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 معرفی واحد درسی

 طراحی و هدف از آن:الف( 

ای بسازد و با استقالل و گیرد، معنای تازهیادگیرنده بتواند از آنچه یاد میهدف از طراحی واحد یادگیری آن است  که 

 کار گیرد.های واقعی بهآن را در موقعیتاثربخشی بتواند 

 محتوا،ری برسیم، یعنی اجزایی که در آموزش و یادگیآیند تا بهوار کنار هم میآن اجزایی که زنجیره ←واحد یادگیری

 گنجد.می روش تدریس، ارزشیابی، اهداف

 گوییم.می واحد یادگیریخواهند به هدفی بیانجامند ها، اجزا، محتوایی که میبنابراین؛ به مهارت

 هدف ما از طراحی واحد یادگیری:

 ی زبان فارسی آشنا شویم.ا مباحث و اجزای سادهدر کالس تدریس کنیم و تعلیم و تعلم دهیم؛ بنابراین باید ب قرار است

 ب( سؤاالت اساسی ما در طراحی واحد یادگیری:

 ( اهداف ما چه هستند؟1

 کنیم؟هایی برای رسیدن به اهداف استفاده می( از چه روش0

 کنیم؟(هایی فراگیر را ارزشیابی می( ارزشیابی ما چگونه خواهد بود؟) با چه شیوه3

 حی واحد:های طراج( بخش

 کلیات، نگاه به سرفصل، مراحل کار و .......... ورودی: .8

 بخش اصلی)محتوا( .2

 ها(گیریها، نتیجه)بازخوردها، ارزشیابیبخش پایانی .9

 معرفی واحد یادگیری فارسی

 های اصلی سرفصل:بخش

 } گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن {آموزیهای پایه در زبانمهارت ←فصل اول

 ل تکلیف عملکردی داریم.بعد هر فص

 سخن گفتن (. -انشایی -تکلیف عملکردی فصل اول:  طراحی یک فعالیت یادگیری) امالیی
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 ها در نظام آموزشی است.ترین بخشآموزی در پایه اول که یکی از مهمزبان ←فصل دوم

 پایه اولآموزی تکلیف عملکردی فصل دوم: زبان

آموزی درس فارسی چیست؟به اهداف و ساختار کتاب درسی یکرد ما در زبانبرنامه درسی زبان فارسی: رو ←فصل سوم

 پردازیم.دوره ابتدایی می

 ها را تحلیل کنید.تکلیف عملکردی فصل سوم: باید به صورت گروهی واحد یادگیری یا موضوع زبانی یکی از درس

 م.صورت تحلیلی از پایه دوم تا ششگانه به  4های بررسی مهارت ←فصل چهارم

 های زبانی  و نگارش پژوهشی مرتبط در این حوزه.ی مقاالت پژوهشی در مورد مهارتتکلیف عملکردی فصل چهارم: مطالعه

 "های دوم تا ششممدنظر: کتاب"اندآموزی طراحی شدههای درسی فارسی برای زبانهایی که در کتابفعالیت ←فصل پنجم

دلی صن -بیندیش -شود مثل: ببین و بگواند پرداخته میآموزی طراحی شدهانهای بهتر زبکه برای مهارتیعنی به اجزایی 

 صمیمیت.

 ها دنبال کنیم.های زبان و تفکر و تحلیل را در کتابتکلیف عملکردی فصل پنجم: به صورت تلفیقی مهارت

 طراحی یک واحد یادگیری ←فصل ششم

 تکلیف عملکردی فصل ششم: طراحی یک فصل.

 منابع:

 ی بهمن زندی)انتشارات سمت(ی دبستان نوشتهتدریس فارسی در دورهکتاب روش 

 : دکتر قاسمپور، دکتر اکبری، سلیم نیصاری)انتشارات مدرسه(ی مؤلفانکتاب راهنمای آموزش زبان فارسی نوشته

 ریزی درسی(ی بهمن زندی)تآلیف دفتر برنامهخودآموز روش تدریس زبان فارسی نوشته

 آموزان)چاپ بنیاد سعدی(برای فارسیآموزش کاربردی واژه 

 بخش پایانی: ارزشیابی ما در این سر فصل؟

 نمره 5آزمون نظری)اطالعات دانشی( 

 نمره 7های طول برنامه مثل حضور در برنامه و دنبال کردن مطالب و همراه بودن با کالس( ارزشیابی فرآیندی)فعالیت

 نمره 8بی پوشه کار)تکالیف عملکردی( ارزشیا



4 
 

 فارسیق برنامه زبانمنط

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 هاکسب شایستگی

 

 بعد آموزشی: 

 های زبانی)خوب گوش دادن، خوب سخن گفتن، خوب خواندن، خوب نوشتن(مهارت

 (.تحلیل و نقد رمزهای خوانداری دیگران، "درت اندیشیدنق" های فرازبانی)مهارت تفکرمهارت

 (:ها و نکاتی که در منطق برنامه وجود دارندالزمه)یعنی ی منطق برنامه چه مسائلی مد نظر است؟برپایه

درسی حوزه زبان و ادب فارسیمنطق برنامه  

های آفرینشتالش برای درک جلوه  

 نظام آموزشی کارکرد

ی یادگیریپیامد حوزه  

 قلمرو بعد آموزشی بعد فرهنگی

های زبانیمهارت های فرازبانیمهارت   زیباشناختی معناشناختی 
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 پذیر است.طور فطری آموزشانسان موجودی یادگیرنده یعنی به (1

 فراگیری زبان رسمی (0

 آموزانشد رمز هویت ملیعنوان زبان فارسی به (3

 هاکسب توانایی (4

 ی زبانیادگیری خود زبان و از طریق زبان و درباره (5

 کارکردهای زبان:

 ی اجتماعی و سیاسی و ادبی و مسائل روزمره با همنوعانکارکرد ارتباطی برای برقراری رابطه 

 )زبان محمل اندیشه)کارکرد فکر و اندیشیدن 

 نامه(.ی خلق شعر، داستان، فیلمعنوان ابزاری براکارکرد آفرینش ادبی)زبان به 

 

 کلیات منطق برنامه

 اهداف یادگیری زبان: -الف

 برآورده کردن نیازهای روزمره -1

 تآثیرپذیری از دیگران و تآثیرگذاری بر دیگران -0

 ایجاد تفاهم در مسائل روزانه و اجتماعی -3

 تحقیقات و جستجو)کسب اطالعات و رسیدن به نتایج( -4

 و ادبی و تاریخی خودمان ی فرهنگیآشنایی با پیشینه -5

 آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم -6

 احساس تعلق و هویت ملی -7

 بیان عقاید شخصی خودمان -8

 های دیگراندریافت ایده -9

 قدرت تخیالت و بیان احساسات-12
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 اهمیت زبان فارسی -ب

 رفی کرده است.اسالمی معجمهوری  عنوان زبان فارسی نظاماصل پانزدهم قانون اساسی زبان فارسی را به 

 .زبان فارسی رمز هویت ملی ماست 

 های دیگر مثل یادگیری علوم و دینی و ...... را ها و زمینهی دانشی زبان فارسی، یادگیری همهما به وسیله

 خواهیم داشت.

 فارسیمحدوده و قلمرو زبان -ج

 های چهارگانهمهارت .1

 های فرازبانی)تفکر، تحلیل، نقد(مهارت .0

 آثار ادبی .3

 فارسیتر و ریزتر زبانهای جزئیودهمحد

 تآکید بر رویکرد تلفیقی و ارتباطی زبان 

 اسالمی -های فرهنگیتآکید بر انتقال ارزش 

 ی ملیتآکید بر شناخت باورها و تقویت روحیه 

 ی خودی میراث فرهنگی و آداب و رسوم و گذشتهتآکید بر توجه به پیشینه 

 هاشایستگی -د

 ها(کارگیری واژگان و اصطالحات )آغاز یادگیری صدا و نگارهبه -1: " ابتدایی اول" 

 خواندن متون نظم و نثر)فراز و فرود و لحن و مکث برای خواندن( -0                     

 های متون در زندگیکارگیری آموزهبه -3                     

 کارکرد زبان( شناخت عناصر زبان)دستوری و ساختمان و -1:  "ابتدایی دوم "

 ها در زندگیکارگیری آموزهبه -3های معاصر   خواندن متون معاصر و نمونه -0                    
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 رویکردها و اصول حاکم بر برنامه: 

                              "عنصر  5 "توجه به فطرت توحیدی انسان ←)عامرویکردها

 مهارت فرازبانی؛ 3مهارت زبانی و  4 ←خاص      

 نگری،مالک است که در این رویکرد کلی نگری، تحلیل

 بودن و  ها، حاصل تجربیات زبانیترکیبی قرار دادن مهارت

 عنصر مهم در فطرت توحیدی 5                            وزی و کسب مهارت داشتن مدنظر است(.آممهارت

 عنصر در رابطه با خود، خلق، خلقت و خدا  5این                                                                                              

 مدنظر قرار خواهند گرفت.                                                                                               

 اصول حاکم بر برنامه:

 گرایی توحیدیفطرت (1

 های کاربردی و مهارتی برنامه فارسیجنبه (0

 ها در زندگیساز ارتقای مهارتزمینه (3

 آموزان  و خالقیت، انتقاد، تحلیلتقویت چگونه اندیشیدن در دانش (4

 انس با مطالعه (5

 های جدید بشریدانش (6

 سیر از ساده به دشوار)پیشرفته( و زبان طبیعی به زبان معیار (7

 (×آموزش خطابی و امر و نهیتوجه ویژه به آموزش غیر مستقیم ) (8

 ها مدنظر باشد(ها و تصویرها و آموزشی زن و مرد )هر دو باید در مثالنقش سازنده (9

 ی مهارتی زبان باید به دانش آن هم توجه شود(.توجه به دانش و علم ) عالوه بر جنبه (12

بعد روحانی و معنوی عالوه بر آموزان)پرورش ساز ابراز وجود، احساسات و نشان دادن عواطف کودک و دانشزمینه (11

 بعد جسمانی(

 توجه به گسترش واژگان ذهنی (10

 نویسیخطخوانا و خوش (13

 علم
 اخالق

 فطرت ایمان

 عمل

فطرت 

 توحیدی
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 درسی در سه حیطه آموزشی:های برنامههدف

 حرکتی)مهارتی( -حیطه عاطفی، حیطه شناختی، حیطه روانی

 اهداف حیطه عاطفی:

 ات شخصی()بیان عواطف و احساس -دوستی( ایجاد پرورش یک نگرش)اعتقادی، وطن -1

 تلطیف احساسات)ذوق ادبی( -0

 اهداف حیطه شناختی:

 های دستوری(فارسی)چینش و نقشساختار زبان -1

 ها، آواها(آشنایی با زبان گفتار و نوشتار)قواعد، نشانه -0

 آشنایی با مسائل اعتقادی، ادبی، فکری و ........ -3

 های تقویت حافظه و درک شنیداریآشنایی با شیوه -4

 حرکتی: -اهداف حیطه روانی

 در مهارت گوش دادن: 

 دقت به پیام سخن دیگران 

 )درک سخن و پیام دیگران)دریافت پیام 

 دریافت ارتباط بین اجزای شنیداری 

 های شنیدهاظهار نظر درباره 

 در مهارت سخن گفتن:

 اندیشه پیش از سخن 

 ی با لحن متفاوت را کارگیری زبان مناسب با مخاطب)هر مخاطبی ممکن است در موقعیت خاص، زبان خاصبه

 بطلبد(.

 توانایی سخن گفتن در جمع 

 هاانسجام در سخن 

 ها و سخن گفتن در حضور دیگرانتوانایی شرکت در بحث 
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 در مهارت خواندن:

 هاتمرکز بر خوانده 

 توانمندی در بلند خواندن و صامت خواندن 

 کارگیری لحن سخناستفاده از لحن و مهارت در به 

 هادرک پیام نوشته 

 رک ارتباط بین اجزای متند 

 اموزی دید دانشگسترش دایره 

 کار گیرد.در خواندن، عادات مطلوب را بشناسد و به 

 در مهارت نوشتن:

 کارگیری خطبه 

 )نوشتن درست )امال 

 های نگارشی در متنکار گرفتن نشانهبه 

 )رسیدن به توانمندی خلق نوشته )انشا 

 ایی:ی ابتدفارسی در دورهزبان اصول آموزش

، تنها تقویت  ×های زبانی) فقط توجه به خواندن و غفلت از نوشتنی مهارترشد همه جانبه -1:اهداف آموزش زبان

 "ی جوانب توجه کنیم باید به همه" ×، تنها تقویت سخن گفتن  ×گوش دادن 

 در خدمت آموزش زبان بودن دروس غیر زبانی-0

 شود، در سایر دروس هم توجه به پیشبرد اهداف زبانی ت صحبت میی ریاضیاهمانطور که در کتاب فارسی درباره

 داشته باشیم.

 نویسی داشته باشیم.در سایر دروس هم درست 

 ی اجزای برنامهتوانش زبانی و ارتباطی و مهارت زبانی در همه *

 ی ابتدایی:دوره -3

 سازی، ساختار کلمات(.ها، جملهصداها، نوشتن، آموزش نشانه یادگیری خواندنسه سال اول )ابتدایی اول(: 
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 ها را یاد بگیریم(.خوانیم تا دانشمی ←آموزی)مهارت در زبان خواندن برای یادگیریابتدایی دوم: 

ی تر کردن خواندن با بازی، تقویت گوش دادن کودک، الزمهها )جذابیک نکته مهم در تمام آموزش ←توجه به بازی-4

 بازی برای سن کودک(.

 رویکرد ارتباطی بر رویکرد دستوری ارجحیت -5

 ×های دستوری صرفا آگاهی

آموزی که تسلط بر صرف و نحو عربی دارد اما کاربرد آن را در موقعیت واقعی مثال دانش ←√مندی در زندگی واقعی بهره

 ×داند نمی

 ی ابتداییآموزان در دورهی دانشتقلید آگاهانه -6

 و حرف زدن و نوشتنش خیلی مهم است.عنوان یک الگو نوع بیان معلم به

 آموزان: تکرار در صدا و نوشتن برای یادگیریدانشلزوم تکرار و تمرین  -7

 های زبانی باشد:تصمیمات خود معلم باید در خدمت مهارت -8

 آموزی باشد.در خدمت زبان← اموز به صورت هدفمند ارائه شودی هر موضوع و مسآله  بر دانشارائه

 آموزانی پژوهشگری دانشو توجه روحیهتقویت  -9

 پذیری در آموزش و تکالیفانعطاف -12
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 1ویدیوی 

 بخش اول( -دادندادن در آموزش)مهارت گوشمهارت گوش

 های پایه در آموزش زبان:مهارت

 دادن:گوش مهارت

 تعریف؟ -1

 

 

 

 المیهای غیر کصورت محرکهای شنیداری چه بهچه به صورت محرک

 های زبانی چه اجزایی دارد؟دادن در مهارتخواهیم بپردازیم به اینکه سلسله مراتب گوشمی

ای درسی در ههایمان قرار گیرد و بعد ان شاهلل در کالسچطور باید به آن بپردازیم، چگونه باید مورد توجه ما در آموزش

 کنیم.ها به دست خواهیم آورد، دقت میدادن بچهو اطالعاتی که در مورد گوشمورد این مسائل دانشی 

 دادن؟اهمیت گوش -0

 دادن پرداختیم؟ی آموزشمان به گوشچقدر در پروسه

های دادن ما، معموال در آموزش زبان دوم توجه زیادی نشده، یعنی اگر به گام اول آموزش دقت نشود؛ خشتبه مهارت گوش

 بعدی آموزش کج خواهد شد.

 ن آن مهم است.گام اول آموزش که درست بود 

 هاعدم رسیدن به سایر مهارت ←دادنعدم تقویت گوش 

 کودک اول چون بزاید شیرنوش ) ←دادن به عنوان اولین مهارت در تعامالت اجتماعیگوش 

 گرهای شنیداری فعال است.یعنی تا یک مدت فقط حس مدتی خاموش باشد جمله گوش(

ای را در این خصوص تمرین و ارائه ها داشته باشیم و راهکارهای ویژهی بچهای را برای درک شنیدارهای ویژهما باید برنامه

 آموزان خوب گوش کنند و بعد بتوانند بخوانند.و تقویت کنیم تا دانش

سازماندهی  جذب انتخاب فرآیند شنیدن

هاشنبده  

به خاطر 

 سپردن

ارائه بازخورد 

هابه شنیده  
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  دادن؟اهداف گوش -3

 

 

                             

های یک پیام، تحلیل رتباط بین بخشاهداف عام: دقت در سخن دیگران، شناخت آهنگ کالم، درک پیام سخن دیگران، ا 

 های مختلف.ها، تشخیص پیام در قالبنقد و شنیده

 :اهداف خاص

های آوایی مثل تکیه، آهنگ، زیر و بمی صوت، کشش آوایی که در گفتار های شنیداری به مهارتتقویت حساسیت -1

 پیدا کند که این فراز و فرودها،  آموز باید آنقدر تفسیر شنیداریعنوان یک زبانهرکسی وجود دارد و معلم به

 ها تشخیص دهد.ها را در شنیده، آهنگهادرنگ

های بین هجاها و اینکه اجزای زبان را های زبانی مثل: شناخت هجاها، درنگمعلم باید درک درستی ازدریافت بافت -0

 در درک شنیداری خود تقویت کند.

 تقویت تمرکز شنیداری -3

 های شنیداری کالم دیگرانتسلط بر نکته -4

 های شنیداریتحلیل پیام -5

 

 دادن؟مراحل گوش -4

 شنیدن (1

 دقت و تمرکز (0

 دریافت پیام (3

 تفسیر پیام)بازخورد( (4

 

 

 

اهداف 

 عام

اهداف 

 خاص
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 دادن؟عوامل مؤثر در گوش -5

 عالقه به مطالب یعنی مطالب جذاب باشد. .1

 ما و ......(.آموز مهیا باشد به دور از سر و صدا و سرنبود شرایط نامساعد در مخاطب )شرایط دانش .0

 نیازمندی مخاطب به چیزی که قرار است معلم بگوید یعنی مطالب برایش مفید باشد. .3

 آموز ایجاد انگیزه کنیم تا کنجکاویش تحریک شود.آموز)باید در دانشی دانشرغبت و انگیزه .4

 آموز)مطالب باید برایش قابل فهم باشد(.مطابق بودن گفته ها با سطح دانش .5

 کند(.ی صحبتمان گوش نمیها )اگر فهم اتفاق نیفتد به ادامهل از شنیدهفهم درست و کام .6

 

 3ویدیوی 

 (دومبخش  -دادنمهارت گوش)

 دادن؟انواع گوش

ی دادن به یک سخنرانی، برنامهبرای فهم مطالب، نکات، آموزه ها مثل گوش ←دادن برای درک مطلبگوش (1

 ها.ها، مصاحبهخبری، نکته

ند، کدقت در درستی یا نادرستی مطالب مثال کسی که تبلیغات سیاسی می ←ارزیابی کردندادن به منظور گوش (0

 کند یا خیر؟خواهیم ببینیم با واقعیت صدق میکند؛ مییا تبلیغ از کاالیی می

دادن به آیات قرآنی برای لذت از لذت، خوشحالی مثل گوش ←ی معنوی استگوش دادن همراه با حظ و بهره (3

 آن.آهنگ ایات قر

 .دادن مشاور به مراجعشگوش -آموزدادن معلم به سخنان دانشگوش ←دادن برای ابراز همدلیگوش (4

 دادن:ها در گوشبحث ضرورت (5

 

 

       

  

دادنضرورت گوش  

تعامل 

آموز دانش

 با دیگران

دریافت 

 پیام

دریافت 

اطالعات 

یداریشن  
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صورت غیرعلمی و خدادادی است و ما در  دادن فرآیندی است است که از آغاز تولد شروع شده و پیش از دبستان به)گوش

   تآکید داشته باشیم(. آن آموز رویعی برای درک و شناخت و یادگیری بهتر دانشمدرسه باید به نو

 دادن؟شنکاتی برای گو

 دادنتمرکز در گوش -1

ه دادن خوب صورت گرفتها واکنش نشان دهد تا ما بفهمیم گوشباید نسبت به شنیدهها )آموز به شنیدهواکنش دانش -0

 است(.

 شود.دادن میبرداری( که باعث تقویت گوشنی چه یادداشتصورت ذهها )چه بهکردن شنیدهخالصه -3

اش را تآیید هایش نظر دهد و درستی و نادرستیآموز بخواهیم در مورد شنیدهها )از دانشقضاوت در مورد شنیده -4

 کند(.

 توجه به تغییر لحن -5

 های چهره(.های بدن، ژستدقت به عوامل غیرکالمی )مثال حرکات دست، اندام -6

 آموز در موردش سؤال کند، معلوم است خوب گوش کرده است(.ن)یعنی بعد از گفتن مطلبی اگر دانشپرسش کرد -7

 هم سؤال از علم خیزد هم جواب

 تشخیص نکات کلیدی -8

 

 81ویدیوی 

 دادن(های آموزش گوشهای پایه در آموزش زبان) گاممهارت

 آنچه خواهید دید:

 دادنخرده مهارت گوش

 های ابتداییدادن در کتابشهای مرتبط با گوفعالیت

 (سومبخش  -دادنمهارت گوش)

گفتن و خواندن و نوشتن باید خوب آموخته و ی سخنپیش از سه مرحلهدادن است و آموزی گوشی زبانآغازین مرحله

 تمرین شود.
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 دادن؟های آموزش گوشگام

 ها(.یعنی )تمرکز به آموزه شود گوش کندآموز باید به آن چیزی که گفته میدانش ←تمرکز شنیداری (1

 ها(.درک شنیداری )فهم شنیده (0

 ها و به یادسپاری.داشتن آموختهنگه ←ایمتشخیص و یادسپاری آن چیزی که شنیده (3

ر تقویت دادنش را آنقدشوند باید بتواند مهارت گوشهای یادگیرنده بیشتر مییعنی اینکه هر چه آموخته ←تلفیق (4

ها و هها تمایز قائل شود )تلفیق بین دانستهایش تلفیق ایجاد کند و بین آنها و آگاهیکند که بتواند بین دانسته

 های متفاوت(.آگاهی

ها، کشف معنا، شناسایی شنیده ها، ی شنیده شده از بین آگاهیتشخیص معنای جمله ←کشف و معناسازی (5

 ، دریافت معنای موردنظر.یادسپاری و تشخیص

 

 دادن؟خرده مهارت گوش

 کردن(پرسش –ه )نگاه کردن به گوینده توج .8

-ها به گوینده با خروج صداهایی نظیر اوهوم و بله و عجب )مستمع صاحبتقویت: یعنی نشان دادن فهم شنیده .2

 دادن شنونده است.ی خوب گوشدهندهسخن را بر سر ذوق آورد( که نشان

 

 

 های ابتدایی؟دادن در کتابهای مرتبط با گوشفعالیت

 متن درس -1

 کن و بگوبخش گوش -0

 گوییقصه -3

 بخش صندلی صمیمیت -4

 گزارش: خبر موجود در جامعه، گزارش اردو و ...... -5

 

 

 

دادن است.ها اهدافشان تقویت گوشی این فعالیتهمه  
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 88ویدیوی 

 دادن(های پایه در آموزش زبان )ارزشیابی گوشمهارت

 آنچه خواهید دید:

 دادنهای ازشیابی گوشمالک 

 دادنهای خوب گوشتوصیه

 

 دادن؟ارزشیابی مهارت گوش

 آموزانش ارزشیابی کند، چه باید بکند؟ه معلم از دانشبرای اینک

وز و آمهایی از دانشدادن نداریم( بنابراین ما معلمان باید به شیوه)ارزشیابی جداگانه از گوش × ارزشیابی جداگانه -1

 دادن او آگاه شویم.مهارت گوش

برای کنترل  -دادن مشکل دارد؟در گوش آموزموز داشته باشد تا بفهمد: آیا دانشآتوجه به رفتار و عملکرد دانش -0

 لیست داشته باشد.آموز چکدادن دانشرفتارهای مرتبط با گوش

 دادن؟های ارزشیابی گوشمالک

 دادن با عالقه(.دهد؟)گوشآموز با عالقه و دقت و تمرکز به سخنان گوش میآیا دانش (1

 ک اطالعات(.کند؟)دردهد را درک میآیا اطالعات صریح و روشنی که معلم می (0

 سپارد؟)به خاطرسپاری رویدادها و یاداوری(.آیا سیر رویدادها را به خاطر می (3

 تواند مطالبی را که شنیده تلفیق و تفسیر کند؟آیا می (4

 برساند؟ بدون تغییرتواند پیغامی را آیا می (5

 فردی وجود دارد(.های آموزان، تفاوتکند؟)در این مورد بین دانشآیا با یک بار شنیدن مطلب را درک می (6

کنند، باید با طرح پرسش آموزانی که با دو یا سه بار شنیدن مطلب را درک میدر این مورد، معلم برای دانش

 شنیدن را تقویت کند.

 تواند یک پیام را بدون تغییر برای دیگران نقل کند؟آیا می (7

 ی دقت، هوش و تمرکز اوست؟دهندهکند آیا نشانآموز پس از شنیدن یک متن میهایی که دانشپرسش (8

 ی این است که چقدر فهمیده و بر محتوا واقف شده است(؟دهندهپرسد نشان)سؤالی که دانش اموز می
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 دادن؟های خوب گوشتوصیه

 

 

 مؤدبانه باشد و همراه با امر و نهی و خشونت نباشد و روشن و آشکار باشد. ←احترام و سادگی در پیام گفته شده -0

 عاطفی، غنایی، حماسی، کودکانه و متنوع. ←های مختلف و متنوع در گفتارتنوع لحن بهتوجه -3

ر آموز دشود دقت دانشکردن به رادیو باعث میکردن )عالوه بر دیدن تلویزیون و کار با رایانه( چون گوشبه رادیو گوش-4

 مدت زیاد شود.طوالنی

 82ویدیوی 

 دادنهای آموزشی در تقویت گوشبازی

 ه خواهید دید:آنچ

 نکات

 دادنهای بازی برای تقویت مهارت گوشنمونه

 های آموزشی:بازی

 نکات

 نقش اساسی و کلیدی در آموزش دارد. بازی

 ی ابتدایینقش کلیدی بازی در آموزش به خصوص دوره .1

 های دیگر نیاز به آموزش دارد.دادن مثل خیلی از مهارتدادن)گوشپذیری گوشتوجه به آموزش .0

 بازده نشود.کننده و کمدرس خستهشود کالسدرس باعث میدر کالس تنوع .3

√یک نکته

×چند کار و پیام 

سادگی -1
پیام ها
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 دادن؟های بازی برای تقویت مهارت گوشنمونه

آموز را با چشم بسته بیاورد و ها، صدای تکان دادن اشیا و ........ . معلم دانشبازی تشخیص صدا: صدای خوراکی (1

 صدا. نزدیکی و دوری صدا را بپرسد، با هدف تشخیص و تمییز

ا سپردن به آواههای مختلف متناسب با سن کالس مثل سرود و داستان کودکانه و این دلشنیدن و پخش موسیقی (0

 کند.آموز کمک میدادن و تقویت شنیداری دانشبه تمرین مهارت گوش

 آموز.ها توسط دانشی شنیدن)گفتن چند کلمه پشت سر هم توسط معلم  و بازگویی آنمسابقه (3

آموزان را بیاوریم و بگوییم بالفاصله و بدون تعلل دستورات معلم را نفره از دانش 4رالعمل)مثال گروهی بازی دستو (4

 دادنش مؤثر باشد.تواند در تقویت گوشآموز با دستورات معلم میاجرا کنند و این همراه شدن دانش

ه کنیم و برای اینکیار را ضبط میهای معای از صحبتهمراه نمونهکن و تشخیص بده )با ضبط صوت یا تلفنگوش (5

دانش آموز فرق بین صحبت رسمی و عامیانه را تشخیص دهد، از او می خواهیم صداها را تشخیص دهد یا اجزای 

 صدا را تکرار کند.

 دادن دقیق به توصیفاتآموز با گوشگیرد و دانشاز سوی معلم صورت می بازی حل معما: توصیف یک شیء در کالس (6

 آموز را تقویت خواهد کرد.زند و این بازی، گوش دادن فعال دانشیء را حدس میمعلم، آن ش

 توانید به این لیست اضافه کنید.آموز میهای دیگری را هم خودتان با توجه به سن دانشبازی

 89ویدیوی 

 اختالالت شنیداری

 آنچه خواهید دید:

 مشکالت اختالالت شنیداری

 عالئم اختالالت شنیداری

 هایی برای کاهش اختالالت شنیداریراهبرد

 اختالالت شنیداری؟

 (آموزی اند و موجب تغییر در عملکرد زباندادن ناشی از ضعف در یادگیرندههای گوشعوارض و مسائل در مهارت

 شوند.می

 های شنیداریفقدان یا کاهش توانایی دریافت) 
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 ریافت شنیداری در یک یا هر دو گوش است ؛ به شنوایی یا اختالل شنیداری، فقدان یا کاهش توانایی د آسیب

 که شنوایی فرد عملکرد طبیعی نداشته باشد.طوری

 مشکالت اختالالت شنیداری؟

 دیرکرد در تکامل زبان .1

 های دریافتی کودکتآثیر منفی بر رشد درک و پیام .0

 دیرآموختن یا نرسیدن به تجربیات مفید زندگی .3

 تمییز گفتاریان و یابی و قدرت تمییز، تنظیم زمنقص جهت .4

 دیر خواندن(. -خوانیهای بعدی، اختالل دیکته و خواندن)وارونهناتوانی در یادگیری: کند بودن در مهارت .5

 های رفتاری دچاررغم داشتن حاالت طبیعی و مسائل روانی طبیعی در واکنشکودکان دارای اختالالت شنیداری علی 

هایشان اتفاق بیفتد و انسجام در گفتار نداشته باشند داری و پردازشی شنیاختالالت هستند و ممکن است در حافظه

 دهد.خود را نشان می دیکته و خواندنهای زبانی ما مثل و این بیشتر در آموزش

 عالئم اختالالت شنیداری؟

 ندادن(کاهش توجه )خوب گوش (1

 قراری در نشستنبی (0

 مشکل در تمییز شنیداری (3

 ها(ر شناخت صداهای مختلف و تفکیک آنناتوانی در تمییز صداها )ضعف د (4

 مشکل در به یادآوری (5

 ناتوانی در خواندن و نوشتن (6

ش مشکل آموزبا این نکته معلم باید یک روانشناس و رفتارشناس دقیق باشد و با دیدن برخی عالئم متوجه شود دانش

 هایش را کم کند.شنیداری دارد و در پی جبران باشد تا ضعف

 

 کاهش اختالالت شنیداری؟راهبردهایی برای 

آموزش را تشخیص دهد او را به مراکز های اول مشکل شنیداری دانشمراجعه به مراکز درمانی )معلم در همان هفته .1

 درمانی ارجاع دهد تا مشکالت بعدی را کم کند.

 آموزانشها و رویکردهای مدرسه در خصوص مشکالت شنیداری دآموزش والدین و همراه کردن والدین با فعالیت .0

 ی صوتی برای کمک به رفع اختالالت شنیداریکنندهاستفاده از وسایل تقویت .3

 دادن )مثل بازی(های مناسب برای گوشاستفاده از تمرین .4
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 باشد. اموزش را زیر نظر داشتهآموز در مکانی نزدیک معلم تا معلم رفتارهای دانشقرار گرفتن دانش .5

 آموز دارای اختالل بایستد(.صحبت کند )معلم جهت گوش سالم دانشترین مکان بایستد و معلم در نزدیک .6

 های مزاحم شنیدن )مثل: بستن پنجره، سر و صدای صندلی و ......(.حذف محرک .7

 بازی درمانی .8

 بینی کردنهای ریتمیک و حرکتی را پیشبازی .9

  81ویدیوی 

 مهارت دوم: سخن گفتن

 کند تا با جامعه تعامل برقرار کند.آرام استفاده میاز این مهارت آرام این مهارت از ابتدای تولد وجود دارد و انسان

 سخن گفتن:

 ی پیرامونکاربرد شفاهی زبان برای ایجاد ارتباط با جامعه 

 های تولیدی صوت(های ذهنی به الگوهای صوتی قراردادشده ) توسط اندامتبدیل اندیشه 

 ی درست از واژگان و چیدن کنار هم با الگوی یادآوری و استفاده انتخاب و بکارگیری واژه و ←ایده به الگوی صوتی

 دستوری آن زبان.

 گفتن؟زمان شروع سخن

 ادا کردن الگوها به صورت نامفهوم -سال بعد از آغاز زندگی کودک 0

 اهمیت سخن گفتن؟

o خوب حرف زدن با دیگران 

o سخنوری یک مهارت ارزشمند است. ها                                   فنکردن خواستهبرآورده 

o تعامالت انسان در جامعه 

 اهداف سخن گفتن؟

 )آشنایی و شناخت زبان گفتار(-آشنایی با صوت، واج، واژه و کلمات مربوط به گفتار(شناختی) .1

 ها و تحسین از چیزهایی که وجود دارند(.ها و لذت)زیبایی -نگرشی و عاطفی)انتقال احساسات با سخن گفتن( .0
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وانایی )ت -کارگیری زبان برای مخاطبان مختلف() به-ی) اندیشه کردن یعنی اول اندیشیدن بعد سخن گفتن(مهارت .3

 ها و)شرکت در بحث -کارگیری کارافزارها مثل بلندگو به هنگام سخن گفتن()به -سخن گفتن در برابر جمع(

 .گفتگوها(

  85ویدیوی 

 تن:های سخن گفپاره مهارت

 تآثیرگذارتر شود.معلم شوند سخن گفتن یها باعث ماین مهارت

 چینی خوب(آغاز خوب )مقدمه -1

 کارگیری صحیح واژگانهای مناسب در عین سخن گفتن و بهاستفاده از واژه -0

 تکیه روی یک بخش یا کلمه در جمله(. -زیر و بمی صدا -مکث -دقت در عوامل فرازبانی )فراز و فرود -3

خوردن گوینده( که با حرف زدن گوینده ها، تکانرفتن ابروها، باال رفتن شانههای غیرکالمی) حرکت دست، باال نشانه -4

 کنند.شوند و تآثیرگذاری سخن گفتن را بیشتر میهمراه می

 رعایت نوبت در سخن گفتن ) صبر کردن برای صحبت( -5

 توضیح دادن)سخن معلم همراه با لحن توضیحی و تشریحی باشد(. -6

 آمور پرسش کند تا بداند آیا به اهدافش رسیده است یا خیر؟(فتن از دانشپرسش کردن) معلم در کنار سخن گ -7

 :انواع سخن گفتن

 حرف زدن معمولی .1

 گفتگو و محاوره .0

 پرسش و پاسخ .3

 خطابه )سخنرانی( .4

 هابحث و مناظره .5

 گفتن بیان، شرح، شوخی، تمسخر، حکایت .6

 عوامل مؤثر در سخن گفتن؟

 جا و درست باشد(.های گفتاری و هوش و ..... بهآموز)رشد جسمی و اندامسالمت جسمی دانش -1

 موقعیت خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی -0

 کنند(.)کودکانی که دو زبانه هستند، در آموزش زبان دوم دیرتر مهارت الزم را پیدا میدو زبانگی -3
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 سخن گفتن؟ راهکارهایی برای تقویت

 آموزبا دقت بار آوردن دانش 

 تندهی ذهنی برای سخن گفسازمان 

 توجه به نکات اصلی 

 .)متناسب با موقعیت سخن گفتن)هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد 

 های مختلفهای مختلف و آهنگ و گفتار در موقعیتاستفاده از لحن 

 81ویدیوی 

 :آموزش سخن گفتن

 توانیم در آن به تولید بپردازیم.سخن گفتن دومین مهارت زبانی و اولین مهارتی است که ما می

 ها در قالب کلمات و بیان شفاهی.ها و اندیشهتولید زبانی ایده ←خن گفتنس

 

 ایجاد ارتباط)تولید زبانی(

 

 ارسال پیام                     

 دریافت پیام

 ند.هستبازخوردها و پیامدهای ایجاد سخن  "دریافت پیام  -ارسال پیام -ایجاد ارتباط با همدیگر)تولید زبان( "این سه مورد 

آیند فرشود و این دریافت می شخص مخاطبیام توسط پ ،آنپیامی ارسال شده و بعد از  سخن گفتن با دیگری، ابتدابرای 

ربه، تمرین و تکرار را ی این موارد؛ قابلیت تجرتباط نیاز به آموزش دارد و همهی اکند ولیکن این پروسهایجاد ارتباط می

 دارند.

 ها و تشکیل هجاها، هجاها و تشکیل کلمات، ها، واجفهم صداها و قواعد نحوی زبان، واژگان و بار معنایی آن: نکته

 اموز به مرورها را دانشی چیزی هستند که شکل شنیداری و آوایی آنکلمات و تشکیل جمالت و تشکیل متن؛ همه

 ر این فراگیری بسیار حائز اهمیت است.گفتن دگیرد و نقش سخنفرا می

 



23 
 

 های آموزش زبان؟گام

 گفتن غیررسمیسخن (1

 تمرین و تکرار (0

 پرسش از درس)گفتگوهای کالسی( (3

 مشارکت فعال (4

 فرآیند ساختارمند گفتن (5

 گفتن؟درسی در موضوع سخنهای کتابفعالیت

 هامتن درس .1

 کن و بگوگوش .0

 بیاموز و بگو .3

 صندلی صمیمیت .4

 نویسی()داستانتصویرخوانی .5

 آموز دارد.گفتن دانشاجرای نمایشی که نیاز به درست سخن .6

 81ویدیوی 

 گفتن:راهبردهایی برای تقویت مهارت سخن

 آموز ر بیان سخنانش واهمه نداشته باشد(.شرایط مساعد کالس)ایجاد شرایطی که دانش 

 آموز کمک کند.ای ارائه شود که به توجه دقیق و همیشگی دانشهای کالس به گونهالیتفع 

 درس(ایجاد فضایی آرام در کالس)مدیریت خوب کالس 

 آموزانی دانشسخن گفتن به همه مجال 

 آموزبیان شدن جمالت و عبارات کافی از سوی دانش 

 ی موارد درسی ادامه یابد.شود بلکه باید در همهگفتن فقط محدود به درس فارسی  نمیسخن 

 ارزشیابی از سخن گفتن؟

  :کند.گوید،خوب فکر میکند و خوب گوش میآموزی که خوب سخن میدانشنکته 

 :دادن هم هست.ی فکر کردن و گوشدهندهبه عبارتی سخن گفتن نشان نکته 

 های گروهیعالقه به شرکت در فعالیت (1
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 گفتنفکر کردن قبل از سخن (0

 آموزبیان افکار توسط دانش (3

 بیان احساسات) گفتن هیجانات( (4

 گفتنرفع اشکاالت سخن (5

 کاربرد لحن متناسب (6

 آموز عالقه به مهارت سخن گفتن دارد یا خیر؟اینکه دانش (7

 ی این موضوعات برای رفع اشکاالتارزیابی در خصوص همه (8

 81ویدیوی 

 "هاتکنیک"

 گفتن؟های آموزشی در تقویت مهارت سخنبازی

 آموزان(نمایش)با گروهبندی دانش 

 )بازی گزارشگر افتخاری)گزارشی 

 خوانیشعرخوانی و قصه 

 لیخوانی و نقاشاهنامه 

 .گزارش تحقیق سفر یا هر چیز دیگر که به صورت علمی باشد 

 بیان آرزوها 

 های تصویری یا تصویرهای داستانیتوصیف داستان 

 اختالل گفتاری؟

  و نوشتاری بصورت ناهنجار و غیر طبیعیگفتاری  کلماتدریافت فهم و بیان 

  یک مطلب نوشتاری و گفتاری را به صورت درست بیان نکردن 

 و ..... واژها، تکها، شناخت معانیاختالل در شناخت واج 

 های اختالالت؟ویژگی

o  جلب توجه کردن 

o مختل کردن ارتباطات 

o ناراحتی گوینده و شنونده 



25 
 

 لل به وجود آمدن اختالالت در کودکان؟ع

 عقب ماندگی ذهنی -1

 ی صوت(تولید کننده فیزیکی در یکی از اجزای مشکلها یا های تکلمی )مشکل در نوع شکل لبنارسایی -0

 ضایعات مغزی و عصبی -3

 )ضایعات شنوایی( اختالل دستگاه شنوایی -4

 انواع اختالالت؟

 اختالالت واج (1

 اختالل در صدا (0

 لکنت زبان (3

 تأکید در گفتار (4

 آموز است(به اختیار خود دانش) خاموشی انتخابی (5

 ) تکلمی که بچگانه بماند و رشد نکند(.تکلم کودکانه (6

 راهکارهای بهبود اختالالت گفتاری؟

 موقعیت آرام و بدون استرس 

 گفتار درمانی 

 درسفراهم کردن محیط مناسب کالس 

 خاطر نوع صحبت کردنش مسخره نخواهد شد.به ایجاد اطمینان که 

 های گروهیآموز به فعالیتمند کردن دانشعالقه 

 اموزمسئولیت دادن به دانش 

 83ویدیوی 

 مهارت خواندن()آموزی: زبانمهارت سوم 

پردازیم و نقش آ.پ به طور جدی به آن میهای اساسی در زبان که به عنوان اولین مهارتی است که ما در نظام یکی از مهارت

 است. مهارت خواندناموز دارد؛ مهمی در تحصیل و آگاهی دانش

                                                   

  ب                                                

 بهتر زیستن

اهداف 

 خواندن

اندیشیدنبهتر   
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 تعریف خواندن؟

 بازآوری ذهنی قراردادهای قبلی تعیین شده(بازشناسی عناصر نوشتاری )یعنی  -1

 های نوشتاریدرک معنا در صورت -0

 های نوشتاریکشف معنا از صورت -3

 تفسیر معنادار نمادهای کالمی -4

 معنادار با متنبرخورد  -5

 

 و درک مطلب است. ی اول تا دوازدهم شامل: معناداری، کشف و فهم معناهاهای فارسی پایهتابک 

 

 های مهارت خواندن؟هدف

 معنا را درک کند(.آموز دانشهای زبانی)شناخت حروف و نشانه (1

 آموز آموزش ببیند که قضاوت صحیح داشته باشد(.تقویت قضاوت کردن)توسط خواندن دانش (0

 ایجاد توانایی و تقویت در خواندن قصه و متن (3

 خوانیخوانی و قصهایجاد عالقه به کتاب (4

 آموزی واژگان و لغات دانشگسترش دایره (5

 ی تخیلپرورش قوه (6

 .آشنایی با فرهنگ، باورها و .....() ی خودجامعهآشنایی با  (7

 

 منوط به مهارت در  شنیدنخوب  -خوب تخیل کردن -حس کردنخوب  -خوب سخن گفتن -خوب دیدن کته:ن

 .تی این موارد اسهمه نیاز، پیشخواندن است ) به عبارتی مهارت در خواندن

 

 های ابتدایی:خواندن کتاب هداف ویژه درا

اجزای زبانی و قراردارهای خوانداری با  کارگیریبهشناخت و تشخیص صدا و  ←های اولیه: یادگیری خواندنپایه (1

 رویکرد خواندن.

 خوانیم تا یاد بگیریم(.های بعدی: خواندن برای یادگیری ) میپایه (0
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 همیت خواندن؟ا

 آگاهی، ارتباط با جهان خارج، دانایی بشر -1

 ی کودک ) تقویت با خواندن(.ی کودک، زندگی و آیندهاحساس کودک، اندیشه -0

 مراحل خواندن؟

 خوانی شعر و .....(.همایجاد آمادگی در خواندن )شنیدن کلمات، کاربرد آواها،  .1

 های آوایی(.شود به منظور تعلیم الفبا و صورتی اول شروع میی آغاز خواندن)پایهمرحله .0

 ی خواندنپیشرفت و توسعه .3

 ی عالی است(.تسلط و استقالل در خواندن )دوره .4

 21ویدیوی 

 های خواندن؟گونه

 خواندن برای درک و فهم ) پی بردن به محتوا( (1

 نه به منظود یادآوری و بازگویی مطالب()خواندن برای کسب اطالعات و آگاهی بیشتر (0

 انتقادی( -خواندن انتقادی و تجسسی)با رویکرد تحلیلی (3

 اهمیت و نقش چشم در خواندن؟

 آموز روی کلمات و جمالت اهمیت بسیاری دارد. چشم ما هنگام خواندن دو حالت دارد:حرکات عرضی چشم دانش

 درنگ-0 جهش-1

 حاالت چشم هنگام خواندن؟

از زمان خواندن را به خود اختصاص  %12حالت جهش چشم ی دیگر. ای به کلمهجهش یعنی رفتن از کلمه: جهش (1

 کسب اطالعات(.←دهد)جهشمی

 بازشناسی کلمه(. ←تثبیت نگاه ←دهد) تثبیت چشمزمان خواندن را به خود اختصاص می %92تثبیت چشم: که  (0

 

 دهد:اتفاقی که هنگام خواندن رخ میدو 

 .اینکه کلمه بلند است یا کوتاه و چند حرف دارد و ....()ت ظاهری کلمهشناخت مشخصا .1

 .زبان و خواندن( کلمه )رمزگشاییسبت دادن معنا به شکل ظاهری ن .0
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 ها و اختالالت خوانداری؟دشواری

 برای مثال: تشخیص ندادن ق از غ()های زبانینشناختن آواها و نشانه -1

 خواندن بدون درک معنای کلمه -0

 ضعف در خواندن -3

 ها را جابجا گفتن(خوانی )نشانهآیینه -4

 حذف و جاگذاشتن کلمه در متن -5

 جابجایی کلمات )کلمات را جای یکدیگر خواندن( -6

 یا سه بار تکرار کردن() کلمه را دو  تکرار کلمه -7

 اضافه کردن کلمه -8

 مشکل در صداکشی و بخش کردن کلمات -9

 کلمات قبال یاد گرفته شدهنشناختن  -12

 هانداشتن درک لفظی درست و خوب و کامل از واژه-11

 ضعف در خواندن انتقادی و تحلیل کردن-10

 

 عوامل ایجاد مشکالت در خواندن:

 بودن مطالعه(کم )به علت ی واژگاندایره در ضعف. 

 اجتماعی -فرهنگی -فقر اقتصادی 

 آموز است(.سطح دشواری متن )متن دشوارتر از سطح درک دانش 

 .)کم تجربگی )تجربیات ناکامل و ناقص کودک 

 

 

 

 

 

 "یا حق"                                                           


