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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

شماره درس

موضوع

نگارهی 1

اه ّمیت سوادآموزی

عنوان درس

فارسی

آموزش

-

ریاضی
-

صفحات
1
قرآن
-

اهداف  آموزشی
1.1پی بردن به تأثیر سواد در زندگی
2.2خواندن کلمات آموزش ،نوسواد ،باسواد
3.3خواندن و نوشتن شکل صدای ( آ  -ا )
کلیدواژهها

آموزش ،نوسواد ،باسواد

واژ گان جدید

آموزش ،نوسواد ،باسواد

واژ گان مرتبط   

سواد آموزی ،بهبود کیفیت زندگی ،تربیت فرزند

مفاهیم آموزشی

ّ
اهمیت سوادآموزی ،ارزش علم از نظر اسالم

نکات اساسی
■ آموزش تصاویر از باال به پایین و از راست به چپ فقط شکل صداهای ( آ  -ا ) و ّ
معرفی و
نوشتن این شکل ها ( آ  -ا ) تمرین شود.

مـراحل آموزش

مرحله ی ّاول :ایجاد انگیزه
در این مرحله الزم است با عنایت به شروع آموزش ،به طور مختصر درباره ی ارزش علم و
یادگیری توضیح داده و یا ذکر آیه ای از قرآن مجید به بیان موضوع درس پرداخته و با نشان
دادن تصاویر درس ،سواد آموز را وادار به صحبت کردن دربارهی ّ
اهمیت آموزش و دانستن
نموده و ضمن ّ
توجه به مطالب ارایه شده ،نسبت به تکمیل توضیحات سواد آموز اقدام
نماییم.
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مرحله ی دوم :تصویر خوانی
ّ
توجه به هر یک از تصاویر نگاره و توضیحات مربوط به آنچه در تصاویر وجود دارد از وظایف
اصلی کار سواد آموز در این مرحله است و بایستی ضمن ّ
توجه به نحوهی صحیح تصویر خوانی
سواد آموز ( از باال به پایین و از راست به چپ) از او خواسته شود در مورد آنچه که می بینید
توضیح دهد .آنگاه با ارایه توضیحات تکمیلی در مورد هر یک از تصاویر که به طور ّ
مجزا انجام
می شود ،بحث تصویر خوانی را به پایان میرسانیم.
مرحلهی سوم :مطابقت تصویر با کلمه
در این مرحله سواد آموز بایستی کلمه مناسب با هر تصویر را بیان نماید .ا گر چنانچه در این
موضوع دچار اشتباه شد و کلمه ی مورد نظر را بیان نکرد ،الزم است با ارایه توضیحات الزم در
مورد هر تصویر ،او را راهنمایی کنیم تا کلمه ی مربوط به هر تصویر را صحیح بگوید.
ّ
عالوه بر آن باید دقت داشته باشیم سواد آموز در همه ی مراحل یادگیری و آموزش ،همهی
ّ
ّ
کلمه ها را به طور صحیح تلفظ نماید و شکل صحیح تلفظ کلمه ها و جمله ها در همهی
مراحل ّ
مد نظر قرار گیرد.
مرحلهی چهارم  :روانخوانی
در این مرحله ّ
توجه سواد آموز را به درس جلب میکنیم .سپس از باال به پایین و از راست
به چپ کلمه های آموزش ،نو سواد و با سواد را بدون ّ
توجه به تصویر می خوانیم .این عمل
ّ ّ
متوجه دقت سواد آموز باشیم که با خواندن ما،
را چند بار تکرار میکنیم و در حین خواندن
او با اشاره خط ببرد.
بعد از اطمینان از یادگیری خواندن کلی کلمات ،از او میخواهیم تا کلمه ها را به ترتیبی
که در باال گفته شد بخواند و در صورت داشتن ایراد راهنمایی کنیم تا ایرادش بر طرف شود.
سواد آموز نیز چند بار از روی کلمه های نگاره بخواند و بعد به سطر پایین نگاره که کلمهی
دیگر اضافه شده اشاره کنیم.
هنگامی که ما خط می بریم از روی آنها بخوانیم .در این سطر کلمه ی جدید ( سواد) اضافه
شده است .همانند کلمههای باال ،کلمه های این سطر را چند بار بخوانیم و از سوادآموز
بخواهیم تا چند بار بخواند.
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مرحلهی پنجم  :کشیده گفتن
در این مرحله ّ
توجه سواد آموز را جلب می کنیم ،به کلمه ی آموزش ،آن را بخوانیم و چند

بار تکرار کنیم و در حین تکرار کلمه ی آموزش را با کشیده گفتن صدای "آ" بخوانیم  :آ__›موزش
بعد چند کلمه دیگر بگوییم که صدای " آ " ّاول آن شنیده شود مانند  :آب که پس از چند بار
تکرار همانند کلمهی آموزش بخوانیم آ __› ب  ،آ __› رد ،آ __› زادی و ....
بعد از سواد آموز بپرسیم ،خوب ّ
توجه کن ،در ابتدای کلمه ی آ __› آموزش ،چه صدایی
میشنوید؟ میگوید صدای آ .
چند کلمه ی دیگر را بپرسیم .بعد کلمهی سواد را بخوانیم و مانند کلمهی آموزش صدای
(آ) را کشیده بگوییم .مانندَ :سوا __› د  .با __› َسوا __› د.
در وسط کلمه ی سواد چه صدایی می شنوید؟ میگوید « ا» و چند کلمه ی دیگر را تمرین
کنید.
مرحلهی ششم  :نوشتن
در این مرحله ّ
توجه سواد آموز را به کلمه ی آموزش دربارهی نگاره جلب کنیم و آن را بخوانیم
و بگوییم ،صدای «آ» در کلمه ی آموزش کجای کلمه آمده است .میگوید در ّاول .بعد اشاره
کنیم به شکل صدای «آ» در کلمه آموزش و بگوییم این هم شکل صدای «آ» هست .بر روی
تابلوی کوچک یا در سطر ّاول دفترچه ،بزرگ بنویسیم صدای«آ» و از سواد آموز بخواهیم تا
ّ
خوب دقت کند و چند بار دیگر این شکل «آ» را بنویسیم .در ادامه از سواد آموز بخواهیم تا
او هم بنویسد .پس از رفع اشکال از او بخواهیم تا به صورت ّ
مرتب یک یا دو سطر از روی «آ»
بنویسد.
سپس بگوییم صدای «آ» را در کجای کلمه سواد شنیدید ،میگوید در وسط .بعد کلمهی
«با» را بخوانیم و بگوییم که صدای «آ» در کجای کلمه شنیده می شود .میگوید در آخر.
ّ
ادامه دهید حاال میخواهیم شکل دیگر صدای «آ» را بنویسیم و با دقت بر روی تابلو یا در
دفترچه شکل صدای «ا» نوشته شود .چند بار بنویسیم و از سوادآموز بخواهیم تا ابتدا چند
بار بنویسد و در ادامه یک یا دو سطر از روی این شکل « ا » بنویسد.
بعد با اشاره به شکل « ا » در کلمهی سواد بگوییم این نیز شکل دیگر از «آ» هست .پس
صدای «آ» چند شکل دارد ؟ میگوید دو شکل
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مرحلهی هفتم  :مرحلهی بیان تفاوت ها
در این مرحله توضیح میدهیم که «آ» دارای چند شکل است؟ میگوید « دو شکل».
با اشاره به شکل «آ» میگوییم به این شکل میگوییم «آ» ّاول و همیشه در ّاول کلمهها
میآید و با اشاره به «ا» دوم میگوییم به این شکل میگوییم «ا» دوم و همیشه ّاول نمیآید .
در وسط یا آخر کلمه می آید.
مرحله ی هشتم :نوشتن شکل های صدای جدید در جدول
بعد از این که سواد آموز با دو شکل «آ» آشنا شد و آن را خواند و نوشت او را راهنمایی کنید
تا شکل صداهای «آ» را در جدول نشانه های فارسی در خانهی مخصوص خود بنویسد یا
در صورت امکان کارت های حروف را ّ
تهیه کنید تا سوادآموز در خانه ی مخصوص بچسباند.
مرحله ی نهم :ارزشیابی و جمع بندی
مروری بر درس داشته باشید .اعم از صوت آموزی که بهتر است چند کلمه بگویید که
صدای «آ» در ّاول آن شنیده شود .بعد چند کلمه دیگر بگویید که «آ» در آخر یا وسط کلمه
شنیده شود .به شکل «آ» اشاره کنیم و بخواهیم تا سواد آموز بخواند و بگوید که «آ» ،بعد
کلمههای دیگر را همین طور انجام دهید و در آخر ارزشیابی کنید که «آ» چند شکـل دارد؟
«آ» ّاول در کجای کلمه میآید؟ «آ» دوم در کجای کلمه می آید و فرصت دهیم تا سوادآموز به
راحتی به سواالت پاسخ دهد.
ّ
در ادامه سواد آموز ،یک سطر دیگر از «آ» اول و «ا» دوم بنویسد .به جدول نشانه ها اشاره
کنید تا سوادآموز «آ» و «ا» دوم را در جدول بخواند و ضمن خوشحالی بگوییم که امروز
توانستیم با خواندن کلمه های آموزش ،نوسواد ،سواد ،با سواد و  ...آشنا شویم و صدای «آ»
را بخوانیم و بنویسیم که صدای «آ»دارای دو شکل است.
بهتر است این موارد به صورت پرسش و پاسخ جمع بندی شود .جلسه را با ذکر صلوات و
دعا به پایان برسانید.
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شماره درس

موضوع

نگارهی 2

امام و انقالب اسالمی

عنوان درس

فارسی

ا ِمام

-

ریاضی
-

صفحات
2
قرآن
-

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با نقش رهبری امام خمینی () و مبارزات آن حضرت در انقالب اسالمی
2.2خواندن کلمه هایِ :امام ،کتاب ِامام ،نامه و آزاده با کمک تصاویر
3.3خواندن و نوشتن شکل های صدای ( ِا ـ ِـ ـ ـه ـ ه )
ِ4.4امام ،کتاب ِامام ،نامه ،آزاده
کلیدواژهها

تاب ِامام
ِامام ِ ،کتاب  ،نامه  ،آزاده ِ ،ک ِ

واژ گان جدید

تاب ِامام  ،آزاده ِ ،کتاب
ِامام  ،نامه ِ ،ک ِ

واژ گان مرتبط   
مفاهیم آموزشی

امام خمینی  ،آیت اهلل خامنه ای  ،اطاعت از امام و رهبری  ،آزادی،
اسیر  ،اسارت  ،جنگ تحمیلی  ،پا کت  ،پست
امام و رهبری  ،والیت فقیه ،دفاع ّ
مقدس و آزادگان  ،نامه و نامه نگاری

نکات اساسی
■ در این نگاره عالوه بر یادآوری شکل صدای ( ِا ) ،ـ ـ ِ ـ ـ ربط را آموزش دهیم.

مـراحل آموزش

مرحله ی ّاول :ایجاد انگیزه

از درس گذشته طبق نگاره ی ّاول ،ارزشیابی نموده تا از یادگیری مطلب سواد آموز و آمادگی
او برای آموزش درس جدید اطمینان حاصل شود .سپس با مختصری از زندگی حضرت امام
خمینی() ،مبارزات ایشان با ظلم و فساد نظام ستم شاهی گذشته مطالبی بیان کنید.
موضوع درس را شروع و در ادامه به نقش رهبری آن حضرت در پیروزی انقالب اسالمی،
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اهداف و آثار و برکات به جا مانده از آن پرداخته می شود و در ادامه از سواد آموز می خواهیم
ّ
هر چه از امام ( از تولد تا وفات ایشان) می داند بیان کند و در پایان سخنان او را جمع بندی
و تکمیل می کنیم.
مرحله ی دوم و سوم را همانند نگاره یک آموزش می دهیم.
مرحله ی چهارم :روان خوانی
در این مرحله ،تصاویر را به طور مستقل و از باال به پایین و از راست به چپ میخوانیم و این
عمل را چند بار تکرار میکنیم تا سواد آموز بتواند به درستی کلمه های را بخواند :
نکتهی مورد نظر در این تصاویر آشنایی سواد آموز با کلمه های :امام ،کتاب  ،نامه و آزاده
بوده و عالوه بر آن عبارت ادامه می دهیم.
مرحله ی پنجم :کشیده گفتن کلمه ها وصداها
در این مرحله ،با خواندن کلمه های هـر یک از تصاویر و تــکیه بر کشیده گفتن صدای ِ«ا»
در کلمه های ا ِ __› مامِ ،ک __› تاب  ،نامه __› و آزاده __› ّ
توجه سواد آموز را به صدای « ِا» و
نحوهی خواندن آن در کلمه ها جلب می کنیم و از او می خواهیم ،کلمه ها را همان طور که
تکرار میکنیم بخواند تا به درستی با صدای ِ«ا» آشنا شود.
در ادامه از سواد اموز می پرسیم در ابتدای کلمهی ِامام چه صدایی میشنود؟ ِا __› مام
سواد آموز میگوید :صدای ِ«ا»
ً
همین طور کلمه های دیگری که دارای صدای ِ«ا» هستند ،از او می پرسیم تا کامال متوجه
شود که صدای « ِا» در همه جای کلمه شنیده میشود و این کار را به اندازه ای تکرار میکنیم
تا سواد آموز با صدای «ا» در کلمه های ّ
متعدد آشنا شود.
ِ
مرحله ی ششم  :نوشتن
در این مرحله ّ
توجه سواد آموز را به کلمه ی ِامام در باالی نگاره جلب میکنیم و آن را
میخوانیم :از او می پرسیم صدای ِ«ا» در کجای کلمه ی « ِامام » آمده است؟ میگوید در
ّاول کلمه  ،بعد اشاره میکنیم به شکل صدای ِ«ا» در کلمه ی « امام » و می گوییم این هم
شکل صدای ِ«ا» هست و بر روی تابلو یا در سطر ّاول دفترچه برای سواد آموز می نویسیم و
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ّ
از سواد آموز میخواهیم تا خوب دقت کند چند بار این شکل صدای ِ«ا» را می نویسیم و از
سوادآموزی می خواهیم تا او هم بنویسد .پس از رفع اشکال از او می خواهیم تا به صورت
ّ
مرتب در روی یک یا دو سطر دفترچه شکل ِ«ا» را بنویسد.
در ادامــــه از ســـواد آمـــوز می خواهیم که بگوی ــد ص ــدای ِ«ا» را در کج ــای کلــمهی کت ــاب
(ک __› تاب) می شنود؟ میگوید در وسط کلمه.
ِ
ّ
سپس همانند ِ«ا» اول به معرفی « ـــ ِـــ دوم » می پردازیم و از سواد آموز می خواهیم یک یا دو
سطر « ـــ ِـــ دوم » را در دفترچه بنویسد.سپس به سوادآموز
می گوییم به دست من خوب نگاه کن :ـ ِـ ـ
با این کار نحوهی نوشتن را آموزش می دهیم .سپس یک سطر هم سواد آموز می نویسد و
ما بر نحوه ی نوشتن او نظارت میکنیم.
کلمه نامه را کشیده میگوییم و میپرسیم صدای ِ«ا» را در کجا شنیدید ؟ در آخر کلمه .پس
از آن ،از سواد آموزی می پرسیم صدای ِ«ا» را در کجای کلمه نامه می شنو ید؟ میگوید در آخر
کلمه ،آنگاه میگوییم همین طور که در کلمه ی نامه می بینید صدای ِ«ا» در آخر کلمه به این
شکل «ــه »نوشته می شود و بر روی تابلو یا در دفترچه شکل «ــه » را چند بار می نویسیم و از
سواد آموز می خواهیم تا او نیز بنویسد.
پس از آن از سواد آموز می پرسیم صدای ِ«ا» در کجای کلمه ی آزاده شنیده است؟
او میگوید در آخر کلمه ،میگوییم همین طور که در کلمه ی آزاده می بینید صدای ِ«ا» در
آخر کلمه به این شکل « ه » نوشته می شود .پس از آن چند بار شکل « ه » را بر روی تابلو یا
دفترچه می نویسیم و از سوادآموز می خواهیم تا او نیز بنویسد.
در پایان شکل های مختلف صدای ِ«ا» را بر روی تابلو می نویسیم و از سوادآموز نیز
میخواهیم که او نیز این شکل ها را بر روی تابلو یا دفترچه ی خود بنویسد.
مرحله ی هفتم :بیان تفاوت ها
در این مرحله چهار شکل ِ«ا» را بر روی تابلو می نویسیم و از سواد آموز می پرسیم که ِ«ا»
دارای چند شکل است؟
سواد آموز میگوید چهار شکل .سپس به ّ
معرفی شکل صدای ِ«ا» در کلمهی ِامام میپردازیم
و میگوییم به این شکل «صدای ِا ّاول» میگوییم ،چون همیشه در ّاول کلمه میآید.
با اشاره به شکل صدای ِ«ا» در کلمه ی کتاب ،میگوییم به این شکل صدای ( ـ ِـ ـ دوم)
میگوییم ،چون همیشه در وسط کلمه میآید.
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شکل بعدی صدای ِ«ا» را ( ــه آخر چسبان ) میگوییم چون همیشه در آخر کلمه می آید و
به حرف قبل از خودش وصل می شود .مانند کلمه ی نامه.
سپس به شکل ِ«ا» در کلمهی آزاده اشاره میکنیم و میگوییم به این شکل «ه آخر تنها»
میگوییم ،چون همیشه در آخر کلمه می آید و به حرف قبل از خودش نمی چسبد و در پایان
از سواد آموز می خواهیم شکل های مختلف صدای ِ«ا» را در دفترچهی خود بنویسد .مانند:

ِاّ -اول           ـ ـ ِـ ــ  دوم            ــه آخر چسبان           ه آخر تنها
مرحله ی هشتم  :نوشتن حروف جدید در جدول نشانه های فارسی
بعد از این که سواد آموز با چهار شکل صدای ِ«ا» آشنا شد و توانست آن ها را به درستی در
کلمه ها بخواند ،از او میخواهیم تا صداهای مختلف شکل ِ«ا» را در جدول نشانه های فارسی
در خانهی مخصوص بنویسد و چنانچه امکان تهیه کارت های جدول حروف ّ
مهیا بود ،کارت
فوق را در خانه ای مخصوص قرار دهد.
مرحله ی نهم  :ارزشیابی وجمع بندی
هما نند مرحله ی آخر نگارهی یک نسبت به ارزشیابی و جمع بندی درس پرداخته و با ذکر
صلوات درس را به پایان می رسانیم.

10

راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

شماره درس

موضوع

نگارهی 3

عنوان درس

فارسی

قرآن

قرآن آموزی

آمادگی ا ُ ُـ

ریاضی
-

صفحات
3و4
قرآن
-

اهداف  آموزشی
1.1پی بردن به ّ
اهمیت تالوت قرآن و شرکت در جلسات قرآن
2.2خواندن کلی کلمه های قرآن
ُ
3.3آشنایی با صدای « ا ُ » و خواندن و نوشتن آن
کلیدواژهها

قرآن  ،استاد  ،آموزش قرآن

واژ گان جدید

قرآن  ،استاد  ،آموزش قرآن

واژ گان مرتبط   

ثواب ،تالوت ،درس زندگی ،کالم خدا ،پیروی از دستورهای خدا و ...

مفاهیم آموزشی

آداب تالوت قر آن و ّ
اهمیت خواندن قرآن ،داشتن وضو در هنگام خواندن
قـر آن

نکات اساسی

ُ
■ فقط شکل های صدای « ا ُ » معرفی و نوشتن این شکل ها انجام می شود.

مـراحل آموزش
مرحله ی ّاول :ایجاد انگیزه
از موضوعات ارایه شده در نگاره های  1و  2ارزشیابی به عمل آورده و پس از اطمینان از
یادگیری سواد آموز و رفع اشکاالت احتمالی ،مرحلهی آموزش جدید را شروع میکنیم.
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مرحله ی دوم  :تصویر خوانی

بحث را پیرامون کتاب قرآنّ ،
اهمیت آشنایی با قرآن و چگونگی بهرهمندی از کالم الهی در
مسیر زندگی خود شروع نموده و در ادامه سوادآموز را وادار میکنیم تا در مورد قرآنّ ،
اهمیت
حضور در جلسات قرآن و  ...صحبت نموده و خود نیز ضمن ّ
توجه به مطالب ارایه شده نسبت
به تکمیل و گسترش ّاطالعات سواد آموز اقدام می نماییم.
نکـــته
بقیهی مراحل تدریس نگاره همانند نگاره های  1و  2می باشد .عالوه بر آن یک صفحه
تمرین و مرور برای نگاره های  1و  2و  3به منظور تثبیت و تعمیق یادگیری آورده شده است.
ّ
این ّفعالیتها ّ
توسط سوادآموز انجام می شود و آموزشدهنده موظف است در صورت
ضرورت ،او را راهنمایی کند.
در قسمت گوش کنیم و بگوییم هر یک از موارد را برای سواد آموز میخوانیم تا او بتواند
انجام دهد و در سایر قسمت ها نظیر  ( :با هم بخوانیم و بنویسیم) نیز فقط راهنمایی میکنیم
تا سواد آموز خودش انجام دهد.
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شماره درس

موضوع

نگارهی 4

ورزش و تندرستی

عنوان درس

فارسی

ورزش

آمادگی ا َ َ

ریاضی
-

صفحات
5
قرآن
-

اهداف  آموزشی
1.1پی بردن به ّ
اهمیت ورزش کردن در سالمت جسم و روح
2.2خواندن کلمه های ورزش ،اسب سواری ،تیراندازی و شنا
َ
3.3خواندن و نوشتن شکل های صدای « ا َ »

واژ گان جدید

َ
اسب سواری  ،تیراندازی  ،ورزش
َ
اسب سواری  ،تیراندازی  ،ورزش  ،شنا

واژ گان مرتبط   

تندرستی ،شادابی ،سالمت ،نرمش ،پیاده روی ،جلوگیری از بیماریها

کلیدواژهها

مفاهیم آموزشی

تاثیر ورزش بر سالمت وتندرستیّ ،
اهمیت ورزش از نظر اسالم

نکات اساسی
■ در صورت امکان  ،مراحل روش صحیح ورزش کردن را آموزش دهیم.

مـراحل آموزش
در این نگاره پس از ارزشیابی از دروس گذشته که در نگارهی یک به آن اشاره شده و به
موضوع اصلی در درس جدید که همانا ارزش و ّ
اهمیت ورزش و سفارشاتی که بر اساس
احادیث و روایات شده ،به موضوع درس می پردازیم و پس از بحث و گفت و گو با سواد آموز و
تبیین زوایای مختلف ورزش در سالمتی جامعه ،سالمت جسم و روح ،بقیهی مراحل آموزش
را همانند نگاره های قبلی به مرحلهی اجرا در میآوریم .عالوه بر آن بدون ّ
توجه به خواندن و
َ
نوشتن کلمه ها ،می توانیم از سواد آموز بخواهیم تا کلماتی بگوید که صدای ( ا ـ َـ ـ ) در آن ها
وجود دارد همانند:
َ
َ
ُ
َ
َ َ ََ
َ
ا دب ،اردک ،انار  ،ابرَ ،سردَ ،سنگ ،سبد ،ادب
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موضوع

نگارهی 5

حفظ منابع طبیعی

عنوان درس

فارسی

کوه

آمادگی او و

ریاضی
-
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صفحات
6
قرآن
-

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با منابع طبیعی و راه های حفظ محیط زیست
2.2خواندن کلمات :کوه  ،رود و آهو
3.3آشنایی با شکل های صدای « او » و نوشتن آن ها
کلیدواژهها

کوه  ،رود  ،آهو

واژ گان جدید

کوه  ،رود  ،آهو

واژ گان مرتبط   

طبیعت ،آلودگی ،محیط زیست ،سالمت ا نسان ،حفظ محیط زیست

مفاهیم آموزشی

ّ
اهمیت حفظ منابع طبیعی ،حفاظت از حیوانات وحشی و جنگل ها،
جلوگیری از آلودگی محیط زیست

نکات اساسی
■ ّاطالعاتی در بارهی حفط منابع طبیعی و راه های جلوگیری از آلودگی منابع طبیعی
جمعآوری کنیم و برای سوادآموز توضیح دهیم.

مـراحل آموزش
موضوع اصلی این درس آشنایی سواد آموز با منابع طبیعی و راه های حفظ محیط زیست
و جلوگیری از آلودگی آن می باشد که ضرورت دارد ضمن کسب ّاطالعات کافی نسبت به
انتقال موضوع ،همه ی جوانب مورد ّ
توجه قرار گیرد .غیر از آن کلیهی مراحل تدریس همانند
نگارههای قبلی می باشد و بایستی براساس مراحل تعیین شده ارایه شود.
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نکـــته

در معرفی « او ّاول» مناسب ترین کلمه «او» است که در این خصوص با طرح موضوعی از
سوم شخص و بدون این که به دستور زبان ورود کنیم و بخواهیم ّاول شخص یا دوم شخص
را مطرح کنیم ،به طور مصداقی کلمه ی « او » را آموزش می دهیم .به طور مثال :
یک ــنیم و
در مورد یک شخــص صحبت شده و به جای اســم ،از ضمیر « او » استفاده م 
میگوییم « او » یک کلمه است و در هنگام ّ
معرفی شکل های صدای جدید « او » را « او ّاول»
می نامیم.
عالوه بر آن ،از این درس به بعد سعی میکنیم تا از کلمه ی « او » بیشتر در جمله ها استفاده
کنیم تا در ذهن سواد آموز تثبیت شود.
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شماره درس

موضوع

نگارهی 6

عنوان درس

فارسی

ایران

صنایع دستی

آمادگی ایـ یـ ی

ریاضی
-
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صفحات
7و8
قرآن
-

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با صنایع دستی ایران
2.2خواندن کلمه های ایران  ،گلیم  ،قالی و گل دوزی
3.3آشنایی با شکل های صدای « ایـ » و خواندن و نوشتن آن ها
کلیدواژهها

ایران  ،گلیم  ،قالی  ،گل دوزی

واژ گان جدید

ایران  ،گلیم  ،قالی  ،گل دوزی

واژ گان مرتبط   

صنایع دستی  ،زنان هنر مند  ،قالی بافی  ،گلیم بافی

مفاهیم آموزشی

نقش صنایع دستی در اقتصاد کشور  ،نقش زنان در رونق صنایع دستی

نکات اساسی
■ در صورت امکانّ ،اطالعاتی دربارهی صنایع دستی کشور گردآوری کنیم و برای سوادآموز
توضیح دهیم.

مـراحل آموزش
مراحل آموزش این نگاره ،تلفیقی از نگاره ی  1و  2است .
در مرحلهی نوشتن و ّ
معرفی شکل های صدای « ایـ » باید از کلماتی استفاده کنیم که
صدای « ای » در آخر کلمه آمده باشد .مانند :قالی  ،سینی
در این خصوص الزم است با استفاده از تصاویر نگاره « قالی و گل دوزی » نسبت به ّ
معرفی
صدای « ایـ » که در آخر کلمـــه های فوق شنیده می شود ،اق ــدام نمــاییم و پــس از آن که
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سوادآموز توانست صدای « ایـ » را تشخیص دهد به ّ
معرفی شکل های مختلف صدای « ایـ »
می پردازیم و همانند نگاره ی  2صدای « ایـ » را معرفی میکنیم و میگوییم « :ایـ » داراری سه
شکل است.
« ایـ » ّاول که در ّاول کلمه می آید.
مانند  :ایران  ،ایمان.
«یـ  وسط» همیشه در وسط کلمه می آید.
مانند  :حصیر  ،گلیم و ...
« ی آخر » که همیشه در آخر کلمه می آید.
مانند  :قالی  ،گل دوزی
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شماره درس

موضوع

1

اه ّمیت آب و آبادانی

عنوان درس

فارسی

آباد

« بـ   ب   د »

ریاضی
-

صفحات
 9تا 11
قرآن
-

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با ّ
اهمیت عمران و آبادی کشور
2.2آشنایی با چگونگی مصرف صحیح آب در محیط زندگی
3.3خواندن و نوشتن کلمه های آباد  ،آب  ،باد و شکل های « بـ ب د »
کلیدواژهها

آب  ،آباد  ،باد

واژ گان جدید

آب  ،آباد  ،باد  ،آبادی  ،بابا

واژ گان مرتبط   

آب  ،سر سبزی ،آبادی ،شادابی ،زندگی سالم  ،هوای پا ک  ،محیط
زیست سالم

مفاهیم آموزشی

اهمیت عمران وآبادی روستا  ،چگونگی استفاده از آب و راه های درست
مصرف کردن آن

نکات اساسی
■ اشکال صدای « بـ ب د » آموزش داده میشود.

مـراحل آموزش
مرحله ی ایجاد انگیزه :

در این مرحله بایستی از دو جنبه به فرایند آموزش ّ
توجه نمود :
الف) ارزشیابی از دروس گذشته
ب) ایجاد آمادگی برای درس جدید
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الف) ارزشیابی از دروس گذشته:
به منظور پیوند دادن فرایند آموزش گذشته به حال و لزوم بهره مندی مطلوب از اقدامات
صورت گرفته الزم است قبل از هر چیز با تعیین معیارهای ارزشیابی مطابق با آموزشهای
ارایه شده ،نسبت به ارزیابی دانسته های سواد آموز و میزان یادگیری او در درس های گذشته
اقدام کنیم و پس از اطمینان از عملکرد گذشته سواد آموز و رفع اشکاالت احتمالی او،
ارزشیابی را به پایان برسانیم.
به طور مثال :با ّ
توجه به اتمام آموزش نگاره ها می توانیم با استفاده از کلمه های موجود
در نگاره ها  ،میزان آشنایی سواد آموز با صداهای خوانده شده و نوشتن آن ها را مورد ارزیابی
قرار دهیم تا اطمینان الزم برای یادگیری و تثبیت آموخته های قبلی ایجاد شود .
ب) ایجاد آمادگی برای درس جدید :
در این مرحله ،با قرائت آیه ای از قرآن کریم و یا حدیثی از ائمه () وارد بحث و گفتوگو
شده و با استفاده از تصویر موجود در درسّ ،اطالعات الزم را در اختیار سوادآموز میگذاریم
و پس از آن از او میخواهیم ّاطالعات و دانسته های خود را پیرامون ّ
اهمیت عمران و آبادی
محیط زندگی بیان نماید و در نهایت موضوعات مطرح شده را جمع بندی و نتیجهگیری
میکنیم.
مرحله ی بیان موضوع :
با استفاده از تصویر بزرگ درس ،از سواد آموز می خواهیم آنچه را در تصویر می بینید بیان
کند پس از آن با پرسش های هدایت شده از او خواسته می شود کلمه ی آباد را که موضوع
تصویر ماست به زبان آورد در ادامه با او در خصوص ّ
اهمیت عمران و آبادی گفت وگوی
مختصری انجام داده و در نهایت  ،به این نتیجه می رسیم که با آشنا شدن سوادآموز با
صداهای جدید می توانیم کلمه های بیشتری را خوانده و نوشتن کلمه ها را نیز آغاز کنیم.
مرحله ی خواندن درس :
در این مرحله از سوادآموز می خواهیم کتاب را باز کرده متن درس را می خوانیم .سپس
کلمه های نوشته شده در درس ( آباد  ،آب  ،باد) را به صورت شمرده ،شمرده می خوانیم و
با چند بار تکرار کردن از سوادآموز نیز میخواهیم با اشاره دست ،او نیز چند بار عمل خواندن
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ّ
ّ
را انجام دهد .به طوری که در تلفظ هر یک از کلمه ها تسلط الزم را به دست آورد و در پایان
این مرحله نیز دوباره از سوادآموز خواسته میشود متن درس را با صدای رسا و به طور شمرده
شمرده بخواند تا ا گر اشکالی دارد آن را برطرف نماییم.
مرحله ی نوشتن مفاهیم آموزشی :
در این مرحله ،کلمه های خوانده شده در درس را بروی تابلو می نویسیم و از سوادآموز
ّ
میخواهیم که به نحوهی نوشتن کلمه ها بر روی تابلو دقت نماید و پس از آن بتواند این
عمل را انجام دهد.
در ادامه به ّ
معرفی کلید واژه های نوشته شده بر روی تابلو می پردازیم و جزئیات هر یک
از کلمه ها ( صداهای کلمه ) را به سواد آموز میگوییم .سپس با ّ
معرفی و نوشتن کلمه های
خارج از درس مانند  :آداب  ،بابا و  ....از او میخواهیم این کلمه ها را بخواند و بنویسد.
مرحله ی خواندن صداهای هر کلمه :
کلمه ی آب را بر روی تابلو در سطر ّاول می نویسیم و از سواد آموز میخواهیم این کلمه را
بخواند .او میخواند :آب.
از او می خواهیم یک بار دیگر تکرار کند .او میگوید :آب.
ّ
پس از چند بار تکرار کردن و اطمینان از تلفظ صحیح کلمه توسط سواد آموز ،صداهای
کلمه ی آب را به طور شمرده ،شمرده می خوانیم و میگوییم :آ __› ب.
این عمل را چند بار تکرار کرده و از سواد آموز نیز می خواهیم با اشاره ی دست ،صداهای
کلمه آب را به طور شمرده ،شمرده بخواند .این عمل را چند بار تکرار کرده و به طور همزمان
صداهای کلمهی آب را به صورت جدا جدا در سطر دوم تابلو می نویسیم و از سواد آموز
میخواهیم صداهای جدا شده را بخواند و با حرکت دست صداهای کلمه ی آب را شمرده،
شمرده بگوید :آب __› آ __› ب .این عمل را تا یادگیری کامل سواد آموز ادامه می دهیم .بعد از
خواندن و نوشتن کلمهی آب ،کلمه ی آباد را بر روی تابلو در سطر ّاول و در کنار کلمهی آب
می نویسیم و از سوادآموز میخواهیم کلمهی آباد را بخواند .او می خواند .سپس صداهای
کلمهی آباد را به طور شمرده ،شمرده می خوانیم :آ __› بـ .ا __› د و از سواد آموز نیز می خواهیم
ّ
تا با حرکت دست ما ،صداهای کلمهی آباد را جدا ،جدا تلفظ نماید.

آ __› بـ  .ا __› د
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در ادامه درس با نوشتن صداهای کلمه ی آباد بر روی تابلو در سطر دوم به طور جدا ،جدا
از سواد آموز میخواهیم با اشاره دست هر یک از شکل ها را بخواند :آ __› ب __› ا __› د
بعد از آن بر روی صدای « آ » مکث کرده و از سوادآموز می پرسیم در ّاول کلمه ی آباد ،چه
صدایی شنیده می شود؟ او می گوید « :آ »
می پرسیم در ّاول کلمه ی آباد از کدام شکل « آ » استفاده می کنیم؟
پاسخ می دهد « :آ » ّاول.
چرا « آ » ّاول؟ چون در ّاول کلمه آمده است .
سپس بر روی صدای « بـ » ادامه می دهیم این هم شکل صدای « بـ » و با اشاره به آن
میگوییم :این شکل صدای چیست؟ سواد آموزی می گوید « :ب »
بعد ادامه می دهیم حاال به شکل صداهای کلمه ی آب ّ
ّ
توجه نما یید و بگویید صدای اول
چیست؟ میگوید « آ » و صدای آخر چه بود ،می گوید « ب » .به این ترتیب شکل دیگر ب که
همان « ب »آخر است نیز در تابلو نوشته می شود.
بعد ادامه می دهیم حاال خوب ّ
توجه کنید .صدای « ب » چند شکل دارد؟
میگوید :دو شکل.
خیلی خوب صدای « ب » دو شکل دارد .به این شکل «ب ـ » غیر آخر می گوییم .یعنی این
که در ّاول و وسط کلمه می آید و در آخر کلمه نمی آید .ما نند « :ب ـ » در کلمه ی آباد که در
وسط کلمه آمده است .به این شکل « ب » نیز « ب » آخر می گوییم ،چون همیشه در آخر
کلمه میآید مانند  :آب
سپس به صدای بعدی کلمه ی آباد که « ا » باشد اشاره میکنیم و می پرسیم :این شکل
صدای چیست؟ سواد آموز می گوید « ا »
کدام « ا »؟ پاسخ می دهد « :ا » دوم
چرا « ا » دوم؟ چون در ّاول کلمه نیامده است.
سپس ادامه می دهیم در آخر کلمه ی آباد چه صدایی شنیده می شود؟
سواد آموز میگوید « د »
بعد توضیح میدهیم که این صدا فقط یک شکل دارد و در ّاول ،وسط و آخر کلمه ها به یک
شکل می آید و مانند این شکل نیز در درس های آینده داریم که در همانجا ّ
معرفی خواهد
شد .پس از ّ
معرفی صداهای کلمه ی آباد و در صورت داشتن فرصت می توانیم کلمه های
ّ
دیگری مانند  :باد ،آداب ،بابا و  ...را نیز با همین شیوه تدریس و میزان تسلط سواد آموز بر
صداهای خوانده شده را افزایش دهیم.
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مرحلهی نوشتن صداهای هر کلمه به صورت جدا ،جدا و تأ کید بر شکل صدای
جدید:
در این مرحله از سواد آموزی می خواهیم کلمه های خوانده شده را بر روی تابلو بنویسد و
ّ
عالوه بر آن صداهای هر کلمه را جدا گانه بنویسد و آن ها را درست تلفظ کند و در ادامه از او
خواسته می شود صداهای جدید در هر کلمه را نیز نشان دهد.
در این مرحله ضرورت دارد غیر از کلمه های درس ،از کلمه های خارج از درس نیز استفاده
شود تا سواد آموز فقط به خواندن و نوشتن کلمه های درس ا کتفا ننماید و همیشه یادگیری
یک صدای جدید را سرآغاز آشنایی و بهره گیری از کلمه های گونا گون بداند .
مرحله ی ّ
معرفی شکل های صدای جدید :
در این مرحله با اطمینان از یادگیری سواد آموز در خصوص صداهای جدید و نحوهی
بکارگیری آن ها در کلمه های مختلف ،به ّ
معرفی صدای جدید و شکل های مختلف آن
میپردازیم  .به طور مثال :
در درس جدید دو صدای « ب و د » آموزش داده شده است؛ بنابراین در ّ
معرفی آن ها
میگوییم :همان طور که در کلمه های آب و آباد دیده ایم شکل صدای « ب » به دو صورت
آورده شـــده اســـت .در کلمه ی « آب » صــدای « ب » در آخ ــر شنیده شــده اســت که به آن
« ب آخر» می گوییم و در کلمه ی آباد که صدای « بـ » در وسط کلمه شنیده میشود به آن
« بـ غیر آخر » میگوییم و در نهایت بر اساس گفت و گو و توضیحات داده شده به سواد آموز
میگوییم صدای « ب » دو شکل دارد « :بـ غیر آخر » و « ب آخر »
«بـ غیر آخر» در ّاول و وسط کلمه می آید و « ب آخر » فقط در آخر کلمه میآید.
پس از ّ
معرفی شکل های صدای « ب » با نوشتن کلمه های باد ،آباد ،آداب و  ...در دفتر
سواد آموز از او می خواهیم که بگوید صدای « د» در کجای هر یک از کلمه های نوشته شده
آمده است .او می گوید در همه جای کلمه ها آمده است .آنگاه می گوییم :صدای « د » یک
شکل دارد و در همه جای کلمه ها می آید و فقط به یک شکل نوشته می شود.
مرحله ی نوشتن شکل های صدای جدید در جدول نشانه های فارسی :
از سواد آموز می خواهیم که صداهای جدید خوانده شده را در جدول نشانه های فارسی
بنویسد و الزم است در صورت نیاز  ،او را راهنمایی کنیم تا خودش انجام دهد .یعنی ا گر
سوادآموز خانهی مربوط به صدای جدید را نمیداند با راهنمایی آموزشدهنده بتواند
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جدول نشانه های فارسی را به ترتیب و با یادگیری صداهای زبان فارسی تکمیل نماید .به
عبارت دیگر نوشتن شکل های مختلف صداهای خوانده شده در جدول بر عهده سواد آموز
می باشد.
ارزشیابی و جمع بندی :
ابتدا مروری اجمالی بر درس داشته ،پس از آن با استفاده از تصویر از سواد آموز خواسته
می شود .توضیحات الزم را ارایه و کلمه ی مورد نظر را بیان نماید در ادامه نسبت به ّ
معرفی
صداهای کلمه های خوانده شده و همچنین چه صداهایی در این درس یاد گرفتیم مورد
توجه قرار گرفته و با طرح پرسش های ّ
ّ
متعدد از جمله  :بیان کلمه هایی که دارای صدای
جدید هستند ،صداهای جدید هر کدام چند شکل دارند ،چرا دو شکل ،چرا یک شکل،
ً
صدای غیر آخر یعنی چه ،صدای آخر یعنی چه  ،چرا یک شکلی میگوییم و  ...تا کامال مطمئن
شویم ،بر اساس اهداف آموزش آیا به نتیجه و باز خورد مورد نظر رسیده ایم یا خیر،
عالوه بر آن با استفاده از محتوای آورده شده بعد از درس که تحت عناوین زیر  :ترکیب
کنیم و بگوییم ،گوش کنیم و بگوییم ،نگاه کنیم و بگوییم ،با هم بخوانیم و بنویسیم ،کامل
کنیم و مانند نمونه عمل کنید ).آمده است و بایستی در زمان آموزش و با هدایت و راهنمایی
آموزشدهنده ّ ،
توسط سواد آموز انجام شود ،میتوانیم ارزیابی کاملی از عملکرد سواد آموز به
دست آورده و به استناد آن برای دروس آینده برنامهریزی کنیم.
ّ
پس از انــجام ارزشیابی ،بار دیگر مــروری اجــمالی بر درس داش ــته و کلیــه فعالیت هــای
انجامشده را با همکاری سواد آموز ،یادآوری نموده و خالصهی عملکرد را جمع بندی و جلسه
را با ذکر صلوات به پایان می رسانیم.
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عنوان درس

فارسی

باران

اه ّمیت باران

« نـ    ن   ر»

ریاضی
3-1

23

صفحات
 12تا 14
قرآن

آمادگی

اهداف  آموزشی
1.1پی بردن به ّ
اهمیت باران در زندگی به عنوان یک نعمت الهی
2.2خواندن ونوشتن کلمه های باران  ،ابر  ،آرد  ،نان
3.3تشخیص صداهای « نـ ن » و « ر » در کلمه های خوانده شده
کلیدواژهها
واژ گان جدید
واژ گان مرتبط   
مفاهیم آموزشی

آب  ،آباد  ،باد
َ
باران  ،ابر  ،آرد  ،نان
پا کیزگی محیط زیست ،فراوانی نعمت ،افزایش محصوالت کشاورزی
خشکسالی
مصرف صحیح نان ،تاثیر باران در پا کیزگی هوا و محیط زیست

نکات اساسی
■ ّاطالعات الزم درباره ی تأثیر باران بر اقتصاد  ،محیط زیست و  ...در اختیار سواد آموز قرار
دهیم .چرخهی آب و تأثیر حفظ منابع طبیعی به خصوص جنگل و مرتع در افزایش بارندگی
را برای سوادآموز توضیح دهیم .
■ دربارهی ویژگی انواع نان ،چگونگی نگهداری آن ها و ّ ...اطالعات کافی را جمع آوری
کنیم تا در موقع مقتضی در زمان آموزش از آن بهره برداری نماییم.
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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

مـراحل آموزش
جلسه را با ذکر و یاد خدای سبحان و تالوت آیه ای از قرآن آغاز میکنیم و پس از آن همانند
درس ّاول به ارزشیابی دروس گذشته می پردازیم و در ادامه مراحل تدریس را با استفاده از
تصویر درس و کلید واژه های ذکر شده در باال و بر اساس مراحل اشاره شده در درس ّاول به
مرحلهی اجرا در می آوریم .عالوه بر آن ،موضوع قابل اشاره در مرحله ی نوشتن صداهای
جدید در جدول نشا نه های فارسی :بیان تفاوت ها و تشابهات صداهای « نـ ن » و « بـ ب »
می باشد که به شرح زیر اقدام می شود:
از سواد آموز میخواهیم که شکل های صدای « ن » را در جدول نشانه های فارسی
بنویسید .پس از نوشتن شکل ها ،برای او توضیح می دهیم :از نظر شباهت ،هر دو صدا  ،دو
شکلی هستند و شکل ها نیز به صورت غیر آخر و آخر مورد استفاده قرار میگیرندّ ،اما تفا وت
این دو صدا در آن است که در صدای «ن» نقطه باالی شکل قرار گرفته است و در صدای
ّ
«ب» نقطه پایین شکل قرار گرفته است .عالوه بر آن وقتی صدای « ن » را تلفظ میکنیم
ّ
زبانمان به سقف دهان می چسبد ،ولی وقتی صدای « ب » را تلفظ میکنیم زبانمان به سقف
ّ
دهان نمی چسبد و با وصل شدن دو لب تلفظ می شود.
پس از اتمام تدریس صداهای جدید درس ( نـ ن ر ) به آموزش ریاضی تحت عنوان « ّفعالیت
حساب» و یاد دادن اعداد  1تا  3می پردازیم که مراحل آموزش آن به شرح زیر می باشد :
در صورت امـکان بر روی سه ّ
مقوا :بر روی یک مق ّـوا تصویر یک شیء ،بر روی دیگری تصویر
دو شیء و بر روی سومی سه شیء از میوه ها ،ابزار ،لوازم خا نگی و  ...رسم می کنیم و در پشت
هر یک از تصاویر عدد مربوط به آن را می نویسیم ( .این کار قبل از زمان آموزش باید انجام
شود ) .در ادامه با نشان دادن هر تصویر از سواد آموز می خواهیم تعداد آن را بگوید  .مانند:
در این تصویر چند شکل می بینید؟ او میگوید  :یک شکل .این عمل را چند بار تکرار
میکنیم و بعد از آن پشت تصویر را نشان میدهیم و می پرسیم :گفتید چند شکل بود؟
سوادآموزی می گوید یک شکل.
حاال با اشاره به عدد یک در پشت تصویر  ،شکل نماد عدد یک را ّ
معرفی و آن را می خوانیم
و از سواد آموز می خواهیم که بخواند .او هم می گوید یک .پس از آن بر روی تابلو در سطر ّاول
عدد یک را می نویسیم و این عمل را چند بار تکرار میکنیم تا سواد آموز با نحوه ی نوشتن
عدد یک آشنا شود.
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25

سپس از سواد آموز می خواهیم او نیز عدد یک را بر روی تابلو یا دفترچهی خود چند بار
ً ّ
بنویسد تا کامال مسلط شود .این کار را برای آموزش عدد های  2و  3نیز با همین شیوه انجام
می دهیم و پس از اتمام آموزش اعداد با ذکر صلوات جلسه را به پایان می رسانیم.
دو نکته قابل ّ
توجه در ّ
فعالیت حساب :
1.1خواندن و نوشتن اعداد در ریاضی بر خالف فارسی از چپ به راست است و بایستی
برای سوادآموز به طور دقیق توضیح دهیم تا در زمان خواندن و نوشتن دچار اشتباه
نشــود.
2.2تجربیات سواد آموز و آشنایی سواد آموز با مفاهیم ریاضی که در طول سال ها زندگی
تجربه کرده است .نبایستی روال آموزش ارایه شده در کتاب را دچار تغییرات نماییم،
بلکه بر اساس بودجهبندی انجام شده ،در یاد دادن مطالب ریاضی از جزیی ترین
نقطهی آن که یاد دادن اعداد است شروع کنیم و به تدریج ّاطالعات سوادآموز را در
زمینهی مطالب ریاضی افزایش دهیم.
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شماره درس

موضوع

3

اه ّمیت درس خواندن

عنوان درس

فارسی

َدرس

« سـ   س »

ریاضی

تمرین عدد نویسی

صفحات
 15تا 17
قرآن

آمادگی

اهداف  آموزشی
1.1پی بردن به ّ
اهمیت درس خواندن و با سواد شدن در زندگی
2.2خواندن و نوشتن کلمه های َدرس  ،ساری  ،سینا و ...
3.3تشخیص شکل های صدای « سـ س » در کلمه های خوانده شده
کلیدواژهها

َدرس  ،سینا

واژ گان جدید

نادرَ ،درس ،راَ ،در ،داد ،ساری ،بود
سیناِ ،

واژ گان مرتبط   

آ گــاهــی ،زنــدگی بهتر ،آرامش ،امنیت ،صــفا ،صمــیمیت ،صــداقــت،
یکرنگی ،همدلی وهمیاری

مفاهیم آموزشی

ّ
اهمیت درس خواندن و باسواد شدن ،ویژگی های دوست خوب

نکات اساسی
■ درباره ّ
اهمیت درس خواندن و یادگیری با سواد آموز گفت و گو کنیم.
■ برای آموزش این درس ابتدا کلید واژه ها را آموزش دهیمَ ( .درس  ،سینا )
■ کلمه ها را با صداهای ّ
مصوت که در نگاره ها آموزش داده ایم ،با همکاری سوادآموز
ترکیب کنیم و کاربرد و جایگاه آن ها را تعیین کنیم.

مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس همانند درس های  1و  2است .با ارزشیابی از دروس گذشته آغاز
و پس از آن با اســتفاده از تصــویر درس و کلیــد واژه ها ی تعیین شده و بر اس ــاس مراحـــل
اشارهشده در درس ّاول ،آموزش درس جدید را به مرحله ی اجرا در می آوریم .در این درس
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عــالوه بر مطالب گفته شده در درس های گذشته ،در ّفعا لیت گوش کنیم و بگوییم تمرینهای
جدید طراحی شده که هدف آن آشنایی با ساختار جمله است که در این خصوص الزم است
از سوادآموز بخواهیم که با کلمه ها ،جمله بگوید و با نظارت و راهنمایی خود ،او را در درست
بیان کردن جمله کمک نماییم .
بدیهی است جمله های ساخته شده باید دارای فعل باشند مانند:
من با مادرم از بازار آمدم.
در ّفعا لیت بنویسیم نیز تمرین جدیدی آورده شده است که الزم است از سواد آموز بخواهیم
تا شکل صداها را در جای مناسب قرار دهد .هدف از این تمرین ،تجزیه کلمه ها و آشنایی با
صداها و اشکال صداهاست.
در ّفعالیت حساب نیز نوعی دیگر از تمرین ها آورده شده است .از سواد آموز می خواهیم
تا متناسب با تعداد شکل ها دور عدد مربوط را خط بکشد .این تمرین با هدف تشخیص و
کاربرد عدد نویسی آورده شده است .جلسه با ذکر صلوات پایان می پذیرد.
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موضوع

شماره درس

زندگی در روستا

4

عنوان درس

فارسی

روستا

« تـ   ت »

ریاضی

آموزش اعداد  4و 5

صفحات
 18تا 20
قرآن

ترکیب صامت ها و مص ّوت ها

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با محیط زندگی روستا و روستا نشینان
َ
2.2خواندن کلمه های متن درس مانند  :روستا ،دوست ،دست
َ
3.3تشخیص شکل های صدای « تـ ت » در کلمه های خوانده شده در درس
کلیدواژهها

دوست  ،روستا

واژ گان جدید

دوست  ،است ،روستا

واژ گان مرتبط   

روستا ،دوست ،هوای سالم ،زندگی بهتر ،استاد ،دست ،صمیمیت،
امنیت

مفاهیم آموزشی

آشنایی با محیط زندگی روستانشینان ،ویژگی های هوای سالم

نکات اساسی
■ در مورد زندگی در روستا و محیط روستایی با سواد آموز گفت و گو کنیم.
■ درباره ی هوا ی سالم  ،طبیعت و مردم روستا  ،توضیحات مناسب و مطلوب جمع بندی
و در مراحل آموزش ارایه نماییم.
■ کلمه ها را با صدای ّ
مصوت که در نگاره ها آموزش داده ایم با همکاری سواد آموز ترکیب
کنیم و کاربرد و جایگاه آن ها را تعیین نماییم.

مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس هما نند درس های گذشته است و با ارزشیابی از دروس گذشته
آغاز شده خواندن ار متن درس مانند درس های ّاول و دوم است و بر اساس مراحل تعیین
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شده ،استمرار می یابد .عالوه بر آن در مرحله ی نوشتن شکل های صدای جدید « ت » در
کلمه ی دوست را بنویسید و مراحل آموزش آن را اجرا کنید.
سپس کلمه ی روستا را بنویسید و در جدول نشا نه های فارسی نیز از سواد آموز می خواهیم
تا تفاوت شکل های صدای « تـ ت» را با « نـ ن » و « بـ ب » پیدا کند و توضیحات مربوط را
ارایه نماید و ا گر چنانچه اشکالی وجود دارد ،آن را برطرف کنیم.
مرحله هفتم انجام فعالیت های زبان آموزی و فعالیت گوش کنیم و بگوییم ،است .هدف،
آشنایی سوادآموز با ساختار جمله است .آن ها را راهنمایی کنید که جمله ها را درست ادا
کنند و جمله ها دارای فعل باشد مانند :
من با مادرم از روستا آمدم.
در ّفعالیت بنویسیم تمرین جدیدی آورده شده است و از سوادآموز میخواهد تا شکل
صداها را در جای مناسب قرار دهد .هدف از این تمرین ترکیب صداها ،آشنایی با صداها،
اشکال صداها و کلمات است .
در ّفعالیت « حساب کنیم » نیز ادامه ی عدد نویسی و آموزش اعداد  4و  5مورد را انجام
میدهیم که نحوهی تدریس آن مانند اعداد  1تا  3می باشد.جلسه با ذکر صلوات پایان
میپذیرد.

30

راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

موضوع

شماره درس

احترام به مادر

5

عنوان درس

فارسی

مادر

« مـ   م »

صفحات
 21تا 24

ریاضی
مرور

قرآن

ترکیب صامت ها و مص ّوت ها

اهداف  آموزشی
ّ 1.1
اهمیت احترام گذاشتن به والدین به خصوص مادر
2.2خواندن و نوشتــن شــکــل های صــدای « مـ م » در کل ــمه های مــادر ،آمــنهِ ،امام،
نامــه و ...
3.3خواندن و نوشتن صحیح متن درس
کلیدواژهها

امام ،مادر  ،نامه  ،آمنه  ،ایمان

واژ گان جدید

مادر ،آمنه  ،ایمان  ،نامه َ ،
مادری  ،امام

واژ گان مرتبط   

مهر مادری ،محبت ،دلسوزی ،احترام به والدین

مفاهیم آموزشی

ّ
اهمیت احترام به والدین ،وطن دوستی

نکات اساسی
■ کلمه ی مناسب برای ّ
معرفی « م » آخر « ِامام » است.
■ کلید واژه ی مناسب « م » غیر آخر  ،به ترتیب ایمان ،نامه و آمنه است.

مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس همانند درس های گذشته است .به غیر از آن در قسمت ّفعالیت
بنویسیمّ ،فعالیت جدیدی با عنوان « با کلمه های داده شده ،جمله ها را کامل کنید » آورده
شده است که هدف آن درک مطلب و آشنایی با ساختار جمله است.
برای این منظور از سواد آموز می خواهیم با خواندن هر یک از عبارت ها « کلمه ی مناسب
را انتخاب و جمله ها را کامل کند » و ما نیز بر کار او نظارت میکنیم تا به درستی هر یک از
ّفعالیت ها را انجام دهد .جلسه با ذکر صلوات پایان می پذیرد.
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شماره درس

تمرین دورهای()1
عنوان درس

تمرین دورهای()1

موضوع

تشخیص صداها در کلمه

فارسی

تمرین و مرور

ریاضی

تمرین و مرور
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صفحات
 25و 26
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1تثبیت و تعمیق مفاهیم آموزشی درس های قبل
2.2ارزشیابی از آموخته ها

مـراحل آموزش
بر ّ
کلیه ّفعالیت های انجام شده در تمرین های دوره ای نظارت داشته باشیم و سواد آموز
را وادار به اجرای کامل آن ها نماییم.
هر یک از تمرین ها بر اساس اهداف تعیین شده آموزشی در دروس گذشته جمع آوری
ّ
شدهاند .بنابراین انجام دقیق آن ها به منزلهی موفقیت سوادآموز در راه رسیدن به انتظارات
آموزشی خواهد بود.
با ّ
طراحی تمرین های متنوع میزان یادگیری سوادآموز را مورد ارزیابی دقیق قرار داده تا
بتوانیم در تثبیت و تعمیق و توسعه دانسته های او گام های مؤثرتری برداریم.
ّ
تمرین دوره ای را آزمونی برای شناخت نارسایی ها و کاستی های آموزشی تلقی نموده و
بتوانیم نسبت به رفع ابهامات و اشکاالت در فرآیند آموزش اقدام الزم را در موقع مقتضی به
عمل آوریم .بدیهی است کاستی ها و نارسایی ها تنها مربوط به سواد آموز نخواهد بود؛ بلکه
آموزش دهنده نیز بایستی در رفع کاستی های مربوط به خود نیز غافل نباشد و با افزایش توان
ّ
علمی خود بتواند در مسیر آموزش ،به دنبال موفقیت های بیشتری باشد.

32

راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

شماره درس

موضوع

6

اه ّمیت خواندن نماز

عنوان درس

فارسی

نماز

«ز »

ریاضی

مفهوم صفر

صفحات
 27تا 30
قرآن

واژه آموزی

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با ّ
اهمیت خواندن نماز و آداب آن
2.2آشنایی با مفهوم صفر
3.3خواندن و نوشتن کلمه های درس
4.4خواندن واژه های قرآنی
کلیدواژهها

نماز  ،آزاده

واژ گان جدید

نماز  ،آزاده  ،می داند  ،دارد ،ستون  ،دین

واژ گان مرتبط   

نماز ،اقــامه  ،پا کی ،دوســتی  ،نزدیکی به خــدا  ،دوری از ب ــدی ها و
بندگی خــدا

مفاهیم آموزشی

ّ
اهمیت نماز و آداب آن  ،راه های ارتباط با خداوند ،امانت داری

نکات اساسی
■ آمادگی الزم برای ارایه توضیحاتی در بارهی تأثیر نماز در زندگی انسان داشته باشیم.
■ آیات و احادیث مربوط به نماز را گردآوری و در زمان آموزش مورد استفاده قرار دهیم.
■ اساس نماز به عنوان غذای روح مورد ّ
توجه قرار گیرد.
■ از این درس ّفعالیت قرآن آموزی با عنوان « قرآن بخوانیم » در نظر گرفته شده است.
■ در آموزش مفهوم صفر از روش کاوشگری استفاده شود .

روش تدریس درس به درس
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مـراحل آموزش
■ مراحل آموزش این درس همانند درس های  1و  2می باشد .به غیر از آن در این درس
ّفعالیت جدیدی با عنوان « با قرآن آشنا شویم» آورده شده است .هدف از این ّفعالیت،
آشنایی سوادآموز با روخوانی قرآن و تا حدودی با مفاهیم قرآنی است که در درس های آینده
بیشتر استفاده می شود.
■ برای شروع این ّفعالیت حدیثی که از پیامبر ا کرم () در بارهی آموزش و فرا گیری قرآن
آمده است ،بیان میشود:
َ
َ
ّ
َ
«خ ُیر ُکم َمن َت َع ّل َم ُ
القرآن و َعل َم ُه » ( .بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به
دیگران آموزش دهد).
دربارهی آن توضیحاتی به سواد آموز میدهیم و میگوییم که ما بنا داریم که تا پایان دوره
در کنار سواد آموزی ،آموزش روخوانی قرآن را هم داشته باشیم .بنابراین با همکاری یکدیگر
با روخوانی این کتاب آسمانی که راه و روش زندگی سعادتمندانه است آشنا خواهیم شد.
بدیهی است قبل از شروع این ّفعالیت توصیه میکنیم که آداب تالوت قرآن و این که با
طهارت ،دست به قرآن بزنیم و احترام این کلمات الهی را به جا آوریم نیز در ّفعالیت قرآن مورد
ّ
توجه قرار گیرد.
ّ
■ به طور کلی ّفعالیت قرآن بخوانیم ّفعالیتی گفتاری است که می توانیم با همکاری
سوادآموز و بهرهگیری از ذکرهای نماز و به صورت شفاهی شروع کنیم.
ّ
■ در صورت امکان کلمه ها را بر روی ّ
مقوا نوشته و در محل آموزش نصب میکنیم در غیر
این صورت می توانیم کلمه ها را با ّ
خط درشت بر روی تابلو بنویسیم.
ُ
َ
در کلمــه ها ،به صداهای کوتاه ( ا ِا ا ) اشاره میکنــیم و صداهایی که شکلــشان باالی
حروف هستند از طرف باال اشاره میکنیم و صداهایی که شکلشان زیر حروف قرار میگیرد از
طرف پایین اشاره میکنیم .برای نمونه :

ُ
َ
ـ    م ُ
   ز    ز  
ـ      یا      ز
ـ    م
َم ِ
ِ
■ در کلمه های با صدای بلند ( آ او ای ) از حرف به صدا اشاره میکنیم و حرف هایی که
به صدای بلند « آ » و « او » ختم می شوند از طرف باال و حرف هایی که به صدای « ی » ختم
می شوند از طرف پایین اشاره می کنیم برای نمونه :

با     سا    بو     سو     نا      زی     نی     سیـ      میـ      مو
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■ بخش دیگر این ّفعالیت ترکیب واجهای کلمات است .این تمرین نوع ّفعالتری از
فعالیت ترکیب کنیم و بخوانیم است؛ بنابراین سواد آموز یاد میگیرد که با دیدن هر بخش
ّ
از کلمه به صورت ّ
مجزا آن را با دقت بخواند .این امر موجب افزایش مهارت دیدن حرف،
صداهای ّ
مصوت و ترکیب آنها می شود .
■ از سواد آموز می خواهیم تا باخواندن و ترکیب کردن واج های هر کلمه ،کل کلمه را
بخواند  .هدف از این تمرین شناخت بیشتر اجزای کلمه و حروف آن است با اشاره به واج ها
و کلمه ها و پرسش های هدایت شده ،سواد آموز می تواند این بخش از فعالیت را انجام دهد.
برای نمونه :
با اشاره به « نو » از سواد آموز می خواهیم تا بخواند .به « َر » اشاره میکنیم تا آن را هم
بخواند  .این عمل را چند بار تکرار میکنیم « .نو » َ ،ر و به کلمه ی « َ
نور » اشاره میکنیم تا
سواد آموز آن را بخواند « َ
نور » و به همین ترتیب سایر کلمه ها را آموزش می دهیم .
■ در ادامه درس به ّفعالیت « حساب » می پردازیم که در این درس عدد « صفر » به روش
کاوشگری آموزش داده می شود که مراحل آن به شرح زیر است .
ابتدا چند مجموعهی چند عضوی «  5عضوی 4 ،عضوی 3 ،عضوی 2 ،عضوی ،یک عضوی
مجسم یا نیمه ّ
و نهایت تهی» را به صورت ّ
مجسم در نظر میگیریم و از سواد آموز می خواهیم
عدد هر مجموعه را بگوید ( .برای سرعت در یادگیری می توانیم مانند شکل ها را بر روی تابلو
رسم کنیم )

1

2

3

4

5

الزم است عدد های زیر هر شکل توسط سواد آموز نوشته شود .در ادامه از سواد آموز
میپرسیم با اشاره به مجموعه تهی ،چند شکل میبیند؟ میگوید :هیچی ،با کمی مکث
ادامه می دهیم :ما ،در ریاضی به این هیچ صفر می گوییم .چه میگوییم؟ سواد آموز میگوید:
صفر ،چند بار تکرار میکنیم و آنگاه شکل عدد صفر را بر روی تابلو می نویسیم «  » 0و نحوهی
صحیح نوشتن آن را نیز به سواد آموز یاد می دهیم.
سپس از سواد آموز می خواهیم اعداد  0تا  5را بر روی تابلو یا دفترچهی خود بنویسد .جلسه
را با ذکر صلوات به پایان می رسانیم.

روش تدریس درس به درس

شماره درس

موضوع

7

اه ّمیت سوادآموزی

عنوان درس

فارسی

سواد

«و»

ریاضی

آموزش اعداد  6و 7

35

صفحات
 31تا 34
قرآن

واژهآموزی

اهداف  آموزشی
1.1خواندن و نوشتن کلمه های متن درس
2.2تشخیص شکل « و » در کلمه های َسواد و توانا
3.3خواندن و نوشتن اعداد  6و  ، 7تقویت قرآن آموزی
کلیدواژهها

َسواد ،توانا ،می نویسد

واژ گان جدید

َ
بنویسد َ ،توانا  ،می سازد
سواد ،سارا ،سواد آموز  ،زنی  ،می تواند ،

واژ گان مرتبط   

سواد آموزی ،عبادت ،تربیت فرزند ،بهبود زندگی ،افزایش آ گاهی،
کاهش مشکالت و مسایل اجتماعی

مفاهیم آموزشی

اهمیت سواد و تاثیر آن در زندگی ،دانایی وتوانایی ،اراده در علم آموزی

نکات اساسی
■ دربارهی ّ
اهمیت سواد در زندگی فردی و اجتماعی برای سواد آموز توضیح میدهیم.
ً
■ شکل صدای « واو » مانند شکل « و » دوم است که قبال سواد آموز با آن آشنا بود بایستی
ّ
به نحوهی آموزش آن ،بیشتر دقت کنیم.
■ عالوه بر فعالیت های درسی جدولی در تابلو رسم و کلمه هایی که این شکل « و » صدای
« او » میدهند را در یک ستون و کلمههایی که این شکل « و » صدای « واو» می دهند را در
ستون دیگر مینویسیم.
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مـراحل آموزش
■ روش تدریس این درس همانند درس های ّاول و دوم است ،با این تفاوت که آموزشهای
صدای « و » همانند صدای « د » در درس ّاول و « ر» در درس دوم است .
ً
در ادامه در هنگام ّ
معرفی نشانه های « و » از سواد آموز میپرسیم آیا قبال با این شکل
آشنا بوده است؟ چه صدایی دارد؟ سواد آموز میگوید :صدای « او » .سپس ادامه میدهیم
درستهّ ،اما این شکل « و » گاهی صدای « او » میدهد و گاهی صدای « واو» و برای آنکه
ّ
بدانیم چه موقع صدای او می دهد و چه موقع صدای « و » الزم است به نکته ی زیر دقت
کنیم.
◄ هر گاه قبل یا بعد از این شکل « و » یکی از شکل های باالی جدول بیاید ،صدای
«واو» میدهد .مانند:
« َسواد » که هم قبل و هم بعد از این شکل « و » یکی از شکل های باالی جدول است یا
کلمهی « وام » که صدای بعد از این شکل « و » صدای « ا » است که از شکلهای نشانه های
باالی جدول است؛ بنا براین صدای « واو » می دهد و می خوانیم «وام »
◄ ّاما هر گاه قبل یا بعد از شـکل « و » یکی از شکل های پایین جدول بیاید ،صدای
«او» می دهد .ما نند:
« دور» که قبل یا بعد از این شکل « و » شکل های پایین جدول « د » و « ر» آمده است؛
بنابراین صدای « او » می دهد و می خوانیم « دور » سایر مراحل تدریس هما نند درس های
گذشته است.
■ جلسه را با ذکر صلوات به پایان می رسا نیم.

روش تدریس درس به درس

شماره درس

موضوع

8

اه ّمیت نیکوکاری

عنوان درس

فارسی

نیکوکاری

« کـ   ک »

ریاضی

آموزش اعداد  8و 9

صفحات
 35تا 38
قرآن

آموزش سکون

اهداف  آموزشی
1.1ترویج فرهنگ نیکوکاری در سوادآموز
2.2خواندن و نوشتن متن درس و کلمه های جدید
3.3تشــخیص شکـــل های صدای « کـ ک » در کلــمه های نیکوکاری ،کار ،کودکان،
کــمک و ...
4.4آموزش اعداد  8و  9در ریاضی و سکون در قرآن
ُ
نیک  ،نیکو ،کار ،ک َمک

کلیدواژهها
واژ گان جدید

دکتر ،کــار ،نیکــو ،کمک ،امینی ،بیمارستان ،میکندَ ،بم ،کودکان
نیکوکاری ،کرد ،مردی ،با ایمان

واژ گان مرتبط   

ثواب ،پاداش ،نیکو کاری ،کمک ،همکاری ،نوع دوستی ،احساس
دوستی و تعلق خاطر

مفاهیم آموزشی

ترویج فرهنگ نیکو کاری ،کمک به همنوعان

نکات اساسی
■ تأثیر نیکوکاری بر جامعه و فرد نیکوکار را برای سواد آموز توضیح می دهیم.
■ سواد آموز را وادار میکنیم تا مصادیق نیکوکاری را بیان نماید.
■ الگوها و نمونه های افراد نیکوکار در جامعهی اسالمی را ّ
معرفی میکنیم.
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مـراحل آموزش
همانند دروس ّاول و دوم است .عالوه بر آن در ّفعالیت « قرآن بخوانیم » عالمت « سکون»
را آموزش می دهیم که مراحل آن به شرح زیر است .
■ بر روی تابلو می نویسیم « َبـ – بـ ِ – ُبـ » و از سواد آموز میخواهیم آن ها را بخواند.
■ بعد عالمت سا کن را روی « ب» می گذاریم و می گوییم :این عالمت وقتی روی حرفی قرار
می گیرد ،بدون حرکت خوانده می شود ،حاال بخوانید.
■ سواد آموز می خواند « بـ – شـ – نـ »
■ در ادامه بخش های دیگر این ّفعالیت را مانند درس های گذشته انجام میدهیم و برای
اشاره کردن به سکون در کلمه ها و عباراتی که سکون دارند ،از حرکت به حرف سکون اشاره
می کنیم مانند :

ُ
َ
َ
ُ ُ
م     -زد
م    -ا
نت
ل    -ک
نت     -ق
ن      -ا
َم
ِ

ُ
َ
■ بنابراین صداهای کوتاه « ا » و « ا » و صدای بلند « آ » و « او » را از باالی کلمه و صدای
کوتاه « ِا » و صدای بلند « ایـ » را از پایین کلمه اشاره می کنیم.

سم
َم
ن       -زد      -ب ِ
ِ

روش تدریس درس به درس

شماره درس

موضوع

9

عنوان درس

فارسی

ورزش

« شـ   ش »

اه ّمیت ورزش کردن

ریاضی

آموزش عالمت کمتری و بیشتری

39

صفحات
 39تا 42
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با ّ
اهمیت ورزش و نقش آن در سالمت جسم و روح افراد
2.2خواندن و نوشتن متن درس
3.3تشخیص شکل های صدای « شـ ش » در کلمه های جدید درس
4.4آشنایی با عالمت کمتری ،بیشتری و مساوی در ریاضی
کلیدواژهها

ورزش ،شنا  ،آموزش

واژ گان جدید

برنامه  ،ا کبر  ،ورزش  ،شنا  ،آموزش  ،روش  ،روزانه  ،شاداب

واژ گان مرتبط   

ورزش  ،شنا کردن ،برنامه  ،شادابی

مفاهیم آموزشی

ّ
اهمیت ورزش کردن  ،سالمت و تندرستی ،اسب سواری ،بیمارستان

نکات اساسی
■ دربارهی ّ
اهمیت ورزش و سالمت جسم و روان با استفاده از آیات و احادیث مطالبی را
برای سواد آموز بیان میکنیم .در ّفعالیت ها وجه تشابه و تفاوت بین « سـ س » و « شـ ش » را
بیان میکنیم.

مـراحل آموزش
مراحل آموز ش این درس همانند درس های ّاول و دوم است .عالوه بر آن در ّفعالیت های
قرآنی نیز مانند درس های گذشته عمل میکنیم و در ّفعالیت « حساب » عالوه بر تمرین
عددنویسی از  0تا  9به مفهوم کمتری ،بیشتری و مساوی می پردازیم .سواد آموز این مفاهیم
را تجربه کرده ،ولی با نماد های آن ها آشنایی ندارد  .نحوه ی آموزش به شرح زیر است :
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■ از سواد آموز می خواهیم تا چند دسته شکل از چپ به راست بر روی تابلو رسم کند و
عددهای مربوط را در زیر آن بنویسید  .مانند :

2

3

3

3

3

4

■ پس از نوشتن عددها زیر هر شکل به ّاولین شکل سمت چپ اشاره میکنیم و میپرسیم
در این دسته چندتا شکل است؟ میگــوید 3 :شکــل.
به شـــکل بعــدی اشـاره میکنیـــم و میپرسیم در این دست ــه چند تا شکل است و میگــوید
 4تا ،میگوییم تعداد کدام یک بیشتر است؟ می گوید 4 :تا  .خیلی خوب پس  4تا از  3تا
بیشتر است که ما به زبان ریاضی می نویسیم  4 <3و می خوانیم  4بزرگ تر از  3است و این
عالمت « <  » عالمت بزرگ تر است .
■ پس از آن به سراغ یک دستهی دیگر از شکل ها « اشاره به دو دسته از شکل های وسطی»
می رویم و از سواد آموز می پرسیم :در دسته ی سمت چپ چند شکل است؟ میگوید 3
شکل ،بعد به هریک از شکل ها اشاره میکنیم و میگوییم در سمت چپ  3شکل ،در سمت
راست  3شکل ،کدامیک بیشتر است یا کمتر است؟ سواد آموز می گوید :هم اندازه هستند.
خیلی خوب ،پس ما به زبان ریاضی می نویسیم  3=3و میخوانیم سه مساوی با سه است و
به این عالمت ( = ) نیز مساوی می گویند.
■ در ادامه به دو دسته شکل در سمت راست تابلو اشاره میکنیم و می پرسیم در دستهی
سمت چپ چند شکل وجود دارد؟ میگوید  3شکل.
در دسته ی سمت راست چند شکل وجود دارد؟ میگوید  2تا  .ادامه می دهیم حاال بگویید
 2تا از  3تا کمتر است یا بیشتر است؟ میگوید 2 :تا کمتر است.
پس به زبان ریاضی می نویسیم  2>3و میخوانیم  2از  3کمتر است.
■ حاال چـــــند عــدد میدهیم تا ســوادآموز آن ها را با هم مق ــایسه کند و ع ــالمت مناســـب
( < = >  ) را بگذارد .جلسه را با ذکر صلوات به پایان می رسا نیم.
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شماره درس

موضوع

10

عنوان درس

فارسی

اسراف

« فـ  ف  »

پرهیز از اسراف

ریاضی

آموزش مفهوم جمع
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صفحات
 43تا 46
قرآن

آموزش حروف ناخوانا (ا ـ ی)

اهداف  آموزشی
1.1ترویج فرهنگ مصرف صحیح و پرهیز از اسراف
2.2خواندن و نوشتن متن درس و کلمه های خوانده شده
3.3تشخیص شکلهای صدای « فـ ف » در واژگان جدید
4.4آشنایی با مفهوم جمع در ریاضی و حروف ناخوانا ( ا  -ی ) در قرآن
کلیدواژهها

اسراف  ،نفت  ،فرش  ،فارس ،استفاده  ،دفتر  ،کیف

واژ گان جدید

شیر  ،باز ،فرزانه ،مسوا ک  ،میزد  ،مادر  ،دید  ،سرش ،تکان  ،زود،
نشود  ،نکنیم

واژ گان مرتبط   

قناعت  ،دوری از چشم و همچشمی ،جلوگیری از اسراف  ،ثواب ،گناه،
نعمت های خداوند

مفاهیم آموزشی

راههــای جلـــوگیری از اســـراف ،ترویج فـــرهنگ درســت م ــصرف کردن،
زیانهای اســراف

نکات اساسی
■ نمونه هایی از اسراف در زندگی را بازگو میکنیم.
■ مصادیقی از جلوگیری از اسراف و پرهیز از زیاده روی را توضیح می دهیم.
■ اسراف کردن ،مصرف نکردن نیست ،بلکه درست مصرف کردن است .زیان های اسراف
ّ
روزمره را با همکاری سوادآموز مورد بررسی قرار می دهیم.
در زندگی
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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

مـراحل آموزش
همانند درس ّاول و دوم است .در فعالیت قرآن « حروف ناخوانا » آموزش داده می شود.
نحوه ی آموزش حروف ناخوانا:
حروف ناخوانا حروفی هستند که در کلمه نوشته می شوند ،ولی خوانده نمیشوند .این
حروف در بیشتر زبانها وجود دارد.
در زبان فارسی در کلمه هایی مانند  :خواهر  ،خواندن و خویش حرف ناخوانای واو وجود
دارد که خوانده نمیشود.
در زبان عربی چهار حرف « و  -ا  -ل  -ی» ا گر بدون حرکت و عالمت باشند ،خوانده
نمیشوند.
در این روش تدریس به دالیل نخواندن آن ها به هیچ وجه نمیپردازیم؛ بلکه فقط به
صورت نمادی که به شکل حروف توخالی نوشته میشوند ،در آموزش مطرح میکنیم که
این حروفی که به رنگ سبز نوشته شده اند ،خوانده نمیشوند .ا گر چنا نچه سواد آموز دالیل
خوانده نشدن را بپرسد ،پاسخ میدهیم که این حروف طبق قواعد زبان عربی باید نوشته
شوند ولی؛ خوانده نشوند و در مجموع نیز برای آموزش حروف ناخوانا ( حروف والی ) به
سواد آموز میگوییم حروفی که به رنگ سبز هستند ،خوانده نمیشوند.
■ در ّفعالیت « حــساب » نیز مــفهوم جمع و جمــع عدد با صفر آموزش داده می شود.
نحوهی آموزش به شرح زیر است:
با طرح مسئلهی کتاب که موضوع خرید نان است ،مفهوم جمع را بیان میکنیم .ابتدا
صورت مسئله را بر روی تابلو مینویسیم .بعد میگوییم میخواهیم جمله را کامل کنیم .از
سواد آموز میخواهیم مسئله را بخواند .ما هم یک بار میخوانیم و به جای « جای خالی »
می گوییم :چند نان خرید و از سواد آموز می پرسیم ا کرم خانم چند تا نان خرید؟
می گوید  2تا .بر روی تابلو می نویسیم .2
مینا خانم چند تا نان خرید؟ می گوید  1تا .بر روی تابلو می نویسیم .1
خیلی خوب حاال بخوانید( .با اشاره به  2نان و  1نان) می خواند  2نان و  1نان.
ادامه می دهیم  2نان و  1نان می شود چند نان ؟ می گوید  3نان  .تکرار می کنیم چند
نان؟  3نان.
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حاال این عبارت را بر روی تابلو می نویسیم 2 :نان و  1نان می شود  3نان و بعد آن را به زبان
ریاضی می نویسیم 2+1 =3 :و می خوانیم با اشاره به عبارت «  2به اضافه ی  1مساوی است
با  .» 3چند بار این جمله را تکرار میکنیم و با اشاره به عالمت «  » +می گوییم این عالمت
به اضا فه است یعنی جمع کردن.
■ حاال از سواد آموز می خواهیم بر روی تابلو یا دفترچهی خود چند جمع را انجام دهد  .در
ادامه از سواد آموز می خواهیم که جمع های زیر را بخواند .او می خواند:
1+ 0 = 1     2+ 0 = 2      3+ 0 = 3     4+ 0 = 4
■ حاال ا گر بپرسیم =  5 + 0چه می شود؟ می گوید  5و همین طور جمع دیگر اعداد را با صفر
ّ
متوجه خواهد شد هر عدد با صفر جمع شود چیزی به آن اضا فه نمی شود.
می گوییم .او
■ حاال از او می پرسیم هر عددی که با صفر جمع شود جمع آن چه می شود؟ میگوید
همان عدد.
پس نتیجه می گیریم هر عددی را که با صفر جمع کنیم ،حاصلش همان عدد میشود
و پس از آن با دادن تمرین های ّ
متعدد از سواد آموز میخواهیم حاصل جمع ها را بگوید و
بنویسید .جلسه را با ذکر صلوات به پایان میرسانیم.
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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

شماره درس

تمرین دورهای()2
عنوان درس

تمرین دورهای()2

موضوع

فارسی

کشور ما ایران

تمرین و مرور

ریاضی

تمرین و مرور

صفحات
 47تا 49
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1تثبیت و تعمیق زبانآموزی
2.2یادآوری مفاهیم خوانده شدهی درس های گذشته

نکات اساسی

ّ
■ مشخص کردن وجه تمایز شکل صداهایی که با هم شباهت دارند و مقایسهی آن ها با
یکدیگر
■ کلیه ّفعالیت ها از سوی سواد آموز انجام شود تا ّ
کیفیت یادگیری او توسعه ،تثبیت و
تعمیق یابد.

مـراحل آموزش
همانند تمرین دوره ای (  )1می باشد .در ّفعالیت « حساب » از جدول اعداد استفاده گردیده
است.
در ّفعالیت قرآنی نیز از جدول دو بعدی استفاده شده که در ردیف ّاول ّ
مصوت ها و در ستون
ّاول حرف های خوانده شده آمده است .سواد آموز باید آن ها را بخواند و ما هم با استفاده از
ً
پرسش های هدایت شده یادگیری او را دقیقا ارزیابی کنیم تا بتوانیم تمهیدات الزم را برای
ادامهی آموزش ها فراهم سازیم .جلسه را با ذکر صلوات به پایان می رسانیم.
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شماره درس

موضوع

11

آشنایی با تاریخ ایران

عنوان درس

فارسی

کتابخانه

« خـ  خ »

ریاضی

جمع های اساسی

45

صفحات
 50تا 53
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سوادآموز
2.2خواندن و نوشتن متن درس و واژ گان جدید
3.3تشخیص شکلهای صدای « خـ خ » در واژگان جدید و کلمه های مرتبط
کلیدواژهها

تاریخ  ،خانه

واژ گان جدید

تاریخ ،ا کنون ،باسواد ،امروز ،کتابخانه ،رفت ،کتابدار ،انتخاب ،آشنا

واژ گان مرتبط   

کتابدار  ،کتاب  ،مطالعه  ،سکوت برای مطالعه  ،دانش افزایی  ،عالم

مفاهیم آموزشی

ترویج فرهنگ کتاب وکتاب خوانی ،تاریخ ایران ،کتابخانه

نکات اساسی
■ برای آشنایی بیشتر  :نحوه ی چگونگی استفاده از کتابخانه در صورت امکان به همراه
سواد آموز به یکی از کتا بخانه های محلی بروید.
■ داشتن ّاطالعات کافی از وظایف کتابدار و چگونگی به امانت گرفتن کتاب از کتابخانه
■ داشتن ّاطالعات کافی در مورد تاریخ ایران که بتواند پاسخگوی سؤال های سوادآموز
باشــد.
■ نحوهی نوشتن رسم الخط « خ» به سواد آموز آموزش داده شود تا از اشتباه نویسی او
جلوگیری شود.
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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

مـراحل آموزش
■ مراحل آموزش این درس همانند درس های ّاول و دوم است و آموزش و ّ
معرفی اشکال
صدای « خ » نیز مانند صدای « ب » در درس ّاول و صدای « ن » در درس دوم است.
■ در قسمت قرآن بخوانیم ،نیز مانند درس های گذشته انجام می شود و در بخش آخر نیز
عبارت قرآنی ابتدا به صورت هجا آمده است و بعد به صورت عبارت.
الزم است سواد آموز را راهنمایی کنیم تا چند بار هجا را شمرده ،شمرده بخواند و سپس
عبارت را بخواند .
■ در ّ
فعالیت حساب نیز سواد آموز را راهنمایی میکنیم تا عمل جمع را با استفاده از اعداد
خوانده شده ( 0تا  )9به درستی انجام دهد .مروری به جمع های یک رقمی داشته باشیم و
ّ
خاصیت جابجایی در جمع و جمع عدد با صفر و پر کردن جاهای خالی با عدد
پی بردن به
مناسب از مواردی است که بایستی مورد ّ
توجه قرار گیرد تا در پایان درس از یادگیری کامل
سواد آموز اطمینان حاصل شود .جلسه را با ذکر صلوات به پایان میرسانیم.
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شماره درس

موضوع

12

احترام به سالمندان

عنوان درس

فارسی

سال َمند

« لـ   ل      ـ ّـ ــ  »

ریاضی

مفهوم تفریق
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صفحات
 57تا 54
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1قدرشناسی و احترام به سالمندان
2.2خواندن و نوشتن متن درس و واژگان جدید
ّ
3.3آموزش عالمت تشدید در کلمه های ّاول و مرتب
4.4آموزش مفهوم تفریق
کلیدواژهها

رسولَ ،
سالمند ،تالش

واژ گان جدید

ّ
سالمندان ،رفتار ،سفارش فراوان ،کرده است ،تشکر میکنیم ،امام
ششم ،فرموده ،فرزندانتان ،شما ،کنند ،سالمند ،رسول ،تالش

واژ گان مرتبط   

احترام به سالمــندان ،قدرشــناسی ،ارزشــمند ،رفتار نیک ،تشکر از
سالمندان

مفاهیم آموزشی

قـدردانی و احترام به سالمـندان،چگـونگی رفــتار باسالمــندان از نظر دین
اســالم

نکات اساسی
■ دربارهی رفتار و برخورد خوب با سالمندان مطالب را جمع آوری و در زمان آموزش ارایه
نماییم.
ّ
ّ
■ عالمت تشدید « ّـــــ » را در کلمهی تشکر آموزش داده و معرفی میکنیم.
■ مفهوم تفریق و نماد آن و هم چنین مفهوم تفریق عدد با صفر را آموزش می دهیم.
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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

مـراحل آموزش
مراحل آموزش همانند درس ّاول و دوم است و ّ
معرفی اشکال صدای « ل » مانند صداهای
« ب » و « ن » انجام می شود .پس از آموزش صدای « ل » به عالمت نشا نه تشدید « ّ » اشاره
ّ
می کنیم و کلمهی تشکر را بر روی تابلو می نویسیم و عالمت « ّ » را باالی شکل « ک» قرار
ّ
می دهیم و از سوادآموز می خواهیم .چند بار با دقت بخواند و نظر او را به عالمت « ّــ » جلب
میکنیم و میگوییم:
ّ
این عالمت ّ
«   » بر روی شکل  صداهایی قرار میگیرد که با شدت  خوانده می شوند.
ما برای این که آن صدا را با ّ
شدت بخوانیم ،این عالمت « ّ » را که به آن تشدید میگوییم
باالی شکل مورد نظر قرار میدهیم و در ادامه از سواد آموز میخواهیم این کلمه را چند بار در
دفترچهی خود بنویسد .پس از آن کلمه هایّ :بنا ّ ،
مرتب ّ ،اما و  ...که با عالمت تشدید نوشته
می شوند را بر روی تابلو می نویسیم و از سواد آموز میخواهیم که آن ها را نیز در دفترچه
بنویسد تا با به کار گیری عالمت تشدید « ّ » در کلمه های مختلف بیشتر آشنا شود.
■ در قسمت ّفعالیت قرآنی نیز همانند دروس گذشته عمل میکنیم و برای آموزش مفهوم
تفریق نیز از شیوه ی زیر استفاده میکنیم.
■ از سواد آموز می خواهیم مسئله را بخواند پس از آن ما نیز مسئله را می خوانیم و به جای
نقطه چین میگوییم :او ا کنون چند دست لباس دارد؟ و با طرح این سؤال از او می خواهیم
که به این نکته پی ببرد که به جای نقطه چین باید از عدد مربوطه استفاده نماید.
در ادامه با استفاده از پرسشهای هدایت شدهّ ،
توجه او را به درس جلب میکنیم و
میگوییم :فرزانه خانم چند دست لباس دوخته بود؟ میگوید 5 :دست.
می گوییم :چند دست لباس را به جشن نیکو کاری داد؟ میگوید 2 :دست .میگوییم حاال
چند دست لباس دارد؟ سواد آموز می گوید 3 :دست.
ّ
در ادامه با همکاری سواد آموز و پرسش و پاسخ های مجدد عددهای مربوط را بر روی تابلو
مینویسیم و سپس ادامه میدهیم چند دست از لباسها به جشن نیکوکاری داده شد؟
سواد آموز میگوید 2 :دست.
 2دست از چند دست ؟  2دست از  5دست.
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حاال ادامه می دهیم  2تا از چند تا؟  2تا از  5تا پس می گوییم  2از  5و به جای این که
بنویسیم  2از  5می نویسیم پنج منهای دو  « 5 - 2 = 3عالمت منها را با گچ رنگی می نویسیم
و عالمت «  » -را ّ
معرفی میکنیم.

   2از   5

5-2=3
■ در ادامه استفاده از عددهای دیگر چند عمل تفریق را بر روی تابلو انجام میدهیم و
سپس از سواد آموز می خواهیم تفریق هایی را که به او میگوییم در دفتر خود بنویسد و عمل
کم کردن را انجام دهد و در بخش آخر این ّفعالیت نیز تفریق ستونی را آموزش میدهیم و
میگوییم تفریق ها را نیز مانند جمع میتوانیم زیر هم بنویسیم و عمل تفریق را انجام دهیم.
پس از آن چند نمونه برای سواد آموز انجام داده و از او نیز میخواهیم این تفریق ها را در دفتر
خود بنویسد.

3
-2
1

    3 - 2 = 1
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شماره درس

صفحات
 62تا 58

موضوع

13

بسیج و سازندگی

عنوان درس

فارسی

بسیج

« جـ   ج »

ریاضی

ارتباط جمع و تفریق

قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با فرهنگ بسیج و نقش آن در دفاع و سازندگی
2.2خواندن و نوشتن متن درس و واژگان جدید
3.3تشـــخیص شـــکل های صدای « جـ ج » در ک ــلمه هــای بسی ــج ،مــسجد ،ج ــوان،
جــماران و ...
4.4آموزش مفهوم تفریق و کاربرد آن در زندگی و تقویت قرآن آموزی
کلیدواژهها

بسیج  ،مسجد ،جوانان

واژ گان جدید

بسیج  ،فرمان  ،تشکیل  ،مشارکت  ،جوانان  ،بسیجی

واژ گان مرتبط   

اتحاد  ،وحدت  ،برکات خداوند ،دفاع  ،سازندگی

مفاهیم آموزشی

ّفعالیتهایبسیج ،آبادانی کشور ،مشارکت ،جوانانبسیجی ،فرمان امام،
خدمت به کشور ،خانواده ،دین اسالم ،دفاع ّ
مقدس ،پیروزی انقالب

نکات اساسی

■ دربارهی نقش بسیج در جامعه ،عرصه های دفاع ّ
مقدس ،پیروزی انقالب و سازندگی
کشور ّاطالعات الزم را جمع آوری و در زمان آموزش ارایه نماییم.
■ وجه تشابه و تفاوت اشکال صداهای « جـ » و « خـ » همانند « بـ » و « تـ » را برای سواد آموز
توضیح میدهیم.

مـراحل آموزش
ّ
درمعرفی صدای « ج» مانند
مراحل آموزش این درس هما نند درسهای گذشته میباشد و
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ّ
صدای « ب » و « ن » عمل می کنیم و در بخش بنویسیم نیز دقت می کنیم تا سواد آموز در
نوشتن صداهای « خ » و « ج» به درستی بنویسد.
■ در قسمت با قرآن آشنا شوید نیز ما نند درسهای گذشته عمل می کنیم و در قسمت
ّفعالیت حساب ،نیز مفهوم مسئله را برای سواد آموز بیان میکنیم .پس از خواندن مسئله
توضیح میدهیم که مسئله همیشه با یک سؤال شروع میشود .مانند آنچه که در درس
آمده است و میزان برداشت برنج ا کبر و رسول را با هم مقایسه میکنیم که کدام یک بیشتر
برداشت کرده است.
حاال جواب مسئله را به دست می آوریم :به طور کلی سه چیز را در مسئله ّ
مد نظر قرار
میدهیم :
1.1چه داریم
2.2چه می خواهیم
3.3چگونه
می توانیم با استفاده از آنچه که داریم؛ آنچه را که میخواهیم به دست آوریم .عالوه بر
مفهوم مسئله ،آموزش جمع تفریق های متناظر است که به سوادآموز میگوییم می توانند با
دو عدد  4 ،جمع و تفریق نظیر هم بنویسند .مانند  4 :و 5

5 + 4 = 9                     9 - 4 = 5
4 + 5 = 9                     9 - 5 = 4

52
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شماره درس

صفحات
 66تا 63

موضوع

14

همدلی و هماهنگی زن و شوهر

عنوان درس

فارسی

انتخاب همسر

« هـ   ـهـ   ـه  ه  »

ریاضی

عدد نویسی دو رقمی

قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1ترویج همدلی و هماهنگی بیشتر بین زن و شوهر
2.2خواندن و نوشتن متن درس و واژگان جدید
3.3تشخیص شــکلهای صـــدای « هـ ـهـ ـه ه » در کلم ــه های همــسر  ،مهــدی ،مــاه،
مـــه و ...
4.4آموزش اعداد دو رقمی و تقویت قرآن آموزی
کلیدواژهها

ماه َ ،مه یا ِمه ّ ،
توجه  ،مهدی ،مهربان  ،زهرا َ ،همدل

واژ گان جدید

ایمانی ،هستند ،همسر ،داشتند ،مشورت ،خانواده ،رجب ،با هم،
ازدواج ،دو ،مهربان ،سیب ،آرامش ،میشود ،سنت ،خداست ،انتخاب

واژ گان مرتبط   

مــحبت ،صمیــمیت ،دوســتیّ ،
ّ
تحمل همدیــگر ،رازداری ،صـداقت،
زندگی هــدفمند و....

مفاهیم آموزشی

محبت هدیهی الهی ،آرامش و ّ
نقش همسرّ ،
مودت ،زندگی مشترک ،رحمت،
عامل بقا و تداوم زندگی ،آرامش جسمی و روانی ،نقش سازنده ازدواج

نکات اساسی
■ در مورد ازدواج و رفتار زن و شوهر از نظر اسالم مطالعاتی داشته باشیم و در زمان آموزش
مورد استفاده قرار دهیم.
■ در این درس اشکال صدای « هـ » آموزش داده می شود و بایستی مقایسه آن با صدای
« ِا » که در نگاره ی ( )2خواندیم را به درستی انجام دهیم ( حروف یک شکل و چند صدا )
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■ کلمهی استثنای « دو » را در این درس آموزش میدهیم  .شکل « و » در این کلمه صدای
ُ
« ا » می دهد و مانند آن نیز کلمه های « خود ،خورد ،خورا ک» را برای سواد آموز توضیح
میدهیم.

مـراحل آموزش
هما نند درس های گذشته انجام می شود و نحوه ی آموزش و ّ
معرفی اشکال صدای « هـ »
هما نند نگارهی  2است .فقط در نامگذاری شکل ها باید بگوییم « هـ غیر آخر » « ،ـهـ وسط»،
« ـه آخر چسبان » و « ه آخر تنها ».
« هـ غیر آخر » در ّاول کلمه و گاهی هم در وسط کلمه میآید و آن موقعی است که به شکل
صدای قبل از خودش وصل نشود؛ ولی هیچ گاه در آخر کلمه نمی آید.
« ـهـ وسط» همیشه در وسط کلمه می آید و به حرف قبل و بعد از خودش وصل می شود و
در ّاول و آخر کلمه نمی آید.
با اشاره به شکل « ـه » از سواد آموز می پرسیم این شکل چه صدایی دارد؟ او میگوید:
«صدای ِا » .ادامه می دهیم خیلی خوب ،این دو شکل « ـه ه » گاهی صدای « ِا » و گاهی
صدای « هـ » می دهند و به آخر چسبان و آخر تنها معروفند .در این شکلها نیز مانند شکل
« و » هر گاه قبل از آن ها یکی از شکل های صداهای باالی جدولی بیایند صدای « هـ »
میدهند .مانند ّ :
توجه ،مه  ،ماه که قبل از شکل های « ـه ه » صداهای باالی جدول آمدهاند
و در اینجا صدای « هـ » می دهندّ .اما هرگاه قبل از آن ها یکی از شکل های صداهای پایین
جدول بیایند « صدای ِا » می دهند مانند  :نامه ،النه ،کوزه ،که قبل از شکل های « ـه ه »
صداهای پایین جدولی آمده اند و در این جا صدای « ِا» می دهند .
آنگاه مراحل بعدی آموزش را ادامه می دهیم و از سواد آموز میخواهیم کلمههایی را بگوید
که این شکل ها « ـه ه » صدای « ِا» و یا صدای « ِهـ » بدهند و آن ها را در دفتر خود نیز بنویسد.
در ادامه به آموزش کلمهی « دو » در درس اشاره میکنیم و میگوییم میخواهیم صداهای
ُ
این کلمه را جدا جدا بخوانیم .سواد آموز می خواند دا  .از او می پرسیم صدای آخر چیه؟
ُ
میگوید « ا».
ُ
ادامه میدهیم صدای « ا» در برخی از کلمه ها به این شکل « و » نوشته میشود .به عبارت
ُ
دیگر این شکل « و » گاهی صدای « ا » میدهد که استثناء هستند .تعداد این کلمهها کم
هستند مانند:

دو ،خود ،خورا ک ،خورد
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ُ
در قسمت قرآن بخوانیم نیز مانند درس هـای گذشــته انجام میدهیم و باید تالش کنیم
که سوادآموز کلمهها و عبارتهای قرآنی را بخواند و یاد بگیرد و ما فـقـط وظیفه نظارت و
راهنمایی را انجام دهیم.
در قسمت « ّفعالیت حساب» آموزش و ّ
معرفی عدد  10و اعداد دو رقمی را بر اساس مراحل
زیر انجام میدهیم.
ابتدا مروری بر آموزش اعداد  0تا  9میکنیم و بر روی تابلو شکل  9عدد نی یا مداد را میکشیم.
میگوییم :چند تا شکل مداد است؟ می گوید 9 :تا.
حاال یک شکل دیگر را میکشیم .میپرسیم حاال چند تا شد ؟ میگوید  10تا.
ّ ً
مجددا این کار را با استفاده از  10نی که در دست داریم؛ انجام میدهیم 9 .نی را به سوادآموز
نشان میدهیم تا بشمارد و بگوید چند نی داریم .او می گوید  9نی ،بعد یک نی دیگر اضافه
میکنیم .می پرسیم حاال چند تا است؟ می گوید  10تا  .خیلی خوب حاال این  10نی را با نخ
میبندیم .چند دسته نی می شود؟ میگوید  1دسته نی .بعد با  10تا مداد هم یک دسته
دهتایی درست میکنیم و از سوادآموز می پرسیم یک دسته چند تایی؟ میگوید :یک دسته
ده تایی .از سواد آموز میخواهیم با مداد ها و نیها دستههایی  10تایی درست کند .دو دسته
ده تایی ،سه دسته ده تایی و ...
در ادامه یکی از دسته های  10تایی را به سواد آموز نشان می دهیم و می پرسیم چند
دسته مداد در دست داریم؟ می گوید یک دستهی چند تایی ؟ یک دسته ده تایی ،حاال ا گر
این دسته ده تایی را باز کنیم چند تا مداد می شود؟ می گوید 10 :تا مداد می پرسیم :ده تا
چندتایی؟ می گوید 10 :تا یکی .
پس میتوانیم بگوییم یک دسته  10تایی  10تا یکی است.
با استفاده از نیها و مدادهای موجود و به کمک تصویر و کشیدن بر روی تابلو به
ً
سوادآموز دســـته های مـــخــتلف ده تایی و یکی را نشــان میدهیـــم تا کامال با ارزش مکــانی
آشنا شود.
 1یکی
 2ده تایی

 2یکی
 1ده تایی

 3یکی
 1ده تایی

 4یکی
 2ده تایی

 2یکی
 3ده تایی
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در ادامه جدول ارزش مکانی را بر روی تابلو رسم میکنیم این جدول دو خا نه دارد یکی و
ده تایی

یکان دهگان

0

1
10

حاال عددها را در داخل آن قرار می دهیم .بعد به شکل  1دسته ده تایی و صفر یکی اشاره
می کنیم و میگوییم در این شکل ما چند ده تایی داریم؟ سواد آموز میگوید 1 :ده تایی ،پس
ما ،در خانهی ده تایی مینویسیم .1
حاال در خانهی یکی ها چند تا یکی داریم؟ سواد آموز میگوید هیچی .هیچی در ریاضی
میشود صفر .پس ما در خانهی یکیها هم صفر را می نویسیم» 0 « :
حاال از سواد آموز می پرسیم صفر یکی و یک ده تایی می شود چند؟سواد آموز میگوید10 :
پس از آن عدد را خارج از جدول می نویسیم.» 10 « :
سپس اعداد  11تا  19را با استفاده از تصاویر و اشکال در جدول می نویسیم و پس از آن در
خارج از جدول ّ
معرفی میکنیم .البته بهتر است در کنار جدول عبارت  ...یکی و  ...ده تایی
را برای اعداد بنویسیم تا سواد آموز جای نقطه چین ها را با عدد مربوطه تکمیل نماید و در
پایان نیز در جدول به ترتیب اعداد  10تا  19را به درستی کامل کند.
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شماره درس

موضوع

15

قدرشناسی از پدر و مادر

عنوان درس

فارسی

یاد مادر

« یـ   ی »

ریاضی

ادامه عدد نویسی دو رقمی

صفحات
 67تا 70
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1قدرشناسی از زحمات پدر و مادر و ترویج فرهنگ دید و بازدید و صلهی رحم
2.2خواندن و نوشتن متن درس و واژگان جدید
3.3تشخیص شکل های صدای « یـ ی » در کلمه های  :یاسر ،یاد مادر ،چای و ...
4.4آشنایی با مفهوم عدد  10و دسته های ده تایی و یکی در اعداد دو رقمی و تقویت
قــرآن آموزی
کلیدواژهها

چای ،یاد

واژ گان جدید

ّ
یاد  ،یاسر  ،برای  ،هدیه  ،بسیار  ،شاد  ،چای  ،آورد  ،تشکر  ،آرزوی
سالمت  ،دین  ،سفارش  ،تندرستی  ،والدین.

واژ گان مرتبط   

دید وبازدید  ،طول عمر  ،قدر شناسی از زحمات مادر  ،دعای پدر و
مادر در حق فرزند  ،صلهی رحم

مفاهیم آموزشی

حقــوق والدین ،احســان به والدین ،حفــظ جایگاه والدین ،ســالمت و
تندرستی ،هدیه دادن به والدین ،نیکی ،دین اسالم ،وظایف فرزندان

نکات اساسی
■ دربارهی حقوق والدین بر فرزندان ،مزایا و محاسن دید و بازدید و صله رحم ّاطالعات
مورد نیاز را جمع آوری و در زمان آموزش مورد استفاده قرار دهیم.
■ در این درس نیز یکی از حروف یک شکل و چند صدا « ایـ » و « ی » آموزش داده میشود.
ً ّ
به نحوهی آموزش کامال مسلط باشیم تا به درستی بتوانیم به سوادآموز یاد بدهیم.
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مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس نیز مانند دروس گذشته است و در آموزش صدای « یـ » مراحل زیر
را انجام می دهیم.
با نوشتن کلید واژه ها و ّ
معرفی نشانهی جدید از سواد آموز میخواهیم که بگوید با این
ً
شکل ها قبال آشنا بوده است یا خیر؟
او میگوید بلی « .صدای ایـ » .ادامه می دهیم درست استّ .اما این شــکل نیز مــانند شکل
« و » و « ـه ه » دارای دو صدا هستند .گاهی صدای « ای» می دهند ما نند :امین ،بازی که
شکل های « یـ ی » صدای « ایـ » می دهند.
گاهی صدای « ِی » می دهند :کلمه های یاد ،چای و هدیه.
بعد ادامه میدهیم ا گر قبل یا بعد از این شکل ها « یـ  ی » از صداهای باالی جدول
بیایند ،صدای « ِی » می دهند.
سپس ّ
بقیهی مراحل آموزش را همانند دروس قبلی انجام می دهیم و در فعالیت های «
قرآن بخوانیم » و «حساب » نیز ادامه ّفعالیتهای دروس گذشته را پیگیری میکنیم.
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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

شماره درس

موضوع

تمرین دورهای()3

خداوند دانا و توانا

عنوان درس

فارسی

تمرین دورهای()3

تمرین و مرور

ریاضی

تمرین و مرور

صفحات
 71تا 74
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با اصول دین ( توحید و خداشناسی ) و برخی از صفات خداوند
2.2تقویت و تثبیت مفاهیم آموخته شده درس های قبل
3.3ارزشیابی از درس های قبل
مفاهیم آموزشی

آفرید ،تنها ،انجام دادن ،هر کاری ،شبیه ،خدای مهربان ،یاری ،راه مردم ،ای

نکات اساسی
■ درباره توحید و خداشناسیّ ،اطالعات مورد نیاز جمع آوری و در مراحل آموزش ارایه شود.
■ اصول دین را بازگو کنیم و با تشریح صفات خداوند ،بحث خداشناسی و توحید را با
سوادآموز انجام دهیم.
■ در صورت امکان ،کارت های تند خوانی را ّ
تهیه و در زمان آموزش از آن ها استفاده نماییم.

مـراحل آموزش
پس از ارزشیا بی از دروس گذشته بر اساس موارد اشاره شده در نکته های اساسی ،نسبت
به انجام ّفعالیت های درج شده در تمرین دوره ای اقدام نماییم و همان طور که در تمرین
دورهای  1و  2بیان کردیم ،تمام ّفعالیت های مربوط به تمرین دورهای باید ّ
توسط سوادآموز
ً
انجام شود و فقط بحث نظارت و راهنمایی و احیانا رفع اشکاالت احتمالی بر عهدهی ما
ً
خواهد بود .ضمنا ضرورت دارد در این تمرین توضیحات الزم در خصوص کلید واژه ها و واژگان
جدید داده شود تا سواد آموز بتواند هر یک از ّفعالیتهای داده شده را براساس اهداف آنها
به مرحلهی اجرا درآورد و در قسمتهای مربوط به « ّفعالیت قرآنی » و ّفعالیت « حساب» نیز
ما نند تمرین ها و دروس گذشته اقدام شود.

روش تدریس درس به درس

شماره درس

موضوع

16

عنوان درس

فارسی

کارگر

« گـ  گ  »

بوسه بر دست کارگر

ریاضی

ادامه عدد نویسی دو رقمی
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صفحات
 75تا 80
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با ّ
اهمیت کار کردن در دین اسالم
2.2خواندن و نوشتن متن درس و واژگان جدید
3.3تشــخیص شــکل های صــدای « گـ گ » در کلم ــه های  :جنـگ ،کارگــر ،سازنـدگی،
گــرامی و ...
4.4ادامه آموزش عدد  10و عدد نویسی دو رقمی و ارزش مکانی اعداد و تقویت قرآنآموزی
کلیدواژهها

بزرگ ،جنگ  ،کارگر  ،گرامی

واژ گان جدید

بوسه ،کارگر ،سر ،دست ،روزی ،جنگ  ،بر می گشت  ،کارگری ،گرامی،
داشت ،زیاد ،زیادی ،کسی ،خداوند ،درآمد  ،میآورد

واژ گان مرتبط   

تالش وکوشش ،امرارمعاش ،برکت ،ارزش کار کردن ،در آمد ،بی نیازی
از دیگران

مفاهیم آموزشی

ارزش کــار کـردن ،فــرهـنگ کار ،احترام به کاــرگـر ،خدمتگزاران جامعه،
سازنـدگی کشور ،درآمد خانواده،خرید و مصرف کاالهای ایرانی

نکات اساسی
■ در مورد ارزش کارکردن و فرهنگ آن ،احترام به کار و کارگری و موضوعات مربوطه،
ّاطالعات مورد نیاز را جمع آوری کنیم و در زمان آموزش مورد بهره برداری قرار دهیم.
ّ
■ در ّ
معرفی شکل های صدای « گ» و مقایسه آن با شکل های صدای « ک » دقت الزم را
داشته باشیم و تفاوت آن ها با یکدیگر را نیز به درستی توضیح دهیم .
■ در فعالیت ریاضی مفهوم دسته و دسته بندی را به درستی آموزش دهیم.
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مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس همانند درس های گذشته است و مراحل آموزش شکل های
صدای « گ » همانند مراحل آموزش صدای « ب » می باشد و فقط در مرحله ی ّ
معرفی
شکلهای صدای « گ » به تفاوت آن با شکل های صدای «ک» اشاره می کنیم و از سواد آموز
ّ
میخواهیم تا خودش نیز با مطالعه و دقت به تفاوت دو شکل پی ببرد.
■ در قسمت « ّ
مرتب کنید » هدف ،آموزش ساختار جمله است که مانند درس های
گذشته ،جمله به صورت کامل و کتابی بازگو میشود.
■ در ّفعالیت « قرآن بخوانیم» نیز همانند درس های گذشته کلمات و عبارت های قرآنی
را تمرین مرور میکنیم.
فعالیت « حساب » نیز به ّ
■ در ّ
معرفی عدد  10و مضارب آن (  300 ،90 ،20و  )...می پردازیم
و بقیهی مراحل آموزش همانند درس  15می باشد .ضمن آنکه مفهوم دسته و دسته بندی
(تبدیل یکی به ده تایی و تبدیل ده تایی به یکی و کنار هم قرار دادن آنها) را به طور کامل
برای سواد آموز توضیح میدهیم.

روش تدریس درس به درس

شماره درس

موضوع

17

عنوان درس

فارسی

قرآن

« قـ   ق »

تالوت قرآن

ریاضی

ادامه جمع
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صفحات
 81تا 84
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی بیشتر با قرآن کریم و آداب تالوت آن و ترغیب به خواندن قرآن
2.2خواندن و نوشتن متن درس و واژگان جدید
3.3تــشخـــیص شکـــل های صـــدای «قـ ق» در کـل ــمه های :ق ــرآن ،اخـ ــالق ،انف ــاق،
تقــوا و ...
4.4آشنایی با خاصیت های جمع و تقویت قرآن آموزی
کلیدواژهها

اخالق  ،انفاق  ،قرآن  ،تقوا  ،قلب

واژ گان جدید

قرآن  ،شب ،تالوت ،تشویق ،آ گاه  ،تقوا ،میسازد ،قلب ها  ،آرامش
میدهد.

واژ گان مرتبط   

تالوت قرآن  ،دستور های خدا  ،کالم خدا  ،معجزهی پیامبر ( )
سعادت  ،راه راست  ،هدایت

مفاهیم آموزشی

آداب تالوت قرآن کریم ،عظمت قرآن ،آرامش قلبی ،درس زندگی ،تقوا،
اخالق نیک

نکات اساسی
■ درس را با تالوت قرآن آغاز کنیم و دربارهی قرآن  ،عظمت و تأثیر پیروی از قرآن مطالعهی
کافی داشته باشیم.
■ آداب تالوت قرآن را برای سواد آموز یادآوری و بازگو کنیم.
■ در ّ
معرفی اشکال صدای « ق » قراردادن شکل ها در جدول نشانهها ،آن را با اشکال
صدای « ف » مقایسه کنیم.
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مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس مانند دروس گذشته است .در زمان ّ
معرفی اشکال صدای « ق »
را با اشکال صدای « ف » مقایسه میکنیم تا سواد آموز بهتر بتواند در کلمه های مختلف آنها
را تشخیص بدهد.
■ ّ
فعالیت « قرآن » را مانند درس های گذشته انجام میدهیم و در ّفعالیت « حساب » نیز
با مفهوم جمع سه عدد و خاصیت شرکت پذیری در جمع آشنا می شویم و عالوه بر آن عالمت
پرانتز « ( ) » را نیز به سواد آموز آموزش میدهیم .
■ به طور کلی برای این که بتوانیم جمع سه عدد را آسان تر یاد بگیریم ابتدا دو عدد را با
هم جمع میکنیم و سپس حاصل جمع را با عدد سوم جمع می کنیم.

  ) 6 ( + 3 = 9

                2 + 4 + 3 = ....                        ) 2 +  4 ( + 3

روش تدریس درس به درس

شماره درس

موضوع

18

عنوان درس

فارسی

پایداری

« پـ    پ  »

مقاومت و پایداری

ریاضی
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صفحات
 85تا 89
قرآن

جمع اساسی نوع دوم حروف والی ( و ـ ا ـ ل ـ ی )

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با ترویج فرهنگ استقامت و پایداری در مشکالت ( بالهای طبیعی و دفاع
از میهن )
2.2خواندن و نوشتن متن درس و واژگان جدید
3.3تشخیص شکـــل های صدای « پـ پ » در کــلمههــای  :پایــداری ،تــوپ ،پیــمان،
پاســدار و ...
4.4آموزش جمع های اساسی نوع دوم و آشنایی با حروف والی در قرآن
کلیدواژهها

توپ ،پایداری ،پاداش ،پاسداری ،پیمان

واژ گان جدید

پایداری ،زمان ،دشمن ،موشک ،نزد ،توپ ،شهرها ،روستاها ،ویران،
مقابل ،دشمنان مقاومت ،بازسازی ،همکاری ،همیشه ،سختی ها،
یکدیگر ،خدایا ،سرزمین ،پیمان می بندیم .

واژ گان مرتبط   

استقامت ،پایداری ،کمک ِ ،ایثار ،رشادت ،دفاع ،همنوع ،سختی ها،
مشکالت ،پاداش

مفاهیم آموزشی

جنگ تحمیلی ،دفاع ّ
مقدس ،استقامت وایستادگی ،بازسازی کشور ،مقاومت
مردم مسلمان ایران ،دشمنان کشور ،زلزله ،سازندگی کشور ،همکاری

نکات اساسی
■ در مورد وقایعی همچون جنگ ،زلزله و ّ ...اطالعات الزم را جمع آوری و در زمان آموزش
برای سوادآموز بازگو کنیم.
■ ّاطالعاتی درباره ی  8سال دفاع ّ
مقدس و زلزله بم جمع آوری نماییم و در مراحل آموزش
مورد استفاده قرار دهیم.

64

راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

■ در هنگام ّ
معرفی اشکال صدای « پ » آن را با شکل های « بـ ب ،نـ تـ یـ » مقایسه کنیم
تا سواد آموز در بکار گیری آن ها در کلمه های گونا گون درست اقدام کند.

مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس همانند دروس گذشته است .عالوه بر آن در ّ
معرفی شکل های
صــدای « پ » همانند مراحـل آموزش و م ّ
ـعرفی شکــل های صــدای « ب » در درس ّاول و
«ن» در درس دوم انجام می دهیم و در هنگام نوشتن در جدول نشانه های فارسی ،آن را با
شکلهای مشا به « بـ  ،نـ تـ یـ » مقایسه می کنیم و از سواد آموز نیز میخواهیم تا تفاوت آنها
را بگوید.
■ در ّفعالیت « قرآن » ضمن تمرین و تکرار مطلب قبلی و ارایه کلمه های قرآنی به آموزش
ّ
مجدد حروف ناخوانای والی « و -ا  -ل -ی» می پردازیم تا سواد آموز در یادگیری حروف
ّ
ناخوانا تسلط بیشتری داشته باشد (حروف ناخوانا در درس  10آموزش داده شده است) .
■ در ّ
فعالیت « حساب » مفهوم جمع های اساسی نوع دوم را آموزش می دهیم .برای
آموزش این مفهوم ابتدا باید دو نکته مهم را به سواد آموز گفته باشیم ( ّاول آموزش ارزش
مکانی اعداد  11تا  18و دوم آموزش جمع هایی که حاصلشان  10است ) و سواد آموز نیز به
خوبی بتواند آن ها را مورد استفاده قرار دهد.
به طور کلی ،جمع اساسی نوع دوم ،جمع هایی هستند که عدد ّاول و دوم یک رقمی و
حاصل جمع دو رقمی و بین اعداد  10تا  18می باشد .بر این اساس ضرورت دارد با استفاده از
اعداد یک رقمی ( 0تا  )9جمع هایی را بنویسیم که حاصل آنها دو رقمی بوده و بیشتر از عدد
 18نباشد.
برای آموزش جمع های فوق نیز با طرح یک مسئله و دریافت پاسخ از سواد آموز و اجرای
مراحل آموزش میتوانیم مفهوم مورد را نظر را به درستی بفهمانیم .در این خصوص با
ّ
خاصیت شرکت پذیری در جمع ( جمع سه عدد با یکدیگر ) نیز بهتر می توانیم در
استفاده از
جمع کردن اعداد با هم عمل کنیم.

روش تدریس درس به درس

شماره درس

موضوع

19

زندگینامه ابوعلی سینا

عنوان درس

فارسی

ابوعلی سینا

« ع   ـعـ  ـع  ع  »

ریاضی

تفریق اساسی نوع دوم
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صفحات
 90تا 94
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با دانشمندان و مشاهیر بزرگ ایران به خصوص ابوعلی سینا
2.2خواندن و نوشتن متن درس و واژگان جدید
3.3تشخیص شکــل های صــدای « ع ـعـ ـع ع » در کلمه های  :شروع ،معروف ،واقع،
عــلی و ...
4.4آشنایی با تفریق های اساسی نوع دوم و تقویت قرآن آموزی
کلیدواژهها

شروع  ،واقعی  ،معروف َ ،علی

واژ گان جدید

ابو علی سینا  ،دانشمندان  ،معروف ،جهان  ،کودکی  ،یادگیری  ،علوم،
گونا گون ،شروع  ،دوران  ،جوان  ،پزشک  ،ماهری  ،نیازمند  ،رایگان ،
معالجه  ،آرامگاه  ،همدان  ،واقع

واژ گان مرتبط   

دانشمندان بزرگ ایرانی ،مشهور ،خدمت به مردم ،نوشتن کتاب های
مفید ،خدمت به جامعه
خدمت به جامعه  ،زندگی نامه دانشمندان  ،شرح حال بزرگان  ،دستگیری

مفاهیم آموزشی

درماندگان  ،بیماران نیازمند  ،مهارت پزشکی  ،درمان رایگان  ،دوران کودکی،
یادگیری علوم گونا گون  ،معالجه ی بیماران

نکات اساسی
■ دربارهی زندگی نامهی دانشمندان بزرگ ایرانی به خصوص ابوعلی سینا مطالعهی کافی
داشته باشیم.
■ در این درس کلمهی استثنای « دوران » آمده است .توضیحات مربوطه را به موقع به
سواد آموز ارایه کنیم.
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■ شکل های صدای « ع » هرگاه با صداهای باالی جدول بیاید ،صدای آن ها را میدهد.
■ از این درس به بعد نام حروف الفبای زبان فارسی را میگوییم مانند  :عین
■ تفریق های اساسی نوع دوم را آموزش میدهیم.

مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس همانند درس های گذشته به خصوص درس چهارده است؛ چون
در درس چهارده با صدای چهار شکلی « هـ ـ ـهـ ـ ـه ـ ه ) آشنا شده ایم .شکل های صدای
جدید این درس « ع » نیز چهار شکلی است .در مرحله ی نوشتن و ّ
معرفی شکل ها نکته های
زیر را رعایت کنیم:
1.1کلمه ی «شروع» را برای ّ
معرفی صدای « عین » ،کلمه های واقع ،جمع یا نفع را برای
ّ
معرفی شکل « ـع » ،کلمه ی معروف را برای شکل « ـعـ » و کلمهی « َعلی » را برای معرفی
شکل «عـ » انتخاب میکنیم.
2.2همانند درس  ،14چهار کلمه ( کلید واژه) را در سطر ّاول تابلو می نویسیم .سپس چهار
شکل صدای « عین » را در سطر دوم می نویسیم.
3.3از این درس به بعد نام حروف الفبای زبان فارسی را میگوییم .مانند :عین غیر آخر  ،عین
وسط ،عین آخر چسبان و عین آخر تنها
4.4کاربرد شکل های عین در کلمه ها همانند کاربرد شکل های « هـ » است.
5.5این شکل ها هرگاه با یکی از صداهای باالی جدول بیایند ،از خود صدایی ندارند و همان
صدای شکل های باالی جدول را میدهند .مانند :
عا

عو

عی

عیـ

َعـ

ُعـ

ِعـ

َ
عادت
ُدعا

مسعود
عود

دفاعی
َ
افعی

عید
سعید

َعمل
َعدل

ُعمران
ُعمر

عیادت
ِعلم
ِعبادت

■ در ّفعالیت « قرآن » همانند درس های گذشته مراحل آموزش را انجام میدهیم ،یعنی
سواد آموز باید ّفعالیت ها را انجام دهد .در ّفعالیت « حساب » تفریقهای اساسی نوع دوم
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آموزش داده می شود که برای آموزش آنها بایستی به نکته های زیر ّ
توجه کنیم:
1.1آموزش ارزش مکانی اعداد دو رقمی به طور کامل انجام شده باشد و سواد آموز نیز آنها
ً
را کامال بلد باشد.
2.2سواد آموز جمعهای اساسی نوع دوم را به درستی انجام دهد.
3.3آموزش تفریقهای اساسی نوع دوم را با عدد  10شروع کنیم ( .جملهی ّاول  10باشد).
4.4آموزش تفریق های اساسی نوع دوم به دو صورت انجام پذیرد.
ّاول :با کـــمـــک جمـــع متناظر یعنی برای آمــوزش تف ــریــق  12- 5 =7از جم ــع 7+ 5 =12
ً
( قبال آموزش داده شده است ) استفاده میکنیم.

7 + 5 = 12         12 - 5 = 7
ّ
دوم :با کمک جدول ارزش مکانی و تفریقهایی که جمله ی ّاول آن ها  10است ،آموزش
میدهیم .فرض کنیم :
     =  13- 8را می خواهیم آمــوزش بدهیم .از سـواد آموز میخواهیم که بگوید 13
تفریق ؟
چند تا یکی و چند ده تایی است .میگوید 3 :یکی و یک دسته ی ده تایی ،بعد دستهی
دهتایی را باز میکنیم تا ده تا یکی شود و میگوییم  8تا از ده تا کم میکنیم ،چند تا می ماند؟
میگــوید 2 :تا.

10 - 8 = 2

حاال  2تا با  3می شود چند تا؟ میگوید  5تا .بنابراین  13منهای  8مساوی است با  5و
می نویسیم .13- 8 = 5
در ادامه با استفاده از تمرین های درس و مطابق با ّفعالیت های تعیین شده از سواد آموز
ّ
میخواهیم که هر ّفعالیت و تمرین را بر اساس هدف های آن انجام دهد تا یادگیری و تسلط
او تثبیت شود.
■ در پایان نیز با طرح مسئلهی تفریق که از سوی سواد آموز انجام می شود ( در صورت نیاز
آن را اصالح میکنیم ) میزان توانایی او را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
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شماره درس

موضوع

20

پیشگیری از چاقی

عنوان درس

فارسی

سالمت بدن

« چـ  چ »

ریاضی

مفهوم رقم

صفحات
 95تا 99
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با نقش مواد غذایی در سالمت انسان
2.2خواندن و نوشتن متن درس و واژگان جدید
3.3تشخیص شکل های صدای « چـ چ » در کلمه های  :قارچ  ،چاقی  ،چرب و ...
4.4آشنایی با مفهوم رقم دو ریاضی و تقویت قرآن آموزی
کلیدواژهها
واژ گان جدید

واژ گان مرتبط   
مفاهیم آموزشی

قارچ  ،چرب  ،چاقی
دکتر ،کالس ،میگفت ،چاقی ،وزن ،مشکالت ،بیماریهایی ،فشار
خون ،قند ،قلبی ،پیشگیری ،بهتر ،میوهها ،سبزیها ،کمتر ،کمچرب،
گوشت ،سفید ،قارچ ،ترمز ،فراموش ،عابدی
تندرستی ،فشار خون ،بیماری قلبی ،گوشت قرمز ،گوشت سفید (مر غ
و ماهی )ّ ،
تحرک ،تغذیهی مناسب
ّ
موادغذاییّ ،
اهمیت موادغذایی ،مصرف بی رویه چربی ها و قندها ،سالمت
انسان ،پزشک خانواده ،گروه های اصلی غذایی ،شیر و ماست کمچرب

نکات اساسی
■ در بارهی مواد غذایی ،گروه های اصلی غذاییّ ،
اهمیت مواد غذایی و ّ ...اطالعات الزم
را جمع آوری کنیم.
■ در مورد تأثیر مصرف بیرویه چربیها و قندها بر سالمت انسان نکات مورد نیاز را به
سوادآموز بگوییم .
■ شکل های صدای « چـ » را با صدای « ج  ،خ » مقایسه کنیم .
■ مفهوم رقم و عددهای یک رقمی و دو رقمی را آموزش دهیم .
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مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس همانند درس های گذشته است .در ّفعالیت نوشتن شکلهای
صدای « چ » ،آن را با شکل های صدای « خ» و «ج» مقایسه میکنیم و با نوشتن کلمه هایی
که دارای اشکال صداهای « ج ،خ  ،چ» هستند ،از سواد آموز می خواهیم؛ ضمن تشخیص
اشکال از یکدیگر  ،تفاوت آن ها را بررسی کرده و بیان نماید.
ّ
■ در ّفعالیت « قرآن » هما نند درس های قبل ،تمرین و مرور را انجام میدهیم و در فعالیت
« حساب » سواد آموز را با مفهوم رقم و عددهای یک رقمی و دو رقمی آشنا میکنیم که مراحل
آن به شرح زیر است :
1.1تعدادی کارت اعداد ( )0 - 9تهیه کرده و بر روی تابلو تصویر شکل های مختلف را رسم
میکنیم ( .در سمت چپ ،تصویر  5سیب یا لیوان و در سمت راست  14سیب یا لیوان را
رسم میکنیم .از سوادآموز میخواهیم کارت عدد مربوط به تصاویر سمت چپ و راست
را پیدا کرده و در زیر آنها بچسبا ند .سپس از او میخواهیم عدد های مربوط را بخواند.
این عمل را چند بار تکرار میکنیم .پس از آن از سواد آموز میخواهیم که بگوید برای
نشان دادن عدد  5از چند کارت استفاده کرده است .میگوید یک کارت .برای نشان
دادن عدد  14از چند کارت استفاده کرده¬ایم می¬گوید  2کارت.
2.2سپس ادامه می دهیم برای نشان دادن عدد 14از دو کارت و دو عالمت استفاده کردهایم
و به آن دو رقمی میگوییم .در ادامه برای نشان دادن دیگر اعداد یک رقمی و دو رقمی
ً
از کارت های مختلف استفاده میکنیم تا سواد آموز کامال با مفهوم رقم ،اعداد یک رقمی
و دو رقمی آشنا شود.
3.3پس از آن از او می خواهیم با بیان اعداد مختلف و تعداد رقم های آن ها ،اعداد را در دفتر
خود بنویسد و در پایان نیز بتواند کوچک ترین و بزرگ ترین اعداد یک رقمی و دو رقمی
را بگوید و بنویسد.

70
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شماره درس

موضوع

تمرین دورهای()4
عنوان درس

فارسی

تمرین دورهای()4

داروی شفابخش

تمرین و مرور

ریاضی

تمرین و مرور

صفحات
 100تا 103
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1تثبیت و تعمیق مفاهیم آموخته شده در درس های  16تا 20
ّ
خاصیت درمانی آن
2.2آشنایی با فایده های عسل و
3.3ارزشیابی از آموخته های قبلی
واژ گان جدید
مفاهیم آموزشی

فایده ،زنبور عسل ،شیرهی گلها ،می مکد ،درست ،سرعت ،میبخشد
عسل ،داروی شفا بخشّ ،
معرفی ،شیره ی گل ،گرده افشانی ،سرعت

نکات اساسی
■ تمرین دوره ای مجموعه ای از ّفعالیت هایی است که با هدف یادآوری ،تثبیت و تعمیق
آموخته های قبلی ّ
طراحی شده است.
■ کلیه ّفعالیت ها از سوی سواد آموز و با نظارت و هدایت آموزش دهنده باید انجام پذیرد.
■ این ّفعالیت های ارایه شده محدود بوده و به عنوان نمونه ارایه میشود؛ بنابراین باید
تمرینات متنوع تری را طراحی و از سواد آموز بخواهیم تا آن ها را انجام دهد.

مـراحل آموزش
مراحل آموزش همانند تمرین های دورهای گذشته و چند درس مربوط «  16تا  » 20میباشد
که می بایستی از سوی سواد آموز انجام پذیرد .بهتر است این ّفعالیت ها به صورت گام به گام
ّ
و از تمرین ّاول شروع شود و از سوادآموز نیز بخواهیم تا در انجام دادن آنها دقت الزم را داشته
باشد و در فرصتهای مناسب آنها را انجام دهد .بدیهی است در کلیه مراحل باید بر عملکرد
سواد آموز نظارت کنیم و در صورت لزوم به موقع راهنماییهای الزم را به عمل آوریم.
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شماره درس

موضوع

21

عنوان درس

فارسی

میدان شهدا

« ژ  »

وقایع هفده شهریور

ریاضی

جمع های دو رقمی با انتقال
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صفحات
 104تا 108
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی سواد آموز با وقایع هفده شهریور ،خواندن و نوشتن متن درس
2.2تشخیص شکل صدای « ژ » در کلمه های جدید درس
3.3آشنایی با استثناها «خوا» و شکل دیگر صدای « ایـ » که به « ای» مستقل معروف
می باشد.
کلیدواژهها

رژیم ،ژاله ،خواستن ،مژده

واژ گان جدید

میدان شهدا  ،هفده شهریور  ،علیه  ،شهیدان  ،رژیم شاه  ،شعار ،
یادآور ،نیروهای

واژ گان مرتبط   

روز هفده شهریور ،مبارزه علیه رژیم شاه ،پیروزی انقالب اسالمی
روز تاریخی هفــده شهریور  ،مـبارزات مردم  ،انســان های نمونه ،تیــر اندازی،

مفاهیم آموزشی

راه خـ ــدا ،دفـ ــاع از دین ،آزادی ،اســتقالل ،والیت و رهبــری ،فــدا کــاری،
افتخار کشور ،امام خمینی (ره) ،پاسداری از خون شهیدان

نکات اساسی
■ دربارهی مبارزات مردم در پیروزی انقالب اسالمی و روز تاریخی هفده شهریور ّاطالعات
الزم را جمع آوری و در زمان آموزش بازگو کنیم.
■ در موقع ّ
معرفی شکل صدای « ژ » آن را با شکل صداهای « ر » و « ز» مقایسه کنیم.
■ آموزش کلمههای :خواندن ،خواهش ،خواب و  ...را به درستی انجام دهیم.
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مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس نیز همانند درس های گذشته است و آموزش شکل صدای « ژ » را
مانند صداهای « ر » و « ز » انجام میدهیم و ضمن مقایسه آنها با یکدیگر  ،تفاوتشان را بیان
میکنیم .پس از آن کلمهی « خواندن » را روی تابلو می نویسیم و از سواد آموز میخواهیم که
صداهای آن را شمرده شمرده بخواند .او می خواند:

َ
  خـ                انـ              د                             ن   
سپس ادامه می دهیم تعدادی از کلمه ها هستند که در آنها شکل « خوا » را « خا »
میخوانیم .مانند  :خواندن ،خواهش ،خواب  ،خواهر  ،کتابخوانی و بعد این کلمهها را بر
روی تابلو می نویسیم و از سوادآموز نیز میخواهیم تا آنها را در دفتر خود بنویسد.
پس از نوشتن به سوادآموز میگوییم ا گر در نوشتههای خود کلمههایی را که با «خوا»
نوشته میشوند با «خا» بنویسیم و یا کلمه هایی را که با «خا» نوشته میشوند با «خوا»
بنویسیم؛ غلط محسوب میشوند و برای جلوگیری از این مشکل بایستی این کلمه ها را
بیشتر در خواندن و نوشتن مورد استفاده قرار دهیم.
■ در ّفعالیت « قرآن » آموزش همانند دروس گذشته انجام میپذیرد و در ّفعالیت «حساب»
به آموزش جمع های دو رقمی می پردازیم که بهتر است ابتدا از جمعهای دو رقمی بدون
انتقال شروع کنیم.
ّ
پس از اطمینان از تسلط و یادگیری سواد آموز بر انجام جمع های بدون انتقال ،نسبت به
آموزش جمع های با انتقال با استفاده از تبدیل کردن یکیها به دستههای دهتایی همانند
آنچه که در آموزش اعداد دو رقمی انجام شد ،عمل میکنیم.
■ نکتهی ّ
مهم در آموزش جمعهای بدون انتقال و با انتقال این است که در همهی
ّ
مراحل ،آموزش نوشتن اعداد در ستون های یکی و دهتایی را با دقت و با استفاده از جدول
ارزش مکانی انجام داده و با استفاده از وسایلی همچون نی ،مداد و  ..به صورت ّ
مجسم و
یا رسم تصاویر شکلهایی بر روی تابلو به صورت نیمه ّ
مجسم و خواستن از سواد آموز که
ّفعالیت های فوق را به طور کامل انجام دهد ،میتوانیم به راحتی مراحل آموزش را طی کنیم.
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شماره درس

موضوع

22

عنوان درس

فارسی

ماه رمضان

« ضـ   ض »

اه ّمیت روزه داری

ریاضی

تفریق دو رقمی بدونانتقال
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صفحات
 109تا 113
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی با آثار و برکات ماه مبارک رمضان و آشنایی بیشتر با احکام روزه
2.2خواندن و نوشتن متن درس
3.3تشخیص شکلهای صدای «ضـ ض» در کلمههای جدید ،مانند  :رمــضان ،وضـو،
مــریــض و ...
کلیدواژهها

رمضان  ،مریض  ،قرض ،وضو

واژ گان جدید

رمضان  ،نزول  ،جلسه  ،برگزار ،بهار ،میگویند  ،روزهدار  ،افراد  ،ناتوان،
مریض  ،واجب ّ ،
سنت

واژ گان مرتبط   

عبادت ،ماه خدا ،میهمانی خدا ،ماه برکت ،خودسازی ،اراده ،تقوا،
ایــمان

مفاهیم آموزشی

مـاه مبارک رمـضان ،مــاه نزول قــرآن ،مــاه بهار قــرآن ،عبادتکردن،
روزهداری ،خواندن قرآن و دعای سحر ،جلسهی قرآن ،شبهای قدر،
سالمت انسان ،مسلمانان روزه دار

نکات اساسی
■ دربارهی روزه ،اعمال ماه مبارک رمضان و موضوعات پیرامون آن ،مطالب مورد نیاز را
جمعآوری نموده و در زمان آموزش مورد استفاده قرار دهیم.
■ در ّ
معرفی شکل های جدید از نام آن « ضاد » استفاده کنیم.
■ به سواد آموز بگوییم که ا گر در نوشتن کلمههایی که امالی آنها « ز » است با « ض »
بنویسیم و یا بالعکس به جای « ض » از « ز » استفاده کنیم هر دو غلط محسوب میشوند.
■ آموزش تفریق دو رقمی بدون انتقال را بر اساس معیارهای آن انجام میدهیم.
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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس همانند درس های گذشته به خصوص آموزش « بـ ب » در درس
دوم است .برای آموزش ،بهتر است موارد زیر را رعایت کنیم.
■ از آنجایی که می خواهیم با خواندن و نوشتن یکی از حروف یک صدا و چند شکل آشنا
شویم ،الزم است ابتدا چند کلمه با شکل صدای جدید « ض » را بنویسیم و از متن درس نیز
کلمهی « مریض » را می نویسیم و آن را می خوانیم .از سواد آموز میخواهیم بگوید صدای آخر
کلمهی « مریض » چیست ؟ میگوید « ز ».
ً
ادامه می دهیم شما قبال با یک شکل از صدای « ز » آشنا شدید که یک شکلی بود و در ّاول،
وسط و آخر کلمه میآمد .حاال با یک نوع دیگر آن که دو شکلی است ،آشنا میشویم .آنگاه
دو شکل صدای « ضـ ض » را بر روی تابلو می نویسم.
در ادامه کلمه رمضان را در کنار مریض می نویسیم و در موقع نوشتن بر روی صدای « ض »
تا کید میکنیم .سپس شکل های جدید صدای « ضـ ض » را ّ
معرفی میکنیم.
■ شکل صدای جدید « ضـ » دو شکل دارد « :ضـ » غیر آخر و « ض » آخر و بقیهی مراحل
آموزش آن را مانند صداهای دو شکلی انجام میدهیم .در ادامه سعی میکنیم در خواندن و
نوشتن کلمه ها از هر دو شکل صدای « ز » استفاده و کاربرد آن ها را در کلمه ها به سوادآموز
بیاموزیم .عالوه بر آن به سواد آموز میگوییم ،ا گر در هنگام نوشتن امال شکلهای صدای «ز»
ّ
جا به جا نوشته شوند ؛ غلط محسوب میشود؛ بنابراین باید دقت الزم را در هنگام نوشتن
کلمه ها داشته باشد.
ّ
■ ّفعالیت « قرآن » همانند درسهای گذشته انجام میشود و در فعالیت «حساب» نیز
ضمن مرور بر جمعهای دو رقمی ،به آموزش تفریقهای اساسی بدون انتقال میپردازیم و
با طرح یک مسئله و با ّ
توجه به روش جمعهای دو رقمی که یکیها را با یکیها و ده تاییها
را با دهتاییها جمع میکردیم ،در تفریق نیز یکیها را از یکیها و ده تاییها را از ده تاییها
کم میکنیم.
الزم است این عمل را با استفاده از وسایل کمک آموزشی همچون نی ،مداد و  ...به صورت
مجسم و رسم تصاویر اشکال بر روی تابلو به روش نیمه ّ
ّ
مجسم و رسم جدول ارزش مکانی
انجام دهیم تا یادگیری مطالب برای سواد آموز آسان شود .پس از انجام مراحل آموزش ،چند
تمرین میدهیم تا سوادآموز آنها را حل نماید.
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شماره درس

موضوع

23

عنوان درس

فارسی

امام حسین (ع)

« حـ     ح »

قیام عاشورا

ریاضی

تفریق دو رقمی باانتقال
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صفحات
 114تا 118
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی بیشتر با زندگی و مبارزات امام حسین () و قیام عاشورا
2.2آشنایی و تشخیص شکلهای صدای «حـ ح» در کلمههای حســین ،مــحل،
حکومت ،شرح و ...
3.3آشنایی با تفریق های دو رقمی با انتقال
کلیدواژهها

شرح  ،امام حسین (ع) ،محلّ ،
محرم ،حکومت

واژ گان جدید

شرح ،امام حسین (ع) ّ ،
محرم  ،محل  ،مجلس  ،عزاداری  ،برپا ،
روحانی ،واقعه  ،مخالفت

واژ گان مرتبط   

شهادت یاران ،زندگی امام حسین (ع) ،مبارزه با ظلم  ،روز عاشورا ،
ّ
آزادگی  ،دین خدا  ،مرگ با ّ
عزت  ،زندگی با ذلت

مفاهیم آموزشی

قیام عاشورا ،ترویج فرهنگ ظلمستیزی ،مبارزه با استکبار ،امر به
معروف و نهی از منکر  ،واقعهی کربال ،ماه ّ
محر م

نکات اساسی
■ دربارهی زندگی امام حسین (ع) ،قیام عاشورا ،ظلمستیزی امام و مبارزه ایشان با
حکومت یزید مطالبی را جمع آوری و در زمان آموزش برای سواد آموز تبیین میکنیم.
■ در این درس با یکی دیگر از شکل های صدای « هـ » آشنا می شویم و ضمن ارایه
کلمههایی که با « هـ » و « ح » خوانده و نوشته میشوند ،به سوادآموز تأ کید میکنیم که شکل
صحیح آنها را بنویسد.
■ آموزش تفریق های دو رقمی با انتقال را انجام می دهیم.
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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

مـراحل آموزش
مراحل تدریس صدای « ح » همانند مراحل تدریس صدای « ضـ ض » در درس  22است.
به سواد آموز میگوییم شما با شکل های صدای « هـ ـ ـهـ ـ ـه ـ ه » آشنا شده بودید .امروز
میخواهیم با شکل دیگـــر صــدای « حـ » آشنــا شــویم که این « حـ » دارای دو ش ــکل اس ــت:
« حـ » غیر آخر و « ح آخر » و بقیهی مراحل آموزش همانند صداهای دو شکل قبلی می باشد.
عالوه بر آن ضرورت دارد سوادآموز این کلمهها را در دفتر خود بنویسد .ضمن آن که باید
شکل صدای « حـ ح » را با شکل صداهای « خ » و « ج » مقایسه و تفاوت آنها را نیز بگوییم.
نکته :صدای « حـ ح » جزء صداهایی است که به آنها چند شکل و یک صدا میگویند؛
یعنی شکل آنها متفاوت و صدای آن ها یکی است .عالوه بر آن در این درس نیز مانند درس
« ضـ ض » اسم صداها را آموزش میدهیم .
■ در ّ
فعالیت « قرآن » همانند دروس گذشته آموزش کلمههای قرآنی را ادامه میدهیم و در
ّ
فعالیت « حساب » آموزش تفریق های دو رقمی با انتقال مورد نظر است که با رعایت نکات
زیر انجام می شود :
1.1ابتدا مروری بر دروس گذشته انجام می دهیم .سپس با طرح مسئلهای یا همان
مسئلهی کتاب ّ
توجه سوادآموز را جلب میکنیم و میگوییم میخواهیم تفریق با انتقال
را انجام دهیم.
2.2در ادامه نحوهی تبدیل دسته های ده تایی به یکی را بازگو کنیم .پس
از استفاده از وسایل کمک آموزشی ،مرحلهی ّ
مجسم ،رسم تصاویر و
2 16
شکلها بر روی تابلو ،مرحلهی نیمه ّ
مجسم و رسم جدول ارزش مکانی،
در نوشتن اعداد ،داخل خانه های یکی و ده تایی ،ردیف ّاول باید از رقم
یکیهای ردیف دوم کوچکتر باشد؛ مانند تفریق  36منهای  17که عدد
 6از عدد  7کوچکتر است و باید از عدد دهتایی یکی را کم و به تعداد
یکیها اضا فه کنیم تا بتوانیم عمل تفریق را انجام دهیم.
3.3در ادامه از سواد آموز میخواهیم که تمرین های درس را انجام دهد .همچنین با دادن
تمـرینهای متفاوت نسبت به گسترش میزان یادگیری سواد آموز در انجام تفریقهای
دو رقمی با انتقال میکوشیم .بدیهی است در همهی مراحل حل تمرینها ّ
توسط
سوادآموز باید نظارت دقیق داشته باشیم و به موقع راهنماییهای الزم را به عمل آوریم.

36
17
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شماره درس

موضوع

24

آشنایی با زندگی حضرت زینب (س)

عنوان درس

فارسی

صبر و شکیبایی

« صـ     ص »

ریاضی

آموزش اعداد سهرقمی
( 300 ، 200 ، 100و )...
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صفحات
 119و 120
قرآن

آموزش تنوین ًـ

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی سواد آموزان با زندگی حضرت زینب () الگوی صبر و بردباری
2.2آشنایی با شکلهای صدای «صـ ص» در کلمه های جدید ،خواندن و نوشتن متن درس
3.3آشنایی با عدد  100و بسته های صدتایی 200 ،تایی و مضارب آن
ً
ً
ً
ً
ً
4.4آشنایی با تنوین « ًــــــ » ان در با  -جا ً -و  -دا   -سا و غیره
کلیدواژهها

ُ
صبر  ،به خصوص  ،مخصوص  ،قرص

واژ گان جدید

مصیبت  ،صدای  ،صبح  ،اخالص ،صبر  ،دگرگون  ،سجده  ،عمده ،
منتظر  ،رنج  ،اسارت  ،واقعه

واژ گان مرتبط   

نعمت ،صبر ،اخالص  ،استقامت  ،آزمایش الهی  ،مصیبت  ،شکر

مفاهیم آموزشی

صبر و شکیبایی ،رشد انسان ،رنج اسارت ،الگوی نمونه ،خوار و رسوا،
اهلبیت ()

نکات اساسی

ّ
■ دربارهی صبر و تأثیر آن در زندگی و رسیدن به موفقیت ،همچنین با استفاده از احادیث
و روایات مربوطه ،توضیحات الزم را در زمان آموزش ارایه نماییم.
ّ
تلفظ صحیح کلمه های جدید و معانی آن را مورد ّ
توجه قرار دهیم .
■
■ در آموزش شکل « ص » ّ
توجه سواد آموز را به امالی صحیح کلمه ها جلب کنیم و
تــمریــنهای مناسب داده شـــود تا ســواد آموز بخ ــواند و بهخوبی ش ــکل های « صـ ص » را با
« سـ س » در کلمه ها تشخیص دهد .
■ آموزش عدد  100در ریاضی و آموزش تنوین را در قرآن انجام میدهیم.
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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

مـراحل آموزش
مــــراحل آمـــوزش این درس همــانند درس های گذش ــته است و ن ــحوهی آم ــوزش شکـــل
«صـ ص» هما نند سایر دو شکلیهاست و ّفعالیت های درسی نیز مانند درس های گذشته
با نظارت و راهنمایی آموزش دهنده و ّ
توسط سواد آموز انجام می شود.
■ در ّفعالیت « قرآن » سواد آموز را با عالمت تنوین آشنا میکنیم .برای آموزش عالمت
تنوین ًــــــ نکات زیر را ّ
مد نظر قرار می دهیم:
َ
1.1بر روی تابلو عالمت « ًـــــــ » را می نویسیم و به سواد آموز میگوییم این شکل صدای « ان»
ًَ
می دهد که در آخر بعضی از کلمه های قرآنی به این عالمت « ا » ختم می شود .سپس
به «ا» در کلمه های قرآنی درس اشاره میکنیم که به رنگ سبز نوشته شده و خوانده
نمی شوند.
2.2سپس ترکیب های زیر را بر روی تابلو می نویسیم تا سواد آموز با اشاره دست  ،به صورت
شمرده  ،شمرده بخواند .
ً
ً
ً
ا     ،ل ً
ً
ً
ا       ،ر ا
ا       ،م
      ،عا     ،د ا        ،ن
ًب
َ
َ
َ
َ
ن     ،رن
ن     ،نن    ،م
بن   ،لن   ،عن    ،د
3.3در ادامه توضیح میدهیم گاهی اوقات عالمت « ً » بر روی « ی » می آید مانند ُه ً
دی ،
ُم ً
سمی
■ در ادامه از سواد آموز میخواهیم سایر بخش های این ّفعالیت را مانند درسهای
گذشته انجام دهد .
■ در ّ
فعالیت « حساب » عدد  100ورود به عدد های سه رقمی آموزش داده می شود که
بایستی با ّ
توجه به نکات زیر آن را انجام دهیم.
1.1آماده کردن دسته های دهتایی چوب یا هر چیز دیگر تا  9دسته ده تایی
2.2قـــرار دادن  9یکی نی یا هر چیز دیگر در کن ــار آن تا در نهایت ســواد آموز بخ ــواند  9یکی و
 9ده تایی که می شود 99
3.3اضافه نمودن یک نی به  9یکی که آن هم بشود  10یکی
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ً
4.4حاال با  9دستـه ده تایی و  10یکی جمعا چند نی داریم؟ سوادآموز میگوید 100 :نی.
ً
توضیح میدهیم همان طور که قبال در آموزش اعداد دو رقمی گفتیم هر وقت تعداد
نیها یا مدادها به ده تا میرسید ،چه کار میکردیم :سوادآموز میگوید :آن را به دســته
دهتایی تبدیل میکردیم .پس ما نیز در اینجا دستهی ده تایی درست میکنیم .
5.5پس از درست کردن یک دسته دهتایی آن را کنار  9دستهی ده تایی قرار میدهیم و
میپرسیم :حاال چند دسته دهتایی داریم؟ سواد آموز میگوید 10 :دسته  10تایی .پس
میگوییم :ده دسته ی  10تایی همان صدتاست .پس ده دستهی  10تایی می شود 100
6.6ده دسته  10تایی را با نخ میبندیم و یک دستهی صدتایی درست میکنیم و میپرسیم
حاال چند دسته داریم؟ سواد آموز میگوید یک دسته ،یک دسته چند تایی؟ یک دسته
صدتایی
7.7بر روی تابلو  9دسته  10تایی و  9یکی را رسم میکنیم و بعد یک نی به  9یکی اضا فه
میکنیم تا  10یکی شـــود .می پرسیــم :حاال چــند یکی و چند ده تایی داریــم؟ میگوید:
 10یکی و  9دسته ی  10تایی که می شود  100تا .
ّ 8.8
بقیهی مراحل آموزش را بر اساس نکات درج شده در درس انجام میدهیم و در پایان
میگوییم یک دسته صد تایی می شود  .100به عدد  100و نحوه ی نوشتن آن اشاره
میکنیم و پس از آن با همین روش مضارب عدد  100و کنار هم نوشتن اعداد صدتایی،
ده تایی و یکی را آموزش میدهیم.
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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

شماره درس

موضوع

25

فایدههای محیط زیست

عنوان درس

فارسی

محیط زیست

«ط»

ریاضی

عدد نویسی سه رقمی

صفحات
124
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی بیشتر سوادآموزان با محیط زیست و راه های حفظ آن
2.2خواندن و نوشتن متن درس ،آشنایی با شکل دیگر « ط » در واژگان جدید
3.3تقویت قرآن آموزی و آشنایی با کلمه ها و عبارت های قرآنی
4.4آشنایی با خواندن و نوشتن اعداد سهرقمی با عدد وحروف و کاربرد آن در زندگی
روزمــره
کلیدواژهها

محیط  ،فاطمه  ،وطن

واژ گان جدید

ّ
محیط زیست ،کارشناس ،فاطمه ،یعنی ،تنفس ،نعمت الهی ،نسل،
بکوشیم ،مینوشیم

واژ گان مرتبط   

مــحیط زیست ،حـفــاظـت ،آلـودگی ،آتـشسوزی،جنگلکاری ،قـطــع
درخـتان ،آب

مفاهیم آموزشی

راه های حفظ و نگهداری ازمحیط زیست ،راههای جلوگیری از آلودگی
محیط زیست (آب ،هوا ،جنگل )

نکات اساسی
■ دربارهی محیط زیست و نحوهی حفاظت از آنّ ،اطالعاتی را جمعآوری کرده و در زمان
آموزش مورد استفاده قرار می دهیم.
■ در آموزش شکل « ط » ّ
توجه سوادآموز را به امالی صحیح این کلمه ها جلب میکنیم
و با ارایه تمرینات مناسب ،وجه تمایز امالی کلمه های شکل های « تـ ت » با « ط» را بیان
میکنیم.
■ ادامه عدد نویسی سه رقمی را انجام میدهیم.
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مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس همانند درسهای گذشته است و نحوهی آموزش شکل «ط»
همانند سایر یک شکلیها میباشد .عالوه بر آن سعی میکنیم با استفاده از کلمههای مختلف
چگونگی بهکارگیری شکل های مختلف « ت » و « ط » را برای سواد آموز توضیح دهیم تا در
ّ
نوشتن امالی صحیح کلمه ها تسلط الزم را به دست آورد .ضمن آن که بهترین روش برای
تشخیص شکلهای مختلف یک صدا ،تمرین و تکرار و نوشتن امالی کلمهها خواهد بود.
به طور کلی حروف یک صدا و چند شکل بایستی بر اساس تمرینات مستمر و مداوم و
به¬کارگیری آن ها در جلسات بعدی آموزش در ذهن سواد آموز تثبیت شوند .
■ در ّفعالیت « قرآن » مرور درسهای گذشته انجام می شود و در ّ
فعالیت « حساب » نیز
آموزش اعداد سه رقمی ادامه می یابد که الزم است در این مرحله بیشتر از جدول ارزش
مکانی استفاده نماییم تا در آموزش اعداد سرعت یادگیری افزایش یابد.
بدیهی است در انجام تمرینهای ریاضی میتوانیم بر اساس زمان آموزش و میزان یادگیری
سوادآموز تمرین های بیشتری را انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مطالب را خوب یاد
ً
گرفته است یا خیر  .ضمنا نباید به هیچ عنوان به تمرینات کتاب ا کتفا کنیم؛ زیرا تمرینهای
کتاب به منزلهی نمونه آمده است.
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راهنمای آموزش سوادآموزی ()1

شماره درس

موضوع

26

عنوان درس

فارسی

نظم

اه ّمیت نظم و انضباط

«ظ»

ریاضی

جمعهای سهرقمی با انتقال

صفحات
 129تا 132
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی بیشتر سوادآموزان با ّ
اهمیت نظم در آفرینش جهان هستی و رعایت نظم و
ترتیب در زندگی
2.2خواندن و نوشتن متن درس
3.3آشنایی بیشتر با کــلمــه ها و عبـــارت های قـرآنی و آشنایی با جمــع های سه رقــمی
با انتقال و بدون انتقال
کلیدواژهها

نظم  ،حفظ

واژ گان جدید

پیروی ،نظم  ،ترتیب ،بزرگترین  ،منظومه شمسی  ،رخ  ،دوام

واژ گان مرتبط   

نظم وترتیب در جهان آفرینش ،ترویج فرهنگ نظم وانضباط ،رعایت
نظم و قانون در زندگی

مفاهیم آموزشی

سفارش بزرگان دین اسالم در رعایت نظم و تقوای الهیّ ،
اهمیت
برقراری نظم و امنیت درکشورّ ،
اهمیت حفظ نظم و انضباط اجتماعی
در خانه و جامعه

نکات اساسی
■ دربارهی نظم و امنیت و وظایف نیروی انتظامی ّاطالعات الزم را جمعآوری و در زمان
آموزش ارایه نماییم.
■ با ارایهی تمریناتی وجه تمایز امالی کلمه ها را باشکلهای « ز ضـ ض » با « ظ » بیان
نماییم و آنها را با هم مقایسه کنیم و با ارایه تمرینات ّ
متنوع ،یادگیری سوادآموز در شناخت
اشکال مختلف صدای « ز » را بهبود ببخشیم.
■ آموزش جمع های سه رقمی را انجام دهیم.
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مـراحل آموزش
مراحل آموزش این درس ،هما نند درس های گذشته است و نحوهی آموزش شکل « ظ »
تلفیقی از نحوهی آموزش شکل « د» در درس ّاول و « ط » در درس  25است .عالوه بر آن سعی
میکنیم با استفاده از شکلهای مختلف صدای « ز » در کلمه های ّ
متعدد یادگیری مطلوب
سواد آموز را تسریع نماییم.
ّ
■ در ّفعالیت « قرآن » همانند درس گذشته تمرین و مرور انجام می دهیم و در فعالیت «
حساب » آموزش جمع اعداد سه رقمی را تدریس میکنیم.
ابتدا جمع اعداد سه رقمی بدون انتقال و سپس جمع اعداد  3رقمی با انتقال را همانند
جمع اعداد دو رقمی انجام میدهیم .عالوه بر آن در صورتی که تهیه وسایل و اشیاء برای
جمع ها امکانپذیر نبود ،سعی میکنیم با رسم تصاویر و اشکال بر روی تابلو و همچنین
استفاده از جدول ارزش مکانی عملیات مربوط به جمع های سه رقمی را انجام دهیم.
ً
ضمنا در انجام دادن جمع های با انتقال نیز عملیات از ستون یکیها به دهتایی ها و
دهتایی ها به صدتایی ها صورت میپذیرد.
هشت یکی و سه یکی می شود  11یکی ،یازده یکی 1 :دسته ده تایی و  1یکی است 1 .دسته
ده تایی را به ردیف دوم ده تایی ها ،انتقال میدهیم 1 .ده تایی و سه تا میشود چهار دهتایی
و پنج دهتایی در ستون ده تایی می شود  9ده تایی و در ستون صدتایی  2صدتایی و شش
صدتایی میشود هشت صدتایی

1

638
+ 253
891

یکی

8
3
11

دهتایی صدتایی
1

3
5
9
891

6
2
8

+
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شماره درس

تمرین دورهای()5
عنوان درس

علمآموزی از نظر
پیامبر اسالم

موضوع

اه ّمیت علم آموزی

فارسی

تمرین و مرور

ریاضی

اشکال هندسی

صفحات
 133تا 136
قرآن

تمرین و مرور

اهداف  آموزشی
1.1آشنایی بیشتر با ّ
اهمیت علم آموزی از نظر پیامبر اسالم ()
2.2تمرین و مرور درس های (  21تا  ،) 25یادآوری مطالب خوانده شده قرآنی
3.3آشنایی با شکل های هندسی « خط راست ،شکسته و خمیده »

نکات اساسی
■ در بارهی منزلت و جایگاه علم در اسالم مطالعه نماییم و ّاطالعات گردآوری شده را در
جلسهی آموزش بازگو نماییم.
ّ
■ از همکاری و مشارکت سواد آموز با توجه به توان یادگیری او به نحو احسن استفاده کنیم.
■ با استفاده از وسایل خانه ،محل کار و  ...به ّ
معرفی اشکال هندسی بپردازیم تا سوادآموز
بهتر آنها را در ذهن خود بسپارد.

مـراحل آموزش
ّ
فعالیت های درسی این تمرین همانند تمرین دوره ای قبل و به خصوص مطالب مربوط
به درسهای  21الی  26است که توسط سوادآموز و با راهنمایی و نظارت آموزش دهنده
انجام میشود .بهتر است تمرین ها را گام به گام انجام دهیم و اشکال هندسی ( دایره ،مربع،
مجسم و نیمه ّ
مستطیل و انواع خط ) را به صورت ّ
مجسم ،بر روی تابلو آموزش دهیم و نام
اشکال را به سوادآموز بگوییم.
« ّ
والسالم »
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