هاي عادي 

 در  ان آن ههاي استفاده شده، چگونگی به هم پیوستواژهیعنی نوع  است.زبان شعر و نثر ت، در ومین تفاوس

  است. متفاوتي شعري با نثر ساده، جمله ها

دیگر آن كه در شعر از خیال یا عنصر تخیّل استفاده می شود اما در نثر ساده، ضرورتی براي به كار گیري این 

 عنصر وجود ندارد. 

هنگام تبديل شعر به نثر ساده، بايد به نكات ياد شده، توجّه داشته باشیم و ويژگي هاي پس، به 

 شعر را در نثر ساده، نیاوريم.

 ي هشتم:جلسه

 دقیقه 43 بخوان و بیندیش -1

 

مراجعه  ،ه استبیان شد این فصل به مطالبی كه در فصل نخست این كتاب،"بخوان و بیندیش"براي آموزش 

ك و در» تقویت ها ، فرصت سازي براي كالبدشكافی، تحلیل و"بخوان و بیندیش"اصوال در همه ي  كنید. 

 ترین هدف و كاركرد است.، اصلی«دریافت
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 ي نهم:جلسه  

 دقیقه23 هاي درسارزشیابی از فعّالیت -1

 دقیقه 20 ي هنر و سرگرمی   پایان فصل                      صفحه -2

 هاي درسفعّالیتيابي از ارزش

ی از درس، یككالس گردد. بنا به فضاي پیشنهاد می ،( براي این درسچك لیست)فهرست وارسی ي تهیه    

اساس آن یك چك لیست فردي براي  ، تفكر، عمل( را انتخاب كنید و برپنج عنصر )علم، ایمان و باور، اخالق

 چك لیستي نه نمو  آموزان تهیه كنید.ي كار دانشقرار دادن در پوشه

 به نام پروردگار

 «بن وچنار و كد» :درس پنجم فارسيفهرست وارسی مربوط به 

 خانوادگی: .......................................... نام و نام

 «حیطه نگرشی...........................................................  » تاریخ: 

 دبستان: .......................................     پنجمپایه: 

 هاگویه ردیف
 معیارها

 ن ق ق خ خ خ 

1 
، در رسیدن به اجماع نظر فرد با اعضا گروه در روش تدریس مورد نظر

 همكاري دارد.
    

2 
د ها مقیّدر انجام فعّالیت گروهی به رعایت نوبت و احترام به هم كالسی

 است.
    

     دهد.از خود عالقه نشان می درس شعردادن به در گوش 3

4 
، با رعایت نكات عاطفی در لحن، به عالئق شعردر خواندن متن 

 گذارد.احترام می ها كالسیهم
    

     مشاركت فعّال دارد. ،واژه آموزي در قالب بازيهاي در فراگیري واژه 3

2 
هاي كتاب نوشتاري اعتماد به نفس داشته، داوطلب در انجام تمرین

 باشد.پاسخگویی می
    

7 
خود را در اختیار گروه  شخصیت پردازي، دیدگاه هايو  در انجام نمایش

 دهد.قرار می
    

     برد.شود، لذّت میها اجرا میكالسیكه توسط هم تماشاي نمایش از 3

     كند.دقّت می ، تالش وبراي زیبانوشتن در خط تحریري 9

10 
خود  اندیشی حسّ مثبت ي لطیف داشته،انشانویسی روحیه در نگارش و

 كند.ها منتقل میگروهیرا به هم
    

 .....................................................................................................................................آموز:بیان و تحلیل عملكرد دانش -

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

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

 امضا: تاریخ: 

 

 نياز به تالش: قابل قبول   ن:قق خوب: خ خيلی خوب: خ خ
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 ي دهم:جلسه

 دقیقه 43 « زیركی » حكایت

و  بین حكایتهمخوانی معنایی تناسب و ي پنجم، تشخیص در پایههمان گونه كه پیش از این نوشته ایم، 

ي حكایت، ارتباط معنایی آن با است. از این رو، پس از مطالعه ضرب المثل، یكی از موضوع هاي مهم برنامه

 شود. بررسی می ،هاضرب المثل

ها و كشف تناسب و برقراري ارتباط محتوایی میان ب المثلمحتواي حكایت و درك محتواي ضر دریافت

 هاي مهم درك متن است كه در این بخش باید بدان توجّه داشت.ها از گامها و مثلحكایت

ت اخهدف از این بخش، افزون بر ایجاد التذاذ و تنوّع در آشنایی با متن هاي مختلف و مطالعه ي حكایت، شن

ظرفیت زبانی ضرب المثل ها و خوگیري با آن هاست. این كار سبب می شود بچّه ها با ضرب المثل ها كه 

گفتاري  ها تواناییگنجینه اي از لطافت هاي زبانی و معنایی فارسی هستند آشنا شوند. آشنایی با ضرب المثل

لمثل ها در موقعیت هاي مناسب زبانی، كند. یعنی از ضرب او نوشتاري دانش آموزان را خیلی خوب تقویت می

 هم در سخن گفتن و هم در نوشتن می توانند، بهره بگیرند.

 

 ي يازدهم:جلسه

 دقیقه 43 امال

 امال

یی هاي امالشامل امالي تقریري و فعّالیت ،ي دروس به صورت دو بخشیي تدریس كلیهامال مطابق با برنامه

هاي نویسی در ارزشیابیآموز نسبت به خودش، با توجّه به میزان درستشود و سطح پیشرفت دانشطرّاحی می

 شود. سنجیده می امالیی قبلی،

ن ایرس شعر نیز مهم است؛ به همین سبب الزم است همكاران گرامی در آموزش، متن د امال نویسی از :تذكّر

یابی است. سخن را به دانش آموزان یادآور شوند كه هر متنی در كتاب درسی آمده، موضوع آموزش و ارزش

 واژگان شعر را هم از دید معنا و هم از نظر شكل نوشتاري می بایست بشناسیم و درست به كار ببریم.

وجّه آموزان جذّاب و قابل تبراي دانش ؛تدوین گردد معلّم ركیبی در قالب داستانی كوتاه، از سوياگر یك متن ت

 زیر استفاده كنید: د از مراحلتوانیاست. براي تولید متن تركیبی می

 ابتدا كلمات مورد نظر خود را استخراج نمایید. .1

 متنی تهیه كنید كه تا حدّ امكان از این كلمات در آن استفاده شده باشد. .2
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 فصل سوم

 

 ايران من  
 

 ي ملّسرود  درس ششم :

 (1درس آزاد) فرهنگ بومي درس هفتم :

 دفاع از ميهن تم : درس هش
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 :اهداف فصل

 

  عزّت وطن از دفاع به گرایش و دوستی میهن حسّ تقویت .1

  كشور گزاران خدمت به احترام و بزرگداشت ي روحیه تقویت .2

  مقاومت یاتادب مفهوم و پایداري صفت با آشنایی .3

  مفهوم دریافت و مطلب درك مهارت تقویت .4

  متن وآهنگ لحن رعایت و خواندن مهارت تقویت .3

  آموزش شرح حال نویسی .2

 واژگان تركیب طریق از جدید كلمات ساخت با واژگان ي شبكه گسترش .7

  سخنوري و گفتن سخن مهارت تقویت .3

  شنیداري ي حافظه تقویت طریق از متن درك و دادن گوش مهارت تقویت .9

  مختلف اشعار خواندن و شعر حفظ به مندي عالقه ایجاد .10

 هاضرب المثل ي مطالعه به مندي عالقه و مثل درك تقویت .11

  تحریري خط و نویسی خوش به عالقه ایجاد .12

 ...(و مفاخر فرهنگی، شهیدان، پرچم، سرود) ایران كشور ملّی هاينماد با بیشتر آشنایی .13

  آن هاي ویژگی و ملی و رسمی زبان بااهمیت بیشتر آشنایی .14

 نویسی. حال شرح و شنوایی حس به توجّه با زیبا متن نوشتن ،(نگارش) نوشتاري مهارت تقویت .13
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 يسرود ملّدرس ششم: 

 :اهداف 

 ملی كشور )سرود ملی  (معرفی یكی از نمادهاي  -1

 دوستیي دفاع از وطن و میهنتقویت روحیه -2

 اهمیت زبان فارسی نقش و بر تاكید -3

 تقویت قدرت درك متن و دریافت پیام اصلی درس -4

 .و نقش آن در درك معنا در زبان فارسی« ربط» نشانه يآشنایی با  -3

 

 آموزش
 ي اوّل:جلسه

 دقیقه30 تدریس درس        

 دقیقه 13 درك متن

                                   

 .بارش ذهنی ،، ایفاي نقش، تدریس اعضاي گروهه گوییقصّنقالّی و  :روش هاي پیشنهادي تدريس

 روش تدريس اعضاي گروه.

 مراحل تدريس:

 هاي مورد نظرگروه بندي دانش آموزان به گروه (1

 تقسیم متن درس به سه بخش:  (2

 گفتند.اي درس تا پیروزي او را تبریك میبخش یك:از ابتد

تا پایان صفحه )واژه ي «اید...ور را شنیدهشما هم سرود ملی كش»بخش دو: از قسمت 

 .بیافریند(

 سرود كشورمان را یكبار دیگر بخوانید تا آخر درس. ،بخش سه: از اكنون

 شماره گذاري كنید. ،(نفرات هر گروه را از یك تا سه3

و بخش سه را  2، بخش دو را نفرات شماره ي یك درس را نفرات شماره ي یك گروه(بخش 4

 صامت خوانی كنند. ،نفرات شماره ي سه گروه

 ها با هم و دور، نفرات شماره ي دو با هم و نفرات شماره ي سه گروه(نفرات شماره ي یك با هم3

گو كنند و اشكاالت خوانداري یا معانی واژه ها را از هم و گفت ،اندسته درباره ي آنچه خواندههم نش

 و برطرف نمایند. سندپرب
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و  خود بازگردند ي لیهو دو و سه هر گروه به جاي اوّها یعنی شماره هاي یك (اعضاي گروه2

 هركس مطلبی را كه خوانده است به دو نفر دیگر تدریس كند.

اشراف پیدا  ،، همه ي دانش آموزان باید به متن درس و مفاهیم آن( بعد از تدریس هر سه نفر7

 كنند.

عهده دارد و با  ها را از نزدیك بردر تمام مراحل اجرا آموزگار هدایت و نظارت كلیه ي گروه يادآوري:

، پرچم ایران را به اهتزاز سپس یكی از دانش آموزان ها جلوگیري می كند.مدیریت زمان از اتالف وقت گروه

 خوانند.ی را میپخش می شود و همه با هم سرود ملّ ،ی در كالسدر می آورد و سرود ملّ

 دهند.   لب پاسخ میرست و نادرست و درك مط*دانش آموزان به سوال هاي د

: انش متن درسخو  

( بهتر حاكم بر متنروایی متن خاص )لحن ،خوانش متن درس است كه به خاطرداشتن آخرین ركن درس     

پخش فایل صوتی متن درس براي تكرار مناسب  معلّماز روي متن بخواند. پس از روخوانی  معلّمكه ابتدا است 

 است.  

هاي صحیح میزان درك مطلب متن درس با پرسش ،  براي سنجشپس از چند بار خوانش متن درس     

آموزان قادر به ؛ اگر تعدادي از دانشكنیمآموزان را ارزیابی میطلب( دانشدرست  ونادرست ودرك م)

 چالش را برطرف سازید.با توضیحات الزم این  دتوانیگویی نبودند میپاسخ

 

 دوم:ي جلسه

 دقیقه 20 دانش زبانی

 دقیقه 23 تمرین خواندن

 

 .، جمله هاي زير را شنیده يا خوانده ايد:اهیمت و نقش زباندر باره ي 

 ..ماستو هویت شناسنامه  ،زبان -

 .بالي آدمی در زبان اوست -

 .هر چه كه به زبان آمد به زیان آمد -

 .هرگز از آنچه بر زبان نیاورده اید، پشیمان نخواهید شد -

 .تندرستی انسان باشد ،خاموشی زبان -

 .به زبانت اجازه نده كه قبل از اندیشه ات به كار افتد -

 .بهترین كارها در نزد خدا، نگهداري زبان است -
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 .بیشترین گناهان فرزند آدم از زبان اوست -

 .دبه چشم ببین ،خدا به انسان دو چشم ولی یك زبان اعطا كرده است تا دو برابر آنچه را كه می گوید -

 ..هر انسانی به كیفر زبان و دستش گرفتار می شود -

 .پنهان است در زبان ارزش انسان زیرا  سخن بگوید تا شناخته شوید، -

 .آسایش آدمی، در زندانی كردن زبان است -

 .ش را بر باد داده استسبز سر سرخش، زبان چه بسیار آدمی كه -

 .ترازوي سنجش آدمی است ،زبان -

 .ندیشه استلباس ا ،زبان -

 .زبان درنده اي را ماند كه اگر رها كنی، بگیرد -

 و.... .نگهداري زبان از ایمان است -

در مقام بیان آن چه در درون آدمی می گذرد، یكی از مهم ترین ابزارهاست. كه  است بدن انسان ي ازعضو ،زبان

م و تفهم گري نبود و تفهیانتقال آن به دیاگر زبان نبود انسان قادر به گویش و بیان یافته ها و تجربیات خود و 

یان ب نوشتار،گفتار و نبود. این عضو به انسان كمك می كند تا علوم و دانش هاي خود را به شكل  ممكننیز 

كند و در اختیار دیگران قرار دهد. از این روست كه خداوند از تعلیم بیان به انسان به عنوان یك نعمت بزرگ 

 (13و  4و  1ت.)الرحمن، آیات سخن به میان آورده اس

:   تاس زیر شرح به زبان ترِ اساسی نقشِ چهار. شمارند برمی را گوناگونی هاي نقش زبان براي شناسان زبان

         ادبی آفرینش و نفس حدیثِ، اندیشه محملِ، یارتباط

 می زبانی ارتباطِ هر از هدف. است زبانی ي جامعه یك افرادِ میانِ در ارتباط ایجادِ ،زبان نقشِ تریناساسی

 .زبانی ي جامعه یك افرادِ میان در دلی هم و زبانی هم حسِّ ایجادِ یا باشد دیگران به اطّالعات انتقالِ تواند

 دانند مین درستی به هنوز شناسان روان و شناسان زبان. شود اندیشه گاهِ تكیه كه است این زباندیگر  نقشِ

 به وانت نمی،  زبان بدونِ كه پذیرند می همگی ولی متفاوت چیز دو یا چیزند یك دو هر اندیشه و زبان آیا كه

 درونمان در چه آن و خود از آن كمك به ما كه است نفس حدیث ،زبان سومِ نقش. پرداخت اندیشه یا تفكّر

. گیرد می صورت خاموشی در حتّی و تنهایی به خود ي درباره گفتن سخن. گوییممی سخن، گذرد می

 واعدق و اصول از، كار این دادن انجام براي. پردازیم می ادبی آفرینشِ به آن با كه است این زبان نقشِ چهارمین

 در و ارندد تعلّق ادبی فنونِ و علوم و ها نظریه به بلكه نیستند زبان نظامِ جزء كه گیریم می كمك ضوابطی و

 آن ي پیشینه و ادبیات به بلكه شوند نمی مربوط زبان به كه كنیم می عمل هایی روش و ها سنّت چارچوبِ

 (آن نحوي و صرفی و آوایی هاي ساخت یعنی) زبان صوري هاي ساخت بر، رهگذر این از. كنند می پیدا ربط

 توصیف زبان نظامِ ي محدوده در كه افزاییم می اي تازه هاي ساخت از هایی الیه، آن معنایی هاي ساخت یا

 پدیده به ار زبان كار این با .اند توصیف قابلِ ادبی هاي نظریه و فنون و علوم ي محدوده در فقط و نیستند پذیر

 .گویند می «ادبی ي آفریده» آن به كه كنیم می بدل دیگري ي
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افزون بر مباحث علمی یاد شده، در این درس با توجّه به عنوان فصل و ارتباط با شبكه ي مفهومی درس و 

میت زبان فارسی به عنوان زبان ملی، پرداخته ایم تا فرصتی فراهم آید كه دانش فصل، در دانش زبانی به اه

میهنی بیندیشند و از آموزان نیز به این موضوع فكر كنند و به اهمیت زبان رسمی در ایجاد وحدت و قدرت 

 محلیلهجه ها و گویش هاي محلی خود براي حفظ و پاسداشت ذخایر فرهنگی مراقبت نمایند زیرا زبان هاي 

اي با ارزش هستند كه در كنار زبان فارسی، به رشد ملی و پرورش فكري و فرهنگی همه ي و بومی گنجینه

 ایرانیان كمك می كنند.

 كنیم.مان تعیین شده، نظارت و هدایت میفرایند اجرایی تمرین خواندن را هم مانند درس هاي گذشته، در ز

 

 ي سوم:جلسه

 دقیقه 23 هاي كتاب  نوشتاريفعّالیت

 دقیقه 20 آموزش لحن

   هاي كتاب  نوشتاريفعّالیت

دهی ، سازمانتمرین هاي نوشتاري این درس همچون فعالیت هاي نوشتنی دیگر در مسیر پرورش مهارت نوشتن

 باید در زمان معین، انجام شود. نظارت صحیح، در رشد و بهبود یادگیري بسیار موثر است.شده است و می

  آموزش لحن

 وداراي آهنگی نرم  ،باشد. این متنمی میهنی –و آمیخته به عواطف ملّی لحن متن درس ششم از نوع روایی 

متن  نگیرد. ایقرار میاي كه شنونده، تحت تأثیر احساسات آن به گونهاست، گاهی كوبنده و حماسی و كشدار 

یابد. ه از نسلی به نسل دیگر انتقال میسینه به سین ،ستی است كه مثل یك قصّهدوي مفهوم میهندر بردارنده

هاي متن، فضا و سایر عناصر، كمك گرفت تا لحن، شكل درستی به خود بگیرد. بهتر باید از شخصیّت ،بنابراین

ندان چ ها نیز این تأثیر را دوها و سكوتاست عالئم نگارشی را رعایت كرد تا تأثیر كالم بیشتر شود؛ سكون

 كند.می

 ي چهارم:جلسه

 دقیقه 43 صندلی صمیمیت                        شعر خوانی  و

 

 حات كافی در فعالیت هاي پیشین، آمده است. توضی
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 ي پنجم:جلسه

 دقیقه 23 هاي كتاب  نوشتاري )درك متن (        فعّالیت

 دقیقه 20 تمرین خواندن               

 

 هوشیاركردن. هستند "ربط حروفنشانه ها یا " متن، هايگزاره انسجام ظاهري و برونی ابزارهاي از یكی

 ان،دانش آموز متن درك توانایی افزایش به متن در آنها كاربرد نوع و نشانه ها این به نسبت آموزاندانش

 .كندمی كمك

 ي ششم:جلسه

 دقیقه 43 امال

 

 اي دونفرهامالي پاي تخته

ه ب رو هركدام و بیایندپاي تخته  خواهدمی آموزدانش دو ازمی كند و بخش تقسیم  به دو را تابلو آموزگار ابتدا

 .باالي آن بنویسند در را نام خود روي یك بخش ایستاده و

ه البتّ بگوید، امال به دوست خود قسمت درس كه دوست دارد، هر از خواهدمی آموزاندانش یكی از معلّم از

فتن به پایان گ ل امالوقتی بخش اوّ. كندشروع به نوشتن می دیگر آموزدانش. باشد بیشتر یك بند از نباید امال

 از پس. كنددوستش شروع به نوشتن میمی شود و  ي امالحاالگوینده نوشت،می آموزي كه امالدانش، رسید

 را ودامالي دوستان خ، كه پاي تخته آمده خواهدمی دیگر دانش آموز دو معلّم از ،پایان یافتن این بخش

 تصحیح كنند.

این كار در حقیقت به معنا مشاركت دادن دانش اموزان در فرایند تقریر و تدوین امال و سپس ارزش یابی از 

 آن است؛ به همین سبب میزان تاثیرگذاري و یادگیري در این شیوه، بسیار باالست.
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 ي هفتم:جلسه

 دقیقه 20 بخوان و حفظ كن)اي ایران (

 دقیقه13 هاي درسفعّالیتارزشیابی از 

 و سراینده ي آن: « اي ایران» شعر اطالعاتی در باره : بخوان و حفظ كن 

، استاد مترجم، شاعر، نویسنده، ادیب، شناسگیاه(تهران 1323 - تهران 1272)، گالبلگُ  حسیندكتر

 عربیهاي فرانسه، انگلیسی، روسی، و هنرمند ایرانی بود. او به زبان عكاس، دانموسیقی، نوازندهدانشگاه، 

ي بود. سروده فرهنگستان ایرانهاي علمی از متخصصان یابی براي واژهمعادلي تسلط داشت و در زمینه 

 .از جمله كارهاي اوست «ایران�اي»  مشهور

 ماجراي اين سرود: 

  تهران را اشغال كرده بودند،، روس و انگلیس و امریكا كه نیروهايپس از جنگ جهانی دوم نقل شده است، 

بیند كه یك می می گذشت؛ از خیابان هدایت، «گالبگل»زمانی كه  ،1323سال  شهریور در ،یك روز

ه ی به یك افسر نظامی هم كه بال ایرانی است. حتّكتك زدن و فحاشی به یك بقّسرباز انگلیسی در حال 

 زند.شود، سیلی محكمی میوارد ماجرا می ،قصد مداخله

، موسیقیدان «روح اهلل خالقی»آلود به دیدن گل گالب، پس از دیدن این صحنه، با چشمان اشك 

توي گوش نظامی  ،به اینجا رسیده كه سرباز اجنبیكار ما »: گویدكند و میرود و ماجرا را تعریف میمی

  .«زند؟ایرانی می

همان جا مرحوم گل  گوید: ناراحتی تأثیري ندارد. بیا كاري كنیم و سرودي بسازیم.روح اهلل خالقی می

نان بو استاد  نویسدرا می آن موسیقی ،خالقی ،كند كه با تكمیل آنشعري می ي شروع به زمزمه ،گالب

 .خواندرا می نیز آن

. بوددر تهران  1323 مهرماه 27است كه نخستین اجراي آن، در « اي ایران»سرود  ،حاصل این همكاري

و تاثیر این سرود باعث شد كه وزیر فرهنگ وقت، هیئت نوازندگان را به مركزپخش  از این كار استقبال

اجراي دیگر، مربوط به   د.پخش شواي از آن ضبط و همه روزه از رادیو تهران صدا فرستاد تا صفحه

  .، این سرود را خواندغالمحسین بناناستاد است كه  1342تا  1337هاي سال

 بختیاريهاي موسیقی از برخی از نغمه آن ساخته شده و ملودي اصلی آواز دشتیدر « اي ایران»  سرود

 ناین است كه بیشتر واژگان آ ،هاي آن. از دیگر ویژگیاستكه از فضایی حماسی برخوردارند، وام گرفته 

 .فارسی هستند

خواست كه در  اپراخواننده كالسیك و  ،حسین سرشار، از ناصر تقوایی 20 ي هاي پایانی دههدر سال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7
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دهد، بر عهده نقش معلم سرودي كه به دانش آموزانش این سرود را آموزش می «اي ایران» فیلمش

 .بگیرد

كنندگی و كارگردانی مهندس هومن ظریف رضائیان به تهیه 1339كه در سال  «مرز پرگهر»فیلم مستند 

گونگی چ ي پردازد و دربارهگالب میندیشه و آثار دكتر حسین گلتولید شد، به شرح تفصیلی زندگی، ا

               .نشیندآفرینندگان این سرود به بحث می و با بازماندگان "اي ایران"شدن سرود ملی ساخته

 شود .پیشنهاد می آزمون خودسنجيبرگزاري  ،این درس در؛ هاي درسارزشیابي از فعّالیت

 به نام خدا

 ، كالس:...................................................... ..................................خانوادگی:نامنام و 

 تاریخ:                                                       ،«سرود ملّي »درس ششم: 

از این درس یاد گرفتم كه 

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

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

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

از خواندن درس آرش كمانگیر   لذّت بردم چون 

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

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

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

ام  با خواندن این درس تصمیم گرفته

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

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

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

اظهار نظر معلّم:

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

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

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

 تاریخ و امضا:...............................................................................................................................................

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D9%87%D8%B1_%28%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D9%87%D8%B1_%28%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%29
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 ي هشتم:جلسه

 دقیقه43   هاي  كتاب نوشتاريفعّالیت -

 

 در درس ها امده است. شرح و چگونگی اجرا پیش از این

 

 ي نهم:جلسه

 دقیقه 43 هاي نوشتاري: نگارشفعّالیت

 

 براي توضیح در زمینه ي این فعالیت به فعالیت هاي نوشتاري و نگارشی درس هاي پیش بنگرید.

 

                                     

 ي دهم:جلسه

 دقیقه43   امال    

 

 ، مطالب این جلسه ارائه شود.آموزشخود در  خلّاقیتگیري از به كمك مطالب قبلی و بهره
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 ( 1 فرهنگ بومي  درس هفتم: درس آزاد )

 

م آموز و معلّهاي آزاد، ایستگاه اندیشیدن و درنگ كردن و آفریدن است. این درس، فرصتی است تا دانشدرس

ها هایی كه در دیگر درسهاي فرهنگ بومی و نیازها و بایستهبه یاري هم به فراخور ذوق و عالقه، دلبستگی

 رس ها بنویسند. اند، مطالبی را بازگو نمایند و مبتنی بر ساختار دبه چشم نیامده

مشاركت داشته باشند و هر یك  ،آموز و معلّم در تألیف كتابدرس آزاد، فرصتی است تا دانش ،به بیان دیگر

تألیف آموزان پس ازاي كه دانشآنِ خود بدانند؛ به گونه از كتاب را و سهیم ببینند ،گیري كتابشكل در را خود

 چه گفته شد، اهدافي آنپدیدآورندگان كتاب ثبت كنند.  برپایهنام خود را در ردیف نام  توانندب درس آزاد

 توان بدین گونه بر شمرد:  را می درس آزاد

 بومی با فرهنگ ناسبتهاي احتمالی كتاب و اقدام به تولید محتواي متشخیص كاستی .1

 آموزان با نظارت و هدایت آموزگاراني درسی در دانشپرورش توانایی تولید ماده .2

 آموزان و اولیا پاسخ به نیازهاي معلّمان، دانش .3

 گیري ازمشاركت همكاران درتألیف كتاب بهره .4

 تألیف كتاب  خانواده در سازماندهی و و آموزگیري از تعامل دانشبهره .3

 ايهاي بومی یا منطقهرسوم و سنّت هاي آداب وآشنایی با برخی از نمودهاي فرهنگی و جلوه .2

 اي علمی و فرهنگی محل زندگی هشناخت بیشتر شخصیت .7

 هاي زبان محلیتر به لهجه، گویش و نشانهتوجه عمیق .3

 نسبت به مباحث فرهنگی پرورش توانایی تفكر و نقد و تحلیل .9

 اي.ایجاد عالقه نسبت به فرهنگ محلی و آثار ادبی و زبانی منطقه .10

 

 هاي تولید درس آزادروش

 شود:هاي زیر پیشنهاد مییكی از روش ،براي نوشتن و تولید درس آزاد

 آموز به صورت مستقل و فردي براي تولید درس آزاد اقدام نماید.هر دانش 

 آموز كالس به چند آموزان به صورت گروهی و با مشاركت تمام افراد گروه )تقسیم بندي دانشدانش

 گروه( براي تولید درس آزاد اقدام نمایند.

 با راهنمایی و رهبري معلّم كالس( تولید درس در كالس )مجموعه نظرهاي كالس 
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محل ": موضوع نوشته براي نمونه، آموزان در بندنویسی بهره برد.توان از توانمندي دانشدر تولید درس آزاد می

تر محدود شود. مثالً وضعیت جغرافیایی محل، ی است و باید به موضوعات كوچك، موضوع خیلی كلّ"زندگی 

تري هستند كه در مورد هر یك ، چهار موضوع كوچكغذاهاي خاص آن منطقه بان منطقه وآداب و رسوم، ز

 توان یك بند نوشت.می

آموزان كمك كند تا چهارچوب متن خود را مشخص نمایند، سپس اقدام به نوشتن الزم است معلّم به دانش 

ا عیت جغرافیایی محل روض تواند شامل سه بند باشد كه بند اوّلكنند. به عنوان نمونه، چهارچوب نوشته، می

 توضیح دهد؛ بند دوم زبان و بند سوم آداب و رسوم منطقه را بیان كند.  

دهنده، بدیعه پردازي و بارش مغزي بهره برد. در این سازمان هاي پیشتوان از روشدر تدوین متن می      

ود. شي فرهنگ و زبان و آداب محلّی، پیشنهاد میقسمت، موضوعاتی مناسب با عنوان و محتواي فصل در حوزه

اي دارد؛ لذا امكان تولید ي گستردههآورده شده است و این موضوع دامن "فرهنگ بومی  "درس آزاد در فصل 

 است.  متن زیبا فراهم

ها با روند طراحی كتاب ضروري است. از دید ساختاري هاي كتاب نوشتاري نیز تطابق فعّالیتدر طراحی فعّالیت

آموز در مقام اي، نقش معلّم به عنوان ناظر و راهنما و نقش دانشتوجه به عناصر مبتنی بر نگرش شبكه

 دكننده ضروري است. تولی

 

 بارش فكري پیشنهادي تولید درس آزاد: روش

 مراحل تولید:

 موضوعی در ارتباط با فرهنگ بومی و محلی با نظرخواهی از دانش آموزان انتخاب می شود..1

 ها ملزم به رعایت قوانین می شوند..قوانین مربوط به بارش فكري براي دانش آموزان مطرح می شود و آن2

 قوانین عبارتند از : 

 .ممنوعكردن و ردّ دیدگاه هاي دیگران انتقاد  •

 ، ایده هاي بهتري ساخته می شود.از تركیب ایده ها •

 بهتر است.  ،هرچه تعداد ایده ها بیشتر باشد •

ها بدون كم و ي جملهشود و كلیهي موضوع انتخابی پرسیده میدانش آموزان درباره.نظرات یا اطالعات 3

 ي تابلو نوشته می شود.پا ،كاست

ها را گروه بندي كنید تا در مورد جمله هاي نوشته شده در آن ،.پس از تمام شدن بارش فكري دانش آموزان4

 ،بلیت ادغام دارندهاي تكراري را حذف كنند، جمله هایی كه قا، جملهگو كنند و از این طریقو گروه گفت

 ند، تغییرات الزم را اعمال كنند.رح و تغییر داادغام نمایند و در جمله هایی كه نیاز به اصال
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اولویت بندي صورت    ،نوشته می شوند و با نظر كلیه ي دانش آموزان ، مجددا بر روي تخته.جمله هاي جدید3

 می گیرد.

 ،آموزاني دانشنوشته می شود و همهبر روي تخته  ،.متن حاصل بعد از تنظیم و نهایی شدن با خط خوش2

 اب خود می نویسند.آن را در كت

ته بندي شود. نوشمتون تولید شده در این فصل، گردآوري و جمع ،شود در هر استانپیشنهاد می ي مهم:نكته

هاي آن استان را به خواننده معرفی كند. این مطالب براي گروه زبان و ادب فارسی اي باشد كه ویژگیبه گونه

ود كه تولید ش شناسیالمعارف استاندفتر تألیف ارسال شود تا از كنار هم قرار دادن آنها كتابی با عنوان دایره

 ،هایی كه مطلبی ارسال نكنند، در آن كتاب. بدیهی است استاني ابتدایی باشندآموز دورهطبش دانشمخا

 غایب خواهند بود.
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 دفاع از میهن تم: درس هش

 اهداف

  عزّت وطن از دفاع به گرایش و دوستی روحیه ي میهن پرورش .1

  مقاومت ادب و مفهوم پایداري صفت با آشنایی .2

  متن وآهنگ لحن رعایت و خواندن مهارت تقویت .3

 واژگان تركیب طریق از جدید كلمات ساخت با واژگان ي شبكه گسترش .4

  مختلف اشعار خواندن و شعر حفظ به مندي عالقه ایجاد .3

 هاضرب المثل ي مطالعه به مندي عالقه و مثل درك تقویت .2

  تحریري خط و نویسی نگارش،خوش نوشتن،بهتوانایی  عالقه تقویت .7

 ...(و مفاخر فرهنگی، شهیدان، پرچم، سرود) ایران كشور ملّی هاينماد با بیشتر آشنایی .3

 نویسی. حال شرح و شنوایی حس به توجّه با زیبا متن نوشتن ،(نگارش) نوشتاري مهارت تقویت .9

 موزشآ

 ي اوّل:جلسه

 دقیقه 30 تدریس درس        

 دقیقه 13 درك متن

 سخنرانی، ایفاي نقش ، قصه گویی، مشاركتی ساده و واحد كار،  پیشنهادي: روش تدريس

 روش مشاركتي ساده و واحد كار

درس را براي هم داستان ی شوند. ابتدا یكی از اعضاي گروه، هاي چند نفره تقسیم مدانش آموزان به گروه

گیرند كه چه كنند و تصمیم میوگو می داستان درس با هم گفتسپس در مورد  خواند.گروهی هاي خود می

 هفردي را براي قصّمیان خود،  كشند و ازاشی ها را می. نقّاشی نشان دهندصحنه هایی از درس را به صورت نقّ

 اشی ها برروي تابلو و سایر موارد به اور اعضاي گروه در نصب نقّگید الی انتخاب می كنند.گویی به صورت نقّ

 كمك می كنند. 

 شود.الی در كالس انجام میاشی صحنه هاي متفاوتی از داستان به صورت نقّهاي مختلف و با نقّاین كار در گروه

ز روي الی( اگویی)نقّها به قصهي بعد گروهرا در یك جلسه انجام داد و جلسه اشیگروه بندي و نقّ می توان كار

 ها درها، سواالتی از طرف دانش آموزان مطرح می شود و گروهگزارش گروهنهایت بعد از  تصاویر بپردازند و در

 آن زمینه به بحث و پاسخگویی می پردازند.
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 ي دوم:جلسه

 دقیقه 20 آموزيواژه

 دقیقه 23 تمرین خواندن

 

 آموزيواژه

 "مركب  يواژه ساختِیكی دیگر از روش هاي ساخت واژه در زبان فارسی آموخته می شود؛  ،در این درس
  .مانند: میهن دوست " كلمه   + دوست 

پس سد. ها را بخواننآموزان همه با هم آنتثبیت یادگیري یك بار كلمات را روي تابلو بنویسید و دانش براي

كلمه هایی را كه با این ساخت همخوانی دارند، آن ها را جدا و طبقه بندي كنند؛ یعنی از طریق فراوانی و 

گیرند و تالش خواهند كرد خود نیز بر پایه ي آن ساخت دست تكرار یك ساخت، دانش آموزان آن را فرا می

 شود.( آموزش داده میدوستكلمه + )، یكی از راه هاي واژه سازي بدین ترتیببه تولید بزنند. 

 ي سوم:جلسه

 دقیقه 23 هاي كتاب  نوشتاريفعّالیت

 دقیقه 20 خواندن با لحن

 

، مطالب این جلسه را تنظیم و برنامه ریزي و آموزشخود در  خلّاقیتگیري از به كمك مطالب قبلی و بهره

 .اجرا نمایید

 ي چهارم:جلسه

 دقیقه 23 هاي كتاب  نوشتاريفعّالیت

 دقیقه 20 تمرین خواندن                      

گیري از به كمك مطالب قبلی و بهره  در هر دو زمینه، پیش از این مطالب سودمندي ارائه شده است.    

 ، مطالب این جلسه ارائه شود.آموزشخود در  خلّاقیت
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 ي پنجمجلسه

 دقیقه 23 امال

 دقیقه 20 ي هنر و سرگرمیتمرین خوشنویسی صفحه

  

جمله اي را كه به  بندد و هركتاب را می ؛روي متن خواند كه یكبار ازاین از آموز بعددانش هر امال به خود :

 بدین ترتیب كه كتاب را. یز توسط خود دانش آموز خواهد بود. تصحیح امال ن، روي برگه می نویسدخاطر آورد

  این كار، چند فایده دارد: .كندرا اصالح  میباز كرده، با مراجعه به كتاب، غلط هاي امالیی 

 تقویت حافظه ي كوتاه مدّت -

 پرورش حافظه ي دیداري -

 تقویت دقّت و تمركز بیشتر در متن -

 تمرین، بازآموزي و دست ورزي در نوشتن و تصحیح امال. -

 

 ي ششم:جلسه

 دقیقه 43 هاي درس                      ارزشیابی از فعّالیت

 

ي هادانش آموز از داخل جعبه ي كارت هر پاسخ با استفاده از كارت هاي شفاهی( : ) پرسش وشفاهی ارزشیابی

ه آن، سپس ب خواند وصداي بلند می روي آن را با ی یك كارت را تصادفی بیرون كشیده، پرسشپرسش شفاه

 .می باشدایت هد نظارت و ،. نقش معلمگویدپاسخ می

 ي هفتم :جلسه

 دقیقه 43 هاي نوشتاري ) نگارش (            فعّالیت

 

تقویت  در ونی كه می تواند به ما یكی از فن است. « شرح حال نويسي»این درس، مربوط به  یشرنگا فعّالیت

ي گزارشی است كه فرد به طور كتبی درباره  شرح حال،.  است حال نویسیشرح  ،كند كمك مهارت نوشتن،

 يآینده باشد؛ درباره  یا است مربوط به گذشته، حال ممكن گزارش این. دنویس می یا دیگران خود زندگی

طفولیت یا دوران دبستان، در مورد حال مانند مطالبی مربوط به عالیق و  دوران تجربیات مانند ،گذشته

 خصوصیات خود، و درباره ي آینده مانند طرح ریزي مربوط به شغل و چگونگی كسب درآمد و گذراندن زندگی

 در آینده.
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دازد ربه تفكر و بررسی می پ مورد خودانسان در آن است كه  شرح حال نويسيهاي سودمند یكی از ویژگی

ر شناخت حالت هاي عاطفی، ، می تواند داطالعات اینبه دست می آورد.  خودشناسيو توانایی بیشتري در 

 .كمك كندبه ما  ،و سایر خصوصیات شخصی نگرش ها

یا خاطرات خود  خانوادگيمطالبی در مورد وضع فرهنگی، اجتماعی،  دانش آموزاندر شرح حال نویسی ها، 

خود می پردازند  مدرسه ي هی اوقات، دانش آموزان به نوشتن نامه هایی به مشاوراناز مدرسه می نویسند. گا

شرح حال توان یك نوع میهم  مطرح می سازند. این گونه نامه ها را  مطالبی خود، يدر این نامه ها درباره  و

 .رد، به شما آونويسي

امّا نباید از این ظرفیت،  ،آموزان استنوشتن در دانش اگرچه هدف ما پرورش توانایی  شرح حالدر  توجّه:

باید ن، بنابرای. است خودشناسی فرصتی براي و خود يباره  اندیشیدن دانش آموز در غفلت كنیم كه این كار،

 ،و گفتن از خلقیات خود كی براي نوشتن شرح حالكه در دانش آموز، انگیزه و محرّ نیمموقعیت هایی فراهم ك

ها، امیدها و احساس ،ی شخصیتنشناخت جنبه هاي نهاشرح حال نویسی، در  به همین سبب،  .ایجاد شود

البتّه نوشتن از دنیاي دورن و نهانی ها، كار چندان ساده اي نیست و ما . كندآرزوهاي دانش آموزان كمك می 

ر كردن كانتظار نداریم دانش آموزان پایه ي پنجم چنین نوشته هایی تولید كنند؛ امّا همین كه فضایی براي ف

به طور  در باره ي خود، توانایی ها و عادات رفتاري و واقعی ایجاد شود و افراد بكوشند خود را یا دیگران را

 مفید و موثّر است. یواقعی، معرّفی كنند؛ گام

 ي هشتم :جلسه

 دقیقه 43 هاي  كتاب نوشتاري          فعّالیت

 

 شود:قبال گفتیم؛ هدف هاي زیر، دنبال می، همچنان كه «سرگرمی هنر و»در فعالیت هاي 

 ایجاد فضاي نشاط و یادگیري -

 فرصتی براي بازآموزي و یادیاري آموخته ها -

 زماندهی ذهنی.جمع بندي محتوایی و سا -

 ي نهم :جلسه

 دقیقه 43 بخوان و بیندیش

 .كنیدبه مطالبی كه در فصل اوّل بیان شد، مراجعه   "بخوان و بیندیش"براي آموزش      
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 ي دهم :جلسه

 دقیقه 23 امال

 

 دقیقه 20 حكایت وطن دوستی                                       

                  

 پیش از این اشاره ، مطالب این جلسه ارائه شود.آموزشخود در  خلّاقیتگیري از به كمك مطالب قبلی و بهره

ایم كه توجّه به ضرب المثل ها در فارسی پنجم از اهداف اصلی است و در تقویت درك متن و كشف كرده

 روابط معنایی بسیار اهمیت دارد.
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 م فصل چهار

 

 آوراننام 

 

 ، فردا نام آوران ديروز، امروز: مهدرس ن

 نام نيکو : دهمدرس 

 نقش خردمندان : ازدهمدرس ي

 (2دوازدهم: درس آزاد)فرهنگ بومي

 بخوان و بينديش 

 حکايت
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 :نام آوران اهداف فصل

 

 هاپرورش حسّ عالقه مندي به مشاهیر علمی و فرهنگی و مطالعه ي سرگذشت آن .1

 تقویت روحیه ي خود باوري و اعتماد به نفس ملّی .2

 ارتقا حسّ احترام آمیز نسبت به بزرگان فرهنگی و هنري  .3

 درك متن  سوادخواندن وتقویت ، واژگان يدامنه يتوسعه .4

 (ن گفتن، گوش دادن، خواندن و نوشتنسخزبان آموزي ) يهاي چهارگانهمهارت تقویت .3

 كسب مهارت در نوشتن خط تحریري .2

 آموزان با اجزاي جمله آشنایی دانش .7

 و ... ايو شهیدان هسته حماسه آفرینان دفاع مقدس هاي ماندگار وچهرهشناساندن  .3

 .مردم به خدمت و پشتكار يروحیه تقویت .9
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 فردا ، امروز ،نام آوران  ديروز: همن درس

 

 : اهداف درس

 آشنایی با فرهنگ مقاومت و دفاع از میهن -1

 ايهسته آشنایی با برخی از مفاخر و مشاهیر از جمله شهداي -2

 پشتكار و صبر و شكیبایی تقویت  -3

 و سواد خواندن درك متنتقویت  -4

 گارشنویسی و نتقویت مهارت امال -3

  گوییقصّه سواد شنیداري و تثبیت مهارت -2

 صحیح گسترش یافته و  و توجّه به كاربرد جمله هاي آشنایی با اجزاي جمله -7

 .و تشخیص بندهاي بدنه در نگارشآشنایی  -3

  آموزش

 اوّل:ي جلسه

 دقیقه 30          تدریس درس        

 دقیقه 13          درك متن

 

 ، ایفاي نقش، نمایشیروش پیش سازمان دهنده روش تدريس پیشنهادي: 

 روش پیش سازمان دهنده

این است كه ما با بهره گیري از شگردها و روش هایی، به كمك «  پیش سازمان دهنده» مقصود از تركیب 

كنیم تا ذهن و فكر آن ها در مسیر یادگیري جدید آموخته هاي پیشینی فراگیران، زمینه سازي ذهنی می

ل نیستند، زیرا پیش سازمان منفعفقط شنونده و اثرپذیر و دانش آموزان  ،در این روشسازماندهی گردد. 

این كار را پیش  شود ذهن یادگیرندگان به تكاپو وادار گردد.شده از سوي معلّمان، سبب میئه هاي ارادهنده

ملی ، عبا آموزه هایی كه باید فراگرفته شوندها از طریق پیوند دادن دانش پیشین یادگیرنده سازمان دهنده

 باشد.ذار می، بسیار كارا  و اثرگدوازده ساله-براي دانش آموزان یازده ،سازد. این روشمی

 محتواي موردنظر ی ازارائه ي خالصه اي از اطالعات كالمی یا تصویري است كه دیدي كلّ ،پیش سازمان دهنده

اي هستند كه مفاهیم عمده شود. پیش سازمان دهنده ها،ضه نمیاي عردهد و محتواي ویژهبراي یادگیري می
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پیش سازمان دهنده هاي مطلوب، الزاما داراي  چتري براي یادگیري مفاهیم جدید تلقی می شوند. همچون

ها و نمونه ها هستند. در این روش عامل سازماندهی در كمك به بازیابی از حافظه الگوهاي ملموس، انواع قیاس

 حائز اهمیت است. ،بی نهایت

 روش: اين مراحل

سازمان سپس پیش  معین می كند،را م هدف یا اهداف درس معلّ ارائه ي پیش سازمان دهنده: -1

 دهنده را عرضه می كند.

درج در كتاب درسی تدارك دیده شده، از سوي مطالب من ارائه ي مواد يادگیري يا مطلب درسي: -2

 عرضه می شود. ،ممعلّ

ده، ال سازي یادگیرن، با فعّدر این مرحله :يا ساختار شناختي ذهني استحكام بخشیدن به ساخت -3

استفاده  ،یكی از روش ها در این مرحله .شودیمجایگیر  ، در ساخت شناختی اوآنچه را كه ارائه شده

 ر انتقادي است.از تفكّ

انی مانند چند دانشمند، چند شاعر، چند شهید دوران دفاع مقدّس و چند مثال: تعدادي اسم افراد نام آور ایر

و به خاطر  ر دهندي خود قرازیرطبقهدر اي كه دانش آموزان با رسم نمودار و طبقه بندي، آنها را شهید هسته

 بسپارند.

 نام آوران

 

         امروزديروز                                                                                             

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهيدان شعرا دانشمندان شهيدان شعرا دانشمندان

 هسته ای شهدای جنگ
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 ي دوم:جلسه

 دقیقه 20 دانش زبانی

 دقیقه 23 خواندن تمرین 

 سخن فضاسازي در: دانش زباني

، گسترش دامنه ي كالم است. این كار هم می تواند در گفتار اتفاق بیفتد و هم در «فضا سازي»خواست ما از 

را بیشتر  بدهیم و میزان تاثیرگذاري كالمنوشتار. یعنی گفتار و نوشتار كوتاه را به این شیوه می توانیم گسترش 

 كنیم. به نمونه هاي زیر، توجّه كنید:

 سخن فضا سازي شده و گسترش يافته سخن كوتاه

 عصر دیروز، باران مالیم پاییزي در هواي مه گرفته، نم نمك می بارید. باران می بارید.

 زیر بغل،آمد؛ ولی دیر آمد.دوست صمیمی من هم  لنگ لنگان، با عصایی در  دوستم،دیر آمد.

 

ي اصلی، فضاي آن را تغییر داد و آن را تاثیرگذارتر لهتوان با افزودن اجزایی به اركان جمطور كه دیدید میهمان 

و حال و فضاي  شوند، از نظر حسّبدین گونه، فضاسازي و گسترده می و موثرتر، بیان كرد. جمله هایی كه

 دهند.را در فضاي واقعی نوشته قرار می هستند و خوانندهتر ، كامال اثربخشعاطفی و تصویري

 ي سوم:جلسه

 دقیقه 23 هاي  كتاب نوشتاريفعّالیت

 دقیقه  20 آموزش لحن                                        

 آموزش لحن 

جان متن ي بیدمیدن روح به پیكرهاندن زیبا، باشد.خومی «خبري –عاطفی»متن درس دهم از نوع لحن      

هاي نثر متني معاصر آموزان آموخت. در دورهاست. روخوانی آداب خاص دارد كه باید این آداب را به دانش

باید  ، خوانندهباشداین درس كه داراي جمالت عاطفی می براي خواندن اند.فهمهبیشتر ساده، روزمره و هم

 هنگ كند و لحنش را شكل دهد.خود را با احساسات نویسنده هما
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 ي چهارم:جلسه

 30 گوش كن و بگو 

 13 مرور آموخته ها

 گوش كن و بگو: تقويت سواد شنیداري

ه وقتی ك» اي طنز آمیز از كتاب مجموعه داستان نوشته« پرواز روباه» ي این درس، با عنوان گوش كن و بگو

 است. «حسن زاده فرهاد »اثر« هنوز پنج شنبه و جمعه اختراع نشده بود

این بخش، نخست این داستان از طریق لوح فشرده باید پخش شود، اگر در دسترس نبود، كسی خوش در 

خوان و خوش صدا، متن را پیوسته بخواند. در این هنگام الزم است، دانش آموزان، در سكوتی مطلق، با دقّت 

 است براي تقویت خوب گوش دادن. به خوانش متن، گوش بسپارند. این بخش در حقیقت، فرصتی

سپس، در مرحله ي دوم، با توجّه به متن شنیده شده، به پرسش ها پاسخ دهند. از چگونگی پاسخ دانش 

توان به میزان دقّت شنیداري، توانایی درك شنیداري و تشخیص معیارهاي خوانش درست براي آموزان، می

 كشف روابط محتوایی متن، پی برد.

 بگوها در پایه ي پنجم، دو هدف و ماموریت اصلی دارند:گوش كن و 

 پرورش مهارت گوش دادن فعال و موثّر -

 تقویت سواد ادراكی از راه شنیدار. -

 ي پنجم:جلسه

 دقیقه 30 فعّالیت كتاب  نوشتاري ) درك متن (                                   

 دقیقه 13 تمرین خواندن                                               

البتّه در بخش  ، مطالب این جلسه ارائه شود.آموزشخود در  خلّاقیتگیري از به كمك مطالب قبلی و بهره

اید ببه موضوع به كارگیري نشانه هاي نگارش و تاثیرگذاري آن ها در صحیح خواندن و درك بهتر، درك متن، 

 توجّه داشته باشیم.

 

 

 ي ششم:جلسه

 دقیقه 30 امال

ي هنر و تمرین خوشنویسی از صفحه

 سرگرمی

 دقیقه 13
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 تصحیح كردني يامالامال: 

قبل از  .دهدقرار می ناصحیح يكلمه با امال 10سطري تهیه كرده و در آن  امالي دهآموزگار از قبل یك متن 

ین ب هاي امالبرگه وبندند میها را كنند. سپس كتابمرور میآموزان متن درس را الیت امالیی دانششروع فعّ

كلمات نادرست را شناسایی مطالعه كرده،  متن امال را ،تآموزان با دقّردد. دانشگمی آموزان توزیعدانش

 .نویسنددرست كلمات را باالي آنها میشكل وكنند می

 ي هفتم:جلسه

 دقیقه 43 هاي درسفعّالیتارزشیابی از 

 هاي درس يابي از فعّالیتارزش

آموز بخواهید آنچه را كه از درس دهم گردد. از دانشپیشنهاد می« آزمون كتبی»یابی برگزاري یك براي ارزش

آموز كه حاصل تفكّر و مهارت او در نوشتن است، ي دانشبه صورت خالصه بنویسد. نوشته ،یاد گرفته است

 یابی قرار گیرد.تواند مورد ارزشمی

 ي هشتم:جلسه

 دقیقه 43 فعّالیت  كتاب نوشتاري نوشتاري                    

 )نگارش ( فعّالیت نوشتاري 

در آموزش نوشتن بسیار موثّر است؛ زیرا به ذهن كمك می كند كه پدیده ها را « مقایسه»بهره گیري از روش 

با هم در كنار هم ببیند و آن ها را بسنجد؛ این كار به زایش ذهن و آفرینش فكر می انجامد. در روش مقایسه، 

شباهت »و « ا هتفاوت»را در حداقل دو دسته، زند و آن ها پدیده ها میذهن دست به طبقه بندي ویژگی هاي 

  جاي می دهد.« ها

درحقیقت، مقایسه كردن موضوع ها با یكدیگر، شگردي براي پروردن ذهن و زبان است و زمینه ساز رشد تفكر 

 و تخیّل و باروري فكر در هنگام نوشتن، به شمار می آید.

 

 ي نهم:جلسه

 دقیقه 43 بخوان وحفظ كن )سراي امید (                                    

 

حن ل به هتوجّ با شعر حفظ بلكه ،شود تأكید سروده ها معناي روي نیست الزم ،«كن حفظ و بخوان» درآموزش

توضیحات بیشتر در  است.و لذّت بردن از شعر، هدف آموزشی م آهنگ و رعایت پاره مهارت هاي خوانداري و

 درس هاي پیش آمده است.
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 ي دهم:جلسه

 دقیقه43 امال

ند م می توامعلّ .شودهاي امالیی برگزار میشامل امالي تقریري و فعّالیت ،قسمتی امالي دو ،قبل مثل دروس

به  بابا استفاده از آنان متن جدید یا  داستانكی زی استخراج نموده و كلمات داري ارزش امالیی متن درس را

 تهیه كند. ،عنوان متن امال

 ( مهربان، ....، رنگارنگ، میهن، محو تماشام، خوش نما، تصویر مثال : ) فروردین، منظّ

 هم :ی از متن جدید براساس كلمات درس نقسمت

میهن عزیزمان ایران ، در ماه فروردین از فصل بهار ، تصویري خوش نما وزیبا براي تماشا دارد . بچه ها محو  

 .. تماشا و غرق زیبایی هاي سیماي فروردین می شوند وبا چشمان پر امید ........
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 نام نیكو دهم:  درس

 اهداف 

 ي سرگذشت مشاهیر و مفاخر فرهنگیي مطالعهتقویت روحیه -1

 ي رفتاري الگوهاي علمی و فرهنگیسبك زندگی و شیوهآشنایی با  -2

 لحن مناسب براي درك بهتررعایت با خواندن تقویت مهارت  -3

 ي زندگی نامه هدر حوزي واژگان دایرهگسترش  -4

 نگارشی و خوش نویسی هاي امالیی، تقویت مهارت -3

 نگارش زندگی نامه.تولید بندهاي بدنه در  -2

 آموزش
 ي اوّل:جلسه

 دقیقه 30 تدریس درس        

 دقیقه 13 درك متن

 

 .روش كارايي گروه )به شكل ساده(، قضاوت عملكردريس پیشنهادي: روش تد

ایم گرفتهبهره« پیشنهادي » ب ما از عنوان آموزش داد. به همین سب، هر درس را می توان به چند شیوه توجّه:

ایم؛ امّا همكاران گرامی، در انتخاب و كاربست ك روش را به صورت پیشنهادي نوشتهو معموال در هر درس، ی

آنان  كالسروش، آن چه صالح دانش آموزان و متناسب با بافت فرهنگی و همسو با میزان پیشرفت تحصیلی 

 ایم:ر این درس، دو روش را تشریح كردهد گزید.را برخواهنداست 

 قضاوت عملكرد :مراحل روش 

 كنند.ن درس را با دقّت، صامت خوانی میدانش آموزان یك بار، مت .1

 نویسند.اي میا خالصه كرده، بر روي برگهمتن درس ر .2

با افراد گروه به بحث و گیرند و متن درس خالصه شده ي  خود را در گروه هاي تعیین شده، قرار می .3

ران ي دلیل به دیگي خود را با ارائهكنند نكات استفاده شده در خالصهگذارند و سعی میگفت وگو می

 منتقل كنند و معیارهایی را كه براي خالصه نویسی در نظر گرفته اند، مورد بررسی قرار دهند.

گروه به عنوان فعالیت گروه پذیرفته می  ها، از طرفاي از آنها یا مجموعهدر نهایت یكی از خالصه .4

 شود.
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گیرد )نكات كلیدي ها قرار میمعیارهاي مناسب، براي خالصه نویسی از طرف آموزگار در اختیار گروه .3

 براي خالصه كردن متن(.

ها متن خالصه شده ي گروه خود را با معیارهاي مناسب، مورد بازنگري قرار می ي گروهافراد همه .2

 ات الزم را اعمال می كنند.دهند و تغییر

ها با توجّه به معیارهاي مناسب، خواند و سایر گروهي هر گروه، متن اصالح شده را در كالس مینماینده .7

 آن را مورد نقد و قضاوت قرار می دهند تا اصالحات نهایی انجام شود.

 كارايي گروه )به شكل ساده(روش 

 آموزان بدهید.توضیحات كوتاهی به دانش ،سحماسه دفاع مقدّ ي( ابتدا درباره1

 متن درس را به صورت كامل و با دقّت مطالعه كنند. ،ها بخواهید یك بار( از بچّه2

آموزان توزیع كنید و فرصت بدهید به صورت انفرادي به االت مربوط به درس را بین دانش( كاربرگ سؤ3

 سواالت پاسخ بدهند.

 ،دگو كننو االت گفتي پاسخ سؤدرباره ،گروه يختیار گروه بگذارید تا اعضا( حاال از همان نمونه سوال در ا4

 (شود.اي توصیه میصورت چهارگزینهطرح سواالت به پاسخ بدهند. )به توافق برسند و برگه را 

ند عالمت بگذار ؛اندآموزان جلوي سواالتی كه نادرست پاسخ گفتهها را در كالس مرور كنید تا دانش( پاسخ3

 هاي انفرادي و گروهی را تصحیح كنند.ه نوعی برگهو ب

 هاي نادرستتعداد پاسخ ،ي گروه مقایسه كند و اگر در كاركرد گروهیي خود را با برگهآموز برگه( هر دانش2

داند. برد و مشاركت را در فرایند یادگیري اثربخش میآموز به كارایی گروه پی میدانش ،كاهش یافته باشد

گذاري در جداول این روش تصحیح به صورت كمّی و نمره ،شودیابی به صورت كیفی برگزار میچون ارزش

 ي كار گروه بربر خرد جمعی و برتري دادن نتیجه ، پافشاريگیري از این روشي بهرهفلسفه ضرورت ندارد.

  عملكرد فرد است.
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 نمون برگ سواالت روش كارايي گروه:

 به نام پروردگار 

 خانوادگی:نامنام و 

 تاریخ:                 ،روش كارايي گروه  نام نیكودهم: درس 

 چه چیزي باعث شد تا استاد محمود فرشچیان در نقاشی پیشرفت كند ؟  (1

 نگاه كنجكاو و جستجوگر اوبه طبیعت  الف(

 زبردست  استاد توانا و ب( بهره مندي از

 ج( تشویق پدر 

 تمرین زیاد  د(پشتكار و

 موارد ي ه( همه 

 يابيارزش

 ام.درست پاسخ داده

 

 ام.درست پاسخ نداده

 یعنی چه ؟ «  غرور آفت  هنر است »  - 2

 هنرش به خوبی استفاده كند . الف ( هركس مغرور شود نمی تواند از

 كبر است . ، آفت هنر هم غرور و، آفت می زندب( هرچیزي كه درست مراقبت نشود

 دوست ندارند .  هنرمندان مغرور را ،هاج( انسان

 د( هیچكدام

 ام.درست پاسخ داده

 

 ام.درست پاسخ نداده

 . نظرشاستادفرشچیان در كودكی كشیده بودكه « گله آهوان » كدام ویژگی نقاشی   -3

 راجلب كرد  ؟

 گله  زیاد آهوها در الف ( تعداد

 اشی منحصر به فرد نقّ ب( رنگ بندي زیبا و

 انگار همه ي  آهوها به او نگاه می كردند . ،كردیه به نقاشی نگاه میاینكه از هر زاوج ( 

 ام.درست پاسخ داده

 

 ام.درست پاسخ نداده

 نام تابلوي مشهور استاد فرشچیان چیست ؟ -4

 الف ( امامی 

 ب( سعدي 

 ج ( عصر عاشورا 

 د( حماسه ي عشق 

 ام.درست پاسخ داده

 

 ام.ندادهدرست پاسخ 

     :معلّمگزارش توصیفي 

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

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

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

 

 تاریخ:امضا:

تعداد سواالت درست: 

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

 

 ،آموزانهاي دانشوانمنديو بنا به سطح ت استنشده احیاي طرّچهارچوب ویژهنكته: براي تعداد سواالت، 

 كند.االت تغییر پیدا میتعداد سؤ
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 ي دوم:جلسه

 دقیقه 20 آموزيواژه

 دقیقه 23 تمرین خواندن

 :آموزيواژه

اگر به ساختمان این  ي جدید ساخته می شود.واژه ، «كلمه + آمیز » در این درس، می آموزیم كه از تركیب 

ي مركب هكلم ر كنار بخش دیگر قرار گرفته،د "تركیب  "جزء دوم با فرایند  ،یابیده كنید درمیتوجّ ،تركیب

د. هدف آموزان پرهیز كننبراي دانش از ذكر این مطالبه كنند كه همكاران محترم توجّده است. ایجاد گردی

در ذهن  ،هایی با این ساختركیبد تند و تالش كننهوشیار شو ،آموز نسبت به این تركیباین است كه دانش

 شتار به كار بگیرند.بسازد و یا نمونه هاي شنیده شده ي قبلی را به یاد بیاورند و در گفتار و نو خود

است. تركیب كلمه با بن مضارع )آمیز(، معموال صفت مركب « آمیختن» در اصل بُن مضارع از مصدر « آمیز » 

 .می سازد. مانند غرور آمیز، محبت آمیز

 تمرين خواندن

هاي بعد از تمرین درنظر داشته باشید. ،آموزان را مثل دروس گذشتهدانش يخوانی درست و شمردهروان

طح یك س« روخوانی»از آموزان باید ي خواندن، در این قسمت از سال تحصیلی دانشاصولی و مستمر در زمینه

بیان كلمات از روي نوشته است كه در آن ارتباطی  ،باالتر رفته و به خواندن توأم با درك رسیده باشند. روخوانی

آورد. در حالی كه خواندن به زبان می دیدهآموز آنچه را ی دانشندارد. یعن وجودبین كلمات و درك و دریافت 

 .دشواز محتواي اثر نیز ببه درك و فهم منجر باید  ،هابر بیان نوشته فعّال، افزون

      

 ي سوم:جلسه

 دقیقه 23 هاي كتاب نوشتاريفعّالیت

 دقیقه 20 خواندن با لحن مناسب

 

 آموزي و امال( )واژه فعالیت هاي 

اري تكالیف یا تمرین هاي نوشت باشد.مورد تأكید مؤلفان می ، هاي كتاب نوشتاري در كالس درسانجام فعّالیت

در حقیقت، فرصت سازي براي تجربه هاي یادگیري و تثبیت آموخته هاي دانش آموزان به شمار می آید. 

سیر اموزش را به بیراهه در می افكند بنابراین، واگذاردن آن به فضاي خانه و مداخله ي اولیا در اجراي آن، م

 و آنان را سردرگم می سازد. كندرو میو گاهی دانش اموزان را با تضادهاي آموزشی و روشی رویا
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 تمرين خواندن )تأكید بر لحن، آوا و آهنگ مناسب(

 ها ودرنگ ها وها، تشخیص مكثكه انتخاب لحن به تناسب شخصیت ، یك متن روایی استمتن این درس

 خواندن لحن بر تأكید درس این نماید. درتري ایجاد میرعایت سرعت مناسب خواندن، تأثیرگذاري بیش

 هايجمله خواندن متفاوت لحن به را آموزاندانش هتوجّ آموزش، براي. استهاي لحنی آن ها و تفاوت هاجمله

 .كنیممی جلب امري و عاطفی پرسشی، خبري،

 لهجم انواع لحن يباره در توضیحی كنید،می پخش را (صوتی فایلتاب گویا)لوح فشرده ي ك كه اوّل بار 

 دهید اجازه. بخوانند متن روي از ،آن مانند و كنند گوش دقّت با بخواهید آموزاندانش از فقط ندهید؛

 دن،خوان در كه همین بیاورند، زبان بر ،نیست هم الزم ببرند؛ پی جمله انواع متفاوت لحن به خود آموزاندانش

 دنخوان لحن ،آموزاندانش و خواندند متن روي از نفر چند اینكه از پس. است كافی كنند، رعایت را جمله لحن

 موضوع ،آموزاندانش خود كمك به ،مرحله این در. شود پخش مجدداًخوانش متن،  كردند، مقایسه را هاآن

 و آموزاندانش از تعدادي خواندن آموزش، در شیوه بهترین. شود داده آموزش ،جمله انواع متفاوت لحن

 .است آنها لحن يمقایسه

كشف لحن مناسب و رعایت آن در خواندن متن، براي انتقال معنا و برقراري ارتباط موثر با درون مایه ي اثر، 

 بسیار مهم است.

 

 ي چهارم:جلسه

 دقیقه 43 نمایش

، فی الواقع ایجاد فرصت براي دانش آموزان است تا خود را به طور «ایفاي نقش»اجراي نمایش به شیوه ي 

عملی و واقعی در موقعیت هاي مختلف، حس كنند و بتوانند به فراخور آن از توانایی هاي زبانی خویش بهره 

  .از شخصیت هاي مورد نظر به نمایش بگذارندبگیرند و نقش مفیدي را 

اي براي از موضوع هاي مهم در هنگام نمایش، توجّه به لحن گفتاري شخصیت هاست. این كار، زمینه یكی

                پرورش فنّ بیان و اعتماد به نفس و تقویت روحیه ي سخن گفتن در برابر جمع است.
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 ي پنجم:جلسه

 دقیقه 23 هاي  كتاب نوشتاري)درك متن (فعّالیت

 دقیقه 20 تمرین خواندن

     

ود خ خلّاقیتگیري از به كمك مطالب قبلی و بهرههاي پیش آمده است. شرح و تفصیل این مباحث در درس

  ، مطالب این جلسه ارائه شود.آموزشدر 

 

 ي ششم:جلسه

 دقیقه 43 امال

 امالي همگاني : امال

خواهد كه آموزان میاز دانش معلّمامال مشاركت دارند. ابتدا  تقریرآموزان در ي دانشهمه ،در این نوع امال     

ه ب خواهدآموزان میاز دانش معلّمكتاب را ببندند.  سپسو  كنندمتن درس را به طور كامل و دقیق مطالعه 

 دجمله بگوییك ، دنخواهدرس كه می ازاز هر قسمت  ؛ هركسزندب نامشان را صداترتیبی كه انتخاب كرده، 

تن گفآموزي براي ا اگر دانشاولویت است امّ در حفظ ازي درس بیان جمله  بنویسند.آموزان ي دانشبقیهتا 

 . كرد، منعی ندارد احتیاج به كتاب پیدا ،جمله

 ي هفتم:جلسه

 دقیقه 43 هاي درسارزشیابی از فعّالیت

 رزشیابيا

به  ،دنپرسی براي افزایش تأثیر باشد.میتوجّه به وقت در نظرگرفته شده، مناسب  با "پرسش شفاهی"روش 

 :این نكات توجّه كنید

 ستادا آیا»به جاي اینكه بپرسید مثالً .آموزشوددانش در كه موجب ایجاد  تفكّر سؤاالتی طرح كنید 

 ، فرشچیان  را دوست دارید یا نه  ؟

 .«هستند ؟ یدوست داشتن فرشچیان قابل احترام و استاد چرا» بپرسید

  فكركردن پیدا كند ، زمان مناسب برايآموزدانش تا دهید افزایش را گوییپاسخفرصت. 

 و نگاهتان فقط به سوي افراد برتر نباشد باشید داشته گوییانتظار پاسخ آموزان،ي دانشهمه از. 

 فهم  شناخت میزان درك و در را تواند شماآموزان، هر دو میصحیح یا اشتباه دانش هايپاسخ

ي  حظهل است نه اینكه  درفرایند یادگیري و تفكّركردن زیرا  هدف،  اصالح  . انتان كمك كندآموزدانش
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بنابراین، ارزش یابی هم خود گونه اي آموزش موثر و تحكیم  .دریافت نمایید اوّل،  پاسخ  درست را

 یادگیري است.

 ي هشتم:جلسه

 هدقیق 43 فعّالیت   كتاب  نوشتاري )نگارش (

 

 گارش زندگي نامه  نالیت نوشتاري: فعّ

زندگی نامه نویسی، یكی دیگر از گونه هاي نوشتن است. براي دانش آموزان پایه ي پنجم توجّه به نمونه هاي 

 زندگی مشاهیر علمی و فرهنگی در كتاب هاي كه تاكنون خوانده اند می تواند الگوي مناسبی باشد. 

ي دیگران است. در این ن جا یعنی دانش آموز( یا در بارهنده ) در ایزندگی نامه یا در باره ي خود شخص نویس

درس، فرقی نمی كند كه دانش آموزان، كدام را را انتخاب كنند. مهم این است كه به كمك این شیوه، بتوانیم 

 توانایی و مهارت نوشتن را در دانش آموزان، رشد بدهیم.

و پاسخ، مناسب و آسان است. یعنی نخست در باره ي  براي تدوین زندگی نامه، استفاده از روش پرسش

شخصیت مورد نظر، چند پرسش طرح كنند؛ سپس به پرسش ها پاسخ بدهند. در این مرحله می توانند از 

منابع هم بهره بگیرند. پس از آن، جواب هاي نوشته شده را مرتب نمایند و یك ارتباط و انسجامی میان آن ها 

 دگی نامه، تنظیم می گردد.؛ به این زنبرقرار كنند

 ي نهم:جلسه

 دقیقه 43 امال

 

 كار ینا. بگیرید كمك هابرگه تصحیح در آموزاندانش از توانیدمی قسمتی دو امالي آزمون برگزاري از بعد     

و فرصت یادگیري و تجربه هاي آموزشی آنان  شودمی آموزاندانش نفس به اعتماد و یادگیري افزایش موجب

 تر می سازد.را فراخ
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 نقش خردمندان ازدهم: درس ي

 اهداف

 وطني دفاع ملّی و حب ّ پرورش روحیه (1

 آشنایی با تاثیر مثبت دانشمندان در حفظ میراث فرهنگی ( 2

 و تقویت درك عناصر و سیر رویدادها ي نقل رویدادهاي قصّهآشنایی با نحوه( 3

 تثبیت یادگیري ابزارهاي انسجام متنو بهبود سواد خواندن و درك متن ( 4

 ( آشنایی با گسترش گروه اسمی در جمله2

 .كاربرد مناسب واژه در نوشتن و گفتن ( آشنایی با7

 آموزش 

 ي اوّل:جلسه

 دقیقه 30 تدریس درس        

 دقیقه 13 درك متن

   

 ، بديعه پردازيسخنراني، دكلمه خوانيكاوشگري، وش پیشنهادي تدريس: ر

 روش كاوشگري

ي رشد را در مسیر مناسبی براي به كارگیري نیرو و توانشان قرار می دهد. این روش، كودكان كنجكاو و آماده

ان هایشسوال هدف عام این روش، كمك به پدیدآیی نظم ذهنی و مهارت هاي الزم براي پرسش و پاسخگویی به

یابند كه به طور مستقل و با روش نظام داري به كاوشگري است. با این روش، دانش آموزانی پرورش می

ي دلیل وقوع رویدادها و مفاهیم فكر می كنند، می پرسند و اطّالعاتی گردآوري و تحلیل پردازند و در بارهمی

ار نمی گیرد، بلكه آنان از طریق فرایند كار، آنچه را می كنند. در این روش، محتوا در اختیار دانش آموزان قر

 كه در محتوا نهفته است، در می یابند.

 مراحل روش:

ها مواجه می دانش آموزان با مانند این پرسش موزان با مسئله و فهم آن:مواجه كردن دانش آ -1

 افكار مردم و فرهنگ جامعه چیست؟ شوند: تاثیر نقش خردمندان و دانشمندان، بر

دهند و در مورد مسئله ي مطرح نش آموزان كارگروه هایی تشكیل میدا تفكر و گردآوري اطالعات: -2

 پردازند.ر و گردآوري اطالعات میبه تفكّ ،شده

 مع آوري شده و سازماندهي اطالعات.كاربست اطالعات ج -3
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 ها. تحلیل دادهبررسي و  -4

منجر به تاثیر نقش خردمندان در مده كه با ديگران و اعالم نتايج به دست آبرقراري ارتباط  -1

 )به صورت مكتوب( جامعه مي شود.

 متن:  و درک خوانش

ن البته در ای خوانی نمایند.آموزان جمعسپس دانش خوانی بخوانید.با روش دكلمه هنگی مناسب ومتن را با آ

 زمینه، در درس هاي گذشته، به طور گسترده، توضیح داده ایم.

 ي دوم:جلسه

 دقیقه 23 دانش زبانی

 

 دقیقه 20 تمرین خواندن

 دانش زباني

توجّه دادن به دانش آموزان و برانگیختن شاخك هاي حسیّ آنان نسبت به موضوع دانش زبانی این درس، 

 شناخت و كاربرد مناسب كلمات در جمله است. 

ف، بیان مفاهیم و معانی مختلمی دانیم كه جمله در زبان گفتار یا نوشتار، تركیبی از واژگان است. معموال براي 

واژه هاي گوناگونی در زبان وجود دارد. پرورش شناخت درست و تقویت قدرت تشخیص دانش آموزان در به 

 كارگیري واژه از اهداف اصلی این بخش است.

ا رالبتّه این توانایی به تمرین هاي زیادي نیاز دارد و الزم است زبان آموزان، نخست دامنه ي واژگانی خویش 

غنی سازند و در نوشتن و گفتن از میان چند نمونه، بتوانند یكی را كه مناسب تر است به كار بگیرند. انتخاب 

كاري است كه در این پایه در حدّ توانایی دانش آموزان كلمه ي مناسب در جایگاه صحیح جمله با حفظ معنا 

هنی و گسترش دامنه ي واژگانی زبان آموزان، این پنجم انتظار داریم و امیدواریم در پایه هاي باالتر با رشد ذ

 نمونه هاي زیر، توجة كنید: مهارت، پرورده شود. به

 ) خوب، نرم، مالیم و...(است.  لطیفهواي امروز،  -

 .) داد زد، سروصداكرد، جیغ كشید، بانگ كرد و...(فریاد كشددر هنگام بازي، یكی از دانش آموزان،  -

 ي سوم:جلسه

 دقیقه 30 كتاب  نوشتاريهاي فعّالیت

 دقیقه 13 آموزش لحن                  
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 لحن آموزش 

همراه با نمایش احساسات است. از نكات مهم  "داستانی - روایی"لحن اصلی،  داراي  "نقش خردمندان "درس 

ن براي دانشمنداتالش  ت ودقّ ،آمدههاي پیشعالوه بر تعریف كردن، توصیف فضاها و موقعیت ،در این درس

 حفظ میراث علمی كشور است. 

 ي چهارم:جلسه

 دقیقه 43 شعرخوانی  و صندلی صمیمیت

براي شرح و توضیح این مباحث، به درس هاي پیش، مراجعه فرمایید. رعایت گام هاي یادشده، در فرایند خوانش 

 و ادراك شعر، ضروري است.

 ي پنجم:جلسه

 دقیقه 23 فعالیت نوشتاري )درك متن (

 دقیقه    20 تمرین خواندن

 

  ، مطالب این جلسه ارائه شود.آموزشخود در  خلّاقیتگیري از به كمك مطالب قبلی و بهره

 ي ششم:جلسه

 دقیقه 30 امال

 دقیقه 13 خوشنویسی صفحه هنر وسرگرمی                

 گمشده يجمله: مالا

 لمهك یك معلّم و بندندمی را كتاب سپس. كنند مطالعه تدقّ با رادرس  متن تا خواهدمی آموزاندانش از معلّم

 بنویسند. ،یادآورده به قرارداشت را درآن كلمه این كه یا سطري و جمله باید آموزاندانش وگوید می

 ي هفتم:جلسه

 دقیقه 30 هاي درس                                  ارزشیابی از فعّالیت

 دقیقه 13 حكایت   

 ، مطالب این جلسه ارائه شود.آموزشخود در  خلّاقیتگیري از به كمك مطالب قبلی و بهره    
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 ي هشتم:جلسه

 دقیقه 43 هاي كتاب  نوشتاري                                 فعّالیت

 (نويسيخالصه ): نگارش هاي نوشتاري فعّالیت

ه این است ك« خالصه نویسی» ، یكی از راه هاي رشد و پرورش مهارت نوشتن است. مقصود از نویسیخالصه  

وا و پیام ي محتو خالصه انداري و مكتوب را بازنویسی كنیمخوي یك اثر شنیداري یا چكیده و فشردهبتوانیم 

 :شودبا اهداف زیر، انجام می و خالصه نویسی برداريیادداشت   آن را بیان نماییم.

 . پایدارتر می سازدیادگیري  و د، می شوهنگام مطالعهسبب دقّت و تامّل بیشتر   -

 .كند فراهم می  فرصت بازخوانی و مراجعات مكرر را -

 سبب صرفه جویی در زمان می شود. -

 فرصت مناسبی براي پرورش ذهن و زبان، به شمار می آید. -

 تمرین مناسبی تقویت مهارت نوشتن است. -

 نهم:ي جلسه

 43 بیندیش )فرزند فرزند ایران( بخوان و

 به آن چه در بخش هاي پیش، نوشته ایم، رجوع فرمایید.

 دهم : ي جلسه

 دقیقه 43 امال                                        

 

  مباحث مربوط به آموزش امال در درس هاي پیش، گفته شده است.

 

 يازدهم :ي جلسه 

 دقیقه 43 سرگرمی                           پایانی هنر و ي صفحه

ي مرور و جمع بندي آموخته همچنان كه پیش از این گفته ایم؛ این صفحه، هم كارایی هنري دارد؛ هم جنبه

به همین سبب، الزم است همكاران گرامی در  ها و هم گونه اي سرگرمی و بازي آموزشی تلقّی می شود.

 بررسی و اجرا ي این فعالیت به كاركردهاي چندگانه ي آن، توجّه داشته باشند.
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 (2)فرهنگ بومي  : درس آزاددرس دوازدهم

 

یابی از این درس، به درس هفتم، )درس آزاد از فرهنگ رش مربوط به چگونگی تولید و ارزشبراي شرح و گزا

 ( رجوع فرمایید. 1بومی 

 زیر، بیندیشید: هايالزم است به پاسخ پرسش ،تر این درسپیش از اجراي مناسب

 هدف از تولید این درس؟ -

 ؟چگونگی انتخاب محتواي  -

 شیوه ي تدوین این درس؟ -

 نقش معلّم در فرایند تولید؟ -

 انتخاب و چگونگی نوشتن درس؟ نقش دانش آموزان در -

 تولید فردي یا گروهی؟ -

 چگونگی سازماندهی متن تولیدي؟ -

 سنجه هاي ارزش یابی از تولید دانش آموزان؟ -

 : قضاوت عملكردپیشنهادي روش تدريس

موضوع دیگري از موضوعات مربوط به فرهنگ بومی و محلّی منطقه، استان یا شهر با نظر دانش آموزان انتخاب 

خواهد تا در آن زمینه، تحقیق كنند و اطّالعاتی به دست آورند و روز بعد، دانش ها میآموزگار از آن می شود.

ها را گروه بندي نویسند. سپس آموزگار آنمورد آن موضوع سركالس می متنی در ،آموزان ابتدا به طور فردي

اي گروه متن هاي اعضبین نوشته و ازخوانند اند در گروه خود میآموزان متنی را كه نوشتهو دانش می كند

 تولید شود: ،این متن جدید به سه حالت ممكن استشود. جدیدي تولید می

 .از بین نوشته هاي هركدام از اعضاي گروه جمالتی انتخاب شود .1

 یك یا دو متن از بین همه ي متن ها توسط خود دانش آموزان انتخاب شود. .2

سپس دانش آموزان معیارهایی  اركیب و متن جدیدي بسازد.كلیه ي نوشته هاي اعضاي گروه با هم  .3

، متن هرگروه توسط خودشان با این شودیاین معیارها نوشته م براي نوشته ي خود بیان می كنند.

 . به طور مثال:یرد و اصالحات الزم انجام می شودگورد نقد و بررسی و قضاوت قرار میمعیارها م

 متن داراي پیام باشد. •

 استان باشد.به صورت د •

 مناسب سن و فهم دانش آموزان پایه ي پنجم باشد. •

دهد تا با آن معیارها نیز متن هر گروه توسط ها قرار میسپس آموزگار معیارهاي استانداردي در اختیار گروه

 معیارهاي استاندارد عبارتند از : اعضاي خودشان مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد.
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 متن ساده و روان باشد. •

 حتی االمكان در قالب داستان مطرح شود. •

 پیام ها پندگونه نباشد و به صورت غیرمستقیم از متن درس استنباط شود. •

 واژه ها و كلمه ها متناسب با درك و فهم دانش آموزان پایه ي پنجم باشد. •

 عالئم نگارشی به خوبی در نوشتن متن گروه رعایت شود. •

 هاي جدا از هم و نامربوط نباشند.جمله ها منجسم باشند و به صورت جمله  •

را مورد ارزیابی و قضاوت بعد از دریافت معیارهاي استاندارد، اعضاي گروه با این معیارها نیز متن گروه خود 

متن خود را در كالس و براي همه  ،ي هرگروهسپس نماینده كنند.دهند و تغییرات الزم را اعمال میقرار می

ه به معیارهاي استاندارد در مورد آن قضاوت كنند و تغییرات ها نیز با توجّي گروهبقیهخواند تا ها میي گروه

خواند و اشكاالت احتمالی را ها را میي گروه، آموزگار متن كلیهیك بار دیگر ،نهایی اعمال شود. در نهایت

هاي مربوط به و فعالیت اد، در كتاب خود بنویسدتا هرگروه متن خود را به عنوان درس آز برطرف می نماید،

 كتاب خوانداري و كتاب نوشتاري را با راهنمایی آموزگار تولیدنماید.
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 م  فصل پنج

 

 راه زندگي

 

 روزي كه باران مي باريددرس سيزدهم : 

 شجاعت دهم :در چهار

 كاجستان درس پانزدهم : 
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 اهداف فصل: 

 ي مراحل زندگی  ل به خدا در همهافزایش اعتماد و توكّ .1

 و مفاهیم دینی تاثیرگذار در زندگیاخالقی  و مضامین آشنایی برخی از واژگان .2

 ها م و كاربرد آنها و درك پیاالمثلي ضربآموزان به مطالعهایجاد عالقه در دانش .3

 هاي مرتبط آموزان با انجام تمرینافزایش درك دانش زبانی در دانش .4

 «نویس» از طریق تركیب سازي با ي واژگان بسط و گسترش دایره .3

 تقویت شناخت واژگان از راه گسترش واژه .2

 بیان پیام آن  افزایش درك مفهوم تصویر و .7

 خوانیگویی و قصههاي قصهافزایش عالقه و تقویت مهارت .3

 از طریق تصویرخوانییداري درك د تقویت .9

 قصه هاي شنیداريپرورش درك شنیداري از راه دقّت در  .10

 .«چون، چو و...» هاي ربط یا اضافه مانند آموزان نسبت كاربرد برخی از نشانهتقویت تشخیص دانش .11

 تقویت مهارت درست نوشتن .12

 هاي متنآشنایی با ابزارهاي انسجام گزاره .13

 سی نویمهارت امال و خوشتقویت  .14

 و درست نویسی آن ها. آشنایی با اجزاي جمله .13
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 روز كه باران مي باريدم: درس سیزده

 اهداف درس

 ي مراحل زندگی  توكّل به خدا در همهتقویت روحیه ي -1

 توجّه به مفهوم امام زمان و ایجاد باور به نقش و حضور آن بزرگوار در زندگی -2

 زندگی در تاثیرگذار دینی مفاهیم و اخالقی مضامین و واژگان از برخی آشنایی-3

 متندرك توانایی  افزایش  -4

 "نویس" تركیب از طریق سازيفرایند واژهبا گسترش واژگان  -4

 و سخنوري  تقویت درك دیداري -3

 "بعد، سپس"هاي ساختار بالغی متن مانند آشنایی با نشانه-2

 «.ادامه نویسی» تقویت مهارت نوشتن از طریق شگرد-7

 آموزش 

 ي اوّل:جلسه

 دقیقه 30 تدریس درس        

 دقیقه 13 درك متن

 ،  درس پژوهي ، قصه گوييبحث گروهي روش پیشنهادي تدريس: 

 روش بحث گروهي 

ي مشترك ي موضوعی خاص كه مورد عالقهوگویی است سنجیده و منظّم دربارهروش بحث گروهی گفت

 شركت كنندگان در بحث است. 

موقع از انحراف بحث به مسائل دیگر  كاربستِ بحث گروهی به مهارت و توانمندي معلّم نیاز دارد تا بتواند به

 جلوگیري كند و قدرت تصمیم گیري و مدیریت زمان هم داشته باشد.

 اهداف روش :

 ایجاد عالقه و آمادگی مشترك در زمینه ي موضوعی خاص .1

 ایجاد و پرورش تفكّر انتقادي )انتقاد كردن و انتقادپذیري( .2
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 ایجاد توانایی اظهار نظر در جمع .3

 وانایی مدیریت و رهبري در گروهایجاد و تقویت ت .4

 تقویت فنّ بیان و استدالل .3

 تقویت قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیري .2

 مسائل العات و حلّآشنایی با روش كسب اطّ .7

 اجتماعی در رفتارهاي ایجاد رابطه ي مطلوب .3

 تقویت روحیه ي مشاركت پذیري و جمع گرایی. .9

 ،تخواهد متن درس را با دقّمی كند و سپس از دانش آموزان می دانش آموزان را گروه بندي ،ابتدا آموزگار

م علّم مفهوم اصلی این درس و داستان بیان كنند. ، نظر خود را در باره ي صامت خوانی كنند و سپس در گروه

ازند پردمیها با یكدیگر به بحث سپس گروه ، راهنما و هدایت كننده خواهد بود.در تمام مراحل كار دانش آموزان

، مفهوم شود تا خود آنانرهنمون می "انتظار"ها را به سوي مفهومهاي به جا و مناسب آنو آموزگار با پرسش

 كه: در كالس انجام می شود انتظار را كشف كنند. سپس بحث هایی از این قبیل

 ما منتظر چه كسی هستیم؟ -

 ام دهیم براي این انتظار و برآورده شدن آن چه كارهایی باید انج  -

 و ...  . -

 مراحل اجرا:

 آموزان را گروه بندي كنید.( دانش1

بت خود را نسعقیده و بینش  دانش آموزان را هدایت كنید تا نظر، ،نشان دادن تصویر ( با طرح یك سؤال یا2

، ي آن به مطالعهآموزان دربارهرا تعیین كنید تا دانش موضوعیتوانید . همچنین میابراز دارنده گرودر به آن 

 مثال:. نتیجه بگیرند و اظهارنظر بپردازند بحث و ،اندیشه

 ............... حضرت ولی عصر )عج ( ظهور خواهد كرد و: اوّلموضوع 

 ؟ ...........در انتظار مهدي موعود هستیم  چرا : دومموضوع 

 ،ي موضوع تعیین شدهباره در ی خود راطرزتلقّ عقیده وفعّاالنه  ،هرگروه در آموزاندانش فرصت بدهید تا( 3

اجراي  . دردلیل دفاع كنند با ذكر نگرش خود ، از اندیشه وضمن مباحثه هایشان بیان كنند ودرگروهیبراي هم

داشته  ،ضمن بحث در هاي خود رادیدگاه دهی عقاید وشاگردان باید توانایی سازمان ،هیصحیح بحث گرو

ت قّد . بایدمباحث گروهی استساماندهی  بخشی ونقش شما نظمهمان گونه كه گفتیم؛  ،این روش باشند. در

ي طهراب و ي كامل مطلب شودمحور اصلی خارج نشود، منجر به ارائه بحث ازجریان ضمن اینكه  ،داشته باشید
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و در  ینیدهرگروه بنش با آرامش كنار ،حركت كنیدها گروه ها شكل دهد؛ بنابراین، میانبچّه مطلوبی را بین

 .بحث آنان شركت نمایید

و سپس داستان  بنديجمع، مطرح می كند و مطالب جمع كالس ي بحث را دري هر گروه نتیجه( نماینده4

 شود. میه ها تعریف براي بچّ درس،

 . ها بخوانیدآواها براي بچّه ها و( متن درس را با رعایت تكیه3

 الل،استد بیان و ، تقویت فنّجمع در اظهارنظرتوانایی تقویت  ، پرورش اعتماد به نفس ومزایاي این روش     

هاي كوتاه، آموزان است. )بیان خاطرات، خواندن قصهري در دانشگیتصمیم تقویت قدرت تجزیه وتحلیل و

بایی به زیتواند دعاي فرج، می انتظار وحضرت ولی عصر)عج ( و مفهوم  در باره يهاي كوتاه مستند پخش فیلم

 ( فزاید.بحث گروهی بی

 ي دوم:جلسه

 دقیقه 20 آموزيواژه

 دقیقه 23 تمرین خواندن                                      

 نويس : كلمه + آموزيواژه

در زبان فارسی،  ي تركیب،در این درس، یكی دیگر از شیوه هاي واژه سازي به كمك بهره گیري از قاعده

الزم است در آموزش، همكاران گرامی با آوردن نمونه هاي مختلف از این ساخت زبانی  آموزش داده می شود.

« نویس» تركیب سازي با  و ساخت هاي دیگر، دانش آموزان را نسبت به شناخت و كاربرد( كلمه + نويس)

 آشنا سازند.

 كارایی و روایی دارد.در تمرین خواندن، همان اصولی را كه پیش از این، گفتیم 

 ي سوم:جلسه

 دقیقه 23 هاي كتاب  نوشتاريفعّالیت

 دقیقه 20 خواندن با لحن مناسب                                  

 

، در رعایت نكات گفته شده ،هاي خوانداريو همچنین تمرین مهارت هاي نوشتاريعّالیتفدر انجام این 

 قبل، ضروري است.هاي درس
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 ي چهارم:جلسه

 دقیقه 43 تصویرخوانی و صندلی صمیمیت

 

توجّه به فرایند آن است. یعنی ما آموزش تصویرخوانی را ازسطح بیرونی « تصویرخوانی» نكته ي قابل درنگ در 

ملتر و پیچیده تر ارائه داده ایم؛ حركتی از برون و سطح به ایم و در گام هاي بعدي آن را كاو ساده آغاز كرده

 ه توضیحات تصویرخوانی درس هاي پیشینبتر. براي تفصیل مطالب در این زمینه، درون و الیه هاي ژرف

این سخن را هم نباید از یاد ببریم كه تصویر خوانی، مقدمه اي براي پرورش ذهن و زبان و  مراجعه شود.

 شود.و نوشتار مناسب، شمرده میرسیدن به گفتار 

 ي پنجم:جلسه

 دقیقه 23 هاي  كتاب نوشتاري     )درك متن (                          فعّالیت

 دقیقه 20 تمرین خواندن                                               

 د.توانید دنبال كنیهاي قبل، میچگونگی اجراي این بخش از فعالیت ها را در شرح و تفصیل مربوط به درس 

 

 ي ششم:جلسه

 دقیقه 30 امال

 دقیقه 13 خوشنویسی صفحه هنر وسرگرمی

                                                           

 امالي كلمه گمشده  امال : 

سپس یكی  .كنندبار همخوانی می نویسند و چندروي تخته می درس را دانش آموزان برخی از واژه هاي

از كلمات پاك می شود . دانش آموز پس از ورود به كالس  یشود و یكدانش آموزان از كالس خارج می از

شاد كلمات امالیی مرور می شود. این كار،  فضایی . بدین ترتیب درآورد یاده باید كلمه ي پاك شده را ب

كوتاه مدّت كمك می كند و هم به تقویت یادگیري شكل تقویت توانایی یادسپاري و حافظه ي هم به 

 امالیی صحیح واژگان، و رعایت آن در نوشتار، یاري می رساند.
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 جلسه ي هفتم

 دقیقه 23 هاي درسارزشیابی از فعّالیت

 دقیقه 20 حفظ كن                                    بخوان و

 

 هاي درسفعّالیتارزشیابي از 

آموزان خواست تا مفهوم توان از آزمون عملكردي كتبی استفاده كرد و از دانشارزشیابی میدر قسمت 

این  ،ي بازخوردقالب یك داستان كوتاه  بنویسند. پس از ارزشیابی و ارائه روان در ساده و شعر را به نثر

 ي كار نگهداري شود. ها در پوشهبرگه

هاي پیشینی را در هنگام خوانش متن، دانش آموزان، آموختهتظار داریم، ان« حفظ كنبخوان و  »در بخش 

رعایت كنند. رعایت نشانه هاي نگارشی و تاثیر آن در خواندن و توجّه به كاربست پاره مهارت هاي 

 خوانداري در بلند خوانی، بسیار ضروري است؛ زیرا تاثیر زیادي در فهم و ادراك محتوا اثر نیز دارد.

 ي هشتم:جلسه

 دقیقه 43 نوشتاري فعالیت

 

 : نگارشفعالیت نوشتاري 

. است« ادامه نویسی» شیوه اي كه در این درس، براي تمرین و مشق نوشتاري در نظر گرفته ایم؛ شیوه ي 

یعنی نوشته اي را ما آغاز كنیم؛ راه و چشم اندازي را ترسیم نماییم و دنباله و گام هاي پسینی مراحل پیمودن 

  واگذار كنیم.را به دانش آموزان 

براي دانش آموزان، ساده و تاثیرگذار باشد، بهتر است « دنباله نويسي يا ادامه نويسي» براي آن كه شگرد 

كه موضوع ها و سرخط هاي نوشتن از موضوع هاي متناسب با دنیاي كودكان و نوجوانان باشد تا با ذوق 

 موضوع و شوق نوشتن، دست به آفرینش بزنند.

تخیّل و نشانه هاي نگارشی و رعایت هنجارهاي درست نویسی، از اصولی است كه الزم است بهره گیري از 

 همكاران در آموزش، بررسی نوشته و ارزش یابی كار دانش آموزان، بدان توجّه داشته باشند.
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 ي نهم:جلسه

 دقیقه 43 امال

                                                  

 امال

خالصه ي توان گردد. در قسمت امالي تقریري میبرگزار می ،قسمتی مثل دروس قبل امال به صورت دو     

اختیار گروه هاي دانش آموزي گذاشت تا به تولید متن امال  گاهی می توان لغات را در .درس را امال گفت

 گ امال، بهره برد.از همان متون در زن بپردازند و

 توجّه:

یابی هستند. عبور از شعرها و كتاب فارسی، موضوع آموزش و ارزش ي متن هاي آمده در از دید ما همه

به بهانه ي التذاذ ادبی و نادیده گرفتن آن ها در امالي « هابخوان و بیندیش یا روان خوانی»هاي داستانی متن

و متن هاي همه ي درس هاي با اهداف برنامه، همخوانی ندارد. بنابراین، همكاران می توانند واژگان تقریري، 

 شعر یا نثر را در تنظیم متن امالیی، بیاورند.

موضوع دیگر در این زمینه، نگرش تلفیقی در تدوین متن امالیی است. یعنی همكاران می توانند هم از درس 

درس از  توانند) تلفیق درون برنامه اي ( و هم میمتنی تنظیم كنند  ،فارسی ي ها و واژه هاي خوانده شده

هاي دیگر كتاب هاي همان پایه به میزان پیشرفت تحصیلی و آموزش، متنی تلفیقی آماده كنند)تلفیق برون 

 اي (.اي یا میان برنامهبرنامه
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 شجاعت: درس چهاردهم

 اهداف درس

 زندگی  با مفهوم شجاعت اخالقی وكاربرد آن در ( آشنایی1

 گسترش واژه در جمله كاربرد شیوه ي آموزان با ( آشنایی دانش2

 «گوش كن وبگو »با فعالیت درك شنیداري (  تقویت 3

  «گزارش نویسی» ي تقویت مهارت نوشتن در زمینه (4

 تقویت درك متن  و خواندن بهبود سواد( 3

 آموزش 

 جلسه ي اوّل:

 دقیقه 30 تدریس درس        

 دقیقه 13 درك متن

                        

 تدريس: روشن سازي طرز تلقيروش پیشنهادي 

هم  هاي خود را بشنوند وكند تا عقاید متنوّع هم كالسیفرصتی را فراهم می ،آموزاناین طرح براي دانش

اطّالعات و منطق  ي محكم از حقایق،شان بر یك پایهآیا طرز تلقّیكه ند چنین آنان را قادر می سازد، دریاب

كی ی توانایی تفكّر و حلّ مساله و روحیه ي شجاعت و خطرپذیري عاقالنه،ري از استوار است یا خیر؟ بهره گی

 از موضوع هاي مهم این درس است.

 مراحل اجرا: 

دانش آموزان بخواهید با  متن درس را در كالس پخش كنید و از (با استفاده از لوح فشرده ي كتاب گویا،1

 دقّت گوش كنند. 

 كنید.  ، پخشآموزانمتن درس است، بین دانش برانگیز ازر ی تفكّهایی راكه حاوي پرسش( برگه2

ی یا حتّ ي یك تصویر وباره آموز به صورت فردي به سوال پاسخ دهد. )این قسمت با اظهار نظر در( هر دانش3

  .(... نیز قابل اجراست ي ناقص وتكمیل جمله

 گذارند. آنان از موضوع است، به بحث میی هاي خود را كه در حقیقت طرز تلقّپاسخ ،آموزان در گروه( دانش4

 ( اعضاي گروه باید در یك پاسخ مشترك به اجماع برسند.3

 كند. مطرح می ،ي هرگروه پاسخ كل گروه را در جمع كالس( نماینده2

 آموزان انجام شود.بندي پیام متن توسط دانشها، نتیجه و جمعي گروهي همهي آخر پس از ارائه( در مرحله7
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رین تپردازند. مهمبا این روش، به تكمیل آن می ،ي موضوع دارندآموزانی كه اطّالعات و دانش كمی دربارهانشد

 با ار دوستان خود تا كنندافراد گروه سعی می ،درواقع. است امتیاز این روش به اجماع رسیدن افراد یك گروه

 ،آوردن دالیل منطقی گروه باآموزان همدانشمجاب نمایند.  را یكدیگرهمراه ساخته،  و نظر خودراي 

 كنند.ترغیب می ،تقریب نگرش نسبت به موضوع در را هاي خودگروهیهم

 ود.ش فرایند تدریس كامل ه ها بخوانید تابعداز تدریس،  متن شعر را با آهنگی زیبا ودلنشین براي بچّ

در اختیار دانش را تمام ت جمله هاي نام نگرش سنجی به صورمحترم ابتدا فر ، آموزگاربراي اجراي روش

 آموزان قرار می دهد.

 شجاعت یعنی ......................... -1

 ترس گاهی پسندیده است، زیرا................................ -2

 . افراد ترسو، افرادي هستند كه........................... -3

 شبه دانش آموزان ارائه می شود و نگر ،صحیح و غلطچند گزینه یا سپس همین سواالت در قالب پرسش هاي 

 هدایت می شود. ،شجاعتآنان بیشتر به سمت مفهوم اصلی 

 شجاعت یعنی .... -1

     نترسیدن از همه چیز و همه كس الف:

 ترسیدن از خطر و عاقبت كارهاي بد ب:

  فرار از حوادث و خطرهاي مختلف ج:

 ،زیرا.....................................ترس گاهی پسندیده است  -2

  قدرت تصمیم گیري را از انسان می گیرد :الف

  ما را از مكان هاي ناامن و خطرناك دور می كند ب:

  باعث پیروزي برمشكالت و دشواري ها می شود ج:

 افراد ترسو، افرادي هستندكه .................................. -3

  بیرون نمی روند مبادا حادثه اي برایشان رخ دهد.الف: از خانه 

 ب: براي رسیدن به موفقیت چند بار شكست می خورند

 ج:از زلزله ،تصادف،آتش سوزي و بیمار می ترسند

گو و ارائه ي دلیل و و د و با بحث و گفتروه پاسخ هاي خود را بر روي تخته و در جدول می نویسسپس هر گ

 شوند.، هدایت میار به طرف مفهوم شجاعت و درك و فهم آنراهنمایی و هدایت آموزگ
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 ي دوم:جلسه

 دقیقه 20 دانش زبانی

 دقیقه 23 تمرین خواندن

 

 گسترش واژه :  دانش زباني

ن دتوانیم با افزومیگاهی  .در این درس، یكی دیگر از راه هاي گسترش واژه در زبان فارسی را آموزش می دهیم

در   ِ (-ي اضافه ) در این صورت، معموال از نشانه اي بسازیم؛هاي تازهها و تركیبي دیگر، بافتواژهیك واژه به 

 كینم. خط فارسی یا در تلفظ، بهره می گیریم و كلمه ي دوم را به كلمه ي نخست اضافه می

 ِ) ي(+ تمیز (.   -هواي تمیز) هوا +  -:  مثال

 ِ + باغ (.-دیوار باغ ) دیوار +  -

در تمرین خواندن، همان نكاتی كه در درس هاي گذشته، مورد تاكید قرار داشته اند؛ براي تثبیت آموخته ها 

 همچنان مورد توجّه خواهند بود.

 ي سوم:جلسه

 دقیقه 23 هاي  كتاب نوشتاريفعّالیت

 دقیقه 20 خواندن با لحن مناسب                                  

 

مبتنی بر اصول و اهداف و آموخته هاي پیشین و درس تمرین هاي نوشتاري و فعالیت خوانداري این درس، 

 هاي گذشته، تداوم خواهد یافت. 

 ي چهارم:جلسه

 دقیقه 43 گوش كن و بگو

 

د، به كننمراحل و گام هایی كه در این فعالیت، در نظر گرفته شده، ارتباط طولی دارند و از نظامی پیروي می 

 توضیحات ها توجّه شود. همچنین می توانید برايهمین سبب، الزم است در آموزش و اجرا به سیر و توالی آن

 د.مراجعه فرمایی در درس دوم«گوش كن و بگو »بیشتر به 
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 ي پنجم:جلسه

 دقیقه 23          هاي كتاب  نوشتاري) درك متن (فعّالیت

 دقیقه 20 تمرین خواندن                                               

 

 توضیحات این دو فعالیت در درس هاي پیشین، بسنده است؛ در صورت نیاز می توانید به آن ها بنگرید.

 

 ي ششم:جلسه

 دقیقه 43        امال                

 :يا نوبتي ايكلمه يمالا     

 .نوبتی به هم امال بگویندي ارزش امالیی را استخراج نموده، كلمات دارا ،متن درس به دو از دو ،آموزاندانش 

یا كلماتی كه ارزش امالیی دارند؛ این است كه برخی از واژه ها به دلیل این كه « ارزش امالیی» مقصود ما از 

 است. واج ها یا صداهاي چند شكلی دارند، شكل نوشتاري یا امالي آن ها، دشوار

 به نمودار طبقه بندي نشانه هاي خط فارسی از نظر شكل نوشتن، توجّه كنید: 

 واج هاي چهار شكلي واج هاي سه شكلي واج هاي دو شكلي واج هاي يك شكلي

 / ....ز /  / ..... س/  ، ق / ... ت/  / ...ب/، / ر/، / د / 

 تاریك، طربت، - مانند: دل، رد، بار

 غروب، قرب-

 زرد، ضربه، ذرّت ، ظرافت ثالث، صبورسیر، 

 

اگر چنین نموداري را به دانش آموزان بدهیم و از آنان بخواهیم كه در هر درس، واژه ها را بر اساس بنابراین، 

طبقه بندي ارائه شده، استخراج نمایند و جدول را تكمیل كنند؛ تمرین بسیار مناسبی براي تقویت توانایی 

 ، به طور عملی اجرا می شود.ت امالیی آن هاو قدر شكل كلمات تشخیص

 تريدقیق علمی كند و نسبت به شناخت حروف فارسی، به دانش آموزان، دیدمند میكار، ذهن را نظاماین 

 .و به آنان در انتخاب شكل درست یك نشانه، كمك می كند می بخشد
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 ي هفتم:جلسه

 دقیقه 43             هاي درسارزشیابی از فعّالیت

  

 از معلّمكاربرد دارد.  ،ي كار در این درسارزشیابی آزمون عملكردي نمونه: هاي درسفعّالیتارزشیابي از 

 . بنویسد و را به صورت نثر امروزي برگرداند خواهد تا متون كهن درسآموز میدانش

 ي هشتم:جلسه

 دقیقه 43 فعالیت نوشتاري ) نگارش (                               

روشن  به شكل هاتحلیل آن تجزیه و ، رویدادها وگزارش نویسی یعنی نوشتن اخبار، اطالعات گزارش نويسي :

 زیر:اصل و كوتاه با رعایت چند 

 ساده نویسی   -

 كوتاه و گزیده نویسی -

 درست نویسی   -

 ه به مخاطب گزارش توجّ -

 ذكر عنوان، موضوع، مكان و زمان گزارش. -

 نوشته.حفظ ارتباط طولی و انسجام  -

ن از ، بازبینی و اصالح مت، جمله بنديبه كاربردن واژه ها ، چگونگییس، انتخاب سبك گزارشپیش نو يتهیه

 سمی ور ي حفظ جنبه . گزارشگر باید بكوشد باباشد ، دقیقباید روشن . گزارشمراحل گزارش نویسی است

 . بر اعتبار و صحت آن بیفزاید گزارش ، مستند بودن، رعایت سالمت و صداقت درعلمی

 ي نهم:جلسه

 دقیقه 41 امال      

 امال

تمرین بیشتري  ،آموزاندانش نویسی درمهارت درست براي ایجاد ،استعی داراي كلمات متنوّ ،چون متن درس

قسمتی شامل امالي  . امالي دوكندآموزان كمك میالزم است. تداعی معانی كلمات، به تقویت امالي دانش

سنجش میزان پیشرفت مهارت امالنویسی  ارزشیابی وهدف  هاي امالیی مثل دروس گذشته باالیتتقریري و فعّ

 شود. م میاانج ،و آموزش امال
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 كاجستان  : پانزدهمدرس 

 درس اهداف

 تقویت مهارت خوانش شعر با رعایت لحن  (1

 با معانی مختلف  «چو چون و»كارگیري كلمات ه بي واژگان با گسترش دایره (2

 قصهآشنایی با چگونگی بیان پایان  (3

 « و توجّه به همنوعایثار » تقویت فضایل اخالقی به ویژه  (4

 براي تقویت مهارت نوشتنآشنایی با بازگردانی شعر به نثر ساده به عنوان شگردي  (3

 آموزش 

 ي اوّل:جلسه

 دقیقه 30 تدریس درس

 دقیقه 13  درك متن

  

 اق و قصه گويي(ايفاي نقش )نمايش خلّ روش پیشنهادي تدريس:

ه هایی كدرسمفاهیم موضوعات و به عینی بخشیدن م براي تجسّ تواندروشی است كه می ،ایفاي نقش     

ا وتاه اجربه صورت نمایش ك افرادي موضوعی را یا فرد ،این روش به كار رود. دربراي نمایش مناسب باشند، 

را مخاطب قرار  پردازند، معموالً یكدیگري نمایش به ایفاي نقش میكه در صحنهآموزانی كنند. دانشمی

داده  ي اجراي نمایش باید طوري ساماننهشود. صحو بدل می ها ردوگوهایی بین خود آندهند و گفتمی

توانند صحبت كنند تا همه ب ایفاي نقش را ببینند. همچنین آنان باید بلند آموزان بتوانندي دانششود كه همه

 صداي آنان را بشنوند. 

ت گرفت كه نسبآموزانی كمك از دانش باید "ایفاي نقش"بیشتر در اجراي روش تدریس طلوب بودنبراي م

هاي رفتاري زندگی اجتماعی و با واقعیت تدریس یادگیرندگان رااین روش   خوبی دارند. حسّ، به یكدیگر

آموزان نه تنها در آوردن نقش نیست بلكه در این جریان دانش چون فقط به اجرا شرایط، رو به رو می كند؛

 و م عینی موضوعاتكنند بلكه به تجسّها اقدام میبه كسب و فهم آن هایی را بررسی وها و مهارتموقعیت

 . یابندنیز دست می درس مفاهیم

 : مراحل اجراي روش تدريس

 . بگیرند هاي ایفاي نقش قراردر گروه آموزان به نوبتدانش سعی كنید اكثر: انتخاب بازيگران (1

 . است ثرها مؤه، در آماده شدن بچّهدف اصلی آموزش ها مبتنی برروشن شدن نقش :آماده سازي( 2

 آموزان، این كار، منجر به هماهنگی بیشتر و نظم ذهنی می شود.براي دانش بیان اهداف( 3
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 ، هر فرد، نقش مورد را به اجرا در می آورد.اجراي نمايش(4

آموزان بپرسید و آنان را سؤاالتی را از دانش ،ه به رخدادهاي نمایشتوجّ با :و پاسخ) گفت وگو( پرسش (3

و د كناین كار، روحیه ي نقد پذیري را تقویت می. هدایت كنید ،اهداف مورد نظري پاسخگویی در زمینه به 

 روش بررسی انتقادي و اصالحی رفتارها را پرورش می دهد.

ا آنچه ت شود تشود؛ باید دقّمی، توضیحاتی ارائه دانش محتواي درسی براي بسط تجربه و توضیح:شرح و (2

 از نمایش كالس باشد. آموزان از زندگی وي دانشمبناي تجربه گوییم برمی

 برخی از آن آموزه ها را تواناخالقی است كه در قالب نمایش می يحاوي مطالب ارزنده «كاجستان »درس 

« ا كتاب گوی»تدریس، خوانش متن با استفاده از تكمیل فرایند ها انتقال داد. پس از اجراي نمایش وهبه بچّ

 . شودانجام می

  :درک متن

 درك متن نیز توجّه به گفته هاي پیشین و رعایت آموخته ها، ضروري است. در زمینه ي فرایند

 ي دوم:جلسه

 دقیقه 20 آموزيواژه

 دقیقه 23 تمرین خواندن                                      

توجّه  «متمم ساز»یا « اضافه» يهاو نشانه « ربط»ي ها الزم است به تفاوت نشانهدر واژه آموزي این درس، 

 نشانه با ه اضاف ي نشانهتفاوت  داشته باشیم امّا انتقال این مباحث به دانش آموزان ابتدایی، اصالً ضرورتی ندراد.

 می كند؛ یعنی« متمِّم»از نظر نقش دستوري پس از خود را  ي اضافه، كلمه ي نشانهاین است كه  ، درربط ي

ثرى ا، بر معناى فعلفقط سبب ارتباط جلمه ها می شود و  ،ربطي نشانه  سازد، امّاكمال بخش معناى فعل مى

 .گذاردنمى

به نمونه هاي زیر و تفاوت معنا و كاركرد این دو  می پردازیم. «چون»و « چو» در این درس، فقط به دو نشانه 

 واژه، توجّه نمایید:

 ) زیرا، به دلیل این كه(آید.امروز برف می چونهوا كمی سردتر شد؛  -

 هواي دیروز نیست.) مانند، مثل( چونهواي امروز كمی سرد است؛  -

 ، به دلیل این كه() وقتی كه آمدي، خیالم راحت شد. چو -

 ) مانند، مثل( شیر آمدي، شادي ها آوردي. چو -

هرگز خواست ما این نیست كه در این جا دستور زبان فارسی را آموزش دهیم و به سراغ جزوه گفتن  تذكّر:

شما هم مانند ما نمونه هاي مختلف را ذكر كنید تا از طریق تفاوت در كاربرد  این كار، پرهیز كنید.برویم. از 

و معنا و تكرار این نمونه ها، غیر مستقیم، دانش آموزان هم به این تفاوت و كاركرد، پی خواهند برد. نیازي هم 
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دستوري، ما را از اهداف آموزش، نیست كه بگوییم یكی ربط است و یكی اضافه. برجسته سازي اصطالحات 

همین اندازه، دانش آموزان بدانند كه گاهی چو و چون معانی و كاركرد متقاوتی در زبان فارسی  دور می سازد.

 ایجاد می كنند و به این آگاهی و حساسیت زبانی برسند؛ كافی است.

 ي سوم:جلسه

 دقیقه 23 هاي كتاب نوشتاريفعّالیت

 دقیقه 20 خواندن با لحن مناسب                                  

هاي هاي نوشتاري و تمرینایم؛ فعالیتها گفتهكه در درس هاي پیش، در این زمینهبر پایه ي نكات مشروحی 

  هاي خوانداري را تداوم ببخشید.خواندن و رعایت پاره مهارت

 ي چهارم:جلسه

 دقیقه 23 درك متن (هاي نوشتاري ) فعّالیت

 دقیقه 20 تمرین خواندن                                     

 

تقویت سواد ادراكی از موضوع هاي بسایر مهمّ برنامه ي زبان آموزي در دوره ابتدایی است، همان گونه كه تا 

كنون دیدید؛ در پایه ي پنجم با سیر و توالی منطقی طراحی و تدوین شده است. الزم است با توجّه به سطوح 

انند به الیه هاي زیرین محتوا راه یابند. اداركی فهم متن، فرصت هایی براي دانش آموزان ایجاد كنیم كه بتو

، سازماندهی و آموزشخود در  خلّاقیتگیري از به كمك مطالب قبلی و بهرههر دو فعالیت این جلسه را 

 .مدیریت فرمایید

 ي پنجم :جلسه

 دقیقه 43 امال

                                                

  : به خود امال

 ضبط را صداي خود صداي بلند بخواند؛ اگر ابزار مناسب موجود بود؛ را با آن متنی تهیه كند و ،دانش آموز

. این فعالیت براي دانش امال بنویسد كند و با گوش دادن به خوانش خود، پخشرا  ودصداي خ . سپسكند

 .و در خانه ي خود هم می توانند، دست به این كار بزنند ح استبسیار مفرّ ،آموزان
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 ششم : ي جلسه

 دقیقه 23 هاي درسارزشیابی از فعّالیت

 دقیقه 20 حكایت  ) جوان راهزن (

                           

 هاي درسفعّالیتارزشیابي از 

 تواندآموز میسازي شده بهره برد. دانشتوان از آزمون عملكردي در موقعیت شبیهمی ،در قسمت ارزشیابی

 تها نیازمند اندكی مهارت و دقّبازي كند. تهیه و اجراي این آزمون ،تعیین كرده معلّمنقش قسمتی را كه 

ارزشمندي از چگونگی  اطّالعاتهاي مطلوبی طرّاحی و اجرا كند، آزمون ،قادر باشد معلّماست. در صورتی كه 

 آموز كسب خواهد كرد.یادگیري دانش

ر خوانش درست و درك محتواي حكایت، توجّه به كشف در بخش حكایت هم مانند نمونه هاي پیش، افزون ب

ارتباط مفاهیم ضرب المثل ها با محتواي حكایات نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است. اساساً ضرب الثل ها، 

 ظرفیت بسیار خوبی براي تقویت فن بیان و كوتاه و گزیده گویی دارند.

 ي هفتم :جلسه

 دقیقه 43 فعالیت نوشتاري

 ) نگارش (فعالیت نوشتاري 

 -روایی نوشته ي» رایج ترین نوع نوشتار  ین وشاید قدیمی ترین، محبوب تر: داستاني -بازگرداني روايي 

نامیده اند. انواع داستان ) داستان « ادبیات مردمی»ستان را گونه اي دا . به همین روي، قصّه یااست« داستانی 

. تب و منظم حوادث اسروایت مرتّ ،. داستانباشدمیه، افسانه، ترازدي، فابل، رمانس و داستان بلند( ، قصّكوتاه

اقی فبعد از فالن حادثه دیگر چه اتّ ؛توالی حوادث و اتفاقاتی است كه در داستان رخ می دهد بیان تسلسل و

 .درا براي تعقیب حوادث، برمی انگیز داستان كنجكاوي خواننده ،بدین  ترتیب ، بعد چه شد ؟ وافتاده است

راوي داستان یا زاویه دید، هسته ي : ستان باعث جاذبه و كشش می شود. برخی از عناصر داستان عبارتند ازدا

 لحن، زمان و مكان و... ، زمینه و، شخصیت یا قهرمانداستان

آن درونمایه ي وانده و با كه در آموزش و یادگیري درس، خ را  «كاجستان»دانش آموز شعر  ،دراین بخش 

 این كار، تمرینی براي تقویت. كندان با زبان ساده بازنویسی به صورت داست می تواند آن را آشنا شده است؛

منظم با رعایت ترتیب رویدادهاست و به تحكیم یادگیري محتواي درس نیز  و تربیت ذهنی مهارت نوشتن

 كمك می كند.



١٣٧ 
 

 

 م:شتهي جلسه

 دقیقه 43 بخوان و بیندیش                              

 

 

 به مطالبی كه در فصل اوّل بیان شد، مراجعه كنید.   "بخوان و بیندیش"براي آموزش 

  

 همن ي جلسه

 دقیقه 43                 امال   

 

 كاغذي-یك نمونه آزمون مداد در ادامه،شود.امالي دو قسمتی پیشنهاد می ،در این درس نیز مانند دروس قبل

 گردد. ارائه می

 به نام خدا

 « كاجستان » فعّالیت امالیی درس  

 كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟  (1

 نرمی  –افتاد  –لرزید  –می دیدند  -روییدند

 

 روي كلمه ي نادرست خط بزن :  (2

 تاذیانه (  –) تازیانه  –ل ( تعمّ –ل ) تامّ –ل ( تهمّ –ل ) تحمّ

  

 ( باكلمه مناسب جاي خالی راپركن  3

 سالیان دراز...................................آن دورا چون دودوست می دیدند . 

 ...  سیم پیام خارج ازده دوكاج روییدند .   ......................دركنار ...............

 

4 )......................................................  ........................................... 

 

3................................).  ................................................................. 
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 مفصل شش

 

 علم و عمل

 

 بوعلي، كودك بود يدرس شانزدهم : وقت

 درس هفدهم: كار و تالش
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 اهداف فصل 

 

 نیایرا اندانشمندفضایل اخالقی و رفتاري برخی از  ا آشنایی ب .1

 ي پرسشگري و كسب علمروحیه ایجاد و تقویت .2

 تقویت مهارت درك متن و بهبود سواد خواندن .3

 و مطالعه ي سرگذشت مشاهیر خوانیایجاد عالقه به كتاب .4

 ت گوش دادن و توجه به لحن داستانتقویت مهار .3

 متناسب با مخاطب و موقعیتسخن گفتن آشنایی با  .2

 نوشته هاي تحقیقی و نوشتن تحقیقیآشنایی با  .7

 ي واژگانگسترش دایره .3

 تقویت توانایی حفظ شعر .9

 در زندگی و فن  كاربرد علمو  فناوري هاي جدیدآشنایی با  .10

 كاربرد ضرب المثل آشناي با  .11

 تقویت توانایی در مهارت نوشتن با رعایت سنجه هاي نوشتاري .12

 مهارت خوب دیدن و بهره گیري از آن در مهارت هاي زبانیتقویت  .13
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 ، كودک بودوقتي بوعلي شانزدهم :رس د

 درس اهداف

 ابوعلی سینا ایرانی، دانشمند بزرگ  آشنایی با (1

 دردانش آموزان تقویت روحیه پرسشگري  (2

 علم جویی در دانش آموزان  پرورش قوه ي خرد ورزي و (3

 تقویت مهارت خوب دیدن  (4

 لحن مناسب در خوانش متنآشنایی با  (3

 هاي قبلیتقویت درك متن با تثبیت آموزه (2

 .آشنایی با نگارش موضوع هاي تحقیقی (7

 آموزش 

 ي اوّل:جلسه

 دقیقه 30 تدریس درس        

 دقیقه 13 درك متن

                                    

 (سناريوگام ها و مراحل )ايفاي نقش با تنظیم ، الگوي كاوشگريروش پیشنهادي تدريس: 

 روش كاوشگري  

ند هایی است كه فرایوارد كردن مستقیم شاگردان در فرایند تفكّر علمی از طریق تمرین ،آموزش كاوشگري   

ر وري تفكّدرك علوم، بهره سازد. آموزش كاوشگري منجر به افزایشعلمی را در زمان بسیار كوتاه فشرده می

 شود.می اطّالعاتهایی براي دریافت و تحلیل و مهارت خلّاق

 كاوشگري مراحل اجراي

 گام اوّل: بر هم زدن عادت ذهني  

شروع خوبی براي الگوي  یا عادت شكن، برانگیز، معمّاگونه، مهیّج و غیرمعمولارائه یك موقعیت پرسش

آموزان را در نظر داشته باشید و از علمی دانش اطّالعاتكاوشگري است. براي ایجاد این موقعیت، باید سطح 

 دوري كنید. ،موارد ساده و پیش پا افتاده
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 گام دوم: پرسشگري

زنید. ها را بر هم میدهید، عادت و تعادل ذهنی آنآموزان ارائه میرا به دانش آمیزوقتی یك موقعیت ابهام

خواهند كه پاسخ صحیح را ارائه آموزان از شما میكنند. برخی از دانشها بالفاصله شروع به پرسیدن میآن

د. یكن دایته ن راآموزایند پرسشگري دانشفرا ،با صبر و حوصله باید هوشمندانه وبه جاي پاسخ گویی، دهید. 

یا یك عبارت كوتاه باشد. در  "خیر"یا  "بله"ها نند كه پاسخ آنهایی مطرح كآموزان بخواهید پرسشاز دانش

ها در دهند. آنسازمان می آن را ،متمركز كرده ،را روي مسئله آموزان افكار خود، دانشاین مرحلهدر واقع 

 د.راهی بیابنذهن را به اندرونه ي موضوع می برند تا روزنه و چه بیشتر آن رویداد هستند و  صدد شناختن هر

 سازي گام سوم: فرضیه

گروه  دهند كه درستی آن معلوم نیست. از هرهایی میپاسخ آموزان به پرسش ها،، دانشدر این مرحله     

 ند.همه بدان بیندیشها را روي تابلوي كالس نوشت، تا توان پاسخمی خواند؛ها را می، بهترین فرضیهیك نفر

 : آزمايشگريگام چهارم

آموزان نشدا ، بهستبیشتري ه اطّالعاتها نیاز به ي درستی یا نادرستی فرضیهباره گیري دربراي تصمیم     

ي تر در این زمینه، تا جلسهشبی اطّالعاتي موضوع مورد بحث ارائه دهید و براي گردآوري باره درتوضیحاتی 

 .(فی نماییدآموزان معرّرا به دانش اطّالعاتجهت گردآوري منابع علمی معتبر فرصت دهید. )ها بعد به آن

 گیريگام پنجم: تحلیل و نتیجه

گري فرایند كاوش د و در واقعآموزان بخواهید به توضیح آنچه گذشت بپردازنپس از تآیید فرضیه از دانش     

 .مسئله كاوشگري است نه محتواي تفكّر و بر فرایندط . هدف اصلی آگاه شدن  و تسلّخود را شرح دهند

 گیرد .  ه ها انجامبچّ را براي دانش آموزان توضیح دهید. روخوانی از سويمتن درس  ،پس از آن

 ي دوم:جلسه

 دقیقه 20 دانش زبانی

 دقیقه 23 تمرین خواندن                                      

دیدن در واقع نخستین درگاه به سوي عالم محسوس و پدیده هاي دیداري است. تربیت صحیح دیدن و بهره  

گیري از توانایی دقّت در نگاه از مباحث مورد توجّه در برنامه ي زبان آموزي فارسی است كه ما از آن به عنوان 

ط به دو موضوع این جلسه را می تواند در تر مربونام می بریم. شرح و گزارش مفصّل« سواد و تربیت دیداري» 

 درس هاي پیشین، پی جویی كنید.
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 ي سوم:جلسه

 دقیقه 23 هاي كتاب  نوشتاريفعّالیت

 دقیقه 20 خواندن با لحن مناسب                                  

 نظر مورد متن خواندن لحن درس این در. شد داده آموزش جمله و كلمه خواندن لحن گذشته دردروس

. دش ارائه الزم مطالب روایی متون لحن درمورد قبالً است؛ روایی ،فعّالیت این شنیداري متنلحن . است

 متن لحن هم و را جمله انواع لحن هم كند، رعایت را كلمه لحن هم آموزدانش كه كنید هتوجّ متن این در

 .بگیرد نظر در را روایی

 ي چهارم:جلسه

 دقیقه20 مرور آموخته ها                                                     

 دقیقه 23 تصویرخوانی وصندلی صمیمیت

 

 در این موارد هم پیش از این توضیحات الزم، نگاشته شده است؛ در صورت نیاز به درس هاي قبل، بنگرید.

 ي پنجم:جلسه

 دقیقه 23          ( هاي كتاب  نوشتاري ) درك متنفعّالیت

 دقیقه 20 تمرین خواندن                                               

 

در زمینه ي سواد ادراكی و فرایند درك متن هم در درس هاي نخستین همین كتاب، شرح و تفصیل مطالبمورد 

  نیاز، آمده است.

 ي ششم:جلسه

 دقیقه43 امال

 

 ايي خوشهامال

 روشاند. ي این امال را سال گذشته دیدهآموزان نمونهشود. دانشاي پیشنهاد میامالي خوشه ،درسبراي این 

این  ي آخرسپس با نشانه ؛كنداي را به دلخواه از متن درس انتخاب میآموز كلمهدانشكار، این گونه است كه 

دهد یه مزمانی ادام شروع شده باشند و این كار را تا ،كند كه با این نشانهمی كلمه از متن درس پیدا كلمه دو

 .و كار خوشه سازي را ادامه می دهد كشدي بعدي را میخوشه اي نباشد؛ سپسكه دیگر كلمه
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 گنجايش                                                      :مثال

 شیر                                               شكر                                                

 رنج                             رو                    رحمت                       را                                 

 توان                تاب                              جهش                             جايش            

 

 

 ي هفتم:جلسه

 دقیقه 23             هاي درسارزشیابی از فعّالیت

 20 بخوان وحفظ كن      -1

 

 درس: هايفعّالیت از ارزشیابي

 شما هب را نتیجه و كنند ارزشیابی یكدیگر هاي دانسته از پاسخ و پرسش روش با درگروه بخواهید ها هبچّ از

 .دهند گزارش

 : وحفظ كنبخوان 

 ،دكوشاست. مكالمه وگفت وگویی دو سویه كه هر طرف می« مناظره»شعر فارسی  یكی از گونه هاي ساختاري

 ادبیات ایران . كاربرد شیوه ي مناظره درو بر دیگري چیره شود به اثبات برساند حرف خود رابا استدالل 

زبان پارتی اشكانی سروده نخل كه به  و زمنظومه اي است میان بُ «درخت آسوریك .»سابقه ي طوالنی دارد

در سده ي چهارم و پنجم قمري منوچهري دامغانی و در روزگار معاصر، پروین اعتصامی در بهره  .شده است

 شعري گوناگون آمده است. مناظره درقالب هايگیري از این ساختار، آوازه اي دارند. 

، گفت و گوي شعري را میان دو لك الشعرا(این درس هم محمد تقی بهار) م بخوان و حفظ كن در شعر

شخصیت یعنی چشمه و سنگ، نمایش داده است. در دو بیت پایانی، در حقیقت شاعر نتیجه گیري می كند 

 و به گونه اي خودش به جاي خواننده درونمایه و پیام مناظره را ارائه می نماید.
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 ي هشتم:جلسه

 دقیقه 43 فعالیت  كتاب نوشتاري                                    

 : نگارش تحقیقيفعالیت نوشتاري

حقیقی ت بنابراین هر پژوهش علمی یا لغت به معنی وارسی كردن، كشف حقیقت و جست وجو است. تحقیق در

 . است جوو حركت و جست، استفاده از فكر و اندیشه و سرانجام مستلزم حقیقت پژوهی، داشتن روش كار

دداشت برداري وگرد ، یاماخذ ، شناسایی منابع وي اصلی شامل انتخاب موضوع تحقیق شامل چند مرحله هر

 ي گزارش تحقیق می باشد.تهیه  وآوري اطالعات 

 موضوع تحقیق  -

 بیان مسأله  -

 آوري اطالعاتهاي جمعروش -

 هابندى، تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهطبقه -

 ها تدوین گزارش و اشاعه یافته -

هر یك از این گام ها به شرح و گزارش نیاز دارد؛ امّا با توجّه به سطح دانش آموزان دوره ابتدایی و میزان 

هدف ما  .توانایی آنان در نوشتن و فهم موضوع تحقیق، اصالً نباید فضاي كالس را به سمت این مباحث كشاند

ه دانش آموزان را با الفباي مطالعه و تحقیق آشنا سازیم و به آن ها بیاموزیم در این تمرین نگارشی این است ك

كه به كمك مطالعه ي منابع و تحقیق كردن هم می توان نوشت. بنابراین در حدّ توانایی دانش آموزان و خیلی 

 ساده، باید از این تمرین، تنها فرصتی براي دست ورزي بچّه ها در نوشتن فراهم كرد.

 نهم:ي جلسه

 دقیقه 43 امال

 

یادگیري، بهره گیري از شگردهاي امالیی در این  –بر پایه ي تجربه هاي پیشین و میزان پیشرفت یاددهی 

 زنگ هم توصیه می شود.
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 تالش  و كار: درس هفدهم

 :درس اهداف

 زندگی  عمل در و كارمفومه آشنایی دانش آموزان با كاربرد  -1

 شناخت ترتیب واژه ها در جمله  -2

 سخن گفتن متناسب با مخاطب و موقعیت از طریق نمایش آشنایی با -3

 درك متنمهارت تقویت  -4

 و نمونه اي سروده هایش پروین اعتصامی  شنایی باآ -3

 تبدیل نظم به نثر ساده  تقویت مهارت نوشتن و -2

 آموزش 

 ي اوّل:جلسه

 دقیقه 30 تدریس درس        

 دقیقه 13                درك متن

 

 ايفاي نقش به صورت شعر و قصه گويي ،بارش مغزي، قصه گويي روش پیشنهادي تدريس: 

 روش بارش مغزي

راد یك گروه افت است. استفاده از روش بارش مغزي، اقیخلّ پرورشهاي الگوي بارش مغزي یكی از راهبرد     

 دهد.، سوق میتاكنون بوده اندهایی فراتر از آنچه را به آفرینش اندیشه

 : بیان موضوعگام اوّل

آموزان ا دانشدر متن درس نیامده باشد، امّ عیناً ،موضوعی را تعیین كنیدكه مطالب مربوط به آن ،در این مرحله

 اشته باشند. طرح موضوع در قالب سؤاالت تفكّری داطّالعاتآن هر چند اندك، با آن آشنا باشند و در مورد 

 د.انگیزهاي بهتر برمیپاسخي آموزان را در ارائه برانگیز، رغبت دانش

 ،ها مثال مورجه يباره و یا خواندن یك مطلب جالب در ، یا نشان دادن تصویرا نمایش بخشی از یك فیلمب

ان آموزنه آن چنان محدود كه دانش ی وال باید مشخص باشد نه كلّدر قالب سؤال مطرح كنید. سؤموضوعی را 

 گیري كنند.هاي خود را به هدف معینی نشانهنتوانند اندیشه

 بندي و بیان هنجارهاگام دوم: گروه

گروه، ه عنوان سرآموز بیك دانش ،انجام پذیرد. در هر گروهباید به صورت گروهی  حتماً دانش آموزان كار

گیرند. در هاي اعضاي گروه را به عهده میت و اندیشهي نوشتن نظرایك یا دو نفر وظیفه انتخاب شده،
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و یكی  ندآموزان كالس باش، تمام دانشكه اعضاي آن توانید یك گروه تشكیل بدهیدجمعیت میهاي كمكالس

 نویسد.ي كالس ب، نظرات را روي تختهزانآمواز دانش

 ها و نظرات گام سوم: بارش ديدگاه

 ،اقیت )بارش فكري( است. در این مرحله، تولید اندیشه و خلّي این الگورحلهترین مالترین و فعّاصلی     

كنند و مسئول بیان می ،ي سؤال و موضوع مطرح شدهباره نظرات خود را در ،نظم و آرامشآموزان با دانش

 يزیرا انگیزه، آزاد است؛ اگر عضوي نخواهد نظر خود را اعالم كند ،در این مرحله .كندها را ثبت میآن ،نگارش

 امّا بهتر است كه مشاركت فعّال داشته باشند. یت بسیار دارداهمّ ،اندیشیاقیت شخصی و آزاددرونی در خلّ

 بندي نظراتگام چهارم: طبقه

ها بخواهید كه جمالت تكراري را حذف، مواجه هستند. از آن ،د نظراتآموزان با تعدّدانش ،در این قسمت     

 اصالح نمایند. ،ویرایش و جمالت اصلی را در صورت نیازجمالت مشابه را 

 : ارزشیابي افكار و نظراتگام پنجم

ها بخواهید رند. براي انجام این كار از گروهگیها مورد بررسی و ارزیابی قرار مینظرات گروه، در این مرحله     

 د.ن، اظهار نظر كني این افكارباره د درآموزان بخواهینهایی خود را بیان كنند. از دانشهاي اندیشه به نوبت،

  مطالب مورد نظر خودتان را اضافه كنید. ،دانیدایی را انجام دهید و اگر الزم میبندي نهجمع ،پایان در

 : خوانش متن

متن درس توسط  ،معلّمسپس به تشخیص  ؛متن درس را بخوانند ،خوانیآموزان به روش صامتابتدا دانش

 . شودخوانده می معلّم یا خود گویا ، كتابآموزاندانش

 ي دوم:جلسه

 دقیقه 20 آموزيواژه

 دقیقه 23 تمرین خواندن

 

 خواهیمروشن است كه در این واژه آموزي در پی ساخت و آموزش واژه ي جدید نیستم؛ بلكه در این بخش، می

غیر شعري، آگاه سازیم. این آگاهی و ي دانش آموزان را به ترتیب قرار گرفتن كلمه ها در شعر و نثر یا نوشته

دانش به آن ها كمك می كند كه بتوانند شعر را آسان تر به نثر ساده برگردانند. این كار درحقیقت یك تمرین 

  كند.نوشتاري به شمار می رود و البتّه در درك و فهم شعر هم به آن ها كمك می
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 ي سوم:جلسه

 دقیقه 23 هاي كتاب  نوشتاريفعّالیت

 دقیقه 20 خواندن با لحن مناسب                          

 

 ، مطالب این جلسه ارائه شود.آموزشخود در  خلّاقیتگیري از به كمك مطالب قبلی و بهره

 

 ي چهارم:جلسه

 دقیقه 43 نمایش

  

ا ی بافتموزان باید كسب كنند، سخن گفتن متناسب با مخاطب و آهایی كه دانشاز مهمترین مهارت یكی

گفتار خاص خودش را  ، واژگان و شیوه يها باید بدانند بافت رسمی، غیررسمی و دوستانهاست. آن موقعیت

و  مخاطب تمرین سخن گفتن متناسب با بافت، آموزش و ،شودهدفی كه از اجراي این نمایش دنبال میدارد. 

 است. ي سخن سخن، سخنگو و حال شنوندهرعایت موقعیت 

 پنجم:ي جلسه

 دقیقه 23         هاي كتاب  نوشتاري) درك متن (فعّالیت

 دقیقه 20 تمرین خواندن

 

                                          فعالیت هاي این زنگ بر پایه ي آموخته هاي قبل اجرا و تداوم یابد.

 ي ششم:جلسه

 دقیقه 23 امال

 دقیقه 20 ي هنر و سرگرمیتمرین خوشنویسی از صفحه

 

 طات را خالی بگذارید تا توسّجاي برخی از كلم و متن درس را انتخاب كنید جمالتی از ،براي برگزاري امال

 . كننداز آن استقبال می و ي جاخالی آشنایی دارندآموزان با امالتكمیل شود. دانش ،آموزان در گروهدانش
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 ي هفتم:جلسه

 دقیقه 23 هاي درسارزشیابی از فعّالیت

 دقیقه 20 راهزن حكایت جوان و

  

ب و تناس همخوانی « كه راستان رَستند  راستی كنراستی راه نجات است یا » این حكایت با ضرب المثل 

   محتوایی دارد.

ه به معناي این است ك دارد و تاكید زندگی ارزش آن در راستی و درستكاري و كاربرد: این مثل بر سفارش به

 . شودشدن انسان میباعث رستگاري و عاقبت به خیر این خصلت است

 مشابه : 

  .، همه راست گوي، آبروي             همه راستی كندو سر هر اگر خواهی از •

 كس بیم. راست باش و مدار از •

 اگر راستی، كارت را آراستی. •

 راستی كن كه به منزل نرسد، كج رفتار. •

 ي هشتم:جلسه

 دقیقه 43 فعالیت كتاب  نوشتاري) نگارش (                             

 تبديل شعر به نثر ساده) تمرين نگارشي(

 ، افزون بر این،شعر رساندن پیام است اما درایجاد ارتباط و  نویسنده، هدفیا نوشته ي غیر شعري،  نثر در

 ت واس هاي كمتري برخوردار، نثر از پیچیدگیاساساین  . برو زیبایی آفرینی هم جز هدف است تلذّ تاثیر و

 ، از آنعین به دست آوردن پیام مخاطب تالش می كند كه در، شعر رسد ولی درخاطب زودتر به پیام آن میم

 ا درند امّاستفاده ك و عناصر زیبایی آفرینی بیان صنایع بدیع و نویسنده مجبور نیست از ،نثر . درلذت ببرد

  .الم خود را با تصویر در هم آمیزداست ك شاعر ناچار ،شعر

 ،شعر ا دردارد امّدر سخن یا نوشته، جاي مشخّص كلمه  هر .ي استدستور ، پیرو هنجارهاي زبانی و قواعدنثر

؛ بلكه گریز می زند و خود را از این قید دكني نمیدستور شاعر، خود را پیرو و تسلیم هنجارهاي زبانی و قواعد

ر . لذا در تبدیل شعكالم به آن صورت شعري می بخشد هم ریختن شكل دستوري شاعر با در و بند می رهاند.
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البتّه،  .ساده، باید به این ویژگی زبان شعري توجّه داشته باشیم و خود را پیرو ساختار زبان شعر نسازیم به نثر

 این گونه مطالب علمی گفتن این مباحث فقط و فقط براي آگاهی آموزگاران محترم است و هیچ نیاز به طرح

در كالس دانش اموزان دوره ي ابتدایی نیست. دانش آموزان از طریق تمرین و تكرار خواهند توانست این 

مهارت را كسب كنند كه شعرهاي ساده را به نوشته هاي عادي تبدیل كنند و این كار تنها با جابه جا كردن 

 دست ورزي و تمرین نگارشی است.برخی از كلمات، امكان پذیر است و این كار هم یك 

 ي نهم:جلسه

 دقیقه 43 بخوان و بیندیش                       

 

 به مطالبی كه در فصل اوّل بیان شد، مراجعه كنید.   "بخوان و بیندیش"براي آموزش 

و باز هم ناقص  ؛ي كه باشد. علم انسان در  هر حدّداناي مطلق خداست .« همه چیز را همگان دانند» توضیح 

  .و آموخته ها را لطف الهی بداندكسی است كه همیشه در طلب علم ودانش باشد  ،انسان عاقل است واندك 

و خود را در همه ي علوم، آگاه  دارد عاي دانش و فهمدرمورد كسی به كار می برند كه ادّ : این مثل راكاربرد

اي دان. ز یعنی همه نادانسته ها را بداندنیست كه همه چید كه كسی نبه او می فهمان ،با این جملهمی داند. 

 آشكار و نهان همه چیز، فقط خداي حكیم و علیم است.

 ي دهمجلسه

 دقیقه 43 امال

                  وزش این زنگ هم تداوم خواهد داشت.بر پایه ي تجربه هاي امالیی از آموزه هاي پیشینی، آم

 يازدهم :ي جلسه 

 دقیقه 43 سرگرمی  پایان فصل هنر و

 

در این جا هم آموخته هاي دروس گذشته، به كار خواهد آمد و با تالش شما چرخه ي آموزش و یادگیري 

 آموزه هاي این كتاب و كالس، به فرجام نیكویی خواهد انجامید. ان شاءهلل تعالی.
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پنجم اهي دينشاري كتاب افرسي متن:  پیوست
 

 داستاني براي درک شنیداريهاي ويژگي متن

 د:نآموزان را در دو جهت زیر تقویت كنباید درك شنیداري دانش این متن ها

 الف( محتوايي

هاي لحنی، تكیه، مكث، درنگ تشخیص گونهاین قصه ها بتوانند زمینه هاي : هاي آواييب( پاره مهارت

 . دنها را تشخیص دهها، تغییر لحنشخصیتاي كه با تغییر د، به گونهنآموزان تقویت كنرا در دانشو...

د. متن خنثی و نهایی داشته باشد. از نظر آوایی ویژگینهاي انتخابی خیلی طوالنی نباشمتنهمچنین، 

 هاي آوایی را رعایت كند. یكنواخت نباشد. در حین خوانش، خواننده باید ایستگاه

 ها از نظر سطوح ادراكيبندي پرسشطبقه

 د؛نها به جزئیات را بسنجهت بچّمیزان دقّها، پرسش -1

 سیر رویدادهاي داستان را تشخیص دهند؛  -2

 ي شنیداري باشد؛موجب سنجش حافظه -3

 هاي داستان را تشخیص دهد؛آموز بتواند شخصیتدانش -4

 مكان و زمان موجود در متن را تشخیص دهد؛ -3

 د. ند متن را تفسیر كننبتوان -2

 ي شنیداري در فارسي پنجمهاداستان

 (1تاب )كرم شب •

 (2روباه    ) پرواز •

 (3سكّه  ) صداي •

*** 
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 (1تاب)كرم شب

هاي بیچاره، به كردند. یك شب، باد سردي شروع به وزیدن كرد. میمونگروهی میمون در كوهی زندگی می

نار كتابی افتاد كه در گشتند. در این هنگام چشمشان به كرم شبدویدند و به دنبال جایی گرم میاطراف می

ها خیال كردند كه آن كرم، آتش است. هیزم بر روي آن گذاشته بودند و فوت درختی پناه گرفته بود. میمون

 كردند تا آتش درست كنند. می

كرد. به آنها گفت: ها را تماشا میي میمونهاي درخت نشسته بود و كار بیهودهمرغی بر روي یكی از شاخه

 كردند. هاي او نمیها اصالً توجهی به حرفولی میمون« اید!ذاشتهاین آتش نیست كه هیزم روي ان گ»

 گذشت. در همین هنگام، مرد مسافري از كنار آن درخت می

رود. نصیحت كردن این هاي تو در گوش این گروه فرو نمیبیهوده خودت را خسته نكن. حرف»به مرغ گفت: 

 « ها مثل پنهان كردن شكر در زیر آب و امتحان كردن شمشیر بر روي سنگ است.میمون

این ]مكث[ »ها رفت و گفت: هاي مرد مسافر توجهی نكرد. از درخت پایین آمد و نزدیك میمونمرغ به حرف

 «آتش ]مكث[ نیست!

 تند و پرهایش را كندند. ها كه از دست مرغ كالفه شده بودند، او را گرفمیمون

 

 مریم شریف رضویان، با اندكی تغییر بازنویسی، «كلیله و دمنه»داستان از كتاب  *
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 تابكرم شب هاي متنپرسش

 تاب، هیزم گذاشتند؟ها روي كرم شبچرا میمون -1

 مرد مسافر به مرغی كه روي درخت بود، چه گفت؟ -2

 ها در پاسخ مرغ چه كردند؟میمون -3

 كردن فرد نادان مانند پنهان كردن شكر در زیر آب است؟چرا نصیحت  -4

 یك از كارهاي زیر است؟امتحان كردن شمشیر بر سنگ شبیه كدام -3

   الف( آش را با جاش بردن

 ب( دندان طمع را كندن

 ج( آب در هاون كوبیدن

 هاي زیر است؟المثلیك از ضربمضمون این داستان شبیه كدام -2

   بسترفت، جارو به دمش میالف( موش توي سوراخ نمی

 كارب( شب دراز است و قلندر بی

    خاكج( پند گفتن با جهول خوابناك / تخم افكندن بود در شوره

 د( شیر آمدي یا روباه؟
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 (2) پرواز روباه

هاي خیلی خیلی قدیم كه هنوز اتوبوس اختراع نشده بود، روزي كالغ و داركوب و اند در زمانحكایت كرده

 روباهی سوار هواپیما شدند تا از سمرقند به بخارا سفر كنند. 

خندیدند. در كردند و میاین سه دوست، خیلی اهل شوخی بودند. آنها با همه چیز و همه كس شوخی می

 . «دار بگذاریمبیایید سر به سر مهمان»به یكدیگر گفتند:  این سفر، هنگامی كه هواپیما اوج گرفت،

اي را كه باالي سرش بود، فشار داد و چراغش روشن شد، این دكمه مخصوص احضار پس اوّل كالغ، دكمه

 «بفرمایید جناب آقاي كالغ، كاري داشتید؟»نوازي گفت: دار آمد و به رسم مهماندار بود. مهمانمهمان

اي بلند[ یعنی كاري نداشتم. نداشتم. ]بعد از خنده قاريقار قار كرد و گفت: نخیر جانم!  اي باكالغ خنده

 «خواستم ببینم این دكمه سالم است یا نه. حاال فهمیدم كه سالم است.می

 آن گاه هر سه نفرشان با هم خندیدند. 

ي احضار را عد، داركوب، دكمهي ابرها را می شكافت و به پیش می تاخت. اندكی بغُرید و سینههواپیما می

 «امري بود جناب داركوب؟»دار با شتاب آمد و دست بر سینه گفت: جیز كرد. مهمان

. «لطفاً اندكی سكوتامري نبود. تا اطالع بعدي  نخیر جانم»اي شاهانه به خود گرفت و گفت: داركوب قیافه

انداز یا دّت تكان خورد. انگار درون یك دستاي كردند كه هواپیما به لرزه درآمد و به شچنان خندهسپس آن

 ي هوایی افتاد. چاله

 دار لبخندي آموزشی به ایشان تقدیم كرد و از محضرشان دور شد. این بار هم مهمان

ي مخصوص گذاشت و اّن را با تمام توان سومین دفعه نوبت آقا روباهه بود. روباه انگشت دراز خود را بر دكمه

 جناب»دار مهربان از راه رسید و با لبخندي كه درونش اندكی خشم نهفته بود، گفت: مانفشرد. باز همان مه

 «روباه كاري بود؟
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بود. البته ببخشید كه این شوخی كمی تكراري  سر كارينخیر جانم! »اي زیر زیركی كرد وگفت: روباه خنده

 «بود.

بر سرت بیاورم كه از هر شوخی  بالییچنان حاال من آن»از كوره در رفته بود، گفت:  بار دار كه اینمهمان

 «جدید و تكراري پشیمان بشوي.

 «؟كنیمیكارم اي! مثالً چهعجب مزاح با مزه»روباه خندید و دست بر كمر گذاشت و گفت: 

دار گردن دراز روباه را گرفت و از صندلی جدایش كرد و كشان كشان تا جلوي در هواپیما برد. روباه مهمان

 «ات گرفته. پس رهایم كن تا تشریف ببرم پیش دوستانم.دانم كه تو هم شوخیمی»گفت:  ناباورانه

نگاه كن تا ببینی  خوب حاال»اش را پیچاند وگفت: دار كلید به قفل در هواپیما انداخت و دستگیرهمهمان

 «كنم!گویم ]با حرص و محكم گرفتن گردن روباه[ ]مكث[ یا شوخی میجدي می

فت: نمود، گاي كه از او بعید میلبریز از اشك شد. انگار شیر سماور را باز كرده باشی. با گریه هاي روباهچشم

 «آورم.اصالً سر در نمی»

 «آوري؟از چه چیز سر در نمی»دار ]با حرص و خشم[ گفت: مهمان

-سیده و میكالغ و داركوب هم با شما این شوخی را كردند؛ اما چرا شما فقط زورت به من ر»روباه گفت: 

 «خواهی مرا وسط زمین و آسمان پیاده كنی؟

اصل مطلب همین جاست كه تو در درك آن گیجی! آنان پرنده »دار لبخندي زهرآگین زد و گفت: مهمان

 «ها بسیار واجب است.ها، ]كمی مكث[ احترام پرندههستند و در قانون ما هواپیمایی

 «ولی من شوخی...»كردند. سپس نالید: را تماشا میخیال او روباه نگاهی به دوستانش كرد كه بی

 «كنی. از جلو چشمانم دور شو!كنی در آسمان شوخی میجا میتو كه پرنده نیستی، بی»دار گفت: مهمان

 رحمی در هواپیما را گشود و او را از هواپیما اخراج كرد. و در كمال بی
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سقوط كرد و پس از سقوط، خود را تكاند و شكمی از عزا حاال كاري نداریم كه روباه روي سقف یك مرغدانی 

 آموزي آن نباید شك كرد:در آورد؛ ولی این حكایت قدیمی چند نتیجه دارد كه در پند 

 ي آدم بنشین.ي اخالقی: اگر پرواز بلد نیستی، در هواپیما مثل بچهنتیجه

 با دم شیر است.  دار هواپیما در آسمان، مثل بازيي جنگلی: شوخی با مهماننتیجه

 .جنس شوخی!جنس با همالمثلی: كبوتر با كبوتر، باز با باز، كند همي ضربنتیجه

 

ي مؤسسه، زادهفرهاد حسن، نوشته ي اختراع نشده بودشنبه و جمعه در روزگاري كه هنوز پنج*از مجموعه داستان، 

 . 1391انتشارات چرخ و فلك، چاپ ششم، 

 

 روباهپرواز  هاي متنپرسش

 شروع داستان چگونه بود؟ -1

 اي بود؟زمان سفر، مربوط به چه دوره -2

 دار، روباه را از هواپیما اخراج كرد؟چرا مهمان -3

 هایی استفاده شده است؟المثلدر این داستان از چه ضرب -4

 مسیر سفر از كجا به كجا بود؟ -3

 چرا روباه به گریه افتاد؟ -2

 بیرون نینداخت؟ دار كالغ و داركوب را از هواپیماچرا مهمان -7

 روباه پس از سقوط از هواپیما كجا افتاد و چه كرد؟ -3

 دار بود؟هاي داستان به نظر شما خندهكدام جمله -9

 هاي این داستان را نام ببرید.شخصیت-10
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 (3صداي سكّه)

 یكی بود یكی نبود، غیر از خدا هیچ كس نبود. 

رفت و درخت گذشت. او هر روز به جنگل میمیشكنی اش از راه هیزمها پیش مردي بود كه زندگیسال

 فروخت. برد و میگرفت و به بازار میها را بر دوش میشكست. بعد هیزمكرد و آن را میخشكی را پیدا می

شكن خیال كرد آمد. هیزمي او میشكن به جنگل رفت، مردي را دید كه سایه به سایهیكی از روزها كه هیزم

شكن نشست، او هم نشست. هر جا كه او ولی مرد به راه خود نرفت. هر جا كه هیزم كه آن مرد رهگذر است؛

شكن حرفی نزد و تَبَر به دست، شروع به شكستن هیزم كرد. عجیب بود كه هر ایستاد، مرد هم ایستاد. هیزم

تن یعنی از خودش صداي هیزم شكس« ها!!!»گفت: زد، مرد میاي به درخت خشك میشكن ضربهوقت هیزم

 شوم،شكنم و خسته میكه این مرد دیوانه است. من هیزم میمثل این»شكن با خود گفت: آورد. هیزمدر می

 «گوید: آه...او می

ها را بر دوش گذاشت و راهی شد. به بازار كه رسیدند، ي هیزمشكن كارش را به آخر رساند. بستههیزم

كار ناگهان ي خانه اش به راه افتاد. در این هنگام، مرد بیها را به چند سكّه فروخت و به سوشكن هیزمهیزم

 «شود؟پس مزد من چه می»مقابل او ایستاد و گفت: 

 «خواهی؟اي كه از من مزد میكار كردهكدام مزد؟ مگر تو امروز چه»شكن گفت: هیزم

 «گفتم: آه...دل می زدي، من از تهِطور ندیدي؟ هر بار كه تو به درخت خشك تبر میچه»كار گفت: مرد بی

 «شود.با آه گفتن كه كسی خسته نمی»شكن لبخندي زد و گفت: هیزم

 «كنم.اگر مزد مرا ندهی، از تو نزد قاضی شكایت می»كار گفت: مرد بی

 «اي.قدر كار كردهتا بگویم كه چه قاضیبرویم پیش »شكن گفت: هیزم

 هرچه از»شكن كرد و گفت: بود، شنید. بعد رو به هیزمچه را كه گذشته هر دو نزد قاضی رفتند. قاضی آن

 «اي، به من بده.ها گرفتهفروش هیزم
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 اي را كه گرفته بود، به قاضی داد. شكن چند سكّههیزم

 «بگو بدانم چه صدایی شنیدي؟»كار گفت: ها را گرفت، روي زمین ریخت و به مرد بیقاضی سكّه

 «صداي چند سكّه.»كار گفت: مرد بی

 «ها مال توست! آنها را بردار!صداي این سكّه»اضی گفت: ق

 «توان به عنوان مزد برداشت، جناب قاضی؟؟ مگر صدا را هم مییعنی چه»كار گفت: مرد بی

شود صداي سكّه... برو با صداي گوید آه، مزدش میكسی كه براي هیزم شكستن فقط می»قاضی گفت: 

 !«خواهی بخر و شاد باشمی هرچهها سكّه

را  هایششكن با خوشحالی سكّهاي خیره مانده بود، هیزمكار و تنبل از تعجّب به گوشهدر حالی كه مرد بی

 برداشت و رفت. 

 

 1راب قلم، جلد انتشارات مح، د میركیانيمحمّنوشته ي ، روزي بود و روزي نبود*از كتاب ، 
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 صداي سكّه هاي متنپرسش

 هایی آغاز شده بود؟ داستان با چه جمله -1

 هایی اتفاق افتاده است؟این داستان در چه مكان -2

 گذراند؟اش را از چه راهی میقهرمان اصلی داستان، زندگی -3

 گفت؟شكن، مردي كه به دنبال او بود، چه میها توسط هیزمهنگام شكستن هیزم -4

 كار كرد؟ي مرد بیشكن چه تصوّري دربارههیزم -3

 شكن تقاضاي مزد كرد؟كار از هیزمچرا مرد بی -2

 شكن را نزد قاضی برد؟كار هیزمچرا مرد بی -7

 شكن خواست تا چه چیزي را به او بدهد؟قاضی پس از شنیدن سخنان آن مرد از هیزم -3

 كار چه گفت؟ها را بر زمین ریخت، مرد بیپس از آن كه قاضی سكّه -9

 صداي سكّه نصیب او شود، چه گفت؟كار كه چرا به جاي سكه باید قاضی در پاسخ به سؤال مرد بی-10

 داستان چگونه به پایان رسید؟-11

 المثل، تناسب ندارد؟محتواي این داستان، با كدام ضرب-12

 ب( مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد.  كن مگو چیست كار.الف( برو كار می 

 شود.میسّر نمید( نابرده رنج، گنج           ج( از كوزه همان برون تَراود كه در اوست.
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 .1332، ، تهران، چاپ اوّلانتشارات سمت، مباني صرف ،شقاقی، ویدا  -
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ادراه كل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، ناشر ، ي پنجمپايه كتاب فارسي ) مهارت هاي خوانداري و نوشتاري( -

 .1394، تهران، چاپ اوّل
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